1. Användningsfallsdiagram
Gemensamma delar
ur flera användningsfall
kan brytas ut och läggas
i ett eget användningsfall
Abstrakta användningsfall
visas med namn i kursiv stil
och kan ej exekveras ensamma.

Registrera
transaktion
«include»
«include»

Köp bil
«extends»
[Begagnad bil]

Bilhandlare

Sälj bil

Kontrollera ägare
Bilfirma
Aktörer befinner sig
utanför systemet och
kan ärva egenskaper
från andra aktörer

Ett användningsfall kan utöka ett
annat när ett visst
villkor är uppfyllt

Ett användningsfall
representerar en interaktion
mellan systemet och en eller
flera aktörer som resulterar
i nytta för aktören.
Användningsfallet används
för att ge en övergripande
beskrivning av systemets
funktionalitet och vilken
nytta kunden kan ha av det.
Användningsfallet används
för att fånga specifika,
funktionella krav. Övriga
krav dokumenteras i en
kompletterande
kravspecifikation.

Objekt3 : Bilhandlare
ref

Operator. Kan vara något av följande: Alt (vägval), opt (valfritt),
par (parallell), loop (upprepning), critical (eatom), neg (ej möjlig),
assert, strict, seq, ignore, consider.

[f=gasa()]

alt

skapa

[Begagnad bil]

Simbanan är valfri att
använda. Den ges ett
namn som visar vem
som ansvarar för
aktiviteterna i banan

Systemet kontaktar
bilregistret och
kontrollerar om
bilen är stulen

[Ny bil]

[Ej stulen bil]
[Stulen bil]

Flödet kan ha
flera slutpunkter

Uppdatera
personinformation

Sparar
bilinformation

Aktiviteter mellan de svarta
synkroniseringslinjerna
(förgrening och sammanslagning,
kan men måste inte ske parallellt).

Registrera bilinformation
Bil

inputparameter

Kontrollera regnr

Aktivitetskant

RegNr

Aktion
(funktion)

Objekt2 : Motor

Öka
Asynkron
kommunikation
visas med halva
pilspetsar

[f=bromsa()]

Bromsa()

minska()

X

Vägvalen innehåller
inga aktiviteter

Registrera regNr

informationsflöde

Aktivitetsdiagrammet
är ett traditionellt
flödesschema. Det
kan t.ex. användas
för att specificera
interaktionen mellan
aktör och system i
användningsfallet
och/eller för att
beskriva verksamhetsprocesser.
Diagrammets fokus
ligger på aktiviteternas sekvens och
villkor för att
koordinera dessa
En aktivitet innehåller
aktioner och dessa
kan ocskå visas i
diagrammet, tillsammans med dataflödet
och in-/utparametrar.

Objekt som skapas
under interaktionen
ritas in på rätt plats
i tiden

Gasa()

taBort()

System

Registrera
bilinformation

Det går att inkludera andra
sekvensdiagram genom att
referera till dem.

Sväng

2. Aktivitetsdiagram
Flödet börjar alltid
med en startpunkt

Livslinan illustrerar att
objektet lever under
denna interaktion. Den
streckade linjen
representerar tidsaxeln.

Objekt1 : Bil

En metods exekveringstid
(systemets kontrollfokus)
kan ritas in som en
rektangel på livslinjen

Aktör

5-6. Klass- och objektdiagram

3. Sekvensdiagram

Livslinan upphör
när objektet dör

Ett kombinerat fragment består av en operator (t.ex. alt)
och en operand (det som händer). Dessa används för
att beskriva upprepningar, villkorade varianter med mera
på ett koncist sätt.

Sekvensdiagrammet
används för att visa
hur (system)objekt
samverkar med
varandra. T.ex. för
att åstadkomma
funktionaliteten i ett
användningsfall
Returmeddelanden
är implicita, men
kan också visas
som en streckad
returpil.
OBS OBS Sekvensdiagram ritas inte
för alla interaktioner
i systemet utan
endast för de
“intressanta”

4. Interaktionsöversiktsdiagram

ref

Starta bilen

[stänga av bilen]

Sd

Objekt5 : Top Package::Bi

Objekt4 : Top Package::Bilhandlare
Gasa()

Interaktionsöversiktsdiagrammet är
ett slags aktivitetsdiagram där man
hänvisar till sekvensdiagram istället
för att använda sig av aktivitetsnoder. Antingen så ritas interaktionen in, inuti aktiviteten eller så
hänvisar man till ett specifikt
sekvensdiagram som beskriver
interaktionen. Diagrammet är bra
för att visa på samband mellan
olika sekvensdiagram genom att
koppla ihop dessa med varandra
och för att skapa en spårbarhet
från användningsfall till design.
Interaktionsöversiktsdiagrammet
kan använda sig av alla symboler i
aktivitetsdiagrammet.

En streckad pil representerar ett
beroende där den beroende klassen
pekar på det den är beroende av
Namnet på en stereotyp
omgärdas med franska
citattecken << xyz >>

Ett paket är ett generellt grupperingselement
som kan användas i alla diagrammen. Det
kan stereotypas till att representera t.ex. delsystem.

Kundreskontra

Att en klass implementerar ett
interface visas med en streckad
pil med ett stängt pilhuvud
Abstrakta klasser har ett kursivt
namn och kan ej instansieras.
De används för att definiera
gemensamma egenskaper
som ärvs nedåt i hierarkin.

«interface»
Körbar

Klasserna kan stereotypas och tilldelas
egna symboler och färger utifrån
användarens behov. Gröna klasser kan
definieras som "party, place, thing" dvs
entiteter som förekommer i systemet, blå
används för "descriptions", dvs återkommande värden, gult används för
"roles", dvs roller som spelas av en
person eller sak. Rosa används för
"moment, intervall", dvs för tidsintervall
som systemet skall hålla koll på.

Person
-Ägare

-Namn
-PersonNr

0..*
Fordon
{XOR}
0..*

-Märke
+Gasa()
+Bromsa()

Generaliserings-/arvssymbolen
läses som "ett slags", d.v.s. en
bil är ett slags fordon.
Klassen illustreras med en tredelad
rektangel. Den översta sektionen
innehåller klass och stereotypnamn.
Den mittersta attributen och den
nedersta innehåller klassens
operationer.

0..1

0..1
Köpavtal

En associationsklass beskriver
relationens
egenskaper

Bil
-RegNr

1

+Gasa()
+Bromsa()
1
1

Begränsningar
(constraints) kan
visas med hjälp
av måsvingar.
.
Företag .
.
.
.

1..4

Hjul

«party»Motor
består av
Motorblock
+Öka()
1..1
+Minska()
1
+skapa()
+taBort()
«signal»-taBort()
Det finns tre typer av associationer (komposition = svart diamant, aggregat = vit diamant, association = streck)
«signal»-taBort()
som representerar olika hårda kopplingar mellan objekten. Vid komposition kan ej delen existera utan helheten
«signal»-taBort()
och delen kan bara tillhöra en helhet. Associationen kan också ges ett beskrivande namn med läsriktning
«signal»-minska()
(t.ex. består av) och associationsänden kan tilldelas en multiplicitet och ett roll namn. Multipliciteten talar om hur
«signal»-Mottagning1()
många x som kan vara kopplade till varje y (0..*, 1..1, 1..n, 1..*, 0..1 etc.). Associationen kan även vara
navigerbar i en riktning, båda riktningarna eller odefinierat. Detta visas med pilhuvuden. Enkelriktad
navigerbarheten innebär att objekt x kan tala med objekt y men inte tvärtom.

Klassdiagramet är det vanligast förekommande och beskriver en
struktur (system, data, information, mål, begrepp m.fl.). Det kan
göras på olika nivåer (t.ex. implementationsoberoende/analysnivå och språkspecifikt/designnivå). Objektdiagrammet
exemplifierar klassdiagrammet med en ögonblicksbild.
Ägare
Objekt1 : Bi

Objekt2 : Person

Märke = Saab
RegNr = AAA111

Namn = Andreas
PersonNr = 010101-1111

Objekt3 : Bi
Ägare

Märke = Volvo
RegNr = BBB111

Objekten visas med tvådelade rektanglar där den översta
sektionen innehåller objektnamn+paket+klassnamn. Namnets
olika delar är avskilda med kolon. Namnet är också understruket. Den nedre sektionen innehåller objektets aktuella
attributvärden. Objekten är sammankopplade med länkar.
Objektdiagram är kraftfulla för att ”testa tänket” i ett generellt
klassdiagram.
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7. Tillståndsdiagram
Tillstånd för motorobjektet. Objektet
låser rattlåset när det inträder i tillståndet "motor av" och låser upp
låset när det träder ur tillståndet.
Under tiden det är i tillståndet så
laddas batteriet kontinuerligt. Om
händelsen "inbrott "inträffar
i tillståndet så larmar objektet.

9. Komponentdiagram

Motor på
Stillastående

[when(gasa)] / öka

Person

Körbar

[when(bromsa)] / minska

Bil

Person
Körbar

Accelerera

-Namn
-PersonNr

Motor av
[tomt batteri]

H

Röd lampa
[Fullt batteri]
[when(batteri=kraftlöst)]
Alarmsignal

Sammansatt tillstånd med
två parallella regioner

Grön lampa

[ladda batteri]

Tillståndsdiagrammet illustrerar hela eller en del av en livscykel för ett
objekt. Ett tillstånd definieras som kombinationen av ett objekts
attributvärden och länkar till andra objekt vid ett visst givet ögonblick.
En övergång från ett tillstånd till ett annat beskrivs med följande syntax:
trigger+villkor+handling. ”When” används för att representera
händelsestyrda övergångar och ”after” för tidsstyrda. Tillståndssymbolen
har tre sektioner där den översta innehåller tillståndets namn, den
mellersta tillståndets interna aktiviteter och den nedersta tillståndets
interna övergångar. Entry, exit och do är reserverade namn för
aktiviteter och kan ej användas som namn på händelser. Entry-aktiviteter
sker vid ingången till tillståndet, exit vid utgången och do sker
kontinuerligt under tiden objektet befinner sig i tillståndet.
Förgrenings- (fork) och sammanslagningslinjer (join) kan användas på
samma sätt som i aktivitetsdiagrammet. Ett H i en cirkel betyder att
objektet kommer ihåg vilket deltillstånd det befann sig i senast objektet
var i ett sammansatt tillstånd och återvänder direkt till det deltillståndet.

8. Timingdiagram
Namn på livslinan
Sd PlattaniMattan

Objekt1 : Bil

Livslinans tillstånd

Toppfart
Accelererande
Stillastående

Fart=200 km/h

Händelser som triggar
tillståndsbyten

Gasa
Tidsaxel
01 2

t

171 54 Solna
www.systemvaruhuset.se

Systemvaruhusets UML-lathund

Håll fart

[after(30 minuter)] / stängAvMotor

Solna strandväg 78
Fax: 08-50 52 10 10

Bromsa

[when(NyckelVrids)] / startaMotor

Entry/LåsRattlås
Exit/LåsUppRattlås
Inbrott/Larma
Do/laddaBatteri

Systemvaruhuset AB
Tel:08-50 52 10 42

Timingdiagrammet
är ett slags
interaktionsdiagram
där fokus ligger på
att visa hur länge
ett objekt (en
livslina) befinner sig
i ett visst tillstånd.

En komponent representerar en modulär enhet i systemet som kapslar in
sitt innehåll och är utbytbar. Komonenter kan erbjuda ett gränssnitt
(interface). Detta illustreras med hjälp av en ”lollypop”, dvs en
klubbsymbol. Komponenter som kräver ett gränssnitt kan visa detta med
hjälp av gaffelsymbolen ovan. Komponentdiagramet visar på
beroenden mellan komponenterna och man kan också peka ut vilka
klasser som realiserar vilka komponenter.

10. Deploymentdiagram
Server
Gui

Klient

0..* 1..1

Logik

Databas

Deploymentdiagrammet
beskriver systemets
hårdvarustruktur. Om
man vill kan man även
presentera systemets
komponenter och visa
på vilken hårdvara
dessa befinner sig.

Utöver ovanstående diagramtyper innehåller UML ytterligare tre
diagram; paketdiagram, kommunikationsdiagram och sammansättningsdiagram (composite structure).
Vart skall jag börja? Beroende på vilken roll man har i projektet
använder man sig olika mycket av olika diagram. Utvecklare använder i
första hand klass, sekvens och tillståndsdiagram medans verksamhetsrepresentanter arbetar mest med användningsfall, aktivitets- och klassdiagram.
Vart kan jag hitta mer information? På Internet är två bra startpunkter
Systemvaruhusets hemsida (www.systemvaruhuset.se) och OMGs
umlsida (www.uml.org). Vill man läsa böcker så rekommenderar vi
”UML Distilled” av Martin Fowler och ”UML Reference Manual” av
James Rumbaugh. Systemvaruhuset tillhandahåller även kurser i UML
och andra områden som är nödvändiga för förutsägbar systemutveckling.

Systemvaruhusets vision är att göra för IT-branschen vad Ford
gjorde för bilindustrin! Att förbättra personalens arbetsförhållanden, sänka produktionskostnaden och skapa en förutsägbarhet vad gäller pris, kvalitet och funktionalitet.
Att fritt kunna utrycka sig i C#, C++, Java, C, Ruby, Ajax eller
Pascal, att hantera verktyg från Microsoft, Borland eller Rational
och att känna till Design Patterns, STL, COM, Active X i
Windows, Unix eller OS2 är en självklarhet när så krävs. Men
förutsägbar systemutveckling kräver alltid något mer. En
förmåga att "dansa med metoder".
Vår kärnkompetens är vår förmåga att driva projekt med ett
förutsägbart resultat och att sätta en prislapp på detta. För oss
är den tekniska kompetensen bara halva svaret. Den andra
halvan är vår förmåga att välja metod, teknik och att prioritera
de stora stenarna först.
Vi är ett ungt företag med mycket erfarenhet. Vi startade 2005
och är idag 15 konsulter med kontor i Solna. Vi är dock
verksamma från Kiruna i norr till Ringhals i söder. Brukar du
betala med kort på bensinstationen och i matbutiken? Då är
chansen stor att du redan stött på våra system eftersom vi bl.a.
arbetar med intelligenta kort.
Unified Modeling Language är ett modellspråk som vi använder
oss av för att designa och dokumentera våra lösningar. UML är
en iso-standard (ISO/IEC 19501) och omfattar 13
diagramtyper. Denna lathund beskriver de diagram vi använder
mest. Diagrammen presenteras i den ordning som vi vanligen tar
fram dem.
UML är en viktigt framgångsfaktor för oss när det gäller att på
kort tid bygga förvaltningsbara system och vi delar gärna med
oss av vår kunskap inom detta område, i projekt, som mentorer
och/eller genom någon av våra utbildningar. Vår vision är ju
trots allt att förändra branschen.
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