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רקע

  מאפשרת למדל מערכות תוכנה באמצעות תרשימים גרפיים. החשיבות שיש לאפשרות ליצורUMLשפת התרשימים 

 מידול גרפי לפני שמושקעים המשאבים ומתחיל תהליך הפיתוח דומה לחשיבות שיש ליצירת מודל פיזי קטן על ידי

ארכיטקט לפני שמתחילים בבניה בפועל. 

  היו מספר שפות תרשימים שונות אשר נתנו מענה לצרכים שונים. בהיעדר סטנדרד אחידUMLלפני הופעתה של 

.Unified Modeling Language הן UMLשמשמש את כולם נוצר הצורך בשפת תרשימים חדשה. ראשי התיבות של 

. OMG, אשר ידוע בשם הקיצור Object Management Group הוא UMLהגוף שאחרי להתפתחותה של 

  ניתן למדל כל מרכיב במערכת התוכנה שאנו רוצים לפתח, לרבות מרכיבי החומרה, מרכיבי התוכנהUMLבאמצעות 

וחלקים בקוד עצמו. 

 קיימים ולהיפך. UMLכלים שונים אף מאפשרים את יצירתו של קוד תוכנה באופן אוטומטי על פי תרשימי 

 , אשר אומצה על ידיUML 2.Xבמהלך השנים השפה התפתחה והופיעו גירסאות שונות. הגירסה העדכנית ביותר היא 

OMG 2003 בשנת .
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סוגי הדיארגמות

 סוגים שונים של דיאגרמות אשר ניתנות לסיווג באופן הבא:13, כוללת UML 2.Xשפת התרשימים הגראפיים, 

דיאגרמות אשר מאפשרות למדל היבטים מבניים של מערכת התוכנה

Class Diagram

Object Diagram

Component Diagram

Composite Structure Diagram

Package Diagram

Deployment Diagram

דיאגרמות אשר מאפשרות למדל היבטים התנהגותיים של מערכת התוכנה

Use Case Diagram

Activity Diagram

State Machine Diagram

דיאגרמות אשר מאפשרות למדל אינטראקציות בתוך מערכת התוכנה

Sequence Diagram

Communication Diagram

Timing Diagram

Interaction Overview Diagram
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כלי פיתוח

 4, קבע OMG. הגוף שאחראי להתפתחות השפה, UMLקיימים כלי פיתוח רבים אשר מאפשרים לייצור דיאגרמות 

דרגות תאימות שונות. 

 יש דרגת תאימות שהיא אחת מארבע הדרגות האפשריות. UMLלכל כלי אשר משמש ליצירת תרשימי 

 אשר זמינים בחינם:UML 2.Xלהלן כלי פיתוח ליצירת תרשימי 

Star UML

http://staruml.sourceforge.net/en/download.php

Netbeans

http://www.netbeans.org

Eclipse

http://www.eclipse.org

Visual Paradigm

http://www.visual-paradigm.com 
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