
Klassiskeem, objekt, klass

Klassiskeemid
Klassiskeemid (class diagram) moodustavad keskse osa OO meetodite puhul, sest klasside 
kasutamine on OO meetodite aluseks. Klassiskeem kuulub staatiliste skeemide hulka.
Klassiskeem kirjeldab objektide tüüpe (klasse) süsteemis ja staatilisi seoseid nende vahel. Samuti 
näitab klassi omadusi e atribuute, klassi operatsioone ja piiranguid objektide vahelistele seostele. 
Klassi omaduste ja operatsioonide ühisnimetajaks on UML-is „feature“, mida on tõlgitud kui 
erisus.
Klassiskeemi kõige olulisemad osad on klassid ja nende vahelised seosed, siis võib öelda nii, et 
klassid ja objektid kirjeldavad süsteemi elemente (osi) ja seosed kommunikatsiooni ehk suhtlemist. 
Klasside kasutamine keeruliste süsteemide kirjeldamisel on tegelikult vana nipp, mida inimkond 
juba tuhandeid aastaid kasutanud on.

Klassid ja objektid
Objektid eksisteerivad reaalses maailmas (või arusaamises maailmast). Objekt saab olla osa ükskõik 
millisest süsteemist. Objektid tarkvarasüsteemis muutuvad teoreetiliseks, neid saab moodustada 
tegelike objektide omadusi ja käitumist analüüsides. Objektides peegeldub inimese arusaamine 
maailmast.
Klass kirjeldab objekti tüübi omadusi ja käitumist. Tarkvarasüsteem loob klassist objektide 
eksemplarid ehk isendid. Objekti ja klassi vahel on sarnane seos nagu muutuja ja andmetüübi vahel.

Süsteemi mudelid ja vaated
Klassiskeeme joonistatakse kogu analüüsi ja kavandamise jooksul ja neid joonistatakse erinevatel 
tasemetel. Erinevad mudelid, mida klassiskeemi abil joonistatakse on:
Kontseptuaalne e. mõistemudel -  skeemil kasutatakse uuritava valdkonna mõisteid. Sellel skeemi 
näidatakse seoseid, mis kehtivad elus. Ehkki need mõisted võivad vastata ka hilisemale 
realisatsioonile, ei pruugi nad alati üks-üheses vastavuses olla. Mõistevaade tuleb joonistada ilma 
mõtlemata samal ajal realisatsioonile ja kindlasti programmeerimiskeelest sõltumatult. Mudel on 
vajalik valdkonnast arusaamiseks. Mõistemudel peaks samal ajal ka kliendile arusaadav olema. See 
ei pea olema süsteemi täpne mudel, rohkem see, kuidas tegelikust süsteemist aru saadakse. 
Olenevalt arnendusmetoodikast sobib seda nimetada ka valdkonnamudeliks (domain model).
Spetsifikatsioonimudel - sellel mudelil peetakse silmas tarkvara liidest, vaadatakse tüüpe, mitte 
objekte. Aluseks on OO poolt tehtav range eristus objekti liidesele (see, mille kaudu saab objekti 
kasutada, mida näevad teised objektid) ja realisatsioonile. Klassi tüüp on tegelikult kui liides, millel 
võivad olla erinevad realisatsioonid sõltuvalt keskkonnast, vajalikust jõudlusest, programmeerijast, 
jne. OO-keeled seovad liidese ja realisatsiooni ja seepärast vahe nende vahel jääbki teinekord 
märkamata.
Realisatsioonimudel - põhineb realisatsioonile ja seda vaadet kasutatakse kõige enam. Siin on juba 
tõesti klassid ja keskendutakse sellele, kuidas klassid realiseerida. Realisatsioonimudelist võib olla 
lootust ka mingit koodi genereerida (eesmärk – teha seda võimalikult põhjalikult). Klasside skeleti 
genereerimisega saavad juba tänased CASE-vahendid täiesti edukalt hakkama.

Kui klassiskeemi joonistatakse, peab kogu skeemi ulatuses kasutusel olema sama vaatenurk, st 
mudelil peavad kõik klassid olema samal tasemel. Valdkonnamudelile ei tohi sattuda realisatsiooni 
detailid. Vastasel juhul ei ole mudelit võimalik õigesti tõlgendada. Vaated ei kuulu UMLi alla, sest 
tegemist on juba kasutusmeetodiga ja mitte skeemi endaga. Skeemi joonistades on oluline vahet 
teha, millisel vaatel ta põhineb. Ühel arendusetapil joonistatakse üks vaade ja teisel etapil teine 
vaade.
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Milleks tehakse klassiskeeme?
• Et näidata oma toote detaile.
• Et näidata rakenduse funktsionaalsust üldisel tasemel.
• Et näidata, milline süsteemi osa millist funktsionaalsust pakub detailsemal tasemel.
• Kus paiknevad andmed ja millist funktsionaalsust jagavad klasside atribuudid ja operatsioonid. 

Klasside leidmine
Klasside leidmiseks on vaja nii teadmisi süsteemist, selle kasutamisest ja hulka kogemust. Nimed 
on väga olulised ja need ei tohi olla segadust tekitavad. Klasse tasub otsida süsteemi nõuetele 
toetudes. 
Näiteks selline küsimustik (UML2 Toolkit):
• Kas on infot, mida tuleb salvestada või analüüsida või mingil muul viisil töödelda? See on klassi 

kandidaat. Selles infos on tavaliselt mõisteid, mida süsteem peab registreerima.
• Kas on väliseid süsteeme? Selline väline süsteem võib olla klass, mis süsteemis sisaldub või 

millega süsteem suhtleb.
• Kas on korduvkasutatavaid mustreid, klasside teeke, komponente? Kui neid on varasematest 

toodetest, võivad nad kergesti sisaldada ka selliseid klasse, mida nüüd vaja läheb.
• Kas on seadmeid, mida süsteem peab ohjama? Igasuguse seadme jaoks peaks olema klass, mis 

teda ohjab.
• Millist rolli täidavad tegijad süsteemis? Need rollid on tihti klassid.

Klassid ja seosed
Tähtsamad osad:
klassid (classes) - ristkülik, mis jaotatud kolmeks osaks: ülemises osas klassi nimi, keskmises klassi 
atribuudid ja alumises klassi operatsioonid.
seosed (relationships) – tähenduslik ühendus mudelielementide vahel, nagu side ja üldistus.

Nimi (Name)
Klassi nimi kirjutatakse tavaliselt suure algustähega ja ta peaks olema nimisõna (sest klass esitab 
mingit enamasti reaalset objekti). Soovitavalt ilma igasuguste ees- ja järelliideteta.

Omadused (Properties)
Omadused on klassi struktuursed erisused (feature). Neid on kahte liiki: 
• atribuudid (attribute)
• seosed  (association)
Ja ehkki skeemil kujutatakse neid omadusi erinevalt, on sisuliselt tegemist väga sarnaste asjadega. 
Alati ei ole üheselt selge, kas on mõistlikum kasutada atribuuti või seost. Atribuutideks sobivad 
tavaliselt lihtsamad omadused.

Atribuudid (Attributes)
Klassi atribuudid iseloomustavad klassi. Omadused peavad esitama infot, mis objekte vajalikul 
viisil iseloomustavad. Tegelik süsteem määrab selle, millised omadused mängu võtta tuleb ja 
millised mitte.
Atribuudid on tekstiread skeemil klassi kasti keskmises osas.

Atribuudi üldkuju:
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visibility name: type multiplicity = default {property-string}
nähtavus nimi: tüüp võimsustik = vaikeväärtus {omadus-string}
Ainus kohustuslik osa on 'nimi'. Atribuudile saab määrata ka vaikeväärtuse.
Võrreldes atribuuti ja seost, siis enamasti on atribuut ühe omadusega objekt, mida on lihtsam ja 
arusaadavam vaadelda ning realiseerida klassi osana ja mitte eraldi klassina (kuid teda võiks ka ette 
kujutada ja joonistada eraldi ühe väärtusega klassina ning seose abil teise klassiga siduda, näiteks 
klassiga „ostja“ seotakse klass „nimi“).

Atribuudi kirjelduse osad:
nähtavus  – kas atribuudile saab viidata vaid antud klassi seest või või ka mõnest muust klassist, 
kas atribuut on nähtav väljaspool klassi; võimalikud väärtused: 

+ avalik(public) – saab kasutada ja vaadata väljaspool klassi
# kaitstud (protected) – on antud klassi jaoks privaatne, kuid nähtav nendes klassides, mis 
antud klassist üldistuse või spetsialiseerumise korras saadud on
- privaatne (private)  - ei saa kätte teistest klassidest

nimi – selle abil saab klass atribuudile viidata (nagu välja nimi progr keeles), ainus kohustuslik osa 
kogu atribuudi kirjelduses
tüüp -  piirangud väärtuse osas, mida sellele atribuudile omistada saab, nagu andmetüüp (data type)
vaikeväärtus – atribuut võidakse algväärtustada objekti loomisel
omadusestring – on loogelistes sulgudes, nt readonly, mis näitab, et seda atribuuti muuta ei saa.
/ - see märk omaduse ees näitab, et tegemist on arvutatava atribuudiga (mõne teise atribuudi 
väärtuse järgi).
võimsustik – mitu atribuudi eksemplari saab olla, nt [0..1] see atribuut võib puududa või on teda 1.

Atribuutide realiseerimine programmeerimiskeeles
Enamasti on tegemist klassi koosseisu kuuluva väljaga või propertie'ga (C, Java), kuid see võib olla 
ka arvutatav väärtus – st igakord kui tema väärtust küsitakse, rehkendab vastav meetod ta välja ja 
klassi väljade hulgas seda pole. Vastavalt kapseldamise ideele ei tohiks selline realisatsiooni nüanss 
üldse oluline olla, st need, kellel vaja, saavad vastava väärtuse ikka ühte moodi küsimise peale 
kätte. Kui atribuudi võimsustik ei ole 1 (atribuudi eksemplare on palju), on andmetüüpidena 
vajalikud nimistud (list) ja kollektsioonid. Sobiks ka massiiv, kui sobib piiratud elementide arv. 
Kui klass sisaldab välju (atribuute) ja meetodeid ainult nende väärtuste näitamiseks, on asi 
kahtlane. OOP-is peaks klass olema nö rikkama käitumisega. Sel juhul peaks ehk nimetatud klass 
hoopis mõne teise klassi koosseisu minema ja sellele klassile atribuute lisama.

Operatsioonid (operations)
Operatsioonid on tegevused, mida klass oskab läbi viia. Operatsioonid manipuleerivad klassi 
omadustega ja teevad teisi toiminguid. Kutsutakse neid tihti ka funktsioonideks, kuid nad on klassi 
sees ja neid saab rakendada ainult selle klassi objektidele. Tavaliselt vastavad nad klassi 
meetoditele. Skeemile ei ole mõtet kanda operatsioone, mis ainult klassi omadustega tegelevad, sest 
nende olemasolu on loomulikud ja nad koormavad skeemi üle.
Operatsioonid kirjeldatakse naasmistüübi (return-type), nime ja parameetrite kaudu. Seda kirjeldust 
kutsutakse  operatsiooni  signatuuriks (signature  of  the  operation): operatsiooni  formaalsete 
argumentide ja naasmistüüpide täielik profiil (sõnastikust).
Operatsioonid näitavad, mida klass oskab, millist teenust pakub, on klassi liideseks. Ja tal võib olla 
atribuutidega sarnaselt nähtavus (Avalik, kaitstud või privaatne väärtus, mis näitab, kuidas vastav 
mudelielement on kättesaadav väljaspool oma nimeruumi.)
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UMLs on operatsiooni signatuuri süntaks järgmine:
nähtavus nimi(parameetrite-loetelu): väljundtüüp {omaduse string}
• nähtavus saab olla + (public), # (protected), - (private)
• nimi on tavaliselt string
• parameetrite loetelu koosneb parameetri nimest ja tüübist ning on selle operatsiooni 

parameetrite loetelu.
• väljundtüüp - andmetüüp, mis sõltub realisatsioonikeelest.
• omaduse string – täiendav iseloomustus
Parameetrite loetelus on iga parameetriga seotud tema tüüp, soovitavalt ka nimi ja lisaks võib veel 
olla vaikeväärtus ja info liikumise suund (in, out, inout). Suund on sisuliselt sama, mis olid väärtus- 
ja muutujaparameetrid.
Klassi kasutamise seisukohast võiks olla kasu ka märgetest operatsiooni juures, et kas ta muudab 
eksemplari olekut või mitte (st esitab vaid päringut). Seda saaks kirjeldada omadustestringi abil 
(Query, Modifier, ...)

Valdkonnavaatel on operatsioonideks tekstid, mis kirjeldavad vastava klassi kohustusi, kuid seal 
võivad operatsioonid ka puududa. Operatsioone saab klassifitseerida - näiteks päringuoperatsioonid 
(query operation) - nad annavad klassi oleku kohta infot, kuid ei muuda midagi. Ja on 
seadeoperatsioonid (setting operation), mille väljakutsumine muudab klassi olekut. Selguse jaoks 
on soovitav neid rangelt lahus hoida - operatsioon, mis infot annab, ei tohiks midagi objekti juures 
muuta ja see, mis muudab, ei tohiks jälle infot anda. 

Seosed (relationships)
Klassiskeemil kasutatavad seosed on side (association), üldistus (generalization), sõltuvus 
(dependency) ja abstraktsioon (abstraction).

Side
Side on ühendus kahe klassi vahel, mis tähendab et on olemas ka ühendus selle klassi objektide 
vahel. See on tähenduslik ühendus objektide paari vahel. Tavaliselt on tegemist mõlemasuunalise 
seosega. St mõlemas seose otsas olevad objektid on teineteisest teadlikud.

Tavaline side on lihtsalt ühendus klasside vahel. Seda tähistatakse pideva joonega. Sidemel on nimi, 
milleks sobib tegusõna. Et skeem peab näitama, mis süsteemis toimub, siis nimed peaksid taas 
tulema modelleeritavast reaalsusest.

Sidemele on võimalik nime anda kahel viisil:
• määrates rollid ühele või mõlemale sideme otsale (nimisõnana)
• andes sidemele ühe nime tegusõnana, millel on suund.
Kokkuvõttes peaks saama moodustada lauseid – „alus öeldis sihitis“, kui kasutada klasside ja 
sideme nimesid. 

Võimsustik – on oluline sidet iseloomustav näitaja. Näitab, mitu objekti saavad vastavat erisust 
täita, mitu objekti eksemplari saavad teise objekti ühe eksemplariga seotud olla. Võimalikud 
variandid on: 

1 – tellimusel on 1 ostja, 
0..1 - null või üks,
* - tellimusi võib olla lõpmata palju (ka nt 0..*)

Võimsustiku määramiseks ka järgmiseid mõisteid:
• fakultatiivne (optional) – alumine piir on 0
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• kohustuslik (mandatory) – alumine piir on 1
• üheväärtuseline (single-valued) – ülemine piir on 1
• mitmeväärtuseline (multivalued) – ülemine piir on üle 1, tavaliselt *

Vaikimisi (st kui skeemile pole märgitud) on võimsustikuks 1.

Sidemel võivad olla veelgi täpsustavad omadused – nt kui tellimused peavad olema kindlas 
järjekorras, lisatakse omadus {ordered} koosluse vastavasse otsa. Et kõik objektid oleksid erinevad, 
võib lisada {nonunique}. Võib ka kasutada nende vastandeid. - unordered ja unique

Suunad ja nimed sidemel
Klassiskeemile saab lisada märke, mis räägivad info liikumise suundadest (navigability).
Selleks kasutatakse erinevaid nooli ja tähendus on, et seosel on suund. Spetsifikatsioonivaate jaoks 
on sel järgmine tähendus: tellimus peab ütlema, kes teda tellis, aga ostja ei pea teatama, millised on 
tema tellimused. Kaob sümmeetriline seos, alles jääb vaid üks suund. Realisatsioonivaate jaoks on 
tellimusel viit ostjale, kuid mitte vastupidi.
Veel kasutatakse mõisteid ühesuunaline side ja kahesuunaline side. Ehkki UMLis märgitakse nii 
kahesuunalist kui teadmata suunaga kooslust noolteta, pole tegu päris sama asjaga. Nool koosluse 
mõlemas otsas näitab, et liikudes ühe klassi juurest teise juurde ja siis jälle tagasi, peame me nö 
samasse kohta tagasi jõudma. (omanik <-> auto). 

Rollid
Rollid aitavad skeemi lugejal mõista, mida üks klass teise heaks teeb. Rolli nimi võib olla seose 
kummaski otsas ja ta räägib sellest, millist rolli lähem klass teises otsas oleva klassi jaoks mängib 
(roll ei pruugi alati olla sama kui klassi nimi). Rollinimede kasutamine on vabatahtlik.

Üldistus (generalization)
Kui kahel või enamal objektil on sarnasusi, kuid ka erinevusi, on kasulik skeemi joonistamisel (ja 
mõtlemisel) kasutada üldistamist. Sarnasused paigutatakse ühte üldisesse ülatüüpi (supertype), 
mille alamtüübiks (subtype) on konkreetsed klassid. Alamtüübil on tavalise klassi omadused. 
Üldistusseost saab panna ka teistsuguste skeemiosade vahele. Üldistusseos annab aluse 
korduvkasutamiseks.
Üldistus kehtib vaid klasside vahel, kuid mitte objektide vahel. Realisatsiooni mõttes on tegemist 
pärimisseosega. St pärida saab andmetüübi tasemel, kuid mitte hiljem konkreetsete objekti isendite 
tasemel. Kuid üldistus on kasutatav ka valdkonnamudelil ja mõistete tasandil.
Sõnalises väljenduses on tegemist nö “on” (is-a) seosega: “Auto on liiklusvahend.”

Märkused (notes)
Märkuseid kasutatakse kommentaaride lisamiseks skeemidele. Et näidata kommentaari kuuluvust nt 
mõne klassi juurde, saab kasutada katkendjoont.

Sõltuvus (dependency)
Kahe elemendi vahel on sõltuvus, kui ühe elemendi kirjelduse muutus võib põhjustada muudatust 
teise elemendi juures. Nt klasside puhul: üks klass saadab teisele teadet, üks klass moodustab osa 
teise klassi andmetest, ... Kui muutub klassi liides, võib saadetud teade osutuda valeks. Suur 
süsteem on täis sõltuvusi ja iga muudatus võib põhjustada paljude muudatuste tegemist. Võimalus 
skeemidel sõltuvusi näidata peaks aitama muudatusi kontrolli all hoida. Sõltuvusi näidatakse 
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katkendjoonega, millel nool otsas. Sõltuvustel ei ole transitiivsust (kui a on seotud b-ga ja b on 
seotud c-ga, siis a on seotud c-ga – see ei kehti). Klasside vahel on sõltuvusi näidata üsna lootusetu. 
Paketitasandil on aga juba vaja ja neid tuleb ka minimiseerida. Sõltuvuste leidmine on võimalik 
koodi järgi ja siin on üks koht, kus pöördprojekteerimine kasuks oleks.

Kitsendusreeglid (constraint rules)
Kogu klassiskeem räägib tegelikult kitsendustest, kuid tihti need võimalused ei aita ja oleks veel 
midagi vaja. UML-is on lubatud kasutada igasuguseid võtteid kitsenduste kirjeldamiseks, ainus 
piirang on, et need tuleb kirjutada {} vahele. Kasutada võib tavalist keelt, programmeerimiskeelt 
või UML-iga seotud OCL-i (Object Constraint language). Viimane on hea üheseks mõistmiseks, 
kuid samal ajal ohtlik, kuna kirjutaja võib olla OCL-ist valesti aru saanud. Ja lugeja ei saa üldse 
aru :(

Seoste tähendus
Mõistevaate puhul sidemed kujutavad seoseid selliselt nagu nad reaalses elus toimivad ja nagu me 
nendest räägime. Ostja esitab tellimusi. Neid võib ta aja jooksul mitu teha. Tellimuses on teatud 
kaubakogus, mis viib välja konkreetsete toodeteni. 
Igal sidemel on kaks suunda (role), ostjalt tellimuse poole ja tellimuselt ostja poole. 
Seostele/suundadele võib panna nimed, kui neid aga ei lisata, siis on vaikimisi nimeks klassi nimi, 
mille poole antud seos suunatud on. 
Sidemel võib olla võimsustik (multiplicity), mis näitab, mitu objekti antud sidemes osaleda võivad. 
Skeemile lisatakse tähistamiseks numbrid ja *. Üksmitmele seose kujutamiseks kirjutatakse 1 selle 
objekti poole, mis antud sidemes vaid ühekordselt esineda saab ja * selle klassi poole, mis antud 
sidemes mitu korda esineda saab (0 kuni lõpmatus). Korduste arv võib olla esitatud ka kujul  0..1, 
mis tähendab 0 või 1. Kui aga on kirjutatud 1, siis ongi nii. Kirjutades Ostja poole 1 ja tellimuse 
poole *, saame sideme, mis tuleks lahti seletada nii: ostja saab vormistada mitu tellimust (teoorias 
lõpmata palju), igal konkreetsel tellimusel (tellimuse isendil) saab olla vaid üks ostja.

Spetsifikatsioonivaate puhul näitavad seosed kohustusi. Ostjaga on seotud üks või mitu meetodit, 
mille abil saab teada, milliseid tellimusi ta on teinud. Tellimusega on seotud meetodid, mille abil 
saab teada, kes tellimuse tegi (tellimusel on kohustus anda teada, kes tellimuse tegi). Kui seose 
võimsustik on 1, siis on enamasti tegemist meetodiga, mis tagastab ühe väärtuse. Mitmese seose 
realiseerimiseks on aga vaja meetodit, mis tagastaks terve kollektsiooni. Kuidas täpselt ostja ja 
tellimus seostatakse, selleks võib näiteks lisada ostjale vastava meetodit ja seda saab kajastada 
klassi juures. Sellel vaatel ei saa otsustada andmestruktuuri üle, mis klassis on, kas ta saab info 
teisest klassist kätte otse või meetodi kaudu. Skeem kujutab ainult liidest.

Realisatsioonivaatest peame saama teada (nagu nimi ütleb) midagi realisatsiooni kohta. Kuidas 
realiseeritakse seosed klasside vahel, et tellimusel on viit ostjale.

Milleks klassiskeemid?
Klassiskeemid on alati kasulikud, kui on tegemist OO-ga. Hea, kui saab piirduda kirjeldatud 
võimalustega ja ei pea kasutama nn edasijõudnute arsenali. Kes sellest teada tahab, uurigu ise 
kirjandusest edasi. Igal juhul ei ole vaja kogu klassiskeemi rikkust ühele konkreetsele skeemile 
paigutada. Olulisemad osad on seega: klassid, sidemed, atribuudid, üldistus, piirangud.
Skeem tuleb joonistada konkreetsest vaatest lähtudes:
Olles analüüsietapil, joonistatakse mõistevaade ja valdkonnavaade. Sellest tuleb igasugune 
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realisatsioon eemal hoida.
Olles projekteerimise juurde jõudnud, joonistatakse spetsifikatsiooni vaade. Realisatsioonivaade 
jäetakse vahest hoopis tegemata või tehakse ainult mingite osade jaoks. Parem vähem õigeid 
skeeme, kui hunnik vananenud skeeme kogu süsteemi kohta.

Kuidas saada kasutuslooskeemidest klassiskeeme?
Sammude kirjeldused on väga lihtsad (iseasi, kuidas neid samme läbi teha):
• leia klassid ja sidemed
• leia atribuudid ja operatsioonid

Klasside ja koosluste leidmine
Arendus- ja analüüsimeetodid jagavad mitmeid soovitusi klasside kätte saamiseks. Lühidalt üks 
näide. 
Klasside tuvastamiseks leia kasutusmallidest kõik nimisõnad. Tegijad on vaja lisada klasside 
nimekirja juhul, kui nende jaoks on vaja säilitada mingit infot (kasutajanimi, parool, ...) või kui talle 
on vaja omistada mingit funktsionaalsust (nt võib lähtuda sellest, et kui kasutaja jaoks on liideses 
võimalus sisselogida ja hindeid vaadata, siis klass kasutaja omabki neid kahte funktsionaalsust).

Vaadates üle kasutusmallid tuleb veenduda, et igal mallil on oma nö koduklass, mille külge seda 
kinnitada saab. Võib-olla on vaja mõni klass juurde teha? Edasi saab välja kirjutada kõik sidemed 
klasside vahel ja püüda neid vähendada. Kui kahe klassi vahel on mitu sidet, tuleks need kuidagi 
ühise nime alla viia. Samuti võib välja jätta need sidemed, kus klass on iseendaga seotud. Need 
sidemed realiseeritakse privaatsete operatsioonide kaudu. Nüüd on võimalik joonistada esimene 
variant – klassid vaid nimedena ja lisatud sidemed.
Edasi võib lisada võimsustiku, mis skeemi selgemaks teeb. Vajaduse korral saab klasse lisada ja ära 
võtta.
Lõpuks leitakse ja lisatakse atribuudid ja operatsioonid. Esialgne vaade võib välja tuua vaid 
olulisemad nende hulgast. Detailid lisatakse hiljem.

Objektiskeem (Object Diagram)
Selle skeemi osas pole päris üksmeelt, kas tegemist on eraldi skeemi tüübiga või on hoopis üks 
klassiskeemi alamliik. Enamasti ta kasutabki klassiskeemi võimalusi, aga sisuks on konkreetsete 
isendite omavaheliste suhete näitamine. Klassi nime kohale kirjutatakse Objekti nimi: Klassi nimi 
Atribuutide lahtris saab aga näidata konkreetseid väärtuseid antud ajahetkel. Skeem on vajalik mõne 
segase koha lahtiseletamiseks. Klassiskeemil saab korraga olla vaid üks vastava nimega klass, kuid 
objektiskeemile saab joonistada mitu isendit, mis kuuluvad ühte klassi.
Kõik CASE-tarkvarad ei anna võimalust eraldi objektiskeemi joonistada.
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