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Аңдатпа. Бұл мақалада UML тілі диаграммаларының графикалық суреттерінің 

ерекшеліктері қарастырылады. Жүйелік талдаудың ортақ қағидалары көзқарасынан бір 
физикалық жүйе бірнеше үлгіде көрсетілуі мүмкін. Сонымен қатар жеке үлгі жүйесін талдау 
шешілетін мәселе мінезімен анықталады. Программалық жүйе үлгісіне қойылатын негізгі 
талап – ол тапсырыс берушіге және бизнес-аналитиктер мен программистерді қоса барлық 
жобалық топ мамандарына түсінікті болуы керек. Дәл осындай нотацияны құру үшін 
программалық және аппараттық жабдықты өндіруші алдыңғы қатарлы фирмалардың 
мамандар тобының күші қажет болды, олар UML тілінің пайда болуына алып келді. 

Кілттік сөздер: UML тілі, диаграмма, агрегация, композиция, метомодел, 
инкапсуляция, полиморфизм. 

Диаграммалардың көбі өз негізінде қабырғалармен немесе доғалармен өзара 
байланысқан, геометриялық пішіндер формасындағы шыңдардан тұратын арнайы түрдің 
графы болып табылады.  Себебі, графтан тұратын ақпарат топологиялық сипатта болады, 
геометриялық өлшемдер де, диаграмма элементтерi орналасуының да маңызды мәні 
болмайды.  

UML тілінің диаграммалары үшін визуалды графикалық белгілеулердің үш типі бар, 
олар онда бекітілген ақпараттар көзқарасы жағынан маңызды:   

 Сәйкес диаграммаларда граф шыңының рөлін атқаратын жазықтықтағы 
геометриялық пiшiндер. Сонымен қатар, геометриялық пiшiндердің өздері UML тілінің 
графикалық примитивтері рөлінде шығады, ал бұл пішіндердің формасы (тікбұрыш, эллипс) 
UML тілінің жеке элементтерінің (класс, қолдану нұсқасы, жағдай, қызмет) суретіне қатаң 
түрде сәйкес келуі қажет. UML тілінің графикалық примитивтерінің қолданушыларға қайта 
анықтауға рұқсат етiлмейтiн бекiтiлген семантикасы бар. Графикалық примитивтердің жеке 
аттары болуы қажет, және сәйкес геометриялық пішіндер шекарасының ішінде немесе осы 
пішіндерге жақын шектеу тұратын ретінде басқа да мәтін болуы мүмкін.  

 Жазықтықтағы әр түрлі сызықтармен көрінетін графикалық өзара байланыстар. 
UML тіліндегі өзара байланыстар графтар теориясындағы доғалар және қабырғалар 
ұғымдарын жалпылайды, бірақ төмен формалды сипатта және аса дамыған семантикасы 
болады.  

 Диаграммалардың осы немесе басқа визуалды элементтеріне жақын 
бейнеленген және қосымша спецификациялық (әшекейлік) сипатта болатын арнайы 
графикалық символдар. 

UML тіліндегі барлық диаграммалар жазықтықта пішіндерді қолдану арқылы 
бейнеленеді. Олардың ішінде UML тілінің басқа конструкцияларын орналастыру мақсатында 
биіктіктері және ені әр түрлі геометриялық пішіндердің көмегімен - жеке элементтер. 
Мұндай символдардың ішінде өте жиі семантиканы анықтайтын немесе UML тілінің сәйкес 
элементтерінің жеке қасиеттерін бекітетін мәтін қатары орналасады. Пішіннің ішінде 
орналасатын ақпараттың жобаланатын жүйенiң нақты үлгісі үшін мәні болады, себебі 
программалық кодтағы тиiстi элементтердiң iске асырылуын реттейдi.  
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Жолдар жеке графикалық символдарды байланыстыратын сызық кесiндiлерiнің 
тiзбектерiнен тұратын болып табылады. Сонымен қатар, сызық кесінділерінің соңғы 
нүктелері міндетті түрде графтар теорисында қабылданғандай, диаграммалар шыңын 
белгілеу үшін қызмет ететін геометриялық пішіндермен жанасуы керек. UML тілінде 
жолдарға концептуалды көзқарас жағынан ерекше мән беріледі, себебі бұл қарапайым 
топологиялық мәндер. Жолдың жеке бөліктері немесе сегменттері олардың жолынан тыс 
болмауы да мүмкін. Жолдар әрқашан сызық кесінділерінің сәйкес шекераларының екеуінде 
де басқа графикалық символдармен жанасады, яғни жолдар бірде бір графикалық символмен 
жанаспайтын сызықтар диаграммасында үзіле алмайды. Жоғарыда айтылғандай, жолдардың 
жалғау немесе терминатор ретінде арнайы графикалық пішін - сызықтардың біреуінде 
бейнеленетін белгісі бола алады. 

Қосымша белгілер немесе әшекейлер бекiтiлген өлшем және форманың график 
түрiндегі графикалық пішіні болып табылады. Олар ішіне қосымша символ орналастыру 
үшін өздерінің өлшемдерін үлкейте алмайды. Белгілер басқа графикалық 
конструкциялардың ішіне де, олардан тыс та орналаса алады. Белгілерге мысал ретінде 
диаграмма элементі байланыстарырының соңы немесе атрибуттардың көрінуінің және класс 
операциялары кванторларының графикалық белгілеулері қызмет ете алады.  

Мәтін қатарлары ақпарат түрлерін грамматикалық формада көрсету үшін қызмет 
көрсетедi. Мәтін қатарының әрбір қолданылуы UML тілі қағидасының синтаксисіне сәйкес 
келуі керек деп ұйғарылады. Жеке жағдайларда бұл қатардың грамматикалық талдауы 
жүзеге асырылуы мүмкін, ол үлгі туралы қосымша ақпарат алу үшін қажет. Мысалы, класты 
белгілеудің әр түрлі секциялардағы мәтін қатарлары осы кластың атрибуттарына немесе 
оның операцияларына сәйкес келуі мүмкін. Қатарлардың қолданылуына шарт жүктеледі: 
барлық мүмкін символдардың семантикасы UML тілінде алдын-ала анықталған болуын 
немесе нақты үлгіде оның кеңейтілу құралы ретінде қызмет етуін  талап етеді. 

UML-ның тiлi диаграммаларының графикалық суретi бойынша ұсыныстар  
Диаграммалардың графикалық бейнеленуі кезінде келесідей негізгі ұсыныстарды 

ұстанған жөн: 
6. Әрбір диаграмма үлгіленетін пәндік аймақтың тиісті бөлігінің аяқталған 

көрінісі ретінде қызмет көрсетуі қажет. Диаграммаларды құрастыру процесінде берілген 
үлгінің және диаграмманың контексі көзқарасы жағынан маңызды деген барлық мәндерді 
есепке алу қажеттігі туралы сөз айтылады. Диаграммада осы немесе басқа элементтердің 
болмауы үлгінің толық емес екендігінің белгісі ретінде қызмет етеді және оның келесi жасап 
бiтiлуi талап етіле алады.  

7. Үлгі диаграммасындағы барлық мәндер бір көрсетілім деңгейінде болуы керек. 
Мұнда бірдей элемент арттарының келiсушiлiгі ғана емес, сонымен қатар көрсетудің 
толықтығына көз жеткізу үшін жеке диаграммалардың бір-біріне салу мүмкiндiгі туралы 
айтылып тұр. Жүйенің жеткілікті күрделі үлгілері жағдайында мүмкіндігінше кезекті 
анықтау немесе жеке диаграммалардың бөлшектену стратегиясын ұстану керек. 

8. Мәндер туралы барлық ақпарат диаграммаларда анық көрсетілуі қажет. UML 
тілінде диаграммада кейбір символдар болмаған кезінде келісім бойынша олардың мәндері 
(мысалы, атрибуттардың және класс операцияларының көрінуі анық нұсқалмауы) 
қолданылуы мүмкін, әйтсе де диаграмманың барлық элементтерінің қасиеттерін анық 
нұсқауға тырысу керек.   

9. Диаграммалар қарама-қайшы ақпараттан тұрмауы керек. Үлгінің қарама-
қайшылығы оның жүзеге асырылуы және практикада келесі қолданылуы кезінде маңызды 
мәселелердің тууына себепші болуы мүмкін. Мысалы, агрегация немесе композиция 
қатынасын бейнелеу кезінде жабық жолдардың болуы сәйкес кластарды іске асыратын 
программалық кодта қателіктерге алып келеді. Бірдей аттары және қасиеттерінің әр түрлі 
атрибуттары бар элементтердің бір аттар кеңістігінде болуы сондай-ақ бір мәнді емес 
интерпретацияға алып келеді және мәселенің шығу көзі болуы мүмкін. Әрбір диаграмма 
оның барлық элементтерінің дұрыс  интерпретациясы және  барлық қолданылатын 
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графикалық символдардың семантикасын түсiнуi үшiн өзi жеткілікті болуы керек. Кез-
келген диаграмманың жеке меншік элементі болып табыламайтын (мысалы, түсіндірме) 
түсіндіру мәтіндері құрастырушылардың назарына алынбауы керек. Сонымен бірге, 
диаграммалардың ортақ бөлiктерi салынған немесе бағыныңқы диаграммаларды құра 
отырып, осы типтiң басқа диаграммаларында анықталуы немесе бөлшектенуі мүмкін. 
Осылайша, жүйе үлгісі UML тілінде  иерархиялы түрде  қабаттасқан диаграммалардың 
пакеті болады, олардың бөлшектенуі сәйкес жүйенің жобасын жүезеге асыратын 
программалық кодтың келесі генерациясы үшін жеткілікті болуы керек. Қосымшаның нақты 
үлгісі үшін диаграмма типтерінің саны қатал бекітілмеген. Қарапайым қосымшалар үшін 
бәрін диаграмма типтерінің шектеуінсіз құрудың қажеттігі жоқ. Олардың кейбіреулері  жүйе 
жобасында жай болмауы да мүмкін және бұл құрастырушының қателігі болып саналмайды. 
Мысалы, жүйе үлгісі қолданушы копмьютерінде жергілікті орындалатын қосымша үшін 
күшейту диаграммасынан тұрмауы мүмкін. Диаграммалар тізімі жүйенің нақты жобасының 
спецификасына тәуелді екенін есте сақтау маңызды.   

10. Жүйенің кез-келген үлгісі тек UML тілінің қағидасында анықталған 
элементтерден ғана тұруы керек. UML тілінің метамоделінде анықталып қойған 
конструкцияларды ғана қолдана отырып, талапты жобаның құрылуынан бастау керек 
деген сөз. Практика көрсеткендей, бұл конструкцияларды программалық жүйелердің 
көптеген типтік жобаларын көрсету үшін әбден жеткiлiктi. Және UML тілінің қажетті 
базалық элементтері болмаған кезде ғана жүйенің нақты үлгісінің теңбе-тең көрінісі үшін 
олардың кеңейтілу мезанизмдерін қолдану керек. UML тілі метомоделінің базалық 
қағидасына жататын элементтердің семантикасын қайта анықтауға рұқсат етілмейді.  

Бұл мақаланы қорыта келе айта кететін жайт, аспаптық CASE-құралдарда UML 
тілінде әр түрлі диаграммалардың орнатылған қолдау визуализациясының бар болуы кейде 
графикалық символдардың қате қолданылуын шектеуге, сондай-ақ диаграмма элементтері 
аттарының жалғыздығын (ерекшелігін) бақылауға мүмкіндік береді. Алайда, үлгiнiң қайшы 
келмеуінің ақырғы бақылауының барлық жауапкершiлiгі құрастырушының мойнында 
жататындықтан, UML тілінің формалды сипаттамасы жеткіліксіз екенін есте сақтау керек 
және оның кеңею мүмкіндігі потенциалды қателердің шығу көзі болуы мүмкін, олардың 
аспапты құралдармен толық көлемде айқындалуы екiталай. Тура осы жағдай барлық 
құрастырушылардан UML тілінің барлық элементтерінің қағидалары мен семантикаын 
терең білуді талап етеді. 
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