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Анотація: розглянуто результати розробки проекту системи створення класової 

структури програмних застосувань, що націлена на підтримку створення діаграм класів 

різної складності та рівня вкладеності. Наведено діаграму основних варіантів використання 

системи та її структуру, включаючи залежності та виконувані файли.. 

Ключові слова: UML, діаграми класів, проектування інформаційних систем 

Аннотация:рассмотрены результаты разработки проекта системы создания 

классовой структуры программных приложений, нацелена на поддержку создания диаграмм 

классов различной сложности и уровня вложенности. Приведены диаграмма основных 

вариантов использования системы и ее структура, включая зависимости и исполняемые 

файлы. 

Ключевые слова: UML, диаграммы классов, проектирование информационных систем 

Summary: The results of the development of the project of the system of creating a class 

structure of software applications, which is aimed at supporting the creation of class diagrams of 

different complexity and level of nesting, are considered. The diagram of the main variants of 

system use and its structure, including dependencies and executable files is given.. 
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Останнім часом спостерігається загальне підвищення інтересу до всіх аспектів, 

пов'язаних з розробкою складних програмних додатків[1]. Для багатьох компаній 

корпоративне програмне забезпечення та бази даних (БД) представляють стратегічну 

цінність [2]. Існує висока зацікавленість в розробці та верифікації методів і підходів, що 

дозволяють автоматизувати створення складних програмних інформаційних систем (ІС) [3-

5]. Відомо, що систематичне використання таких методів дозволяє значно поліпшити якість, 

скоротити вартість і час поставки ІС. 

Під час створення прикладних програмних продуктів різної направленості важливим є 

дотримання уніфікованого підходу щодо його проектування, зокрема структури та зв’язності 

програмного коду [6]. Через це доцільним є використання мови UML та функціональних 

програмних засобів, що дозволяють чітко та швидко створювати об’єктні моделі проекту, 

зокрема, діаграми класів [7,8]. 

Метою роботи є розробка проекту ІС, що дозволяє здійснювати проектування діаграм 

класів програмних застосувань. Діаграма головних варіантів використання програмного 

забезпечення наведена на рис.1. 

Користувач може: 

1. Створити нову діаграму класів системи, де має можливість: 

- створити та відобразити сутність класу та її назву; 

- створити, видалити чи змінити назву та параметри поля створеного класу; 

- створити, видалити чи змінити назву та параметри метода створеного класу; 

- створити, видалити чи змінити назву та параметри зв’язків між класами; 

- змінити позицію створеного класу у робочому просторі головного вікна; 

- згенерувати код за розробленою діаграмою класу; 

- виконати конфігурацію налаштувань відображення; 

- змінити режим масштабування об’єктів. 

2. Зберегти розроблену діаграму до файлу для її подальшого відкриття. 

3. Переглянути інформацію про програму. 

4. Експортувати розроблену діаграму до файлу формату pdf. 

5. Відкрити вже створену діаграму у програмному забезпеченні. 

6. Масштабувати вигляд робочого простору. 

7. Увімкнути перегляд розроблених діаграм проекту у деревовидному вигляді. 

8. Встановити чи змінити глобальні налаштування системи. 
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Рисунок 1 – Діаграма головних варіантів використання програмного забезпечення  

 
Перелік конфігурованих та скомпільованих файлів проекту наведено на рис.2. 

Головний скомпільований файл є Class.exe. У якості динамічних бібліотек, що містять 

реалізацію відповідних методів, використовуються Class.CodeGenerator.dll, Class.Core.dll, 

Class.CSharp.dll, Class.DiagramEditor.dll, Class.Java.dll, Class.Translations.dll.  

Додаткові файли проекту реалізовано у форматі pdb. 
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Рисунок 3.22 – Перелік конфігурованих та скомпільованих файлів проекту  

 

Висновки. Розроблений проект та структура файлів збірки системи свідчать про її 

цілісність тазатребуваність на ринку програмного забезпечення, через що подальшим шляхом 

розвитку є наповнення її функціоналом для забезпечення потреб користувачів, зокрема 

архітекторів та аналітиків команд розробки програмних продуктів для поліпшення їх роботи. 
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