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Тема: Розробка проектної моделі програмної системи
Мета: Здобути навички розробки артефактів, характерних для проектної моделі системи

Питання до вивчення
1. Проектні підсистеми, рівні та діаграма компонентів.
2. Проектні класи системи.
3. Діаграми послідовності.

Теоретичні відомості
Основна мета аналізу – побудова логічної моделі системи, що відображає її функціо-

нальність. Мета проектування – визначити, як буде реалізовуватися ця функціональність.
Проектування передбачає об’єднання технічних рішень (бібліотек класів, механізмів

збереження об’єктів и т. д.) для створення моделі системи (проектної моделі), яка може бути
реалізована в дійсності.

Проектна модель являє собою уточнення аналітичної моделі, але всі артефакти в ній ро-
зроблені більш детально і виступають основою для реалізації. Якщо аналітичний клас є, по
суті, ескізом з деякими атрибутами, то проектний клас повинен точно визначати всі атрибути
і операції (включаючи тип значень, які вони повертають, і списки параметрів).

Проектні моделі включають:
• проектні підсистеми;
• проектні класи;
• інтерфейси;
• реалізації випадків використання;
• діаграми розгортання.
Одні з ключових артефактів проектування – інтерфейси, вони дозволяють розкласти

систему на підсистеми, які можна розробляти паралельно.

Завдання до виконання
1. На основі класів предметної області побудувати проектні класи системи.
2. Встановити наявність відношень узагальнення, агрегації композиції між класами.
3. Виділити пов’язані групи класів і розподілити їх за пакетами.
4. Розподілити функції системи за рівнями і побудувати діаграму компонентів.
5. Сформулювати і задокументувати міжрівневі інтерфейси.

Контрольні питання
1. Що таке об’єктне проектування?
2. Чим характеризується проектна модель системи?
3. Що таке проектні класи, чим вони відрізняються від класів аналізу?
4. Якими повинні бути проектні класи?
5. Які відношення виражають узагальнення, агрегація, композиція?
6. Чим відрізняються класи і інтерфейси?
7. Які діаграми використовують в проектних моделях?
8. Що показують діаграми пакетів, діаграми компонентів?
9. За якими принципами класи розподіляють за пакетами?
10. Які архітектурні рівні виділяють в системі?
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