SIN
Co je to softwarové inženýrství?
(definice IEEE 1993)
„Softwarové inženýrství je systematický, disciplinovaný a kvalifikovaný přístup k vývoji, tvorbě a údržbě softwaru.“
Co je to projekt?
- „Projekt je dobře definovaná posloupnost činností, která je zaměřena na dosažení nejistého cíle, má určen
začátek a konec, a je uskutečňována pomocí zdrojů – lidí a prostředků.“
- „Projekt je specifická nerutinní akce, která proto vyžaduje plánování.“
- „Čím složitější je projekt, tím více vyžaduje plánování.“
Co je to softwarový projekt?
- Softwarový projekt je projekt, jehoţ cílem je vytvoření nebo vyuţití programového díla.
- Při uskutečňování SW projektů se uplatní SW inţenýři, kteří nabyli znalostí v předmětech SI (mimo jiné
také v předmětu SIN).
Termín softwarové inženýrství
„Softwarové inţenýrství je disciplina, která se zabývá zavedením a pouţíváním řádných inţenýrských principů do
tvorby software tak, abychom dosáhli ekonomické tvorby software, který je spolehlivý a pracuje účinně na
dostupných výpočetních prostředcích.“ (Konference „Softwarové inţenýrství 1968“)
Definice IEEE 610.12:
„Softwarové inţenýrství je aplikace systematického, disciplinovaného, kvantifikovatelného přístupu k vývoji,
provozu a údrţbě softwaru, tj. aplikace inţenýrství na software. Také je to studium přístupů dle výše uvedeného.“
Příčina vzniku SI?
Obvykle se říká, ţe to způsobil jev nazývaný „softwarová krize“. Dokud výkon počítačů nepřesáhl určitý
rozměr, bylo moţno se spolehnout na programátorské „hvězdy“.
Často se počítače se vyuţívaly pro vědeckotechnické výpočty, kde záleţelo spíše na preciznosti řešení, neţ na
efektivitě tvorby programů.
Moorův zákon:
„Výkon hardwaru vzrůstá zhruba dvakrát za dva roky“.
Přestoţe sám autor prohlásil svou extrapolaci jako „pěkně divokou“, zákon zhruba platí dodnes.
Firma Intel nedávno zveřejnila výsledky výzkumné zprávy uvádějící, ţe Moorův zákon pravděpodobně přestane
platit aţ kolem roku 2021 (křemík se dostane na hranici svých moţností).
Edsger W. Dijkstra:
„Hlavní příčinou softwarové krize byl nárůst výkonu hardware. Jinak řečeno, programování nemělo problémy,
dokud neexistovaly počítače. Dokud jsme měli slabé počítače, mělo programování jen snesitelně těţké problémy.
Nyní máme gigantické počítače a k nim gigantické problémy se softwarem“.
Příčiny softwarové krize
Příčinou softwarové krize vţdy byl nesoulad mezi sloţitostí vytvářeného produktu a relativní nedostatečností a
nezkušeností softwarové profese. Tento rozdíl způsobuje rozevírání nůţek a důsledkem pak jsou
softwarové krize.
Pozn. Tento jev asi není omezen na software, ale zdá se mít univerzálnější platnost.
Projevy softwarové krize
- Projekty překračují rozpočet.
- Projekty překračují čas.
- Software nemá dostatečnou kvalitu.
- Software neodpovídá poţadavkům.
- Projekt není dobře řiditelný a software je obtíţně udrţovatelný.
Skončila softwarová krize?
Při pohledu na předchozí body a současné projekty se zdá, ţe softwarová krize trvá stále. Svůj vliv zde mají téţ
moţnosti softwarových expertů, kteří jakkoli jsou geniální, mohou přímo mentálně obsáhnout jen určitý rozsah
problémů. Řešení velkých projektů nelze proto nechat pouze na nich. Je nutno pouţít standardní techniku řešení
obtíţných problémů – „rozděl a panuj“ – velký problém je třeba rozdrobit na problémy menší.
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Tvorba software ↔inženýrství
Všechny tyto problémy související se softwarovou krizí vedly tedy nakonec k pokusu udělat z vývoje
produkovaného nadšenci inţenýrskou disciplinu. V 70-tých letech dochází k formulaci základních principů tohoto
oboru. Vzniká také první generace nástrojů pro podporu této discipliny, které jsou označovány jako CASE
(Computer Aided Software Engineering).
Co dělá inženýr?
Neţ něco vyrábí, tak si to nejdříve nakreslí, namodeluje.
K tomu potřebuje zavedenou notaci a vědecky podloţené metody a postupy.
Snaţí se pouţívat vhodné technologie tak, aby se dílo vytvořilo spolehlivě, efektivně a aby vydrţelo.
Srovnáme-li softwarového inţenýra s inţenýrem stavebním, pak stavební inţenýr realizuje stavbu
podle modelu, programátor programuje podle modelu.
Model stavebnímu inţenýrovi navrhl architekt, programátorovi softwarový architekt (úvodní studie, návrh
architektury), analytik (konceptuální model) a návrhář (logický model).
Neznámý programátor:
„Softwarové inţenýrství znamená zavedení discipliny do volné tvorby software. Ţádný opravdový programátor
ho proto nemůţe mít příliš v lásce, neboť jej nutí vytvářet nesmyslnou dokumentaci a další podobné artefakty.“
Obsah dokumentace SIN
Úvodní studie
Projektová dokumentace
Analytická dokumentace
Dokumentace návrhu
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ÚVODNÍ STUDIE
A. deklarace záměru
B. odborný článek + katalog poţadavků
C. model jednání
D. odhad nákladů na projekt, rozpočet
Úvodní studie
Měla by odpovědět na otázku PROČ?
Musí odpovědět na otázku: “vyplatí se projekt řešit?”, “je projekt uskutečnitelný?” (feasibility study)
Musí proto vymezit hranici projektu a odpovědět na otázku: “kdo a co bude k řešení zapotřebí?”
Vstupy úvodní studie
Poţadavky na systém
zadání projektu, deklarace záměru, vize projektu, odborný článek, tj. všechny dokumenty, které mají
k řešenému problému nějaký vztah
Výstupy úvodní studie
Definice systému, katalog poţadavků, definice hranice systému (diagram kontextu, model jednání), datový
(pojmový) slovník, …
Projektová dokumentace
Řešitelský tým (funkce, zodpovědnosti).
Návrh řešení: HW, SW, komponenty.
Seznam úloh a harmonogram řešení.
Rozpočet: - cena HW, cena licencí na SW, cena vývoje SW a HW (COCOMO).
A. DEKLARACE ZÁMĚRU
Krátký výstiţný text se stručnými informacemi o projektu - jaké sluţby poskytuje, pro koho je určen a jaká
předpokládá omezení. Měla by poslouţit pro odpověď na otázku “co ano, a co ne?”.
Je obvykle základem budoucího prospektu pro vytvořený produkt.
B. ODBORNÝ ČLÁNEK
Všechny informace, které lze o projektu sehnat (články, interview, předpisy, …). Označení „odborný článek“ má
vystihovat představu, ţe se jedná o texty v přirozeném jazyce, které sepsal odborník na řešenou problematiku.
Informatik ji bude analyzovat a vytvoří popis přesnější. Někdy se nazývá vize projektu. Někdy se odborný článek
nazývá „katalog požadavků“, ale my budeme takto označovat strukturovanou verzi odborného článku, kterou jiţ
tvoří informatik.
Chyby v odborném článku
Je příliš krátký a nepostihuje některé charakteristiky systému.
Je příliš dlouhý a zabývá se problémy, které s popisem systému nesouvisí.
Není z něj zřejmé, jaká data bude systém zpracovávat, jaké sluţby bude poskytovat, jak se budou
vlastnosti systému měnit v čase či jako důsledek nějakých (popsaných) okolností.
Neobsahuje některý poţadavek.
KATALOG POŽADAVKŮ
Strukturovaná verze odborného článku.
Odborný článek je předzpracován tak, aby tvořil strom poţadavků.
Poţadavky jsou očíslovány a přes čísla se na ně lze odvolávat.
Význam termínů
Všechny termíny v dokumentaci by měly být zaneseny ve významovém slovníku (technický termín je datový
slovník – Data Dictionary). Je to proto, aby se termíny pouţívané v dokumentaci interpretovaly stejně – např.
„formulář 501“ můţe být termín běţný pro zadavatele, ale rozumět mu musí i řešitel - objednávka je obecně
srozumitelný pojem, co ale má skutečně obsahovat?
C. MODEL JEDNÁNÍ (Use Case Model)
Prvky: - aktér (actor) - uţivatelská role nebo spolupracující systém
- hranice systému (systém boundary) - vymezení hranice systému
- případ použití (use case) – dokumentace události, na kterou musí systém reagovat
- komunikace - vazba mezi aktérem a případem pouţití (aktér komunikuje se systémem na daném
případu)
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Doplňky:

- sekundární aktér - uţivatelská role nebo spolupracující systém nutná pro činnost systému
- orientovaná komunikace - případ, kdy chceme vyznačit směr komunikace
- vztahy mezi případy použití - pokud chceme explicitně vyjádřit fakt, ţe takový vztah existuje
<<include>> - pokud jeden případ zahrnuje případ jiný (např. autentizace)
<<extend>> - pokud nějaký případ rozšiřuje chování (je zde moţnost volby)
generalizace/specializace
- vztahy mezi aktéry - pokud chceme explicitně vyjádřit fakt, ţe takový vztah existuje
generalizace/specializace

Chyby v modelu jednání
Aktéři spolu komunikují mimo systém
Není zdůrazněn dvojí výskyt aktéra
Chybí případ pouţití (sluţba) pro některou událost
Chybí některá reakce systému
Případ pouţití není popsán v datovém slovníku
Případ pouţití je popsán nevhodně (příliš obecně)
Dva různí aktéři mají stejnou sadu událostí (pak to zřejmě nejsou různí aktéři)
Za událost se povaţuje přihlášení do systému (zařazení do role jde mimo kontext)
D.
-

ODHAD NÁKLADŮ NA PROJEKT
Odhad na základě zkušenosti z minula jiţ jsme něco podobného řešili a údaje o nákladech jsme si schovali
Odhad na základě dekompozice problému na odhadnutelné sloţky
klasické řešení problému technikou „divide-etimpera“
Odhady na základě výpočtu z odhadu rozsahu
odhad se obvykle řídí odhadem rozsahu kódu (LOC, KLOC, FP)

Náklady pomocí dekompozice
Cena projektu = Σ cen úloh
Cena úlohy = fixní náklady + cena za pouţití zdrojů
Cena za pouţití zdroje = odměna za práci v normální pracovní době + odměna za práci přesčas + fixní
náklady na pouţití zdroje
Práce = jednotky * délka
Práce je dána součinem počtu jednotek zdroje, které na úloze pracují a délky úlohy
Odhad rozpočtu dle COCOMO
Vstup: Rozsah produktu v KLOC (KLines of Code)
0.91
Náročnost = 2.94 * (Rozsah)
(udává se v člověko-měsících)
) 0.28
Čas = 3.97 * (Náročnost
Cena = Čas * Plat
Koeficienty se mění dle typu projektu a korekcí (cca 0.5 - 2.0)
Karnerova metoda odhadu
Jiná metoda odhadu nákladů, zaloţená na modelu jednání
Spočítejte aktéry, kaţdého aktéra zařaďte do kategorie:
jednoduchý (např. jiný systém komunikující přes API) – váha 1,
střední (např. uţivatel se znakovým terminálem nebo jiný systém komunikující přes TCP/IP) – váha 2,
sloţitý (např. osoba komunikující přes GUI nebo Web) – váha 3.
Sečtěte váhy všech aktérů a získáte neupravenou váhu aktérů - UAW (Unadjusted Actor Weights).
Rozdělte případy pouţití do kategorií podle odhadu počtu potřebných transakcí:
jednoduchý (méně neţ 4 transakce) – váha 5,
střední (4-7 transakcí) – váha 10, nebo
sloţitý (více neţ 7 transakcí) – váha 15.
Sečtěte váhy všech případů uţití a získáte neupravenou váhu případů uţití - UUCW (Unadjusted Use Case
Weight).
Sečtěte obě váhy a získáte neupravenou váhu modelu jednání – UUCP (Unadjusted Use Case Points)
Adjustujte takto spočtenou váhu technickými faktory (TCF) a faktory prostředí (EF). Faktor má hodnotu 0
(ţádný vliv) aţ 5 (silný vliv). Koeficient se spočítá:
TCF = 0.6+0.01*Technický faktor
EF = 1.4-0.03*Faktor prostředí
Získáte tak upravenou váhu modelu jednání – UCP (Use Case Points)
UCP = (UAW+UUCP)*TCF*EF
Vynásobte UCP předpokládanou pracností jednoho případu uţití (cca 15 – 30 hod, Karner doporučuje 20
hod). Získáte pracnost v člověko-hodinách.
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ÚVOD do notace UML = Unified Modeling Language
UML je unifikovaný vyjadřovací prostředek pro dokumentaci obsahové části informatických projektů
(dokumentace projektu obsahuje ještě tzv. projektovou dokumentaci, která popisuje projekt jako takový).
UML umoţňuje vyjádření dokumentace analýzy, návrhu i implementace.
UML byl vyvinut na základě zkušeností s mnoha různými metodikami.
UML umoţňuje i vyjádření strukturovaného přístupu, ale byl určen zejména pro objektově-orientovaný
přístup.
UML (Unified Modeling Language) je:
„Standard konsorcia OMG (Object Management Group) pro záznam, vizualizaci a dokumentaci artefaktů systémů
s převážně softwarovou charakteristikou“.
Co není UML?
UML není ţádná metodika – slouţí pouze pro vyjádření artefaktů určitého typu, které metodiky poţadují.
Jsou metodiky, které UML intensivně vyuţívají (např. UP, RUP), jiné nikoliv.
UML není všespasitelné (U znamená unifikovaný, nikoli univerzální).
Tři úrovně využívání UML
Jako notaci pro zachycení artefaktů, na kterých se je potřeba domluvit. Lze jej vyuţít přímo (nakreslíme
obrázek, abychom si upřesnili imlementaci), ale i zpětně (obrázek nám poslouţí k pochopení existujícího
kódu).
(model poţadavků, model jednání – use case diagram, diagram tříd – pouţíváme entity, controls,
boundery)
Jako dokumentační prostředek, ve kterém dokumentujeme systém, či jeho části.
(návrhový model = stavové modely, scénáře, atd.)
Jako programovací jazyk, ze kterého se skutečná implementace (přesněji asi jen její kostra) generuje
(architektonický model, model nasazení apod.)
Základní diagramy UML (1.5)
diagramy tříd
diagramy případů uţití (model jednání)
stavové diagramy
scénáře (diagramy sekvencí)
diagramy komunikace (spolupráce)
diagramy aktivit (činností)
diagramy komponent
diagramy nasazení
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Složky UML – 4 základní složky
infrastruktura (zhruba základní elementy a vztahy)
superstruktura (zhruba diagramy UML a jejich význam)
výměnný formát (jak zápis v UML exportovat a importovat, lze také jen jako model – XMI, nebo včetně
diagramů konvertovaných do SVG)
definice jazyka OCL (Object Constraint Language), ve kterém lze formálně zapisovat integritní omezení
modelů

Elementy a vztahy
kaţdý model je dokumentován sadou pohledů
model v UML je dokumentován sadou diagramů, které dokumentují určité rysy modelu
kaţdý diagram je sestaven z jistých elementů a vztahů mezi nimi
obecně se v UML připouští, aby v kaţdém modelu byl pouţit libovolný element
ne všechny kombinace jsou ale smysluplné, vţdy určitá kombinace elementů a vztahů představuje
superstrukturu diagramu jistého typu. Některé elementy a vztahy jsou pouţitelné obecně.
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Ornamenty elementů - stereotypy
- příznaky (tags)
- omezení (contraints)

Aktuální verze UML 2.0
Superstructure Specification 2.0: Revised Final Adopted Specification (formal/05-07-04) August 2005
Infrastructure Specification 2.0: Revised Final Adopted Specification (formal/05-07-05) March 2006
Diagram Interchange Specification 2.0: Convenience Document (ptc/05-06-04) June 2005
OCL 2.0: Available Specification (formal/06-05-01) May 2006
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ANALÝZA = CO MÁ SYSTÉM UMĚT?
Analýza = Měla by odpovědět na otázku CO?, musí proto definovat konceptuální model řešeného systému (PIM
– Platform
Independent Model)
Musí definovat představu, s jakými daty bude systém pracovat, jaké služby bude systém poskytovat a jak
se bude chování systému měnit - jaká bude dynamika systému
Musí stanovit podmínky, za jakých je analytická dokumentace akceptovatelná
Analytický (konceptuální, PIM) model
(konceptuální) funkční model = systém má poskytovat nějaké sluţby. V úvodní studii jsme se orientačně
dohodli, jaké to sluţby budou, teď je třeba to říci přesně.
(konceptuální) datový model = aby bylo moţno sluţby poskytovat, je potřeba pracovat s daty. V úvodní
studii jsme se orientačně dohodli, jaká data to budou, teď je třeba to říci přesně.
(konceptuální) dynamický model = systém, nebo jeho prvky často vykazují dynamiku – jejich chování se
mění na základě různých okolností. Teď je třeba říci přesně jak.
Postup při analýze
Vstup: úvodní studie, katalog požadavků – CIM
(deklarace záměru, odborný článek, katalog poţadavků, seznam aktérů, seznam událostí, model jednání, kontext,
1.verze datového slovníku (z úvodní studie)
Výstup: analytická dokumentace – PIM
(konceptuální analytický model (datový, funkční a dynamický model, 2.verze datového slovníku)
Postup: paralelně zpracuj koncept a projekt
Zpracování konceptu:
Zpracování projektu:
Vstup: seznam úloh, harmonogram (z úvodní studie)
Výstup: projektová dokumentace (projektový deník, seznam zdrojů, matice zodpovědností, harmonogram, plán
testů, akceptační test)
B. DATOVÝ MODEL
notace
konceptuální model tříd nebo ER-model (diagramy + textový popis)
další integritní omezení, která nejsou zachycena v diagramech
datový slovník
A. DYNAMICKÝ MODEL
notace
scénáře ţivotních cyklů
stavové diagramy
datový slovník
B. DATOVÝ MODEL
Datově orientovaná analýza
Seznam událostí, kontext, datový slovník
Identifikace dat, která s událostmi souvisí (identifikace základních objektů)
Identifikace vztahů mezi objekty
Scénáře jednání (původce, událost, akce, participanti, výstupy - reakce)
Modelování ţivotních cyklů objektů
Popis akcí (minispecifikace základních akcí)
Datový model (konceptuální) (zachycení analýzy dat)
Komponenty:
typy objektů (entity) - entita = rozlišitelný identifikovatelný objekt
vztahy (relationships) - množiny instancí reprezentujících vztahy mezi (2 a více) objekty
indikace přidruţených objektů - pro vztahy o nichž si potřebujeme něco pamatovat
indikace vztahů nadtyp-podtyp, celek-část (gen-spec, wholepart)
vyjádření vztahu společný - speciální (dědičnost)
Datově orientovaná analýza
Vychází z představy, ţe základem IS jsou data. Sluţby IS slouţí pro pořízení a exploraci dat.
Doporučuje proto nejprve analyzovat poţadavky a definovat konceptuální datový model řešeného systému.

11

-

Konceptuální datový model musí postihovat data přicházející přes hranici systému jako vstupní data
související s událostmi, dále data, která se v systému ukládají a nakonec rovněţ data, která systém
produkuje na výstupu.
Teprve později doplníme model o další části.

Postup datově orient. analýzy
1. Seznam událostí, kontext, datový slovník
2. Identifikace dat, která s událostí souvisí (základních objektů)
3. Identifikace vztahů mezi objekty
4. Scénáře jednání (původce, událost, akce, participanti, výstupy - reakce)
5. Modelování ţivotních cyklů objektů
6. Popis akcí (minispecifikace základních akcí)
Jak hledat data?
Doporučení č.1:
Analyzujeme odborný článek, vybereme všechna podstatná jména.
Roztřídíme je do skupin:
o kandidáti na typy objektů (entity),
o kandidáti na vlastnosti objektů (atributy),
o ostatní (kandidáti na aktéry, smetí).
Doporučení č.2:
Analyzujeme seznam událostí, rozpoznáváme data, která s událostmi souvisí.
Roztřídíme je do skupin:
o kandidáti na typy objektů (entity),
o kandidáti na vlastnosti objektů (atributy).
Další postup
Z datového modelu se snaţíme odvodit funkce:
Vytvoříme matici CRUD (Create, Read, Update, Delete)
Zkoumáme, zda pro kaţdý typ dat existuje odpovídající funkce
Z datového modelu se snaţíme odvodit dynamiku:
Pro kaţdý typ dat zkoumáme, zda objekty nevykazují změny stavu
Matice CRUD
Řádky odpovídají typům objektů.
Sloupce odpovídají funkcím.
V průsečíku je zapsáno zda funkce C,R,U a/nebo D odpovídající data.
V kaţdém řádku by mělo někde být vše (některá funkce musí objekt vytvářet, jiná vyuţívat, či rušit).
Co jsme zjistili?
Potřebujeme ještě v rámci nějaké funkce reprezentaci barelu zrušit.
Mohla by to udělat funkce „dodávka“, neboť po vyskladnění barelu jeho ţivotní cyklus končí.
Doplníme tedy do popisu funkce dodávka poţadavek „pokud v rámci dodávky vyuţijeme některý barel,
vymaţeme jeho reprezentaci z obsahu skladu a zrušíme ji“.
Do matice CRUD přidáme odpovídající D.
C. DYNAMICKÝ MODEL
Stavové diagramy
Slouţí k popisu dynamiky systému
Stavový diagram definuje moţné stavy, moţné přechody mezi stavy, události, které přechody iniciují,
podmínky přechodů a akce, které s přechody souvisí
Stavový diagram lze pouţít pro popis dynamiky objektu (pokud má rozpoznatelné stavy), pro popis metody
(pokud známe algoritmus), či pro popis protokolu (včetně protokolu o styku uţivatele se systémem)
Popis řídicích procesů pomocí stavových diagramů
Vstupy řídicího procesu lze modelovat pomocí událostí stavového diagramu.
Výstupy řídicího procesu lze modelovat pomocí akcí stavového diagramu.
Pak lze řídicí procesy modelovat stavovými diagramy.
Životní cyklus systému
Vyjádření souhrnné dynamiky systému, která je zachycena ve scénářích
Definuje povolené návaznosti akcí a reakcí
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-

Představuje hrubou “uţivatelskou příručku” pro systém
Definice systému jako “konečného automatu”

Životní cyklus jako regulární výraz
<Ţivotní cyklus> = Lifecycle <jméno objektu> : <regulární výraz>
<regulární výraz> = <akce>
| #<reakce>
| <regulární výraz>. <regulární výraz> sekvence
| [ <regulární výraz> ] volitelně
| <regulární výraz>* iterace
| (<regulární výraz> | <regulární výraz>) selekce
| (<regulární výraz> || <regulární výraz>) paralelně
<akce> = jméno události
<reakce> = jméno reakce
KONTROLY ANALYTICKÝCH MODELŮ
Výstup analýzy
Konceptuální model:
datový model popisuje entity, atributy, vztahy, integritní omezení,
funkční model popisuje sluţby, které systém poskytuje pro záznam, údrţbu a vyuţití dat,
dynamický model popisuje moţné stavy dat a jejich změny.
Kontrola výstupů analýzy
kontrola jednotlivých modelů (pohledů)
kontrola vzájemné konzistence modelů
Kontrola datového modelu
je datový model úplný?
existuje entita pro kaţdý typ objektu?
nejsou zde nadbytečné entity (entity tvořené pouze identifikací, entity s jedinou instancí, apod.)?
jsou zde zaneseny všechny vztahy (včetně generalizací a agregací)?
nejsou zde odvoditelné vztahy?
je model v normální formě?
jsou zanesena všechna integritní omezení?
Nadbytečné entity
entity tvořené pouze identifikací
entity s jedinou instancí
entity s vazbou typy 1:1
apod.
Dobrou technikou je představit si příklady entit a objektů?
Normalizace datového modelu
Předpoklad:
všechny entity jsou jednoznačně identifikovatelné označenou kombinací atributů a/nebo vztahů
1.normální forma: entity neobsahují násobné atributy ani komponované atributy
2.normální forma (navíc): neklíčové atributy závisí pouze na celém klíči
3.normální forma (navíc): neklíčové atributy
Jsou zaneseny všechny vztahy?
Nelze doplnit generalizace?
Nelze doplnit agregace?
Nelze model vylepšit?
Nejsou zde odvoditelné vztahy?
Zákazník si objednává zboţí
Zákazníkovi je vystavena faktura.
Odebrané zboţí je předmětem fakturace.
Nejsou zde odvoditelné vztahy?
Pozn.: Odvoditelné vztahy mohou v modelu být, ale musí být jako odvoditelné předznačeny znakem „/“ a
doplněny způsobem odvození (formulí, popisem v OCL).
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Jsou zanesena všechna integritní omezení?
Řadu vlastností dat nelze do diagramu zanést:
Šéf musí mít větší plat neţ jeho podřízení.
V jednom skladu nelze umístit chemikálie typu „1“ a „2“.
Vyvážení datového modelu
datový model versus datový slovník
kaţdá entita, atribut a vztah v DD
datový model versus funkční dekompozice
kaţdá paměť a datový tok obsahuje entitu, atribut nebo vztah (nebo jejich kombinaci)
datový model versus minispecifikace
něco musí entity a vztahy vytvářet/rušit, číst/modifikovat (matice CRUD)
Kontrola funkčního modelu
je funkční model úplný?
existuje funkce/metoda pro kaţdou událost?
kaţdá funkce/metoda musí být popsána dekompozicí, nebo mít minispecifikaci (vstupy a výstupy musí
odpovídat)
nejsou zde nadbytečné funkce/metody?
Vyvážení funkčního modelu
funkční model versus datový slovník
kaţdá paměť a datový tok v DD
kaţdý prvek DD se někde vyskytuje (jinak je zbytečný)
funkční model versus datový model
kaţdá data zmíněná ve funkce/metodě musí být popsána v datovém modelu
funkční model versus dynamický model
kaţdý řídicí proces má dynamický model (vstupy = podmínky, výstupy = akce)
Kontrola dynamického modelu
je dynamický model úplný?
existuje model pro kaţdou entitu, která můţe mít různé stavy?
existuje model pro kaţdý řídicí proces?
existuje popis ţivotního cyklu systému?
C. FUNKČNÍ ANALÝZA = CO má systém umět?
Analýza
Měla by odpovědět na otázku CO?
Musí proto definovat konceptuální model řešeného systému (PIM – Platform Independent Model)
Musí definovat představu, s jakými daty bude systém pracovat, jaké služby bude systém poskytovat a jak
se bude chování systému měnit - jaká bude dynamika systému
Musí stanovit podmínky, za jakých je analytická dokumentace akceptovatelná
Funkčně orientovaná analýza
Začínáme seznamem funkcí – modelem jednání
Pro kaţdý případ uţití navrhneme scénář jednání (původce, událost, akce, participanti, výstupy - reakce),
diagramy aktivit, příp. diagramy datových toků (návaznosti funkcí)
Popis akcí (minispecifikace základních akcí)
Identifikace objektů
Identifikace vztahů mezi objekty
Modelování ţivotních cyklů objektů
Jak lze služby evidované v modelu jednání popsat?
Textovým popisem (to je podmínka nutná, nikoli postačující).
Minispecifikací (strukturovaným popisem operace)
Dekompozicí na sluţby jednodušší
o pomocí scénáře
o pomocí diagramu datových toků (DFD)
o pomocí diagramu aktivity
o pomocí diagramu komunikace
o pomocí stavového diagramu
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Scénáře (Sequence diagrams) (zachycení sledu událostí)
Prvky:
Objekty - znázorněné obvykle jako sloupce
Interakce mezi objekty (stimuly) - orientované šipky mezi objekty
Události - události, které vyvolaly interakci
Reakce - odezvy na události (výstupy)
Časová osa - pro vyznačení sledu událostí
Popis akce (operace, funkce)
Operation: název
Description: textový popis
Reads: jaká data jen čte
Changes: jaká data mění nebo vytváří
Sends: jaké reakce vyvolává (jaké zprávy posílá)
Assumes: co předpokládá
Results: co zajišťuje (zaručuje)
Diagramy aktivit
Diagramy popisující aktivity (procesy) a jejich návaznosti.
Přechody mezi aktivitami jsou vyvolány dokončením akce (jsou synchronní).
Pouţívají se pro dokumentaci tříd, metod, nebo případů pouţití (jako „workflow“).
Obecně se mohou pouţít pro procesní modelování.
Nahrazují v UML neexistující diagramy datových toků.
Diagramy aktivit (Activity diagrams)
Prvky:
Aktivity – činnosti, které modelujeme
Přechody – po ukončení činnosti se přejde k činnosti jiné
Objekty – s činností můţe souviset vytváření nebo konzumace objektů
Začátek, Konec
Synchronizační značky (rozvětvení a synchronizace)
Plavecké dráhy – okruhy zodpovědností
Diagram aktivity – obrázky
Diagramy komunikace (interakce) (zachycení komunikace mezi objekty)
Prvky:
Objekty - znázorněné jako obdélníky
Interakce mezi objekty (stimuly) - orientovaná spojení mezi objekty
Zprávy – dokumentace zpráv, které si objekty mezi sebou posílají, včetně parametrů a návratových hodnot
- odezvy na události (výstupy)
Čas – vyznačen číslováním
DYNAMICKÝ MODEL
Stavové diagramy
Slouţí k popisu dynamiky systému
Stavový diagram definuje moţné stavy, moţné přechody mezi stavy, události, které přechody iniciují,
podmínky přechodů a akce, které s přechody souvisí
Stavový diagram lze pouţít pro popis dynamiky objektu (pokud má rozpoznatelné stavy), pro popis metody
(pokud známe algoritmus), či pro popis protokolu (včetně protokolu o styku uţivatele se systémem)
Popis řídicích procesů pomocí stavových diagramů
Vstupy řídicího procesu lze modelovat pomocí událostí stavového diagramu.
Výstupy řídicího procesu lze modelovat pomocí akcí stavového diagramu.
Pak lze řídicí procesy modelovat stavovými diagramy.
Životní cyklus systému
Vyjádření souhrné dynamiky systému, která je zachycena ve scénářích
Definuje povolené návaznosti akcí a reakcí
Představuje hrubou “uţivatelskou příručku” pro systém
Definice systému jako “konečného automatu”
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Kontrola funkčního modelu
je funkční model úplný?
existuje funkce/metoda pro kaţdou událost?
kaţdá funkce/metoda musí být popsána dekompozicí, nebo mít minispecifikaci (vstupy a výstupy musí
odpovídat)
nejsou zde nadbytečné funkce/metody?
Vyvážení funkčního modelu
funkční model versus datový slovník
kaţdá paměť a datový tok v DD
kaţdý prvek DD se někde vyskytuje (jinak je zbytečný)
funkční model versus datový model
kaţdá data zmíněná ve funkce/metodě musí být popsána v datovém modelu
funkční model versus dynamický model
kaţdý řídicí proces má dynamický model (vstupy = podmínky, výstupy = akce)
Kontrola dynamického modelu
je dynamický model úplný?
existuje model pro kaţdou entitu, která
můţe mít různé stavy?
existuje model pro kaţdý řídicí proces?
existuje popis ţivotního cyklu systému?

xxx
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