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Abstrakt 
Cílem teto prace je ravrh a implementace ladícího prostredí pro ramec zabyvající se 

transformací dat. Data jsou zaznamy o poruchach získane od firem distribuujících en-
ergii. Uzivatel bude mít mocnost díky tomuto ladícímu prostredí krokovat jednotlive 
transformacní programy. Ladící prostredí uzivateli nabídne standardní funkce, zráme z 
vyvojovych rozhraní obvyklych programovacích jazyku. V praci jsou popsány diuvody 
vzniku samotneho transformacního ramce a take obecni teorie ladení programu z ráznych 
uhlu pohledu. Dale je popisován navrh, analyza a implementace ladícího prostšedí. Im-
plementace je provedena v jazyce C # stejne jako samotny ramec. Prace take obsahuje 
uživatelskou prírucku. 

Kiíčoviá slova: XML, integrace dat, transformace, ladení programů, C# 

Abstract 
The goal of this work is to design and implement debůggeř for data transformation 

framework. The data are records of failures obtained from energy distribution compa-
nies. Thanks to this debugging environment, a user will be able to step through individ-
ual transformation programs. The debugging environment will offer the user standard 
features, known from development interfaces of common programming languages. The 
reason for origination of the transformation framework and a general theory of debug-
ging programs viewed from different angels are also discribed in this work. Furthermore, 
there is provided description for design, analysis and implementation of the debugging 
environment. Implementation is accomplished using C # programing language, as well 
as the whole framework. The work also includes user manual. 

Keywords: XML, data integration, transformation, programs debugging, C# 
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1 Úvod 

Energeticke spolecnosti, se snazí svym zákazníkům poskytnout co nejvyssí kvalitu dodavky 
energie. Kvalita je zavisla na spolehlivosti zařízení, ktere se starají o dodavku energie. 
Proto se od roku 1970 zacalo z monitorovaním zařízení. Na zaklade techto informací se 
pote vyhodnocovala spolehlivost. Problem ovsem nastal v okamziku kdy se data od jed-
notlivych distributorů mají sjednotit, aby se mohly zpracovávat. Z techto důvodů byl 
vyvinut transformacní ramec, ktery mel zautomatizovat fazi sjednocení různorodych 
dat. Cílem diplomove prace je implementovat ladící prostředí k jiz existujícímu ramci, 
sloužícímu k transformaci dat. Data, ktera se zpracovávají, jsou záznamy o poruchach na 
elektrickych zařízeních v distribucních sítích. Protozze jsou data se kterymi se pracuje 
velice různoroda, je nutne pro kazdy soubor vytvašet nove transformacní programy, 
ktere mají slozitou strukturu tvořenou jednotlivymi transformacními elementy a jejich 
pšíkazy. Transformacní program je hlavním zdrojem informace jak bude probíhat trans-
formace. Protoze je z důvodů velke různorodosti dat vysoky pocet elementů, je mnoho 
mozností jak transformacní program sestavit. Jakmile se uzivatel dopustí chyby v návrhu 
transformacního programu jsou do vystupu zanesena chybna vystupní data, coz je nezadoucí. 
Ladící prostředí ma za ůkol umozznit uzivateli odladit si jednotlive transformace trans-
formacního programu a odhalit mozne chyby. Implementace by mela obsahovat uzivatelsky 
pšívetive graficke rozhraní, umozznující uzivateli pohodlny přístup k ladícím informacím. 
Důraz bude kladen na jednoduchost obsluhy, intuitivní ovladaní a umocní uživateli mít 
celkovy přehled při ladení transformací. Vsechny tyto předpoklady by mely odstranit 
pšekazky, jimz museli celit uzivatele mene se orientující v informacních technologiích. 
Uzivatel bude mít mozznost vyuzívat standardních funkcí, znamych z komercních vyvojovych 
prostšedí. 

Prace je rozdelena na teoretickou cast a cast vyvoje ladícího prostředí. Teoretická cast 
je slozena z kapitol 2 a 3. Druha cast prace je slozena z kapitol 4, 5, 6. Ve 2 kapitole chci 
nastínit argumenty pro sber zaznamů poruch, historii a důvody vzniku transformacního 
ramce. Dale popisuji fazi transformace, ukladaní a způsob dotazovaní nad vyslednymi 
daty a vysledky aplikace tohoto ramce pro realna data. Tato prace byla podmínena vznikem 
transformacního ramce, ktery byl publikován v [1,2,3,4]. Z techto zveřejnenych vystupů 
jsem vychazel při vyvoji ladicího prostšedí a jsou zakladním zdrojem informací pro kapi-
toly. Kapitola 3 si klade za cíl komplexne popsat postupy a teorii ladení programů. Mela 
by byt zdrojem inspirace pro navrh jadra ladícího prostředí. Tato kapitola je inspirována 
prací [5]. 

Kapitola 4 je venovana analyze procesu transformace dat. Cílem je popsat jednotlive 
kroky, ktere? jsou důlezite při transformaci dat. Na zaklade popisu tohoto procesu byl pote 
uskutecnen navrh ladícího prostředí. Kapitola 5 je venovana rávrhu zakladních prvků 
ladícího prostředí. Popisuje nejdůlezitejsí rysy jadra ladícího prostředí. Dale se zabyva 
návrhem grafickeho uzivatelskeho prostředí. Kapitola 6 je venovana implementaci a popisu 
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vyvoje. Dale popisuje zásadní problemy při implementaci a zhodnocení ůspesnosti im-
plementace. 

1.1 Stanovení cíle dipiomove práce 

Na zaklade požadavků specifikace diplomove prace na tema "Ladící prostředí pro trans-
formaci dat "a znalostí získanych studiem byl stanoven cíl teto diplomove prace: 

• seznamení se s ramcem pro transformaci dat, 

• pochopení funkce ramce pro budoucí implementaci ladícího prostředí, 

• seznamení s dostupnymi technologiemi pro ladení zdrojoveho kodu, 

• navrh ladícího prostředí, 

• implementace ladícího prostředí, 

• vyhodnocení přínosů, 

• tvorba dokumentace: programátorská a uzivatelska přírucka. 
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2 Ramec pro výpocCet parametru spolehlivosti v distribuCních 
sítích 

2.1 Představení 

Jak bylo publikovano v [1, 2, 3, 4]. Institucní zmeny po celem svete mají za následek to, 
ze dochazí k nemalemu kolísaní kvality dodavky energie, vztahy mezi distributory a je-
jich zakazníky mají ciste komercní charakter. Dodavka energie, ktera nesplňuje předem 
dohodnute jakostní parametry, vede k obchodním sporům a naslednym financním vy-
rovnáním. Probleem je tedy v přerusení dodavky energie a ureení ceny takoveto nedodane 
energie. Nasledující dva body specifikují požadavky na kvalitu dodavky energie: 

• Spolehlivost dodavky energie - urcuje dostupnost elektrická energie v danem miste 

• Úroven napětí - definuje kolísaní napetí, absolutní ůroven napetí a frekvenci 

Ramec pro vypocet parametrů spolehlivosti se zabyva prvním bodem. Existují celosvetova 
centra pro vypocet spolehlivosti1. Tato centra se starají o databázi informací o poruchách 
na elektrickych i neelektrickych zařízeních a dodávce energie. Databáze umoznuje vytvořit 
si přehled o poruchách jednotlivych dodavatelů, je tedy mozne na zaklade techto infor-
mací vyhodnotit jejich spolehlivost. Databaze se take používají pro predikci dostupnosti 
u slozitych a komplikovanych systemů. Do techto databazí ovsem nejsou zahrnovány 
informace o silnoproudych zařízeních. 

IEEE standardy definují mnoho ukazatelů spolehlivosti, ktere se zabyvají spolehlivostí 
dodavky energie. Standard IEEE P1366 [6] popisuje ukazatele spolehlivosti zameřene na 
meření spolehlivosti distribucních systemů a na způsob, jak takoveto ukazatele vytvářet. 
Ackoli se autoři zminují o jistyych faktorech ovlivnujících tyto ukazatele, parametry spolehlivosti 
u energetickych systemů zde ovsem obsazeny nejsou. Kanadska energeticka asociace2 

ovsem uvadí sbírku spolehlivostních parametrů pro zařízení energetickych systemů. Tyto 
parametry jsou relevantní pouze pro Severní Ameriku, v Evrope je není mozne pouzít. 

Při vypoctech komponent spolehlivosti jsou parametry spolehlivosti nezbytne, stejne 
tak i při monitorovaní poruch a vypadků, při distribuci elektricke energie. Nutností je 
take vypocet nedodane energie spotšebiteli. Urcovaní pravdepodobnosti nedodaní en-
ergie je mozne pouze na zaklade vysledků vypoctu spolehlivosti. 

1 Alion System Reliability Center, http://sřc.álionscience.com/ 
2http://www.cánelect.cá/ 
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Statisticka vyznamnost dat o poruchách, ulozena v databázi, je přímo ůmerna poctu 
takovychto zaznamů. Pouzitím vetsí databaze by se informace o zařízeních v síti daly 
urcovat přesneji. Záznamy pro databázi by se získávaly od vsech distributorů energie v 
Ceske a Slovenske republice. Problemem ovsem je velka různorodost dat jednotlivych 
distributorů. Vypocet parametrů spolehlivosti přímo z techto dat není mozny. Hlavním 
důvodem, proc byl ramec vyvinut, je schopnost sjednocovat data od jednotlivych distrib-
utorů. 

Přestoze je ramec pouzit pouze pro data z Ceske a Slovenske republiky, ma předpoklady 
k tomu, aby mohl byt jakkoli rozsířen. Rozsířitelnost je důlezitym faktorem, jestlizše kvalita 
spolehlivostních parametrů zavisí na velikosti databáze. Ramec se da take ůspesne použít 
pro data o poruchach distributorů z jinych zemí. 

2.2 Historie monitorovaní poruch 

Vypocet spolehlivosti zařízení byl poprve pouzit v armade. Armada se ve vyvoji to-
hoto odvetví dostala na nejvyssí ůroven. Teorie spolehlivosti nemalou merou přispela 
k vyvoji řízenych střel. Poprve se vyzkum teorie spolehlivosti u silnoproudych zařízení 
uskutecnil v roce 1940 v USA, pozdeji take ve Velke Britanii. Od roku 1950 se vyzkumu 
venují i jine zeme. 

Frekvence chyb jednotlivych zařízení jednoznacne zavisí na jejich staší. Tuto závislost 
popisuje vanova křivka [7]. Dale jsou parametry spolehlivosti závisle na prostředí, ve 
kterem se zašízení nachází. Tyto faktory nebo promenne jsou reprezentovány pomocí 
distribucní funkce. Distribucní zařízení a jeho cetnost chyb je specificky systeem, ktery je 
zavisly na zemepisne poloze, pocasí a mnoha dalsích faktorech, ktere ho ovlivinují. 

V byvalem Ceskoslovensku jsou první zmínky o systemu spolehlivosti sv^z^ny s 
ranymi 60 lety. Zlomovy byl ovšem rok 1974, kdy byly vydany první stanovy 2/74 pro 
energeticke soustavy CEZ 3 a SEP 4 vydane v [8]. Tyto stanovy mají za ůkol sjednotit 
zaznamy o poruchach, vypadcích a poskození zařízení pro vsechny distribucní spolecnosti 
v Ceskoslovensku. Po roce 1975 se zadna rysovat spolecna databáze poruch. 

Technicka ůroven teto databáze byla ovšem ůmerna dobe, kdy se zacala vytvářet. 
Neda se mluvit o soucasnem pohledů na databázi. Vse se zpracovávalo rucne pomocí 
formulařů a dselníků. Veškere informace byly organizovány ve forme textovych doku-
mentů. Je jasne, ze prace s takto organizovanymi ůdaji byla narocna a zdlouhavá. S 
kazdym novym vypoctem vznikl požadavek na sadu dalsích vypoctů. Z toho vyplyvala 
zcela nepšijatelna doba pro tvorbu novych vypoctů. Přes vsechny tyto nedostatky lze 

3(Cesk^ energeticko společnost 
Slovenska energeticko spolecnost 
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databazi hodnotit jako velice cenny zdrojinformací pro základní vypocty spolehlivosti. 
Ke vsem temto probleemům jestee přibyl jeden, a to ten, ze se databaze pšestala rozsiřovat v 
roce 1990, kdy doslo k rozpadu Ceskoslovenska. Jednotlive distribucní spolecnosti zacaly 
pouzívat různorode systemy pro sledovaní spolehlivosti a od tohoto okamziku se idea 
spolecne databáze pšestala rozvíjet. 

Expertní skupina z nazvem CIRED 5 se jako první zacala zabyvat problemem spolehlivosti. 
Jiz při prvním setkaní teto skupiny v roce 1997 byl vyrcen požadavek integrace speci-
fickych databazi jednotlivych distributorů. V roce 1999 se distributoši rozhodli pro globalní 
monitorovaní a monitorovaní vybranych soucastí jednotlivych zašízení. Ukolem shromazďovat 
a zpracovávat tato data byla poveřena Technická univerzita v Ostrave.Tímto způsobem 
se postupuje od roku 2000. Katedra Energetiky ve spolupráci s katedrou Informatiky 
vyvíjí od roku 2005 ramec pro transformaci dat. 

2.3 Výpocet spolehlivosti 

Vypocet spolehlivosti celeho systemu je zalozen na rozdelení systemu na komponenty 
spolehlivosti, proto se vypocet spolehlivosti sklada ze dvou fazi. V první fazi se získavají 
parametry z komponent spolehlivosti a v druhe fazi dochází k samotnemu vypoctu. Dale 
se vyhodnocují vysledky a hleda se způsob, jak zdokonalit kvalitu dodavky energie. Ze 
zkuseností je patrne, ze samotny sber parametrů spolehlivosti je daleko n^rocnejsí, nez 
samotny vypocet. Hlavním cílem monitorovaní udalostí v rozvodnych sítích je zabezpecení 
bezproblemove dodavky energie spotřebiteli. Míra spolehlivosti je ureena pomocí kom-
ponent spolehlivosti, databaze poruch a globálních ukazatelů spolehlivosti. 

2.3.1 Ukazatele komponent spolehlivosti 

Vetsina distributorů vytvaší statisticke pšehledy pro jednotlive komponenty spolehlivosti, 
ktere jsou sestavene ze zařízení jako jsou např. pojistky, vedení, transformatory atd.. Stati-
sticke pšehledy jsou shromazďovany k tomu, aby se identifikovaly nespolehlive zašízení. 
Dale se take používají k predikci chovaní systemu. 

5http://www.ckcired.cz/ 

http://www.ckcired.cz/
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System spolehlivostních komponent obsahuje tyto základní atributy: 

• frekvence poruch komponent a zařízení, 

• vypadky zařízení způsobene ůdrzbou a inspekcemi, 

• vypadky způsobene prací na jednotlivych castech a vypadky způsobene při zajišťovaní 
bezpecnosti prace v nejblizsím okolí zivych castí rozvodneho systemu. 

Atributy uvedene v pšedeslem seznamu se používají v techto případech: 

• majetkove vyrovnaní jizz pouziteho zařízení nebo zařízení zvlastního typu a doda-
vatele, 

• vyber noveho zařízení, 

• odhad doby zivotnosti zařízení, 

• vyber pracovního modu vysokonapíeifoveho sítoveho uzlu, 

• jine vypocty. 

2.3.2 Globální ukazatele spolehlivosti 

Tato data se zpracovávají na zaklade statistik orientovanych na spokojenost spotšebitelů 
vzhledem ke kvalite zásobovaní. Spolehlivost dodavky energie je vetsinou vyhodno-
cována nesledujícími parametry: 

• pocet přerusení (císlo vypadku / rok / spotšebitel) 

• celkove trvaní vsech přerusení (min / rok / spotřebitel) 

• průmerna delka přerusení (min / císlo vypadku) 

Uvedene ukazatele jsou doporucovany expertní skupinou UNIPEDE 6a jejich ůcelem 
je zarucit spotřebitelům průmernou spolehlivost dodavky energie. V prve šade jsou pouzitelne 
ve spojení s poradenskymi spolecnostmi, nadřízenymi organy a pro konkurencní rozbory. 
Samozšejme, ze se indexy používají při řesení beznych spotřebitelskych pozadavků a při 

6http://www.eůřelectřic.org/ 
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navazovaní kontaktů s novymi zákazníky. Ukazatele mají vazbu na konkretní odberne 
místo. Uv^zíme-li napšíklad EN50160, tak zde se pozorují poruchy s delkou vypadku 
delsí nez 3 min (tzn. dlouhe přerušení dodavky).Kratší vypadky spadají do kategorie 
EMC (elektromagnetická kompatibilita). 

2.3.3 Vstupní data pro vypocty 

Existují různe metody pro vyber vstupních dat, ktere vetsinou zavisí na typu zkoumaneho 
objektů a na dostupnych ůdajích o objektu. Na zaklade způsobu vyberu dat se metody 
delí na dve základní skupiny: 

• Empirická spolehlivost - vstupní ůdaje pro vypocet spolehlivosti, jez jsou získane z 
lídajťi na zařízení nebo ze zařízení podrobeneho podobnym podmínkám, 

• Predem stanovená spolehlivost - pravdepodobnost bezporuchového provozu je dana 
znalostí stavu zařízení. 

I kdyz pouzijeme spravny způsob vypoctu, ale nezajistíme nalezite a kvalitní vstupní 
ůdaje, pak budou vysledky neuspokojive. V energetice musíme casto celit nedostatků in-
formací o zařízení, například z důvodů maleho mnozství záznamů. V takovych případech 
casto dochází k pouzív^ní přibliznych ůdajů. Vysledky techto vypoctů dale sloupí k 
porovnávání různych variant konfigurace sítee. Při vypoctech se pouzívají stejne vstupní 
ůdaje pro kazdou z variant. 

2.3.4 Vypocet spolehlivosti 

V případe empiricke spolehlivosti je nutne znat ůdaje o provozu a poruchach castí zařízení, 
vyskytujících se v diagramu spolehlivosti nebo je nutne zajistit ůdaje z jinych castí, po-
drobenych podobnym podmínkam. Platí, ze cím více informací získame, tím jsou vysledky 
spolehlivejsí. Při poruse na silovych castech zařízení musí byyt ůdaje dostupne pro různe 
typy a nape^ove ůrovne. Pro vypocet spolehlivosti je nutne podrobne znat energetickou 
sít a dalsí ůdaje, jako pocet kusů, celkovou delku vedení, typ vedení, ůroven napetí aj.. 

Frekvence chyb napájecí sítee je tedy zakladní informace pro vypocet spolehlivosti. 
Tato metoda je hojne uzívany při zisku parametrů spolehlivosti a při vypoctech spolehlivosti, 
protoze vyzaduje rozdílny přístup ke kazdemu prvku energetickeho systemu. Empir-
icke metody vyžadují u vypoctů co nejpřesnejsí záznamy o poruchách. Proto je nutne při 
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techto vypoctech používat ůdaje zpetne i za nekolik let. Z takoveto databáze je potom 
mozne vypocítat základní spolehlivostní parametry pro jednotlive soucastky. 

Počet poruch za rok je urcen vztahem: 

A = ( ) 

N - pocet poruch (-) 
Z - pocet zařízení daneho typu v síti (-) 
X - období (rok) 

Četnost poruch na vedení je dana frekvencí vyskytu poruch na jednotku delky: 

N 
A = L • 0 , 0 1 • X ( r o k - 1 / 1 0 0 f c m ) 

N - pocet poruch (-) 
L - delka vedení (km) 
X - období (rok) 

Doba opravy je ureena vztahem: 

1 Tt 

N (h) 

N - pocet poruch (-) 
TÍ - trvaní poruchy (h) 

Pocet poruch je získan z databaze. Delka období se podšizuje pozadavkům na vypocet 
spolehlivosti. Dalsí nezbytna hodnota pro vypocet poruch je pocet vyskytů zařízení daneho 
typu v urcite oblasti. Tuto hodnotu je mozne získat od majitele zařízení. Vzhledem k 
tomu, ze pocet zařízení mení cinny vykon síte, pši vypoctech spolehlivosti se ignoruje. 
Z detailnejších databazi je mozne získat informaci, a to nejcastejsí přícinu poruchy pro 
oblast s nejvetsím mnozstvím nedodane energie. 

V stanovách císlo 2/74 jsou uvedeny parametry spolehlivosti pro základní soucastky 
viz tabulka1. Pocházejí z roku 1980 a jsou proto velice zastarale, tudíz je nezbytne tyto 
parametry aktualizovat. Vzhledem k tomu, ze jsou zaznamy velice různorode, neda se s 
nimi přímo pracovat. 
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Typ zarízení Napetí (kV) A ( r o k - 1 ) T (h) 

Transformátor 400/220 0,04 300 

400/110 0,1 6500 

220/110 0,02 30 

110/MV 0,04 1300 

MV/LV 0,03 2500 

Venkovní vedení 400 1,6/100 km 7 

220 2,3 6 

110 5,2 3,5 

22 14 3 

Kabelove vedení 110 2/100 km 50 

22 14,5 215 

Vypínac 400 0,015 250 

220 0,012 150 

110 0,010 100 

22 0,015 30 

Tabulka 1: Parametry spolehlivosti (originální stanovy CEZ) 
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2.4 Záznamy poruch zařízení a jejich heterogenita 

V případe energetickych sítí jsou zaznamy o poruchach zařízení jednotlivych distribu-
torů znacne heterogenní. Ackoli múze byt datovy model techto dat stejny (např. relacní 
datovy model)[9], nemusí byyt takova data nutne kompatibilní. Kupříkladu, množina 
relací dvou distributorů, patří k rozdílnym relacním schematům. Krome toho, kazde 
schema zahrnuje rozdílne atributy, vyjadřující stejnou vlastnost nejakeho typu entity. 

Problem se da řesit nasledujícím způsobem. Vytvoří se spolecne relacní schema a het-
erogenní data se transformují do tohoto jednotneho tvaru. Jina cesta je aplikovat jazyk 
XML [10]. Jakmile zacneme data spravovat pomocí relacního modelu, je nezbytne trans-
formovat XML dokument generovany pomocí XSLT [11] do relací. Pro tento ůcel se zda 
byt XML nedostacující. Dalsí řesení, ktere se nabízí, je vnutit distributorům spolecna 
schema, coz ovsem není mozne. 

Heterogenní data se zpracovávají z důvodu, aby bylo mozne v nich vyhledávat a 
analyzovat je. Proto potřebujeme transformovat, ukladat a indexovat heterogenní data. 
Bylo tedy vytvořeno spolecne relacní schema. Je zřejme, ze pro vypocet spolehlivosti 
podle vyse uvedenych vztahů není nutne mít k dispozici vsechny atributy, musíme vsak 
uvazovat, ze dalsí atributy se uvadejí z důvodu mocnosti dalsího rozsíření. 

Nyní popíseme anomálie, ktere se vyskytují v datech od distributorů. 

1. Rozdíl ve schématu - distributor dorud data v různych poctech relací nebo v různych 
relacních schematech. 

Príklad: 
RSdl = { { distributor J d , T0 , T3 , T4 } } 
RSd2 = { {dist_id, T0 } ,{ dist_id, T3, T4 } } 

Je patrne ze pro vyhledaní T0 atributů bude nutne vytvořit různe SQL dotazy. 
Navíc v druhem pšípade bude nutne pouzit spojení relací. 

2. Rozdíly v atributech - Nektere informace se skladají z vetsího množství atributů, nebo 
mají jiny format. 

Príklad: V pšípade distributora d1, je atribut T0 ulomen v jednom atributu tímto 
způsobem: 2005/03/09 07:18:00. V případe distributora d2 je atribut T0 ulomen po-
mocí peti atributů, a to takto: 2005; 03; 09; 07;18. 

Príklad: Vezmeme-li atribut T3 distributora d1, je ulozen jako pocet minut od hod-
noty atributu T0, a to 128. V případe distributora d2 je atribut T3 ulozen jinym 
způsobem, a to 2008/05/06 02:11:00. 
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Stejne jako v předcházejícím případe by bylo nutne vytvořit různe SQL dotazy, 
proto, aby jsme zjistili hodnotu atributů T3. 

3. Rozdíly v termínech: Pro hodnoty se stejnym vyznamem jsou pouzity jine termíny. 

Príklad: V případe distributora d1, je vyraz 22 pouzit pro napefovou ůroven 22 kV. 
Pro stejnou hodnotu je u distributora d2 pouzit termín 22 kV. Tento problem se dale 
vyskytuje v případech, kdy jsou pouzity různe jazyky. Například u atributu typ 
zařízení jsou rozdílne hodnoty pro Anglictinu a Nemcinu. 

Při shromazďovaní informací od distributorů bylo identifikováno přiblizne na 80 
podobnych anomálii. 

2.5 Ramec pro správu a dotazovaní v datech o poruchách 

Hlavním cílem ramce je transformovat různoroda data o vypadcích do jednotneho relacního 
modelu. Vystupní schema je zobrazeno v tabulce 3. Relacní schema obsahuje cizí klíce, 
proto jsou pouzity císelníky. Císelníky jsou oznaceny pořadovym dslem. V popsanem 
ramci vznika potřeba vytvošit sofistikovany jazyk, ktery bude slouzit k transformaci 
dat od distributora na jednotná vystupní data. Jakmile jsou data ulozena v jednotnem 
relacním schematu, je mozne se na ne dotazovat pomocí jazyka SQL. Nicmene takovy 
jazyk je pouze castí ramce, ktery umocňuje dotazovat se nad daty o vypadcích. Na obrázku 
1 je architektura samotneho ramce. Ramec se sklada ze dvou castí. První cast přistupuje 
k datum od distributorů a druha zabezpecuje dotazy ve spolecne databazi. 

2.5.1 Ukiadaní dat o výpadcích 

Z obrazku 1 je patrne ze pro transformaci je nutne zajistit 4 vstupní soubory 

1. Vstupní relace - relace od distributora casto ulozena ve formatu .xsl. 

2. Transformační program - zapis programu ktery transformuje vtupní relaci na vystupní. 

3. Číselník - je soubor dvojic < id , hodnota >.Pro zrychlení vyhledav^ní je id casto 
indexovano. Císelníky jsou ulomeny v pameti a jsou popsany pořadovym císlem , 
ktere je zobrazeno v tabulce 3. Příklad císelníku udavající napeíovou ůroven zařízení 
je v tabulce 4. Pro Ceskou republiku jsou císelníky generovány energetickou reg-
ulacní kanceláří napš. ERU 7 

7http://www.erů.cz/ 
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Označení Atribut Popis 

1 Spolecnost distributora Jedinecne císlo distributora 
2 Identifikace poruchy Jedinecne císlo poruchy 
3 Typ poruchy nahodna, planovana, vynuceni 
4 Rozvodna Typ rozvodny: jednoduchá, 

dvousystemova 
5 Distribucní oblast Specifikace umístení 
6 Typ síte izolovany system, kompenzovany 

system 
7 Napetova ůroven síte 0,4 kV;22kV 
8 Napeíova ůroven zařízení 0,4 kV;22kV 
9 Originální identifikace poruchy Jednotne císlo poruchy 
10 Pšícina poruchy cizí vlivy, příciny před spustením... 
11 Typ zařízení Venkovní vedení, podzemní vedení 

12 Porusena soucastka Specifická soucastka: kondenzator, 
vypínac, pojistka, kontakt 

13 Typ zařízení Rozsiřující specifikace: dřeveny 
sloup, ocelovy sloup... 

14 Množství porusenych soucastek 
15 Typ zkratu 
16 Vyrobce Siemens, ABB,... 
17 Rok vyroby Rok vyroby soucastky 
18 Cas zacatku poruchy 
19 Zacatek prací Cas zacatku odstraňovaní poruchy 
20 Konec prací Cas konce odstraňovaní poruchy 
21 Cas konce poruchy Cas kdy bylo zařízení vraceno do 

cšinnosti 
22 Cas konce poruchy soucastky Cas potřebny k oprave 
23 Cas uzemnení 
24 Nedodana energie na zacatku poruchy 
25 Nedodana energie na konci poruchy 
26 Nefungující transformátory na zacatku 

poruchy 
27 Nefungující transformátory na zacatku 

poruchy 
28 Nepřipojení spotřebitele na zacatku 

poruchy 
29 Nepřipojení spotřebitele na konci 

poruchy 
30 Nepřipojení spotřebitele nasobeny casem 

poruchy 
31 Typ poruchy 

Tabulka 2: Vybrane atributy pro analyzu dat o poruchach 
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Poradí Atribut Data Cizí klíč / 
Type Poradí číselníku 

1 distributor NUMBER ano/01 
2 event_ordeř CHAR 
3 event_type NUMBER ano/02 
4 distribůtion_point NUMBER ano/03 
5 area CHAR ano/01 
6 network-type NUMBER ano/05 
7 network_voltage NUMBER ano/04 
8 eqůipment_voltage NUMBER ano/04 
9 ořeginal_event_ordeř CHAR 
10 event_caůse NUMBER ano/06 
11 eqůipment_type NUMBER ano/07 
12 dámaged_eqúipment NUMBER ano/08 
13 dámaged_eqúipment_týpe NUMBER ano/10 
14 amount NUMBER 
15 short_type NUMBER ano/09 
16 producer NUMBER ano/11 
17 productiondate DATE 
18 T0 DATE 
19 T1 DATE 
20 T2 DATE 
21 T3 DATE 
22 T4 DATE 
23 TZ DATE 
24 P1 NUMBER 
25 P2 NUMBER 
26 D1 NUMBER 
27 D2 NUMBER 
28 Z1 NUMBER 
29 Z2 NUMBER 
30 LxT NUMBER 
31 failur^type NUMBER ano/13 

Tabulka 3: Vystupní relacní schema poruch 
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Transformační Překladové 

prcgram tabulky 

Obrazek 1: Ramec pro spravu a dotazovaní v datech o poruchach 
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Termín Preklad 

3 kV 3 

6 kV 6 

10 kV 10 

22 kV 22 

110 kV 110 

220 kV 220 

400 kV 400 

Tabulka 4: Příklad překladové tabulky - Překladová tabulka a číselník č.4 

Id Hodnota 

1 0,4 

2 3 

3 6 

4 10 

5 22 

6 35 

7 110 

8 220 

9 400 

10 jina hodnota 

Tabulka 5: Příklad číselníku - číselník č. 4, napétova Ůroven 
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4. Překladové tabulky - překladove tabulky vytvoří autor transformačního programu 
ve spoluprači z expertem jednotlivyčh distributoru. Překladová tabulka slouží k 
překladu termínu od ruznyčh distributoru do jednotneho tak, aby bylo možne použít 
číselník.Tyto tabulky jsou popsány pořadovým číslem. Překladová tabulka obsahuje 
dvojiče < termín, překlad>. Například v tabulče 5 je videt příklad překladove tab-
ulky pro distributora a číselník č.4. 

Pro každy datovy soubor je nutne vytvářet číselníky, překladove tabulky a trans-
formační programy. Distributor dodava sva data s pulroční periodičitou. Ukazalo se, ze 
překladoví? tabulky a transformační programy se na zaklade novyčh dat přílis nemení. 
Da se říči, ze pokud zabezpečíme kvalitní předpoklady uvedene vyse, samotna transfoř-
mače se automatizuje. 

2.5.2 Transformace dat 

Nyní je vhodne popsat samotnou transformači, čhod transformače je popsán pomočí 
programu, napsaneho v jazyče XML. Ve vypisu 1 vidíme algoritmus pro transformači 
dat. Vstupem algoritmu je vstupní relače a transformační program. Vystupem je jed-
notná transformovana vystupní relače. Transformační program se sklada s posloupnosti 
příkazu. Jak je videt v algoritmu, pročhazí se vsečhny prvky ze vstupní relače a po-
močí příslusnyčh transformačníčh příkazu se postupne ukládají do vystupní relače. Beh 
třansformače představuje funkče RunTransformation, ktera ma na svem vstupu in-
dex atributu vystupní relače a vstupní relači. Transformační příkazy pro jednu vystupní 
hodnotu jsou implementovány pomočí transformačníčh elementu obsazenyčh v trans-
formačním programu. Program musí byt ručne implementován pro kazdou hodnotu ze 
vstupníčh dat. Nasledujíčíčh nekolik příkladů se snazí představit transformační jazyk. 

Input: Input relation a, Transformation t 
Output: Output relation 

1. Relation o ; 
2. Row inputTuple < - a.ReadTuple ; 
3. foreach inputTuple a do 
4. Row outputTuple ; 
5. for i =1 to outputTuple.Count do 
6. outputTuple [ i ] = t.RunTransformation (i, inputTuple); 
7. end 
8. o.AddRow (outputTuple); 
9. end 
10. return o ; 

Vypis 1: Algoritmus transformače dat 
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Příklad 1: Ze vstupní n-tice se vezme hodnota z indexu 15 a z tabulky z označením "a". Tato 
hodnota se přelozí pomocí Číselníku ř.6. Výsledek překladu se převede do datoveho typu Double a 
výsledek se ulozí do výstupní n-tice na pozici 10. 

<Transformation 0utputltemlndex="10"> 
<ConvertTo DstType="Double"> 

<Translate CodeBookName="06"> 
<InputItem TupleName="a" Index="15"/> 

</Translate> 
</ConvertTo> 

</Transformation> 

Vypis 2: Příklad transformače 

Příklad 2: Ze vstupní n-tice se vezme hodnota z indexu 4, a přeloží se pomocí číselníku ř. 8. 
Výsledek se ulozí do výstupní n-tice na pozici 12. 

<Transformation OutputItemIndex="12"> 
<CodeBookValue CodeBookName="8"> 

<InputItem TupleName="a" Index="4"/> 
</CodeBookValue> 

</Transformation> 

Vypis 3: Příklad transformače 

Příklad 3: V tomto příklade jsou data ulozena ve dvou tabulkách, z označením a ab. Příkaz 
WhereEqual porovna hodnotý v n-tici aav n-tici b, pokud jsou shodnií výbere hodnot s indexu 9 
v n-tici b, z teto hodnotý se vezme podřetězec a jeho hodnota se přeloží pomocí číselníku. 

<Transformation OutputItemIndex="11"> 
<CodeBookValue CodeBookName="07"> 

<Substring StartIndex="0" Length="2"> 
<Select> 

<InputItem TupleName="b" Index="9"/> 
<WhereEqual> 

<InputItem TupleName="a" Index="2"/> 
<InputItem TupleName="b" Index="3"/> 

</WhereEqual> 
</Select> 

</Substring> 
</CodeBookValue> 

</Transformation> 

Vypis 4: Příklad transformače 

Příklad 4: Ze vstupní n-tice a indexu 5, 6, 7, 8, 9 se vezmou hodnotý pro rok, mřsíc, den a 
minutu. Vse se ulozí do výstupní n-tice na pozici 18. 
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<Transformation OutputItemIndex="18"> 
<Date> 

<Year> 
<InputItem TupleName="a" Index="5"/> 

</Year> 
<Month> 

<InputItem TupleName="a" Index="6"/> 
</Month> 
<Day> 

<InputItem TupleName="a" Index="7"/> 
< /Day> 
<Hour> 

<InputItem TupleName="a" Index="8"/> 
</Hour> 
< Minute> 

<InputItem TupleName="a" Index="9"/> 
</Minute> 

< /Date> 
</Transformation> 

Vypis 5: Příklad transformače 

2.5.3 Ukladaní dat 

Jakmile mame transformačemi upravenou jednotnou relači, muzeme je ulozit do SRBD. 
V databazi jsou ulozzeny vystupní relače a relače s číselníky. Autoři ramče implemento-
vali vlastní databázi, postavenou na multidimenzionalníčh datovyčh strukturačh [13]. V 
implementači jsou pouzity varianty R- stromu [12]. Přestozze byla pouzita vlastní imple-
mentače databaze, počíta se s tím, ze dotazy budou formulovany pomočí SQL jazyka. 

2.5.4 SQL dotazy 

Pro učely vypočtu spolehlivosti mame nektere typičke SQL dotazy. Například uzivatel 
určí typ zařízení a napeíovou uroven. Vysledek tohoto dotazu zahrnuje počet kusů zařízení 
a čelkove období T4 - T0 a T3 - T0 pro vsečhny odpovídajíčí záznamy za rok. Zde je dotaz 
v SQL jazyče: 

SELECT * , count(T4 - T0) , sum(T3 - T0) FROM OUTAGE 
WHERE equipment_type = < a set equipment> 

AND voltageJevel = < a set voltage level> 
GROUP BY TO.year 

Vypis 6: Ukázka SQL dotazu 
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Nasledujíčí dotaz získava počet kusů zařízení a čelkove období T4 - T0 a T3 - T0 pro 
poskozena zařízení, určite napetove ůrovne, určiteho distributora za čele období. Zde je 
dotaz v SQL jazyče: 

SELECT * , count(*) , sum(T4-T0) , sum(T3-T0) FROM OUTAGE 
WHERE damaged_equipment = < a set damaged equipment> 

AND voltageJevel = < a set voltage level> 
AND distributor = < a set distributor > 

Vypis 7: Ukazka SQL dotazu 

Protoze uzivatele ramče často neznají SQL jazyk, je mozne pomočí GUI vybrat hod-
noty ktere potřebují a dotaz se automatičky sestaví sam. 

2.6 Vysledky 

2.6.1 Databaze poruch 

Rameč byl pouzit ke sberu dat a vysledky se porovnávaly s originálními vysledky z pod-
kapitoly 2.3. Nova data zahrnují záznamy o poručhačh od distributoru z Ceske republiky 
a v jednom případe ze Slovenske republiky. Data jsou z rozhraní let 2000 - 2008 a čelkove 
jsou od sedmi distributoru. 

Distributoři dodávali data v xsl souborečh kazdy půlrok. Pouze jeden z distributoru 
doručoval dva soubory zajedno pololetí. Tyto dva soubory jsou sloučeny pomočí příkazu 
v transformačním programu. Přestozze se zpračovalo 110 souborů, bylo vytvořeno 98 
třansformačníčh programů. Průmerny počet záznamů v jednom datovem souboru byl 
3 077 a čelkovy počet zpračovanyčh záznamů byl 301 555. Lze konstatovat, ze musel byt 
vytvořen jeden transformační program pro kazdyčh 3 077 záznamů. Dale, pokud to bylo 
nezbytne, bylo potřeba vytvořit překladove tabulky. 

Data ktera distributoři kazdy půlrok dodávají se strukturne nelisí, je tedy mozne 
pouzívat transformační programy a překladove tabulky pro jednotlive distributory i nadale. 
Rozsířitelnost systemu je vysoká, je mozne přijímat data od noveho distributora nebo 
nova data od stavajíčíčh distributorů. Cas potřebny k vytvoření sjednočene databáze je 20 
min. Databaze zahrnuje 301 555 záznamů velikosti 70 MB. Tuto databazi můzeme pouzit 
pro dotazovaní a analyzu. Doba provedení dotazu, jako například dotazů uvedenyčh v 
podkapitole 2.5.4, je okolo 1 sekundy. 
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Obrázek 2: Trend indexů spolehlivosti pro kabelové vedení 22 kV 

2.6.2 Rámec 

Z teto databáze můZeme počítat základní spolehlivost jednotlivých prvků. Na obrázků 
2 je videt frekvence poruch a doba výpadků získana z výse uvedených dat pro kabelove 
vedení 22 kV. Výsledký analýzy vidíme na rozdílech mezi jednotlivými roký. Odlisnosti 
ůkazatelů spolehlivosti se eliminuje az dloůhodobým pozorovaním. 

Týto spolehlivostní parametrý bý mohlý aktůalizovat stare ůdaje ze starých stanov 
2/74 zobrazene v tabůlce 1. V tabůlce 6 je porovnaní hodnot ve starých hodnotach z 
rozpetí let 1975 -1990 a nových hodnot z rozpetí let 2000 - 2008. Výsledký zahrnůjí sazbý 
a průmernoů delků porůch zanzení. Ramec potvrzůje výsledký výpoctů spolehlivosti. 
Výsledký take prokazůjí, zze se da ramec poůzít pro analýzů dat. Nejvetsí výhodoů noveho 
zpracovaní je efektivita výpoctů. Je mozne získat dalsí důlezite informace, jako je treba 
nejbezznejsí přícina porůchý, vadne serie ůrciteho zařízení nebo oblast s nejvetsím mnozstvím 
nedodane energie atd.. 

Z tabůlký 6 je videt, ze aktůalní ůkazatele spolehlivosti jsoů lepsí. Zde jsoů ůvedený 
faktorý ovlivríůjící spolehlivost: 

• Bezůdrzbove zarízení - nekonají se planovane odstavký. Soůcastka na ktere se provadí 
ůdrzba není schopna výkonavat svoů fůnkci. 

• Nepríme prace na zivem vedení - aplikace nových izolacních materialů na naradí. 

• Dalkove ovladane výpínace ktere ůmoznůjí odpojit jmenovití proůd - setff manip-
ůlacní cas i peníze. 
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• V zalesnených oblastech je v Ceske repůblice instalovano izolovane električke ve-
dení. 

• Namísto oleje je pro jističe poůzívaný flůorid sírový nebo vakůům. 

• Papíroví izolace kabelů je nahrazena polýethýlenovoů. 

2.7 Jine přístupy k transformaci dát 

V teto kapitole jsme popisovali tránsformáční ramec, který transformůje relacní data od 
distribůtorů električke energie. V teto podkapitole popíseme nektere dalsí prístůpý k 
transformaci dat. V první časti kapitolý se zmíníme o integraci dat, celý tento text je 
zameřen na integraci dat, proto popíseme obecnoů teorii tohoto problemů. Dale je mno-
hdý nůtne tránsformovát XML data do jine podobý, napnklad z důvodů prevodů do 
jineho formatů nebo do jineho jazýka, popíseme nektere pnpadý techto tránsformáčí. 

2.7.1 Integrace dát 

Institůce dnesního sveta se v mnoha pnpadech venůjí podobným zamerům. Jejich zamerý 
můzoů být z různých odvetví, at ůz je to veda, obchod, zdravotnictví aj.. Institůce ůchovavají 
data o sve prači v databazíčh. Nad temito databazemi jsoů postavený informační sýsteemý. 
Problem ovsem nastava v sitůači, kdý je nůtne týto institůce spojit za ůčelem jejich spolůprace. 
Informační sýstemý a jejich databaze jsoů od sebe veliče odlisne a je tedý nůtne týto 
data integrovat do jednotne databaze, abý býlo mozne data obslůhovat pomočí jednoho 
společneho informačního sýstemů. 

2.7.2 Problémy při integraci 

Podkapitola výchazí z prace [24]. Integrace heterogenních informačních sýstemů se Tesí 
tak, ze se ůzivateli výtvorí ilůze interakce s jedním informačním sýstemem. Uživateli 
je poskýtovÉn homogenní logický pohled na data, ktera jsoů získana z heterogenních 
databazi. Je nůtne abý takovato data býla reprezentovana pomočí stejných datových 
modelů a ze stejnoů semantikoů. Hlavními probleemý pri integraci heterogeniíčh informačních 
sýstemů jsoů: 

• Architektůra informačních sýstemů. 
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Zařízení Období 

\(rok~l),r (h) 1975 -1990 2000 - 2008 

Kabelove vedení 22kV A 14,5 4,8 

T 22 34 

Venkovní vedení 22kV A 14 3,6 

T 3 18 

Venkovní vedení 110kV A 5,2 0,25 

T 3,5 3,2 

Transformator MV/LV A 0,03 0,008 

T 2,5 12,8 

Transformator 110 kV/MV A 0,04 0,04 

T 1,3 49 

Jistič 22 kV A 0,015 0,006 

T 30 40 

Jistič 110 kV A 0,01 0,01 

T 100 60 

Tabůlka 6: Porovnaní výsledků 
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• Obsah a fůnkcionalita informačního sýstemů. 

• Drůh informací ktere? informační sýstem zprístůpnůje (alfanůmerička data, můl-
timedia, strůktůrovana data, nestrůktůrovana data). 

• Mocnosti bůdoůčího homogenního informačního sýstemů (moznost pndavaní nových 
dat, poůze ke čtení). 

• Pravidla obchodovaní a omezení integritý. 

• Výkonove pozadavký, hardware a operační sýstem, software databaze, ůzivatelske 
rozhraní. 

2.7.3 RUzne prístupy k integraci 

Informační sýstemý se dají strůktůralne rozdelit na vrstvý. Zde je výpis vrstev tak jak 
nasledůjí za seboů: 

• Uzivatele informačního softwarů. 

• Uzivatelske rozhraní softwarů. 

• Rídící logika. 

• Databaze. 

Integrace na první vrstve zabezpečůjí samotní ůzivatele. Výhodnočůjí rozdílý a růčne 
integrůjí data. Uzivatele ale můsejí znaat detailne databazi a strůktůrů informačního sýstemů. 
Na vrstve ůzivatelskeho rozhraní je jeste iniciativa ponechana na ůzivateli. Uživatel poůze 
pračůje ze společným ůzivatelským rozhraním, pnkladem múze být webový výhledavací 
stroj. Na vrstve řidiči logiký ůz je iniciativa předaína aplikaci, ta se stara o přístůp k het-
erogenním datům a ůzivateli ůzz vrací homogenní data. Tento způsob je ale mozne apliko-
vat jen pro male množství sýstemů ktere se sjednocůjí. Z narůstajícím počtem sýstemů 
neůmerne roste slozitost aplikace. Na nejnizsí ůrovni dochaazí k prevodů jednotlivých 
databazi do nove společne databaze. Tento způsob pnnasí nejefektivnejsí resení. 

2.8 XSL transformace 

Stýlový jazýk XSL (Extensible Stýlesheet Langůage) [18] je rozdelen do dvoů častí, na XSL 
Transformations (XSLT) [19] a XSL Formatting Obječts (XSL-FO) [18]. Prvotním zaímerem 
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býlo výtvorit silnejří verzi CSS [12] (jazýk pro formatovaní poůzitý v HTML [22]), pozdeji 
se ale rozdelil na XSLT jako transformační čast a XSL-FO jako formatovací čííst [21]. 

XSL je tvorřen trřemi jazýký: 

• XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) - jazýk pro prevodý XML. 

• XSL-FO (Extensible Stylesheet Language - Formatting Objects) - jazýk pro specifikaci 
vizůalního formátování XML. 

• XPath - dotazovací jazýk XML, výůzíván v XSLT pro identifikaci odpovídajících si 
elementů. 

2.8.1 XSLT 

XSLT je aplikace XML, která specifikůje pravidla, na jejíchz základe se provádí prevodý 
mezi dokůmentý v jednom formátů XML na dokůmentý v jinem formátů [21]. Dokůment 
v XSLT je stýlová sablona obsahůjící sadů vzorců. Procesor XSLT pak elementý ve vs-
tůpním dokůmentů porovnává se vzorý ve stýlove řablone, a kdýz narazí na odpovídající 
vzor zapíře sablonů príslůsneho vzorů do výstůpního stromů. Po dokončení techto kroků 
můze výstůpní strom serializovat bůd' do jineho dokůmentů nebo HTML. Existůje celá 
rada softwarových procesorů, ketrá ůmoznůje zpracování XML dokůmentů na základe 
XSLT. Mezi nejznámejsí nástroje patrí: SAXON [16], Xalan [17], MSXML [20]. 

Výkonání prevodů je postavene na dvojici soůborů: 

• zdrojový dokůment ve formátů XML. 

• vzorec pro převod,napsaný v jazýce XSL. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF—8"?> 
<!DOCTYPE human SYSTEM "people.dtd"> 
< ! This is metadata > 

<people> 
<person gender="male"> 

<name>Peter</name> 
<address> 

<street>Baker Street</street> 
<num>99< /num> 
<town>London</ town> 

</address> 
</person> 

</people> 

Výpis 8: Príklad XML dokůmentů 
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<xsl:stylesheet xmlns:xsl=http: //www.w3.org/1999/XSLJTransform> 
<xsl:template match="//person[address/town="London"]"> 

<cit izen> 
<name> 

<xsl:value - of select="name"/> 
< /name> 
<address> 

<xsl:value - o f select="address/street"/> 
<xsl : text> number: </xsl:text> 
<xsl:value - o f select="address/num"/> 

</address> 
</citizen > 

</xsl:template> 
</xsl:stylesheet> 

Výpis 9: Príklad XSLT dokůmentů 

<cit izen> 
<name> 

Peter 
< /name> 
<address> 

Baker Street number: 99 
</address> 

< /citizen > 

Výí pis 10: Výí sledek transformace XSLT 

2.8.2 X S L - F O 

Vetsina schematických značek v XML popisůje semantický význam obsahů, který je v 
nich ůzavren [21]. Je vřak taký nůtne tento obsah nejak zformátovat. Za tímto ůčelem 
můsí probehnoůt nejaký krok, kdý na dokůment XML aplikůjeme ůrčite formátovací in-
formace. Pro týto ůčelý se poůzívají kaskádove stýlove sabloný nebo práve XML-SO. 
XSL-FO je ůplnoů aplikací XML, popisůje presne ůsporádání textů na strance. Její ele-
mentý reprezentůjí jednotlive stránký, bloký textů na stránkách, grafiků nebo oddelovače. 
Dokůmentý v XSL-FO se ve vetsine pnpadů netvorí přímo, ale za poůzití stýlových 
sablon v XSLT. Týto sabloný provedoů transformaci z původního značkování dokůmentů 
do XSL-FO. Aplikace, která má pak dokůment zobrazit, prečte výsledný XSL-FO a zo-
brazí jeje ůzivateli. Protozze dnesní prohlízzeče nepodporůjí príme zobrazení XSL-FO, 
často se XSL-FO transformůje do konečneho formátů jakým můze být napríklad PDF 
nebo TEX. 

http://www.w3.org/1999/XSLJTransform
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2.9 Integrace XML dat do relacní databáze 

Pokůd8 chceme poůzít relační databázi ke zpřístůpnení XML dat, je nůtne prizpůsobit 
relační strojXML strůktůrám a dotazovacím jazýkům. Pro ůkládání dat do relačních 
databází se poůzívají následůjící techniký: 

• XML sloupec, který ůmoznůje ůkládat celý XML soůbor v jedne komponente rádků 
tabůlký, 

• XML kolekce, pro kteroů jsoů XML data dekomponována do rádků a sloůpců více 
tabůlek. 

XML sloůpec je vhodný pro data, která nejsoů moc často menena. Je nůtne zarůčit, abý 
reprezentace dat ůmoznovala presne rekonstrůovat originál. Z původního XML nesmí 
zmizet mezerý, poradí elementů, cozz je pozadováno napr. ů elektronický podepsaných 
dokůmentů, lekarských nebo právnických dokůmentů. XML kolekce je vhodná pro často 
se menící data. Reverzibilní dekompozice není pozadována. 

Strůktůrální transformace XML dat můze být provedena bez znalosti popisů, potom 
se jedná o genericke metodý nebo se znalostí popisů pomocí DTD nebo XML Schema, 
potom se jedná o metodý rízene schematem. Genericke metodý poůzívají nekolik tab-
ůlek pro ůlozzení XML dat bez ohledů na jejich strůktůrů. Tabůlkove zobrazení je trans-
formace, pri ktere se poůzívají datove orientovaná XML data. Tato data obsahůjí ele-
ment <database>, kterýž obsahůje elementý <table> skládající se z elementů <row> a 
jejich elementů <colůmn>. Podle SQL/XML se genericke značký table a colůmn v praxi 
nahrazůjí odpovídajícím jmeenem tabůlký a jmeenem sloůpce. Naopak, jednodůche ele-
mentý (týpů PCDATA) a/nebo atribůtý mapůjí na sloůpce tabůlek. Určení jmen sloůpců 
závisí na poůzitem software. Je zřejme, ze tento jednodůchý způsob je vhodný tam, kde 
se pomocí XML pracůje s datý z relační databáze. 

Známým predstavitelem metod rízených schematem je zobrazení nazývane objek-
tove relační. Týpý elementů se mapůjí na trídý a tý následne do relačního nebo objektove 
relačního modelů dat. Ten jako prostíedník samozrejme není nůtný. Vztahý mezi tab-
ůlkami (referenční integrita) jsoů zalozený na ůmelých klíčích , ktere je nůtne pri plnení 
tabůlek databáze generovat. Existůje-li vhodný XML atribůt, je mozne jejpoůzít take 
jako primární klíč. Pro reversibilní proces ovsem nemůsí být vzdý rozlisitelne, co klíčům 
a cizím klíčům z tabůlek odpovídá, tj. zdali jde o ůmelý nebo přirozený klíč. Umelý klíč 
bý se mel vlastne ignorovat. 

8Značná část je prevzata z práce [23]. 
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2.10 Zhodnocení 

Tato kapitola nám mela predstavit různe pohledý na integraci dat. Na nekolika pnpadech 
býlo popsáno proč dochází k integraci dat, společne s temito případý býlý popsaný i 
různe pnstůpý resení teto problematiký. Tato práce se venůje transformačnímů rámci, 
tento prípad je príkladnoů ůkázkoů motivace k integraci dat. Soůhrnne se dá ríci, ze 
dochází k integraci různorodých relačních dat od distribůtorů do společneho relačního 
schematů. Nedochází tedý k transformaci do jineho datoveho formátů, ale poůze k ůprave 
vstůpních nesoůrodých dat. Na týto data je mozne, z pomocí jazýka XML, aplikovat 
transformační programý, ktere zajistí transformaci do společneho relačního schema. 
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3 Teorie ladení programů 

3.1 Úvod 

Tato kapitola se bůde venovat teorii ladení programů. Kapitola je inspirována semestrální 
prací [5] a půblikacemi [25, 26]. Jejím cílem je seznámit s dostůpnými postůpý pri ladení 
programů. Jakmile se začalý programovat aplikace pro počítače, vzniklá ů programátorů 
potreba, mít moznost si svůj program postůpne odladit a tím overit jeho fůnkci. Jakmile 
začne být program rozsáhlejsí a slozitejsí, začnoů se v nem výskýtovat chýbý. Takoveto 
chýbý se tezko odhalůjí poůze na zaklade chování programů. Začalo se pracovat s různými 
technikami, jak chýbý odhalovat. Výsledkem se stalo samotne ladící prostredí. V průbehů 
časů se zazilý různe prístůpý k ladení programů: 

• Instrumentace - jeden z prvních prístůpů k ladení programů, ůzivatel si do pro-
gramů vkládá kontrolní výpisý a pomocí nich kontrolůje napr. hodnotý promenných 
nebo správnost výhodnocení podmínký. 

• Staticka analýza programu - program kontrolůje korektní alokaci pameti a přístůp k 
ní. Bůd' binární formů nebo zdrojový program. 

• Ladící prostředí - nástroj, který je schopný výhodnocovat program behem jeho výkonávání 

3.2 Překlad zdrojových kodů 

Fáze prekladů programů ůzce soůvisí s fází ladení kodů. Pri prekladů dochází k nekolika 
fázím, týto fáze jsoů popsáný v následůjícím textů. Důlezzite je, ze v ůrčitých fázích dochází 
ke vzniků prvků velice důlezitých pro ladící prostredí. Překladač je program, který trans-
formůje zdrojový kod ve výssím programovacím jazýce na ůroven zpracovatelnoů počítačem. 
Pro človeka je srozůmitelný zápis programů v nekterem z výssích programovacích jazýků 
a pro počítač zase zápis ve strojovem jazýce. Překladač zajistí tento prevod. Lze ho chápat 
jako nekolika ůrovnovoů transformaci zdrojoveho kodů do nizsích forem reprezentace, 
kdý pri kazdem kroků transformace dochází ke ztráte informací o původní podobe kodů. 
Z pohledů procesorů tak dochází k abstrakci informace o původne poůzitem programovacím 
jazýků, jelikoz procesor dokáze výkonávat stále jenom svoů instrůkční sadů, bez ohledů 
na původní jazýk[5]. Proces prekladů a jednotlive fáze: 

• Lexikální analýza - Nejnizsí ůroven zpracování. Ve zdrojovem textů dochází k rozčlenení 
na jednotlivá klíčová slova, která se nazývají lexemý. Pro analýzů se poůzívají regůlární 
výrazý a konečne aůtomatý. 
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• Syntakticka analýza - je nejdůlezitejsí fází prekladů. Na základe výstůpů z lexikální 
analýzý se provádí kontrola vstůpního jazýka. Výhodnocůje se, jestli je program 
správne zapsán. Pracůje se bezkontextovými jazýký a celý proces probíhá na základe 
rekůrzivního sestůpů, kdý se bůdůje sýntaktický strom. 

• Semanticka analýza - na základe sýntaktickeho stromů se provádí analýza významů 
jednotlivých operací. Provádí se různe konverze a týpová kontrola. Výstůpem je 
semantický strom, doplnený dodatečnými informacemi s provedenými konverzemi. 

• Generovaní mezikódu - v teto fázi se na základe semantickeho stromů provádí trans-
formace do lineární posloůpnosti instrůkcí. Nejde o finální strojový kod, ale jen o 
pomocný jazýk, který ůlehčůje finální transformaci, která probíhá v závislosti na 
architektůre. Pro mezikód se poůzívá jazýk sýmbolických adres, jinými slový as-
sembler. 

• Optimalizace - Zde dochází k různým transformacím mezikodů, cílem je zlepsení 
vlastností. 

Jak je patrne z obrázků 3, tak práve první fáze je pro ladení nejdůlezitejsí. V teto fázi 
dochází k získávání potrebných informací jako jsoů jmena promenných, čísla rádků s 
deklaracemi, promenne a fůnkce, datove týpý, argůmentý fůnkcí. Vsechný týto informace 
se dají nazvat ladícími informacemi. V průbehů překladů se o tvorbů a správů techto 
informací stará generátor ladících informací. Na týto informace jsoů kladený následůjící 
pozřadavký: 

• Nesmí dojít k ovlivnení prekladače pri generování ladících informací. 

• Zajistení konzistence informací. 

• Ladící informace jsoů generováný ve správnem formátů. 

3.3 Ladení programů 

3.3.1 Úrovne ladení programů 

Vzhledem k ůrovni, na ktere se ladící prostredí pohýbůje, se dá rozlisit na nekolik drůhů. 
V prvním pnpade se jedná o ladení jádra. Jedná se vetsinoů o operační sýstemý. Speci-
fikům tohoto prístůpů je, ze ladící prostredí nemůze bezet na stejnem stroji jako ladený 
operační sýstem. Ladící strojkomůnikůje se strojem, na kterém bezí testovaný operační 
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Obrázek 3: Ukázka činnosti překladače [5] 

system pomočí komunikačního protokolu. Dalším přístupem je ladení na Úrovni stro-
jového kodu. V tomto pnpade je ovsem uZivatel ochuzen o moZnosti zjistovaní takových 
informací jako by ladil zdrojový kod pKmo v nekterém vysším programovacím jazyce. 
Casto se pomocí zpetne rekonstrukce da dosahnou urovne jazyka symbolickych instrukcí, 
coz mMe uzivateli nabídnout vetsí pšedstavu o funkci programu. Pnstup, kdy dochází 
k ladení na tírovni zdrojoveho kodu se vyznacuje tím, ze ma uživatel mocnost krokovat 
program po jednotlivych instrukcích implementacního jazyka. Tento zpiisob se ukazal 
jako nejefektivnejsí a je take? nejvíce pouzívan. Implementace ladícího prostredí pro trans-
formacní rámec nejvíce odpovídá tomuto typu, proto v nesledujících kapitolech budou 
uvedeny nešktereí jeho vlastnosti. 

3.3.2 Obecné principy 

Aby mohlo ladící prostredí správne fungovat, je nutne mu zajistit ladící informace. Jak 
bylo uvedeno drive, jsou tyto informace produktem prekladace. Ladící prostredí se spoustí 
spolu s jiz prelozenym programem a jsou mu tyto informace pšedany. Pri ladení kodu 
se doporucuje dodržovat urcite principy, jeden z nich se nazyva Heisenbergťív princip. 
Jedna se o to, ze je nutne zajistit, aby ladící prostredí neovlivnovalo beh programu. Na 
zaklade nedodržení tohoto predpokladu by se mohlo stat, ze ladící prostredí vygeneruje 
urcitou chybu, zpťísobenou jeho funkcí. Uzivatel by ovsem tuto chybu zaregistroval s 
povedomím, ze doslo k chybe v programu, ktery zrovna ladí. Je proto nutne zajistit 



36 

správnou funkci ladícího prostredí a zamezit takovym situacím. Ve skutecnosti se ale 
najdou vyjimky pro beh ladícího prostredí paralelne s programem. Príkladem muze byt 
beh ve spolecnem vyvojovem prostredí. 

3.3.3 Důležité informace pri ladéní programů 

V prťíbehu ladení je dulezite, aby mel uzivatel kompletní prehled o všech dulezitych 
informacích. Tyto informace se mohou tykat jak samotneho ladeneho programu, tak i 
stroje, na kterém ladící prostredí bezí. Zde jsou nejdulezitejších informace, ktere vetsinou 
uživatel potrebuje znat. 

• Pozice ve zdrojovém kodu - Jedna se o základní funkci ladícího prostredí. Umoznuje 
uzivateli sledovat vykon^v^ní programu na zaklade zvyraznení práve vykonavaneho 
ršaídku. 

• Hodnoty proměnných - Uzivatel ma moznost sledovat vsechny promenne ve svíěm 
programu. Muze tak napr. vyloucit chyby spatnou inicializací nebo chybu zpťísobenou 
špatnym aritmetickym vypoctem. 

• Vlákna - Jedna-li se o vícevlaknovy program, musí mít uzivatel moznost získávat 
informace ze vsech vlaken. Coz je nutne pši rešení mezi-vlaknove komunikace. 

3.3.4 Ovládací prvky ladícího prostředí 

Pro ovladaní ladícího prostredí se zabily nektere funkce, ktere se staly standardem. Zakladní 
druh krokovaní je krokovaní pšes instrukce. Tento zpťísob lze pochopit takto, ze ladící 
prostšedí postupne vyhodnocuje jednotlive rádky, nezanoruje se ovsem hloubeji do kodu, 
ale pouze vyhodnocuje navratove hodnoty v pnpade, ze by byl pnkaz sloven ze slozzitejsí 
hierarchie. Tento druh krokovaní se nazyva krok pres neboli step over. Opacnou funkcí 
kterou ma uzivatel moznost pouzit krok dovnitř neboli step into. V tomto pnpade pokud 
pšíkaz programovacího jazyka vyuzíva funkci z jine casti zdrojoveho kodu, ladící prostredí 
vyhodnocuje i tento, dalo by se ríci zanošeny kod. Uzivatel ma tedy prehled o kompletní 
práci programu. Pokud uzivatel pši krokovaní programu zjistí, ze je zanošen v hierarchii 
volanych funkcí, ma moznost pouzit dalsí funkce, a to kroku ven neboli step out. Dostane 
se tedy o uroven vyse. Pri ladení musí mít uzivatel moznost sam si urcit, od kterého místa 
se zacne nebo kde se ma ladící prostredí zastavit. K tomuto slouzí body prerusení neboli 
breakpointy. Uzivatel si zvolí rádek zdrojoveho kodu a ten svaze s tímto breakpointem. 
Ladící prostredí se potom v tomto miste zastaví a uzivatel ma moznost vyhodnotit stav 
promennych v tomto šadku kodu. Ve spojení z breakpointem ma uzivatel moznost pouzit 
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funkci pokračuj neboli continue. Ladící prostredí se na zaklade tohoto pokynu pšesune na 
dalsí breakpoint a nebo v pnpade, ze nejsou pouzity dalsí breakpointy, program dobehne 
do konce. 

3.3.5 Príklady ladících prostředí 

• NetBeans debugger - Vyvojove prostredí NetBeans [14] je primarne urceno pro plat-
formu Java. Uzivatel ma moznost používat pro ladení programu velice propraco-
vane ladící prostredí. Ladící prostredí je plne konfigurovatelne, uzivatel ma moznost 
si prostredí vyladit podle svych potreb. Prostredí obsahuje vsechnu vyse uvede-
nou funkcionalitu. Rozsišuje funkcionalitu napríklad o moznost sledovat reference 
na objekty nebo pocet instancí jednotlivych datovych typu, dale vyhodnocovaní 
vyrazu za behu pnmo v kodu, uzivatel pouze ukaze na promennou nebo vyraz a 
zobrazí se mu jeho hodnota. 

• Microsoft Visual Studio debugger - Vyvojove prostredí urcene pro jazyky C#, C++, Vi-
sualBasic spolecnosti Microsoft [15]. Ladící prostredí je souc^stí vyvojoveho prostšedí. 
Uzivateli poskytuje funkci IntelliSense, jedna se funkcionalitu ktera urychluje vyvoj 
softwaru. Umoznuje uzivateli jednoduche hledaní funkcí, automaticke dokoncov^ní 
klícovych slov programovacího jazyka, interaktivní zobrazovaní dokumentace pro-
gramovacího jazyka. 

3.3.6 Architektura ladícího prostředí 

Protoze se budeme v nasledujících kapitolach zabyvat navrhem ladícího prostredí pro 
transformacní ramec, ktery ma mnoho vlastních specifik, chtel bych se nyní zmínit o 
pouzívane architekture a obvyklych prvcích ladících prostredí. Obecna struktura ladícího 
prostšedí je znazornena na obrázku 6. 

Pro komunikaci s uzivatelem ma kazde ladící prostredí uzivatelske rozhraní. Ladící 
prostšedí vetsinou funguje ve dvou rezimech, a to v režimu príkazove rádky a v rezimu s 
grafickym uzivatelskym prostredím. Jadro ladícího prostredí, vsak ziist^va stejnee pro oba 
dva rezimy. Jadro ladícího prostredí se stará o krokovaní programu a v podstate zasíla 
zprávy grafickemu rozhraní, ktere jadro zobrazuje uzivateli. Ladící prostredí tak pracuje 
se dvema vlakny, jedno vlákno se stará o beh programu a druhe vlakno o zobrazení 
informací. Jadro se stará o pnstup k ladícím informacím, krokovaní programu a práci s 
body prerusení. 
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Obrázek 4: Debugger vyvojoveho prostredí NetBeans 

Obrázek 5: Debugger vyvojoveho prostšedí Microsoft Visual Studio 2008 
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Obrázek 6: Architektura ladícího prostředí na úrovni zdrojového kódu [5] 

Při prekladu jsou generovány ladící informace: 

Názvy a typ promennych a umístení v pameti. 

Nazvy a typy funkcí a jejich umístení v pameti. 

Jmena souboru se zdrojovými kody a císla Mdku, odpovídající dílcím usekum kodu. 

Informace potrebne k vytvorení stavu zásobníku. 

Informace o expandovanych makrech. 

Informace ladící prostredí zpracov^va dvema zpťisoby. Prvním zpiusobem se infor-
mace uchovava oddelene od programu. Pri prekladu se vytvorí soubor se strojovym 
kodem a navíc soubor s ladícími informacemi. Tento způsob pouzíva spolecnost Mi-
crosoft ve svych ladících nástrojích. Dalsím způsobem je ulozzení informací spolu s pro-
gramem. Vyhodou je jednodusí distribuce. 
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4 Analýza procesu transformace dat 

V teto kapitole predstavím zakladní procesy pri transformaci dat pomocí transformacního 
ramce, ktere jsou důlezite pro pozdejsí ravrh ladícího prostředí. Samotna transformace 
dat je provadena v posloupnosti procesů, je to naataní dselníků a prekladovych tab-
ulek, dale nactení vstupních dat a transformacního programu. Po nactení důlezitych dat 
se uskutecní samotna transformace a upravena vystupní data se ulozí do vystupní sjed-
nocene tabulky. Nesledující diagram aktivit ma za ůkol ukázat posloupnost vykonávaní 
procesů programu pri transformaci dat. Jak bylo popsáno v kapitole 2, je nutne zajistit 
ctyři typy vstupů, nektere jsou vstupy vyře zmínenych procesů a jsou to vstupní tabulka, 
překladove tabulky, dselníky a transformacní program. V nasledujících podkapitolach 
procesy podrobneřji rozebereme. 

4.1 Výber taskListu 

V podstate cely průbeh transformace zadna vyberem tzv. taskListů. Task list je doku-
ment zapsany v jazyce XML. Je to plan, ktery rámci ríka s cím se bude pri transformaci 
pracovat. Na ukazce 8 je pnklad task listu. 

<TaskList> 
<Task> 

<LoadInputTuple Name="a" FileName="reas02\reas02_2001_01-12_3.dat7> 
<RunProgram FileName="reas02test\t_reas02_2001_01-12_3.xml"/> 

</Task> 
</TaskList> 

Vypis 11: Príklad XML dokumentu taskList 

Jak je videt na príkladu, struktura dokumentu se sklada z korenoveho elementů TaskList. 
Korenovy element obsahuje element Task. Tento element predstavuje jeden ůkol rámce. 
TaskList můůze obsahovat nekolik ůkolů. Jednotlive ůkoly jsou zpracovávány postupne. 
Struktura elementů task je pro vykonav^ní nejdůlezitejří, obsahuje dvojici elementů, a to 
LoadlnputTuple, tento element ríka jak rámec pojmenuje vstupní tabulku do ktere budou 
nacMny vstupní data a cestu k souboru vstupních dat. Vstupní data jsou ulomena v xls 
tabulce jak uz bylo popisováno v kapitole 2. 

Druhy element predstavuje samotny transformacní program. Jeho atribut udava cestu 
k souboru. Vřechny elementy mají svou objektovou reprezentaci. V případe taskListu je 
to trída cTaskList. Tato trída obsahuje důlezitou metodu LoadTask pomocí ktere se 
zpracuje XML dokument TaskList a naplní se kolekce tasku. Pri zpracovávání TaskListu 
pomocí metody Evaluate se prochází touto kolekcí a zpracovávají se jednotlive ůkoly. 
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Obrázek 7: Aktivitní diagram procesu transformace 

Trídní reprezentace ůkolu se jmenuje cTask . Obsahuje mnozinu promennych predstavující 
jednotlive atributy elementu Task, a metodu Evaluate která predstavuje jeho vykonaní. 

4.2 NaCtení překladových tabulek 

Po nactení TaskListu je jako dalsí krok nactení prekladovych tabulek. Funkce i původ 
překladovych tabulek byla popasana v kapitole 2. Vsechny potrebne prekladove tab-
ulky jsou ulomeny ve slozce kde je ulomen vstupní a transformacní soubor. Jejich objek-
tová reprezentace je realizována pomocí dvou tríd. Jedna prekladova tabulka je reprezen-
tována trídou cTranslationTable. 
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cTask 
Class 
+ rf^ornplEKElement 

B Fields 
ýS m_CodeEiookParanis :ArrayList 

m_InpuťTupleParam5 : ArrayList 
.V m_OutpuťTupleParam : cTaskParameter 

m_Program : cProgram 
m_ProgramParam : cTaskPara meter 

• Properties 

^ Program { get; } : cProgram 
B Methods 

•..'V CreateOutputTupleO: void 
" i Evaluate(): cValueHolder 

IsValidChild{XmlNodeChildJ: bool 
• 'V LoadCodeBooks{):void 

LoadInputTuples{): void 
LoadProgramO: void 
ParsefXmlNode Node): void 

• RegisterElement{): void 
=V WriteSo u rceCo de{XmITextWriter Wri ter) : void 

B Events 

ShowXml: EventShowXml 

0 Nested Ty pes 

Obrázek 8: Třídní reprezentace úkolu a seznamu úkolů 

Obrázek 9: Třídní reprezentace vstupní tabulky a skupiny vstupních tabulek 

Tato trída obsahuje kolekci jednotlivých zaznamu tabulky. Jeden záznam prekladove 
tabulky je reprezentován pomocí trídy cTranslationTableRecord. 

4.3 Načtení vstupní tabulky 

Dalsí ze ctverice prvku potrebnych k transformaci jsou vstupní data. Data jsou reprezen-
tována pomocí tabulky ve formatu xsl. V pnpade nekterych distributoru je více vstupních 
tabulek. Z techto diuvodiu se pro objektovou reprezentaci používají dve trídy. Trída s 
nazvem cTupleTableGroup představuje skupinu techto vstupních tabulek. Trída ob-
sahuje kolekci,ve ktere jsou ulozeny jednotlivé? vstupní tabulky. Jedna vstupní tabulka je 

cTaskList g l 
d £ 5 
•+ ríixnp lex Elemai t 

B Fields 
,-ý m_TaskList: ArrayList 

B Properties 

2S1 TaskList { get; } : ArrayList 
B Methods 

Evaluate{): cValueHolder 
0 IsValidChild{XmlNodeChild): bool 

• LoadTasks{string FileName): void 
• Parse[XmlNode Node): void 
'•4 RegisterElement{): void 

WriteSo u rceCo d e{XmITextV^riter VJriter): void 
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Termín Preklad 

A. Eberle GmbH A. Eberle GmbH 
ABB ABB 
ABB EJF ABB EJF Brno 
AEG AEG Berlín 
ALCATEL Alcatel 
ALSTOM Alstom 
ARB ostatní vyrobci zahranicní 
Arteche Arteche 
AT&T A T & T 
Barnier Barnier 
BBC BBC (Brown Boveri) 
BERGMAN Podmokly ostatní vyrobci zahranicní 
BEZ Bratislava BEZ Bratislava 
BICC BICC 
CELLPACK Cellpack 
CORNING Corning 
CSEPELI BUDAPEST Ganz a Csepeli 
CKD Praha CKD Praha 
DCK Holoubkov DCK Holoubkov 
DEHNE - SOHNE DEHN + SOHNE 
DEZ Decín DEZ Decín 
DIA Berlín NDR DIA Berlín NDR 
Dorman - Smith Dorman - Smith 
DRIBO, spol. s.r.o. DRIBO 
Driescher Driescher 
DYNAMOWERKE Dýnámowerke 
EBG EBG Lintz 
EFACEC EFACEC 

Tabulka 7: Príklad prekladove tabulky - Cast prekladove tabulky c.11 
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cTupleTableGroup [D 
Class 

0 Fields 
$ m_CurrentRow: int 
$ m_InpuťTupl eTabIes : HashtabIe 
$ m_MainTable: cTupleTable 

B Properties 
CurrentRow{ get; } : int 
MainTable{get;} : cTupleTable 
this[string TableName]{ get; } : cTupleTable 

B Methods 
AddTable(cTupleTableTable): void 
FirstRow{): void 

^ GetValuefstring TableName, int Collndex): cValueHolder 
^Sí GetValuefstring TableName, int Collndex, int Rowlndex): cValueHolder 
^ In p utTa b I es(): ArrayLi st 

IsEndO: bool 
= • NextRowQ: void 

/ 
cTupleTable [AJ 
Class 

cComplexE lament 

B Fields 
^ m_Columns : SortedList 

m_MainTable: bool 
m_Name: string 

B Properties 
"S^ ColumnsNumber{ get; } : int 

MainTable { get; > : bool 
Name{ g e t ; } : string 

[ÉS* RowsNumber{ get; } : int 
B Methods 

EvaluateQ: cValueHolder 
4V GetColumn{int Collndex): cDataColumn 
:V G etRow(i nt Row): Li st< stri n g > 
"fy G etRowH ea d er{i nt Row): Li st< stri n g > 
'-fy GetValue(int Collndex, int Rowlndex): cValueHolder 
0 IsVaIidChiId(XmINode ChiId): bool 

LoadData{stringFileName):void 
'fy Parse{XmlNode Node): void 
4 RegisterElement{): void 
z-fy Rep o rtD ata(TextWriter Writer): vo i d 

ReportRowfint Row, TextWriter Writer): void 
5V WriteSourceCode{Xm ITextWriter Writer): void 

Obrázek 10: Třídní reprezentace vstupní tabulky a skupiny vstupních tabulek 

reprezentována pomocí třídy cTupleTable. Data jsou uloZena do kolekce pomocí jed-
notlivých sloupcii. 

4.4 Načtení transformačního programu 

Poslední co ze ctverice vstupních prvků je transformacní program. Príklad je uveden ve 
výpisu 9. Pro príklad uvedu strukturu a popisu jednotlive jeho elemety. 

<Program Version="1.0"> 

<InputTuple Name="a" MainTable="true"> 
<DoubleColumn Index="1"/> 
<DoubleColumn Index="31"/> 

</InputTuple> 

<OutputTuple> 
<DataItem Index="1" DataType="Double"/> 
<DataItem Index="31" DataType="Double"/> 

</OutputTuple> 

<Transformation OutputItemIndex="1"> 
<Const Value="2" DataType="Double"/> 

</Transformation> 
</Program> 

Vypis 12: Príklad transformacního programu 
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Transformacní program se sklada z trojice sourozencu. Prvním z nich je elemet In-
putTuple. Tento element predstavuje vstupní n-tici dat. Protone vstupní tabulka dat od 
distributora neodpovída poctem sloupcu pozadovane vstupní n-tici, je nutne potrebne 
sloupce z teto tabulky vybrat. K urcení, ktere sloupce budou zahrnuty, slouzí synove 
elementu InputTuple. Definují datovy typ a index ve vstupní tabulce. Zde je jejich vycet. 

• <DoubleColumn Index=""/> - Predstavuje hodnotu sloupce datoveho typu double. 

• <StringColumn Index=""/> - Predstavuje hodnotu sloupce datoveho typu string. 

• <DateTimeColumn Index=""/> - Predstavuje hodnotu sloupce datoveho typu da-
tum. 

• <BooleanColumn Index=""/> - Predstavuje hodnotu sloupce datoveho typu boolean. 

Dalsím elementem je OutputTuple. Synove tohoto elementu predstavují polozky vystupní 
n-tice, s nazvem Dataltem. Atribut index udava pozici ve vystupní n-tici a atribut DataType 
definuje datovy typ. Poslední element popisuje samotnou transformaci. Obsahuje je-
den atribut, pomocí kterého je sv^z^n s prvkem vystupní n-tice. Synovske elementy 
pšedstavují transformacní ukony. Ukazka a popis transformacního elementu je v kapitole 
2. Kazda transformace je objektove reprezentována pomocí tšídy cTransformation. 

Cely transformacní program ma svou objektovou reprezentaci v podobe trídy cProgram. 
Tato trída obsahuje vsechny potrebne prvky pro uskutecnení vsech transformací. 

4.5 Vykonání transformacního programu 

Pro budoucí navrh ladícího prostredí je nejdulezitejsí fazi práve vykon^v^ní transformacního 
programu. Jednotlive transformace jsou tvorény hierarchií pnkazu. Cela hierarchie predstavuje 
pomyslny strom. Pri provadení transformace se postupne vykonavají pnkazy a pos-
tupuje se vzdy od listu ke koréni. Kazdy pšíkaz ma svou objektovou reprezentaci. Na 
obrázku 11 jsou uvedeny dva pnklady transformací. A ve vypisech 10 a 11 jejich podoba 
v transformacním programu. První transformace ma za ukol spojit dve vstupní hod-
noty a pšeformatovat je na datum. Postupuje se tak, ze se nejprve zpracují dva pnkazy 
InputItem. Tyto pnkazy vezmou ze vstupní n-tice pnslusne hodnoty. Nesleduje dvo-
jice pšíkazu FormattedDate, která vstupní hodnoty naformátuje do pozadovaneho tvaru. 
Nasleduje pšíkaz date, kde je jiz datum ve správnem formatu, vysledek se préda trans-
formaci a tím je jedna transformace dokoncena. Druha uvedena transformace vezme 
vstupní hodnotu pomocí pnkazu InputItem. Tato hodnota je predana pnkazu Translate, 
ten ma za ukol vstupní hodnotu prévest pomocí prekladove tabulky. Dale je hodnota 
pšedana pnkazu ConvertTo ktery se postará o prévod do pozadovaneho datoveho typu. 
Tímto zpusobem se provedou vsechny transformace z transformacního programu. Vysledne 
hodnoty se ulozí do vystupní n-tice a program je tímto vykorán. 
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Obrázek 11: Ukazka posloupností pnkazu transformace 

<Transformation OutputItemIndex="18"> 
<Date> 

<FormattedDate FormattingString="H':'mm':'ss"> 
<InputItem TupleName="a" Index="41" / > 

</FormattedDate> 
<FormattedDate FormattingString="d'.'M'.'yyyy"> 

<InputItem TupleName="a" Index="40" / > 
</FormattedDate> 

< /Date> 
</Transformation> 

Vypis 13: Príklad transformace 

<Transformation OutputItemIndex="10"> 
<ConvertTo DstType="Double"> 

<Translate CodeBookName="06"> 
<InputItem TupleName="a" Index="15" / > 

</Translate> 
</ConvertTo> 

</Transformation> 

Vypis 14: Príklad transformace 
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4.6 Zhodnocení 

Z vyse uvedenych kroku se sklada kazda transformace vstupní tabulky na vystupní sjed-
nocenou tabulku. Tento popis procesu transformace mel pomoci odhalit místa, ktera jsou 
dulezita pro navrh ladícího prostredí. Pro krokovaní jednotlivych transformací je dulezite 
najít místo, kde vykonávaní programu zastavit a vyckat na pokyn uzivatele k posunu na 
dalsí krok transformace. Všechny objektove reprezentace pnkazu mají strukturu, kterou 
zdedily od abstraktní trídy cBaseElement. Tato tnda predepisuje pnkazum základní 
ukony, ktere mají vykonavat. Jsou to metody Evaluate, Parse, RegisterElement, 
WriteSourceCode. Nejdulezitejsí pro krokováni je metoda Evaluate. Tato metoda 
zajistuje vykonaní pnkazu transformace. Jak je znazorneno na obrázku 8, je vykon^v^ní 
transformacních pnkazu provedeno od nejnizsího. Prave tato metoda je klícova pro ladící 
prostšedí. V teto metode se provede zastavení provedení transformace. Podrobneji bude 
vše popsano v kapitole 5. 
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5 Návrh ladícího prostředí 

V teto kapitole se budeme zabyvat navrhem ladícího prostredí. V první fazi uvedu speci-
fikaci pozadavku zadavatele. V nesledujících podkapitolách se budu postupne zabyvat 
jednotlivymi prvky návrhu ladícího prostredí podle jejich dulezitosti. 

5.1 Specifikace požadavků 

Hlavní duvodem ke vzniku ladícího prostredí bylo to, ze clenove katedry energetiky 
poverení zpracováváním dat pomocí transformacního ramce, nemeli moznost si odla-
dit transformacní programy pro jednotlivá data. Na zaklade dat, získanych o distribu-
toru, meli jedinou moznost, a to sestavit transformacní program a ten odzkouset na vs-
tupních datech. Probleemem ovšem je, ze ve vetsine pnpadu jsou data rozsahla a jedinym 
zpťísobem, jak si overit funkcnost transformacního programu, bylo opetovne spoustení 
nad souborem vstupních dat a analyza vystupu. Uvedeny zpťísob není pnliš komfortní 
a není mozne odhalit vsechny chyby transformace. Tento problem by melo odstranit 
navrhovane ladící prostredí. Uzivatel by mel moznost odladit príslusny transformacní 
program rádek po rádku. 

Následuje souhrn pozadavku na aplikaci. 

• Koncepce - Ladící prostšedí bude zakomponováno do stávajícího rámce. Vznikle 
zdrojove kody budou oddeleny do samostatne slozky projektu. 

• Přehledne uživatelské rozhraní - Uzivatel bude mít k dispozici prehledne graficke 
rozhraní, kde bude mít moznost sledovat prábeh transformace, se vsemi potrebnymi 
informacemi. 

• Vyber transformačního programu - Uzivatel si bude moci pred zacátkem ladení pro-
gramu vybrat z mozznosti ladit vsechny transformacní programy obsazzene ve slozce 
nebo vybrat konkretní transformacní program. 

• Zakladní funkčnost ladícího prostředí - Graficke uzivatelske rozhraní bude uzivateli 
nabízet základní funkcionalitu ladícího prostredí. Uzivatel bude mít moznost trans-
formaci krokovat šádek po rádku. Dále bude mít moznost krokovat transformácní 
program po jednotlivych transformacích. K tomuto budou slozit pnslusná tlacítka 
a dále funkcnost tlacítek bude spojena s klávesami klávesnice. 

• Zobrazení zpracovavane vstupní n-tice - Vstupní data se budou zobrazovat po jed-
notlivych rádcích, jak na ne bude aplikován transformácní program. V tabulce bu-
dou ocíslovány jednotlive indexy vstupní n-tice. Práve zpracovávaná hodnota bude 
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zvyraznena. V casti, kde bude tato tabulka umístena, bude zobrazeno pnslusne 
císlo radku z kompletní vstupní tabulky. 

• Zobrazení, transformačního programu - Transformacní program bude cely zobrazen v 
samostatnem textovem poli. Transformacní program bude zobrazen s odsazením 
jednotlivych elementů, aby byla patrna jeho struktura a zajistena dobra citelnost. 
Pri krokovaní bude prave provadeny radek barevní? zvyraznen. CÍ̂ st, ve ktere bude 
zobrazen transformacní program, bude obsahovat nazev provadeneho programu. 

• Zobrazení hodnot pči transformaci - Pri provadení transformace bude zobrazena vs-
tupní hodnota. V pnpade transformace s více vstupními hodnotami budou zo-
brazeny vsechny pod sebou. Vystupní hodnota bude zobrazena spolu s indexem 
ve vystupní n-tici a jejím datovym typem. 

• Zobrazení (číselníku - V pnpade transformace, kde je pouzívan dselník, se pnsluřny 
císelník zobrazí v textovem poli. Pnsluřna hodnota z císelníku, pouzívana při trans-
formaci, bude barevne zvyraznena. V casti císelníku bude zobrazen nazev pouzívaneho 
císelníku. 

• Zobrazení prekladove tabulky - V pnpade transformace, kde se pouzíva prekladova 
tabulka, se príslusna tabulka zobrazí v textovem poli. Príslusna hodnota z prekladove 
tabulky bude barevne zvyraznena. V casti transformacní tabulky bude zobrazen 
nazev pnsluřne tabulky. 

• Zobrazení vystupní n-tice - Vystupní n-tice bude zobrazena v prehledne tabulce. Jed-
notlive hodnoty budou v hlavicce tabulky ocíslovany. 

• Editace transformace - Pokud uzivatel zjistí chybu v transformaci v prábehu krokovaní, 
bude mít mocnost pomocí pnslusneho tladtka takovou transformaci modifikovat. 
Po potvrzení modifikace se vratí na zacatek modifikovane transformace. 

• Možnost vkladaní bodů přerušení - V okne s transformacím programem bude obsazena 
cast, do ktere se budou moci vkladat body prerusení. S touto funkcí bude spjato 
tlaatko pro prechod k nejblizsímu bodu prerusení. 

• Prechod mezi jednotlivými vstupními daty - V prábehu ladení programu bude moci 
uzivatel preskocit na dalsí vstupní n-tici. 

• Prechod na další transformační program - Pokud se uzivatel rozhodne pri ladení pnslusneho 
programu, zze je program odladen, bude mít mozznost přejít na dalsí transformacní 
program. 

• Zobrazení chyboveho hlasení - V prábehu transformace múze dochazet k ráznym 
chybam. O takovychto chybach bude uzivatel obeznámen, v pnslusnem textovem 
poli nebo v casti pro chybove hlasení. 



50 

5.2 Zakomponování ladícího prostředí do transformacního prostředí 

Na základe rozboru procesu transformace dat z minule kapitoly, je mozne navrhnou 
místo pro zakomponování jádra ladícího prostšedí. Toto místo musí splňovat následující 
pršedpoklady : 

• Primy pKstup k informacím o transformacích. 

• PKstup k vstupním datlím. 

• PKstup k prekladovym tabulkám a císelníkům. 

• Moznost rídit průbeh transformace, napnklad jí pozastavit, coz je zásadní pri krokování 
transformacního programu. 

Jako nejvhodnejší místo, ktere vsechny tyto pšedpoklady splnuje, je telo metody Evaluate 
trídy cProgram. Samotná trída vlastní odkazy na vsechny vyse uvedene prvky a je 
pomyslnym jádrem procesu transformace. V metode Evaluate dochází k iteraci pres 
všechny transformace a jejich postupneemu vykonávání, a proto by bylo vhodne umístit 
do metody jádro ladícího prostšedí. 

5.3 Navrh řesení krokovaní programu 

V pšípade tohoto ladícího prostredí nedochází ke generování ladících informací, jako v 
pšípade klasicke koncepce. Jde vlastne o beh programu bez jeho prelození, ladících infor-
mace jsou zobrazovány pnmo pri behu. Zásadním problemem je, pokud chceme tento 
beh krokovat, zastavit beh programu na námi pozadovanem miste. Jak bylo popsáno v 
kapitole 3, vetsinou se problem ladení odehrává ve více vláknech. Ukoly mezi jednotlivá 
vlákna jsou rozdeleny tak, ze jedno vlákno se stará o beh programu a druhe vlákno 
se stará o zobrazování príslusnych ladících informací. Na obrázku 12 je sekvencní di-
agram popisující vykonání transformace s jedním pnkazem InputTuple. Dulezitá je cást 
diagramu, kdy transformácní program zacne vykonávat jednotlive transformace. 

System krokování je postaven na vykonávání nekonecne smycky a uspání vlákna 
vykonávání programu. Tato funkce je popsána v diagramu jako volání Stop. První volání 
je práve umísteno na místo, kde dochází k volání metody Evaluate na pnslušnou trans-
formaci. V tomto okamziku se vykonávání programu zastaví na zacátku transformace. 
Predají se informace vláknu, ktere má na starosti zobrazování informaci a ceká se na 
pokyn od uzivatele, ktery prikáze, ze se má pokracovat ve vykonávání programu. Tento 
postup se dá aplikovat na vsechny pnkazy, ktere se podílejí na vykonávání transformace. 
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Jakmile dá uzivatel pokyn k pokracování programu, dojde k zanorení na další pnkaz 
transformace a program se zastaví a znovu se zobrazí informace. Jakmile se takto pro-
jde celá transformace, program se znovu zastaví na konci transformace a znovu ceká na 
povel od uzivatele. Dalsí povel uz tedy znamená prechod na dalsí transformaci. 

5.4 ZpUsob předavaní ladících informací 

Nyní popíšeme system predávání zpráv od vlákna zpracování programu, vláknu grafickeho 
rozhraní. Nabízí se pouzit návrhovy vzor pozorovatel. Graficke rozhraní bude zareg-
istrovane jako pozorovatel u vsech tríd, kde je nutne jejich vysledky zobrazit. Kazdá 
pozorovaná trída, která se stará o vykonávání transformace nebo jiny ukon s tímto spo-
jeny, má pro príslusnou informaci pripravenou událost. Jakmile jsou tedy informace pro 
vytvošení události pripraveny, naplní se parametry události a ta se zavolá. V sekvencním 
diagramu na obrázku 12 je komunikace mezi vlákny zobrazena. Vyhodnocování ladících 
informací probíhá nezávisle na grafickeem uzivatelskem rozhraní. Návrhovy vzor po-
zorovatel zajisíuje, ze nedochází k silnee vazbe mezi komunikujícími objekty. Na základe 
techto vlastností dojdeme k záveru, ze návrh dodržuje základní pozadavek z podkapitoly 
3.2, ze nesmí dojít k ovlivneení prekladace pri generování ladících informací. 

5.5 Navrh grafickeho uživatelskeho rozhraní 

Jakmile je vyréseno zastavení vykonávání programu a predávání informací mezi vlákny, 
je na case navrhnout graficke uzivatelske rozhraní. Uzivatelske rozhraní je rozdeleno na 
jednotlive panely. Kazdy panel zastává svou funkci. Návrh uzivatelskeho rozhraní se 
snazí uspokojit požadavky na ladící prostredí. Nyní budu postupne popisovat jednotlive 
cásti tak jak je ukázáno na obrázku 15. 

První blok oznacen císlovkou 1 zabezpecuje základní funkcionalitu ladícího prostredí. 
Je slozen z sesti tlacítek. První tlacítko s názvem Continue zajistuje funkci, kdy se vykonávání 
transformací posune k nejblizsímu bodu pšerusení. Druhe tlacítko s názvem Step Over má 
za ukol umoznit uzivateli krokovat program po jednotlivych transformacích, pri zpra-
cování transformace se zobrazí vsechny informace v príslusnych polích. Nedochází k 
postupnemu vykonávání transformace. Dalsí tlacítko s názvem Step Into zajistuje de-
tailnejsí krokování transformace po jednotlivych pnkazech transformace. Uzivatel má 
takto nejpresnejsí pohled na průbeh transformace, informace se zobrazují průbezne tak, 
jak se postupne získávají pri vykonávání pšíkazu transformace. Tlacítko s názvem Edit 
transformation slouzí uzivateli k modifikaci transformace. Pokud napríklad uzivatel zjistí 
chybu v urcitem príkazu transformace, vyvolá dialogove okno, kde se mu zobrazí pšíslusná 
transformace, uzivatel transformaci upraví. Modifikovaná transformace se ulozí do trans-
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Obrázek 12: Sekvencní diagram s ukazkou zastavení vykonáv^ní programu 
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formacního programu a zmeny se projeví ve zobrazenem transformacním programu. 
Transformace se zacne vykorávat cela znovu. Predposlední tlafítko s rázvem Next Record 
sloupí uživateli k tomu, aby mohl preskocit na dalsí řadek cele tabulky. Poslední tlaatko 
umoznuje uživateli, aby mohl preskocit na dalsí transformacní program. Samozřejme jen 
pokud si vybral více transformacích programů a nebo zpracovaní adresare. 

Dalří v poradí je blok císlo 2. Cely panel predstavuje funkcionalitu okolo vstupních 
informací. Zakladem je tabulka, ktera zobrazuje vstupní n-tici. Její hlavicka oznacuje jed-
notlive indexy vstupních hodnot. Indexy jsou serazeny od nejnizsího po nejvysří. Jak-
mile jakykoli príkaz z transformacního programu pracuje ze vstupní n-ticí je příslusna 
hodnota barevneř oznacřena. Velikost hlavicřky se automaticky upravuje podle velikosti 
rétezce ktery je v ní ulozzen. V levtém horním rohu je textove pole, ktere uzzivatele infor-
muje o císle práve provadeneho rádku. Vedle tohoto textoveho pole je vložena dvojice 
posuvníků. Tyto posuvníky mají za ukol informovat uzivatele o rozsahu zpracov^vane 
vstupní tabulky. A dale umoznují jakkoli omezit rozsah zpracovavanych radků tabulky. 
Napfíklad pokud by uzivatel uvazil, ze není nutne krokovat transformacní program pres 
celou tabulku, můze použít pouze omezeny pocet radků. 

Panel z oznacením 3 predstavuje nejdůlezzitejsí cast grafickeho uzzivatelskeho rozhraní. 
Jeho hlavní casti je textove pole, ve kterém dochází ke krokovaní transformacního pro-
gramu. Uzivatel ma zobrazen cely transformacní program. Podle způsobu krokovaní 
ktery si zvolí, se barevne znázorní provadeny radek nebo transformace. Textove pole 
se automaticky posouva na prave provedenou transformaci. Pro lepsí citelnost je trans-
formacní program formatovan. Formatovaní je provedeno pouze pomocí odsazení jed-
notlivych elementů. Protozze je textove pole pouze standardní implementací WinForms9, 
není takoveto formatovaní podporováno jako základní funkce. Je tedy nutne tuto funkci 
implementovat. Odsazení je implementovano na zaklade nedeterministickeho konecneho 
automatu. Automat je zobrazen na obrázku 13. Mnozzina vstupních symbolů je tvoréna 
prvky predstavující typy elementů jazyka XML. Mnozina ma tři prvky. Pokud jde o 
parovy element, tak se do mnoziny po&ta pocatecní a koncovy element. Trétím prvkem je 
prázdny element. Symbolicky jsou tyto prvky v automatu popsarny pomocí nasledujících 
rétezců. 

• < > - Pocatecní znacka paroveho elementu 

• < / *> - Koncova znacka paroveho elementu. 

• < * / > - Prázdny element. 

Jednotlive stavy automatu prédstavují ůkony ktere se provedou při vykreslovaní 
znacky do textoveho pole. Pro velikost odsazení je pouzita dselna promenna. 

9 API pro navrh grafickeho uzivatelskeho prostredí, je soucastí ramce Microsoft .NET 
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<*/> </*> < > 

Obrázek 13: Automat pro formátování transformacního programu 

• Stav 0 - Pocátecní stav. 

• Stav 1 - Vypíse znacku a inkrementuje promennou. 

• Stav 2 - Vypíse znacku a dekrementuje promennou. 

• Stav 3 - Vypíse znacku a dekrementuje promennou. 

• Stav 4 - Inkrementuje, vypíse znacku a dekrementuje promennou. 

• Stav 5 - Inkrementuje, vypíse znacku a inkrementuje promennou. 

V leve cásti textoveho pole je umísten panel pro vkládání bodu prerusení. Jakmile 
uzivatel klikne na panel v tírovni nektereho z rádků, je na tento vlozzen bod prerusení. 
Stejnym způsobem je mozne bod pšerusení odebrat. Panel je tvoren textovym polem, 
ktere je synchronizováno z textovym polem obsahujícím transformácní program. 

Panel s oznacením 4 zajistuje uzivateli kontrolovat vystupní data. Presneji jde o tab-
ulku, kde je zobrazena vystupní n-tice. Hlavicka tabulky obsahuje jednotlive vystupní 
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Obrázek 14: Třídní reprezentace bodu přerušení a kolekce bodů 

indexy. Tabulka je vytvarena dynamicky, tak jak se dokonCují jednotlivé? transformace. 
Sirka sloupce je nastavena podle velikosti řetezce v nem uloZenem. 

Blok z oznacením 5 je sloZen ze dvou castí. První cast slouZí ke zobrazovaní prekladovych 
tabulek. Vzdy kdyz dojde pri transformaci k použití překladove tabulky je toto textove 
pole naplneno záznamy príslusne prekladove tabulky. Zaznam ktery je pouzity v trans-
formaci je v tabulce barevne zvyraznen. Nad textovým polem transformacní tabulky je 
uveden nazev príslusne tabulky tak jak je ulozen na disku. Druha cast ma podobnou 
funkcionalitu jako první, s tím rozdílem, ze se v ní zobrazují záznamy císelníku. 

Panel s oznacením 6 zajistuje uzivateli kontrolovat hodnoty pouzívane pri transfor-
maci pohromade. Obsahuje textove pole, kde se uzivateli zobrazuje vstupní hodnota 
transformace. Pole je víceřadkove, protoze v pnpade více vstupních hodnot, jsou tyto 
hodnoty ulomeny pod sebou. Nasledující textove pole uzivatele informuje o vystupním 
indexu prave provadene transformace. Dale ma uzivatel moznost kontrolovat vystupní 
datovy typ. A na zaver ma moznost kontrolovat samotnou vystupní hodnotu. Vsechny 
informace v tomto panelu se uzivateli zobrazují postupne tak, jak jsou získavany pri 
transformaci. 

Poslední panel s oznacením 7 sloupí k tomu, aby uzivatele informoval o ráznych 
hlaseních behem vykonávání transformace. Hlavne ale slouzí ke zobrazovaní informací 
kdyz dojde k chybe v transformaci. 
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5.6 Navrh řeSení vkládání bodU přeruSení 

Důlezitym prvkem pri ladení obecne, je mozznost uzzivatele vkladat do ladeneho pro-
gramu tzv. body prerusení. Ladící prostredí ma potom za ůkol se na takovemto miste 
zastavit a cekat na reakci uzivatele, ze se ma pokracovat ve vykonávaní programu. Tímto 
způsobem ma uzivatel mocnost zameřit se pouze na jednu transformaci, napnklad trans-
formaci ve ktere doslo k chybe. Jak bylo popsáno v podkapitole 5.5 jsou body prerusení 
vkladany do panelu, ktery je spojen z textovym polem pro zobrazení transformacního 
programu. Objektovou reprezentaci tohoto bodu prerusení predstavuje trída BreakPoint . 
Instance bodu prerusení je spjata z radkem transformacního programu. Ponevadz uzivatel 
můze do transformacního programu vlozit více bodů prerusení, je zde trída BreakPoints, 
ktera udrzzuje jednotlive instance trídy BreakPoint a stara se o jejich vykon^v^ní. Jak-
mile uzivatel prida body prerusení do transformacního programu, kdykoli můze na nesledující 
bod prejít pomocí tlaatka continue. 
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6 Implementace 

V teto kapitole popířeme fazi implementace ladícího prostredí. Pouzite programove prostredky, 
ktere jsme pouzíval pri vyvoji. Dale popsat jednotlive iterace vyvoje ladícího prostredí. 
Na zaver vyhodnotíme uspešnost implementace a její prínosy. 

6.1 Použite programove vybavení 

Vyvojaplikace: 

• Operačníl systém - Windows 7 Profesional 

• Vývojové prostředí - Microsoft Visual Studio 2008 

• Textový editor - PSPad 4.5.4 

• Grafický editor - Microsoft Visio 2010 

• Subversion system - TortoiseSVN 1.6.13 

Pro sestavení dokumentace: 

• Sazecí system - Latex, distribuce MiKTeX 2.8 

• Textový editor - TeXworks 

6.2 Iterace vyvoje 

Pri práci na ladícím prostredí jsem postupoval po jednotlivych iteracích. Kazda iterace 
mela na pocatku urcite predpoklady, ktere byly na jejím konci zpracovány a predvedeny 
zadavateli. Na zaklade vyhodnocení dokoncene iterace se stanovily nove cíle pro další 
iteraci. 

• První iterace - Hlavním cílem prace je implementace ladícího prostředí. Proto bylo 
nutne se zorientovat v problematice ladení a vyhodnotit dostupne prostredky. Vysledkem 
teto iterace bylo rozhodnutí implementovat cele ladící prostredí od zacatku, coz 
znamena kompletní navrh grafickeho uzivatelskeho prostredí a zakomponovaní 
ladícího prostredí do transformacního rámce. 
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• Druha iterace - Pred zacatkem návrhu a implementace jsem se zabyval nastudováním 
funkce rámce. Cílem bylo pochopit jak ramec pracuje, k jakym procesium pri trans-
formaci dochazí. A najít v rámci vhodne místo kam zakomponovat jadro ladícího 
prostredí. Vysledkem iterace byly rozkryte procesy ramce a pripravene návrhy míst 
zakomponovaní jadra. 

• Třetí iterace - Cílem tretí iterace bylo zakomponovat zaklady jadra ladícího prostredí 
do rámce tak, aby bylo mozne proces transformace zastavit. Jednalo se o základní 
funkci budoucího krokovaní transformacního programu. Vysledkem iterace byla 
moznost krokovat jednotlive transformace a u kazde transformace zobrazit základní 
informace o její cinnosti. 

• Ctvrta iterace - Na zaklade předchozí iterace implementovat zaklady grafickeho 
uzivatelskeho rozhraní. Funkci krokovaní spojit z rozhraním. Na zakladech to-
hoto rozhraní zadt formovat funkce ladícího prostredí. Vysledkem byla první verze 
grafickeho rozhraní, která umoznovala krokovaní transformací a zobrazení zakladních 
informací o transformaci. 

• Pata iterace Vzhledem k nedokonalemu návrhu komunikace mezi jadrem a grafickym 
uzivatelskym rozhraním, z důsledku zvyšení množství informací, ktere se predavali. 
Vysledkem bylo rozvrzení aplikace na na více vlaken a implementace navrhoveho 
vzoru Pozorovatel-Pozorovany pro zasílaní informací o transformaci. 

• SSesta iterace Cílem šeste iterace bylo zdokonalit vzhled grafickeho uzivatelskeho 
prostredí. Konkretne šlo o zpracovaní vstupní a vystupní n-tice a podrobne zo-
brazení informací o prábehu transformace. Krokovaní transformaci melo byt rozříreno 
o moznost krokovat transformace po jednotlivych pnkazech. Vysledkem byla im-
plementace obou panelu pro zobrazení vstupní a vystupní n-tice. Na zakladu im-
plementace predavaní transformacích informací byly postupne zpracovavany další 
transformacní pnkazy, bylo upraveno krokovaní transformace, címz byl splnen 
požadavek krokovat transformace po jednotlivych pnkazech. 

• Sedma iterace Cílem sedme iterace byla implementace bodů přerušení a funkcí s 
tím spjatych. Vysledkem byla moznost pndavat a odebírat body přerušení, v trans-
formacím programu. Pomocí funkce continue ma uzivatel moznost přeskakovat 
po jednotlivych bodech prerušení. 

• Osma iterace Na zaklade testovaní aplikace vznikly požadavky na moznost prechodu 
na dalří zaznam ve vstupní tabulce a prechod na dalří transformacní program. Vzh-
ledem k nedokonalemu umístení bodu prerušení do textoveho pole transformacního 
programu, mel byt přepracován system vkladení bodu prerušení. Formatovaní trans-
formacního programu melo byt upraveno pomocí odsazovaní jednotlivych znacek. 
Vysledkem iterace je moznost vkladení bodu prerušení do separátní lišty spjate 
z textovym polem transformacního programu. Formatovaní transformacního pro-
gramu je implementovano. Zakladní funkcnost prechodu na další zaznam a trans-
formacní program je implementovana. 
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• Devata iterace Na zaklade predvedení aplikace zadavateli, je nutne prepracovat panel 
vstupní a vystupní n-tice. Implementovana byla funkce modifikace transformace. 
Pozadavky byly zpracovány a aplikace byla predana zadavateli k testovaní. 

• Desata iterace Po další fazi testovaní byl vznesen pozadavek na implementaci funkce 
modifikace vstupní n-tice. Uzivatel ma mít moznost pridavat další sloupce do sez-
namu prvku vstupní n-tice. Funkce byla implementována. Dalším pozadavkem 
byla modifikace panelu vystupní n-tice tak ze se nebude zobrazovat pouze vykonavany 
radek, ale budou se zobrazovat všechny zpracovane radky. Modifikace byla imple-
mentována. Pro zvyšení prehlednosti byla implementována funkce automatickeho 
posunu na aktuální prvek v panelech vstupní a vystupní n-tice. 

6.3 Vysledky implementace 

Cílem implementace bylo vyvinout ladící prostredí pro uzivatele transformacního ramce. 
Pri vyvoji aplikace jsem se postupne snazil uspokojovat pozadavky zadavatele. Vysledkem 
implementace je aplikace, pomocí ktere můze uzivatel vyzkoušet navrzeny transformacní 
program, odkrokovat jednotlive transformace, vše v uzivatelsky pnvetivem grafickem 
prostředí. 

V průbehu prací na ladícím prostredí došlo postupne k odhalení různych nedostatku 
vstupních dat nebo chyb v transformacích programech, ktere do teto doby nebyly uzivateli 
znamy, nebo jen velmi tezko zjištene. Nesledující vycet je seznamem nalezenych ne-
dostatků. 

• Vstupní n-tice (index) - U nekterych transformacích programů se vyskytla situ-
ace, ze se pouzity transformacní pnkaz odkazoval na neexistující index vstupní 
n-tice. Na zaklade teto chyby nedošlo k vytvorení pnslušne hodnoty ve vystupní 
n-tici. Dořlo tedy k ošetření takoveto chyby, ladící prostredí uzivatele na takovouto 
vyjím-ku upozorní a do vystupní n-tice se ulozí chybova hodnota. Další mocností 
jak situaci reřit je pouzití funkce modifikace vstupní n-tice a predaní pnslušneho 
radku. Příklad takoveto transformace je ve vypisu 15 a ukazka ladícího prostredí 
pri zpracovavaní transformace na obrázku 16. 
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h 33 | 39 41 | 43 | 4 | 4 
ribuční soustavy Porucha na sítí bez poškození zařízení PDS D:D0:0[ 1.9.2007 G:34:DD D:Q0:QQ 1 0 

Trainsformation Prograrri 

F'rograrri File: reasoez,.t_rea3l0_20D7_09-12.xrnl 

^InputItem TupleName=lra,r I 
<yFomnattedDate> 
íFormattedDate FomiattingString 

ílnputltem TupleName="a" I 
<yFomnattedDate> 

s/Dateř 
=/Transformation> 

eTransfonnation Outputlterrilndac='r19,-> 
;:0ate> 

íFormattedDate FomiattingString 
<lnputltem TupleName=lra,r I 

e^FomnattedDate^ 
eiFormattedDate FomnattingString 

íilnputltem TupleName='ra,r I 
ťyFomnattedDate> 

í /Da te ř 
</Transformation> 

cTransfonnation Outputlt6rnlndex="2D"̂  
;:Date> 

•• FormattedDate FomnattingString="H':'mm':'ss"> 

Obrázek 16: Ukázka ladícího prostředí pro případ neexistujícího vstupního prvku 

<Transformation OutputItemIndex="19"> 
<Da te> 

<FormattedDate FormattingString="H':'mm':'ss"> 
<InputItem TupleName="a" Index="43"/> 

</FormattedDate> 
<FormattedDate FormattingString="d'.'M'.'yyyy"> 

<InputItem TupleName="a" Index="42"/> 
</FormattedDate> 

</Date> 
</Transformation> 

Vypis 15: Príklad transformace s odkazem na neexistující vstupní index 

• Vstupní- n-tice (nulová hodnota) - Tato chyba se vyskytuje velice casto. Důvodem 
je nulova hodnota na urcitem indexu ve vstupní n-tici. Transformacní příkaz tak 
nema s cím pracovat a stejne jako v minulem pnpade nedojde k ulomení hodnoty 
do výstupní n-tice. Na obrázku 17 je ukazka zpracovaní takoveto transformace. 

<Transformation OutputItemIndex="11"> 
<CodeBookValue CodeBookName="7"> 

<InputItem TupleName="a" Index="88"/> 
</CodeBookValue> 

</Transformation> 

Vypis 16: Příklad transformace s odkazem na nulovou hodnotu vstupního prvku 
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• Odkaz na neexistující překladovou tabulku nebo císelník V pnpade pouzití príkazů, ktere 
pracují s dselníkem nebo překladovou tabulkou se u nekterych transformací stava 
ze se odkazují na neexistující soubor. Vse vede k chybe pri transformaci a ulozzení 
chybove hodnoty do vystupní n-tice. V takovemto prípade ma uzivatel mocnost 
vyvolat funkci modifikace transformace chybu opravit a pokracovat v ladení. Na 
obrázku 18 je ukazka takoveto situace. 

<Transformation OutputItemIndex="13"> 
<CodeBookValue CodeBookName="23"> 

<InputItem TupleName="a" Index="98"/> 
</CodeBookValue> 

</Transformation> 

Vypis 17: Príklad transformace s odkazem na neexistující dselník 

• Chyba při vykonávání transformace V nekterych pnpadech je vyvolena vy-jímka napríklad 
pri chybnem pokusu o typovou konverzi. Pri testovaní jsem narazil pouze na tento 
typ vy-jímky. Je ale jasne, ze se zmenou vstupních dat nebo chybou transformacního 
programu, můze vyskytnout i jiny typ vy-jímky. Pro vřechny tyto pnpady je imple-
mentován panel pro vypis programu tak jak byl popsán v kapitole návrhu grafickeho 
uzivatelskeho rozhraní (panel 7). 

• Upozornění na nezpracovaný prvek Pro uživatele transformacního rámce jsou nektere 
prvky vystupní n-tice důlezitejsí nez ty ostatní. Jedna se o prvky ktere se pouzívají 
pro vyypocet spolehlivosti. Pokud tedy nedojde ke zpracovaní takoveho prvku, je 
uzřivatel upozorneřn. 
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Obrazek 17: Ukazka ladícího prostredí pri zpracovaní transformace z nulovou hodnotou 
vstupního prvku 

Obrázek 18: Ukazka ladícího prostredí pro pnpad neexistujícího císelníku 
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7 Závěr 

Cílem prace byla implementace ladícího prostredí. Prace popisuje historii sberu dat o 
poruchach energetickych zarízení pro vypocet spolehlivosti. Jsou popsány postupy pri 
vypoctech. Predstaveny jsou důvody a prínosy sberu dat o poruchach na energetickych 
zarízeních ve spojitosti ze vznikem transformacního ramce. Protoze je hlavním tematem 
teto práce integrace dat, jsou popsány důvody a resení integrace dat v jinych pnpadech, 
nez jake jsou spojeny z integrací dat pro vypocet spolehlivosti. 

Na zaklade jiz existujícího transformacního ramce, bylo vyvíjeno ladící prostředí jako 
jeho doplnek. Pocatecní fazí vyvoje bylo nastudovaní funkce transformacního rámce. Ze 
zdrojovych kodu aplikace se postupne rozkryvali jednotlive faze transformace a způsob 
jejich vykonavaní. Funkce d1ÚleZitťé pro vyvojladícího prostredí byly detailne popsany. 
Studium teorie ladení programů, bylo inspirací pro navrh implementace. Na zaklade 
techto poznatků byl zahajen navrh implementace. Důlezitou casti je zakomponovaní 
jadra ladícího prostredí do transformacního ramce. Po splnení tohoto ůkolu nesledoval 
vyvojgrafickeho uzivatelskeho prostredí. Komunikace techto dvou celků byla imple-
mentovana pomocí rávrhoveho vzoru. Veskera implementacní práce probíhala v iteracích, 
kdy se pri kazde iteraci ladící prostředí zdokonalovalo a pribyvaly nove funkce, nebo slo 
o jejich zdokonalovaní. Tento způsob práce se osvedcil a potvrdila se vhodnost tohoto 
postupu pri vyvoji softwaru. K ladícímu prostředí je zpracována uzivatelska prírucka. 

Vysledkem práce je implementace ladícího prostredí, pracující jako doplnek exis-
tujícího transformacního ramce. Ladící prostredí splnuje vsechny pozadavky zadavatele. 
Pri testovaní jeho funkcnosti na datech, ktere byly do nynejsí doby shromazdeny, se 
odhalilo nekolik chyb v provadení transformace. Jednalo se o chyby ktere vznikly pri 
ravrhu transformacích programů, coz bylo jednou z motivací pro vyvojladícího prostredí. 
Dale se jednalo o chyby ve vstupních datech. Aby bylo mozne tyto chyby opravit byly 
v ladícím prostředí k tomuto ůcelu implementovány pnslusne funkce. Nalezení techto 
chyb a mocnost jejich opravy, je kladny vysledek a důkaz funkcnosti ladícího prostredí. 
Protoze pro transformacní rámec není dostupna zadna dokumentace, je mozne tuto práci 
pouzít i k těmto ůcelům. 
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A Uživatelská příruCka 

Cílem teto přírucky je prédstavit funkci ladícího prostredí. V podkapitole A.2 popisu 
rozhraní ladícího prostredí, spolecne z vyznamem a funkcí jeho castí. V podkapitolách 
A.3 A.4 popisu jednotlive moznosti pouzití. 

A.1 SpuStení ladícího prostředí 

Jakmile uzivatel spustí transformacní ramec, zobrazí se mu hlavní okno. Hlavní okno 
obsahuje menu, v menu je pro uzivatele, ktery chce ladit transformacní program dulezita 
polozka Debug. Jak je videt na obrázku 16 po kliknutí na polozku menu se otevře jeho 
nabídka. Uzivatel ma moznost si vybrat mezi dvema moznostmi spustení ladícího prostredí. 
První tladtko z razvem Debugging for directory slouzí uzivateli v pnpade, pokud chce la-
dit sadu tasklistu, ktere jsou ulomeny ve slozce. Po kliknutí na toto tladtko se uzivateli 
otevre dialog, kde si vybere pnsluřnou slozku, program se spustí nad touto slozkou a 
zacne postupne procházet vsechny tasklisty. Pokud uzivatel zvolí tladtko Debugging for 
tasklist otevre se mu stejne dialog pro vyber tasklistu. Uzivatel ma moznost vybrat jeden 
nebo více tasklistu, tato funkce je primarne urcena k tomu, kdyz uzivatel potrebuje od-
ladit pouze jeden tasklist. Jakmile uzivatel vybere data jedním z uvedenych zpusobu a 
potvrdí vyber, spustí se mu okno ladícího prostredí. 

A.2 Popis uživatelskeho rozhraní ladícího prostředí 

Uzivatelske rozhraní rozdelíme na jednotlive casti a a popíseme jejich funkci. 

A.2.1 Menu 

Nejdulezitejsí castí je menu ladícího prostredí. Pomocí neho se ladící prostredí ovlada. 
Menu je 

• Continue - Funkce tladtka je spojena s použitím bodu přerusení, jeho funkce bude 
blíze popsana v podkapitole body prerusení. 

• Step Over - Tladtko slouzí ke krokovaní transformacního programu pres jednotlive 
transformace. Tak ze se transformace nevykona detailne pnkaz po pnkazu ale zo-
brazí se rovnou vysledek transformace. 
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Obrázek 19: Spustení ladícího prostredí 

D e b u g g e r 

Ccntinue Step Over Step Into Edit transformation Edit input tuple Nextreoord Next task list Close debugger 

Obrázek 20: Spustení ladícího prostredí 

• Step Into - Tladtko slouzí ke krokovaní transformacního programu. Transformace 
se pomocí tohoto tladtka dají krokovat po jednotlivych príkazech takze je mozne 
sledovat postupne vykon^v^ní transformace a sledovat ve ktere fazi vykon^v^ní 
dosřlo k chybeř. 

• Edit transformation - Tladtko slouzí k modifikaci transformace. Funkce tladtka bude 
popsana blíze v kapitole editace transformace. 

• Edit transformation - Tladtko slouzí k modifikaci vstupní n-tice. Funkce tladtka 
bude popsana v podkapitole modifikace vstupní n-tice. 

• Next record - Pomocí tohoto tladtka ma uzivatel mocnost preskocit na dalsí n-tici 
ze vstupní tabulky. 

• Next task list - Pomocí tohoto tladtka uzivatel ukond provadení stávajícího task 
listu a posune se na dalsí v poradí. Predpokladem samozrejme je ze ma vybráno 
více task listů. 

• Close debugger - Tladtko slouzí k zavrení okna ladícího prostredí. 
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Obrázek 21: Panel vstupních dat 

A.2.2 Panel vstupních dat 

Tento panel zastituje funkcionalitu zpracovaní vstupních dat. Jeho hlavní soucastí je tab-
ulka z aktuální vstupní n-ticí. V hlavicce tabulky jsou oznaceny indexy jednotlivych 
položek n-tice. Jestliže se nekterá položka vstupní n-tice pouzíva v provadene transfor-
maci je její bunka oznacena slutou barvou. Dale panel vstupní n-tice obsahuje textove 
pole informující uzivatele o aktuailním dslu radku provadene vstupní n-tice. Vedle to-
hoto textoveho pole najdeme dvojici posuvníku. Tyto posuvníky sloupí uzivateli k tomu, 
aby mel moznost omezit rozsah řadku vstupní tabulky na jim urceny. Moznosti nas-
tavení rozsahu se automaticky upravují tak jak jsou zpracovávány jednotlive n-tice vs-
tupní tabulky. Zaskrtavací pole Prepare and store all record slouzí k deaktivaci posuvníku. 
Tím padem se bude zpracovávat cela vstupní tabulka. 

A.2.3 Panel informací o prubčéhu transformace 

Tento panel se sklada ze ctyr castí. První cast uzivatele informuje o dulezitych hodnotach 
při vykonavaní transformace. Textove pole Input zobrazuje vstupní hodnoty. Pokud je 
vykonavana transformace z více vstupními hodnotami jsou zobrazeny pod sebou. Dalřím 
textovym polem je pole Output index, toto pole uzivatele informuje indexu prvku vystupní 
n-tice, ktery je práve zpracováván. Textove pole Output data type informuje uzivatele 
o vystupním datovem typu prvku vystupní n-tice. Posledním informativním textovym 
polem je pole Output, v tomto poli je zobrazena vystupní hodnota, ktera se uklada do 
vystupní n-tice. 

Informacní panel dale obsahuje dalsí dve casti. První cast slouzí uzivateli k tomu, 
aby pri provedení transformace, ktera pouzíva prekladovou tabulku, mohl kontrolovat 
pouzite hodnoty prekladove tabulky. Prekladova tabulka je zobrazena cela a pouzity 
zaznam je barevne zvyraznen. Dale je uzivatel informován o jmenu překladove tabulky. 
Podobnou funkcionalitu ma poslední panel a to panel Codebook, tento panel je pouzit 
při transformaci zpracovávající dselník. Tentokrát není dselník nacten cely, ale pouze 
pouzity zaznam. 
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Obrázek 22: Panel informací o průběhu transformace 

A.2.4 Panel transformačního programu 

Tento panel poskytuje uZivateli náhled na prováděny transformaCní program. V tex-
tověm poli je zobrazen cely transformaCní program. Jakmile uZivatel zahají krokovaní 
programu okno se se samo posunuje tak aby byla videt aktualne provadena transfor-
mace. Prave provadeny radek je barevne zvyraznen. V horní casti je pole které? uzivateli 
poskytujinformaci o jmenu provadeneho transformacního programu. 

A.2.5 Panel výstupních dat 

Tento panel ma jedinou funkci a to uzivateli zprostredkov^vat informace o hodnotách 
jednotlivých prvku výstupní n-tice. Format tabulky je shodny ze vstupní tabulkou. Tak 
jak jsou jednotlive transformace vykonavany, se do tabulky pndavají sloupce z prvky 
vstupní n-tice. 

A.3 Body přerušení 

Ladící prostredí umoznuje uzivateli vkladat do transformacního programu body prerusení. 
K tomuto slouzí v textovem poli pro zobrazovaní transformacního programu seda lišta v 
leve casti. Body prerušení lze vkladat vzdy jen k pocatecnímu tagu transformace. Kliknutím 
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Transformation Program 
Prog ram F i le: reas 02\t_reas Q2_2001_01 -12_2.xml 

íTransfomiation Output ttenn lndex=" 1" > 
eConst Value="2" DataType=" Double " /> 

í/Transfomialion> =j 
íTransfomiation Output Itenn lndex="2" > 

ílnputltem TupleName="a" lndex="1" l> 
í/Transfomiation> 

íTransfomiation Output Itenn lndex=" 3" > 
cCodeElookValue GodeBookName="2"> 

ílnputlterin TupleName="a" lndex="17"/> 
</CodeBookValue> 

í/Transfomialion> 

íTransfomiation Output Itenn lndex= "4" > 
eConst Value="-1" DataType ="Double"/> 

í/Transfomialion> 
"W 

• | 

Obrázek 23: Panel pro zobrazení transformacního programu 

na lištu vedle pocatecního tagu transformace, dojde k vložení bodu prerusení, uzivatel to 
pozna tak ze se na listu pnda cerveny bod jak je videt na obrázku 20. Pokud se uzivatel 
rozhodne bod prerusení odebrat znova na nej klikne. Ve spojitosti z body prerusení je 
tladtko Continue, pomocí tohoto tladtka uzivatel preskod k dalsímu breakpointu. Ma 
tedy moznost pokud jejnapríklad zajíma poslední transformace na transformacním pro-
gramu, vlozit k teto transformaci bod prerušení a pomocí tladtka Continue pšeskodt az 
k teto transformaci. Vsechny transformace ktere predchazejí bodu prerušení jsou take 
vykonane. 

A.4 Modifikace transformace 

Pokud uzivatel v prubehu ladení transformacního programu zjistí chybu v transformaci 
ma moznost ji hned opravit a modifikaci odzkouset. K modifikaci transformace slouzí 
tladtko Edit transformation. Jakmile je uzivatel jakkoli zanoren v krokovaní transformace, 
tak po stisku tladtka se mu zobrazí okno pro modifikaci transformace. Ukazka okna 
pro modifikaci je na obrázku 21. Uzivatel opraví pnpadnou chybu v transformaci po-
mocí tladtka Modify potvrdí zmeny. Zmeeny se hned projeví v transformacním programu, 
pokud byla transformace rozpracovana její vykonavaní se restartuje a modifikace muze 
byt hned odzkousena. Modifikace se ulozí i zdrojoveho souboru transformacního pro-
gramu. 
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Obrázek 24: Ukazka vkladení breakpointii 

l i M ad i fyTra n s f o rm a ti o n _ | n | 2£J 

í Transf omnation Output Item lndex=" 1D" > 
íGonvertTo D5tType="Double"> 

íTranslate GodeBookName="DS"^ 
ílnputlterin TupleName="a" lndex="15"/> 

í/Translate> 
í/Don vert To := 

í/Transf omiation> 

Modify 

Obrázek 25: Okno pro modifikaci transformace 
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Obrázek 26: Okno pro modifikaci vstupní n-tice 

A.5 Modifikace vstupní n-tice 

Pokud uzivatel zjistí ze je nutne do vstupní n-tice přidat dalsí prvek, múze využít teto 
funkce. Funkci je mozne volat vzdy na zacatku a konci transformace. Stiskem pnslusneho 
tladtka se vyvola okno pro modifikaci vstupní n-tice tak jako na obrázku 25. Uzivatel 
vybere datovy typ prvku a jeho index a tlaatkem Add pnda prvek do vstupní n-tice. 
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B Obsah přiloženeho DVD 

Na prilozenem dvd jsou nesledující soucasti: 

• Zdrojove kody ladícího prostredí. Dulezite adresare: 

- compiler- Obsahuje trídy reprezentující objekty jednotlivych transformacích 
príkaziu. 

- debugger- Implementace tšíd zajistující základní funkcnost ladícího prostšedí. 

- form- Implementace jednotlivych casti grafickeho uzivatelskeho rozhraní. 

• Testovací data. Obsah adresare a popis jednotlivych souboru: 

- tlTest.xml- Soubor seznamu ukolu. 
- tTest.xml- Soubor transformacního programu. 

- tc2test.dat, tc6test.dat, tc7test.dat, tc8test.dat-Soubory 
transformacních tabulek. 

- test.xsll- Soubor zdrojovych dat ve formatu .xsl. 

- test.dat- Soubor zdrojovych dat ve formátu .dat. 

• Text diplomove prace ve formatu PDF. 

• Kompletní schema popisující hierarchii transformacích pnkazu (Transformations.pdf). 
Soubor je ve formatu PDF 


