
  

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОГРАМУВАННЯ»  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 113 – «ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА» 

ОСВІТНЬОГО  СТУПЕНЯ  «МАГІСТР» 

ЧАСТИНА І 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018



 

 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Сучасні технології програмування» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 113 – «Прикладна математика» освітнього ступеня 

«Магістр» (частина 1) 

 

 

 

Укладач: к. т. н., доц. Т. А. Григорова, 

       к. ф.-м. н., доц. В. П. Черненко 

Рецензент к. т. н., доц. Г. В. Славко 

 

Кафедра інформатики і вищої математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

Протокол № ____ від ____ _____________ 

Голова методичної ради___________ проф. В. В. Костін 



 

 3 

ЗМІСТ 

Вступ……………………………………………………………………………. 4 

1 Перелік лабораторних робіт………………………………………………… 5 

Лабораторна робота № 1 Стандарт UML. Огляд стандартних 

елементів та пакетів. Види діаграм...……………...………………………….. 

 

5 

Лабораторна робота № 2 Діаграма Варіантів Використання. 

Застосування, сумісне зі специфікацією функцій.….……………………….. 

12 

 

Лабораторна робота № 3 Діаграми Станів. Взаємодії об’єктів ……… 20 

Лабораторна робота № 4 Діаграми Класів. Класи, об’єкти, відносини 

асоціацій………………………………………………………………………… 

 

34 

2 Критерії оцінювання знань студентів за 100-бальною системою…...……. 48 

Список літератури…..………………………………………………………….. 49 

Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки.………............................. 50 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

ВСТУП 

 

Головною метою лабораторних робіт є набуття практичного досвіду: 

 дослідження стану мережі й мережних з’єднань;  

 програмування в комп’ютерних мережах; 

 створення мережних додатків з базами даних; 

 створення сервлетів та аплетів мовою програмування Java. 

Під час виконання лабораторних робіт студенти вивчають методи 

програмування в комп’ютерних мережах. У результаті виконання лабораторних 

робіт передбачається практичне оволодіння сучасними технологіями 

розповсюдження інформації у мережному середовищі. 

Кожна лабораторна робота містить завдання. Студент повинен виконати 

його після того, як ознайомиться з конспектом лекцій та необхідною 

літературою. Звіти до лабораторних робіт студенти оформляють на окремих 

аркушах форматом А4 відповідно до змісту у вигляді HTML-сторінок. 

Звіт має містити такі розділи: титульну сторінку (зразок оформлення 

титульної сторінки звіту подано у додадку А); мету та тему роботи; завдання до 

лабораторної роботи; коротку теоретичну інформацію; необхідні ілюстрації та 

результати роботи у вигляді таблиць, графіків; лістинг і скріншоти (для 

програм); висновки за результатами роботи. 

Кожна лабораторна робота, що виконана та захищена за графіком, 

установленим робочою програмою навчального курсу, оцінюється за 

критерієм оцінювання знань за 100-бальною шкалою (див. розділ 2). 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Стандарт UML. Огляд стандартних елементів та пакетів. Види 

діаграм 

Мета: ознайомитися із середовищем розробки UML проектів Rational 

Rose, з елементами інтерфейсу користувача та можливостями програми. 

Короткі теоретичні відомості 

Візуальним моделюванням називається процес графічного подання моделі 

за допомогою деякого стандартного набору графічних елементів. Для опису 

різних аспектів системи використовуються графічні нотації. Найбільш відомі з 

них – метод Буча, технологія об’єктного моделювання (ОМТ, Object Modeling 

Technology) й уніфікована мова моделювання (UML, Unified Modeling 

Language). Проте більшістю виробників і комітетами із стандартів ANSI і Object 

Management Group (OMG) був прийнятий стандарт UML. Найбільш відомим 

пакетом для візуального моделювання є Rational Rose 98i, який підтримує всі 

нотації.  

UML дозволяє створювати декілька типів візуальних діаграм. Rational 

Rose підтримує розробку таких моделей, а саме: 

 діаграми Варіантів Використання; 

 діаграми Послідовності; 

 Кооперативні діаграми (діаграми Класів, діаграми Станів, діаграми 

Компонентів, діаграми Розміщення). 

Діаграми ілюструють різні аспекти системи. Наприклад, Кооперативна 

діаграма показує, як мають взаємодіяти об’єкти, щоб реалізувати деяку 

функціональність системи. У кожної діаграми є своя мета і своя  аудиторія. 

Діаграми Варіантів Використання відображають взаємодію між 

варіантами використання, що є функціями системи, і дійовими особами, що 

являють собою людей або системи, які одержують або передають інформацію в 

цю систему.  



 

 6 

Діаграми Послідовності відображають потік подій, що відбуваються в 

рамках варіанта використання.  

Кооперативні діаграми відображають ту ж саму інформацію, що й 

діаграми Послідовності. Проте роблять вони це по-іншому і з іншими цілями.  

Rational Rose – могутній інструмент аналізу й проектування об’єктно-

орієнтованих програмних систем. Він дозволяє моделювати системи до 

написання коду.  

Модель Rose – це картина системи. Вона містить усі діаграми UML, 

дійових осіб, варіанти використання, об’єкти, класи, компоненти і вузли 

системи. Вона детально описує, що система містить і як функціонує, тому 

розробники можуть використовувати її як ескіз або креслення системи, яка 

створюється. 

Rational Rose дозволяє генерувати «скелетний код» на різних мовах, 

наприклад C++, Java, Visual Basic і PowerBuilder. Можна виконувати зворотне 

проектування коду і створювати моделі вже наявних систем.  

Середовище Rose можна розширити за допомогою мови програмування 

RoseScript. На RoseScript можна написати код для автоматичного внесення змін 

до моделі, для створення звітів і виконання інших завдань. 

Rose 98i забезпечує публікацію моделей на Web-сторінках.  

Програма підтримує роботу з декількома типами діаграм UML: 

діаграмами Варіантів Використання, Послідовності, Кооперативними – Класів, 

Станів і Розміщення. Для діаграм кожного типу є відповідна панель 

інструментів.  

Крім панелей інструментів і меню Rose пропонує контекстні спливаючі 

меню. Наприклад, натискання правою кнопкою миші на класі призведе до 

появи меню з параметрами для зміни його атрибутів і операцій, для перегляду 

або редагування його специфікацій, для генерації, перегляду й редагування 

відповідного коду.  

Основними елементами інтерфейсу Rose є браузер, вікно документації, 

панелі інструментів, вікно діаграми і журнал (log). Браузер (browser)   
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використовується для швидкої навігації по моделі. Вікно документації 

(documentation window) застосовується для роботи з документацією елементів 

моделі. Панелі інструментів (toolbars) забезпечують швидкий доступ до 

найбільш поширених команд. Вікно діаграми (diagram window)  

використовується для перегляду й редагування однієї або декількох діаграм 

UML. Журнал (log) застосовується для переляду помилок і звітів про 

результати виконання різних команд.  

Браузер – це ієрархічна структура, що дозволяє легко здійснювати 

навігацію по моделі. Все, що додається до моделі: актори, сценарії, класи, 

компоненти – виводиться у вікні браузера. 

За допомогою браузера можна: 

 додавати до моделі елементи (сценарії, дійових осіб, класи, 

компоненти, діаграми і т. д.); 

 проглядати наявні елементи моделі; 

 проглядати наявні відносини між елементами моделі; 

 переміщати елементи моделі; 

 перейменовувати елементи моделі; 

 додавати елементи моделі до діаграми; 

 пов’язувати елемент з файлом або адресою Інтернету; 

 групувати елементи в пакети; 

 працювати з деталізованою специфікацією елемента; 

 відкривати діаграму. 

Браузер підтримує чотири уявлення (view): уявлення Варіантів 

Використання, Компонентів, Розміщення і Логічне уявлення. Ці уявлення і 

елементи моделі, що містяться в них, перелічені у таблиці 1.1. 

За допомогою браузера можна проглядати елементи моделі в кожному з 

чотирьох уявлень, переміщати й редагувати елементи, а також додавати нові. 

Натиснувши правою кнопкою миші на елементі в браузері, можна пов’язати 

адресу URL з елементом, прочитати його специфікацію, видалити або 

перейменувати елемент. 
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Таблиця 1.1 – Уявлення в середовищі Rational Rose 

Уявлення Зміст 

Уявлення Варіантів Використання  Дійові особи  

Варіанти використання  

Асоціації (98i)  

Документація по варіантах використання 

Діаграми Варіантів Використання  

Діаграми Послідовності  

Кооперативні діаграми 

Пакети 

Логічне уявлення  Класи  

Діаграми Класів  

Асоціації (98i)  

Діаграми Взаємодії  

Діаграми Станів  

Пакети 

Уявлення Компонентів Компоненти    

Діаграми Компонентів  

Пакети  

Уявлення Розміщення Процеси  

Процесори  

Пристрої 

Діаграми Розміщення  

 

Порядок виконання роботи 

Першим кроком у роботі з Rose є створення моделей. Їх можна будувати 

«з нуля» або узявши за основу наявну каркасну модель – готову модель Rose зі 

всіма діаграмами, об’єктами й іншими елементами. Модель можна зберегти в 

одному файлі, що має розширення mdl (model), в окремому файлі можна 

зберегти журнал. 

Для створення моделі необхідно здійснити такі кроки. 

1. Виберіть у меню пункт File > New (Файл > Створити). 

2. Якщо встановлений Майстер каркаса (Framework Wizard), то на екрані 

з’явиться список доступних каркасів. Виберіть каркас і натисніть на кнопку ОК. 

Щоб відмінити роботу з каркасами, виберіть Cancel (Відміна). 

Для збереження моделі виберіть у меню пункт File > Save (Файл > 

зберегти) або інструмент на стандартній панелі.  
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Для збереження журналу необхідно здійснити такі кроки. 

1. Виділіть вікно журналу. 

2. Виберіть у меню пункт File > Save log As (Файл > Зберегти як). 

3. Уведіть назву журналу. 

За допомогою Rational Rose 98i можна публікувати моделі на Web-

сторінках – у корпоративній мережі підприємства (интранет), в Інтернеті або на 

сайті файлової системи (file system site).  

Для публікації моделі в мережі необхідно виконати такі кроки. 

1. Виберіть у меню пункт Tools > Web Publisher (Інструменти > Майстер 

публікації в мережі). 

2. У вікні Майстра публікації вкажіть подання моделі й пакету. 

3. Виберіть необхідний рівень деталізації. Рівень Documentation Only 

(Тільки документація) відповідає найбільш загальній інформації, у такому разі 

не будуть показані властивості елементів моделі. Під час вибору рівня 

Intermediate (Проміжний) будуть показані властивості елементів моделі, які 

описані на вкладці General (Загальні). Рівень Full (Повний) означає публікацію 

всіх властивостей елементів моделі. 

4. Виберіть необхідну нотацію. За умовчанням використовуватиметься 

нотація, яка прийнята за умовчанням у середовищі Rose. 

5. Укажіть, потрібно опублікувати успадковані елементи (inherited 

items). 

6. Укажіть, чи треба публікувати властивості. 

7. Уведіть назву файлу HTML, у якому буде опублікована модель. 

8. Для використання діаграм натисніть на кнопку Diagram (Діаграми). 

З’явиться вікно Diagram Options (Параметри діаграми). 

9. УВкажіть формат, у якому будуть опубліковані ваші діаграми. Можна 

вибрати Window Bitmaps (Растрові зображення в середовищі Windows), Portable 

Network Graphics (PNG) (Переносима в мережі графіка) або JPEG або 

відмовитися від публікації діаграм. 

10. Закінчивши, натисніть на кнопку Finish (Готово). У результаті будуть 
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створені всі Web-сторінки потрібні для публікації моделі. 

За допомогою керованих елементів (controlled links) середовище Rose 

підтримує розраховану на багато користувачів паралельну розробку моделей. 

Керованим елементом може бути будь-який пакет, що входить у Логічне 

уявлення, в уявлення Варіантів Використання або Компонентів системи. На 

контроль можуть бути поставлені також властивості моделі (model properties) і 

компоненти з уявлення Розміщення. Керований елемент зберігається в 

окремому файлі. Цей файл можна контролювати за допомогою відповідних до 

стандарту SCC інструментів, таких як Rational ClearCase, Microsoft SourceSafe 

або в середовищі Rose в обмеженому об’ємі. Можна завантажувати або 

вивантажувати керовані елементи з моделі, підключати або відключати їх 

перевірку (за наявності спеціального інструменту контролю). Це робиться за 

допомогою спливаючих меню, що відкриваються у браузері під час натискання 

правою кнопкою миші на пакеті.  

1. Виберіть у меню пункт Browse > Units (Перегляд > Елементи). 

2. У вікні, що відкрилося, виберіть пакет, який слід контролювати. 

3. Натисніть кнопку Control (Елемент управління). 

Для створення керованого елементу необхідно здійснити такі кроки. 

1. Натисніть праву кнопку миші на елементі, який слід контролювати. 

2. У меню, що з’явилося, виберіть пункт Units > Control <package> 

(Елементи > Контроль <пакету>). 

3. Уведіть назву файлу для керованого елемента. На піктограмі 

відповідної папки у браузері виводиться символ сторінки, це означає, що пакет 

є керованим. 

Якщо ведеться паралельна розробка та потрібно вивантажити пакет, щоб 

з ним могли попрацювати інші, необхідно виконати такі кроки. 

1. Натисніть праву кнопку миші на елементі, якій потрібно вивантажити. 

2. У меню виберіть пункт Units> Unload> <package> (Елементи> 

Вивантажити <пакет>). 

3. Відповідних елементів пакета тепер у браузері немає, оскільки вони 



 

 11 

видалені з моделі. 

Для вивантаження всіх керованих пакетів уявлення необхідно здійснити 

такі кроки. 

1. Натисніть праву кнопку миші на уявленні. 

2. У меню виберіть пункт Units >Unload subunits of <View> (Елементи 

>Вивантажити елементи з <Уявлення>). 

Зняти контроль з керованого елемента можна так. 

1. Елемент має бути завантажений. 

2. Натисніть праву кнопку миші на елементі, з якого знімається 

контроль. 

3. У меню виберіть пункт Units > Uncontrol <package> (Елементи > 

Зняти контроль з <пакету>). 

Іноді потрібно проглянути певні елементи, не модифікуючи їх. Для 

захисту елементів від зміни їх треба помітити як захищені від запису (write-

protected).  

Зняти захист від запису з керованого елемента можна так. 

1. Виберіть у меню пункт Browse > Units (Огляд > Елементи). 

2. У вікні елемента вкажіть пакет, з якого потрібно зняти захист від 

запису. 

3. У момент вибору він має бути захищений. 

4. Натисніть на кнопку Write Enable. 

Завдання до лабораторної роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал щодо теми лабораторної роботи. 

2. Відповісти на контрольніпитання. 

3. Ознайомитися із середовищем Rose, створити і зберегти модель. 

4. Виконати потрібні дії для розміщення моделі на сайті в Інтернеті. 

5. Зробити висновки. 

Контрольні питання 

1. Яке призначення мови UML? 

2. Охарактеризуйте елементи нотації мови UML. 
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3. Наведіть класифікацію моделей UML 2.Х. 

4. Яких рекомендацій слід дотримуватися під час побудови діаграм у 

нотації UML? 

5. Яке призначення структурних діаграм: класів, об’єктів, компонентів, 

розгортання, компонентної структури, пакетів? 

6. Яке призначення динамічних діаграм: діяльності, станів, взаємодії? 

 Література: [1, 154–161; 2, 82–112; 3, 47–98; 4, 117–124; 5, 3–10;             

6, 140–149; 7, 333–340; 8, 10–27]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Діаграма Варіантів Використання. Застосування, сумісне із 

специфікацією функцій 

Мета: навчитися створювати діаграми Варіантів Використання. 

Короткі теоретичні відомості 

Діаграма Варіантів Використання містить деякі варіанти використання 

системи, деяких дійових осіб і зв’язку між ними. Варіант використання (use 

case) — це опис функціональності системи на «високому рівні». Дійова особа 

(actor) — це все, що взаємодіє із системою. На рис. 2.1 приведений приклад 

діаграми Варіантів Використання. 

 

Рисунок 2.1 – Приклад діаграми Варіантів Використання 

 

На цій діаграмі показано три дійові особи: клієнт, банківський 

службовець і кредитна система. Існують також шість основних дій: перевести 
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гроші, покласти гроші на рахунок, зняти гроші з рахунку, показати баланс, 

змінити ідентифікаційний номер і провести оплату. 

Варіанти використання відображають, які функціональні можливості 

будуть закладені в систему. Розглядаючи дійових осіб, можна з’ясувати, хто 

конкретно з нею взаємодіятиме. Вивчаючи всю безліч варіантів використання й 

дійових осіб, можна визначити сферу застосування системи.  

Для однієї системи створюється декілька діаграм Варіантів 

Використання. На діаграмі високого рівня, яка називається в середовищі 

Rational Rose Головною (Main), указуються тільки пакети (групи) варіантів 

використання. Інші діаграми описують сукупності варіантів використання і 

дійових осіб. Кількість і склад створюваних діаграм Варіантів Використання 

повністю залежить від розробника.  

Мета діаграм Варіантів Використання – документування варіантів 

використання (все, що входить у сферу застосування системи), дійових осіб 

(все поза цією сферою) і зв’язків між ними. Розробляючи діаграми Варіантів 

Використання, необхідно дотримуватися таких правил. 

1. За визначенням дійові особи знаходяться поза сферою дії системи. Це 

означає, що зв’язки між ними не належать до її компетенції. Для вивчення 

комунікації між дійовими особами застосовується діаграма потоків робіт 

(workflow diagram). 

2. Не можна сполучати стрілкою безпосередньо два варіанти 

використання (окрім випадків зв’язків використання й розширення). Діаграми 

цього типу описують, які варіанти використання доступні системі, а не порядок 

їх виконання. Для відображення порядку виконання варіантів використання 

застосовуються діаграми Діяльностей. 

3. Кожен варіант використання має бути ініційований дійовою особою. 

Це означає, що завжди має бути стрілка, що починається на особі, яка діє, і 

закінчується на варіанті використання. Виключенням є зв’язки використання і 

розширення. 

4. База даних є шаром, який знаходиться під діаграмою. За допомогою 
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одного варіанта використання можна вводити дані в базу, а отримувати їх – за 

допомогою іншого. Для зображення потоку інформації стрілки не 

використовуються. 

У середовищі Rose діаграми Варіантів Використання створюються в 

наданні Варіантів Використання. Головна діаграма (Main) пропонується за 

умовчанням. Для моделювання системи можна розробити стільки додаткових 

діаграм, скільки потрібно. 

Для отримання доступу до Головної діаграми Варіантів Використання в 

браузері натисніть на значок «+» поряд з наданням Варіантів Використання. 

Дане уявлення буде відкрито. 

Таблиця 2.1 – Інструменти діаграм Варіантів Використання  

Кнопка Призначення 

Unidirectional Association 

(Однонаправлена асоціація) 

Малює зв’язок між дійовою особою і 

варіантом використання 

Dependency or Instantiates 

(Залежність або наповнення) 

Малює залежність між елементами діаграми 

Generalization (Узагальнення) Малює зв’язок використання або розширення 

між варіантами використання або малює 

зв’язок спадкоємства між дійовими особами 

 

Варіант використання – це опис на «високому рівні» фрагмента 

функціональності, яку забезпечує система. Варіант використання ілюструє, як 

можна використовувати систему. Наприклад, автоматичний банкомат (АТМ) 

надає клієнтові деякий базовий набір функціональних можливостей. Він 

дозволяє знімати гроші, робити внесок, перекладати гроші з одного рахунку на 

інший, проглядати свій баланс, змінювати ідентифікаційний номер або 

проводити оплату за безготівковим розрахунком з кредитної картки. Кожна з 

описаних транзакцій є способом, за яким клієнт може використовувати 

систему. Отже, кожен з них – це самостійний варіант використання.  
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Варіанти використання пропонують підхід, що відрізняється від 

традиційних методів. Розділення проекту на варіанти використання є у такий 

спосіб вивчення системи, який орієнтований саме на процес, а не на його 

реалізацію.  

Варіанти використання – це високорівневе подання системи, яке не 

залежить від реалізації. Варіантів використання не має бути дуже багато. У той 

же час варіантів використання повинно бути досить для повного опису 

поведінки системи. Модель типової системи зазвичай містить від 20 до 50 

варіантів використання. Для розбиття варіантів використання на частини 

застосовуються зв’язки різних типів, так звані зв’язки використання і 

розширення. Для кращої організації системи можна також формувати групи 

варіантів використання, об’єднуючи їх у пакети. 

Кожен варіант використання має бути завершеною транзакцією між 

користувачем і системою. Назви варіантів використання мають бути діловими, 

а не технічними термінами. У цьому прикладі АТМ варіанта використання 

краще дати назву «Сплатити карточкою». Варіанти використання зазвичай 

називають дієсловами або дієслівними фразами, описуючи, що користувач 

бачить як кінцевий результат процесу.  

Як визначити, що описані всі варіанти використання? Для цього слід 

відповісти на такі питання. 

1. Чи присутня кожна функціональна вимога хоча б в одному варіанті 

використання?  

2. Чи враховано, як із системою працюватиме кожна зацікавлена особа? 

3. Яку інформацію передаватиме системі й отримуватиме від системи 

кожна зацікавлена особа? 

4. Чи враховані проблеми, пов’язані з експлуатацією? 

5. Чи враховані всі зовнішні системи? 

6. Якою інформацією кожна зовнішня система обмінюватиметься? 

Варіанти використання починають описувати, що має буде робити 

система. Щоб фактично розробити систему, будуть потрібні конкретніші 
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деталі. Вони визначаються в документі, який називається «потоком подій» 

(flow of events). Метою потоку подій є документування процесу обробки даних, 

що реалізується в рамках варіанта використання. Цей документ детально 

описує, що робитимуть користувачі системи і що – сама система. 

Потік подій також не має залежати від реалізації. Зазвичай потік подій 

містить: короткий опис; передумови (pre-conditions); основний потік подій; 

альтернативний потік подій; пост-умови (post-conditions). 

Кожен варіант використання має мати пов’язаний з ним короткий опис 

того, що він робитиме. Наприклад, варіант використання «Перевести гроші» 

системи АТМ може містити такий опис: варіант використання «Перевести 

гроші» дозволяє клієнтові або службовцеві банку перекладати гроші з одного 

рахунку до запитання або ощадного рахунку на інший. 

Опис має визначати типи користувачів, що виконують варіант 

використання, і очікуваний ними кінцевий результат.  

Передумови варіанта використання – це такі умови, які мають бути 

виконані, перш ніж варіант використання почне свою роботу. Наприклад, 

такою умовою може бути виконання іншого варіанта використання або 

наявність у користувача прав доступу, потрібних для запуску цього варіанта 

використання. Не в усіх варіантів використання бувають попередні умови. 

Конкретні деталі варіантах використання відбиваються в основному або в 

альтернативному потоках подій. Потік подій поетапно описує, що має 

відбуватися під час виконання закладеної у варіанти використання 

функціональності. Потік подій приділяє увагу тому, що (а не як) робитиме 

система, та описує це з погляду користувача. Первинний і альтернативний 

потоки подій містять: 

 те, як запускають варіант використання; 

 різні способи виконання варіанта використання; 

 нормальний, або основний, потік подій варіанта використання; 

 відхилення від основного потоку подій (так звані альтернативні потоки; 

 потоки помилок; 
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 опис того, як завершують варіант використання. 

Пост-умовами називаються такі умови, які мають бути виконані після 

завершення варіанта використання. Наприклад, у кінці варіанта використання 

можна встановити прапорець. Інформація входить до складу пост-умов. Як і у 

разі передумов, за допомогою пост-умов можна вводити дані про порядок 

виконання варіантів використання системи. Якщо після одного з варіантів 

використання має завжди виконуватися інший, це можна описати як пост-

умову. Такі умови є не у кожного варіанта використання. 

Порядок виконання роботи 

Створення діаграми Варіантів Використання для системи обробки 

замовлень. Система має забезпечувати можливість додавання нових замовлень, 

зміни старих, виконання замовлень, перевірки й відновлення інвентарних 

описів. Під час отримання замовлення система має послати повідомлення 

бухгалтерській системі, яка виписує рахунок. Якщо необхідного товару немає 

на складі, замовлення має бути відхилене.  

Створіть діаграму Варіантів Використання для системи обробки 

замовлень. Готова діаграма Варіантів Використання повинна виглядати, як 

показано на рис. 2. 2. 

 

Рисунок 2.2 – Діаграма Варіантів Використання щодо системи обробки 

замовлень 
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Алгоритм створення діаграми Варіантів Використання такий. 

1. У браузері відкрийте Головну діаграму Варіантів Використання 

(Main). 

2. За допомогою кнопки Use Case (Варіант використання) панелі 

інструментів помістіть до діаграми новий варіант використання. 

3. Назвіть його «Ввести нове замовлення». 

4. Повторивши етапи 2 і 3, помістіть до діаграми решту варіантів 

використання: змінити наявне замовлення, задрукувати інвентарний опис,  

відновити інвентарний опис, оформити замовлення, відхилити замовлення. 

5. За допомогою кнопки Actor (Дійова особа) панелі інструментів 

помістіть до діаграми нову дійову особу, назвіть її «Продавець». 

6. Повторивши крок 5, помістіть до діаграми решту дійових осіб: 

Керівник магазину, Клерк магазина, Бухгалтерська система. 

Алгоритм створення абстрактного варіанта використання такий. 

1. Натисніть правою кнопкою миші на варіанті використання 

«Відхилити замовлення» на діаграмі. 

2. У меню, що відкрилося, виберіть пункт Open Specification (Відкрити 

специфікацію). 

3. Установіть прапорець Abstract (Абстрактний), щоб зробити цей 

варіант використання абстрактним 

Алгоритм додавання асоціацій такий. 

1. За допомогою кнопки Unidirectional Association (Однонаправлена 

асоціація) панелі інструментів намалюйте асоціацію між дійовою особою 

Продавець і варіантом використання «Ввести нове замовлення». 

2. Повторивши крок 1, помістіть до діаграми решту асоціацій. 

Алгоритм додавання зв’язку розширення такий. 

1. За допомогою кнопки Generalization (Узагальнення) панелі 

інструментів намалюйте зв’язок між варіантом використання «Відхилити 

замовлення» і варіантом використання «Оформити замовлення». Стрілка має 

йти від першого варіанта використання до другого. Зв’язок розширення 
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означає, що варіант використання «Відхилити замовлення» за необхідності 

доповнює функціональні можливості варіанта використання «Оформити 

замовлення». 

2. Натисніть правою кнопкою миші на новому зв’язку між варіантами 

використання «Відхилити замовлення» і «Оформити замовлення». 

3. У меню, що відкрилося, виберіть пункт Open Specification (Відкрити 

специфікацію). 

4. У списку стереотипів, що розкривається, введіть слово extends 

(розширення), потім натисніть ОК. 

5. Напис <<extends>> з’явиться на лінії зв’язку. 

Алгоритм додавання описів до варіантів використання такий. 

1. Виділіть у браузері варіант використання «Ввести нове замовлення». 

2. У вікні документації введіть такий опис: цей варіант використання дає 

клієнтові можливість увести нове замовлення в систему. 

3. За допомогою вікна документації додайте описи до решти всіх 

варіантів використання. 

Алгоритм додавання описів до дійової особи такий. 

1. Виділіть у браузері дійову особу Продавець. 

2. У вікні документації введіть опис: продавець – це службовець, що 

прагне продати товар. 

3. За допомогою вікна документації додайте описи до решти дійових 

осіб. 

Основний потік подій для варіанта використання «Ввести нове 

замовлення» такий. 

1. Продавець вибирає у наявному меню пункт «Створити нове 

замовлення». 

2. Система виводить форму «Деталі замовлення». 

3. Продавець уводить номер замовлення, замовника і те, що замовлене. 

4. Продавець зберігає замовлення. 

5. Система створює нове замовлення й зберігає його в базі даних. 
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 Алгоритм прикріплення файлу до варіанта використання такий. 

1. Створіть файл OrderFlow.doc, що містить головний потік подій для 

варіанта використання «Ввести нове замовлення». 

2. Натисніть правою кнопкою миші на варіанті використання «Ввести 

нове замовлення». 

3. У меню, що відкрилося, виберіть пункт Open Specification (Відкрити 

специфікацію). 

4. Перейдіть на вкладку Files (Файли). 

5. Натисніть правою кнопкою миші в білій області і в меню, що 

відкрилося, виберіть пункт Insert File (Вставити файл). 

6. Укажіть файл OpenFlow.doc і натисніть на кнопку Open (Відкрити), 

щоб прикріпити файл до варіанта використання. 

Завдання до лабораторної роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал щодо теми лабораторної роботи. 

2. Відповісти на контрольні питання. 

3. У середовищі Rose створити діаграми Варіантів Використання до 

своєї курсової роботи. 

4. Додати до діаграм потрібні спеціфікації. 

5. Зробити висновки. 

Контрольні питання 

1. Яке призначення і склад діаграми Варіантів Використання? 

2. Які правила побудови діаграми Варіантів Використання? 

3. Які існують рекомендації побудови діаграми Варіантів Використання? 

Література: [2, 41–82; 3, 98–262; 4, 112–132; 5, 10–25; 7, 340–347;           

8, 22–37; 10, 89–97]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Діаграми Станів. Взаємодії об’єктів 

Мета: навчитися розробляти діаграми Взаємодії, Послідовності, 

Кооперативні діаграми. 
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Короткі теоретичні відомості 

На діаграмі Взаємодії (Interaction) відображають один з процесів обробки 

інформації у варіанті використання. У варіанті використання «Зняти гроші» з 

прикладу АТМ є декілька альтернативних потоків. Це означає, що для цього 

варіанта використання потрібно створити декілька діаграм Взаємодії. У 

результаті на одній діаграмі буде показано, що відбувається, коли все гаразд. 

На інших буде відображений хід подій в альтернативних потоках: що 

відбудеться, якщо клієнт уведе невірний ідентифікаційний номер, якщо грошей 

на його рахунку менше, ніж він хоче зняти, і т. д. 

Діаграм Взаємодії два типи – діаграми Послідовності (Sequence) і 

Кооперативні діаграми (Collaboration). Діаграми першого типу організовані за 

часом. Приклад такої діаграми приведений на рис. 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Діаграма Послідовності 

 

На Кооперативній діаграмі відображається та ж інформація, але 

організована вона по-іншому (див. рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Кооперативна діаграма 

 

На діаграмах обох типів надана одна й та ж інформація, проте між ними 

існують дві відмінності. Діаграми Послідовності загострюють увагу на 

керуванні, Кооперативні діаграми відображають потік даних. 
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Діаграми Взаємодії відображають практично ті ж деталі, що вже були 

описані в потоці подій, проте надають їх у формі, зручнішій для розробника. 

Головне тут об’єкти, які мають бути створені для реалізації функціональних 

можливостей, закладених у варіант використання. На діаграмах Послідовності 

й Кооперативних діаграмах можуть бути показані об’єкти, класи або те й інше 

разом. 

Об’єктом називають щось таке, що містить (що інкапсулює) у собі деякі 

дані й поведінку. Це термін, що описує реальні, конкретні предмети. 

У середовищі Rose об’єкти поміщають на діаграми Взаємодії. Коли 

дійова особа (що є стереотипом класу) або будь-який інший клас переноситься 

на діаграму Взаємодії, автоматично створюється екземпляр об’єкта цього класу. 

Видалення об’єкту з діаграми Rose не призводить до видалення класу з моделі. 

Клас – це будь-яка суть, що є схемою (blueprint) об’єкта. Іншими словами, 

клас визначає дані й поведінку, якими має володіти об’єкт. Клас – більш 

загальний термін, що є, по суті, шаблоном для об’єктів. 

За допомогою діаграм Взаємодії проектувальники і розробники системи 

можуть визначити класи, які потрібно створити, зв’язки між ними, а також 

операції й відповідальності (responsibilities) кожного класу. 

Діаграми Взаємодії містять: об’єкти (можна використовувати імена як 

об’єктів, так і класів, або того йіншого), повідомлення (за допомогою 

повідомлення один об’єкт або клас запрошує в іншого виконання конкретної 

функції).  

Діаграма Послідовності – це впорядкована за часом діаграма Взаємодії, 

читати її слід зверху вниз. У кожного варіанта використання є велика кількість 

альтернативних потоків. Кожна діаграма Послідовності описує один з потоків 

варіанта використання. 

У кожного об’єкта є лінія життя (lifeline), що зображується у вигляді 

вертикальної штрихової лінії під об’єктом. Повідомлення, відповідні 

комунікаціям між об’єктами, малюють між лініями життя об’єктів. 

Повідомлення показує, що один об’єкт викликає функцію іншого. Далі, коли ми 
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визначимо операції класів, кожне повідомлення стане операцією. Повідомлення 

можуть бути рефлексивними, що відповідає зверненню об’єкта до своєї власної 

операції. 

 

Рисунок 3.3 – Діаграма Послідовності зняття клієнтом Джо 20 $ з рахунку 

 

Кооперативні діаграми (Collaboration) відображають потік подій у 

конкретному сценарії варіанта використання. Діаграми Послідовності 

впорядковані за часом, а Кооперативні діаграми більше уваги загострюють на 

зв’язках між об'єктами. На рис. 3.4 приведена Кооперативна діаграма, що 

описує, як Джо знімає з рахунку 20 $. 

 

Рисунок 3.4 – Кооперативна діаграма, яка описує процес зняття Джо зі свого 

рахунку 20 $ 
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Для сценарію часто створюють діаграми обох типів. Хоча вони служують 

одній й тій же меті і містять одну і ту ж інформацію, але подають її з різних 

точок зору. У Rose діаграму Послідовності можна перетворити в Кооперативну 

діаграму і навпаки, натиснувши клавішу F5 або вибравши в меню пункт 

Browse> Create (Sequence/Collaboration) Diagram (Огляд> Створити діаграму 

(Послідовності / Кооперативну)). 

У середовищі Rose для кожного об’єкту на діаграмі можна задати його 

стійкість (persistence). Підтримуються такі варіанти. 

1. Persistent (Стійкий) Стійкий об’єкт зберігається в базі даних або 

іншим способом, що забезпечує постійне зберігання. Такий об’єкт існуватиме 

навіть після припинення роботи програми. 

2. Static (Статичний) Статичний об’єкт зберігається в пам’яті 

комп’ютера протягом усього часу роботи програми. Він, зокрема, продовжує 

існування після виконання відбитих на діаграмі Послідовності дій, але не 

зберігається після припинення роботи програми. 

3. Transient (Тимчасовий) Тимчасовий об'єкт зберігається в пам’яті 

протягом дуже короткого часу (наприклад, поки не закінчиться виконання 

процесів, визначених у діаграмі Послідовності). 

Порядок виконання роботи 

Створіть діаграму Послідовності й Кооперативну діаграму, що 

відображає введення нового замовлення в систему обробки замовлення. Вищий 

пріоритет серед користувачів має варіант використання «Ввести нове 

замовлення», він же пов’язаний з найбільшим ризиком. 

Опис сценаріїв такий: 

 продавець уводить нове замовлення; 

 продавець намагається ввести замовлення, але товару немає на складі. 

Продавець намагається ввести замовлення, але з його збереженням ву базі 

даних виникає помилка (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5 – Діаграма Послідовності 

 

У меню моделі виберіть пункт Tools > Options (Інструменти > 

Параметри). Перейдіть на вкладку Diagram (Діаграма). Установіть прапорці 

Sequence numbering, Collaboration numbering і Focus of control. 

Алгоритм створення діаграми Послідовності такий. 

1. Натисніть правою кнопкою миші на Логічному поданні браузера. 

2. У меню, що відкрилося, виберіть пункт New > Sequence Diagram 

(Створити > Діаграма Послідовності). 

3. Назвіть нову діаграму Add order (Уведення замовлення). 

4. Двічі натиснувши кнопкою миші на цій діаграмі, відкрийте її. 

Алгоритм додавання на діаграму дійової особи і об’єктів такий. 

1. Перетягніть дійову особу Salesperson (Продавець) з браузера на 

діаграму. 

2. Натисніть кнопку Object (Об’єкт) панелі інструментів. 

3. Клацніть мишею у верхній частині діаграми, щоб помістити туди новий 

об’єкт. 

4. Назвіть об’єкт Order Options Form (Вибір варіанта замовлення). 
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5. Повторивши кроки 3 і 4, розмістіть на діаграмі об’єкти: Order Detail 

Form (Форма деталей замовлення),  Order N1234 (Замовлення №1234) 

Алгоритм додавання повідомлень на діаграму такий. 

1. На панелі інструментів натисніть кнопку Object Message (Повідомлення 

об’єкту). 

2. Проведіть мишею від лінії життя дійової особи Salesperson (Продавець) 

до лінії життя об’єкта Order Options Form (Вибір варіанта замовлення). 

3. Виділивши повідомлення, введіть його ім’я – Create new order 

(Створити нове замовлення). 

4. Повторивши кроки 2 і 3, розмістіть на діаграмі повідомлення: Open 

form (Відкрити форму) – між Order Options Form і Order Detail Form, Enter order 

number, customer, order items (Ввести номер замовлення, замовника та кількість 

замовлених предметів) – між Salesperson і Order Detail Form, Save the order 

(Зберегти замовлення) – між Salesperson і Order Detail Form, Create new, blank 

order (Створити пусте замовлення) – між Order Detail Form і Order N1234, Set  

the order number, customer, order items (Ввести номер замовлення, замовника та 

кількість замовлених предметів) – між Order Detail Form і Order N1234, Save the 

order (Зберегти замовлення) – між Order Detail Form і Order N1234. 

Алгоритм додавання на діаграму додаткових об’єктів такий. 

1. Натисніть кнопку Object панелі інструментів. 

2. Натисніть мишею між об’єктами Order Detail Form і Order N1234, щоб 

помістити туди новий об’єкт. 

3. Уведіть ім’я об’єкта – Order Manager (Керівник замовлень). 

4. Натисніть кнопку Object панелі інструментів. Новий об’єкт розташуйте 

праворуч від Order N1234. 

6. Уведіть його ім’я – Transaction Manager (Керівник транзакцій). 
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Рис 3.6 – Діаграма Послідовності після додавання додаткових об’єктів 

 

Алгоритм призначення відповідальності об’єктам такий. 

1. Виділіть повідомлення 5: Create new, blank order (Створіть порожнє 

замовлення). 

2. Натиснувши комбінацію клавіш CTRL+D, видалите це повідомлення. 

3. Повторіть кроки 1 і 2 для видалення двох останніх повідомлень: Set the 

order number, customer, order items (Уведення номера замовлення, замовника і 

кількість предметів, що замовляються), Save the order (Зберегти замовлення). 

4. Натисніть кнопку Object Message панелі інструментів. 

5. Помістіть на діаграму нове повідомлення, розташуйте його під 

повідомленням 4 між Order Detail Form і Order Manager. 

6. Назвіть його Save the order (Зберегти замовлення). 

7. Повторіть кроки 4–6, додавши повідомлення з шостого по дев’яте і 

назвавши їх: Create new, blank order (Створити нове замовлення) – між Order 

Manager і Order N1234, Set the order number, customer, order items (Уведення  

номера замовлення, замовника і кількість предметів, що замовляються) – між 

Order Manager і Order N1234, Save the order (Зберегти замовлення) – між Order 

Manager і Transaction Manager, Collect order information (Інформація про 

замовлення) – між Transaction Manager і Order N1234. 
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8. На панелі інструментів натисніть кнопку Message to Self (Повідомлення 

собі). 

9. Натисніть на лінії життя об’єкта Transaction Manager (Керівник 

транзакцій) нижче за повідомлення 9, додавши туди повідомлення рефлексії. 

10. Назвіть його Save the order information to the database (Зберегти 

інформацію про замовлення в базі даних). 

Алгоритм співвідношення об’єктів з класами такий. 

1. Натисніть правою кнопкою миші на об’єкті Order Options Form (Вибір 

варіанта замовлення). 

2. У меню, що відкрилося, виберіть пункт Open Specification (Відкрити 

специфікацію). 

3. У списку класів, що розкривається, виберіть пункт <New> (Створити). 

З’явиться вікно специфікації класів. 

4. У полі Name введіть OrderOptions (Вибір замовлення). 

5. Натисніть кнопку ОК. Повернемося у вікно специфікації об’єкта. 

6. У списку класів виберіть клас OrderOptions. 

7. Натисніть кнопку ОК, щоб повернутися до діаграми. Об’єкт 

називається Order Options Form: OrderOptions. 

8. Для співвідношення решти об’єктів з класами повторіть кроки з 1 до 7: 

Клас OrderDetail співвіднесіть з об'єктом Order'Detail Form, Клас OrderMgr – з 

об’єктом Order Manager, Клас Order – з об’єктом Order N1234, Клас 

TransactionMgr – з об’єктом Transaction Manager. 

Після закінчення цих дій ваша діаграма має мати вигляд, зображений на 

рис. 3.7. 
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Рис. 3.7 – Діаграма Послідовності після співвідношення об’єктів з 

класами 

 

4. Натисніть на кнопку ОК, щоб закрити вікно специфікації операції й 

повернутися до діаграми.  

5. Ще раз натисніть правою кнопкою миші на повідомленні 1. У меню, що 

відкрилося, виберіть нову операцію CREATE().  

6. Повторіть кроки з 1 по 6, щоб співвіднести з операціями решту всіх 

повідомлень:  Повідомлення 2: Open form (Відкрити форму) співвіднесіть з 

операцією Ореn(), Повідомлення 3: Enter order number, customer, order items 

(Уведення номера замовлення, замовника і кількість предметів, що 

замовляються) – з операцією Submitlnfo(), Повідомлення 4: Save the order 

(Зберегти замовлення) – з операцією Save(), Повідомлення 5: Save the order 

(Зберегти замовлення) – з операцією SaveOrder(), Повідомлення 6: Create new, 

blank order (Створити порожнє замовлення) – з операцією Create(), 

Повідомлення 7: Set the order number, customer, order items (Уведення номера 

замовлення, замовника і кількість предметів, що замовляються) – з операцією 

Setlnfo(), Повідомлення 8: Save the order (Зберегти замовлення) – з операцією 

SaveOrder(), Повідомлення 9: Collect order information (Інформація про 

замовлення) – з операцією Getlnfo(), Повідомлення 10: Save the order information 



 

 30 

to the database (Зберегти інформацію про замовлення в базі даних) – з операцією 

Commit().  

Алгоритм створення Кооперативної діаграми такий. 

1. Натисніть правою кнопкою миші на Логічному уявленні у браузері.  

2. У меню, що відкрилося, виберіть пункт New > Collaboration Diagram 

(Створити > Кооперативна діаграма).  

3. Назвіть цю діаграму Add order (Уведення замовлення).  

4. Двічі натиснувши мишею на діаграмі, відкрийте її.  

Алгоритм додавання дійової особи й об’єктів на діаграму такий. 

1. Перетягніть дійову особу Salesperson (Продавець) з браузера на 

діаграму.  

2. Натисніть кнопку Object (Об’єкт) панелі інструментів.  

3. Натисніть мишею у середині діаграми, щоб розмістити новий об’єкт.  

4. Назвіть об'єкт Order Options Form (Вибір варіанта замовлення).  

5. Повторивши кроки 3 і 4, помістіть на діаграму об’єкти: Order Detail 

Form (Форма деталей замовлення), Order N1234 (Замовлення №1234).   

Алгоритм додавання повідомлень на діаграму такий. 

1. На панелі інструментів натисніть кнопку Object Link (Зв’язок об’єкту).  

2. Проведіть мишею від дійової особи Salesperson (Продавець) до об’єкту 

Order Options Form (Вибір варіанта замовлення).  

3. Повторіть кроки 1 і 2, з’єднавши зв’язками об’єкти: Дійова особа 

Salesperson і об’єкт Order Detail Form, Об’єкт Order Options Form і об’єкт Order 

Detail Form, Об’єкт Order Detail Form і об’єкт Order N1234.  

4. На панелі інструментів натисніть кнопку Link Message (Повідомлення 

зв’язку).  

5. Натисніть мишею на зв’язку між Salesperson і Order Options Form.  

6. Виділивши повідомлення, уведіть його ім’я – Create new order 

(Створити нове замовлення).  

7. Повторивши кроки з 4 по 6, помістіть на діаграму повідомлення: Open 

form (Відкрити форму) – між Order Options Form і Order Detail Form, Enter order 
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number, customer, order items (Уведення номера замовлення, замовника і 

кількість предметів, що замовляюють) – між Salesperson і Order Detail Form, 

Save the order (Зберегти замовлення) – між Salesperson і Order Detail Form, 

Create new, blank order (Створити порожнє замовлення) – між Order Detail Form 

і Order N1234, Set the order number, customer, order items (Уведення  номера  

замовлення, замовника і кількість предметів, що замовляюють) – між Order 

Detail Form і Order N1234, Save the order (Зберегти замовлення) – між Order 

Detail Form і Order N1234.  

Кооперативна діаграма, що описує введення нового замовлення, 

відображена на рис. 3.8.  

 

Рисунок 3.8 – Кооперативна діаграма 

 

Алгоритм додавання на діаграму додаткових об’єктів такий. 

1. Натисніть кнопку Object панелі інструментів.  

2. Натисніть мишею на діаграмі, щоб помістити туди новий об’єкт. 

Уведіть ім’я об’єкта – Order Manager (Керівник замовлень). 

3. На панелі інструментів натисніть кнопку Object. 

4. Помістіть на діаграму ще один об’єкт. 

5. Уведіть його ім’я – Transaction Manager (Керівник транзакцій). 
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Алгоритм призначення відповідальностей об’єктам такий. 

1. Виділіть повідомлення 5: Create new, blank order (Створити порожнє 

замовлення).   

2. Натиснувши комбінацію клавіш CTRL+D, видалите це повідомлення.  

3. Повторіть кроки 1 і 2 для видалення повідомлень 6 і 7: Set the order 

number, customer, order items, Save the order.  

4. Виділіть зв’язок між об’єктами Order Detail Form і Order N1234.  

5. Натиснувши комбінацію клавіш CTRL+D, видалите цей зв’язок.  

6. На панелі інструментів натисніть кнопку Object Link (Зв’язок об’єкта).  

7. Намалюйте зв’язок між Order Detail Form і Order Manager.  

8. На панелі інструментів натисніть кнопку Object Link (Зв’язок об’єкта).  

9. Намалюйте зв’язок між Order Manager і Order N1234.  

10.  На панелі інструментів натисніть кнопку Object Link (Зв’язок об’єкта).  

11.  Намалюйте зв’язок між Order N1234 і Transaction Manager.  

12.  На панелі інструментів натисніть кнопку Object Link (Зв’язок об’єкта).  

13.  Намалюйте зв’язок між Order Manager і Transaction Manager.  

14.  На панелі інструментів натисніть кнопку Link Message (Повідомлення 

зв’язку).  

15.  Натисніть мишею на зв’язку між об’єктами Order Detail Form і Order 

Manager, щоб увести нове повідомлення. Назвіть це повідомлення Save the order 

(Зберегти замовлення).  

16.  Повторіть кроки 14–16, додавши повідомлення з шостого по дев’яте і 

назвіть їх: Create new, blank order (Створити нове замовлення) – між Order 

Manager і Order N1234, Set the order number, customer, order items (Увести номер 

замовлення, замовника і кількість предметів, що замовляються) – між Order 

Manager і Order N1234, Save the order (Зберегти замовлення) – між Order 

Manager і Transaction Manager, Collect order information (Інформація про 

замовлення) – між Transaction Manager і Order N1234 . 

17.  На панелі інструментів натисніть кнопку Link to Self (Зв’язок із собою).  
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18.  Клацнувши на об’єкті Transaction Manager, додайте до нього 

повідомлення рефлексії.  

19.  На панелі інструментів натисніть кнопку Link Message (Повідомлення 

зв’язку).  

20.  Натисніть мишею на зв’язку рефлексії Transaction Manager, щоб увести  

туди повідомлення.  

21.  Назвіть нове повідомлення Save the order information to the database 

(Зберегти інформацію про замовлення в базі даних).  

Розроблена діаграма має виглядати, як показано на рис. 3.9.  

 

Рисунок 3.9 – Кооперативна діаграма після призначення відповідальностей 

об’єктам 

 

Алгоритм співвідношення об’єктів з класами (якщо класи були створені 

під час розробки описаної вище діаграми Послідовності) такий.  

1. Знайдіть в браузере клас Order Options.  

2. Перетягніть його на об’єкт Order Options Form (Вибір варіанта 

замовлення) на діаграмі.  

3. Повторіть кроки 1 і 2, співвіднесіть решту об’єктів і відповідних їм 

класів: Клас OrderDetail співвіднесіть з об’єктом Order Detail Form, Клас 
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OrderMgr – з об’єктом Order Manager, Клас Order – з об’єктом Order N1234, 

Клас TransactionMgr – з об’єктом Transaction Manager. 

Завдання до лабораторної роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал щодо теми лабораторної роботи. 

2. Відповісти на контрольніпитання. 

3. У середовищі Rose створити розглянуті діаграми до своєї курсової 

роботи. 

4. Додати до діаграм потрібні специфікації. 

5. Зробити висновки. 

Контрольні питання 

1. Яке призначення і склад діаграм Станів? 

2. Які правила побудови діаграм Станів? 

3. Які існують рекомендації щодо побудови діаграм Станів? 

Література: [1, 261–263; 4, 132–141; 5, 25–31; 7, 347–353; 8, 41–50; 11]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Діаграми Класів. Класи, об’єкти, відносини асоціацій 

Мета: навчитися угрупувати класи до пакетів, будувати декілька діаграм. 

Короткі теоретичні відомості 

У Логічне уявлення моделі Rose входять: Класи, Діаграми Класів, 

Діаграми Варіантів Використання, Атрибути й операції, Асоціації, Діаграми 

Станів. 

Почнемо з обговорення класів і діаграм Класів. Далі будуть описані такі 

елементи діаграм Класів, як атрибути, операції й зв’язки між класами і 

пакетами. 

На діаграмах Класів відображаються деякі класи і пакети системи. Це 

статичні картини фрагментів системи і зв’язків між ними.  

Зазвичай для опису системи створюють декілька діаграм Класів. На 

одних показують деяку підмножину класів і відношення між класами 

підмножини. На інших відображають ту ж підмножину, але разом з атрибутами 
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і операціями класів. Треті відповідають тільки пакетам класів і відносинам між 

ними. Для надання повної картини системи можна розробити стільки діаграм 

Класів, скільки потрібні. 

За умовчанням існує одна діаграма Класів, названа Головною (Main) і 

розташована безпосередньо під Логічним уявленням у браузере. На цій діаграмі 

показують пакети класів моделі. Подвійне клацання миші на пакеті діаграми 

Класів у середовищі Rose відкриває Головну діаграму цього пакету. 

Клас – це деяка суть, що інкапсулює дані й поведінку. Відповідно до 

традиційного підходу дані розташовуються в базі даних, а поведінкою 

займається власне додаток. Об’єктно-орієнтований підхід припускає 

об’єднання деякої кількості даних і поведінки, яка оброблює ці дані. Ми беремо 

небагато даних і поведінку, а потім інкапсулюємо все це в деяку структуру, яка 

зветься класом. 

На мові UML класи зображають за допомогою такого запису (рис. 4.1) 

 

Рисунок 4.1 – Зображення класу 

 

Виявлення класів можна почати з вивчення потоку подій сценарію. 

Іменники в описі цього потоку дають зрозуміти, що може бути класом. У 

загальному випадку іменники можуть відповідати таким елементам: Дійова 

особа, Клас, Атрибут класу, Вираз, що не є дійовою особою, класом або 

атрибутом.  

Іншим способом є аналіз діаграм Послідовності й Кооперативних діаграм.  

Кожен об’єкт діаграм Послідовності й Кооперативних діаграм має бути 

співвіднесений з відповідним класом. Прід час виявлення класів слід 

розглянути три можливі стереотипи: суть (entity), межу (boundary) і управління 

(control).  
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Клас (parameterized class), що параметризується, – один із спеціальних 

типів класів. Він застосовується для створення сімейства інших класів. Клас, 

що зазвичай параметризується, є різновидом контейнера, його ще називають 

шаблоном. Зокрема, якщо у вас є клас List (Список), що параметризується, то за 

допомогою екземплярів цього класу ви можете створити такі класи, як 

EmployeeLisi. OrderList і AccountList (відповідні спискам співробітників, 

замовлень і рахунків). 

На мові UML клас, що параметризується, зображається за допомогою 

такого запису (рис. 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Зображення класу, що параметризується 

 

Клас-наповнювач (instantiated class) є класом, що параметризується, 

аргументи якого мають фактичні значення. Зокрема, в розглянутому вище 

прикладі ми маємо справу із списком деяких елементів. Визначивши значення 

аргументу, ми отримаємо список співробітників. Відповідно до запису UML, 

ім’я аргументу класу-наповнювача укладено у кутові дужки (< >, рис 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Зображення класу-наповнювача 

 

Утиліта класу (class utility) – це сукупність операцій. Наприклад, у вашій 

системі може бути сукупність математичних функцій (квадратний корінь, 

кубічний корінь і т. д.), які використовуються всією системою і не дуже добре 

підходять для будь-якого конкретного класу. Ці функції можна зібрати разом і 

об’єднати в утиліту класу, яка використовуватиметься іншими класами 

системи. 
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Утиліти класів часто застосовують для розширення функціональних 

можливостей мови програмування або для зберігання загальних елементів 

функціональності багатократного використання, необхідних у декількох 

системах. Утиліта класу виглядає на діаграмі як клас «із тінню» (рис. 4.4). 

 

Рмсунок 4.4 – Зображення утиліти класу 

 

Метаклас (metaclass) – це клас, екземпляри якого є класами, а не 

об’єктами. До метакласів належать класи, що параметризуються, і утиліти 

класів, що параметризуються. На мові UML метакласи зображують так          

(рис. 4.5). 

 

Рисунок 4.5 – Зображення метакласу 

 

Стереотип – це механізм, що дозволяє категоризувати класи. 

Припустимо, ви хочете знайти всі форми у вашій моделі. Для цього можна 

створити стереотип Form (Форма) і призначити його всім вікнам вашого 

застосування. Надалі під час пошуку форм потрібно тільки шукати класи із цим 

стереотипом. На мові UML визначено три основні стереотипи: Boundary 

(Межа), Entity (Об’єкт) і Control (Управління). 

Прикордонними класами (boundary classes) називаються такі класи, які 

розташовані на межі системи з рештою всього світу. Вони включають форми, 

звіти, інтерфейси з апаратурою (такий, як принтери або сканери) і інтерфейси з 

іншими системами. У UML прикордонні класи позначають так (рис. 4.6). 

 

Рмсунок 4.6 – Позначення прикордонного класу 
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Для виявлення прикордонних класів необхідно досліджувати діаграми 

Варіантів Використання. Для кожної взаємодії між дійовою особою та 

варіантом використання має існувати хоча б один прикордонний клас. Саме він 

дозволяє дійовій особі взаємодіяти із системою (рис. 4.7). 

 

Рисунок 4.7 – Зображення прикордонного класу 

 

Класи-суть (entity classes) містять інформацію, що зберігається постійно. 

У нашій системі роботи з даними про співробітників хорошим прикладом 

такого класу є клас Employ. Класи-суть можна виявити в потоці подій і на 

діаграмах Взаємодії. Вони мають найбільше значення для користувача, і тому в 

їх назвах часто застосовують терміни з наочної області. На мові UML класи-

суть подають таким символом (рис. 4.8). 

 

Рисунок 4.8 – Позначення класу-суті 

 

Часто для кожного класу-суті створюють таблицю в базі даних. У цьому 

полягає ще одна відмінність від типового підходу до конструювання системи. 

Замість того, щоб із самого початку задавати структуру бази даних, у нас тепер 

є можливість розробляти її на базі інформації, що отримується з об’єктної 

моделі. Це дозволяє відстежувати відповідність усіх полів бази даних і вимог до 

системи. Вимоги визначають потік подій. Потік подій визначає об’єкти, класи і 

атрибути класів. Кожен атрибут класу-суті стає полем у базі даних. 

Застосовуючи такий підхід, легко відстежувати відповідність між полями бази 

даних і вимогами до системи, що зменшує вірогідність збору непотрібної 

інформації. 
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Керувальні класи (control classes) відповідають за координацію дій інших 

класів. Зазвичай у кожного варіанта використання є один клерувальний клас, 

контролюючий послідовність подій цього варіанта використання. Сам 

клерувальний клас не несе в собі ніякої функціональності – решта класів 

посилає йому мало повідомлень. Але сам він посилає безліч повідомлень. 

Керувальний клас делегує відповідальність іншим класам. Клас, що із цієї 

причини керує, часто називають класом-менеджером. На мові UML його 

малюють так (рис. 4.9). 

 

Рисунок 4.9 – Позначення клерувального класу 

 

У системі можуть застосовуватися й інші клерувальні класи загальні для 

декількох варіантів використання. Наприклад, клас SecurityManager (Менеджер 

безпеки) може відповідати за контроль подій, пов’язаних з безпекою, а клас 

TransactionManager (Менеджер транзакцій) займатися координацією 

повідомлень, що належать до транзакцій з базою даних. Можуть бути й інші 

менеджери для роботи з такими елементами функціонування системи, як 

розділення ресурсів, розподілена обробка даних і обробка помилок. 

За допомогою клерувальних класів можна ізолювати функціональність 

системи. Інкапсуляція в один клас, наприклад, координації безпеки мінімізує 

наслідки змін, що вносяться. Будь-які зміни системи, що відповідає за безпеку 

логіки, торкнуться тільки менеджера безпеки. 

Крім згаданих вище стереотипів можна створювати і свої власні. Для 

цього потрібно ввести новий стереотип у поле Stereotype, після чого він буде 

доступний у поточній моделі Rose. Дозволяється додавати стереотип для 

використання у всіх моделях і навіть створювати для нього кнопки і піктограми 

панелі інструментів. 

Параметр Visibility (Видимість) показує, чи буде клас видно поза своїм 

пакетом. Ви можете вказати для класу одне з трьох значень: 

4. Public (Відкритий) – цей клас видно решті всіх класів системи. 
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5. (98i) Protected, Private (захищений, закритий) – цей клас може бути 

видно у вкладених у нього класах, «друзям» (friends) цього класу або із самого 

класу. 

6. Package or Implementation (пакет або реалізація) – цей клас може бути 

видно тільки з класів того ж пакету. 

Поле Cardinality (Множинність) дозволяє вказати, скільки у цього класу 

має бути екземплярів. Наприклад, у системі обробки інформації про 

співробітників можна чекати наявність безлічі екземплярів у класі Employee: 

Джон Доу, Біл Сміт та інші. Отже, множинність цього класу потрібно 

визначити як п. 

Множинність керувального класу зазвичай дорівнює 1. 

Будуючи модель, можна вказати кількість абсолютної або відносної 

пам’яті, яка, на вашу думку, буде потрібною для кожного об’єкта класу. Для 

цієї мети слугує поле Space (Простір) вікна специфікації класу. 

Це поле не застосовне для утиліт класів, утиліт класів-наповнювачів і 

утиліт класів, що параметризуються. 

У середовищі Rose на базі моделі можна генерувати DDL (Data Definition 

Language – Мова Опису Даних). DDL визначає структуру вашої бази даних. 

Під час генерації DDL додаток Rose шукає стійкі (persistent) класи. Поле 

Persistence вікна специфікації класу застосовується для визначення цього 

параметра. Він може приймати одне з таких значень. 

1. Persistent (Стійкий) – цей клас зберігається й після завершення роботи 

додатку. Інакше кажучи, інформація, що міститься в об’єктах класу, 

зберігатиметься в базі даних або якимсь іншим способом, що забезпечує 

тривале зберігання. 

2. Transient (Тимчасовий) – інформація, що міститься в об’єктах класу, 

не зберігатиметься після завершення роботи додатку. Це поле не можна 

використовувати для утиліт класів, утиліт класів, що параметризуються, і 

утиліт класів-наповнювачів.  
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3. Сoncurrency (Паралелізм) дозволяє описати, як поводитиметься клас у 

присутності декількох потоків керування. Для класу доступні чотири значення 

цього параметра: 

 Sequential (Послідовний) – це значення за умовчанням, воно показує, 

що клас поводитиметься нормально (тобто операції виконуватимуться так, як 

очікується) за наявності тільки одного потоку керування, але у присутності 

декількох потоків керування поведінка класу не гарантується. 

 Guarded (Що захищає) – за наявності декількох потоків керування 

клас поводитиметься, як очікується, але щоб класи різних потоків не заважали 

один одному, вони повинні взаємодіяти один з одним. 

4. Active (Активний) – цей клас матиме свій власний потік керування. 

5. Synchronous (Синхронний) – за наявності декількох потоків керування 

клас поводитиметься, як очікується. Між ним і класами інших потоків не 

вимагається якоїсь спеціальної взаємодії, оскільки клас може самостійно 

обробляти взаємні виключення. 

Абстрактним називається клас, який не наповнюється конкретним 

змістом. Также кажучи, якщо клас А абстрактний, у пам’яті ніколи не буде 

об'єктів типу А. 

Зазвичай абстрактні класи застосовують під час роботи із спадкоємством. 

У них містяться дані та поведінка, загальні для декількох інших класів. 

Наприклад, у нас може бути клас Тварина з атрибутами Зростання, Колір і 

Різновид. Від цього класу успадковують три інших класу: Кішка, Собака і Птах. 

Кожен з них успадковує властивості Зростання, Колір і Різновид від класу 

Тварина і має свої власні унікальні атрибути й операції. 

Об’єкти класу Тварина не створюються під час роботи додатку – всі 

об’єкти є тільки кішками, собаками і птахами. Клас Тварина є абстрактним, він 

описує, що загального є у кішок, собак і птахів. 

На мові UML назву абстрактного класу на діаграмі пишуть курсивом 

(рис. 4.10). 
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Рисунок 4.10 – Зображення абстрактного класу 

 

Пакети (packages) застосовуються для групування класів, що володіють 

деякою спільністю. На мові UML пакет зображають так (рис 4.11): 

 

Рисунок 4.11 – Зображення пакету 

 

Об’єднувати класи можна як завгодно, проте існує декілька найбільш 

поширених підходів. По-перше, можна групувати класи за стереотипом. У 

такому разі виходить один пакет з класами-суттю, один з прикордонними 

класами, один з класами, що управляють, і т. д. Цей підхід може бути корисний 

з погляду розміщення готової системи, оскільки прикордонні класи, що 

знаходяться на клієнтських машинах, вже опиняються в одному пакеті. 

Другий підхід полягає в об’єднанні класів за їх функціональністю. 

Наприклад, у пакеті Security (Безпека) міститимуться всі класи, що 

відповідають за безпеку додатку. 

Інші пакети можуть називатися Employee Maintenance (Робота із 

співробітниками), Reporting (Підготовка звітів) і Error Handling (Обробка 

помилок). Перевага цього методу полягає в можливості повторного 

використання пакетів. Якщо уважно підійти до групування класів, можна 

отримати практично не залежні один від одного пакети. Наприклад, пакет 

Security можна використовувати і в інших застосуваннях. 

Нарешті, застосовують комбінацію двох указаних підходів. Для 

подальшої організації класів дозволяється вкладати пакети один в одний. На 

високому рівні, наприклад, можна згрупувати класи за функціональністю, 
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створивши пакет Security. У середині нього можна створити інші пакети, 

згрупувавши класи, що відповідають за безпеку, за функціональнвстю або за 

стереотипом. 

Порядок виконання роботи 

Необхідно згрупувати у пакети класи та побудувати декілька діаграм 

Класів і показати на них класи і пакети системи. 

На базі діаграми Взаємодії об’єднати класами моделі Rose в пакети за 

стереотипом. Створити пакети Entities (Суть), Boundaries (Межі) і Control 

(Управління), помістивши в них відповідні класи. Потім для кожного пакету 

побудувати діаграми Класів. На Головній діаграмі показати пакети, а на 

діаграмі Введення нового заказа – всі класи цього варіанта використання. 

Об’єднаєте виявлені класи в пакети. Створіть діаграму Класів для 

відображення пакетів, діаграми Класів для надання класів у кожному пакеті та 

діаграму Класів для надання всіх класів варіанта використання «Ввести нове 

замовлення».  

Алгоритм створення діаграми Класів такий. 

1. У меню моделі виберіть пункт Tools > Options (Інструменти > 

Параметри).  

2. Перейдіть на вкладку Diagram (Діаграма).  

3. Переконаєтеся, що встановлений прапорець Show stereotypes (Показати 

стереотипи).  

4. Переконаєтеся, що встановлені прапорці Show All Attributes (Показати 

всі атрибути) і Show All Operations (Показати всі операції).  

5. Переконаєтеся, що скинуті прапорці Suppress Attributes (Подавити 

виведення атрибутів) і Suppress Operations (Подавити виведення операцій).  

Алгоритм створення пакетів такий. 

1. Клацніть правою кнопкою миші на Логічному представленні браузера.  

2. У меню, що відкрилося, виберіть пункт New > Package (Створити > 

Пакет).  

3. Назвіть новий пакет Entities (Суть).  
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4. Повторивши кроки 1–3, створіть пакети Boundaries (Межі) і Control 

(Управління).   

Алгоритм творення Головної діаграми Класів такий. 

1. Двічі клацнувши мишею на Головній діаграмі Класів, що знаходиться 

під Логічним  представленням браузера, відкрийте її.  

2. Перетягнете пакет Entities з браузера на діаграму.  

3. Перетягнете пакети Boundaries і Control з браузера на діаграму. 

Головна діаграма Класів повинна виглядати, як показано на рис. 4.12.  

 

Рис. 4.12 – Головна діаграма Класів 

 

Алгоритм створення діаграми Класів для сценарію «Ввести нове 

замовлення» з відображенням усіх класів такий. 

1. Натисніть правою кнопкою миші на Логічному представленні браузера.  

2. У меню, що відкрилося, виберіть пункт New > Class Diagram (Створити 

> Діаграма Класів).  

3. Назвіть нову діаграму Класів Add New Order (Уведення нового 

замовлення).  

4. Двічі клацнувши мишею на цій діаграмі у браузері, відкрийте її.  

5. Перетягнете з браузера всі класи (OrderOptions, OrderDetail, Order, 

OrderMgr і TransactionMgr). Отримана діаграма Класів зображена на рис. 4.13.  
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Рис. 4.13 – Діаграма Класів для сценарію «Ввести нове замовлення» 

 

Алгоритм додавання стереотипів до класів такий.  

1. Натисніть правою кнопкою миші на класі OrderOptions діаграми.  

2. У меню, що відкрилося, виберіть пункт Open Specification (Відкрити 

специфікацію).  

3. У полі стереотипу введіть слово Boundary.  

4. Натисніть правою кнопкою миші на класі OrderDetail діаграми.  

5. У меню, що відкрилося, виберіть пункт Open Specification (Відкрити 

специфікацію).  

6. У списку поля стереотипів, що розкривається, буде вказаний стереотип 

Boundary. Виділіть його.  

7. Повторивши кроки 1–4, пов’яжіть класи OrderMgr і TransactionMgr із 

стереотипом Control, а клас Order – co стереотипом Entity. Діаграма Класів має 

мати вигляд, як на рис. 4.14. 

 

Рис. 4.14 – Діаграма Класів з додаваннмя стереотипів 
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Алгоритм об’єднання класів у пакети такий.  

1. У браузері перетягніть класи OrderOptions і OrderDetail на пакет 

Boundaries.  

2. Перетягніть класи OrderMgr і TransactionMgr на пакет Control.  

3. Перетягніть клас Order на пакет Entities.  

Класи і пакети у браузері показані на рис. 4.15. 

 

Рис. 4.15 – Класи і пакети у браузері 

 

Алгоритм додавання діаграм Класів до кожного пакету такий.  

1. У браузері натисніть правою кнопкою миші на пакеті Boundaries.  

2. У меню, що відкрилося, виберіть  пункт New > Class Diagram 

(Створити > Діаграма Класів).  

3. Уведіть ім’я нової діаграми – Main (Головна).  

4. Двічі натиснувши мишею на цій діаграмі, відкрийте її.  

5. Перетягніть на неї з браузера класи OrderOptions і OrderDetail. Головна 

діаграма Класів пакету Boundaries має тепер виглядати, як показано на            

рис. 4.16.  

 

Рис. 4.16 – Головна діаграма Класів з OrderOptions і OrderDetail 
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6. Закрийте діаграму.  

7. У браузері натисніть правою кнопкою миші на пакеті Entities.  

8. Повторіть пункти 2–4 і перетягніть з браузера клас Order.   

9. Закрийте діаграму.  

10. У браузері клацніть правою кнопкою миші  на пакеті Control.  

11. Повторіть пункти 2–4 і перетягніть з браузера класи OrderMgr і 

TransactionMgr.  

12. Закрийте діаграму. Головна діаграма Класів пакету Control має тепер 

виглядати, як показано на рис. 4.17.  

 

Рис. 4.17 – Головна діаграма Класів з OrderMgr і TransactionMgr 

 

Завдання до лабораторної роботи 

1. Вивчити теоретичний матеріал щодо теми лабораторної роботи. 

2. Відповісти на контрольні питання. 

3. У середовищі Rose створити розглянуті діаграми Класів до своєї 

курсової роботи. 

4. Додати до діаграм потрібні специфікації. 

5. Зробити висновки. 

Контрольні питання 

1. Яке призначення і склад діаграм Класів? 

2. Які правила побудови діаграм Класів? 

7. Які існують рекомендації щодо побудови діаграм Класів? 

Література: [2, 152–186; 7, 311–332; 8, 63–73; 9, 33–45; 11]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА 100-БАЛЬНОЮ 

СИСТЕМОЮ 

 

 Оцінювання знань студентів, отриманих на лабораторних заняттях з 

навчальної дисципліни «Сучасні технології програмування», проводять за 

схемою 1. 

Схема 1 – Оцінювання за 100-бальною системою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диференційований залік 

Підготовка та робота 

студентів на лабораторних 

заняттях 

 

Захист лабораторних робіт 

Захист кожної лабораторної 

роботи 

30 балів 60 балів 

15 балів 
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                                                                                                                       Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Кафедра інформатики і вищої математики 

 

 

 

 

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 1 

 

з навчальної дисципліни  

«Сучасні технології програмування» 

 

 

 

               Виконав:  

   студент групи ПМА–17–1м 

       Коваленко О. І. 

                Перевірив: 

                доцент Григорова Т. А. 

 

 

 

 

 

КРЕМЕНЧУК 2018 



 

  

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Сучасні технології програмування» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 113 – «Прикладна математика» освітнього ступеня 

«Магістр» (частина 1) 

 

 

Укладачі к. т. н., доц. Т. А. Григорова, 

 к. ф.-м. н., доц. В. П. Черненко 

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри інформатики та вищої математики  

проф. В. П. Ляшенко 

 

 

 

Підп. до др. _____________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ____. Наклад _______ прим. Зам. №__________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ 

Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 




