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Modelowanie analityczne

Modelowanie analityczne

Modelowanie analityczne to technika wspomagaj¡ca j¦zyk UML, która
sªu»y do dokumentowania wyników prac analitycznych i wczesnych prac
projektowych.

Mo»na powiedzie¢, »e diagramy modelowania analitycznego wspomagaj¡
dyscyplin¦ analizy i projektowania, gdy» umo»liwiaj¡ przej±cie od
diagramów przypadków u»ycia oraz ich scenariuszy do diagramów klas
oraz diagramów interakcji na poziomie konceptualnym i
implementacyjnym.
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Modelowanie analityczne

Tak wi¦c diagramy modelowania analitycznego stanowi¡ element po±redni
i opcjonalny w procesie tworzenia systemu. Pozwalaj¡ zminimalizowa¢
luk¦ semantyczn¡ pomiedzy zrozumiaª¡ dla wi¦kszo±ci dobiorców
terminologi¡ przypadków u»ycia a technicznymi aspektami projektu
systemu informatycznego.

Model analitczny grupuj¡cy diagramy analityczne mo»e by¢ traktowany
jako pewnego rodzaju projekt wst¦pny, który ma na celu wspomo»enie
identy�kacji klas.
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Podstawowe elementy

Podstawowe elementy

Podstawowymi elementami diagramów modelowania analitycznego s¡

klasy analityczne,

aktorzy,

zwi¡zki.



Podstawowe elementy (klasy analityczne)

Nowe stereotypy diagramów klas (klasy analityczne)

Diagramy analityczne modelowane s¡ jako diagramy klas z
zastosowaniem trzech stereotypowanych klas

granicznych (ang. boundary),

steruj¡cych (ang. control),

przechowuj¡cych (ang. entity).



Klasy analityczne (klasa graniczna)

Klasa graniczna

Klasa graniczna wykorzystywana jest do modelowania interakcji aktora z
systemem. Reprezentuje takie elementy systemu jak ekrany, raporty,
protokoªy komunikacyjne, terminale i wszelkie rodzaje interfejsów
wykorzystywanych przez aktoraa.

aDlatego klasy te nazywane s¡ równie» klasami interfejsowymi.



Klasy analityczne (klasa steruj¡ca)

Klasa steruj¡ca

Klasa steruj¡ca zwiera logik¦ aplikacji. Okre±la przetwarzanie informacji.
Reprezentuje procesy.

Klasa steruj¡ca umo»liwia koordynacj¦, operowanie na innych klasach i
sterowanie nimi. Obiekty klas steruj¡cych cz¦sto istniej¡ wyª¡cznie w
trakcie wykonywania przypadków u»ycia.

Na etapie projektowania mog¡ by¢ implementowane zarówno w postaci
samodzielnych klas, jak i operacji poszczególnych klas.
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Klasy analityczne (klasa przechowuj¡ca)

Klasa przechowuj¡ca

Klasa przechowuj¡ca reprezentuje dane, które musz¡ by¢ przechowywane
przez dªu»szy czas (np. bazy danych czy pliki). W konsekwencji zwi¡zana
jest zwykle z wieloma przypadkami u»ycia.

Klasy tego typu nie mog¡ samodzielnie inicjowa¢ interakcji.

Na etapie projektowania klasy przechowuj¡ce mog¡ by¢ implementowane
zarówno w postaci samodzielnych klas, jak i atrybutów poszczególnych
klas.
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Dodatkowe zasady

Dodatkowe zasady

Istniej¡ pewne zasady opisuj¡ce wzajemne zwi¡zki pomi¦dzy
poszczególnymi rodzajami klas analitycznych i aktorami.

Mo»e ª¡czy¢ aktor klasa klasa klasa
si¦ z graniczna steruj¡ca przechowuj¡ca

aktor - + - -
klasa graniczna + - + -
klasa steruj¡ca - + + +

klasa przechowuj¡ca - - + -

Tabela: Zasady obowi¡zuj¡ce w diagramach modelowania analitycznego (+ �
elementy mog¡ si¦ ª¡czy¢, - � elementy nie mog¡ si¦ ª¡czy¢).
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Proces tworzenia modelu analitycznego

Proces tworzenia modelu analitycznego

1 Wyselekcjonowanie odpowiednich diagramów modelu biznesowego ze
szczególnym uwzgl¦dnieniem diagramów przypadków u»ycia oraz ich
scenariuszy.

2 Przeniesienie aktorów z diagramów przypadków u»ycia na diagramy
analityczne.

3 Identy�kacja klas analitycznych i okre±lenie ich rodzajów.

4 Integracja poszczególnych elementów w formie diagramów
analitycznych skªadaj¡cych si¦ na model analityczny.
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