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Περιεχόµενα

Βασικές έννοιες µοντέλου κλάσεων
Βασικές συσχετίσεις
Παραδείγµατα
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∆ιαγράµµατα κλάσεων (class diagrams)

Είναι το βασικότερο των διαγραµµάτων
της UML
Ένα διάγραµµα κλάσεων δείχνει την
στατική δοµή των κλάσεων του
συστήµατος και των σχέσεων µεταξύ
τους
Ένα διάγραµµα κλάσεων συνήθως
αποτελείται από:

Κλάσεις (classes)
∆ιαπροσωπίες (interfaces)
Συνεργασίες (collaborations)
Συσχετίσεις (relationships)
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Το µοντέλο των κλάσεων
χρησιµοποιείται για ...

Κατά την διάρκεια της ανάλυσης για να
περιγράψει

τις λειτουργικές απαιτήσεις (functional 
requirements)

Κατά τη διάρκεια του σχεδιασµού για να
περιγράψει

το λεξιλόγιο του συστήµατος (system’s 
vocabulary) 
τις συνεργασίες (collaborations) και
το λογικό σχήµα της βάσης δεδοµένων (logical 
database schema)

Και προφανώς κατά τη διάρκεια της υλοποίησης
...
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Μια κλάση

Ορίζει ένα σύνολο
αντικειµένων
Ορίζεται µε

όνοµα
Πεδία
(attributes)
Μεθόδους
(operations)

Task
startDate: Date = default
endDate: Date
name

setStartDate (d : Date)
setEndDate (d : Date)
getDuration () : Date
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Ορατότητα πεδίων και µεθόδων

Τελεστές που δείχνουν την
εµβέλεια-ορατότητα-visibility 
των πεδίων και των µεθόδων. 

‘+’ σηµαίνει Public –
γενική ορατότητα (όλοι)
‘#’ σηµαίνει Protected
προστατευµένη όρατότητα
(µερικοί)
‘-’ σηµαίνει Private –
ιδιωτική όρατότητα (κανείς
εκτός)

Εξ’ορισµού, τα πεδία είναι
private και οι µέθοδοι public
Αρκετές φορές τα δύο
τελευταία τµήµατα
παραλείπονται για την
απλοποίηση των
διαγραµµάτων.

Task
+ startDate: Date = default
# endDate: Date
- name

+ setStartDate (d : Date)
- setEndDate (d : Date)
+ getDuration () : Date
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Οι συσχετίσεις (relationships) µεταξύ
των κλάσεων

Τρεις είναι οι
βασικές
συσχετίσεις:

Γενίκευσης
(Generalization)
Σύνδεσης
(Association)
Αλληλεξάρτησης
(Dependency)
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Συσχέτιση γενίκευσης

vehicle

car shipamphibian 

vehicle

water  vehicleland vehicle

Κλάση πατέρας

Κλάσεις
παιδιά
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Συσχέτιση γενίκευσης

Τα πεδία και οι µέθοδοι µιας κλάσης
πατέρα κληρονοµούνται από τις κλάσεις
παιδιά.
Επεκτάσεις:Στις κλάσεις παιδιά µπορούµε
να ορίσουµε συµπληρωµατικά πεδία και
µεθόδους οι οποίες επεκτείνουν την
κλάση πατέρα.
Περιορισµοί: Στις κλάσεις παιδιά
µπορούµε να ξαναορίσουµε τα πεδία και
τις µεθόδους της κλάσης πατέρα, τα
οποία περιορίζουν την συµπεριφορά της
κλάσης πατέρα
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Ειδικές περιπτώσεις κλάσεων

Αφηρηµένες κλάσεις (abstract classes)
Κλάσεις που δεν έχουν αντικείµενα
Το όνοµα της κλάσης γράφεται µε italics

Κλάσεις ρίζα (root classes)
Κλάσεις που δεν έχουν πατέρα
Γράφουµε τη λέξη root κάτω από το όνοµα
της κλάσης

Κλάσεις φύλο (leaf classes)
Κλάσεις που δεν έχουν παιδιά
Γράφουµε την λέξη leaf κάτω από το όνοµα
της κλάσης
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Παράδειγµα αφηρηµένης κλάσης
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Συσχέτιση σύνδεσης (association)

Παραγγελία
dateReceived
isPrepaid
number : String 
price : Money

dispatch( )

Πελάτης
name
address

creditRating( )
* 1

δίνεται από

Οι παραγγελίες
δίνονται από 1 πελάτη

Ο πελάτης κάνει πολλές
παραγγελίες

Κατεύθυνση σχέσης

Όνοµα
σύνδεσης
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Πολλαπλότητα (Multiplicity) και
ρόλοι

Πανεπιστήµιο Άτοµο

1

0..1

*

*

Σύµβολο Νόηµα

1 Ένα και µόνο ένα

0..1 Μηδέν ή ένα

M..N Από M έως N

* Από µηδέν έως
οποιαδήποτε αρ.

0..Ν Από µηδέν έως Ν

1..Ν Από ένα έως Ν

καθηγητήςεργαζόµενος

ρόλος

Ρόλος

«Σε ένα πανεπιστήµιο έχουµε
πολλούς ρόλους: σπουδαστές και
δάσκαλοι»

φοιτητής
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Συσχέτιση συναρµολόγηση

Κλάση A

Κλάση CΚλάση B Κλάση C

Κλάση B

Κλάση A

ή

• Είναι µια ειδική µορφή συσχέτισης σύνδεσης

•∆ιαχωρίζει το ολόκληρο “whole” από τα µέρη “parts”
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Συσχέτιση συναρµολόγηση

Συναρµολόγηση (aggregation)
Σύνθεση (composition)

Αυτοκίνητο

Μηχανή Τιµόνι

Τσάντα

Μήλα Πορτοκάλια

Αποτελείται περιέχει

Σύνθεση Συναρµολόγηση
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∆ιαφορά συναρµολόγησης και
σύνθεσης

Στη σύνθεση (composition)
Τα µέρη (parts) ανήκουν σε ένα και
µόνο ένα όλο (whole). 
Τα µέρη (parts) ζουν και πεθαίνουν
µε το όλο (whole)

“cascading delete”

Στην συναρµολόγηση
(aggregation) τα µέρη µπορούν να
υπάρχουν ανεξάρτητα
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Σχέσεις αλληλεξάρτησης (dependency)

Υπάρχουν οκτώ τύποι σχέσης αλληλεξάρτησης που
µοντελοποιούνται µε στερεότυπα

bind: Προσδιορίζει ότι η κλάση πηγή αρχικοποιεί τη
κλάση στόχο χρησιµοποιώντας τις παραµέτρους. 
derive: Η κλάση στόχος υπολογίζεται από τη κλάση
πηγή
friend: Η κλάση στόχος έχει ειδικά προνόµια
ορατότητας
instanceOf: Το αντικείµενο είναι ένα στιγµιότυπο της
κλάσης
instantiate: Η κλάση πηγή δηµιουργεί ένα στιγµιότυπο
της κλάσης στόχου
powertype: Προσδιορίζει ότι η κλάση στόχος είναι
powertype. Όλα τα αντικείµενα ενός Powertype είναι
του ιδίου τύπου
refine: Προσδιορίζει ότι η κλάση πηγή είναι
λεπτοµερέστερη από τη κλάση στόχος
Use: H κλάση πηγή εξαρτάται από την κλάση στόχος
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Στερεότυπα (stereotypes)

Είναι γενικότερος µηχανισµός
επέκτασης της γλώσσας UML
∆ίνει τη δυνατότητα καινούργιων
δοµικών στοιχείων που έχουν τη
δική τους

σηµασιολογία
ιδιότητες
γραφική αναπαράσταση
Λεκτικός συµβολισµός «interface»
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∆ιάγραµµα κλάσεων – Παράδειγµα

+αποστολή() : boolean(idl)
+κλείσιµο() : boolean(idl)

-Ηµεροµηνία : Date
-# Παραγγελίας : int
-Τιµή : Currency

Παραγγελία

+πίστωση()

-Ονοµα
-∆ιεύθυνση

Πελάτης-Κάνει

*

-Έγινε

1

ΕπιµέρουςΠαραγγελία

-Ανήκει1

-Περιέχει* Εταιρεία Πρόσωπο

Όνοµα
κλάσης

Πεδία

Μέθοδοι
Σχέση

Γενίκευσης

Σχέση
Αλληλεξάρτησης

µε ορισµό
πολλαπλότητας
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Κλάσεις και διαπροσωπίες (interfaces)

Μια κλάση περιέχει
∆εδοµένα
Μεθόδους και την υλοποίηση

Public µέθοδοι είναι το interface της κλάσης
προς τον έξω κόσµο

Ένα interface περιέχει µόνο των ορισµό των
µεθόδων χωρίς υλοποίηση και χωρίς δεδοµένα

Είναι ένα πρωτόκολλο
Προσδιορίζει το πως θα χρησιµοποιηθεί ένα
αντικείµενο

Χρησιµοποιούµε το στερεότυπο «interface»
Σχέση πραγµατοποίησης (realisation)
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Παράδειγµα interface
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Εναλλακτικός συµβολισµός ενός
interface

OrderReader

DataInputStream Dependency

DataInput

Interface



23

Κλάσεις σύνδεσης

Είναι µια κλάση που δηµιουργούµε
όταν
Τα πεδία δεν ανήκουν σε καµία από τις
κλάσεις που συνδέονται αλλά στην ίδια
τη σύνδεση
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Εναλλακτική αναπαράσταση κλάσης
σύνδεσης

Υπάρχει µόνο ένα στιγµιότυπο της
κλάσης σύνδεσης µεταξύ των δύο
κλάσεων που συµµετέχουν
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Προσδιορισµένες συνδέσεις (Qualified 
associations)

Σε κάθε παραγγελία (order) δεν υπάρχουν
δύο παραγγελίες (orderline) για το ίδιο
προϊόν (product)

OrderLine Product
0..10..1

*
Order

Περιορισµένη κλάσηΚλάση στόχος Περιορισµός
(qualifier)
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Προσδιορισµένες συνδέσεις

Βελτιώνει την κατανόηση των
εννοιών του µοντέλου
Κάνει τις σχέσεις σύνδεσης πιο
κατανοητές

Stock 
exchange

Company

StockID

Stock
exchange

StockID

Company

noted

noted

Μη περιορισµένη

περιορισµένη*
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Παρουσιάσαµε...

Τις βασικές έννοιες του
µοντέλου των κλάσεων
Τις τρεις βασικές
συσχετίσεις και τις
διάφορες µορφές
αυτών:

Γενίκευσης
(Generalization)
Σύνδεσης
(Association)
Αλληλεξάρτησης
(Dependency)


