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Abstrakt 
 
Ve své bakalářské práci jsem se podíval na problematiku vývoje softwaru s pomocí modely 

řízené architektury. Tato metodika je zde čtenáři přiblížena, nastíněna její problematika, i věci 

s ní související. Protože je celá problematika založena na modelování, jsou zde osvětleny i 

pojmy s ním související. 

Ve druhé části pak seznamuji čtenáře s prací v IBM Rational Software Architect. Jsou 

vysvětleny jeho možnosti na poli modely řízené architektury a krok po kroku předvedena 

práce na jednoduchém transformačním projektu. 

 

Klíčová slova: MDA, model, modelování, metamodel, UML, UML profil, IBM Rational 

Software Architect, transformace, mapování 

 

 

 

 

 

Abstract 
 
In this thesis I concentrated on the problems of software development using model driven 

architecture. The reader can find here details about this methodology together with topics 

closely related. As the problems are based on modeling, this thesis also goes through concepts 

related to it. 

The second part introduces reader to IBM Rational Software Architect. It describes RSA’s 

model driven architecture abilities and step by step shows the process of developing a simple 

transformation project. 

 

Keywords: MDA, model, modeling, metamodel, UML, UML profile, IBM Rational Software 

Architect, transformation, mapping 
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Seznam použitých symbol a zkratek 
 

RSA – Rational Software Architect 

OMG – Object Management Group (Konsorcium zabývající se standardizací postupů a procesů 

v modelování) 

MDA – Model Driven Architecture (Architektura řízená modely) 

SOA – Service Oriented Architecture (Architektura orientovaná na službu) 

UML – Unified Modeling Language (Unifikovaný modelovací jazyk) 

MOF – Meta Object Facility (Jazyk pro vytváření metamodelů) 

IDE – Integrated Development Environment (Integrované vývojové prostředí) 

CIM – Computation Independent Model (Výpočetně nezávislý model) 

PIM – Platform Independent Model (Platformně nezávislý model) 

PSM – Platform Specific Model (Model specifický pro danou platformu) 

PM – Platform Model (Platformní model) 

ISM – Implementation Specific Model (Implementačně nezávislý model) 

CORBA – Common Object Requesting Broker Architecture (Standardizovaný mechanismus pro 

nasazení softwarových komponent) 

XML – Extensible Markup Language (Rozšířitelný značkovací jazyk) 

XMI – XML Metadata Interchange (Standard pro výměnu metadat pomocí XML) 

XSD – XML Schema Definition (Jazyk pro popis struktury XML dokumentu) 

DTD – Document Type Definition (Jazyk pro popis struktury XML dokumentu) 

JSP – Java Server Pages (Dynamické webové stránky založené na platformě Java) 
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1. Úvod 
 

Tak jako je svět kolem nás v neustálém vývoji, rozvíjí se i člověkem vytvářená technika a technologie. 

O technologiích a metodikách používaných ve světě informačních technologií toto tvrzení platí 

dvojnásob. Pokud náš pohled zaměříme ještě úžeji do oblasti vývoje softwaru, můžeme směle tvrdit, 

že ani zde nezůstává evoluce pozadu. S příchodem softwarového inženýrství, coby nového odvětví ve 

světě IT, přišla na svět i řada postupů, metodik, osvědčených praktik i standardů pro vývoj softwaru. 

Některé se osvědčily natolik, že jsou už řadu let používány a dále rozvíjeny, jiné již byly překonány a 

nahrazeny novými, pokrokovějšími. Jsou zde i nové, právě zaváděné postupy a metodiky, které na své 

zavedení do široké praxe teprve čekají. Až čas ukáže, jestli takové postupy budou adaptovány a 

standardizovány, nebo zmizí před nástupem modernějších postupů. 

Jednou z nových nastupujících metodik, která však již byla standardizována OMG, patří architektura 

řízená modely (MDA). Tato metodika vnáší do procesu vývoje softwaru nové zajímavé postupy 

s cílem tento proces urychlit, zpřehlednit a identifikované opakovatelné prvky procesu unifikovat. Jak 

již název napovídá, významnou roli zde hrají modely systému, u nichž celý vývoj začíná. MDA se tak 

zdá být logickým krokem v evoluci vývojových postupů, neboť vývoj tak nejen začíná na nejvyšší 

abstrakci, tedy modelu, ale od něj i plynule, nikoli skokově, pokračuje směrem k samotné 

implementaci. 

S nasazením MDA vyvstává i nutnost použití nástroje, který by vývoj založený na MDA umožňoval. 

Jeden ze sofistikovaných nástrojů nabízejících tuto funkcionalitu je IBM Rational Software Architect 

v7 (RSA). 

V následujících kapitolách je probrána teorie MDA a základní problematika vývoje na ní založeného. 

Po této teoretické části následuje část praktická, ve které je předvedena základní funkcionalita IBM 

RSA týkající se MDA. Celá praktická část je rozdělena do podkapitol, v každé z nich je určitý dílčí 

postup při vytváření projektu představen a následně předveden na ukázkovém příkladě. Cílem této 

části je ukázat základní možnosti a postupy při práci s RSA a provést ukázkovou transformaci 

jednoduchého modelu. 
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2. Úvod do problematiky modelování 
 

2.1. Zvyšování úrovně abstrakce 
 

Historii vývoje softwaru lze ztotožnit s historií zvyšování úrovně abstrakce. Původní systémy byly 

v podstatě jen skupinou přesně propojených drátů, které utvářely napevno formované programy. 

Strojový kód umožňoval ukládat programy manipulací s přepínači a tím vkládat jednotlivé instrukce. 

Později tuto složitou úlohu převzaly assemblery, které generovaly sekvence nul a jedniček podle 

množiny pravidel definovaných pro určitou hardwarovou platformu. 

Další významný posun nastal, když se objevily první programovací jazyky, např. FORTRAN. Jejich 

standardy umožnily přenositelnost mezi hardwarovými platformami a nastal rozvoj profesionálních 

programovacích praktik pro strukturování programů, takže ty pak mohly být snadněji vytvářeny, 

spravovány i chápány. Dalším mezníkem byl objektově orientovaný přístup k vývoji a strukturalizaci 

dat (C++, Java, C#, …). 

Přitom, jak se vývoj posouval od jednoduchých forem programování k vyšším, zvyšovala se vlastně 

úroveň abstrakce, na které vývojáři pracovali. Kód vyššího jazyka je přeložen („přemapován“) na kód 

assembleru, a ten dále na strojový kód, který má vazbu na hardware. Přechod na vyšší programovací 

jazyk vyžadoval od vývojářů, současně s naučením se nového jazyka, také jiný (abstraktnější) přístup 

v uvažování.  

S narůstáním úrovně abstrakce byly vyvinuty nástroje, které mapování mezi vrstvami abstrakce 

zajišťovaly automaticky. Vývojář může psát kód ve vyšším programovacím jazyku, aniž by musel znát 

jazyky nižší. 

Jazyky vyšší úrovně vznikají vlastně formalizací znalostí a ustálených postupů jazyka nižší úrovně. 

Nově vzniklý jazyk je programátory přijat a používán, je mapován do jazyka nižšího (původního). 

V novém jazyku opět vznikají nové postupy, které jsou formalizovány a dávají podnět ke vzniku 

dalšího nového vyššího jazyka, atd. 

V abstrakci je možno jít ještě dál a přesunout vývoj do oblasti modelování, kde postupným 

vypouštěním detailů z modelu se lze dostávat na vyšší a vyšší úrovně abstrakce a obecnější model. 

Situaci schematicky znázorňuje Obrázek 1.  

Toto je i základní filozofie MDA, kde postupným zpřesňováním obecného modelu se přes další 

modely dostáváme až ke kódu vyššího programovacího jazyka. 

 

 
 

Obrázek 1: Zvyšování úrovně abstrakce 
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Nezávislost na softwarové platformě je analogická s nezávislostí na hardwarové platformě. 

Hardwarově nezávislé jazyky, jako Java nebo C, umožňují vyvíjení takového kódu, který bude 

spustitelný na různých hardwarových platformách beze změny. Podobně i softwarově nezávislé jazyky 

dovolují psát kód, který je spustitelný na různých softwarových platformách a při různých návrzích 

architektury beze změn. 

Obecně ale organizace dat a procesů daná konceptuálním modelem nemusí být stejná jako organizace 

dat a procesů při implementaci. Existuje totiž nejednoznačnost při chápání konceptuálních modelů 

z pohledu implementace, může existovat více řešení návrhu, které vyhovují zadaným požadavkům, 

některé z nich nemusí být ani objektově orientované. Modelovací jazyk, který umožňuje definovat 

taková mapování, je nezávislý na softwarové platformě. 

Vývoj softwaru založený na modelech spočívá v konstrukci modelů, které jsou nezávislé na 

softwarových platformách. 

 

2.2. Úrovně znovupoužitelnosti 
 

Jeden z důvodů pro znovupoužití části již existujícího kódu byla nedostačující velikost drahých 

pamětí. Tak se na scéně objevily nejprve funkce, které bylo možné opakovaně volat. Vyvstaly 

problémy, jak vhodně udržovat hodnoty mezi jednotlivými voláními funkcí. Ty vyústily ve vznik 

objektu.  

Objekty obalují určitý počet funkcí a datových struktur, se kterými pracují. Tím, že jsou tyto prvky 

zabaleny do jediné jednotky, stoupá úroveň znovupoužitelnosti od jediné funkce k celé skupině funkcí. 

Objekty však stále představují relativně malou jednotku v kontextu celého systému. 

Množina objektů ve vzájemném vztahu, zabalená společně se sadou definovaných rozhraní, tvoří 

komponentu. Komponenta umožňuje znovupoužití na vyšší úrovni, její záběr je širší. 

S komponentami, ale vzrůstají problémy s jejich vzájemným propojováním. Často jsou to produkty 

třetích stran, a při nepříliš propracované nebo nejasné dokumentaci bývá obtížné plně porozumět jejich 

funkčnosti. Stejné problémy vyvstávají i u větších příbuzných komponent – frameworků.  

Uspokojivé řešení těchto problémů nabízí doménové modely – modely oblastí zájmu. Definují přesné 

použití rozhraní, perzistenci dat, chování komponent, apod. 

 

 

Obrázek 2: Zvyšování úrovně zvovupoužitelnosti 

 

Prvky potřebné pro běh běžného systému vidíme na Obrázku 3. Prvek na každé úrovni (až na 

samotnou aplikaci) lze nahradit prvkem jiným. Toto lze uskutečnit samozřejmě pouze při dodržení 

definice patřičného rozhraní. Prvky systému vzdálenější od aplikace a blíže k samotnému počítači jsou 

prvky více znovupoužitelné.  
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Obrázek 3: Prvky znovupoužitelnosti systému 

 
Problémy s výběrem jednotlivých prvků nastávají, vyžaduje-li prvek na jedné vrstvě pro spolupráci 

nějaký konkrétní prvek na jiné vrstvě. Dále se pak prohlubují s nárůstem počtu vrstev. Může to vyústit 

až do situace, kdy jediná možná kombinace prvků vyhovuje danému řešení. Pokud jsou prvky těchto 

vrstev úzce a přesně spjaty s kódem, znovupoužitelnost jednotlivých komponent klesá. 

Pro realizaci řešení, kde by byly jednotlivé prvky opravdu nezávislé na ostatních a mohly být 

jednoduše aditivně připojovány, je třeba spojit prvky nějakými mechanismy, které jsou nezávislé na 

obsahu jednotlivých vrstev. Tyto mechanismy jsou „mosty“, které jsou vyjádřeny systémem mapování 

mezi jednotlivými elementy vrstev. 

Závislosti mezi vrstvami musí být externalizovány a jsou k systému přidávány až při zavádění. 

Vznikají tak znovupoužitelné samostatné modely. 

 

 

3. Efektivní vývoj softwaru 
 

 

Vývoj aplikací pro podnikovou sféru v dnešní době vyžaduje od softwarových architektů takový 

přístup, aby jejich řešení bylo možné flexibilně využívat. Takovýto přístup by měl umožňovat 

opětovné využití již dosažených řešení pro implementaci nové funkcionality, i když samotná cílová 

infrastruktura se vyvíjí. Tento přístup nyní pokrývají dvě hlavní ideje: 

 

 Architektura orientovaná na službu (SOA – Service-Oriented Architecture) 

Na podniková řešení je možno pohlížet jako na seskupení služeb, které jsou provázány přesně 

specifikovanými spojeními, jež jsou definovány svými rozhraními. Flexibilita může být dále rozšířena 

organizací systémové architektury jako kolekce zapouzdřených služeb, které volají operace definované 

v rozhraních jiných služeb.  

 

 Softwarový výrobní proces (Software Product Lines) 

Často lze nalézt spoustu podobností mezi systémy, které organizace vyvíjí nebo spravuje. Na každé 

úrovni softwarového projektu pro podnikovou sféru můžeme pozorovat opakující se přístupy, počínaje 

standardními doménovými modely popisujícími jádro byznys procesů, přes způsoby, kterými 

designéři implementují specifická řešení návrhu. Pokud vývojáři definují vzory, které jsou následně 

organizací adaptovány, efektivita vývoje je značně navýšena. To představuje posun ve vývoji softwaru 

k pohledu na něj jako na výrobní postup, kde se uplatňuje plánované znovupoužití již existujících 

dílčích řešení spolu se zvyšujícím se stupněm automatizace. Obecněji lze chápat aplikování 

adaptovaných vzorů řešení ve výrobním postupu jako způsob, jak transformovat popis řešení z jedné 

úrovně abstrakce na úroveň nižší. 
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Tyto dvě ideje významně ovlivnily Object Management Group (OMG) – konsorcium softwarových 

organizací, které vyvíjejí a vylepšují praktiky vývoje a zavádění softwaru pro podnikovou sféru. OMG 

vytvořilo konceptuální framework, který umožňuje během návrhu a vývoje systémů oddělit rozhodnutí 

orientovaná na funkcionalitu od rozhodnutí platformních. Tento framework a další standardy, které jej 

pomáhají realizovat, nazývá OMG „architekturou řízenou modely“ (MDA – Model Driven 

Architecture). Architekti vyvíjené aplikace používají MDA framework jako základní skicu při 

vyjadřovaní budoucí podnikové architektury a používají otevřené standardy v MDA obsažené. 

 

Koncept MDA navržený konsorciem OMG poskytuje otevřený, na dodavateli nezávislý přístup k 

systémové interoperabilitě skrz modelové standardy stanovené konsorciem OMG: Unified Modeling 

Language (UML), Meta-Object Facility (MOF), XML Metadata Interchange (XMI), a Common 

Warehouse Meta-model (CWM). Podnikové řešení může být popsáno s pomocí těchto standardů a 

následně transformováno pro některou z hlavních otevřených nebo licencovaných platforem jako např. 

CORBA, J2EE, .NET, apod. 

 

3.1. Základní koncepty a výhody modelování při vývoji 
softwaru 
 

3.1.1. Modely 
 

Model je zjednodušení systému, který nám pomáhá pochopit komplexitu sledovaného problému. 

Modely se skládají z množiny elementů, které popisují nějakou fyzickou, abstraktní, nebo 

hypotetickou realitu. Dobré modely slouží jako prostředek pro komunikaci, jejich vytvoření je levnější 

než vytvoření reálného systému. Modely mohou mít celou řadu forem, od jednoduchých náčrtů, přes 

detailní plány až po spustitelné modely. 

Klíčem efektivního modelování je vhodné používání abstrakce a klasifikace. Abstrakce znamená 

vypouštění informací, které nejsou v daném kontextu zajímavé. Klasifikace znamená zařazování 

informací podle určitých vlastností. 

Ústřední myšlenkou MDA je vytváření různých modelů na různých úrovních abstrakce a jejich 

spojování za účelem formování výsledné implementace. Některé modely mohou existovat nezávisle na 

softwarové platformě, zatímco jiné budou naopak specifické pro určitou platformu.  

Jednoznačnou volbou pro modelování je dnes určitě UML. Existence tohoto standardu významně 

snižuje riziko desinterpretace modelu. 

Modely poskytují takovou abstrakci fyzického systému, která umožňuje vývojářům při pohledu na 

systém brát v úvahu pouze relevantní detaily, zatímco ostatní (v danou chvíli méně důležité) přehlížet. 

Všechny formy softwarového inženýrství spoléhají na modely, díky nimž popisují komplexní reálné 

systémy. Modely mohou být vyvíjeny v jednotlivých etapách před vlastní implementací fyzického 

systému, nebo mohou být derivovány z existujících nebo právě vyvíjených systémů, aby umožnily 

pochopit jejich chování. 

 

Rysy dobrého modelu: 
 

Dobrý model vypouští některé informace, aby umožnil lépe pochopit sledovaný problém. 

Dobrý model přesně odráží skutečnou, abstraktní, nebo hypotetickou realitu. I když jsou některé 

detaily vypuštěny, informace, kterou podává je stále přesná. 

Zpracovat dobrý model je vždy levnější (nejen ve finančním významu, ale např. i v časovém) než 

vybudovat reálný systém. 

Dobrý model slouží jako prostředek ke komunikaci. Dokáže rychle a jednoduše ilustrovat daný 

problém. Standardizovaný, dobře definovaný modelovací jazyk snižuje pravděpodobnost 

desinterpretace modelu. 
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3.1.2. Metamodely 
 

Metamodel je model modelovacího jazyka. Definuje strukturu, sémantiku a omezení pro rodinu 

modelů, tedy skupinu modelů, které sdílejí stejnou syntaxi a sémantiku. Metamodel je výsledkem 

procesu abstrakce, klasifikace a generalizace domény problému. 

Model je vyjádřen určitým metamodelem. Například UML diagramy jsou popsány UML metamodely, 

které popisují, jak jsou UML modely strukturovány, jaké elementy mohou obsahovat a jaké vlastnosti 

mohou tyto elementy mít. Metamodel může popisovat některé vlastnosti určité platformy, ale 

vlastnosti platformy mohou být popsány více než jen jedním metamodelem. Třídní UML diagram na 

Obrázku 4 znázorňuje tyto závislosti. 

 

 

 
 

Obrázek 4: Modely, metamodely a platformy 

 

 

Následující obrázek ukazuje vztah mezi reálným světem, jeho modely a metamodely. 

 

 
 

Obrázek 5: Entity reálného světa a jejich modely 
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3.1.3. Mapování mezi modely 
 

Modely mohou mít sémantickou vazbu na jiné modely, pokud například modely popisují různé úrovně 

abstrakce jednoho systému. Modely jsou konstruovány ve vzájemné posloupnosti, kdy jeden vychází 

z jiných, aplikováním množiny implicitních pravidel. 

MDA podporuje iterativní vývoj. Mapování mezi modely musí být tedy opakovatelné. To umožňuje 

vyjádřit každý aspekt systému na vhodné úrovni abstrakce a přitom udržovat modely vzájemně 

synchronizované. Mapování mezi příbuznými modely by mělo být prováděno automaticky. 

Mapování mezi modely je tvořeno množinou mapovacích pravidel, která převedou vstupní model na 

model výstupní. Tato pravidla jsou popsána na úrovni metamodelu, a to tak, aby byla použitelná na 

všechny možné modely vyhovující danému metamodelu. 

Obrázek 6 ukazuje tento koncept na rozšíření předchozího obrázku. 

 

 

 
 

Obrázek 6: Mapování, mapovací funkce a mapovací pravidla 

 

3.1.4. Značkovací modely 

Pouhé mapovací pravidlo nemusí být vždy dostatečné. Mohou existovat případy, kdy se určitý element 

mapuje za různých podmínek na různé elementy. Je tedy nutná existence dvou (nebo více) 

mapovacích pravidel a dalších informací pro určení, které z těchto pravidel použít. Tyto další 

dodatečné informace mají podobu značek, které model rozšiřují, přičemž fungují jako samostatná 

nástavba, která samotný model nechává beze změn. 

Mapování může využívat několik různých značkování připojených k modelu. Značkování ale musí 

zůstat od modelu samotného odděleno, protože je specifické pro určité mapování. Může přitom 

existovat několik různých mapovacích pravidel, které vyžadují různá značkování. Připojení těchto 

značek přímo k modelu by způsobilo, že model by byl připraven pouze pro určitá mapovací pravidla, 

což je samozřejmě nežádoucí. 

Značky mohou být použity dvěma způsoby: buď jako přidaná informace na vstupu, na jejímž základě 

proběhne rozhodnutí o použité mapovací funkci, nebo jako přidaná informace na výstupu, která 

obohacuje výsledný model. 

Značky jsou definovány značkovacím modelem (marking model), který popisuje strukturu a 

sémantiku množiny typů značek. Mapovací funkce specifikuje značkovací modely, aplikaci jejichž 

typů značek vyžaduje ve zdrojových modelech. 
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Obrázek 7: Značky a značkovací modely 

 

3.2. Transformace modelů a pohledů 
 

V danou chvíli můžou být objekty zájmu rozdílné části systému, proto se používají různé modelové 

koncepty, které zdůrazní jeden nebo více relevantních pohledů (perspektiv) na systém. Navíc lze 

v některých případech modely rozšířit o různé poznámky a pravidla, které zpřesňují transformaci 

aktuální reprezentace systému na jinou. Často je nezbytné změnit pohled na systém při zachování 

úrovně abstrakce (např. ze strukturálního pohledu na pohled chování). K této změně je možné využít 

transformace mezi modely. Jindy jsou transformovány modely nabízející určitý pohled na systém 

z jedné úrovně abstrakce na jinou úroveň (zpravidla z více abstraktního pohledu na méně abstraktní) 

tím, že přidají detaily specifikované v transformačních pravidlech. 

 

3.2.1. Modely, modelování a MDA 
 

Základem přístupu k vytváření softwaru metodikou MDA jsou modely a jimi řízený vývoj. Aby bylo 

možné lépe pochopit MDA, je vhodné se napřed podívat, jak mohou vývojáři aplikací pro podnikovou 

sféru využít výhod modelování. 

Ve světě softwarového inženýrství má modelování bohatou tradici, která se datuje až do prvopočátků 

programování. Nejnovější inovace v modelování se zaměřily na přesnou notaci a nástroje, které 

dovolují uživateli vyjádřit náhled na systém v takovém detailu, že softwaroví architekti a vývojáři jsou 

schopni tento náhled „přemapovat“ do kódu libovolného programovacího jazyka. V současné době je 

jako průmyslový standard pro popis modelů používán modelovací jazyk UML (Unified Modeling 

Language). UML umožňuje vývojářským týmům odpovídajícími modely zachytit a popsat širokou 

škálu důležitých charakteristik systému. Transformace mezi takovými modely jsou prováděny 

převážně manuálně. Modelovací nástroje UML typicky podporují vazební závislosti mezi prvky 

jednotlivých modelů a spolu s doplňkovou dokumentací nabízejí efektivní způsob, jak udržet 

navzájem synchronizované modely jako součást celkového vývojářského projektu. 

Jeden z názorných způsobů jak charakterizovat současné praktiky je pohled na různé způsoby, kterými 

jsou modely synchronizovány se zdrojovým kódem, který pomáhají popsat. To je znázorněno na 

Obrázku 8, který ukazuje několik přístupů k modelování používaných v praxi. Každá kategorie 

ukazuje, jak použití modelů pomáhá vývojářům při vytváření aplikací, a vztah mezi modelem a 

kódem. 
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Obrázek 8: Přístupy k modelování 

 

A. Pouze kód 

V současné době existuje ještě spousta vývojářů, kteří přistupují k budování aplikací bez předem 

připravených modelů – píší přímo kód (Obrázek 8 – 1. případ). Zcela na něj spoléhají a vyjadřují 

systémový model přímo pomocí některého programovacího jazyka (např. Java, C#, C++) ve 

vývojových prostředích – IDE (Eclipse, Microsoft Visual Studio, IBM WebSphere, apod.). Jejich 

„modelování“ je forma programové abstrakce zakomponované v kódu (balíčky, moduly, rozhraní, …), 

které dosahují pomocí různých mechanismů (programové knihovny, hierarchie objektů, …). Takové 

modelování architektury je neformální, intuitivní a žije svým životem maximálně na papírech, 

v prezentacích, nebo v hlavách vývojářů. Jakkoli se takovýto přístup může zdát dostačující pro 

jednotlivce a velmi malé týmy, bývá obtížné porozumět klíčovým charakteristikám systému mezi 

všemi detaily implementace byznys logiky. Navíc, při tomto přístupu je stále obtížnější se 

v architektuře orientovat, když komplexnost řešení v průběhu času narůstá, nebo když původní 

členové týmu již na projektu nepracují. 

 

B. Vizualizace kódu 

Přístupem, který vylepšuje předchozí, je používání vizualizace kódu ve vhodném formátu popisu 

modelů (Obrázek 8 – 2. případ). Při vytváření nebo analýze aplikací si vývojáři kód vizualizují pomocí 

grafického zápisu, který napomáhá porozumět struktuře a chování aplikace. Jako alternativa k přímé 

editaci kódu se zde nabízí manipulace s grafickým zápisem, tak, že tento zápis se stává přímou 

reprezentací kódu. Taková reprezentace se nazývá implementační model (i když bývá někdy nazývána 

jednoduše „diagramy“ a termín „model“ se používá až pro vyšší úrovně abstrakce). V nástrojích, které 

umožňují práci s takovým diagramy, bývá možné zobrazovat náhled na kód a grafický model současně 

– změny jsou synchronizovány, když uživatel s jedním z nich manipuluje. V tomto přístupu diagramy 

spolu s kódem tvoří úzce spjatou dvojici a nabízejí alternativní způsob pohledu a editace na úrovni 

kódu. 

 

C. Roundtrip engineering 

Další výhody modelování lze využít aplikováním přístupu „roundtrip engineering“, která spočívá 

ve dvojsměrné výměně zpracovávaných informací mezi abstraktním modelem popisujícím 

architekturu systému a kódem (Obrázek 8 – 3. případ). Vývojář typicky vypracuje návrh systému do 

určité úrovně detailů a následně vytvoří první implementaci tak, že použije transformaci model-kód, 

obvykle manuálně. V praxi to například znamená, že jeden tým, který pracuje na návrhu vyšší úrovně, 

předá vypracované modely (vytištěné na papírech nebo v souborech) jinému týmu, který se zabývá 

implementací. Implementační tým převede tento hrubý návrh do podoby několika detailních 

návrhových modelů a implementuje ho s využitím programovacího jazyka. Postupným iterováním 

tohoto postupu však mohou vznikat chyby, které způsobí, že abstraktní modely a výsledná 

implementace nesouhlasí. 

model model model model

kód kód kód kód

pouze
kód

vizualizace
kódu

roundtrip
engineering

modelo-
centrický

pouze
model
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Existují nástroje, které transformace automatizují a pomáhají takovým chybám zabránit. Takové 

nástroje typicky generují z návrhových modelů kostry kódu (code stubs), které pak uživatel dále 

doplňuje. Změny v kódu musí být průběžně srovnávány s původním modelem (odtud termín roundtrip 

engineering – RTE). To ale vyžaduje nějaké řešení odlišení kódu generovaného od uživatelem 

vytvořeného. Jedno z možných řešení je umístění značek do kódu. 

 

D. Modelocentrický přístup 

V „modelocentrickém“ přístupu (model-centric) jsou vytvářeny modely systému s takovou úrovní 

detailů, že jsou samy o sobě dostačující pro vygenerování implementace celého systému (Obrázek 8 – 

4. případ). Aby bylo dosaženo dostačující úrovně detailů, modely mohou obsahovat například 

reprezentaci perzistentních i neperzistentních dat, byznys logiku, a prezentační prvky. Je-li potřeba 

vytvořit integraci se staršími, již třeba nepoužívanými daty a službami, je nutné k těmto elementům 

namodelovat rozhraní. Proces generování kódu pak využije sérii vzorů a postupů k transformaci 

modelů do kódu. Vývojář má v téhle fázi obvykle možnost výběru aplikace transformačního vzoru. 

Tento přístup často využívá standardních nebo proprietárních aplikačních frameworků a runtimových 

služeb, které usnadňují generování kódu tím, že omezují rozsah použitelných druhů aplikací. Proto se 

nástroje pracující s tímto přístupem specializují na určitý druh aplikací (např. IBM Rational Rapid 

Developer na IT systémy pro podnikovou sféru). Nicméně ve všech případech jsou modely primárními 

artefakty, které vývojáři vytvářejí a se kterými dále manipulují. 

 

E. Pouze modely 

Čistě modelový přístup (model-only) je naznačen na pravé straně spektra kód/model na Obrázku 8. Při 

tomto přístupu používají vývojáři modely čistě jako nástroje k pochopení byznys domény či domény 

řešení, nebo pro analýzu architektury nabízeného řešení. Modely bývají použity jako základ pro 

diskuzi, komunikaci a analýzu mezi jednotlivými týmy v rámci jedné organizace i při 

multiorganizačních projektech. Takové modely lze nalézt jako přílohy nabídek nové práce, či jako 

dekorace na zdech kanceláří a softwarových laboratoří, kde napomáhají pochopení principů některé 

složité domény, nebo ustavují společnou terminologii a sadu konceptů mezi různorodými týmy. 

V praxi implementace systému, ať už zcela nového nebo rozšiřujícího existující řešení, může být od 

modelů oddělena. Zajímavým příkladem může být rostoucí počet organizací, které outsourcují 

implementaci a správu jejich systémů, zatímco si udržují kontrolu nad celkovou podnikovou 

architekturou. 

 

Modelování mělo významný dopad na softwarové inženýrství, a je podstatou každého úspěšného 

podnikového řešení. Nicméně je zde různorodá škála toho, co modely reprezentují a jak jsou 

používány. Zajímavá otázka zní: které z těchto přístupů lze nazvat vývojem řízeným modely (model-

driven)? Když vytvoříme vizualizaci některé části systému, znamená to, že praktikujeme MDA? 

Bohužel, neexistuje jednoznačná odpověď. Spíše existuje rostoucí konsensus o tom, že MDA je úžeji 

spjata s přístupy, u kterých je kód automaticky (poloautomaticky) generován z abstraktních modelů, a 

že používá standardně specifikované jazyky pro popis těchto modelů. 

 

 

4. Teoreticky o MDA 
 

4.1. OMG 
 

Existuje mnoho názorů a pohledů na MDA, co MDA je a co není. Ten nejpodstatnější přichází od 

Object Management Group (OMG) – průmyslového konsorcia více než 800 společností, organizací a 

jednotlivců. Proč je názor OMG na MDA tak podstatný? 

Konsorcium OMG má už dvě desetiletí trvající tradici v poskytování podpory a kodifikaci četných 

standardů v oblasti IT. MDA, jako nově se objevující standard v softwarové architektuře, do této 
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tradice zapadá. OMG vyvinulo několik úspěšných průmyslových a široce používaných standardů pro 

specifikaci a interoperabilitu systémů, například Common Object Request Broker Architecture 

(CORBA), OMG Interface Definition Language (IDL), Internet Inter-ORB Protocol (IIOP), Unified 

Modeling Language (UML), Meta Object Facility (MOF), XML Metadata Interchange (XMI), 

Common Warehouse Model (CWM), a Object Management Architecture (OMA). Navíc mnohé 

z těchto standardů OMG doplnilo o zvláštní prvky specifické pro určitá odvětví – např. zdravotnictví, 

průmyslovou výrobu, telekomunikace a další. 

OMG upravilo svou strategii a standardy, aby podpořilo používání přístupu MDA. Propaguje MDA 

jako způsob vývoje systémů, které přesněji naplňují potřeby zákazníků, a které nabízejí větší 

flexibilitu při možném rozšiřování. Přístup MDA staví na předchozích specifikačních standardech 

systémů a zajišťuje komplexní interoperační framework pro definování navzájem propojených 

systémů. 

 

4.2. Principy MDA 
 

4 základní principy MDA podle OMG: 

1) Modely vyjádřené přesně definovanou symbolikou jsou základním kamenem pochopení řešení 

systémů pro podnikovou sféru. 

2) Budování systémů může být organizováno nad množinou modelů, mezi nimiž jsou předepsána 

pravidla transformací, a které jsou organizovány do frameworku vrstev a transformací. 

3) Formální podpora pro popis modelů množinou metamodelů napomáhá smysluplné integraci a 

transformaci mezi modely a tvoří základ pro automatizaci prostřednictvím k tomu určených nástrojů. 

4) Uznání a široké přijetí tohoto přístupu vyžaduje průmyslové standardy poskytující zákazníkům 

otevřenost a posilující soutěživost mezi dodavateli vedoucí k dalšímu rozvoji MDA. 

 

Pro podporu těchto principů OMG definovalo zvláštní sadu vrstev a transformací, které pro MDA 

poskytují konceptuální rámec a slovník. OMG rozeznává čtyři typy modelů: Výpočetně nezávislý 

model (CIM – Computation Independent Model), Platformně nezávislý model (PIM – Platform 

Independent Model), Platformně specifický model (PSM – Platform Specific Model) popsaný 

Platformním modelem (PM – Platform Model), a Implementačně specifický model (ISM – 

Implementation Specific Model). 

 

V MDA má „platforma“ význam pouze ve vazbě s určitým úhlem pohledu – jinými slovy to, co je pro 

někoho PIM, může být PSM někoho jiného. Například, model může být PIM, kde je možnost volby 

platformy zachována, pokud model přímo nepředepisuje, kterou platformu použít. Jakmile je však 

učiněna volba použít například platformu CORBA, model je transformován do CORBA-specifického 

PSM. Tento nový model může však stále být PIM s ohledem na možnost volby operačního systému a 

hardwaru. Tuto situaci ilustruje Obrázek 9. 
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Obrázek 9: Příklad transformace PIM na PSM 
 

Z toho důvodu některé nástroje MDA mohou podporovat transformaci modelů v několika krocích – od 

původního modelu analýzy, až po finální spustitelný kód. Naproti tomu existují i takové, které tyto 

transformace zvládají v jediném kroku. 

Zkušenosti uživatelů používající metodiku MDA ukazují, že transformace lze aplikovat na abstraktní 

popis různých aspektů systému, abychom mohli následně přidat další detaily, více konkretizovat popis 

nebo provést převod mezi modely reprezentujícími systém. Pochopením rozdílů mezi různými typy 

modelů umožňuje chápat vývoj softwarových systémů jako řadu postupného zjemňování 

(upřesňování) detailů mezi různými reprezentacemi modely. Tyto modely a zjemňování jejich detailů 

tvoří důležitou část vývojářské metodologie především v situacích, kdy probíhá zpřesňování mezi 

modely reprezentujícími různé aspekty systému, přidávání dalších detailů do modelu, nebo konverze 

mezi modely. S ohledem na abstraktní povahu modelů a detailní implementace, které představují, jsou 

důležité tyto tři ideje: 

 

 Klasifikace modelů – Softwarové a systémové modely lze klasifikovat podle toho, jak explicitně 

reprezentují aspekty platformy, pro kterou jsou určeny. Existují totiž různá významná omezení, 

daná volbou programovacího jazyka, hardwaru, síťové topologie, komunikačních protokolů, 

infrastruktury, apod. Každé z těchto omezení je nutné chápat jako součást „platformního“ řešení. 

Přístup MDA se zaměřuje na to, co je podstatné z hlediska procesního řešení nezávisle na hledisku 

platformním. 

 Platformní nezávislost – Výraz „platforma“ je značně komplexní a závislý na kontextu, ve kterém 

je použit. V některých situacích může být platformou míněn operační systém a související utility, 

v jiných zase technologická infrastruktura reprezentující programový model (např. J2EE nebo 

.NET), a v dalších třeba příslušná instance hardwarové topologie. Vždy je však důležitější uvažovat 

podle toho, který model je vhodné použít na dané úrovni abstrakce, než se přísně držet hranic a 

omezení dané platformy. 

 Transformace a zpřesňování modelů – Pokud nahlížíme na vývoj softwaru a systémů jako na 

množinu postupných zpřesnění modelu, pak základními stavebními kameny takového procesu jsou 

právě transformace mezi modely. Ty jsou klíčové, neboť převážná většina práce spočívá právě 

v definování transformací, což ovšem obvykle vyžaduje zvláštní znalosti v oblasti byznys domény, 

použitých technologií, nebo obou. Efektivitu a kvalitu vyvíjených systémů lze zvyšovat 

znovupoužitím explicitně definovaných transformací v různých řešeních. Standardní transformace 

lze použít u správně a přesně definovaných abstraktních modelů. Například mezi modely návrhu 

vyjádřenými jazykem UML a implementací v J2EE můžeme snadno využít již existujících 

automatizovaných transformačních šablon UML-to-J2EE. 

 

Základem i podporou modelových reprezentací je množina metamodelů. Schopnost analyzovat, 

automatizovat a transformovat modely vyžaduje jasný a jednoznačný způsob popisu sémantiky 
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modelů. Proto jednotlivé prvky charakterizující model musí být popsány zvláštním modelem – 

metamodelem. Například standardní sémantika a symbolika používaná jazykem UML je popsána 

metamodely používanými dodavateli nástrojů s podporou UML. Metamodel UML detailně popisuje 

význam tříd, atributů, vazeb mezi nimi, apod. 

OMG uznalo význam metamodelů a formální sémantiky pro modelování a definovalo sadu 

metamodelových úrovní spolu se standardním jazykem pro vyjádření metamodelů (MOF – Meta 

Object Facility). Metamodely používají MOF k formální definici abstraktní syntaxe modelových 

konstrukcí. 

Modely a transformace mezi nimi jsou specifikovány s použitím otevřených standardů. OMG 

prosadilo řadu důležitých průmyslových standardů pro specifikaci systémů a jejich propojení. Díky 

standardům jako např. CORBA, IIOP, UML, může nyní softwarový průmysl dosáhnout takové úrovně 

interoperability, která dříve nebyla možná. 

 

4.3. Jednoduchý příklad 
 

Obrázek 10 ukazuje zjednodušený příklad platformně nezávislého modelu (PIM) a jeho transformaci 

do tří různých platformně specifických modelů (PSM). 

 

 
 

Obrázek 10: Zjednodušený příklad transformace PIM-PSM 
 

Jednoduchý PIM na Obrázku 10 představuje Zákazníka a Účet. Na téhle úrovni abstrakce model 

popisuje důležité prvky domény ve formě tříd a jejich atributů, ale nezachycuje žádná specifika 

platformy, která bude použita pro jejich realizaci. Obrázek 10 znázorňuje tři různá mapování, nebo 

transformace, definovaná pro vytvoření PSM modelů, spolu se standardy použitými pro jejich 

realizaci. Například podle jednoho přístupu lze exportovat PSM vyjádřený pomocí UML do formátu 

XMI s použitím definicí XSD nebo DTD. Tento výstup se stává vstupem pro nástroj generující kód, 

který následně pro každou třídu definovanou UML vytvoří definice rozhraní v Javě. Obvykle mají 

nástroje generující kód v sobě zabudována pravidla pro provádění transformací. Tyto nástroje často 

umožňují tato pravidla upravovat pomocí skriptovacích jazyků. 

 

4.4. Teorie MDA v kostce 
 

V dlouhé historii používání modelů k reprezentaci klíčových myšlenek v oblastech problémů i řešení 

je MDA dalším krokem, který poskytuje konceptuální rámec pro používání modelů a transformací 

mezi nimi jako součást efektivního softwarového procesu. 

Byznys model

Jméno: String
Narozen: Date
Adresa: String

Zákazník

Id: Integer
Název: String
Zůstatek: Float

Účet

Návrhový a
implementační 

model

Class Zakaznik{
public String jmeno;
public date narozen;
public String adresa;}

Java, C#
<zakaznik>
  <jmeno>Jan</jmeno>
  <narozen>23.4.1977<narozen>
  <adresa>Praha</adresa>
</zakaznik>

XML Doc

<!Element zakaznik
  (jmeno, narozen,
  adresa) >

DTD

PIM PSMmapování
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Zde je souhrn základních předpokladů a charakteristik pro použití MDA: 

 

 Modely pomáhají lidem porozumět složitým myšlenkám nebo tyto myšlenky sdělit. 

 Modelovat lze mnoho různých typů elementů, v závislosti na kontextu. Ty nabízejí různé pohledy 

na problém, musejí být však ve vzájemném souladu. 

 Na různých úrovních modelů lze pozorovat společné rysy – a to jak při analýze problémů, tak při 

navrhovaných řešeních. 

 Vyjadřování myšlenek různými typy modelů a jejich transformování představuje dobře 

dokumentovatelný styl vývoje, který umožňuje identifikovat a znovu využít často používané 

přístupy k řešení problému. 

 Modely řízenou architekturou (MDA) se podle OMG, které ji definuje, rozumí konceptuální rámec 

a množina standardů k vyjádření modelů, vztahů mezi modely a transformací model-model. 

 Takovýto přístup k řešení problémů pomáhají uvádět do praxe a tím efektivně realizovat různé 

nástroje a technologie. 

 

 

 

5. Použití MDA 
 

 

MDA se neustále vyvíjí. Jeho definice i přesný způsob nasazení ještě nejsou zcela specifikovány. Ze 

zkušeností uživatelů praktikujících MDA lze odvodit následující postup nasazení MDA: 

 

1) Posouzení modelů používaných ve vývojovém procesu a sémantické propojení jejich elementů 

napříč různými abstrakcemi. 

2) Identifikace kandidátů na automatizaci mezi transformacemi. 

3) Specifikace (dokumentace) transformačních požadavků. 

4) Vytvoření nezbytných UML profilů. 

5) Vytvoření transformačního kódu. 

6) Dokumentace, sestavení, zavádění. 

 

Na jednotlivé kroky se podíváme nyní podrobněji. 

 

5.1. Sémantické propojení modelů 
 

Před jakýmkoli pokusem o zavedení automatizace do vývojového procesu je třeba plně pochopit 

a porozumět všem modelům, které jsou používány. Modely musí poskytovat jasné, užitečné a 

jednoznačné informace o řešeném problému. V kontextu MDA je zvlášť důležité sémantické propojení 

mezi elementy napříč různými abstrakcemi. 

Největší část praktických aktivit v MDA představuje automatizace modelových transformací, 

především transformace modelů z vyšších úrovní abstrakce na úrovně nižší. Propojení se často 

rozvětvují – tj. jeden modelový element na vyšší úrovni je propojen s několika modelovými elementy 

na nižších úrovních. Sledování takových propojení je důležité pro automatizované transformace. Má 

význam i v iterativních vývojových prostředích, kde se daná transformace může volat vícekrát. 

Zkušenosti ukazují, že transformace je jen zřídka záležitost pouhého přesunu informace ze vstupního 

modelu do modelu výstupního. Častěji bývá jeden primární vstupní zdroj s několika globálními 

parametry a sada výstupních modelů. Například v typickém J2EE systému, model analýzy obsahuje 

informace, které jsou transformovány do návrhu databáze, objektového návrhu Javy, skupiny Java 

Server Pages (JSP) a několika konfiguračních a zaváděcích popisů. Všechny tyto modely musí být 

vzájemně synchronizovány. Proto bývá vhodnější vytvořit jednu transformaci, která zajistí přenos 

informace z primárního modelu vyšší úrovně do řady modelů nižší úrovně, než vytvářet samostatné 
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transformace pro každou kombinaci vstup-výstup. Právě možnost koordinace sémantického obsahu 

napříč různými úrovněmi modelů dělá z MDA atraktivní technologii. 

 

5.2. Identifikace kandidátů na transformaci 
 

Když jsou sémantická propojení mezi modelovými elementy identifikována, je třeba následně 

zhodnotit, zda pravidla tvořící tyto vazby jsou vhodná pro automatizaci. Ne všechna sémantická 

propojení jsou vhodná pro MDA transformaci. Transformace může být navržena pouze tehdy, 

jsou-li tato pravidla jasná a jednoznačná. Automatizaci je vhodné vyloučit, pokud pravidla, která 

propojení definují, nebo pravidla pro vytvoření nových elementů, vyžadují rozhodování vývojáře. 

Dalším důvodem k vyloučení automatizace je nemožnost programově přistupovat k potřebným 

elementům v modelu. Nebývá například prakticky snadno proveditelná transformace dokumentu 

specifikující případy užití do modelu analýzy. Naopak transformace sekvenčního nebo aktivitního 

UML diagramu, který je spjat s případy užití, bývá proveditelná. 

 

5.3. Specifikace (dokumentace) transformačních 
požadavků 
 

Nejpřínosnější transformace automatizují úkoly, jejichž konzistentní a spolehlivá implementace je 

zdlouhavá a složitá. Automatizace s pomocí MDA zajišťuje konzistenci a většinou i úsporu času. Asi 

nebude překvapením, že ty nejpřínosnější transformace jsou ve skutečnosti docela složitá softwarová 

díla. Při zvažování použití MDA automatizace a vytváření netriviálních transformací je třeba 

tyto činnosti považovat za samostatný softwarový vývoj. 
Soubor specifikací požadavků je obsažen v dokumentu mapování (mapping document). Dokument 

mapování detailně popisuje sémantické propojení mezi elementy v různých modelech účastnících se 

transformace. Případné další požadavky mohou zahrnovat výkon, zabezpečení, škálovatelnost, apod. 

Během specifikace požadavků pro transformaci je třeba zvážit následující: 

 

 Validace vstupních parametrů na požadovanou a konzistentní informaci 

 Transformační logika – mapování 

 Verifikace sémantických propojení mezi elementy, které se účastní transformace 

 

Pokud transformační proces začne, ale je ještě před dokončením přerušen, je nutné zajistit, aby vstupní 

parametry byly nastaveny do původního stavu před transformací. Vývojář transformace by měl tedy 

myslet i na zajištění integrity všech artefaktů, se kterými je manipulováno. Proto je vhodné ujistit se, 

že vstupní množina artefaktů je v požadovaném stavu (tj. všechny požadované parametry jsou 

zadány, modelům jsou aplikovány očekávané profily, a očekávaný obsah modelů tvoří verifikované 

artefakty) ještě před začátkem transformace. Je to užitečné zejména tehdy, pokud zpracování 

transformace trvá dlouho. Je-li ještě před začátkem transformace odhaleno, že parametry jsou zadány 

špatně, nebo nedostatečně, je možné ušetřit spoustu drahého času a uchovat integritu artefaktů. 

 

Pokud se transformace stanou součástí iterativního vývojového procesu, je pravděpodobné, že poté, co 

transformace proběhne, bude nutné vstupní i výstupní artefakty manuálně upravit (doplnit, 

aktualizovat). To je v souladu s obecným principem modely řízeného vývoje: změny jsou napřed do 

systému zaváděny formou modelů v nejvhodnější úrovni abstrakce. Například entita Zákazník popsaná 

analytickým modelem vyšší úrovně nemusí obsahovat informaci o strategii perzistence. Změny v této 

strategii tedy nemusí být známy v analytickém modelu, ale lépe až v modelu návrhu, kde budou mít 

největší dopad. Přidání nového klíčového atributu do třídy Zákazník bude pravděpodobně vyžadovat 

změnu přímo v analytickém modelu vyšší úrovně. Je-li to vhodné, tato změna bude po patřičném 
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zvážení promítnuta do modelů nižší úrovně. Toto může být provedeno automatizovanou MDA 

transformací. 

Protože se během iterativního vývojového procesu modely rozvíjejí, je důležitým rysem dobře 

automatizované transformace schopnost analyzovat aktuální stav artefaktů a porovnat je s tím, co se 

očekává, že se s nimi stane po transformaci.  V typickém scénáři vývojář používá transformaci pro 

aktualizaci nebo vytvoření sady modelů nebo kódu s využitím nových informací v abstraktním 

modelu. Pak tyto nové modely a artefakty mohou projít procesem dalšího vylepšování, který nemá 

vazbu na žádnou ze sémantických informací zpracovaných transformačním procesem. Během tohoto 

„vylepšování“ může dojít ke změnám, které přeruší očekávané sémantické propojení mezi modely. 

Provedením verifikace transformace může vývojář odhalit přerušení sémantického mapování 

definovaného původní transformací. Ta pak může vést k dalším změnám v původních modelech, 

nových modelech, nebo obou. 

 

Hlavní logika transformace je obvykle vyjádřena algoritmem, který jednu množinu modelových 

elementů transformuje na jinou. V prostém deklarativním mapovaní jsou propojení relativné 

jednoduchá a přímá. Není zde příliš nejasností. Ve velkých a komplexních transformacích podle MDA 

nebývají mapování obvykle jednoduchá. Často bývá element původního modelu mapován na celou 

sadu elementů při splnění množiny složitých podmínek, které zahrnují i jiné elementy původního 

modelu, vazby, stereotypy a hodnoty značek různých UML profilů. 

Následuje jednoduchý příklad (Obrázek 11) perzistentní entity Adresa, která definuje několik atributů, 

z nichž jeden je primární klíč. Mapování abstraktní třídy, jako je tato, na Java objekt a návrh databáze 

je poměrně jednoduché a přímočaré.  

Je vytvořen Java objekt, atributy jsou zkopírovány, datové typy upřesněny. Navíc jsou definovány i 

metody getXXX a setXXX.  

V návrhu databáze byla vytvořena tabulka se sloupci se jmény odpovídajícími atributům. Je nastaven 

primární klíč.  

 

 
 

Obrázek 11: Mapování jednoduché entity na model objektového a datového návrhu 

Adresa

+ id : Integer
+ ulice : String
+ město : String
+ psč : String

Analýza

Adresa

- id : java.lang.Integer
- ulice : String
- mesto : String
- psc : String

java.lang.
java.lang.

java.lang.

+ getId () : Integer
+ setId ( in  id : 
+ getUlice : String
+ setUlice 
+ getMesto : String
+ setMesto 
+ getPsc : String
+ setPsc 

[ ]
java.lang.

java.lang.Integer ) : void
java.lang.

( in  id : java.lang.String ) : void
java.lang.

( in  id : java.lang.String ) : void
java.lang.

( in  id : java.lang.String ) : void

[ ]

[ ]

[ ]

Objektový návrh

T_Adresa

- <<column>> Id : INT
- 
- 
- 

<<column>> Ulice : VARCHAR(50)
<<column>> Mesto : VARCHAR(50)
<<column>> Psc : VARCHAR(5)

Databázový návrh
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Tento jednoduchý příklad znázorňuje mapování jedné třídy v abstraktním modelu na jednu třídu 

objektového modelu a jednu tabulku datového modelu. Atributy abstraktního modelu jsou mapovány 

jeden-na-jeden atribut (sloupec) objektového (datového) modelu. 

V dalším příkladu už mapování tak jednoduché není. Na Obrázku 12 jsou 3 hierarchicky organizované 

třídy. 

 

 
 

Obrázek 12: Hierarchicky organizované třídy 

 

 

Třídy KomerčníVýrobek a ReklamníVýrobek jsou specializací třídy Výrobek. Třída Výrobek má dva 

atributy (kód a dodavatel), které tvoří primární klíč. Takové schéma je možno mapovat na databázový 

model třemi různými způsoby. 

 

První varianta je znázorněna na Obrázku 13. U této strategie mapování jsou všechny atributy podtříd 

umístěny v jedné hlavní tabulce (T_vyrobek). Nově je vytvořena další tabulka (T_vyrobek_typ), její 

sloupce jsou vždy stejné a jsou pevně definovány mapováním. Tato tabulka je zavedena pouze 

z důvodů případného přidávání nových typů v budoucnu. 

 
 

 
 

Obrázek 13: 1. varianta 

 

U druhé varianty (Obrázek 14) jsou všechny podtřídy mapovány na samostatné tabulky, atributy 

rodičovské třídy jsou duplikovány ve všech těchto tabulkách. 

 

 
 

Obrázek 14: 2. varianta 

 

Výrobek

+ kód : Integer

+ název : String
+ popis : String

+ dodavatel : String

Komerční Výrobek

+ cena : Double
+ daň : String

Reklamní výrobek

+ omezení : String

T_Vyrobek

Kod : CHAR(4)
Dodavatel : VARCHAR(50)
Nazev : VARCHAR(100)
Popis : VARCHAR(1000)
Cena : DOUBLE
Dan : CHAR (5)
Omezeni : VARCHAR(1000)
IDTypVyrobku : INTEGER

PK
PK

FK

IDTypVyrobku : INTEGER
Popis : CHAR(1000)

T_Vyrobek_typ

PK
10..*

T_KomercniVyrobek

Kod : CHAR(4)
Dodavatel : VARCHAR(50)
Nazev : VARCHAR(100)
Popis : VARCHAR(1000)
Cena : DOUBLE
Dan : CHAR (5)

PK
PK

T_ReklamniVyrobek

Kod : CHAR(4)
Dodavatel : VARCHAR(50)
Nazev : VARCHAR(100)
Popis : VARCHAR(1000)
Omezeni : VARCHAR(1000)

PK
PK
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Třetí varianta (Obrázek 15) mapuje každou třídu na samostatnou tabulku a definuje vzájemné vazby 

mezi rodičovskou třídou a podtřídami tak, že atributy definované rodičovskou třídou jsou přístupné 

pomocí těchto vazeb. 

 
 

Obrázek 15: 3. varianta 

 

Z tohoto příkladu je zřejmé, že mapování nebývá většinou přímočaré a že některé elementy 

abstraktního modelu mohou být mapovány souběžně na různé elementy návrhu databáze. 

 

Výsledný objektový model může vyžadovat pouze jeden atribut sloužící jako klíč k jednoznačné 

identifikaci (např. v J2EE). Takovou výslednou transformaci ukazuje Obrázek 16. Protože původně 

klíč tvořily dva atributy, je zavedena nová třída KlíčVýrobku. 

 

 
 

Obrázek 16: Objektový návrh 

 

 

T_KomercniVyrobek

Kod : CHAR(4)
Dodavatel : VARCHAR(50)
Cena : DOUBLE
Dan : CHAR (5)

PK
PK

T_ReklamniVyrobek

Kod : CHAR(4)
Dodavatel : VARCHAR(50)
Omezeni : VARCHAR(1000)

PK
PK

T_Vyrobek

Kod : CHAR(4)
Dodavatel : VARCHAR(50)
Nazev : VARCHAR(100)
Popis : VARCHAR(1000)

PK
PK

1

0..* 0..*

1

Vyrobek

+ nazev : String
+ popis : String

+ getNazev ()

+ getPopis ()
+ setNazev ()

+ setPopis ()
+ getKlic ()
+ setKlic ()

KomercniVyrobek

+ cena : Double
+ dan : String

+ getCena ()

+ getDan ()
+ setCena ()

+ setDan ()

ReklamniVyrobek

+ omezeni : String

+ getOmezeni ()
+ setOmezeni ()

KlicVyrobku

+ kod : Integer
+ dodavatel : String

+ getKod ()

+ getDodavatel ()
+ setKod ()

+ setDodavatel ()

1
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Již tento jednoduchý scénář ilustruje komplexnost mapování. Další komplikace při volbě mapovací 

strategie nastávají, pokud v pravidlech mapování figurují závislosti na kombinaci hodnot různých 

značek a konfigurací modelu analýzy. 

Po důkladném rozboru problému však ani tyto komplikace nejsou nepřekonatelné. Rozbor často 

ukáže, že výsledné řešení koresponduje s tím, co návrháři a vývojáři dělají už léta manuálně a 

intuitivně. 

 

5.4. Vytváření UML profilů 
 

UML profily se používají dvěma odlišnými způsoby. První, a tradiční, role UML profilů je poskytovat 

mechanismus pro rozšíření sémantiky UML pro určitou specifickou oblast. Umožňuje UML 

modelovat něco konkrétního. Tyto profily můžeme nazývat sémantickými profily. Jsou nezbytné pro 

samotné modely, aby bylo možno zachytit a vyjádřit detaily určité úrovně abstrakce v určité oblasti. 

Profily jsou také nezbytným prvkem pro transformační proces MDA, poskytují užitečný 

mechanismus pro správu značkování v modelech. Značkování (markings) v modelech je technika 

v MDA, při které, mohou být do modelu přidány dodatečné informace (informace mimo sémantický 

záběr samotného modelu) kvůli pozdější automatizaci. Značkování v modelech se provádí 

bezprostředně předtím, než je zahájen proces transformace. Model by mohl být samozřejmě 

značkován už během svého vývoje. Nicméně role a znalosti uživatele tvořícího model nemusí nutně 

být vhodné pro pochopení významu a cíle značkování, tedy být v souladu s rolemi a znalostmi 

uživatele vyvíjejícího transformaci. 

Pro příklad předpokládejme, že skupinou analytiků byl v UML vyvinut jednoduchý abstraktní model 

entity. Tento model definuje v navrhovaném systému skupinu perzistentních entit, včetně jejich 

atributů a vazeb. Tato informace je transformována do logického (nebo fyzického) návrhu databáze. 

Při použití analytického modelu k vytvoření databázového modelu se zde ale objevuje problém. 

Informace zachycená v analytickém modelu nemusí být dostatečná pro model databázový. Například 

hodnoty atributů typu String mohou být implementovány jako Char, Varchar nebo Text. Navíc zde 

chybí informace o délce této informace. 

Transformace z modelů na vyšších úrovních abstrakce na úroveň nižší, a tedy detailnější, často trpí 

problémem nedostatečných nebo nekompletních informací. Dokonce ani v případě mapování UML 

vazeb do Javy není zcela zřejmé jak implementovat multiplicitní vazbu. Sémantika množin, seznamů, 

map je mimo možnosti většiny analytických UML modelů, ale je životně důležitá pro implementaci 

Java tříd. 

Právě zde přicházejí na pomoc UML profily, které poskytují mechanismy, jimiž lze elementům dodat 

informace mimo oficiální hranice sémantiky modelu, které slouží pro potřeby transformací.  
 

5.5. Vytváření transformačního kódu 
 

Důležitým cílem návrhu každé transformace je její použitelnost v iterovaném vývojovém procesu. 

Zatímco jednodušší může být vyvinout jednorázové transformace, zkušenosti ukazují, že přinášejí 

malý užitek v poměru k úsilí potřebnému k jejich vývoji. Transformace, které mohou být použity 

opakovaně během vývojových cyklů, jsou mnohem cennější a úsilí vynaložené na jejich vývoj se 

vyplatí. 

Dobře napsaná transformace implementuje, kromě transformačních, také validační a 

verifikační procedury. 
 
 

public boolean validate() throws Exception { 

 boolean valid; 

: 

: 

 return valid; 

} 
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public void transform() throws Exception { 

} 

 

public boolean verify() throws Exception { 

 boolean verified; 

: 

: 

 return verified; 

} 

 
 

Ukázka tří typů metod používaných při transformacích 
 

Nejdůležitější z těchto tří metod je samozřejmě metoda transform(), která je volána, když uživatel 

spustí transformaci. Tato metoda obsahuje hlavní logiku transformace. 

Metoda validate() je volána před voláním metody transform(), a představuje funkci zajišťující validaci 

vstupního modelu. Pokud vrátí hodnotu false, přeruší pokus o spuštění transformace. Například model 

analýzy je kontrolován na existenci a příslušnost k určitému profilu a model návrhu pak kontrolován 

na existenci. 

Metoda verification() závisí na požadované úrovni verifikace. Může být i tak složitá, jako samotná 

transformační metoda a typicky používá pomocné metody a třídy podobné transformačnímu kódu. 

Používá se například v modelu analýzy pro identifikaci elementů, které mají být transformovány. 

 

5.6. Dokumentace. 
 

Každá MDA transformace by měla být řádně zdokumentována, obsahovat příklady, případně 

informace o podpoře. 

Samotná znalost funkcionality transformace není pro uživatele dostatečná. Pokud je vývojovému týmu 

předložena nová významná funkcionalita, jako např. MDA transformace, je vhodné ji týmu představit 

a zaškolit ho. Často totiž hodnotné transformace bývají poměrně komplexní a samotné rozhodnutí, kdy 

kterou transformaci použít a jaké parametry použít jako vstupy, nebývá triviální. 

Klíčem k úspěchu je právě kvalitní dokumentace doprovázející transformaci. 

 

 

6. Shrnutí teorie o MDA 
 

Na závěr lze o MDA říci, že tento typ přístupu k programování je stále ve vývoji. Přesná a úplná 

definice MDA stále ještě nebyla stanovena. Zatím je MDA interpretována různě rozličnými 

společnostmi, které vyvíjejí nástroje pro práci s MDA. V zásadě lze zatím zcela jistě říci, že MDA je 

především o práci s různými abstraktními modely systému a o dobře definovaných transformacích 

mezi nimi. Obecněji řečeno, MDA je o modelech na různých úrovních abstrakce, které slouží jako 

základ pro softwarovou architekturu, která nakonec může být realizována pomocí různých 

implementačních technologií.  
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7. Transformace v Rational Software Architect 
 
IBM Rational Software Architect v7 (dále jen RSA) je profesionální nástroj, který nabízí realizaci 

transformací podle MDA. RSA 7 je integrované prostředí pro tvorbu a vývoj aplikací primárně pro 

platformu Java, obsahuje podporu modelovacího jazyka UML. Je postaven na platformě Eclipse 3.2.  

Již předchozí verze nabízely dopředné i reverzní transformace mezi UML modely a Java kódem nebo 

UML modely a logickými datovými modely. Verze 7 přináší novu funkcionalitu nazvanou 

Transformation Authoring a s ní i transformace model-model, tedy uživatelsky definované 

transformace. 

RSA obsahuje nástroje pro automatizaci návrhu a tvorby transformací model-model. Lze navrhovat, 

vytvářet, testovat a spouštět nejen samotné transformace, ale i všechny ostatní související prvky: 

 

 UML modely 

 UML profily 

 Samotné transformace 

 UML vzory 

 Šablony modelů 

Následující kapitola představí základní transformační možnosti RSA. Výklad bude průběžně 

prokládán modelovým příkladem, na němž budou jednotlivé prvky předvedeny v praxi. 

Transformace a profil v ukázkovém příkladě budou transformovat jednoduchý třídní diagram na 

detailnější třídní diagram. Konkrétně, z třídy s atributy a metodami vytvoří stejnou třídu s operacemi 

get a set, a vytvoří rozhraní, které bude třídou implementováno. Na základě informací v profilech 

budou správně zvoleny privátní atributy pro implementaci metod get a set a operace, které se objeví 

v rozhraní. I když tento příklad není složitý, demonstruje komplexnost tvorby transformačních řešení. 

 

 

7.1. Predispozice 
 
Základem je samozřejmě správně nainstalovaný IBM Rational Software Architect ve verzi 7. Tato 

práce byla konkrétně vytvořena ve verzi aktualizované na 7.0.0.8. 

Při instalaci je nutné zaškrtnout především položku Transformation Authoring nacházející se pod 

položkou Extensibility features, která nainstaluje všechny nutné součásti pro transformaci modelů. 

Viz Obrázek 17. 

Z dalších funkcí, které je vhodné mít nainstalovány, uvádím UML modeling, UML-to-UML 

transformations and patterns, Java modeling and transformations, Plug-in development 

environment (PDE), Modeling Extensibility. 
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Obrázek 17: Nastavení RSA během instalace 
 

 

Dále je nutné po spuštění aplikace provést změnu v nastavení, která umožní transformace provádět. 

Viz Obrázek 18. 

 

1. V menu Windows  Preferences 

2. Rozbalit složku General a zvolit Capabilities 

3. V pravém okně pak zaškrtnout Modeling a XML Developer 

 

 
 

Obrázek 18: Nastavení konfigurace RSA 

 

 

Posledním krokem je přepnutí prostředí do perspektivy Modeling. 

Tím je prostředí pro tvorbu transformací model-model připraveno. 
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7.2. Příprava modelu 
 
Před vlastní tvorbou transformací je vhodné mít dobře promyšleno, jak bude vypadat vstupní model i 

model cílový. Transformaci je samozřejmě možné během vývoje různě modifikovat (zpravidla je to i 

nutné – správně fungující a kompletní transformaci vytvoří napoprvé jen zkušený uživatel), ujasnění si 

cíle dopředu ale usnadní práci a zabrání zbytečným komplikacím při transformování. Je také vhodné 

postupovat krok po kroku a při přípravě transformačních map začít pouze obecnějšími prvky a další 

funkčnost postupně nabalovat. 

Výchozí model pro transformaci je možné připravit pomocí nástrojů RSA jako samostatný UML 

Project. Transformace je pak vytvářena samostatně jako Transformation Mapping Project. Jeho 

výsledkem je plug-in, který je spuštěn v nové instanci RSA, do které je pak nutné výchozí UML 

projekt naimportovat. 

Pokud má uživatel o modelu přehled a nepotřebuje jej vytvořit dopředu (má ho připraven například 

v papírové podobě), není nutné modelovat UML projekt v RSA předem, ale lépe až v nově vytvořené 

instanci RSA s připraveným transformačním plug-inem. 

UML model může (a měl by) být obohacen o značkování ve formě UML profilů. Profily se tvoří jako 

samostatné UML Profile projekty. Je možné je rovněž vytvářet až v pokročilejších fázích modelování. 

 

 
 

Obrázek 19: Schéma transformace 

 

 

 7.2.1. Modelový příklad 
 
Modelový příklad v této práci představuje jednu třídu z oblasti návrhu. Konkrétně se jedná o třídu 

Account. Ta bude obsahovat privátní atributy id a balance a veřejné operace open, close, 

countInterests a privátní operaci countInterest. Vychází z příkladu uvedeného v IBM Course 498 [4] a 

rozšiřuje jej o další prvky. Příklad bude předváděn iterativně, jednotlivé funkce budou přidávány 

postupně po krocích. 

Cílem bude transformovat tento model na detailnější model pro usnadnění práce vývojáře. V nově 

vzniklém modelu budou přidány veřejné metody get a set odpovídající určeným privátním atributům a 

vytvořeno rozhraní ke třídě na základě zvolených operací. 
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Obrázek 20: Zdrojový a výsledný model řešeného příkladu 

 

 
Vytvoření nového UML projektu: 

 

1. Založení projektu:  File  New  Project, zvolit UML project 

2. Zadání jména („BankUML“) 

3. Volba šablony (zde Blank Model) a jméno modelu (zde „Source Model“) 

Vytvoření zdrojového modelu: 

 

4. V okně Project Exploreru pomocí kontextové nabídky a podokna vlastností byly do modelu 

postupně vloženy všechny prvky a jejich vlastnosti – viz Tabulka 1 

5. Výsledná hierarchie prvků zdrojového modelu viz Obrázek 21 

 

Prvek Jméno Viditelnost Typ Parametr 

Package Bank    

Class Account    

Attribute id private integer  

Attribute balance private integer  

Operation open () public void  

Operation close () public void  

Operation countInterest() private void integer 

Operation countInterests() public void  

Tabulka 1: Prvky zdrojového modelu 

 

 
 

Obrázek 21: Hierarchie prvků zdrojového modelu 

 
Projekt se zdrojovým modelem je nyní připraven. Po vytvoření transformace bude naimportován do 

nové instance RSA. Později bude ještě doplněn o stereotypy. 
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7.3. Transformační projekt 
 
Transformační projekt model-model se v RSA nachází ve skupině Transformation Authoring projektů. 

Konkrétně se jedná o Model to Model Mapping Transformation Project. Jak již bylo řečeno výše, 

tento projekt je spustitelný jako plug-in v nové instanci RSA. 

Při vytváření projektu se provádí volba vstupních a výstupních modelů pro transformace. Pro 

transformace mezi modely UML je vhodné použít modely UML.Ecore. 

V projektu jsou automaticky vytvořeny balíčky názevProjektu, názevProjektu.|10n, které obsahují 

Java třídy a další soubory generované RSA jako základ plug-inu, a balíček názevProjektu.transforms, 

ve kterém budou Java třídy generované na základě uživatelem definovaných transformačních map. 

S prvními ze jmenovaných balíčků není třeba dále pracovat, RSA vše potřebné zařídí sám. Třídy 

v balíčku názevProjektu.transforms (soubory .java), jsou sice generovány automaticky, uživatel však 

může (a v některých případech i musí) provádět úpravy i ručně. 

Dále projekt obsahuje adresář Model, ve kterém jsou soubory jméno.mapping mapovacího editoru. 

Mapovací soubory (mapovací modely) jsou instancemi metamodelů Eclipse Modeling Framework 

(EMF), nazývanými Ecore modely, které obsahují reference na mapované metamodely. Standardně 

projekt obsahuje jeden mapovací soubor, při rozšiřování projektu je možné soubory s mapami 

jednoduše přidávat. 

 

 7.3.1. Vytvoření mapovacího projektu 
 
Prvním krokem je vytvoření mapovacího projektu: 

 

1. File  New  Project, zvolit Model to Model Mapping Transformation Project ve složce 

Transformation Authoring 
2. Jméno „GeneralizeClasses“ 

3. Na kartě New Plug-in Project zvolit šablonu Plug-in with Transformation Mapping 

4. Tato šablona automaticky vytvoří v projektu jeden mapovací soubor (.mapping), defaultně se 

jménem projektu, a vyzve k výběru vstupních a výstupních modelů. Pro mapování UML – 

UML je třeba pro oba modely zvolit poklepáním na Browse Registered Package balíček 

http://www.eclipse.org./uml2/2.0.0/UML. viz Obrázek 22 

 

 
 

Obrázek 22: Nastavení vstupního a výstupního modelu 
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Tím je transformační projekt vytvořen a zbývá sestavit vlastní mapování jednotlivých elementů. 

 

7.4. Mapovací pravidla 
 
Mapovací pravidla jsou uložena ve složce Model v souborech .mapping. Poklepáním na název 

souboru v okně Project Exploreru lze mapování vizualizovat v okně mapovacího editoru a dále je 

upravovat nebo vytvářet mapování nová. 

Vlastní mapování je realizováno množinou map, které definují pravidla pro transformování prvků 

vstupního modelu na prvky modelu výstupního.  

Každá transformační mapa je tvořena jedním prvkem vstupu a jedním prvkem výstupu. Uživatel pak 

pouhým přetahováním myší spojuje ty atributy těchto prvků, které figurují v požadované transformaci.  

Novou mapu lze vytvořit v mapovacím editoru volbou Create Map z kontextové nabídky. 

Editor zobrazuje v danou chvíli vždy jen jednu mapu. Přehled o mapách obsažených v daném 

mapování lze získat z podokna Outline defaultně umístěném v levém dolním rohu okna RSA. Toto 

podokno také odráží hierarchii jednotlivých objektů v mapách. Zde probíhá také uspořádávání pořadí 

jednotlivých map, což má za následek změnu pořadí vykonávání transformací. Správné uspořádání má 

významný vliv na korektní provádění transformací. 

Pro základní práci s mapami slouží ikonky v horní části editoru: 

 

 
 

Obrázek 23: Nástroje pro práci s mapami 

 
1. Add Input Element from Input Model – slouží pro výběr elementu vstupního prvku. I zde je 

ještě možno dodatečně zvolit vstupní model. 

2. Add Output Element from Output Model – slouží pro výběr elementu výstupního prvku. I 

zde je ještě možno dodatečně zvolit výstupní model. 

3. Create a New Transform – ke zvolenému atributu připraví transformační pravidlo. Je pak 

nutné k tomuto pravidlu připojit ještě výstupní atribut, proto je lepší tuto činnost provádět 

přímo tažením myší z jednoho atributu na druhý. 

4. Delete Selected Element – smaže zvolené transformační pravidlo 

5. Sort Mapping by Source – mění vizuální uspořádání transformačních pravidel podle zdroje. 

Nemění pořadí vykonávání transformací. 

6. Sort Mapping by Target – mění vizuální uspořádání transformačních pravidel podle cíle. 

Nemění pořadí vykonávání transformací. 

Po zvolení obou elementů figurujících v transformaci uživatel definuje pravidla přetahováním myší 

mezi atributy vstupního a výstupního elementu. 

Existují tyto 3 typy mapovacích pravidel: 

 

1. MOVE – tento typ mapování generuje kód, který pouze kopíruje hodnoty jednoho vstupního 

atributu do jednoho výstupního atributu. Typy těchto atributů musí vzájemně odpovídat. 

2. SUBMAP – tento typ mapování generuje kód, který volá jiné mapování. To může být i 

v jiném mapovacím modelu. Používá se u složených a komplexních typů. Může tak vzniknout 

celá řada do sebe zanořených map. 

3. CUSTOM – tento typ generuje kód, který pouze obaluje kód, který vytvořil uživatel. Je ze 

všech typů nejflexibilnější, mapování je přesně definováno uživatelovým kódem. Je však také 

výrazně náročnější na uživatelovy znalosti a zkušenosti. 
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Při práci v mapovacím editoru se také hojně využívá podokna Properties v dolní části okna RSA.  

 

1. Záložka Description – obsahuje typ transformačního pravidla 

2. Záložka Details 

– obsahuje vnořenou podmapu, na kterou ukazuje pravidlo typu Submap 

– obsahuje in-line nebo externí kód napsaný uživatelem, který bude obalen pravidlem 

Custom 

3. Záložka Condition – zde lze definovat podmínky, za kterých bude transformace podle daného 

pravidla provedena 

4. Záložka Input Filter – zde lze definovat pravidla pro vstupní elementy, při jejichž splnění 

bude transformace podle daného pravidla provedena 

5. Záložka Output Filter – zde lze definovat pravidla pro výstupní elementy, při jejichž splnění 

bude transformace podle daného pravidla provedena 

6. Záložka Custom Extractor – alternativa k Input Filter 

Na záložkách Details, Condition, Input Filter, Output Filter, a Custom Extractor lze zadávat 

běžný Java kód, který definuje transformační pravidla nebo omezující podmínky pro transformace. Je 

možné zvolit kód v externím souboru (volba External) nebo zapsat kód přímo v editoru (volba In-

line). Tento kód bude pak přenesen do transformačních souborů .java a obalen kódem vygenerovaným 

RSA. 

 

 7.4.1. Modelování první transformace 
 
Mapovací projekt je připraven a můžeme se pustit do prvního mapování. V této části pouze připravíme 

základ transformace – transformaci celého modelu, balíčků a tříd, z nichž se vytvoří příslušná 

rozhraní. V další kapitole pak bude přidáno mapování atributů a operací. 

 

Mapování třídy na třídu: 

 

Toto mapování zajistí vytvoření tříd v cílovém modelu, které odpovídají třídám v modelu zdrojovém. 

 

1. V okně editoru zvolit z kontextové nabídky příkaz Create map – s názvem „ClassToClass“. 

2. S pomocí ikon v horní části editoru vybrat vstupní a výstupní element transformace – v tomto 

případě budou oba elementy „Class“. 

3. Z levého elementu přetažením atributu „name” na atribut „name” pravého elementu vznikne 

jednoduché mapování typu Move. Viz. Obrázek 24. 

 

 
 

Obrázek 24: Ukázka mapování typu Move 
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Mapování třídy na rozhraní: 

 

Toto mapování zajistí vytvoření rozhraní ke třídám zdrojového modelu. Zatím bude rozhraní prázdné, 

vznikne pouze se správným jménem vytvořeným podle klíče „I“ + „název třídy“. 

 

1. Založit novou mapu s názvem „ClassToInterface“. 

2. Vstupní element – „Class“, výstupní – „Interface“ 

3. Vytvořit mapování typu Move atributů „name“ na „name“ 

4. Protože jméno rozhraní má být upraveno, musí být použito mapování typu Custom, které 

umožňuje dopsat kód, definující jak bude transformace jména probíhat. Je třeba přepnout 

šipkou vedle jména typu mapování typ Move na Custom. 

5. Transformační kód je možné upravit v podokně Properties, na záložce Details 

6. Při zvoleném In-line zápisu zapsat Java kód:  (viz Obrázek 25) 

Interface_tgt.setName("I"+Class_src.getName()); 

 

 

 
 

Obrázek 25: Ukázka zápisu transformačního kódu 

 
 

Mapování balíčku na balíček: 

 

Toto mapování zajistí vytvoření balíčků v cílovém modelu shodných s balíčky ve zdrojovém modelu. 

Balíčky budou mít shodná jména a taky budou obsahovat shodné prvky, tedy třídy, rozhraní a další 

vnořené balíčky. 

 

1. Založit novou mapu s názvem „PackageToPackage“. 

2. Vstupní element – „Package“, výstupní – „Package“ 

3. Vytvořit mapování typu Move atributů „name“ na „name“. 

4. Vytvořit mapování typu Submap atributů „packagedElement“ na „packagedElement“. Tyto 

atributy reprezentují prvky obsažené v balíčku. Jedná se však o pole objektů, proto je 

mapování typu Submap a je ho nutné blíže specifikovat. 

5. V podokně Properties, na záložce Details nastavit položku Map na již existující mapování 

„ClassToClass“. 

6. Protože balíček může obsahovat 3 typy prvků, je třeba stejným způsobem propojit atributy 

„packagedElement“ ještě 2x, a jejich podmapy navést na „ClassToInterface“ a 

„PackageToPackage“ – viz Obrázek 25 
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Obrázek 26: Mapování atributu packageElement 

 
Mapování modelu na model: 

 

Nejvyšším prvkem modelu je model samotný. Zde proběhne mapování jeho jména, které bude opět 

vytvořeno dynamicky, a mapování balíčků, které obsahuje. 

 

1. Založit novou mapu s názvem „ModelToModel“. 

2. Vstupní element – „Model“, výstupní – „Model“ 

3. Vytvořit mapování typu Move atributů „name“ na „name“. 

4. Změnit typ mapování na Custom s vloženým in-line kódem: 

Model_tgt.setName("Target from - " + Model_src.getName()); 

 

5. Vytvořit mapování typu Submap atributů „packagedElement“ na „packagedElement” s 

podmapou navedenou na mapování „PackageToPackage“ 

 

Změna pořadí map: 

 

Před dokončení je nutné ještě změnit posloupnost map. Posloupnost map určuje, v jakém pořadí budou 

transformace postupně prováděny. Pořadí je vždy od nejvyššího elementu k nejnižšímu, tedy přesně 

opačně, než bylo dosud vytvořeno. 

 

1. V podokně Outline jsou zobrazeny všechny mapy v daném mapování a jejich pořadí. 

2. Pořadí jednotlivých map lze měnit pomocí příkazů Execution Order  Move Up / Move 

Down kontextové nabídky. 

3. Výsledné pořadí map je na Obrázku 27 

 

 
 

Obrázek 27: Pořadí map v mapování 

 
Poznámka: Zřejmě logičtější se může zdát vytvářet posloupnost map v pořadí od nejvyššího prvku 

(model) směrem k nižším. To je samozřejmě pravda, přináší to ale jednu nevýhodu, a tou je v případě 

mapování typu Submap nemožnost navést podmapu na dosud neexistující mapu. Nejdříve je nutné 

takovou mapu vytvořit a pak se vrátit o úroveň výš a podmapu doplnit. Při opačném postupu je zase 
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nutné nakonec uspořádat posloupnost map. V uvedeném modelovém příkladě bylo postupováno 

opačně záměrně, transformace je jednoduchá a bylo dopředu jasné, jak bude vypadat. Při reálných 

rozsáhlejších transformacích je první postup zřejmě nevyhnutelný. 

 

7.5. Generování transformačního kódu 
 
V momentě, kdy jsou všechna mapování připravena, je nutné vygenerovat transformační kód. 

To se provádí příkazem Generate transformation source code z kontextové nabídky editoru 

mapování. Příkaz vygeneruje sadu souborů .java v balíčku názevMapování.transform. Každý soubor 

odpovídá jedné mapě.  

Pokud v projektu existuje více mapování (.mapping), je nutné generovat kód pro každé z nich. Zde je 

důležité správně zvolit pořadí generování, postupuje se vždy od nižších (více zanořených) mapování 

směrem k vyšším (obecnějším) mapováním. Pokud bylo pořadí zvoleno nesprávně, RSA signalizuje 

chybu a kód je třeba vygenerovat znovu. 

Po dokončení generování je vhodné se přesvědčit o správnosti a úplnosti vygenerovaného kódu. Není-

li něco v pořádku, RSA signalizuje chyby červeným vykřičníkem u ikony příslušného .java souboru. 

Pomineme-li chyby způsobené nepřesnostmi v kódu zadaném uživatelem, zpravidla se jedná o 

nesprávně zvolené pořadí generování jednotlivých mapování nebo o chybějící import některých 

balíčků. 

 

 7.5.1. Generování transformačního kódu 
 
Zbývá vygenerovat transformační kód. Protože se v projektu zatím nachází pouze jedno mapování 

(GeneralizeClases.mapping), není třeba řešit pořadí generování. 

1. Z kontextové nápovědy editoru mapování zvolit Generate transformation source code 

2. Provést kontrolu korektnosti generování v Project Exploreru – viz Obrázek 28 

 

 
 

Obrázek 28: Vygenerované transformační soubory 

 

7.6. Spuštění transformace 
 
Po vygenerování transformačního kódu je celá transformace připravena ke spuštění. Mapovací projekt 

je koncipován jako plug-in, je tedy spouštěn v samostatné instanci RSA příkazem Run As…  

Eclipse Application. 
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V nově otevřené instanci RSA je nyní možné připravit UML projekt obsahující model, který bude 

transformován. Projekt lze vytvořit zcela nový, nebo importovat již existující. Je nutné mít otevřenu 

perspektivu Modeling. 

V tomto projektu je dobré nyní vytvořit nový prázdný model, který bude sloužit jako model cílový. 

K takto připravenému UML projektu je ještě třeba připojit transformační konfiguraci (soubor .tc). 

Konfigurační soubor se k projektu připojuje příkazem z menu Modeling  Transform  New 

Configuration. Po zadání jména a specifikování transformace (v této instanci RSA bude jako plug-in 

zobrazena dříve vytvořená transformace), je nutné ještě označit zdrojový a cílový model. 

Nyní již nic nebrání ve spuštění transformace. Z kontextové nabídky nově vzniklého souboru jméno.tc 

příkazem Transform  JménoTransformace se transformace provede. V průběhu provádění je 

uživatel vyzván k označení transformačních změn na cílovém souboru, které chce opravdu provést. 

Poté je transformace dokončena a výsledek je možno vizualizovat. 

 

 

 7.6.1. Spuštění transformace 

 
Spuštění nové instance RSA s plug-inem právě vytvořené transformace a příprava UML 

projektu: 

 

1. Z kontextové nabídky mapovacího projektu („GeneralizeClasses“) spustit příkaz Run As…  

Eclipse Application 
2. Otevře se nová instance RSA, v níž je třeba vytvořit nový UML projekt, nebo importovat již 

existující. V předchozí kapitole (7.2.1) již projekt byl vytvořen, stačí jej tedy naimportovat – 

z menu File  Import  Existing project into Workspace. 

3. Do projektu přidat nový model, který bude sloužit jako cílový model – z kontextové nabídky 

složky Models příkazem Create UML Model, zvolit Blank Model a zadat jméno („Target 

Model“) 

 

 

Příprava transformační konfigurace: 

 

4. Z menu zvolit Modeling  Transform  New Configuration 

5. Na kartě výběru transformace zadat jméno („Transform1“) a zvolit typ transformace 

(„GeneralizeClasses“) – viz Obrázek 29 

6. Na další kartě zvolit zdrojový model („Source Model“) a cílový model („Target Model“) – 

viz Obrázek 30 

7. Tím byl k projektu připojen soubor transformační konfigurace Transform1.tc 
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Obrázek 29: Volba transformace pro konfiguraci 

 

 
 

Obrázek 30: Volba zdrojového a cílového modelu 

 

Spuštění transformace: 

 

1. Takto připravená transformace se spustí z kontextové nabídky souboru Transform1.tc 

v podokně Project Explorer příkazem Transform  GeneralizeClasses Transform 
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2. Bude provedena transformace s možností volby, které prvky transformace budou opravdu 

provedeny s ohledem na koexistenci prvků v cílovém modelu 

Transformace je tedy dokončena. Zatím však obsahuje pouze prázdné prvky třídy a rozhraní. V další 

kapitole budou doplněny o atributy a operace. 

 

7.7. Modifikace existující transformace 
 

V praxi je velice obtížné připravit celou transformaci hned napoprvé. Zřejmě bude často nutné ji nějak 

upravit, nebo prostě jen přidat novou funkcionalitu při iterativním vývoji. 

Přidat novou mapu, nebo upravit existující nebývá problém. Někdy může být vhodné přidat rovnou 

nové mapování a v něm pak vytvářet nové mapy. Toto je vhodné jednak pro přehlednost – mapy tak 

lze shlukovat do různých mapování podle jejich významu – a jednak také proto, že jednotlivá 

mapování jsou uložena v samostatných souborech .mapping, a lze jej tak jednoduše coby 

znovupoužitelné komponenty připojovat k jiným transformacím. 

Po provedení úprav je třeba vždy vygenerovat znovu transformační kód a zkontrolovat korektnost 

vygenerovaných souborů .java.  

Stejně tak je nutné opět spustit novou instanci RSA s takto nově vytvořeným plug-inem. Otevírání 

nové instance RSA bývá i na rychlých počítačích poměrně časově náročné. Podle zkušeností se 

ukazuje, že další spouštění (např. právě po úpravách mapování) již tak náročné nebývá. Navíc, 

prostředí, včetně otevřených projektů, zůstává stejné a není třeba znovu importovat UML projekt. 

Soubor transformační konfigurace .tc zůstává rovněž nezměněn a většinou není třeba jej připravovat 

znovu – pro odzkoušení upravené transformace lze použít ten existující. 

 

 

 7.7.1. Doplnění transformace o transformování atributů a operací 
 
V této kapitole přidáme do transformačního projektu dvě další mapování, a sice mapování atributů a 

mapování operací (metod). Mohli bychom tato mapování realizovat přímo v hlavním mapování 

(GeneralizeClasses), ale pro přehlednost bude lepší mapování separovat. 

 

Transformace atributů: 

 

1. Do projektu přidáme nové mapování příkazem New  Other  Transformation Mapping 

z kontextové nabídky složky model v podokně Project Exploreru 

2. Jméno mapování bude „AttributeMapping“, vstupní i výstupní modely stejné jako u 

předchozího mapování, tedy http://www.eclipse.org./uml2/2.0.0/UML. 

3. Mapování atributů bude realizováno pomocí tří map: 

a. „TypeClassToClass“ – vstupní i výstupní elementy jsou „Class“, jediné mapování 

atributů name typu Move 

b. „TypePrimitiveToPrimitive“ – vstupní i výstupní elementy jsou „PrimitiveType“, 

jediné mapování atributů name typu Move 

c. „PropertyToProperty“ – vstupní i výstupní elementy jsou „Property“, mapování: 

i. atributy name-name, typ mapování Move 

ii. atributy visibility-visibility, typ mapování Move 

iii. atributy isStatic-isStatic, typ mapování Move 

iv. atributy type-type, typ mapování Submap, navedeno na podmapu 

„TypeClassToClass“ 

v. atributy type-type, typ mapování Submap, navedeno na podmapu 

„TypePrimitiveToPrimitive“ 
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4. Konečné pořadí map: 

a. PropertyToProperty 

b. TypeClassToClass 

c. TypePrimitiveToPrimitive 

 

Transformace operací: 

 

1. Do projektu přidáme nové mapování příkazem New  Other  Transformation Mapping 

z kontextové nabídky složky model v podokně Project Exploreru 

2. Jméno mapování bude „OperationMapping“, vstupní i výstupní modely stejné jako u 

předchozího mapování, tedy http://www.eclipse.org./uml2/2.0.0/UML. 

3. Mapování atributů bude realizováno pomocí dvou map: 

a. „ParameterToParameter“ – vstupní i výstupní elementy jsou „Parameter“ 

i. atributy name-name, typ mapování Move 

ii. atributy direction-direction, typ mapování Move 

b. „OperationToOperation“ – vstupní i výstupní elementy jsou „Operation“ 

i. atributy name-name, typ mapování Move 

ii. atributy visibility-visibility, typ mapování Move 

iii. atributy isStatic-isStatic, typ mapování Move 

iv. atributy ownedParameter-ownedParameter, typ mapování Submap, 

navedeno na podmapu „ParameterToParameter“ 

4. Konečné pořadí map: 

a. OperationToOperation  

b. ParameterToParameter 

Nyní je třeba tato mapování napojit na hlavní mapování „GeneralizeClasses“: 

1. Na mapě „ClassToClass“ přidáme tato mapování: 

a. atributy ownedAttribute-ownedAttribute, typ mapování Submap, navedeno na 

podmapu „PropertyToProperty“ 

b. atributy ownedOperation-ownedOperation, typ mapování Submap, navedeno na 

podmapu „OperationToOperation“ 

2. Na mapě „ClassToInterface“ přidáme toto mapování: 

a. atributy ownedOperation-ownedOperation, typ mapování Submap, navedeno na 

podmapu „OperationToOperation“ 

3. U posledního mapování budeme vyžadovat, aby se do rozhraní dostaly pouze ty operace, které 

mají viditelnost public. Do záložky Input Filter zapíšeme tento in-line kód: 

return ownedOperation_src.getVisibility()==VisibilityKind.PUBLIC_LITERAL; 

 

Přidání vazby Realization mezi třídu a rozhraní: 

 

1. Na záložce Details name-name mapování typu Custom přidáme tento kód pod již existující: 

Package thePkg = Interface_tgt.getNearestPackage(); 

Realization real = 

(Realization)thePkg.createPackagedElement("",UMLPackage.eINSTANCE. 

getRealization());       

real.getSuppliers().add(Interface_tgt); 

Class sourceTarget = (Class)FindElementUtility.getElementByKindWithName( 

(NamedElement)thePkg,UMLPackage.eINSTANCE.getClass_(), Class_src.getName()); 

real.getClients().add(sourceTarget); 

 
2. Ve složce src je třeba vytvořit nový balíček utilities a do něj vložit nový soubor 

FindElementUtility.java s tímto kódem (* kurz IBM 498 [4]): 
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package utilities; 

 

import java.text.Collator; 

import java.util.Iterator; 

 

import org.eclipse.emf.common.util.EList; 

import org.eclipse.emf.ecore.EClass; 

import org.eclipse.uml2.uml.NamedElement; 

 

public class FindElementUtility { 

 

 private FindElementUtility() { 

  super(); 

 } 

 

 public static NamedElement getElementByKindWithName(NamedElement src, 

EClass elementKind, String name) { 

 

  NamedElement retElement = null; 

  if (src != null && name != null) { 

   EList elements = src.eContents(); 

   for (Iterator i = elements.iterator(); i.hasNext();) { 

    Object obj = i.next(); 

    if (obj instanceof NamedElement) { 

     NamedElement element = (NamedElement) obj; 

     final Collator collator = Collator.getInstance(); 

     if (elementKind == element.eClass() 

&& collator.equals(name, element.getName())) 

{ 

      retElement = element; 

      break; 

     } 

    } 

   } 

  } 

  return retElement; 

 } 

} 

 

V souboru ClassToInterfaceTransform.java jsou stále ještě signalizovány chyby. Stačí dodat tyto dva 

balíčky a vše by mělo být v pořádku: 

 
import org.eclipse.uml2.uml.Package; 

import org.eclipse.uml2.uml.Package; 

 

Nyní stačí vygenerovat transformační kódy a transformace je hotova. 
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Obrázek 31: Výsledná struktura souborů v projektu 

 

 7.7.2. Doplnění transformace o generování metod get a set 
 
Zatím příkladová transformace pouze vytváří rozhraní ke třídám. Nyní její hodnotu rozšíříme o 

automatické generování metod get a set k atributům. V mapování „GeneralizeClasses“ přibudou tedy 

dvě nové mapy přidávající zmíněnou funkcionalitu. Tentokrát nepůjde o mapování stejných elementů. 

Bude tedy nutné doplnit mapy o uživatelský kód, který bude transformace používat. 

 

Metoda GET: 

 

1. Vytvoříme novou mapu „GetFromAttribute“ pod mapováním „GeneralizeClasses“ 

2. Vstupní element – „Property“, výstupní – „Operation“ 

3. Mapování typu Custom mezi celými elementy (táhnout myší mezi hlavičkami elementů), 

s tímto in-line kódem (zajišťuje zachování typu): 

Operation_tgt.setType(Property_src.getType()); 

 

4. Mapování typu Custom mezi atributy name s tímto in-line kódem (zajišťuje definování jména 

metody – getJménoAtributu): 

Operation_tgt.setName("get"+Property_src.getName().substring(0,1). 

toUpperCase() + Property_src.getName().substring(1)); 

 

5. Mapování typu Custom mezi atributy visibility, s tímto in-line kódem (definuje viditelnost 

metody jako public): 

Operation_tgt.setVisibility(VisibilityKind.PUBLIC_LITERAL); 

 
Metoda SET: 

 

1. Vytvoříme novou mapu „SetFromAttribute“ pod mapováním „GeneralizeClasses“ 

2. Vstupní element – „Property“, výstupní – „Operation“ 
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3. Mapování typu Custom mezi celými elementy, s tímto in-line kódem (zajišťuje zachování 

typu v požadovaném parametru metody): 

Operation_tgt.createOwnedParameter(Property_src.getName(), 

Property_src.getType()); 

 

4. Mapování typu Custom mezi atributy name s tímto in-line kódem (zajišťuje definování jména 

metody – setJménoAtributu): 

Operation_tgt.setName("set"+Property_src.getName().substring(0,1). 

toUpperCase() + Property_src.getName().substring(1)); 

 

5. Mapování typu Custom mezi atributy visibility, s tímto in-line kódem (definuje viditelnost 

metody jako public): 

Operation_tgt.setVisibility(VisibilityKind.PUBLIC_LITERAL); 

 

Nyní zbývá mapy připojit do mapy „ClassToClass“: 

 

1. Do mapy „ClassToClass“ přidáme dvě stejná mapování ownedAttribute-ownedOperation 

typu Custom 

2. První navedeme na podmapu „GetFromAttribute“ 

3. Druhou navedeme na podmapu „SetFromAttribute“ 

Po vygenerování transformačního kódu bude možná nutné přidat do .java souborů příslušných 

k mapováním „get“ a „set“ chybějící balíčky. RSA to po stisknutí kombinace kláves CTRL+SHIFT+O 

udělá za nás. 

Výsledek je možné odzkoušet a po vizualizaci by měl vypadat jako na Obrázku 32. 

 

 
 

Obrázek 32: Výsledek po provedené transformaci 

 

7.8. UML profily 
 
UML profily představují mechanismus, jak doplnit sémantiku UML o další detaily a informace. Jsou 

součástí standardu UML. Obvykle jsou specializovány na určitou oblast (projekt, proces, odvětví 
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průmyslu, technologie, …). Jeden model může obsahovat více profilů. Profily jsou uloženy vně 

modelu, figurují jako samostatná metadata. 

UML profily jsou tvořeny stereotypy. Ty jsou přiřazeny jednotlivým prvkům modelu. Stereotypy se 

skládají z vlastností (properties) a omezení (constraints). 

 

Vlastnosti – dvojice jméno-hodnota, které nesou dodatečné informace. Jsou-li aplikovány na model, 

jsou nazývány tagged values. Hodnoty jsou tvořeny typy: String, Boolean, Integer a Enum. Typ enum 

je enumerace, která může být v RSA vytvořena také. 

 

Omezení – definují omezující podmínky, které musí daný element splňovat 

V RSA jsou UML profily vytvářeny v samostatných projektech (UML Profile Project). Profily jsou 

distribuovány jako soubory s příponou .epx.  

 

Po připojení profilů do UML projektu je možné v modelech používat stereotypy definované 

v profilech. Transformace dokážou s profily pracovat a tím vytvářet přesnější cílové modely 

s ohledem na uživatelovu představu. 

 

 

 7.8.1. Vytvoření UML profilu 
 
Až dosud cílový model uvedený v ukázkovém příkladu transformovat do rozhraní všechny veřejné 

metody. Stejně tak vytvářel metody get a set pro všechny atributy. 

Následující ukázka nadefinuje profil, který bude obsahovat dva stereotypy. Prvním bude uživatel moci 

označit ty atributy, k nimž bude chtít vytvářet get/set metody a dokonce specifikovat, kterou z nich 

chce. Druhý z nich bude specifikovat ty metody, které budou promítnuty do vygenerovaného rozhraní. 

 

1. Vytvoření projektu – z menu File  New  Project  Modeling  UML Extensibility  

UML Profile Project 
2. Jméno projektu – „GeneralizeClassesProfile“, jméno profilu i souboru – „CommonProfile“ 

Je-li správně otevřená perspektiva Modeling, bude v podokně Project Exploreru vidět nový projekt 

s balíčkem „CommonProfile“. Stereotypy se do balíčku přidávají pomocí kontextové nabídky 

příkazem Add UML. Nyní bude přidán stereotyp připojovaný k operacím. Bude určovat, zda operace 

bude promítnuta do rozhraní. Není nutné přidávat stereotypu žádné vlastnosti, samotná existence 

atributu již podmiňuje přidání operace do rozhraní. 

 

3. Přidáme stereotyp „interfaceSpecific“ 

4. V podokně Properties na záložce Extensions přidáme nové extension „Operation“ 

Druhý stereotyp bude připojován k atributům. Není povinný. Bude mít dvě vlastnosti (get a set) typu 

Boolean. Ty budou určovat, která z metod bude vytvářena. Implicitně je nastaveno false. 

 

5. Přidáme stereotyp „getset“ 

6. V podokně Properties na záložce Extensions přidáme nové extension „Property“ 

7. V podokně Properties na záložce Attributes přidáme nový atribut „get” typu Boolean s 

defaultní hodnotou false 

8. V podokně Properties na záložce Attributes přidáme nový atribut „set” typu Boolean s 

defaultní hodnotou false (viz. Obrázek 33) 
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Obrázek 33: Nastavení vlastností stereotypu 

 

 

 7.8.2. Připojení UML profilu k UML projektu 

 
Nyní přidáme stereotypy k prvkům UML projektu. Projekt s profilem musí být přidán do UML 

projektu. 

 

1. V instanci RSA s UML projektem naimportujeme projekt s vytvořeným profilem. 

2. Ve vlastnostech zdrojového modelu (v podokně Properties) na záložce Profiles přidáme náš 

profil volbou „Project in Workspace“ 

Profil je nyní připojen a lze přidávat jeho stereotypy k prvkům modelu. Budeme požadovat, aby pouze 

operace open() a close() byly specifikovány rozhraním. 

 

3. K oběma operacím jednoduše přidáme stereotyp „interfaceSpecific“ v podokně Properties na 

záložce Stereotypes 

Dále budeme požadovat vytvářet metody get/set k atributu „balance“, a metodu get k atributu „id“. 

 

4. Stejným způsobem přidáme k oběma atributům stereotyp „getset“. Na stejném místě správně 

nastavíme i jeho vlastnosti (true/false) pro požadované metody. 

 

 
 

Obrázek 34: Struktura UML projektu se stereotypy 

 

 

 7.8.3. Úprava transformace pro práci se stereotypy 
 
Nyní zbývá upravit transformaci tak, aby brala ohled na přidané stereotypy a vytvářela cílový model 

podle nich. 
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Kopírování operací do rozhraní: 

 

Zde se bude testovat pouze to, jestli operace daný stereotyp obsahuje. 

 

1. V mapování „GeneralizeClasses“ na mapě „ClassToInterface“ upravíme mapování 

ownedOperation-ownedOperation tak, že změníme in-line kód na záložce Input Filter na: 

return ownedOperation_src.getAppliedStereotype 

("CommonProfile::interfaceSpecific")!=null; 

 

U mapování, které vytváří metody get/set budeme testovat existenci stereotypu „getset“ a dále pak 

hodnotu true u příslušné vlastnosti. 

 

2. V mapování „GeneralizeClasses“ na mapě „ClassToClass“ upravíme mapování 

ownedAttribute-ownedOperation vedoucí na podmapu „GetFromAttribute“ tak, že 

změníme in-line kód na záložce Input Filter na: 

if(ownedAttribute_src.getAppliedStereotype("CommonProfile::getset")!=null){ 

        Stereotype s =  

ownedAttribute_src.getAppliedStereotype("CommonProfile::getset"); 

        return (Boolean) ownedAttribute_src.getValue(s, "get"); 

} 

return false; 

 

3. V mapování „GeneralizeClasses“ na mapě „ClassToClass“ upravíme mapování 

ownedAttribute-ownedOperation vedoucí na podmapu „SetFromAttribute“ tak, že 

změníme in-line kód na záložce Input Filter na: 

if(ownedAttribute_src.getAppliedStereotype("CommonProfile::getset")!=null){ 

 Stereotype s =  

ownedAttribute_src.getAppliedStereotype("CommonProfile::getset"); 

 return (Boolean) ownedAttribute_src.getValue(s, "set"); 

} 

return false; 

 

 

 7.8.4. Otestování výsledné transformace 
 
Po odzkoušení takto vytvořené transformace bychom měli dostat výsledek jako na Obrázku 35. 
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Obrázek 35: Výsledná transformace 
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8. Závěr 
 

Vývoj softwaru s použitím MDA se jeví jako další logický krok v evoluci metod pro vyvíjení 

softwarových systémů. Při správném použití a předchozí důkladné přípravě může nasazení MDA do 

procesu vývoje vnést efektivitu zautomatizováním značné části nezbytných kroků a tím tento proces 

podstatně urychlit. Přestože OMG položilo podstatnou část základů MDA, jeho plná specifikace ještě 

čeká na své dokončení. 

Na trhu již dnes existuje několik vývojových nástrojů umožňujících vývoj s pomocí prostředků MDA. 

Jeden z kvalitních a sofistikovaných nástrojů je IBM Rational Software Architect. Jedná se bezesporu 

o robustní nástroj skýtající na poli MDA velký potenciál, který se pro zkušeného uživatele může stát 

silným společníkem. Bohužel je však nutno konstatovat, že pro nepříliš zkušeného, nebo 

příležitostného uživatele, bude práce s tímto nástrojem dosti náročná. Postup při vytváření 

transformací, i jejich následné použití, není příliš intuitivní ani uživatelsky přívětivý. Lze samozřejmě 

namítnout, že RSA není přímo cílený pro tento typ uživatelů. Nicméně i na zkušeného vývojáře zde 

budou kladeny nároky na kvalitní znalosti přidružených technologií, jako např. UML a jeho 

reprezentace pomocí frameworku Ecore. RSA verze 7 je první z verzí tohoto nástroje, která přináší 

komplexní možnost práce s MDA. S nastupujícím zájmem o MDA se dá očekávat, že v některé 

z budoucích verzí bude tato funkcionalita dále vylepšena. 

Závěrem lze tedy říci, že MDA bude pro společnosti vyvíjecí software přínosem pouze tehdy, budou-li 

jí vyvíjené projekty dostatečně rozsáhlé, s opakujícími se prvky, aby se investice do vývoje 

transformací (čas, školení vývojářů) vyplatila.  
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Příloha 1: 
Obsah přiloženého CD 
 
 

Na CD přiloženém k této práci se nacházejí následující složky: 

 

 BP 

 Workspace 

o BankUML 

o GeneralizeClasses 

o GeneralizeClassesProfile 

 

Složka BP obsahuje soubory s touto bakalářskou prací ve formátech DOCX a PDF. 

Složka Workspace obsahuje složky s jednotlivými projekty této práce pro Rational Software Architect. 

 

Instalace projektu 
 

Pro instalaci projektu z této bakalářské práce je třeba provést následující: 

 

1. Nainstalovat IBM RSA v7. 

 Při instalaci zvolit položku Transformation Authoring 

 

2. Po spuštění aplikace provést změnu v nastavení, která umožní transformace provádět. 

 V menu Windows  Preferences 

 Rozbalit složku General a zvolit Capabilities 

 V pravém okně pak zaškrtnout Modeling a XML Developer 

 

3. Zkopírovat složku Workspace z přiloženého CD na pevný disk počítače 

4. Provést import projektů do RSA. 

 V menu File  Import  Existing Projects into Workspace 

 Vyhledat zkopírovanou složku z CD 

 Zvolit projekty GeneralizeClasses a GeneralizeClassesProfile 

 

5. Transformační projekt GeneralizeClasses bude možné používat ihned, projekty BankUML a 

GeneralizeClassesProfile bude nutné po spuštění transformačního projektu (Run As…  

Eclipse Application) v nové instanci RSA stejným způsobem opět importovat. 

6. Přepnout prostředí do perspektivy Modeling. 

 

 


