
UML

Unified Modeling Language 
• 1995 počátek 
• 1997 verze 1.0 leden 
• dnes verze 2.0 (vývoj stále nedokončen)
• Standardní notace 
• OMG
• podpora velkých firem (Microsoft, IBM, Oracle, HP…)
• popisuje struktury
• popisuje chování

Součásti UML 
Celá metodologie je definována několika dobře napsanými dokumenty. 

• UML Summary - dokument obsahující stručný úvod do cílů a zdrojů metodologie. 
• UML Semantics - dokument definující sémantiku UML ze tří pohledů 
• Abstraktní syntaxe 
• Dobře navržených pravidel 
• Sémantiky 
• UML Notation Guide - dokument popisující grafickou notaci UML 
• UML Extensions - dokumenty popisující extense základního modelu, současné době existují dvě 

následující 
• UML Extension for Objectory Process for Software Engineering 
• UML Extension for Business Modeling 
• Object Constraint Language Specifikation - dokument popisující formální jazyk použitý v UML

Metamodel UML
• Metamodel je diagram, obvykle class diagram, který definuje notaci (tedy UML) 
• Příklad části metamodelu jazyka UML ukazující vztah mezi asociacemi a generalizací



Prvky modelů
• Prvky struktury 
• třídy, rozhraní, spolupráce, use 

case, aktivní třída, komponenta, 
uzel

• Prvky chování 
• interakce, stavový diagram
• Prvky skládání 
• package, subsystém
• Další prvky 

Vztahy
• Závislost 
• Asociace 
• Dědičnost 
• Realizace

Pravidla UML
UML poskytuje pravidla pro 

• pojmenování 
• rozsah platnosti 
• rozsah viditelnosti 
• integritní omezení 
• provedení modelu
• Specifikace 
• za grafickou notací jsou ukryty další informace 
• sémantika modelu je založena na definovaném metamodelu

 

Diagramy
• Diagram je pohled na model 

• prezentován z pozice určitého uživatele 
• poskytuje určitou reprezentaci systému 
• sémanticky konzistentní s dalšími pohledy

• V rámci UML je definováno devět standardních diagramů 
• statický pohled: use case, třídy, objekty, komponenty, rozmístění
• dynamické pohledy: sekvence, spolupráce, stavy, aktivity



Use case (model jednání / případ užití / kontextový diagram...)

Class diagram (diagramy tříd)



Collaboration diagrams (diagramy spolupráce)



Statechart diagrams (stavové diagramy)



Activity diagram (diagramy aktivit)



Component and Deployment diagrams (diagramy komponent a diagramy 
nasazení)

OCL - Object Constraint Language Specification 
Většina modelovacích technik nedokáže všechny závislosti mezi jednotlivými konstrukty vyjádřit pouhým 
grafickým znázorněním a musí si pomáhat popisem. Slovní popis však není vždy jednoznačný, proto byl pro 
použití v UML vyvinut speciální formální jazyk OCL (Object Constraint Language), jednoduchý pro zápis i 
čtení. Zdrojem toho jazyka byl obchodní modelovací jazyk interně používaný ve firmě IBM. 

OCL není programovací jazyk, je to jazyk určený pro modelovací techniky. Jedná se však o typový jazyk. K 
jakému účelu je ho možné v UML použít? Například pro specifikování podmínek vykonání operací či 
metod, pro specifikování invariantů tříd, jako navigační jazyk, pro definování constraint, pokud například 
poznámka v UML nestačí.

OCL umí pracovat s množinami objektů, například s collection, set, bag, sequence. Jako ukázku 
vyjadřovacích schopností jazyka OCL si uvedeme výraz, který má vyjádřit podmínku, že všechny instance 
osoby mají rozdílné jméno. 

Person.allInstances?forAll(p1, p2 | p1 <> p2 implies p1.name <> p2.name) 

Person.allInstances je set (množina) všech osob a je typu Set(Person). Nad touto množinou je aplikována 
operace forAll, která vykoná definovanou činnost pro všechny prvky množiny. Parametrem činnosti jsou 
dva prvky množiny, pro které platí, že pokud jsou rozdílné, mají rozdílná jména. Je vidět, že definování 
podmínky je deklarativní a nikoliv algoritmické. 



Dalším příkladem je podmínka, která vybere všechny zaměstnance jejichž věk, je větší než v 50 let. 

self.emloyee.select(p : Person | p.age > 50) 

Tento výraz čteme následovně. Na množinu zaměstnanců aktivní třídy je uplatněna operace výběru (select), 
která vybíra prvky splňující podmínku, že věk zaměstnance je větší než hodnota 50. 

Dalším příkladem je výraz jehož výsledkem je množina všech rozdílných dat narození všech osob. 

self.emloyee?collect(birthDate)?asSet 

Na množinu zaměstnanců je uplatněna operace collect, která vytvoří množinu všech dat narození, nad touto 
množinou je dále uplatněna operace asSet, která z této množiny vytvoří množinu všech rozdílných dat 
narození všech zaměstanců. 

Doufám, že výše uvedené ukázky naznačí možnosti jazyka OCL, více než pokus o neucelený popis jeho 
syntaxe a sémantiky. Osobně s tím jazykem namám vůbec žádné zkušenosti, takže za příklady neručím.
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