
Recapitulare diagrama de clase

Diagrama de obiecte în UML

Seminar 5
Realizarea sistemelor informatice

pentru management
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Nume Notatie Descriere

Clasa
Descrierea structurii si
comportamentului unui set de 
obiecte

Clasa abstracta Clasa care nu poate fi instantiata

Asociere

Relatie intre clase:

Navigabilitate nespecificata,

Navigabila in ambele directii,

Nenavigabila intr-o directie

Notatii diagrama de clase (1/3)
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Nume Notatie Descriere

Asociere n-ara Relatie intre n clase (3 aici)

Clasa a asocierii
Descriere mai detaliata a asocierii
(de obicei, pentru a modela relatii
multi la multi)

Relatie xor

Un obiect C este in relatie cu un 
obiect A sau un obiect B, dar nu cu 
amandoua

Notatii diagrama de clase (2/3)
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Notatii diagram de clase (3/3)

Nume Notatie Descriere

Agregare
partajata

Relatie parti-intreg (A este parte 
din B)

Agregare mai
puternica = 
compozitie

Relatie de dependenta a 
existentei intre parti-intreg (A
este parte din B)

Generalizare
Relatie d emostenire (A
mosteneste pe B)

Obiect Instanta a unei clase

Legatura Relatie intre obiecte
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Lucru la seminar  - Recapitulare diagrame de clase

Interpretaţi diagrama de clase de mai jos.
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Lucru la seminar  - Recapitulare diagrame de clase

Interpretaţi diagrama de clase de mai jos.

6



Lucru la seminar  - Recapitulare diagrame de clase

Interpretaţi diagrama de clase de mai jos.
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Lucru la seminar  - Recapitulare diagrame de clase

Să se întocmească diagrame de clase pentru situaţiile de mai jos.

 O echipă este formată din 11 jucători, din  care unul este căpitan.

 Modelaţi relaţia dintre diferite tipuri de vehicule motorizare sau nu.

 O companie este formată din departamente. Departamentele sunt 
localizate în una sau mai multe clădiri de birouri. Unul din birouri 
funcţionează ca sediu central. Fiecare departament are un manager 
care este recrutat din rândul angajaţilor săi. 

 Modelaţi relaţia dintre un student şi un cadru didactic, ştiind că un 
studentul poate susţine examene la cursuri predate de acel cadru 
didactic sau acesta din urmă îi poate fi îndrumător studentului pentru 
lucrarea de disertaţie. 

 Un client poate obţine un credit de la o bancă numai dacă oferă o 
garanţie imobiliară în acest sens.
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Diagrama de obiecte
 Constă din obiecte şi legăturile dintre acestea.

 Are rolul de a valida diagrama de clase.

 O legătură reprezintă o relaţie între două obiecte.

 Un obiect este denumit folosind numele acestuia, semnul “:” urmat de 
numele clasei căreia îi aparţine: nume obiect : nume clasa .

 Pot exista şi obiecte anonime, denumite doar prin numele clasei. 

Diagrama de obiecte Diagrama de clase

Modelează fapte despre anumite entităţi. Modelează reguli pentru tipuri de entităţi.

Reprezintă obiecte reale. Reprezintă abstractizări ale conceptelor.

Leagă între ele obiecte. Asociază entităţi.
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Notaţiile diagramei de clase şi obiecte - comparaţie

Diagrama de clase Diagrama  de obiecte

Clasa are trei compartimente: nume, 
atribute şi operaţii. 

Obiectul are numai două compatrimente:
nume şi atribute.

Numele clasei este specificat singur în primul 
compartiment. 

Formatul numelui unui obiect include şi 
numele clasei, toată expresia fiind subliniată. 
Aceste notaţii vor fi întâlnite şi în alte 
diagrame care reprezintă obiecte. 

Al doilea compartiment descrie proprietăţi 
sub forma atributelor. 

Al doilea compartiment defineşte valori
pentru fiecare atribut, pentru testarea 
modelului.

Operaţiile apar în descrierea clasei. Operaţiile nu sunt incluse în obiecte, 
deoarece ele sunt identice pentru fiecare 
obiect al clasei.

Clasele sunt conectate prin asocieri, având 
un nume, multiplicitate, constrângeri şi
roluri. Clasele sunt o abstractizare a 
obiectelor, deci este necesar să specificăm 
câte clase participă într-o asociere. 

Obiectele sunt conectate printr-o legătură,
care poate avea un nume, roluri, dar nu şi 
multiplicităţi. Obiectele reprezintă entităţi
singulare, toate legăturile sunt unu-la-unu, 
iar multiplicităţile sunt irelevante. 10



Diagrama de obiecte în Visual Paradigm
 Se defineşte diagrama de clase în care  clasele au specificate atribute.

 Se defineşte un obiect în diagrama de obiecte (Instance Specification).

 Se selectează clasa căreia îi aparţine obiectul: Click dreapta pe obiect -> Select 
Classifier-> se bifează şi selectează clasa corespunzătoare

 Opţional, se dă un nume obiectului.

 Se definesc valorile pentru atribute: Click dreapta pe obiect -> Slots, Define Slots 
(pentru atributele cărora vrem să le dăm valori) ->Edit Values-> Add ->Text (se 
introduce valoarea dorită).

 Se creează legături (Link) între obiecte. 

11



Diagrama de obiecte în Visual Paradigm - exemplu
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Lucru la seminar

Să se întocmească diagrama de clase pentru scenariul de mai jos.

Scopul proiectului este realizarea aplicaţiei informatice pentru gestiunea activităţii unei unităţi
hoteliere. În vederea cazării, un client poate solicita rezervarea uneia sau mai multor camere
prin e-mail sau telefonic. Pentru aceasta furnizează recepţionerului informaţii privind perioada
de cazare şi tipurile de camere solicitate. Clienţii vor beneficia de reduceri dacă rezervă cel
puţin 3 camere sau dacă perioada de cazare depăşeşte 5 zile. Recepţionerul verifică
disponibilitatea camerelor şi îl înştiinţează pe client de acest lucru precum şi de costul estimat
al cazării. Dacă nu există camere disponibile conform solicitării, recepţionerul poate oferi
clientului alternative. De asemenea, clientul poate solicita un discount (suplimentar sau nu),
iar recepţionerul va decide fezabilitatea discountului, fiind asistat obligatoriu de managerul
hotelului. În situaţia în care clientul este de acord cu preţul propus, se va proceda la realizarea
rezervării. Pentru clienţii noi, recepţionerul solicită datele de identificare, pe care le introduce
în aplicaţie.

Odată ajuns la hotel, şi dacă a făcut în prealabil o rezervare, clientul va furniza datele de
identificare ale sale şi/sau ale rezervării şi se face cazarea. Dacă nu există o rezervare, se va
verifica disponibilitatea camerelor pentru perioada cerută. Atunci când se găseşte o astfel de
cameră, se face cazarea. La finalul sejurului, recepţionerul întocmeşte o listă cu toate serviciile
solicitate de client şi preţul acestora. Lista trebuie validată de client, după care se întocmeşte
factura finală. Factura poate fi plătită parţial sau integral, prin transfer bancar, numerar sau
folosind un card bancar. Totodată, înainte de a părăsi hotelul, clientul este rugat să completeze
un formular prin care să evalueze serviciile oferite de unitatea hotelieră.
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Construirea diagramei de clase

 Identificarea claselor – analizati prezentarea scenariului, 

gasiti substantivele si decideti care ar trebui sa devina clase: 

 Identificarea atributelor claselor – care din substantivele

identificate mai sus sunt, de fapt, attribute ale claselor? Ce 

alte atribute puteti identifica (cateva) 

 Identificarea relatiilor intre clase:

 Asociere

 Generalizare (e un tip de)

 Compunere (e o parte din)
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Identificarea claselor - propuneri
 Hotel – e necesara?

 Camera

 Tip camera

 Client

 Receptioner Angajat (clasa parinte)

 Manager

 Rezervare

 Cazare – e necesara? Cum stiu situatia ocuparilor?

 Serviciu (ca lista de servicii) – pot adaugaTip serviciu?

 Factura – ce parti are? (relatie de agregare)

 Plata – cu trei subtipuri: Cash, card, banca
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Exercitiu

 Construiti diagram de clase in Visual Paradigm si

incarcati proiectul in sectiunea Assigment a 

seminarului!
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