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(UML)



مقدمة
الممارساتخبراتأفضلمنمجموعةالموحدةالنمذجةلغةتقدم

جزءوهىدة،والمعقالكبيرةالنظمنمذجةفىنجاحهاثبتالتىالهندسية
تطويروعملياتللبرمجياتالمنحىالكائنىالتطويرمنمهم

.البرمجيات
اتالبرمجيتصميمأولبناءمنهجيةالموحدةالنمذجةلغةليست

.وتطويرها
يات،البرمجإنتاجطرق أوبمنهجيةالموحدةالنمذجةلغةترتبطال

النظرغضبالبرمجيةالعملياتمختلفعلىاللغةهذهتوظيفويمكن
.المتبعةالمنهجيةعن

إلىرهابدو طبقةكلتقسمأساسيةطبقاتأربعمنالموحةالنمذجةلغةتتألف
2فرعيةطبقات



:(UML)لغة •
 (Unified Modeling Language) .هي اختصار إلى

(.الموحدهالنمذجةلغة )باللغة العربية تسمى 

: (UML)لغة استخدام •
.في عمل التخطيط لمشاريع البرمجة قبل البدا في عمل المشروع البرمجي عمليا  

:(UML)لغة مكونات •
أشكال هندسية . 1.

رموز مثل . .( سداسي , أسهم , خط مستقيم , مستطيل , مربع )2

.كل رمز من  الرموز يرمز إلى شيء في المشروع البرمجي-:مالحظة 



:(UML)لغة سمات ابرز •

ال ترتبط لغة . جيات الموحدة بمنهجية أو طرق إنتاج البرمالنمذجة1

.

الموحدة مجموعة من أفضل خبرات النمذجةلغة تقدم .    2

.الهندسية الممارسات 

يات الموحدة منهجية لبناء أو تصميم البرمجالنمذجةلغة ليست .    3
.وتطويرها



UMLالموحدة النمذجةلماذا تستخدم لغة 

ث بالبحزيادة اهمية البرامج للعديد من الشركات ، فمجال الصناعة سعىعلى استراتيجيةبناءاو 

وقت عن تقنيات لجعل إنتاج البرمجيات أوتوماتيكي، مع تحسين النوعية والضغط على التكلفة وال
"وتشمل هذه التقنيات تقنية المركبات . القدرة التنافسية في السوقلزيدة component 

technology" "والبرمجة المرئية ، visual programming" "و القوالب ، patterns" 
"ومنصات العمل frameworks".  الشركات تسعى أيضا إلى تقنيات إلدارة تعقيدات األنظمة

وعلى وجه الخصوص ، فهي تعترف بالحاجة إلى حل . ألنها في زيادة من حيث الحجم و المدى
"المشاكل الهندسية المتكررة ، مثل التوزيع المادي  physical distribution" التزامن ،

"concurrency" "التكرار ، replication" "األمن ، الموازنة ، load balancing"  و
"االحتمال الخطأ  fault tolerance".  ، باإلضافة إلى ذلك ، قد أدى تطور شبكة الويب العالمية

النمذجةوقد تم تصميم لغة . المشاكل الهندسيةزيادتمما جعل بعض األمور أكثر بساطة ، في 
"الموحدة  UML" لالستجابة لهذه االحتياجات.



تتألف لغة النمذجة UMLمن أربع طبقات أساسية

طبقة كائنات المستخدم  . 1User Objects Layer

الموحدة،النمذجةهي الطبقة السطحية العامة التي يستخدمها الذين يتعاملون مع لغة 

وتتألف من تسعة مخططات رئيسية باإلضافة إلى كائنات وأدوات مساعدة

س المستخدم وهى الطبقة األكثر وضوحا  وتوصيفا ، المستخدم هنا المقصود هو مستخدم اللغة ولي

.النهائي للبرمجية أو المنتج البرمجي 

:التالية تشمل الطبقة األولى المخططات التسعة 

.     حاالت الستخداممخطط * 

.  الكائنمخطط .              * مخطط الفئة* 

.التعاونمخطط .           * مخطط النشاط* 

.التتابع مخطط .            * مخطط الحالة* 
.التوزيعمخطط .       * مخطط المكونات * 



Model Layerالنموذج  طبقة تسمى :الثانية الطبقة . 2

التحليل المرحل األولى من التحليل حيث تحتوى على مفاهيم موضوعفىوتكون 

رة النظام كفهم النظام ويستخدم هذه الطبقة محلل النظام أثناء عمله قبل نضج فك
.أو وضوحه بتوصيف أقل من طبقة المستخدم األولى

Meta Model Layerطبقة ما وراء النموذج : الثالثةالطبقة . 3

نف الموحدة كمفهوم الصالنمذجةهذه الطبقة بالمفاهيم المتعلقة بلغة وتعنى 

بقة والظاهرة ونوع البيانات والتجريد واألنماط وغيرها من مفاهيم اللغة، وهى ط

:هىالنموذج وتتألف من ثالث حزم رئيسية فىتصف ما يجرى 

.األساس حزمة * 

.العناصر السلوكيةحزمة * 

إدارة النموذجحزمة * 



طبقة ما وراء ما وراء النموذج: الطبقة الرابعة . 4
(Meta meta model layer)

ري الموحدة، وتهم مطوالنمذجةبلغة كتابة تهتمال تهم معظم محللي النظم طبقة 

.وترسمها المخططات تؤتمتالبرامج التي مثل الموحدة النمذجةأدوات لغة 



مخطط حالة االستخدام . 1(Use Case Diagram):
 use)االستخداموحاالت ( actors)يعرض العالقة بين الجهات الفاعلة 

cases.)

(Class Diagram):مخطط الفئة.   2
يم تستخدم عناصر التصمومحتوياتها (class structure)نماذج هيكل الفئة 

مثل
.  (objects)والحزم والكائنات ، classes)(الفئات

) التوريث، containment)(االحتواءأيضا عالقات مثل ويعرض 

(inheritance ،التجميع و (associations )وغيرها.



(:Interaction Diagrams)التفاعل مخطط .   3

(  Sequence Diagram) التسلسل مخطط •

المشاركة في التفاعل ( objects)يعرض التسلسل الزمني للكائنات 

(interaction  .)

—ختلفة المالكائنات )والبعد األفقي ( الوقت)هذا يتألف من البعد العمودي و 
different objects. )

(CollaborationDiagram) التعاون مخطط •

وعالقاتها مع بعضها ” objects“يعرض التفاعل المنظم حول الكائنات 

.تستخدم األرقام إلظهار تسلسل الرسائل. البعض



:(State Diagram) الحالة مخطط .   4

( object of an interaction)يعرض تسلسل الحاالت التي يمر من خاللها كائن التفاعل 

.جراءاتحياته في عملية االستجابة لمحفزات وردت سابقا ، جنبا إلى جنب مع ردودها واإلفي 

مخطط . (:Activity Diagram) النشاطات 5

معظم الحاالت ان، بحيث ( state diagram) يعرض المخططات المميزة لمخطط الحالة 

اإلجراءاتإنهاء ومعظم االنتقاالت يتم تشغيلها بواسطة ( action states) هي حاالت العمل 

هذا المخطط يركز على التدفقات المدفوعة من المعالجات الداخلية . في مصدر الحاالت
(internal processing.)



( :  Physical Diagrams) المادية المخططات .   6

(  Component Diagram) المركب مخطط •

packagedstructure) يعرض المستوى المرتفع لهيكل حزمة الشفرة نفسها  ofthe
code .) باالعتماد على المركبات(components ) التي ظهرت ، بما في ذلك مركبات

sourcecode)شفرة المصدر  components ) والمكونات البرمجية الثنائية(binary 
code components ) والمكونات القابلة للتنفيذ ، (executable components.)



(DeploymentDiagram)تخطيط النشر •

لعناصر التجهيز وقت التشغيل ( configuration) يعرض التكوين 

(run-time processing ) ومكونات البرامج (software 
components ) والعمليات ،(processes) والكائنات ، (objects ) التي

 Software component)حاالت مكونات البرامج . تعمل فيها
instances )تقدم مظاهر وقت التشغيل لوحدات التعليمات البرمجية  (

codeunits.)


