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Abstract
The main purpose of this thesis is to design and implement pilot version of meta-Case

tool. The thesis includes the summary of already developed meta-models concepts and defini-
tion of new developed concept based on project GOPRR.

The  main  part  of  thesis  describes  design  of  application  and  its  implementation.  The
developed application was implemented in Java language. There is rich GUI for user support
and the scripting functionality is ensured through JavaScript language.

Abstrakt
Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat pilotní verzi meta-CASE

nástroje. Obsahuje rešerši již vyvinutých koncept  meta-model  a definici nového inspirova-
ného projektem GOPRR.

Práce se skládá z návrhu aplikace a popisu implementace. Výsledná aplikace je napsá-
na v jazyce Java. Pro definici modelu je ur ena rozsáhlá podpora GUI a pro funkci skriptovací
jazyk JavaScript.
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1 KAPITOLA 1 ÚVOD

1 Úvod
Cílem práce je navrhnout a implementovat meta-CASE nástroj, který je pro-

gramovatelný popisem použitého modelu – meta-modelem. Meta-CASE nástroj na-
vazuje na linii CASE nástroj  a rozši uje je. Každá diplomová práce by m la za ínat
rozborem problematiky a definovat základní kameny, proto je první ást zam ena na
definici pojm  a vysv tlení užití meta-CASE nástroj . Dále pokra uje rozbor pro-
blematiky a nastín ní možných zp sob  implementace.

V další ásti je uveden návrh struktur pro implementaci. Následující kapitola
je zam ena na analytickou ást, tzn. architektonický a softwarový návrh.

Na konec je popsána samotná implementace. Zde je podrobn  zmapována ar-
chitektura, technologie, návrhové vzory a jednotlivá rozhraní použitá
v implementaci.

ílohy  jsou  na  p iloženém  CD.  D ležité  materiály  naleznete  i  na  konci  mé
diplomové  práce.

1.1 CASE nástroj
Zp sob vývoje aplikací se v pr hu let vyvíjel. Na za átku vznikaly pro-

gramy bez podpory vývojového prost edí. Snahou vývojá  nebylo vždy jen vyvíjet
aplikace pro koncové uživatele, ale zárove  podpo it samotný návrh a realizaci soft-
waru.

Postupn  se zavád ly r zné metodiky. Ty pomocí r zných model  snadno
a p ehledn  popisovaly díl í ásti softwaru. To byl impuls pro vývojá e vytvo it prv-
ní CASE (Computer-aided software engineering) nástroj. CASE nástroj umožní uži-
vateli vytvo it schéma, a poté na základ  n j vygenerovat požadovaná data. M že se
jednat o kus kódu nebo dokonce o celou aplikaci.

CASE nástroj m že zna  urychlit vývoj, avšak mívá i adu nevýhod a ome-
zení. Existuje jich celá ada a každý je uzp soben k jiné innosti (n které umí pouze
UML, jiné ER-modely atd.). Uživatel si po ídí CASE nástroj a m že v n m modelo-
vat  pouze  s   prvky  a  vazbami,  který  tento  software  nabízí.  Není  dovoleno  vytvá et
nové, upravovat stávající, ani definovat vlastní modely.

Samotné rozši ování se m že lišit i v exportu dat. Pom rn asto vývojá  vy-
tvo í schéma a pot ebuje r zné exporty. Nap . pro databáze základní export sestaví
skript, který vytvo í databázi, jednotlivé tabulky a definuje vztahy mezi nimi (pri-
mární a cizí klí e, indexy apod.). ada CASE nástroj  umož uje jen ur itou množinu
derivací SQL jazyka, a tak se asto stává, že výstupem je skript pro jiný databázový
stroj. Ten je nejprve nutné upravit a až poté ho lze použít. To zna  snižuje výhody
použití. Pokud by však uživatel mohl dodefinovat n jaký z export , byla by aplikace
pro n j více žádaná. Proto se v posledních letech objevuje nová možnost modelování
a sice meta-CASE nástroje.

1.2 Meta-CASE nástroj
Jak již bylo nazna eno meta-CASE nástroj je aplikace, která dovoluje nadefi-

novat model (jaké prvky obsahuje, jak vypadají, jaké vazby lze realizovat a co zna-
menají) a poté vytvo it samotné importy a exporty.

Tím vznikne CASE nástroj p esn  podle požadavk  vývojá e. Nyní m že ten-
to nástroj používat, vytvá et schémata a ty poté p evád t do pot ebného kódu.

Meta-CASE nástroj lze tedy chápat jako CASE nástroj, který je použitelný
pro více pro více model  s možností úprav a definice nových, ale také jako aplikaci,
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ur enou pro vytvá ení CASE nástroj . Oba pohledy v praxi p edstavují to samé.
Rozdíl spo ívá pouze ve zp sobu vytvá ení schémat. Bu  se modeluje p ímo pomocí
meta-CASE nástroje, nebo v aplikaci, která je vytvo ena pro každý model zvláš .

Vzhledem k tomu, že meta-CASE nástroje je možné upravit pro n jaký jiný
model a lze vytvo it i výstup, bývají n kdy ozna ovány jako CAME (Computer-
aided Method Engineering).

1.3 Rozdíl CASE a meta-CASE nástroje
Rozdíl klasického CASE nástroje od meta-CASE je tedy vcelku jednoduchý.

CASE nástroj je oproti meta-CASE tzv. „zadrátovaný“.
To znamená, že CASE nástroj umí pouze jazyk, pro který je ur en a není po-

užitelný pro jiný model. V meta-CASE nástroji však uživatel vytvá í meta-model,
který odpovídá onomu „zadrátovanému“ jazyku v CASE nástroji a s tím poté pracu-
je.

Meta-CASE tedy nahrazuje nemodifikovatelnou definici modelu meta-
modelem (viz Obrázek 1). Ten je ízen jen za pomoci zobecn ných pravidel – meta-
modelujícím jazykem. V n m meta-modelá  vytvo í konkrétní meta-model, na zákla-

 kterého je možné vytvá et schémata (viz models).

Obrázek 1 Rozdíl CASE a meta-CASE nástroje [4]

kdy se v rámci r zných terminologií mluví o tzv. meta-meta-modelu. Zde
je jako meta-meta-model ozna ena vrstva, ve které se utvá í meta-model, odpovída-
jící CASE nástroji.
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Meta-modelovací jazyk umož uje práci s meta-modelem (vytvo ení meta-
modelu a jeho správu). Meta-model definuje možné prvky a jejich vazby. Na základ

chto pravidel je vytvá en model. Ten odpovídá schématu v CASE nástroji.
Jako meta-meta-model je ozna ena vrstva, udržující informaci o meta-modelu

(viz 2.1).

Obrázek 2 Jiná terminologie u meta-modelování [3]

Obrázek 2 zobrazuje jiný pohled na meta-CASE nástroje.

1.4 Využití meta-CASE
Meta-CASE se vyvíjí v zásad  ze dvou d vod :
- jako produkt pro cílového zákazníka
- interní verze vytvá eného CASE nástroje

Na trhu meta-CASE nástroj není astý, protože cílová skupina uživatel
schopná vytvá et nové a upravovat staré metodiky je pom rn  malá. I p esto je mož-
né takovou aplikaci získat. K nejznám jším pat í MetaEdit+
(http://www.metacase.com).

http://www.metacase.com).
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Druhá varianta je mnohem ast jší. Vývojá i CASE nástroj asto vyvíjí me-
ta-CASE, ale p ed vydáním z n j vytvo í klasický CASE nástroj. Tím zvyšují pro-
dejnost nových verzí. Inovace je pro n  mnohem jednodušší a nemusí adu zm n

lat p ímo ve zdrojovém kódu, ale sta í pouze zm nit meta-model. Spole né prvky,
které obsahuje každý z CASE nástroj , m ní (p idávají) jednotn . Tím dosahují vyšší
produktivity a zárove  snižují po et chyb.
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2 Popis problému, specifikace cíle
Cílem práce je navrhnout a implementovat meta-CASE nástroj. Samotný ná-

vrh se skládá ze dvou hlavních ástí.
Je nutné navrhnout p edevším zp sob uložení a spravování dat v rámci meta-

modelu a dále rozvržení aplikace jako takové. Návrh aplikace musí respektovat roz-
ši itelnost a modifikovatelnost, jak na úrovni aplikace (uživatelským vstupem), tak
i na úrovni kódu (p edpokladem je, že vznikne aplikace, která bude obsahovat zá-
kladní ásti a pro její široce použitelnou verzi bude nutný další rozvoj).

2.1 Meta-model
Návrh meta-modelu je st žejní ástí práce. Koncept uložení dat je základní

ástí, a proto je vhodné, aby nedocházelo v pr hu vývoje k velkým zm nám. Veš-
keré sou ásti aplikace (import, export, správa dat, algoritmy pro práci s grafy, GUI
a další) budou od prvních sestavení využívat meta-model a tak každá jeho úprava

že p edstavovat opravu celého projektu.
Z t chto d vod  je vhodné nejen správn  navrhnout strukturu, ale dbát i na

robustnost. Tzn. vytvo it abstraktní model spolu s mnoha rutinami tak, aby jednotlivé
sou ásti aplikace nep istupovaly p ímo k dat m, ale p istupovaly k dat m prost ed-
nictvím metod pomocných t íd. Tím se do zna né míry odstíní samotné uložení dat
a jejich užití. Díky tomu bude teoreticky možné zam nit i samotnou strukturu (bude-
li to v budoucnu nutné) a zachovat zp tnou kompatibilitu.

Tento projekt nevyžaduje žádné konkrétní struktury, nicmén  výzkum v této
oblasti nabízí adu popsaných implementací. Proto se dále zam ím na již navržené
ešení a v další kapitole (3) popíši sv j návrh. Nebude se tedy jednat o p evzatý kon-

cept, ale o vlastní zp sob ešení inspirovaný ov enými modely:
- CoCoA (Complex Covering Aggregation)
- COMMA (Common Object Methodology Metamodel Architecture)
- OPRR (Object-Property-Role-Relationship)
- GOPRR (Graph-Object-Property-Role-Relationship)
- MOF (Meta Model Facility)
- NIAM (Nijssen’s Information Analysis Methodology)

2.1.1 CoCoA (Complex Covering Aggregation)
CoCoA byl vyvinut pro podporu konceptuálních model  a pro datové mode-

lování komplexních problém .
Zahrnuje:
- entity (entities)
- pojmenované relace (names relationships)
- n-ární relace (n-ary relationships)
- alternativní pojmenování (alias name)
- kategorie entit (entity categories)
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Obrázek 3 Meta-model stavového modelu pomocí CoCoA [3]

2.1.2 COMMA (Common Object Methodology Metamodel Archi-
tecture)

Projekt COMMA se snažil vytipovat spole né prvky všech objektov  orien-
tovaných metodik a ty následn  reprezentovat jako základní pojmy meta-modelu
a tím vytvo it meta-modely nejrozší en jších objektov  orientovaných metodik.

Používá tyto základní pojmy:
- pojem (concept) – má jméno a atributy
- ní (inheritance) – vyjad uje relaci specializace
- asociace (association) – vyjad uje vztah mezi pojmy
- agregace (aggregation) – vyjad uje skládání, je to speciální p ípad asocia-

ce
- role (role) – objevuje se, když objekt p ijímá charakteristiky jiného objek-

tu. Role je do asná a objekt m že mít i více rolí najednou.

Projekt vyprodukoval velmi jednoduchý ale mocný objektov  orientovaný
meta-modelovací jazyk. Sou asnou nevýhodou je, že neexistuje napojení na CASE
nástroje (projekt byl již ukon en).

2.1.3 OPRR (Object-Property-Role-Relationship)
Model OPRR byl vyvinut pány Welke a Smolander. Jazyk je zam en na mo-

delovací techniky od základních po specifické. Rozši uje ER-model o roli (role). Ta
je reprezentována kružnicí a rozd luje model na ásti se spole nými vlastnostmi.
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Obrázek 4 Meta-model stavového modelu pomocí OPRR [3]

2.1.4 GOPRR (Graph-Object-Property-Role-Relationship)
Jazyk pro meta-modelování GOPRR vznikl rozší ením jazyka OPRR jako

sou ást diserta ní práce pana Kellyho. Úkolem bylo vytvo it s pomocí GOPRR
CAME nástroj MetaEdit+.

Základními prvky GOPRR jsou:
- diagram (graph) – je kolekce objekt , vztah  a rolí, která definuje, co

a jak lze spojovat dohromady
- objekt (object) – definuje entitu, která m že existovat samostatn
- vlastnost (property) – charakterizuje graf, objekt, roli nebo vztah
- vztah (relationship) – existuje mezi dv ma a více objekty
- role (role) – existuje mezi vztahem a objektem

Obrázek 5 Meta-model stavového modelu pomocí GOPRR [3]

2.1.5 MOF (Meta Model Facility)
Jedná se o standard vyvinutý OMG (Object Management Group) pro meta-

meta-model. Spolu s jazykem UML (Unified Modeling Langue) a konverzním pro-
st edkem XMI (XML Metadata Interchange) tvo í tzv. modelem ízenou architekturu
MDA (Model Driven Architecture).
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MOF, UML a XMI jsou ur eny pro r zné ásti aplikace. Zatímco MOF popi-
suje meta-meta-model, UML je využíváno na úrovni meta-modelu (vizualizace),
XMI se používá pro mapování MOF do XML. Tím je možná vým na meta-model
a jejich instancí.

Základní prvky MOF jsou:
- ída (class) – ur ená pro definování r zných meta-dat
- asociace (association) – slouží k definování binárních relací mezi t ídami.

Má 2 zakon ení (association end) obsahující jméno (name), typ (type),
násobnost (multiplicity) a agregaci (aggregation).

- typ dat (data types) – jsou navrženy k ur ení typ  meta-dat, která nemají
objektovou identitu (možnost modelovat jako objekty nebo jako hodnoty).

- balík (package) – ur en pro modularizaci meta-model . Zpravidla totožný
s MOF meta-modelem.

- omezení (constraint) – t ída, asociace a typ dat utvá í jednoduchý model
pro meta-data. Umož uje omezit meta-data, aby byla dob e formulovaná
i sémanticky smysluplná.

2.1.6 NIAM (Nijssen’s Information Analysis Methodology)
NIAM byl p vodn  navržen pro informa ní analýzu, ale pozd ji se použil

v n kolika meta-modelovacích technikách.
Základní prvky NIAM jsou:
- stav (state)
- echod (transition)
- ída (class)
- atribut (attribute)
- operace (operation)

Je vhodný pro tvorbu stavového modelu.

Obrázek 6 Meta-model stavového modelu pomocí NIAM [3]
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2.2 Architektura aplikace
Cílem této kapitoly není ur it architekturu výsledné aplikace, ale spíše nazna-

it, z jakých je možné vybírat.
Nejd ležit jší je ur it, jaký druh softwaru je vyvíjen. Protože výsledným pro-

duktem bude možné vytvo it CASE nástroj, je otázkou, jakým zp sobem bude použi-
telný. V tšina meta-CASE nástroj  rozši ují spolu s novými CASE nástroji svou
nabídku a tím nabízí uživateli v tší doménu model . To by pochopiteln  m la zahr-
novat i výsledná aplikace.

Existuje však i jiný pohled. Aplikace by mohla uživateli nabídnout vytvo ení
nového CASE nástroje . Ten by poté byl výsledným projektem, který by bylo možné
za pomoci frameworku spustit jako samostatný CASE nástroj. A  se m že zdát tento
požadavek pon kud zbyte ný, není tomu zdaleka tak. V praxi je naopak asto žádá-
no, aby úpravy na vyšší úrovni uskute ovala jen malá skupina vývojá  a ostatní
mohli CASE nástroj  pouze používat.

K tomuto ú elu je daný framework, protože neumož uje úpravu, ale pouze
používání onoho CASE nástroje.

Tento koncept do jisté míry vede k alespo áste né modularit  architektury.
Není sice nutné navrhovat architekturu jako modulární, ale m la by být schopná vyu-
žívat pluginy, resp. p ídavné knihovny.

Monolitická architektura je možná také. Ta však z ejm  bude mít nevýhodu
ve dvojité kompilaci a komplikovan jším vytvá ení dedikovaného CASE nástroje.

Jiný zp sob implementace by nabízela architektura server-klient. Server ja-
kožto jádro aplikace by nabízel všechny funkce od používání CASE nástroj  p es
jejich správu a úpravu po vytvá ení nových model . Klient by mohl ur ovat, jaké
volby aplikace budou aktivní, tzn., co uživatel bude moci používat (zda bude aplika-
ce spušt na jako meta-CASE nebo CASE nástroj).

Implementace musí být robustní a vhodná pro vytvá ení celé ady nástroj .
Musí být schopna zahrnovat i r zné domény vývoje. To vyvolává požadavek na bázi
metod p ipravených pro vývojá e nových CASE nástroj . Uživatel bude jist  vytvá-
et nové importy a exporty. K tomuto ú elu zde musí mít p ipravenou podporu.

ístup k tomuto problému op t není jednozna ný. Zjednodušen  lze vyjme-
novat základní dva p ístupy.

Jednodušší z hlediska vývoje aplikace je vytvo it podporu plugin . Každý by
se zaregistroval a zobrazil jako volba v menu. P i jeho vyvolání by mu byl model
zp ístupn n pomocí rozhraní a veškerou výkonnou ást by p evzal daný  plugin.

Složit jší, ale zato rozvinut jší formou je implementovat jistou podporu - n -
jaký skriptovací jazyk. Jazyk nemusí být syntakticky složitý, ale dostate ný pro pro-
cházení modelu (podpora p ístupu k dat m), transformaci dat (báze metod a p ístup
k nim), vstup a výstup (I/O funkce). Import dat je složit jší, protože zahrnuje lexi-
kální, syntaktickou a sémantickou analýzu. Ta musí být op t univerzální k široké
domén  formát .

které importy a exporty budou shodné. Jedná se nap íklad o ukládání ob-
rázk , tisk nebo standardizovaný formát aplikace. Ty bude možné implementovat jak
pomocí plugin , tak p ímo v aplikaci.

Obdobnou roli zde hrají i jiné funkcionality. Typickým p íkladem jsou gra-
fické dopl ky. U v tšiny CASE nástroj  je vždy nabídka, kterou lze do modelu vložit
text, obrazec i obrázek, který z hlediska modelu nemá žádný význam (jedná se pou-
ze o kosmetickou úpravu modelu). Jedinými místy, kde se tyto prvky projeví, jsou
import/export standardizovaného výstupu aplikace, tisk a export do obrázk .



KAPITOLA 3 ANALÝZA A NÁVRH EŠENÍ 10

3 Analýza a návrh ešení

3.1 Struktura meta-modelu
Meta-model má být schopen reprezentovat jakýkoliv model, který bude

v rámci aplikace vytvá en. Proto musí odrážet reálné modely.
Každý model se skládá z entit a vazeb mezi nimi. O každé sou ásti lze evido-

vat adu vlastností (název, íslo i jinou datovou strukturu definující parametry). a-
da model , resp. CASE nástroj  však nabízí uživateli více možností a voleb. Ty mají
modelá i ušet it práci a as, p ípadn  zvýšit kvalitu návrhu.

Vzhledem k p edchozí kapitole, kde byly ukázky n kterých model , je nutné
v této kapitole pouze shrnout prvky meta-modelu, které budou implementovány.
Hlavním vodítkem bude koncept GOPRR, ale výsledný návrh nebude pouhou kopií,
resp. nasazením. GOPRR byl zvolen, protože nejlépe vystihuje m j pohled na pro-
blematiku a vzhledem k jeho nasazení v metaEdit+, také pro jeho prov ení.

3.2 Navrhované sou ásti
GOPRR se skládá z malého množství konstrukt  (viz Obrázek 5). Daná ter-

minologie se snaží spojit hlavní sou ást pod pojem graph. Ten p edstavuje model,
resp. schéma. Obsahuje množiny objekt , vlastností, rolí a vztah . Pro snadn jší po-
psání modelu budu postupovat od zdola nahoru.

- vlastnost
o hodnota blíže specifikující

objekt
vztah
roli
diagram

o je pevn  spjatá s daným prvkem
o že být

edem definovaná
každý typ objektu je nutné pojmenovat
objekty a vztahy musí definovat svou grafickou re-
prezentaci

volitelná
až meta-modelá  bude p idávat vlastnosti na zákla-

 požadovaného modelu
je podstatná z hlediska generování export , vykres-
lování element  a vztah , i ke kontrole skriptova-
cím jazykem

- objekt
o edstavuje jakoukoliv sou ást, nap .

entita v ER-modelu
ída v diagramu t íd

o že být definovaná adou vlastností
pevn  ukotvené

druh, resp. název objektu
grafická reprezentace (je vždy vyžadována, ale vy-
tvá ená uživatelem)
lokální jméno
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di nost (role nebo objekt)
voln  dodefinované, nap .:

název generované tabulky v ER-modelu
private/protected/public u diagramu t íd
popis

- vztah
o jedná se o jakoukoliv relaci mezi n-ticí resp. dvojicí objekt
o vlastnosti definují

možné objekty, se kterými ji lze použít (napojitelnost)
grafickou reprezentaci
uživatelem definované vlastnosti popisující typ vztahu

- role
o role je prvek slu ující vlastnosti objekt . Každý objekt, který má

jakou roli, p ebírá její vlastnosti.
lze definovat možný vztah role-objekt a pouhým p idáním
objektu do role, rozší it možnosti objektu.

edstavuje polymorfismus p i návrhu
- graf

o edstavuje kompletní návrh modelu
o skládá se z použitých

rolí
objekt
vztah
vlastností

o definuje možné propojení element
o že mít své vlastnosti, nap .:

popis
autor
DPI

Objekt a role se mohou vyskytovat samostatn  v n jakém repositá i a p ípad-
 je lze využívat ve více modelech. Modelá  poté nemusí shodné objekty vytvá et

pro r zné modely znovu, což m že do jisté míry zrychlit vývoj.
Naopak vlastnost, relace a diagram nemohou, protože:
- vlastnost je vždy pevn  spjatá z n jakým prvkem (grafem, objektem, rolí

nebo vztahem)
- relace je ur ena s konkrétními objekty (v ur itém grafu), se kterými se po-

jí
- graf p edstavuje konkrétní model a proto není možné ho p i vývoji znovu

používat
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Obrázek 7 Vztah role, vztahu, objektu a vlastnosti

Diagram (Obrázek 7) zobrazuje možnou reprezentaci modelu. Graph obsahu-
je 4 druhy prvk  (role, objekt, vlastnost a vztah).

Role m že d dit pouze jinou roli a tím p ebírat její vlastnosti. Objekt m že
vzniknout jak d ním rolí tak i objekt . Obsahuje grafickou reprezentaci a adu
vlastností.

Vztah je p ipušt n pouze binární. V kone ném d sledku m že být spojen
pouze s objekty. P i návrhu je však možné definovat spoj i s rolí. Díky tomu bude
spoj možný se všemi potomky.

Takový model je zobecn ním všech model , která obsahující objekty a binár-
ní vazby, v etn  t ch, která lze na n  zjednodušit (nap . rozd lením n-árního vztahu
na binární).

3.2.1 Struktura modelu a meta-modelu
Model a meta-model budou obsahovat podobné sou ásti. Bude zde vždy exis-

tovat dvojice meta-model – model (definice – instance).
To do jisté míry odpovídá objektovému návrhu ve vyšších programovacích

jazycích založených na virtuálním stroji (Java, SmallTalk aj.). Nap . v meta-modelu
bude objekt MetaGraph, reprezentující n jaký konkrétní meta-model a pro modely
bude N instancí objektu Graph. Ty budou pevn  spojeny s konkrétním objektem Me-
taGraph a budou p edstavovat konkrétní diagram (schéma).

Pro snadn jší práci s modelem resp. meta-modelem zde p ibudou dv  dvojice
íd, které nemají s modelem ze sémantického hlediska nic spole ného:

- Object (MetaObject)
o Reprezentuje jakoukoliv t ídu v modelu (meta-modelu)
o Zobecn ná sou ást
o Nabízí práci se názvy

- WithProperty (MetaWithProperty)
o edstavuje podskupinu t íd modelu (meta-modelu), které mohou

mít definované vlastnosti (diagram, objekt, vztah nebo role)
o Spravuje vlastnosti (p idávání, odebírání a jejich úpravu)

Zavedení t ídy Object p edstavuje zárove  terminologický spor. Object jako
základní t ída modelu nebo jako prvek modelu. Proto se budu od tohoto místa o ob-
jektu reprezentující prvek modelu vyjad ovat jako o elementu.
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Object resp. MetaObject bude zahrnovat všechny spole né ásti. Jedná se
o podporu pro generování nových názv  a jejich úpravu. Na této úrovni se nejedná
o vlastnost. Ta je vygenerována na základ  názvu až v objektu WithProperty, resp.
MetaWithProperty.

WithProperty resp. MetaWithProperty bude zobecn ná t ída pro graf, vztah,
element a roli. Její zavedení umož uje snadn jší práci se všemi sou ástmi obsahující
vlastnosti.

3.2.2 Vlastnost
Vlastnost p edstavuje základní ást, která m že být vlastn  spojena

s jakoukoliv jinou ástí, tzn. s:
- rolí
- elementem
- vztahem
- grafem

Její využití bude v aplikaci klí ové. Všechny ostatní prvky model  budou
pomocí vlastností definovány. Vlastnost bude p edstavovat veškerá možná data za-
daná uživatelem:

- jméno objektu (mimo vlastnosti samotné)
- vzhled (elementu a vztahu)
- pozici a velikost
- data, která reprezentuje element nebo vztah
- di nost (role, element)
- ipojitelnost (konce vztah )
- uživatelská data a jiné

Vzhled bude realizován tak, že bude v rámci aplikace pouze jedna instance
vzhledu. P ed vykreslením budou nastaveny parametry (vlastnosti) a vykreslen ná-
hled.

To vyvolává otázku, jakým zp sobem bude m na hodnota text  v texto-
vých polích, i jak bude možné ovlivnit vzhled na základ  vlastností. Zde na adu

ichází skript. Skript bude možné spustit p ed každým tením vlastnosti, tzn. i p ed
vykreslením, a nastaví správnou hodnotu. Proto meta-vlastnost nebude zahrnovat
pouze název a typ, ale i skripty vyvolávané událostmi (po inicializaci, p ed tením
a po zápisu).

Typ dat je obecn  možné zadat bu  pomocí p edpisu, který poté vygeneruje
danou vlastnost, nebo tak, že meta-vlastnost bude obsahovat již vytvo ený datový typ
a ten se bude kopírovat. Druhá varianta je jednodušší a p ináší i možnost p ednasta-
vené hodnoty. Proto bude pro implementaci využito kopírování p ednastavené hod-
noty.

Data mohou nabývat celou škálu datových typ :
- celo íselná hodnota
- íslo s plovoucí árkou
- hodnota boolean
- et zec
- vektor (seznam) hodnot
- záznam (n kolik dvojic název-hodnota)
- sou ást modelu nebo jeho instanci
- objekt vytvo ený skriptem
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3.2.3 Element
Element z hlediska modelu p edstavuje n kolik vlastností, kterými je defino-

ván:
- di nost (element nebo role)
- vzhled
- název
- uživatelem definované hodnoty popisující jeho význam

Tyto vlastnosti jsou definovány na úrovni meta-modelu. P i vytvá ení instan-
ce elementu budou vytvá et pouze instance meta-vlastností definovaných uživatelem
a ostatní budou spole né pro všechny instance, tzn., že sta í v elementu udržovat
ukazatel na meta-element.

Element by m l nabízet metody pro zjišt ní d di nosti (metoda instanceOf
ur í jestli MetaObject je p edch dcem nebo ne) a metody getter-setter pro získání
základních vlastností (napojitelnost, d di nost, vzhled aj.).

Ostatní podpora elementu bude implementována v jiných ástech kódu (mi-
mo model resp. meta-model).

3.2.4 Vztah
Vztah je objekt, ur ený spojením dvojic element-element, element-role nebo

role-role. Výsledné spojení ve schématu je možné pro jakoukoliv dvojici element ,
které jsou potomky objekt , pro které je definováno napojení.

Vztah je z grafického hlediska složen z dvou polovin. Tyto poloviny jsou od-
leny st edem. Ten bude realizován za pomoci drageru (úchytu).

Každá z polovin se skládá z áry (spojnice) a zakon ení. Pro zakon ení je po-
dobný grafický návrh jako pro element. Spojnice jsou u eny na základ  barvy,
tlouš ky a stylu áry (plná, p erušovaná aj.)

Ob  zakon ení a spojnice tvo í vzhled vztahu.
Dv  datové struktury omezují možnosti napojení pro každý konec zvláš

a další dv  vlastnosti ur ují zp sob napojení (na st ed, k obvodu obdélník  p íp. ji-
né).

Vztah z hlediska modelování m že být asto n-ární, nap . v ER-modelu.

Obrázek 8 Ukázka základních konstrukcí ER-modelu
Zjednodušení vztah  pouze na binární však neznamená, že by takový vztah

nešel v plánované aplikaci vytvo it a má navíc i další výhody.
Obecn  nelze popsat všechny možné vztahy, protože mohou být rozmanit jší,

a z hlediska návrhu meta-CASE nástroje není možné dop edu omezit množství za-
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kon ení i složit jších grafický prvk , které obsahuje. Je ale možné takový vztah
rozložit na elementy a adu binárních vztah .

íklad (viz Obrázek 8) by se tedy rozložil na 2 druhy element :
- Entita (viz entity1, entity2, entity3 nebo subentity3)
- Vztah (viz relationship)

Jeden typ vztahu spojuje oba druhy element . Toto omezení sta í k tomu, aby
nešlo p ímo spojovat elementy relací nebo entit.

Obdobným zp sobem lze realizovat atributy. Atribut i klí  jsou elementy.
K jejich propojení jsou ur eny jiné binární vztahy.

Proto se takováto zm na neprojeví zhoršením návrhu. Ten bude pouze o n co
složit jší p i vytvá ení export  (skript bude muset procházet model do v tší hloub-
ky).

3.2.5 Role
Role je specifická sou ást. Ta má obdobné vlastnosti jako Element. Rozdíl

mezi rolí a elementem je pouze v tom, že role nem že vzniknout d ním elementu
a nemá grafickou reprezentaci.

3.2.6 Diagram
Diagram je objekt, který zahrnuje všechny použité elementy, role, vztahy

etn  jejich vlastností. Diagram obsahuje i své vlastnosti. N které z nich budou
povinné:

- autor
- název
- popis
- DPI (rozlišení, v kterém je schéma vytvá eno – má vliv pouze na tisk)
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Obrázek 9 diagram t íd modelu a meta-modelu

3.3 Architektura aplikace
Architektura aplikace vychází z d íve zmi ovaných p edpoklad  (viz 2.2).

Musí být navržena pro podporu:
- importu
- exportu

Výhodou aplikace by byla podpora plugin . Import, export a p ípadné plugi-
ny budou používány pouze za pomoci skriptu. Nebude tedy možné nap . vložit plu-
gin, resp. na íst t ídu mimo skript (nap . jako vzhled).

Použít modulární architekturu je vzhledem k o ekávanému d lení p íliš ná-
ro né, protože sou ásti, které budou použity pouze v meta-CASE, se týkají úpravy
meta-modelu. To zahrnuje pouze náhledy na meta-model, ale meta-model sám o sob
nikoliv. ásti pro editaci vzhledu, vlastností, skriptu a další ásti budou pro CASE
a meta-CASE nástroj spole né (záleží na zp sobu užití komponent). Díky tomu je

žké vy lenit sou ásti, a tak rozd lení bude realizováno dv ma r znými sestavení-
mi, která se budou lišit v množství p ídavných knihoven. Tyto knihovny budou ob-
sahovat i upravené t ídy, nap . uvítací stránka nebude obsahovat volbu vytvo it
CASE.
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3.3.1 Pot ebné sou ásti
Aplikace se skládá z n kolika ástí. Základním blokem je meta-model, resp.

model (viz 3.1, Obrázek 9). S modelem blízce souvisí t ídy ur ené pro ukládání
a na ítání modelu, resp. meta-modelu.

Pro úpravu a vytvá ení model  je dále sou ástí grafická reprezentace modelu,
resp. meta-modelu. S tímto blokem blízce souvisí GUI, zahrnující všechny dediko-
vané prvky uživatelského rozhraní.

Pro plnou funkci model  je ur ena komponenta skriptu. Skript se dále lení
do lexikální a sémantické analýzy. Na sémantickou analýzu blízce navazuje interpret
a p eddefinované funkce a objekty.

Všechny sou ásti jsou ale velmi svázány:
- grafická reprezentace modelu s modelem samotným
- skript s meta-vlastnostmi, resp. vlastnostmi
- meta-model s modelem
- aplika ní ást komponent pro práci s grafickou reprezentací a meta-

modelem, resp. modelem
- grafická reprezentace se skriptem

Je proto t žké rozd lit projekt do samostatných ástí, kdyby byla zvláš  gra-
fická reprezentace, model, skript, GUI a další sou ásti. V ad  p ípad  by se jednalo
spíše o zbyte nou komplikaci. V i návrhu MVC (model-view-controller) je samo-

ejm  vhodné odd lit grafickou ást od modelu.
V implementaci budou použity anonymní t ídy, které budou složité (vy len -

né) komponenty rozši ovat pro specifický ú el. Nebude se jednat o kroky proti
MVC, a koliv p ístup ke grafickým komponentám, které jsou p ímo spjaty
s modelem, budou inicializovány v t ídách modelu. Je vhodné, aby tyto t ídy udržo-
vali jednu instanci i v moment , kdy komponenta není používaná a nedocházelo tak
ke ztrát  informací (nap . rozvržení element  a vztah  v diagramu).

Pro znázorn ní plánované aplikace, resp. sou ástí aplikace a jejich návaznosti
dostate  poslouží konceptuální model (Obrázek 10). Konceptuální model nep ed-
stavuje žádný formalizovaný model, ale je dostate  ilustrativní.

Na modelu jsou jasn  vyzna eny všechny sou ásti návrhu a jejich vzájemná
spojitost a obsáhlost. Zárove  je zde nazna ena oblast pot ebná jak pro meta-CASE,
tak i pro dedikovaný CASE nástroj. Je zn j pom rn  z ejm  vid t, že pro rozd lení
na dv  aplikace modularita nijak významn  nepom že a pro  je nutné vytvo it dv

zná sestavení.
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Obrázek 10 Konceptuální model navrhované aplikace

3.3.2 Framework
Framework bude ást aplikace ur ená pro uložení všech aditivních i základ-

ních funkcí pro chod aplikace. Ve výsledné aplikaci bude framework p edstavovat
prakticky veškeré funkce a podpory. Mimo n j bude sou ástí aplikace pouze model

etn  jeho správy, spoušt cí t ídy a použité knihovny.
Jeho vy len ní bude zna  odlišné od konceptuálního modelu, který se sna-

žil nazna it spojitosti a co nejvíce roz lenit návrh pro p edstavu o sou ástech.
Jak již bylo eno d íve (viz 3.3.1) veškeré celky frameworku jsou na sob

více, i mén  závislé, není tedy možné využívat model bez meta-modelu samostatn ,
grafickou reprezentaci bez skriptu, apod.

3.3.2.1 GUI
Sou ást frameworku bude balík GUI. Jedná se o repositá  všech použitých

komponent vyvinutých pro aplikaci:
- editor (EditorPane)

o bude pracovat s grafickým návrhem, náhledem i se samotným
modelem (schématem)

- náhled tisku (PrintPreview)
- pracovní okna

o jedná se o dokovací okna, reprezentují jiné informace o upravova-
ném modelu, resp. meta-modelu

pr zkumník vlastností
pr zkumník meta-vlastností
pr zkumník modelu
okna pro návrh vzhledu
konzole
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- nástrojové lišty
o standardní (uložit, na íst a další)
o výb r fontu
o grafické prvky
o iblížení
o interpret

- dialog pro volbu souboru
o vznikne rozší ením JFileChooser

- uvítací stránka a její sou ásti
- roletové menu

o obsahující položky menu, v etn  jejich spravování
- renderery a editory hodnot vlastností pomocí JTable
- dialogové okno pro zm nu hodnoty vlastnosti
- dialogové okno pro nastavení typu dat
- podpora pro práci s kontextovými menu
- náhledy meta-modelu a meta-vztahu

3.3.2.2 Sou ást skriptovací jazyk
Tato sou ást bude zahrnovat celý skriptovací jazyk v etn  editoru. Skriptova-

cí jazyk bude jednoduchý – podmnožina JavaScript.
JavaScript je jazyk vycházející z Javy. Jeho základní konstrukty jsou jedno-

duché, blízké jazyku C++ a celosv tov  známé. JavaScript sice nenabízí složit jší
konstrukce, ale ty také nebudou vyžadovány. Nejsložit jší ástí zde bude jist  p ístup
k dat m a zápis do souboru. A  by byl použit jakýkoliv skriptovací jazyk, bylo by
nutné pro I/O funkce vytvo it knihovny, a proto rozší ení o vlastní metody není po-
važováno za komplikaci.

JavaScript má adu výhod pro aplikaci. Není nutné deklarovat typy a provád t
typovou kontrolu. U objektu se dají používat nedefinované prom nné, což m že
zna  pomáhat p i vytvá ení importu a exportu. Nap íklad p i procházení modelu
prohledáváním do ší ky je možné u každého elementu evidovat prom nné ur ující
stav prohledávání, aniž by bylo nutné dop edu (mimo skript) prom nné explicitn
definovat.

Tento skriptovací jazyk zárove  p ináší výborné vlastnosti z pohledu p eko-
návání chyb.

3.3.3 Vzhled aplikace
Aplikace bude mít jednoduché GUI ve stylu klasických CASE nástroj . Bude

se jednat o SDI (Single Dialog Interface).
Více otev ených dokument  bude možné p epínat pomocí záložek na horní

stran  okna (obdobn  jako u vývojových prost edí).
Grafický návrh se vlastn  týká úvodní stránky. Vzhled celé aplikace bude

rozší en o roletové menu, panely nástroj  a pracovní okna. Ty budou volitelné a po-
souvatelné díky dokování resp. knihovn  FlexDock.
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Obrázek 11 Navrhovaný vzhled (rozvržení úvodní obrazovky meta-CASE nástroje)

3.4 Detailn jší popis sou ástí

3.4.1 Grafický editor
Grafický editor bude reprezentován t ídou EditorPane. Pomocí ní bude návr-

há  definovat elementy, prohlížet si náhledy i vytvá et schémata.

3.4.1.1 Návrh vzhledu
Vzhled m že být definován pro element, nebo zakon ení vztahu. Pro návrh

vzhledu budou použity základní grafické prvky ( ára, obdélní, polygon, textové pole
a další), dále jen dekorace. Dekorace je možné používat, jak pro návrh vzhledu, tak
i jako dopln k do vzniklého schématu.

Každá dekorace je vykreslena na základ  vlastností, jakými jsou nap íklad
tlouš ka a typ áry, barva a jiné. Hlavními vlastnostmi jsou body, na základ  kterých
je ur en rozm r a pozice dekorace.

Protože všechny elementy mohou být „roztahovací“, musí návrh respektovat
zm ny velikosti. Každý bod musí být možné specifikovat relativn . Cílem je umožnit
maximum volnosti a jednoduchost návrhu. Výhodou je, že takový návrh bude prove-
den pouze jednou (p i vytvá ení CASE) a poté jen používán.
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Proto bude použita lokalizace 2 typ :
1. relativní sou adnice, nap .:

5px od levého okraje (obálky)
0px od pravého

2. relativní pozice, nap .:
20% horizontáln  (od levého okraje)
0% vertikáln  (od horního okraje)

Tím je možné jak rozd lit plochu na 2 ásti v ur itém pom ru, tak i vložit de-
tail k n jakému z roh .

Obdobný zp sob využívá SmallTalk p i návrhu GUI. Návrh je tak zprošt n
o layout managery a p esto je dynamický.

Druhá ást návrhu je složit jší. Jedná se o vložení textových polí. Textové po-
le m že obsahovat r zn  velký text. Problém nespo ívá v umíst ní jednoho textové-
ho pole. To se dá snadno vy ešit pomocí roztáhnutí elementu.

Problém p ichází až u návrh , které obsahují více t chto textových polí. Do-
edu není jasné, kolik ádek bude každé textové pole obsahovat, resp. jak dlouhé

bude mít ádky. Typickým p íkladem pro tuto problematiku je vzhled t ídy v UML.
Obsahuje 3 r zná textová pole, p emž minimáln  u dvou nejsou dop edu jasné
rozm ry a je nutné použít složit jší techniku k definici.

Obrázek 12 T ída v UML
Výše zmín ný návrh vzhledu pracuje pouze s jediným panelem (plátno ve

tvaru obdélníku).
Problém je ešen rozd lováním panelu. Každý panel bude možné rozd lit ver-

tikáln , resp. horizontáln  na dva potomky. Tím vzniká binární strom panel . Na
úrovni každého z nich je možné p idávat dekorace. Rozm ry všech potomk  jsou
ur eny na základ  preferovaných velikostí, tzn., že pro každý z panel  se vypo ítá
hodnota preferované velikosti a velikost hlavního panelu (který je len n) se rozd lí
v pom ru preferovaných velikostí potomk .
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ída by se vytvá ela nap . tímto zp sobem (relativní adresy jsou v i levému
hornímu rohu):

1. hlavní panel se rozd lí horizontáln
2. horní z panel  se op t rozd lí horizontáln
3. do hlavního panelu se vloží bílý plný obdélník ([0%,0%]-[100%,100%])
4. do hlavního panelu se vloží erný obdélník ([0%,0%]-[100%,100%])
5. do spodních 2 nerozd lených panel  se vloží erná ára na horní hranu

([0%,0%]-[100%,0%])
6. do každého nerozd leného (listového) panelu se vloží textové pole

([5%,5%]-[95%,95%])
7. pro každé pole se vytvo í metoda, která vrátí text, nap .:

getName() // vrátí et zec vlastnosti název
getAttributes() // vrátí et zec s názvy atribut  odd lených \n
getOperations() // vrátí et zec s názvy operací odd lených \n

8. propojí se pat ná textová pole s metodami

Obrázek 13 Znázorn ní p íkladu použití panel  (element t ídy v UML)

Jiný pohled je možné ukázat na struktu e. Panel m že mít definovány 2 po-
tomky, resp. bu  žádné, nebo práv  dva. Zp sob rozd lení (horizontální nebo verti-
kální) a dále seznam dekorací.

Každá dekorace poté zahrnuje n kolik vlastností, kterými je deklarována.

Obrázek 14 Ukázka struktury grafické reprezentace (vlastnost vzhledu)

3.4.1.2 ModelContainer
ída ModelContainer bude p edstavovat prvky, se kterými editor pracuje.

Bude umož ovat p idávání a odstra ování prvk .
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Dále se bude starat o jejich se azení podle vrstvy a pomocí jejich metod bude
možné získat seznam prvk  pro vykreslení nebo pro výb r.

ním vzniknou dv  varianty:
- Panel (pro návrh vzhledu)
- Diagram (pro náhledy a práci s modelem)

3.4.1.3 EditorPane
EditorPane je komponenta, která využívá ModelContainer. Zprost edkovává

vykreslování, p idávání prvk , jejich úpravu (posun, zm na velikosti) a tisk.
Mezi základní operace pat í zm na velikosti pracovní plochy, p iblížení, resp.

oddálení a vyvolávání kontextových menu u zobrazovaných prvk . Dále umož uje
pracovat se vztahy (napojování a odpojování).

3.4.1.4  Náhled tisku
Náhled tisku bude realizován úpravou EditorPane. Ten mimo jiné vykresluje

pracovní plochu. P etížením metod pro p idávání a odebírání prvk  vznikne kompo-
nenta bez možnosti úprav (vkládání dekorací apod.). Dále bude p etížena metoda
paintComponent, ur ena pro vykreslení editovaných prvk . Pomocí ní bude vykres-
len samotný náhled.

Komponenta bude opat ena panelem nástroj  pro volbu formátu a ísla strán-
ky. Další tla ítko panelu bude sloužit k vytisknutí dokumentu.

3.4.1.5 Dialog pro výb r souboru
Výb r souboru bude možný pomocí speciálního dialogu. Ten bude využívat

JFileChooser. Dialog bude nabízet možnost p idání filtru soubor . Pomocí n j bude
možné odfiltrovat soubory na základ  p ípony.

idání filtru bude ur eno pomocí p ípony, popisu filtru a p ípadn  poslucha-
em ActionListener. Poslucha  bude vyvolán v p ípad , že by byl vybrán daný filtr

a soubor byl zvolen.

3.4.1.6 Úvodní stránka
Úvodní stránka (viz Obrázek 11) se bude skládat z n kolika ástí. V pravém

horním rohu bude seznam až 5 posledních otev ených soubor . V levém horním rohu
bude uvedeno íslo verze a logo aplikace.

Spodní ást bude rozd lena na dva sloupce. V levém se bude nacházet n ko-
lik komponent BoxComponent (viz 3.4.1.7) pro zobrazení zajímavých informací
o aplikaci. Celkem jsou plánovány t i kategorie:

- novinky
- tipy
- zp tná vazba

o hlasování o kvalit  aplikace
o možnost zaslat textovou zprávu vývojá i

V pravém sloupci bude dekorativní ádka s 2 volbami (p idat a vytvo it
CASE nástroj). Pod ním se bude nacházet ádka umož ující filtraci výpisu meta-
model , který se nachází pod ním.

Každý záznam o meta-modelu bude obsahovat název, popis, jméno autora,
datum sestavení a základní volby (vytvo it CASE, upravit meta-model).
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3.4.1.7 BoxComponent
Jedná se o jednoduchou komponentu schopnou zobrazit n kolik stránek.
Bude obsahovat t i tla ítka. Dv  se budou nacházet ve spodní ásti a budou

ur ena k posunu v rámci stránek (p edchozí a následující strana). V horní ásti bude
titulek a tla ítko, kterým bude možné komponentu minimalizovat, resp. maximalizo-
vat.

3.4.2 Skript
Jak již bylo eno v kapitole 3.3.2.2 pro skriptování bude použita podmnoži-

na jazyku JavaScript. Použití celého standardu není pot eba a ani žádoucí. Velké
množství funkcí a podpory je totiž spojeno s HTML kódem a proto nepoužitelné pro
pot eby aplikace.

3.4.2.1 Podporované ásti
Implementovány budou n které cykly (do-while, while a klasický for), výra-

zy, volání metody, funkce, definice prom nných, definice konstant a základy OOP.
Dále je nutné implementovat základní metody a objekty nap .:
- Math
- document.write, document.writeln
- eval

Prvky modelu, resp. meta-modelu bude nutné obohatit o metody, aby je bylo
možné procházet a vytvá et. Dále je nutné zajistit podporu pro práci se soubory.
K tomu budou ur eny objekty FileWriter a FileReader. Tyto objekty nejsou sou ástí
JavaScriptu, ani nerespektují stejnojmenné objekty v Jav . Jedná se o nestandardní
objekty pro snadnou práci se soubory. Detailní popis všech p eddefinovaných metod
a objekt  je uveden v p íloze D.

3.4.2.2 Gramatika
Skriptovací jazyk využívá k p ekladu LL(1) gramatiku uvedenou v p íloze D.

Pro p eklad kódu bude využit rekurzivní sestup, p emž názvy metod budou respek-
tovat názvy pravidel.
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3.5 Návrh balí  a rozložení projektu
Každý moderní návrh aplikace využívá rozd lení aplikace do balí . Rozd -

lení respektuje blízkost t íd a umož uje snazší p ístup k jednotlivým celk m.
metacase
Hlavní balí ek, spustitelné ásti

res
Obrázky a jiné zdroje
core
Balí ek obsahující jádro a komunika ní celky mezi sou ástmi

framework
Balík frameworku

gui
Vlastní komponenty

editor
Hlavní sou ásti editoru

anchor
Zp soby p ichycení zakon ení vztahu k elementu
decores
Všechny dekorace

infos
edstavuje data pro komponenty novinky, tipy a zp tná vazba

jtable
Renderery a editory JTable pro PropertyData
toolbars
Všechny panely nástroj

other
Neza aditelné
script
Skript - JavaScript

editor
Editor skriptu
exceptions
Výjimky používané p i kompilaci a interpretaci skriptu
functions
Základní funkce a operace skriptu (p azení, s ítaní aj.)
io
Vlastní datové proudy
tokens
Veškeré tokeny (lexikální elementy) použité p i lexikální analýze
variable
Definice typ  prom nných skriptu

undo
Správce akcí zp t-vp ed

metamodel
Balík zahrnující model, metamodel a jejich podporu

exceptions
Výjimky generované funkcemi podpory
io
Ukládání / na ítání modelu a metamodelu
other
Neza aditelné
propertydata

ídy reprezentující data vlastností
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4 Realizace
i realizaci aplikace byl pln  respektován návrh. Implementace se zam ila

pouze na meta-CASE nástroj. Možnost vytvo it derivovaný CASE nástroj nebyla
implementována. P ípadná její realizace však p edstavuje pouze drobné úpravy.

V této kapitole budou postupn  procházeny všechny balí ky (package) a po-
psány jejich základní t ídy v etn  použitých návrhových vzor .

Veškerá implementace aplikace se nachází v hlavním balí ku metacase. Ta
obsahuje všechny sou ásti implementace aplikace. Její sou ástí je spustitelná t ída
MetaCase a dva balí ky:

- core
o samotná implementace (všechny další t ídy aplikace)

- res
o obsahuje ikony, obrázky a textový soubor s íslem verze

4.1 Balí ek metacase.core
Skládá se ze dvou balí :
- framework

o Obsahuje GUI a další sou ásti mimo model a s ním p ímo spojené
ídy

- metamodel
o Model, meta-model, typy vlastností
o Ukládání a na ítání XML soubor

4.2 Balí ek metacase.core.framework
Framework se rozd luje na t i, resp. ty i základní ásti. T m odpovídají

i názvy balí :
- gui

o sou ásti uživatelského rozhraní
o vlastní komponenty
o editor a jeho prvky

- script
o lexikální analýza
o sémantická analýza
o interpret
o editor kódu

- undo
o správce zm n
o nabízí funkce zp t a vp ed

- other
o neza aditelné sou ásti

4.3 Balí ek metacase.core.framework.gui

4.3.1 T ída AboutDialog
Dialogové okno „o programu“. Vypíše verzi a text o programu.
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4.3.2 Pracovní okna
Pracovní okna jsou realizována na technologii FlexDock. Implementovány

byly pouze komponenty, tvo ící jejich t la. Každá taková komponenta je navržena
tak, že obsahuje statickou prom nnou zahrnující všechny instance pracovního okna.

Dále jsou zde statické metody refreshAll nebo resetAll. Ty obnoví stav
všech instancí. Komponenta tedy p edstavuje náhled editované ásti.

V aplikaci je v sou asné dob  možné zobrazit každý panel maximáln  jednou.
Šlo by tedy použít návrhový vzor soliton. Ob  varianty mají stejný zp sob použití,
ale použitý styl dovoluje v tší rozši itelnost (možnost vytvo ení r zných variant pra-
covních oken zobrazovaných v jeden moment).
Název okna Jméno t ídy Popis viz
Pr zkumník metamodelu MetaCaseExplorer C.3.1
Pr zkumník metavlastností MetaPropertiesExplorer C.3.5
Pr zkumník prvk  modelu ModelComponentExplorer C.3.3
Pr zkumník modelu CaseExplorer C.3.2
Konzole Console C.3.7
Pr zkumník vlastností PropertiesExplorer C.3.4
Pr zkumník panel  návrhu PanelsExplorer C.3.6
Pr zkumník model ModelsExpolorer C.3.8

Tabulka 1 Pracovní okna

4.3.3 T ída JMenuBarFilled
JMenuBarFilled je komponenta roletového menu. Vznikla zd ním t ídy

javax.swing.JMenuBar. V konstruktoru je komponenta napln na všemi menu a vol-
bami (viz C.5).

Komponenta zahrnuje vno enou t ídu JMenuRight. Jedná se o komponentu,
reprezentující prázdné místo v roletovém menu. Její rozm ry jsou ur eny ší kou ce-
lého menu a sou tem všech nabídek. Vkládá se p ed poslední nabídku. Díky tomu se
poslední menu zarovná doprava.

4.3.4 MenuContainer, MenuContainerInterface a MenuContai-
nerDynamic

Aplikace obsahuje spoustu komponent, které mají vlastní kontextové menu.
Pro snadnou správu vzniklo n kolik t íd a rozhraní.

MenuContainerInterface je rozhraní, které d dí všechny komponenty obsa-
hující kontextové menu (sou ásti modelu i GUI). Nabízí dv  metody, které vrací
objekt typu MenuContainer pro komponentu, resp. pro pozici v ní. To se využívá
nap íklad u editoru. Zde jsou zobrazeny grafické reprezentace modelu a editor vypo-
ítává, kterého prvku se akce týká.

MenuContainer je t ída, do které se snadno p idávají nové volby. Každá vol-
ba m že být zadána n kolika et zci.
Název parametru Význam
path Pozice v menu, nap . „soubor.otev ít“ vytvo í menu soubor

s podmenu otev ít a do n j vloží volbu
text (Zobrazovaný) název volby
actionCommand et zec identifikující akci

Tabulka 2 Parametry MenuContainer typu String
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Volba m že být obohacena o ikonu (ImageIcon) nebo akci, která se provede
i vyvolání (ActionListener).

Zadání položky m že být realizováno i za použití standardních objekt  typu
JMenu, JMenuItem nebo jejich potomky.

Objekt MenuContainer vytvo í kontextové menu, vrátí ho a nakonec se vy-
hodnotí funkce, zda byla provedena správná akce (pravé tla ítko myši nebo klávesa
pro vyvolání kontextového menu) pro vyvolání menu a p ípadn  ho zobrazí.

Výše popsané prvky se vytvá í pouze na úrovni implementovaného kódu.
která menu je však možné vytvá et i na úrovni skriptu (pro rychlejší práci s vytvá-

eným modelem). Proto je zde k dispozici MenuContainerDynamic. Tato t ída vy-
tvá í podobnou strukturu jako MenuContainer, ale za pomoci skriptu. Nabízí mož-
nost vložit své volby do n jakého MenuContainer a tím ob  kontextová menu „spo-
jit“. Taková menu je možné vytvá et u t íd Relationship (vztah), Element (element)
a End (zakon ení vztahu). P i jejich volb  se provede volání metody skriptu.

4.3.5 T ída BaseView
ída BaseView je komponenta založená na javax.swing.JTabbedPane. Je

hlavní sou ástí aplikace. Umož uje zobrazovat editory, úvodní stránku, náhledy me-
ta-modelu a náhled tisku. Spravuje jejich p epínání (p i p epnutí mezi záložkami
obnovuje data pracovních oken), umož uje jejich p idání a odebrání.

Tato t ída m že být v aplikaci pouze jednu instanci a využívá návrhový vzor
soliton.

4.3.6 T ída WelcomeScreen
Úvodní stránka je první záložka, která se po startu aplikace zobrazí v kompo-

nent BaseView (viz 4.3.5 a C.1).
 m že mít v celé aplikaci maximáln  jednu instanci, nevyužívá návrhový

vzor soliton, protože instanci vytvá í pouze t ída BaseView. Ta vytvo í instanci
úvodní stránky na za átku a udržuje jí po celou dobu.

Skládá se z ady komponent:
- BoxComponent – nabídky novinky, tipy a zp tná vazba
- MetaCaseList – seznam meta-model  k práci
- LastOpenedFiles – udržuje N (5) naposled otev ených soubor

4.3.7 T ída BoxComponent
Komponenta umož uje prohlížení množiny dokument , i komponent. Zpro-

st edkovává jejich p epínání a zobrazování.
Abstraktní t ída metacase.core.framework.gui.infos.DataContainer (viz

Obrázek 18) nabízí jednoduché metody pro zjišt ní pozice a po tu stránek. Další
metody umož ují zm nu pozice (vp ed a vzad) a zjišt ní informací o ní (možnost
posunu vp ed a vzad). D ním t ídy DataContainer vznikla pro každou komponen-
tu s informacemi zvláštní t ída udržující a spravující množinu zobrazovaných stránek
(t ídy News, Feedback a Tips).

4.3.8 T ída Print
ída Print p edstavuje obsluhu tisku. Vstupem je obrázek vygenerovaný

editorem. Pokud je obrázek v tší než formát papíru, rozloží ho na n kolik stránek.
ída zprost edkovává jak samotný tisk, tak i vykreslování náhledu tisku (viz 4.3.9).
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4.3.9 T ída PrintPreview
Náhled tisku je založen na dvou t ídách:
- EditorPane

o K zobrazení náhledu (vykreslí papír a zajistí p ibližování)
- Print

o Výsledný tisk
o Vykreslování obsahu dokumentu

4.4 Balí ek metacase.core.framework.gui.editor
Balí ek zahrnuje všechny použité sou ásti pro editor a jeho grafické repre-

zentace.
Obsahuje další dva balí ky:
- anchor

o ichycení zakon ení vztahu k elementu
- decores

o všechny dekorace pro práci v editoru a interface pro vkládání

4.4.1 PaintInterface, PaintLayerInterfacase a Moveable
Trojice rozhraní pro práci s grafickými prvky.
Rozhraní PaintInterface nabízí metodu pro vykreslení prvku do ja-

va.awt.Graphics2D. Rozhraní PaintLayerInterface ho rozši uje tím, že p idává me-
tody pro zm nu a zjišt ní vrstvy, na které se prvek nachází.

Poslední rozhraní Moveable je ur eno pro všechny prvky umož ující pohyb
po plátn . Nabízí metody pro pohyb i metody pro zjišt ní, zda obsahují n jaký kon-
krétní bod a vzájemnou polohu dvou prvk .

4.4.2 T ída EditorPane
edstavuje editor se základními metodami pro jeho správu:

Metoda Funkce
setInserter Nastaví vkládání prvku
removeInserter Zruší vkládání prvku
add Vloží nový prvek
remove Odstraní prvek
setZoom Nastavení p iblížení
setWorkPlaceSize Nastavení velikosti pracovní plochy

Tabulka 3 Základní metody EditorPane

Editor dále spravuje události myši a klávesnice, tzn. pohyb prvky, mazání
pomocí klávesy delete, ozna ování mnoha prvk  a další.

4.4.3 ModelContainer, Diagram, Panel, PanelsTree
ModelContainer je abstraktní t ída reprezentující obsah editovaného modelu.

Používají se t ídy vzniklé jeho zd ním: Diagram a Panel, resp. PanelsTree.
Diagram je ur en pro modely, protože zahrnuje nejen dekorace, ale i elemen-

ty a vztahy.
Naproti tomu Panel se používá p i vytvá ení vzhledu (elementu nebo zakon-

ení vztahu). M že obsahovat pouze dekorace. Protože analýza p edpokládala struk-
turu panel  (viz 3.4.1.1) a t ída Panel p edstavuje pouze jeden z nich, vznikla d -
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ním t ída PanelsTree. Ta nabízí stejné možnosti a navíc i d lení (v etn  zobrazování
potomk ).

4.4.4 Inserter a zd né t ídy
Inserter je abstraktní t ída ur ená pro vkládání prvk  do editoru. Pro vložení

je t eba definovat všechny body prvku. Inserter se vytvo í, nastaví se mu žádaný
prvek. Postupn  se mu pomocí metody setNext p edávají definované body. Prvek se
tak zp es uje. Pokud se vkládání nezruší získá editor prvek pomocí metody get.

ída Inserter nabízí také náhled (metoda preview), což umož uje snadn jší
vkládání uživateli.

Jak již bylo eno, jedná se pouze o abstraktní t ídu. Je to z toho d vodu, že
pomocí n j se vkládají dekorace, elementy i vztahy. Každý prvek se ale vkládá jiným
zp sobem.

Pro ur ení elementu je t eba ur it jeden bod (levý horní roh). Rozm ry se vy-
po ítají na základ  preferované velikosti.

Vložení vztahu vyžaduje nalezení element , se kterými se má spojit.
Dekorace se dají z pohledu vkládání rozd lit na dv  skupiny:
- s p edem definovaným po tem bod
- polygony
Proto vznikly d ním 4 t ídy podle druhu vkládaného prvku (viz Obrázek

15):
Název t ídy Použití
InserterByProperties Dekorace, krom  polygon
InserterRelationship Vztahy
InserterElement Elementy
InserterPolygon Dekorace polygonu

Tabulka 4 Ú el t íd d dících t ídu Inserter

4.4.5 T ídy Element, Relationship, RelationshipLine a End
ídy reprezentují grafickou reprezentaci element  a vztah . Jsou navrženy

jako renderery, tzn., že vzhled každého z objekt  je ur en pat ným meta-objektem
(meta-vztah nebo meta-element). Na n j má element i vztah odkaz.

Element tedy p ed vykreslením nastaví vzhledu vlastnosti (pozice, velikost)
a poté ho vykreslí. U vztahu je tento princip také využit, jen vzhledem ke struktu e
vztahu složit ji. Zakon ení vztahu nejprve provede rotaci (nato ení zakon ení)
a vykreslí ho stejným zp sobem jako element. Spojnice je reprezentována t ídou
RelationshipLine. Ta má stromovou strukturu odrážející zalamování spojnice.

Každá t ída Relationship, tzn., každý vztah má svou spojnici. Ta se tedy vy-
kresluje p ímo.

4.4.6 T ída Rulers
Každý editor a náhled tisku m že být opat en pravítky (C.8). T ída Rulers

zahrnuje trojici komponent (tla ítko pro p epnutí jednotek, horizontální a vertikální
pravítka).

Tla ítko je upravená komponenta javax.swing.JLabel a pravítko je realizová-
no jako nová komponenta, tzn. d dí javax.swing.JComponent.

Pravítka mohou zobrazovat 3 jednotky (pixely, palce a centimetry).
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4.5 Balí ek metacase.core.framework.gui.editor.anchor
Obsahuje rozhraní AnchorInterface pro práci s všemi p ichyceními zakon-

ení vztahu k elementu. Umož uje tedy nastavit obdélník elementu, ke kterému se
ichytává, získat normálový vektor p ichycení a bod napojení spojnice.

V balí ku se dále nachází dva druhy p ichycení:
Název t ídy Zp sob p ichycení
AnchorOnCenter Na st ed obdélníku elementu
AnchorOnRect Na obvod obdélníku elementu

Tabulka 5 Zp soby p ichycení

4.6 Balí ek metacase.core.framework.gui.editor.decores
Obsahuje všechny použitelné dekorace a rozhraní pro jejich p idávání Add-

DecoreInterface.  Ten  d dí  t ídy Diagram a Panel, resp. ModelContainer (viz
4.4.3).
Název t ídy Typ dekorace Po et bod
DecoreDrawArc ást kružnice 3
DecoreDrawOval Elipsa 2
DecoreDrawPolygon Polygon 3
DecoreDrawRect Obdélník 2
DecoreFillArc Výse  kruhu 3
DecoreFillOval Plná elipsa 2
DecoreFillPolygon Plný polygon 3
DecoreFillRect Plný obdélník 2
DecoreLine ára 2
DecorePoint Bod 1
DecoreTextArea Textové pole 2
DecoreVector Vektor 2

Tabulka 6 Dekorace

Dekorace vznikly d ním abstraktní t ídy Decore (viz Obrázek 17). Ta za-
jiš uje práci s dragery (úchyty pro zm nu bod ), vykreslováním, serializaci a desere-
alizaci XML kódu.

4.6.1 Náhledy
Aplikace obsahuje adu náhled . Všechny jsou založeny na t ídách Diagram

a EditorPane. Ob  jsou zd ny a p etíženy jejich metody, které umož ují struktu-
rální zm ny. Blokuje se tedy mazání element  a spojování, resp. odpojování vztah .
Název náhledu ída
Náhled meta-modelu MetaGraphViewer
Náhled meta-vztahu MetaRelationshipViewer
Náhled tisku PrintPreview

Tabulka 7 Náhledy

4.7 Balí ek metacase.core.framework.gui.infos
Balí ek obsahuje t ídy pro udržování dat informa ních komponent na úvodní

stránce (viz C.1):
- novinky
- tipy
- zp tná vazba
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Základem je abstraktní t ída DataContainer. Ta spravuje index (pozici – ís-
lo stánky). Nabízí a kontroluje posun. Aktuální stránka se vrací jako komponenta
metodou getComponent. Novinky (News)  a  tipy  (Tips) jsou t ídy zobrazující
HTML stránky. Liší se pouze úložišt m zpráv, proto Tips d dí News a pouze p etíží
metodu getDir (vrací adresá  úložišt ).

Naopak t ída FeedBack vrací vlastní komponentu (anonymní t ídu) bu  pro
hlasování, nebo pro zaslání zprávy. Informace se posílají pomocí http protokolu po-
mocí  POST na  webovou stránku umíst nou  na http://metacase.ree-systems.cz/. Vý-
sledek otev ení PHP skriptu se zobrazí v dialogovém okn .

4.8 Balí ek metacase.core.framework.gui.jtable
Obsahuje renderery a editory pro JTable. Jsou ur eny pro data vlastností

a meta-vlastností. Ty jsou využívány pr zkumníky vlastností (viz C.3.4), meta-
vlastností (viz C.3.5) a dialogovým oknem pro zm nu hodnoty.

V pr zkumnících se ve stejném sloupci mohou editovat hodnoty r zného ty-
pu. Proto je t eba, aby byl jeden renderer resp. editor zastupující adu renderer  resp.
editor . Protože cílem nebylo mít jinou komponentu pro zobrazování a jinou pro
editaci, byly renderery a editory spojeny.

Zast ešujícím rendererem resp. editorem pro data vlastností je t ída Proper-
tyDataRendererEditor, pro meta-vlastnosti MetaPropertyRendererEditor.

PropertyDataRendererEditor má pro každý typ jednu instanci konkrétního
rendereru resp. editoru, a tu používá, je-li to t eba. Obsahuje i složité, tzn. zobrazo-
vané velkými komponentami. Pokud se ale mají zobrazit v JTable, použije se tzv.
defaultní. Ten obsahuje popis dat a tla ítko pro vyvolání dialogového okna k úprav
hodnoty.
Název t ídy Ur en pro
AnchorBoxTableCellRendererEditor AnchorBox
BooleanBoxTableCellRendererEditor BooleanBox
ColorBoxTableCellRendererEditor ColorBox
DefaultTableCellRenderer Defaultní pro všechny PropertyData
ElementAndRoleBoxTableCellRendererEditor ElementAndRoleBox
FloatingPointBoxTableCellRendererEditor FloatingPointBox
FontBoxTableCellRendererEditor FontBox
ChoiceBoxTableCellRendererEditor ChoiceBox
IntBoxTableCellRendererEditor IntBox
PointBoxRelativeTableCellRendererEditor PointBoxRelative
PointBoxTableCellRendererEditor PointBox
PropertyDataRendererEditor Zast ešuje všechny PropertyData
RecordBoxTableCellRendererEditor RecordBox
StringBoxTableCellRendererEditor StringBox
StrokeBoxTableCellRendererEditor StrokeBox
VectorBoxTableCellRendererEditor VectorBox

Tabulka 8 Renderery a editory pro PropertyData

4.9 Balí ek metacase.core.framework.gui.toolbars
Balí ek obsahuje všechny panely nástroj  (viz C.4). Ty jsou založeny na abs-

traktní t íd JToolBarUndecored. Ta vznikla zd ním javax.swing.JToolBar. Od-

http://metacase.ree-systems.cz/.
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stra uje rám dialogového okna a nabízí metody pro snadné p idávání a vytvá ení
tla ítek (JToogleButton a JButton).

Panely jsou navrženy stejn  jako pracovní okna. V aplikaci je dovolena ma-
ximáln  jedna instance každého z panel . Každý panel je však navržen robustn
a tedy pro více instancí. Obsahují statické metody pro správu všech instancí najed-
nou. To nabízí možnost rozši itelnosti u budoucích verzí (dovolí to r zné varianty
stejného typu panelu).
Název t ídy Název panelu nástroj Popis viz
DecoresExtToolBar Bod, vektor C.4.3
DecoresToolBar Dekorace C.4.2
FontToolBar Font C.4.6
InterpretToolBar Interpret C.4.7
StandardToolBar Standardní C.4.1
UndoToolBar Zp t, vp ed C.4.4
ZoomToolBar iblížení C.4.5

Tabulka 9 Panely nástroj

4.10 Balí ek metacase.core.framework.script
Zahrnuje všechny sou ásti skriptu:
- definici lexikálních element
- lexikální analýzu
- sémantickou analýzu
- základní funkce, operace a objekty
- interpret
- editor kódu
- prom nné (definice, funkce)
- výjimky p ekladu

4.11 Balí ek metacase.core.framework.script.editor
Obsahuje editor kódu. Ten se rozd luje do ty  t íd:
- JavaScriptContext
- JavaScriptDocument
- JavaScriptEditor
- JavaScriptEditorKit

Ty nejen definují nový dokument (pro kód JavaScriptu) ale i EditorKit pro
práci a p edevším zobrazení kódu. Kód je obarvován po každé zm . K tomu je

eba aplikovat lexikální analyzátor. Ten vytvo í seznam lexikálních element  (toke-
). Každý pat í do n jaké skupiny a podle toho je u n j definován styl fontu a barva.

Pokud je lexikální analýza úsp šná, je spušt n i sémantický p eklad. Ten vy-
tvo í strukturu vhodnou pro interpretaci. Pokud dojde p i p ekladu k chyb , je ozna-
en token, který nebyl o ekáván (p ijat) a p i p ekreslení editoru je zvýrazn n. Záro-

ve  se vypíše hláška o chyb  do konzole.
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4.12 Balí ek metacase.core.framework.script.exceptions
Nachází se zde ada výjimek ur ených pro ízení b hu skriptu, interpretaci

íkaz  a jako výjimky p ekladu.
Název t ídy Použití
BreakException Vykoná p íkaz break
ContinueException Vykoná p íkaz continue
InterpretException Obecná chyba p i interpretaci
ParserException Chyba p i p ekladu
ReturnException Vykoná p íkaz return
StopException Zastaví interpretaci (viz C.4.7)
ThrowException Vykoná p íkaz throw

Tabulka 10 Výjimky používané pro skriptování

4.13 Balí ek metacase.core.framework.script.functions
Obsahuje všechny základní operace a p íkazy pro interpretaci skriptu, tzn.

nap . +, -, *=, return a další.

4.14 Balí ek metacase.core.framework.script.io
Balí ek obsahuje pouze dv  t ídy:
- BackupInputStream

o Udržuje N posledních hodnot a dovoluje se vrátit zp t
o Využívá se p i lexikální analýze

- TextInputStream
o Vytvá í vstupní proud z et zce
o Využívá se p i lexikální analýze

4.15 Balí ek metacase.core.framework.script.tokens
Obsahuje t ídy všech token  (pro každý token je zvláštní t ída). T ídy vytvá í

hierarchii (d lí se na druhy token ). Každý druh ur uje styl a barvu fontu (viz
Obrázek 16).

4.16 Balí ek metacase.core.framework.script.variable
Obsahuje datové typy skriptu. Všechny jsou odvozeny od abstraktní t ídy

Variable. Ta dovoluje p evod na jiný datový typ (konverze mezi et zci, ísly
a pravdivostní hodnotou).

Pro vytvá ení objekt  se Variable používá také, ale jako anonymní t ída
v reprezentovaném objektu.
Název t ídy Reprezentuje data
ArrayVariable Pole
BooleanVariable Pravdivostní hodnota (true / false)
FloatingPointVariable íslo s plovoucí ádovou árkou
IntegerVariable Celo íselná hodnota
NullVariable Hodnota null
ObjectVariable Obecný objekt (nahrazeno anonymními t ídami)
StringVariable et zec
Variable Cokoliv

Tabulka 11 Datové typy
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4.16.1 T ída LexicalAnalyzer
Provádí lexikální analýzu. Data pro p eklad musí být typu InputStream

(viz 4.21). Výstupem je seznam token  p ístupné p es metodu get(i), p ípadn  za
pomoci getIndex(i) ur ující index na základ  pozice v kódu.

Pro tení sémantickým analyzátorem se používá vno ená t ída SemanticAna-
lyzer.LexicalAnalyzerFilter.

4.16.2 T ída SemanticAnalyzer
Provádí sémantickou analýzu. Vstupem je LexicalAnalyzer, který je proudo-

ten za pomoci SemanticAnalyzer.LexicalAnalyzerFilter.
Za použití LL(1) gramatiky (viz 3.4.2.2)  vytvo í stromovou strukturu pro in-

terpretaci.
Obsahuje n kolik metod, které se používají až po p ekladu:

Název metody Funkce
getCode Vrátí stromovou strukturu kódu pro interpretaci
setThis Nastaví objekt reprezentovaný this
getThis Vrátí hodnotu this
evalCode Odpovídá p íkazu eval (pro p eklad skript  meta-vlastností)

Tabulka 12 D ležité metody t ídy SemanticAnalyzer

4.16.3 T ída PredefinedCode
Vygeneruje použitelné funkce a objekty skriptu. Jedná se o metody parseInt,

parseFloat, isNaN, isFinite, alert, prompt, confirm, createGraph a objekty Date,
Math, Array, FileReader, FileWriter a document.

4.17 Balí ek metacase.core.framework.undo
ídy ur ené pro ovládání funkcí zp t a vp ed.

Hlavní sou ástí je t ída UndoManager. Ta udržuje zm ny všech Property-
Data (hodnot vlastností) a na základ  nich provádí zm ny vp ed a vzad.

Protože existují operace, které nejsou reprezentovány pouze zm nou hodnoty
PropertyData (posun prvku, p idání resp. odebrání prvku) obsahuje balí ek t ídu
MoveableAsPropertyData. Ta reprezentuje pohyb prvk  jako PropertyData. P i-
dávání a odebírání prvk  je reprezentováno vnit ní t ídou UndoMa-
nager.ChageRemove resp. UndoManager.ChangeAdd.

UndoManager je ur en výhradn  pro práci s PropertyData. To ale neumož-
uje používat zp t resp. vp ed v editoru kódu. Pro tuto funkci je ur ena t ída TextE-

ditorUndoManager vzniklá zd ním t ídy UndoManager.

4.18 Balí ek metacase.core.framework.other
Obsahuje p t neza aditelných t íd a rozhraní, tzn. t ídy použitelné z r zných

ástí.
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Název t ídy Použití
LastOpenedModels Datová struktura udržující seznam naposledy

otev ených soubor
MetaPropertiesContainerInterface Rozhraní pro p ístup k meta-vlastnostem objek-

tu
NormalVector Normálový vektor (viz 4.4.5)
PropertiesContainerInterface Rozhraní pro p ístup k vlastnostem objektu
SortedList Se azený seznam objekt  typu Comparable

Tabulka 13 T ídy balí ku metacase.core.framework.other

4.19 Balí ek metacase.core.metamodel
Obsahuje t ídy reprezentující modely, meta-modely a balí ky pro práci

s nimi.

4.20 Balí ek metacase.core.metamodel.exception
Obsahuje pouze jedinou výjimku: UnsupportedObjectException. Ta se po-

užívá u polymorfních metod modelu a meta-modelu, pokud byl zadán parametr ne-
podporovaného typu.

4.21 Balí ek metacase.core.metamodel.io
Nachází se zde rozhraní Loader, kterého se týká veškerá serializace a deseri-

alizace XML kódu. Nabízí metody pro snadné na ítání XML. Zárove  všechny ob-
jekty, které ho d dí, generují metodou toString XML kód.

ídy ModelLoader resp. ModelSaver slouží pro na ítání resp. ukládání
všech potomk Loader. Proto pracuje nejen s modely a meta-modely, ale i se struk-
turami reprezentující poslední otev ené soubory, rozložení panel  nástroj  a vzhled.

4.22 Balí ek metacase.core.metamodel.propertydata
Nacházejí se zde veškeré typy dat vlastností a rozhraní pro odchyt událostí

(po inicializaci, p ed tením a po zápisu) CheckPropertyDataListener. Základní
abstraktní t ída PropertyData nabízí registraci poslucha  a všechny zd né t ídy
pouze volají její metody pro vyvolání událostí. Ty se využívají pro spoušt ní skript
definovaných u meta-vlastností a detekci zm ny u složit jších datových typ . Ty
poslouchají zm ny u hodnot, ze kterých je složen (RecordBox, VectorBox a další).
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Název t ídy Typ dat
AnchorBox Zp sob p ichycení zakon ené k elementu
BooleanBox Pravdivostní hodnota (true / false)
ColorBox Barva
ElementAndRoleBox Seznam element  a rolí (d di nost, p ipojitelnost)
FloatingPointBox íslo s plovoucí ádovou árkou
FontBox Font, styl a zarovnání
ChoiceBox Volba 1 z N
IntBox Celo íselná hodnota
PanelBox Vzhled (viz 4.4.3)
PointBox Bod (2 x IntBox)
PointBoxRelative Bod s relativními sou adnicemi (potomek PointBox)
RecordBox Množina dvojic název – data typu PropertyData
RectBox Obdélník (2 x PointBox nebo PointBoxRelative)
StringBox et zec
StringConcatBox et zec vzniklý spojením et zc
StrokeBox Styl áry
VectorBox Seznam dat typu PropertyData

Tabulka 14 Datové typy - PropertyData

4.23 Balí ek metacase.core.metamodel.other
Obsahuje rozhraní NameInterface umož ující  práci  s  názvem  objektu  (mo-

delu a meta-modelu) a t ídu Sorter. Ta se adí množinu objekt , které d dí NameIn-
terface podle názvu a vrátí ji v seznamu.



KAPITOLA 5 TESTOVÁNÍ 38

5 Testování
Testování aplikace m lo 2 hlavní fáze. 1. fáze se konala již b hem psaní apli-

kace, jednalo se o pr žné testování každé z komponent (nap . jednotkový test)
a další probíhala po dokon ení aplikace jako celku.

5.1 Jednotkový test
Test byl provád n po dokon ení každého z celk . Sou ástí tohoto testování

byla i kontrola funk nosti GUI, zda je správn  zobrazováno, jestli reaguje na všech-
ny možné vstupy, jak má, zda není jejich funk nost omezena vlivem jiných objekt .

Jednotkové testy byly nejv tším zdrojem chyb, protože se jednalo zpravidla
o první spušt ní a používání jednotlivých komponent.

Každá komponenta byla podrobena kontrole všech možných užití i všech va-
riant. Tím se získala pom rn  stabilní sou ást.

Dalším krokem u složit jších komponent bylo využití t chto jednodušších
komponent díky jejich slou ení. Pro takové komponenty byl op t proveden kognitiv-
ní test. Tyto další testy již odhalovaly jen minimum chyb z jednodušších komponent,
ale i tak se bral z etel na jejich funk nost.

5.2 Integra ní testování
Integra ní testy ve své podstat  provázely také celý vývoj aplikace. Jednalo

se o testy, které následovaly po vložení celé nové funkcionality do aplikace. Jejich
test spo íval p edevším v odhalování p ípadných chyb závislých na okolních ástech.

Tyto testy odhalovaly chyby p edevším ze za átku, kdy framework neobsa-
hoval skript a asto chyb ly i jiné celky, bez kterých nešlo z uživatelského hlediska
danou ást pln  používat a tudíž ani otestovat.

Jednalo se nap íklad o nemožnost zprovoznit diagram t íd (pro zobrazování
text  je nutný skript a nastavení typu dat vlastnosti).

5.3 Regresivní testování
Pomocí test  tohoto typu se má odhalit chyba, která se vyskytla jako vedlejší

efekt p i úprav  jiné sou ásti.
Jedná se o velmi t žce odhalitelné chyby, protože se asto na n  p ijde až p i

dalších testech.
Toto testování znamenalo p edevším kontrolovat komponenty používající ji-

né, které se práv  upravovaly. T mto chybám se snažila p edcházet již analýza apli-
kace, kdy nejen definovala jednotlivé sou ásti, ale ur ila postup vývoje, který stále
rozši oval kód, aniž by bylo t eba se vracet zp t (metoda „olejové skvrny“).

esto tyto testy pomohly b hem vývoje odstranit n kolik chyb. Nejpodstat-
jší chyba se objevila v náhledu meta-modelu, kdy se po zm  funkce textového

pole p estaly vypisovat texty ukázkových element .

5.4 Valida ní testování
Valida ní testování m lo p edevším za úkol ov it, zda aplikace obsahuje vše,

co bylo vyžadováno. Tyto testy byly zahájeny zárove  s dokon ováním aplikace.
Skládaly se z postupného používání všech možných p edpokládaných model

ístup . Vždy byl simulován n který z možných uživatel  (modelá  a meta-
modelá ) a jeho možné ovládání aplikace, které bude takový uživatel provád t. Jed-
nalo se tedy o kognitivní pr chod po dokon ení všech plánovaných ástí aplikace.
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Výsledkem t chto test  byla kontrola všech komponent z pohledu uživatele,
zda se chovají a nabízejí, co mají.

i t chto testech byly odhaleny detailní nedostatky:
- Absence na ítání a ukládání vzhled
- Pamatování si stavu stromu v pr zkumnících

5.5 Useability testování
Veškerá zmín ná testování byla provád na pouze formou simulace, a tedy

nemusí pln  vystihovat skute né pot eby uživatele. Proto by bylo vhodné použít use-
ability testování na skute ných uživatelích. Pro nedostatek asu nebylo možné tyto
testy uskute nit.
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6 Záv r
Cílem práce bylo vytvo it pilotní implementaci meta-CASE nástroje, který by

dovolil modelovat r zná schémata. Pro ukládání dat byl vytvo en model inspirovaný
konceptem GOPRR.

Vzniklá aplikace dovoluje editovat libovolné vzhledy a binární vztahy.
V rámci meta-modelu je možné nadefinovat omezující podmínky pro napojení. V t-
šina funk ní ástí je však p evedena na skript. Skript umož uje jak m nit vzhled
element , tak i vytvá et importy a exporty. To dovoluje modelá i zna  zvýšit návrh
od pouhého nakreslení schématu.

Pomocí aplikace je možné vytvo it adu CASE nástroj  a doplnit je
i o funk ní ásti. Aplikace obsahuje n kolik ukázek a jeden hotový CASE nástroj.
Jedná se o ER schéma v etn  exportu inicializa ního skriptu databáze.

Výsledná aplikace sice neodpovídá komer nímu trhu, ale nabízí všechny d -
ležité sou ásti pro návrh. P ípadné navazující diplomové práce by mohly uživatelnost
a sou ásti upravit pro širokou škálu uživatel . Jedná se spíše o zjednodušení složit j-
ších akcí uživatele zavedením pr vodc , spojením vkládání více prvk  pomocí ma-
ker apod.

Diplomová práce splnila zadání a v n kterých ástech ho i doplnila a rozší i-
la. Vznikla pilotní implementace vhodná pro další rozvoj, jak na úrovni meta-
model , tak i sou ástí aplikace.
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A Seznam použitých zkratek
CAME (Computer-aided Method Engineering)
CASE (Computer-aided software engineering)
CoCoA (Complex Covering Aggregation)
COMMA (Common Object Methodology Metamodel Architecture)
GOPRR (Graph-Object-Property-Role-Relationship)
GUI (Graphics User Interface)
MDA (Model Driven Architecture)
MDI (Multiply Dialog Interface)
MOF (Meta Model Facility)
NIAM (Nijssen’s Information Analysis Methodology)
OMG (Object Management Group)
OPRR (Object-Property-Role-Relationship)
SDI (Single Dialog Interface)
UML (Unified Modeling Langue)
XMI (XML Metadata Interchange)
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B UML diagramy

Obrázek 15 Diagram t íd – Inserter

Obrázek 16 Diagram t íd - rozd lení token  do kategorií
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+isSelected()
+setSelected()
+isVisible()
+setVisible()
+isPreferredRelativeMoving()
+setPreferredRelativeMoving()
+paint()
+addPoint()
+setPoints()
+getPoint()
+addDrager()
+contains()
+isIn()

Decore
-points
-moveables
-layer
-selected
-visible
-preferredRelativeMoving

DecoreDrawArc
-color
-width
-stroke

DecoreFillOval

DecoreDrawOval
-width
-stroke

DecoreFillPolygon

DecoreDrawPolygon
-width
-stroke

DecoreFillRect
-color

DecoreDrawRect
-width
-stroke

DecoreFillArc

DecoreLine
-width
-stroke

DecorePoint

DecoreTextArea
-text
-font

DecoreVector

Obrázek 17 Diagram t íd dekorací

+size()
+getComponent()
+getIndex()
+next()
+previous()
+hasNext()
+hasPrevious()
+random()

DataContainer
-index

#getDir()

News
-files
-jEditorPane

Tips

FeedBack

Obrázek 18 Diagram t íd balí ku metacase.core.framework.gui.infos
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C Uživatelská / instala ní p íru ka

C.1 Úvodní stránka

Obrázek 19 Úvodní stránka

i startu aplikace se zobrazí úvodní stránka. Tato stránka nabízí základní
operace s metaCASE.

Uprost ed jsou dv  volby
- idat CASE nástroj

o nahraje nový CASE z uloženého XML souboru
- vytvo it CASE nástroj

o vytvo í prázdný projekt meta-modelu, který je poté možné vytvá-
et, až vznikne nový CASE.

Po levé stran  jsou t i nabídky, pomocí nich je možné se dozv t aktuální
novinky, tipy na práci s aplikací nebo díky zp tné vazb  zaslat zprávu vývojá i.

Pokud se chcete vrátit k souboru používaného minule, m žete použít seznam
naposledy otev ených soubor  vpravo naho e.

Pokud chcete vytvo it schéma za pomoci již vytvo eného meta-modelu, na-
jd te správný meta-model v seznamu a klikn te na vytvo it model. Pokud máte zá-
jem upravit již vytvo ený meta-model, je nutné kliknout na otev ít metamodel. Po
jeho otev ení je možné meta-model upravovat stejným zp sobem, jako se vytvá í.

Výpis meta-modelu je možné filtrovat dle kategorií. K tomu je ur ena volba
zm nit v ádce nad seznamem meta-model .

C.2 Vytvo it nový metamodel
i vytvá ení meta-modelu je nejprve nutné vytvo it prázdný meta-model.

Toho docílíte pomocí volby vytvo it CASE nástroj na úvodní stránce (viz C.1).
Poté p ibude v pracovním okn pr zkumník metamodelu (viz C.3.1) nový

meta-model. Ten neobsahuje žádný element, vztah, ani roli. Má jen základní nutné
vlastnosti. Meta-model postupn  vzniká p idáváním element , rolí a vztahu za po-
moci kontextového menu v pr zkumníku metamodelu (viz C.3.1).
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Nakonec je asto nutné vytvo it skripty, které zajistí funk nost nástroje (viz
0).

C.3 Pracovní okna
Pracovní okna se ovládají pomocí

kontextového menu na hlavním okn
nebo na n které pracovní lišt . Další
možností je využít roletové menu
(viz C.5.2.2).

mito menu je možné zobrazo-
vat, resp. schovávat jednotlivé panely
nástroj .

Bližší informace o jednotlivých
panelech nástroj  naleznete v kapitole
C.4.

Panely nástroj  se zobrazují
v plovoucím režimu bez dekorace dialogového okna (bez rámu).

C.3.1 Pr zkumník metamodelu
Pr zkumník metamodelu má za úkol zobrazo-

vat všechny otev ené meta-modely a jejich strukturu.
Každý uzel reprezentující meta-model tedy má

kolik potomk :
- meta-elementy
- meta-role
- meta-vztahy
- meta-vlastnosti (meta-modelu)

Všichni tito potomci, krom  meta-vlastností,
mohou obsahovat adu meta-vlastností.

Všechny prvky meta-modelu jsou opat eny
kontextovými menu. Díky nim je možné vyvolat edi-
tor vzhledu a kódu, vytvo it nový prvek meta-modelu,
nastavit typ dat meta-vlastnosti, i nadefinovat vlast-
nosti meta-vztah .

Kontextové menu pro meta-model navíc umož-
uje vytvo it CASE. To zna  zjednodušuje vývoj,

kdy lze po každé zm  otestovat funk nost.
Bez tohoto pr zkumníka není možné vytvo it meta-model, protože v jiné ás-

ti aplikace není možné provád t výše zmín né operace.

Obrázek 20 Konktextové menu - pracovní
okna

Obrázek 21 Pr zkumník me-
tamodelu
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C.3.2 Pr zkumník modelu
Pr zkumník modelu je obdoba pr zkumníka

metavlastností (viz C.3.1). Podobn  zobrazuje mode-
ly, jejich elementy, vztahy a vlastnosti.

Role mají význam pouze na úrovni meta-
modelu a skriptu.

Pomocí tohoto pr zkumníka lze upravovat
hodnoty jednotlivých vlastností, mazat vztahy a ele-
menty. Výb rem prvku modelu se zvolí pat ný
grafický zástupce v editoru.

Jeho ú el je spíše informativní, protože
všechny operace, které nabízí, jsou p ístupné
z editoru, pr zkumníka vlastností (viz C.3.4), nebo
standardního panelu nástroj  (viz C.4.1).

Veškeré funkce jsou dostupné pomocí kon-
textových menu, vyvolaných nad pat nými uzly
stromu.

C.3.3 Pr zkumník prvk  modelu
Tento pr zkumník je nezbytný pro vytvá ení

modelu (schéma). Pomocí této komponenty se dají do
modelu vkládat elementy a vztahy. Jedná se o jediný
zp sob, jak je vložit.

Vkládání se netýká jiných grafických prvk ,
tzn., že nap . dekorace tímto zp sobem vložit nejde.

Komponenta obsahuje n kolik záložek.
V první se nachází všechny možné vztahy, v druhé
všechny elementy.

Další záložky odpovídají všem rolím. (Pokud
meta-model neobsahuje žádnou meta-roli, bude kom-
ponenta obsahovat pouze ony dv  záložky).

i azení podle rolí se vloží všechny elemen-
ty, které roli d dí a vztahy, které je možné s nimi
navázat.

Obrázek 22 Pr zkumník modelu

Obrázek 23 Pr zkumník prvk
modelu
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C.3.4 Pr zkumník vlastností
Pr zkumník vlastností pracuje s grafickým

prvkem, který je v editoru vybrán, nebo
s diagramem.

Zobrazuje soupis všech vlastností a dovolu-
je jejich zm nu. Jedná se jak o povinné (nap . bo-
dy), tak i o volitelné vlastnosti (nap . note viz
Obrázek 24).

Pr žné úpravy hodnot jsou pr žn  zob-
razovány v editoru. Zm ny vyvolané editorem (po-
hyb, zm na velikosti aj.) jsou naopak okamžit
promítány do pr zkumníka.

které typy dat vlastností jsou jednoduché
a dají se editovat p ímo ( íslo, bod, et zec, bod

ad.), u ostatních se zobrazuje zástupná komponenta. Skládající se z popisu a tla ítka
(…), kterým se vyvolá dialogové okno pro zm nu hodnoty.

Obrázek 25 Editor složit jších datových typ

C.3.5 Pr zkumník metavlastností
Pr zkumník metavlastností tvo í

obdobu pr zkumníka vlastností na úrovni
meta-modelu.

Jeho použití následuje po zvolení
typu dat meta-vlastnosti (viz C.3.1). Kaž-
dá meta-vlastnost se skládá ze 4 údaj
Každé odpovídá jedna záložka:

První záložka používá stejný edi-
tor jako pr zkumník vlastností. Jeho hod-
notu bude mít vlastnost po inicializaci.

Další t i záložky p edstavují skript
volaný p i události (po inicializaci, p ed
tením, po zápisu).

Události po inicializaci a po zápi-
su jsou vhodné pro generování nových
hodnot. Událost p ed tením je volána

ed každým použitím, tudíž i p ed vy-
kreslením. Protože vzhled je pro všechny
instance meta-objektu stejný, je nutné
nastavit všechny dynamické hodnoty p ed
vykreslením.

Skript se chová podobn  jako t lo
funkce, tzn., že je zde možné použít kon-
strukci return (viz C.13.4.12). Hodnota,

kterou nese, se poté nastaví pat né vlastnosti. U jednoduchých operací, nap ., když
vytvá íme element pro poznámku v UML, sta í p idat elementu vlastnost, kterou
uživatel nastaví text (nap . note) a skript bude mít tvar return this.note;.

Obrázek 24 Pr zkumník vlastností

Obrázek 26 Pr zkumník metavlastností
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U složit jších výpo  je vhodné vytvo it výslednou hodnotu za pomoci
ostatních událostí (viz C.11). Díky tomu je možné použít p i vykreslování podobn
jednoduchý kód, jako u poznámky.

Klí ové slovo this ozna uje objekt, ze kterého je skript volán (vztah, element
nebo graph).

C.3.6 Pr zkumník panel  návrhu
i vytvá ení vzhledu využíváme tzv. panely. Pa-

nel p edstavuje obdélníkovou pracovní plochu. U n kte-
rých návrh  je nutné vložit více textových polí. U nich je
složité ur it velikost pokud jsou texty generovány skrip-
tem.

Proto je možné každý panel rozd lit na dva po-
tomky a vkládat dekorace do každého zvláš . Výsledná
velikost návrhu se poté vypo ítává na základ  pom ru
preferovaných velikostí, a tak, pokud je každé textové
pole v jiném panelu, zobrazují se texty bez problém .

Aby bylo možné strukturu panel  používat, a vy-
tvá et je nutné využívat pr zkumník panel  návrhu. Ten

umož uje strukturu panelu m nit za pomoci kontextových menu (viz nabídky rozd -
lit vertikáln  nebo horizontáln  a odstranit potomky). Druhou nutnou funkcí je p e-
pínání panel  v editoru. To se d je automaticky po zvolení n kterého panelu
v pr zkumníku.

C.3.7 Konzole
Konzole je jednoduché pracovní

okno, které slouží pro standardní výstup
(metody document.write a docu-
ment.writeln viz 0).

Do konzole se dále vypisují chyby
i sémantickém p ekladu. Ten probíhá

pr žn  p i zm  kódu. P i nalezení
chyby smaže konzoly a vypíše hlášku.

Konzole obsahuje vlastní panel
nástroj . Tím je možné konzoly smazat, nebo uložit její obsah do textového souboru.

Obrázek 27 Pr zkumník
panel  návrhu

Obrázek 28 Konzole
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C.3.8 Pr zkumník model
Pr zkumník model  zobrazuje stromovou struk-

turu všech dekorací, vztah  a element .
Element m že být potomkem jiného v této repre-

zentaci, pokud je uvnit  n j.
V první úrovni jsou tedy zobrazeny všechny prv-

ky a v dalších mohou být znovu (v jiném kontextu).
i výb ru uzlu je zvolen pat ný prvek

v editoru.

C.4 Panely nástroj
Kontextové menu pro správu panel

nástroj  je možné vyvolovat stiskem pravé-
ho tla ítka nad hlavním oknem aplikace
nebo nad volným prostorem jakéhokoliv
panelu nástroj .

Zobrazuje soupis všech panel
a umož uje kliknutím zobrazit, resp. scho-
vat konkrétní panel.

C.4.1 Standardní
Tento panel nástroj  zahrnuje n které základní funkce:
- otev ít

o otev e model nebo meta-model ze souboru
- uložit

o uloží práv  zobrazený model do souboru. Pokud nebyl nikdy
ukládán, vyvolá dialogové okno pro výb r souboru

- tisk
o vyvolá standardní dialogové okno pro tisk

- náhled
o zobrazí náhled tisku (viz C.9)

- kopírovat
o zkopíruje výb r do schránky (podporuje pouze editor kódu)

- vložit
o vloží obsah schránky (podporuje pouze editor kódu)

- vyjmout
o vloží do schránky výb r (podporuje pouze editor kódu)

Obrázek 29 Pr zkumník
model

Obrázek 30 Panely nástroj
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Obrázek 31 Standardní panel nástroj

C.4.2 Dekorace
Panel slouží pro vložení dekorace do modelu nebo návrhu vzhledu. Použití je

jednoduché, kliknutím na dekoraci se zvolí a editor p ejde do módu pro vložení de-
korace (n kolik následujících kliknutí do editoru vybere body pro vložení).

Vkládání je možné zrušit pomocí tla ítka s ikonou kurzoru myši nebo dvoj-
klikem p i vkládání polygonu.

Stejnou funkci nabízí nabídka menu vložit – dekorace (viz C.5.3.1)

Obrázek 32 Panel nástroj  – dekorace

C.4.3 Dekorace – bod, vektor
Panel slouží pro vložení bodu, nebo vektoru do návrhu vzhledu. Použití je

jednoduché, kliknutím na dekoraci se zvolí a editor p ejde do módu pro vložení de-
korace (n kolik následujících kliknutí do editoru vybere body pro vložení).

Vkládání je možné zrušit pomocí tla ítka s ikonou kurzoru myši.
Bod p edstavuje místo napojení (viz místo napojení spojnice vztahu v zakon-

ení vztahu). Vektor se používá pouze u vytvá ení zakon ení vztahu, ur uje místo
spoje zakon ení s elementem a sm r, jakým má být konec orientován.

Obrázek 33 Ukázka návrhu zakon ení

Stejnou funkci nabízí nabídka menu vložit – dekorace (viz C.5.3.1)

Obrázek 34 Panel nástroj  - bod, vektor

C.4.4 Vp ed, vzad
Panel  umož uje  vrátit  se  zp t  resp.  vp ed  p i  práci  s  editorem  (návrhu,  dia-

gramu i kódu). Panel se vztahuje vždy ke komponent  zobrazené v hlavní záložce.

Obrázek 35 Panel nástroj  - vzad, vp ed,

C.4.5 iblížení
Panel p iblížení nabízí uživateli základní operace s velikostí zobrazovaného

obsahu editoru. Pomocí n j je možné p ibližovat, resp. oddalovat návrh vzhledu, ná-
hledy (meta-modelu, meta-vztahu aj.), náhled tisku i model.

Funkce panelu je možné využívat i z roletového menu (viz C.5.2.1).

Obrázek 36 Panel nástroj  – p iblížení
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C.4.6 Font
Panel umož uje rychlou práci s textovými poli. Jeho funkce nabízí stejnou

funkci jako editor v pr zkumníku vlastností (viz C.3.4).
Nabízí volbu fontu, velikosti, typu fontu (tu né, kurzíva) a zarovnání horizon-

tální a vertikální.

Obrázek 37 Panel nástroj  – font

C.4.7 Interpret
Panel slouží k interpretaci skriptu. Je aktivní pouze v editoru kódu. Pokud

kód neobsahuje detekovatelné chyby (lexikální a sémantický p eklad), je aktivní jed-
no z tla ítek.

Interpretovat lze sou asn  pouze jeden kód, nem že tedy nastat situace, kdy
by b žel skript vícekrát.

Zastavit interpretaci lze jak za pomoci levého tla ítka, tak i zm nou kódu
(každá zm na kódu vyvolá nový p eklad a tudíž zastavení b žícího skriptu).

Obrázek 38 Panel nástroj  – interpret

C.5 Roletové menu
Roletové menu je neodd litelná sou ást aplikace. Obsahuje pouze 4 nabídky

popsané v následujících kapitolách.

Obrázek 39 Roletové menu

C.5.1 Nabídka soubor
Nabídka soubor nabízí základní funkce pro práci

s aplikací.
V první ásti se jedná o na ítání XML soubor . Jsou zde

dv  nabídky: na tení meta-modelu / modelu. Na íst model zna-
mená otev ít uložené schéma (musí být již na tený pat ný me-
ta-model). Na tení meta-modelu se liší od volby p idat CASE na
úvodní stránce (viz C.1) tím, že nezkopíruje meta-model do da-
tabáze, a tužíš se neotev e p i dalším spušt ní aplikace.

Další dv  volby se shodují s nabídkami ve standardním
panelu (viz C.4.1). Jsou ur eny k tisku obsahu editoru, resp.
k vyvolání náhledu tisku (viz C.9).

Nabídky import a export jsou popsány v dalších kapito-
lách (viz C.5.1.1, resp. viz C.5.1.2)

Obrázek 40 Nabíd-
ka soubor
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C.5.1.1 Nabídka soubor – import
Aplikace nenabízí žádné standardní impor-

ty (pouze možnost na íst XML soubor generova-
ný aplikací).

Všechny importy jsou tedy definovány
konkrétním meta-modelem. To je možné pomocí
metody grafu addImport (viz 0).

Import se vztahuje k obsahu otev eného
editoru, tzn., každý model m že mít r zné impor-
ty.

Pokud nebyl žádný import definován, ne-
bude nabídka aktivní.

C.5.1.2 Nabídka soubor – export
Menu export je aktivní, pokud je zobrazen

jaký editor.
Jeho obsah m že být len n na dv  skupi-

ny. První obsahuje standardní exporty a p ípadná
druhá uživatelsky dodefinované exporty v meta-
modelu, vytvo ené pomocí metody addExport
objektu Graph (viz 0).

V sou asné dob  aplikace obsahuje pouze
jediný standardní export – obrázek. Ten vyvolá
dialogové okno pro uložení souboru. Volbou typu
souboru m že uživatel vybrat výsledný formát
(BMP, GIF, PNG nebo JPEG). Výsledný obrázek

edstavuje pracovní plochu bez výb ru prvk .

C.5.2 Nabídka zobrazit
Nabídka zobrazit zahrnuje menu p iblížení, panely nástro-

 a pracovní okna. Ty jsou popsány v dalších kapitolách a p í-
stupné i jiným zp sobem, než jen z roletového menu.

Nabídka úvodní strana p idá úvodní stránku, pokud není
zobrazována a zobrazí ji.

Volba pravítka umož uje p idávat, resp. schovávat pravít-
ka (viz C.8).

Obrázek 41 Nabídka soubor - im-
port

Obrázek 42 Nabídka soubor-export

Obrázek 43 Na-
bídka zobrazit
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C.5.2.1 Nabídka zobrazit – p iblížení
Tato nabídka obsahuje t i možné volby:
- iblížit

o odpovídá tla ítku + v panelu p iblí-
žení (viz C.4.5)

- 100%
o nastaví p iblížení na 100% (originál-

ní rozlišení)
- oddálit

o odpovídá tla ítku – v panelu p iblí-
žení (viz C.4.5)

C.5.2.2 Nabídka zobrazit – panely nástroj
Pomocí tohoto menu je možné zob-

razovat, resp. schovávat všechny panely
nástroj .

Je shodné s kontextovým menu vy-
volaným na n jakém panelu nástroj  nebo
hlavním okn  (viz C.4).

C.5.2.3 Nabídka zobrazit - pracovní okna
Pomocí tohoto menu je možné

zobrazovat, resp. schovávat všechna pra-
covní okna.

Je shodné s kontextovým menu
vyvolaným na n jakém panelu nástroj
nebo hlavním okn  (viz C.3).

Obrázek 44 Nabídka zobrazení

Obrázek 45 Nabídka zobrazit - panely ná-
stroj

Obrázek 46 Panel zobrazit - pracovní okna
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C.5.3 Nabídka vložit
Nabídka vložit obsahuje pouze jednu nabídku – menu

dekorace. Ta je posaná v kapitole C.5.3.1.

C.5.3.1 Nabídka vložit – dekorace
Obsahuje volby pro každou dekoraci zvláš

a volbu zrušit. Funkcí odpovídá dvojice panel  nástro-
:

- dekorace (viz C.4.2)
- bod, vektor (viz C.4.3)

Zvolená dekorace je vyzna ena pomocí kom-
ponenty RadioButton. Zrušit vkládání poté lze volbou
zrušit.

C.5.4 Nabídka O programu
Poslední nabídka roletového menu je ur ena pro informace

o aplikaci.
Nachází se zde pouze dv  volby:
- pro zobrazení nápov dy
- pro zobrazení základních informací o aplikaci

Obrázek 47
Nabídka vlo-
žit

Obrázek 48 Nabídka vložit -
dekorace

Obrázek 49
Nabídka O
programu
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C.6 Náhled meta-modelu
Náhled meta-modelu je

možné vyvolat z pr zkumníka me-
tamodelu (viz C.3.1), pomocí kon-
textového menu nad konkrétním
meta-modelem, vyvolaným pravým
tla ítkem.

Náhled používá pro zobra-
zení element  a rolí zástupné sym-
boly. Ty obsahují název a soupis
vlastností (povinné jsou
v závorkách kurzívou).

Mezi rolemi a elementy je
nazna ena d di nost a zobrazeny
možné vztahy.

Každý vztah m že být zob-
razen vícekrát (pokud je definován
pro více dvojic, p ipojitelných ele-
ment , resp. rolí).

Pokud se vztah nezobrazí,
ale je definován, m že to být zp -
sobeno špatnou definicí. Pokud
nejsou nastaveny p ipojitelné prvky
meta-modelu pro jeden z konc

vztahu, není možné ji v náhledu zobrazit. Ve výsledném modelu takový vztah použít
lze, nicmén  nebude napojitelný, a proto je jeho význam sporný.

Náhled nedovoluje žádné úpravy z hlediska struktury meta-modelu. Je dovo-
leno pouze pracovat s rozvržením grafu. Veškeré zm ny meta-modelu se provádí
v pr zkumníku metavlastností (viz C.3.5) a pr zkumníku metamodelu (viz C.3.1).

C.7 Náhled vztahu
U každého meta-vztahu je možné zobrazit náhled. V pr zkumníku metamo-

delu lze pravým tla ítkem vyvolat kontextové menu nad meta-vlastností a volbou
zobrazit náhled se otev e editor s náhledem.

Zobrazený vztah nabízí základní operace pro otestování funkce (zalamování,
pohyb).

Obrázek 51 Náhled vztahu

Obrázek 50 Náhled meta-modelu
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C.8 Pravítka
Pravítka jsou grafické komponenty, které

je možné zobrazovat v každém editoru a náhledu
tisku.

Skládají se ze t í ástí:
- levý horní roh

o epíná jednotku pravítek
in (palec)
px (pixely)
cm (centimetry)

- horizontální pravítko
- vertikální pravítko

Pravítka lze zobrazovat, resp. schovávat najednou, tzn., že nelze mít v stejný
moment n které editory s a n které bez pravítek. Jejich užívání se nastavuje pomocí
roletového menu (viz C.5.2).

C.9 Náhled tisku
Pro každý editor (modelu –

CASE, náhledy) je možné zobrazit
náhled tisku za pomoci standard-
ního panelu nástroj  (viz C.4.1)
nebo nabídky soubor (viz C.5.1).

Náhled tisku zahrnuje
vlastní panel nástroj , kterým lze
dokument vytisknout, nastavit
formát papíru a zobrazit stránku
tisku.

Zobrazený dokument lze
ibližovat, resp. oddalovat stejn

jako editor – panelem nástroj
iblížení (viz C.4.5) nebo roleto-

vým menu (viz C.5.2.1).

Obrázek 52 Pravítka

Obrázek 53 Náhled tisku
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C.10 Skript
V rámci aplikace se používá podmnožina JavaScriptu (viz další kapitoly).

Skriptování se používá na dvou r zných místech:
- meta-vlastnosti (C.3.5)

o používá se pro úpravu vzhledu na základ  dat
o vyvolává se p i událostech

po inicializaci
ed tením

po zápisu
- skript pro celý meta-model

o vytvo í importy a exporty
o obsahuje funkce pro složit jší vyhodnocování událostí meta-

vlastností

C.11 Skript meta-vlastností
Jak již bylo nazna eno, každá meta-vlastnost m že mít až t i r zné skripty.

Každý z nich se pojí s jinou událostí.
U všech meta-vlastností, které mají mít svou hodnotu, ur enou na základ  n -

jaké jiné (z pravidla uživatelem definované) vlastnosti elementu, resp. vztahu, je nut-
né použít událost p ed tením. Každý vzhled je totiž shodný pro všechny elementy,
nebo vztahy stejného druhu. Touto událostí se tedy p ed každým vykreslením nastaví
správná hodnota.

Typickým p ípadem je hodnota nápisu v textovém poli, ale obecn  se m že
jednat o jakýkoliv typ dat.

V rámci skriptu mohou být použity všechny konstrukce a mohou využívat
ásti skriptu meta-modelu (viz C.12), tzn. metody, prom nné i konstanty. Samotný

kód m že být složen z libovolného množství p íkaz , ale vzhledem k p ehlednosti je
vhodné výkonnou ást napsat v kódu meta-modelu.

Pokud chce uživatel m nit hodnotu, musí využít konstrukci return. Její vý-
sledek je poté nastaven jako hodnota.

které výpo ty mohou být složité. V tom p ípad  je vhodné události kombi-
novat.

íklad:
po inicializaci:

this.value=computeValue();
po zápisu:

this.value=computeValue();
ed tením:

return this.value;
metoda v kódu meta-modelu:

function computeValue() {
var out=”<html>”;
// p íklad obsahu
for (var i=0;i<10;i++) {

out+=i;
out+=”<br>”;

}
return out+”</html>”;

}
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Klí ové slovo this zastupuje objekt, v rámci kterého je volán, tzn. bu  vztah,
element nebo graph.

C.12 Skript meta-modelu
Každý meta-model má povinnou meta-

vlastnost code. P i vyvolání kontextového menu nad
ní, je možné pomocí volby zobrazit editor kód ote-

ít a následn  editovat (viz Obrázek 54).
Kód m že obsahovat funkce i osamocené

íkazy. Osamocené p íkazy je možné použít pro
inicializaci modelu (jsou vykonány p i vytvo ení
modelu). Pomocí nich se definují nap . importy a ex-
porty.

C.13 Konstrukce skriptu

C.13.1 Klí ové slovo
Klí ové slovo je et zec, který je vyhrazen pro konstrukce skriptu. V imple-

mentované podmnožin  JavaScriptu jsou použita  tato klí ová slova (popis viz další
kapitoly): if, else, function, var, switch, const, case, break, continue, do, while,
for, return, default, new, try, catch, throw, finally, this, null.

C.13.2 Identifikátor
Identifikátor je základní prvek kódu. Jedná se o posloupnost znak , íslic

a podtržítek, které neza ínají íslicí. Identifikátor p edstavuje podmnožinu této defi-
nice. Pokud je et zec klí ovým slovem nejedná se identifikátor.

Identifikátor se používá pro pojmenování konstant, prom nných, funkcí, pa-
rametr  a dalších konstrukcí s názvem.

C.13.3 Literál
Literál je taková ást kódu, která reprezentuje n jakou hodnotu – konstantu.

že se jednat o íselnou hodnotu, et zec nebo ozna ení objektu.
Literál null ozna uje prázdný odkaz, a this objekt, ve kterém je použit.

C.13.3.1 íselná hodnota
V rámci kódu mohou být dv  r zné reprezentace ísla:
- celo íselná hodnota
- íslo s plovoucí ádovou árkou

Protože skript aplikace je zjednodušením JavaScriptu, je možné využívat
pouze dekadickou soustavu. U ísel s plovoucí ádovou árkou se používá ádová
te ka a není povolena konstrukce s exponentem (nap . 4.3E+3).

Obrázek 54 Otev ení editoru
kódu
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C.13.3.2 et zec, znak
Literál znaku je ve skriptu reprezentován, jako et zec délky jedna, resp. není

mezi nimi rozdíl.
et zec je možné zapsat dv ma zp soby:

- ohrani en apostrofem
- ohrani en uvozovkami

že obsahovat escape znaky:
- \n  - od ádkování
- \t   - tabulátor
- \’ - apostrof
- \“ - uvozovky
- \r - p esun na za átek ádky
- \\  - symbol \

íklad:
Let’s go! “Let\’s go!”
“\’\  ” ‘\”\\\’\\\t\”\’

C.13.3.3 Deklarace prom nných a konstant
JavaScript neumož uje definovat typ prom nné, a proto v každé prom nné

nebo funkci m že být hodnota libovolného typu.
Mimo funkce je možné deklarovat konstanty, tedy hodnoty, které nelze

v pr hu kódu m nit. Zápis se skládá z klí ového slova const, identifikátoru kon-
stanty, symbolu = a výrazu.

íklad:
const PI=3.141528;

V rámci kódu se samoz ejm  mohou deklarovat prom nné. Jejich zápis se
skládá z klí ového slova var, identifikátoru prom nné a p ípadn  p azovacího p í-
kazu pro inicializaci prom nné.

íklad:
var a, b;
var c=4-2;
var text=“ahoj sv te“;

C.13.4 P íkazy

C.13.4.1 Prázdný p íkaz
Prázdný p íkaz, je p íkaz, který nevykoná žádnou operaci. Její syntaxe je jed-

noduchá - ;. Využívá se u složit jších konstrukcí, v ástech, které se musí deklarovat,
ale nejsou požadovány.

íklad:
;;;;;;;;
// ada prázdných p íkaz
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C.13.4.2 Složený p íkaz
{

íkaz1
…

íkazN
}

Složený p íkaz se skládá z posloupnosti p íkaz  (i nulové délky) a zapisuje se
mezi složené závorky. Mohou být v rámci n j deklarovány prom nné.

íklad:
{}

{
var a,b;
{

;;;
}

}

C.13.4.3 Výraz
Výraz je p íkaz, který p edstavuje jakýkoliv aritmetický výpo et. Výraz má

výsledek, a ten je možné pomocí p azovacího p íkazu (viz C.13.4.4) dosadit do
jaké prom nné.

Skládá se z posloupností literál  ( et zc , íslic), volání funkcí, závorek
a operací.

íklad:
var i=3;
document.write(6*i+3%2-(5*1.5));
// vypíše : 11.5

C.13.4.4 P azovací p íkaz
azovací p íkaz dovoluje nastavit prom nné hodnotu. Jeho zápis se skládá

z identifikátoru prom nné, symbolu p azovacího p íkazu (=, +=, -=, /=, *=, %=,
<<=, >>=, >>>=, |=, &=, ^=) a výrazu.

Výraz se nejprve vyhodnotí, a poté pokud je použitý symbol = dosadí do pro-
nné. V p ípad  jiných symbol  se provede operace (viz za átek symbolu) pro-
nné s výrazem, a ta se dosadí.

íklad:
var a, b;
a=5;
b=3;
b+=a;
document.write(a+“,“+b);
// vypíše : 5,8
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C.13.4.5 Podmín ný p íkaz
if ( podmínka ) íkaz1 else íkaz2
if ( podmínka ) íkaz1

Vypo ítá se podmínka. Je-li výsledkem pravda, provede se íkaz1, jinak po-
kud existuje, íkaz2.

íklad:
if (5>3+2) {

document.write(“5 je v tší než 3+2”);
} else document.write(“5 není v tší než 3+2”);
// vypíše : 5 není v tší než 3+2

if (true) {
document.write(“ahoj sv te“);

}
// vypíše : ahoj sv te

C.13.4.6 switch
switch ( výraz ) {

case výraz1 :
íkazy1

…
case výrazN :

íkazyN
default:

íkazyDef
}

íkaz switch p edstavuje zobecn ný if. Obsahuje n kolik celk case a voli-
telný blok default. Postupn  porovnává výraz se všemi výrazy(1..N). Pokud se sho-
dují, za ne je postupn  vykonávat (poté pokra uje dalším case blokem), dokud nena-
razí na p íkaz break. Ten vykonávání p eruší.

Nebyl-li vykonán žádný case blok, budou vykonány íkazyDef.

íklad:
switch (i) {

case 0:
document.write(0);
document.write(0);

case 1:
document.write(1);
break;

case 2:
document.write(2);

default:
document.write(3);
document.write(3);

}
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/*
i i vypíše
0 001
1 1
2 2
jinak    33

*/

C.13.4.7 Ternární výraz
podmínka ? výraz1 : výraz2

Vyhodnotí podmínku. Pokud je její hodnota pravda, je výsledkem výraz1, ji-
nak výraz2.

C.13.4.8 Volání funkce
Volání funkce se skládá z identifikátoru funkce, otevírací závorky, posloup-

nosti výraz  odd lených árkami, zavírací závorky a st edníku.
Každá funkce o ekává ur itý po et parametr  (viz C.13.4.3). Pokud je p i vo-

lání zadáno málo parametr , bude za neudané dosazena hodnota null. P ebyte né
parametry budou vyhodnoceny a v rámci výpo tu funkce ignorovány.

íklad:
// definice volané funkce
function fakt(i) {

if (i<0) throw “špatný argument funkce fakt : i<0”;
if (i<2) return 1;
return i*fakt(i-1);

}

document.write(fakt(5)+“,“+fakt(fakt(3)));
// vypíše : 120, 720

C.13.4.9 throw
íkaz throw vygeneruje výjimku nesoucí n jakou hodnotu. Výjimka m že

reprezentovat nap íklad chybu.
Pro práci s výjimkami je ur ena konstrukce try-catch-finally (C.13.4.10).

íklad:
throw “Chyba! Špatný parametr“;
throw 4+2;

C.13.4.10 try-catch-finally
try

íkaz1
catch (identifikátor výjimky)

íkaz2
finally

íkaz3
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Konstrukce try-catch-finally se skládá z dvou povinných (try a catch) a jed-
noho nepovinného (finally) bloku.

Nejprve se pokusí vykonat íkaz1. Pokud je b hem n j generována výjimka
pomocí throw (viz C.13.4.9), která není odchycena jinou konstrukcí try-catch-
finally, ukon í se její vykonávání a p ejde se do bloku catch. Identifikátor výjimky se
chová jako deklarace prom nné s hodnotou, kterou nesla výjimka.

Blok finally, resp. íkaz3 se provede, a  k výjimce došlo, i nikoliv.

íklad:
try {

throw “ahoj”;
} catch (e) {

document.write(e);
} finally {

document.write(“ sv te”);
}

document.write(“,”);

try {
5/0;

} catch (e) {
document.write(e);

}

// vypíše : ahoj sv te,divide with 0

C.13.4.11 Cykly

C.13.4.11.1 for
Je implementován pouze základní typ cyklu for:

for ( íkaz pro inicializaci; podmínka; výraz pro zm nu)
íkaz

Nejprve se provede p íkaz pro inicializaci (m že se použít i deklarace pro-
nné – viz C.13.3.3), poté se provádí dvojice íkaz a výraz pro zm nu, dokud se

vyhodnocuje podmínka jako pravda.

íklad:
for (var i=7; i>=3; i--)

dokument.write(i);
// vypíše : 76543

C.13.4.11.2 while
while (podmínka) íkaz

íkaz se provádí, dokud se podmínka vyhodnocuje jako pravda. Nejprve se
testuje podmínka a tak se íkaz nemusí provád t ani jednou.
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íklad:
var i=10;
while (i>0) {

document.write(--i);
}
// vypíše : 9876543210

C.13.4.11.3 do-while
do íkaz while (podmínka)

íkaz se provádí, pokud se podmínka vyhodnocuje jako pravda. U cyklu do-
while se vždy nejprve provede íkaz a až poté podmínka. Proto se cyklus musí pro-
vést alespo  jednou.

íklad:
var i=0;
do {

var j=0;
do {

document.write(j++);
} while (j<5);

} while (i!=0);
// vypíše : 01234

C.13.4.12 return
return výraz;

Konstrukce return je ur ena pro vrácení hodnoty funkce.

C.13.4.13 Funkce
Funkce je samostatný celek kódu, který m že být volán z r zných míst. P ed-

stavuje kus asto používaného kódu.
Zapíše se, jako posloupnost klí ového slova function, identifikátoru funkce,

otevírací závorky, ady identifikátor  (názv  parametr ) odd lených árkou, uzaví-
rací závorky a bloku. Blok má stejný zápis, jako složený p íkaz (viz C.13.4.2). P ed-
stavuje t lo funkce, tedy ást, která je p i volání vykonávána.

íkazem return (viz C.13.4.12) je možné vrátit hodnotu – výsledek funkce.
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íklad:
function showHelloWorld() {

document.writeln(“Ahoj sv te”);
}

function sum(a,b) {
return a+b;

}

function copy(nr, text) {
if (nr<0) throw “špatná hodnota parametru copy.nr“;
if (nr==0) return “”;
// rekurze – funkce volá sama sebe
return text+copy(nr-1,text);

}

showHelloWorld();
document.writeln(sum(4,8));
document.writeln(6,”.”);
/* vypíše:

Ahoj sv te
12
……

*/

C.13.4.14 break
íkaz break ukon í p ed asn  vykonávání cyklu. M že být využit i uvnit

íkazu switch (viz C.13.4.6).

íklad:
for (var i=0;i<5;i++) {

document.write(i);
break;
document.write(”!!”);

}
// vypíše : 0

C.13.4.15 continue
íkaz continue ukon í p ed asn  t lo cyklu, ale cyklus bude pokra ovat.

íklad:
for (var i=0;i<5;i++) {

document.write(i);
continue;
document.write(”!!”);

}
// vypíše : 01234
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C.13.4.16 new
Jedná se o klí ové slovo, které vytvá í objekt. Objektem m že být libovolná

metoda. P i vytvá ení vlastního objektu se definují prom nné a funkce objektu po-
mocí klí ového slova this.

íklad:
function _show() {

document.write(this.sum);
}

function _add(i) {
return this.sum+=i;

}

function counter() {
this.sum=0;
this.show=_show;
this.add=_add;

}

var a=new counter(), b=new counter();
a.add(4);
a.add(3);
b.add(7);
b.add(9);
a.show();
document.write(“,”);
b.show();

// vypíše : 7,16

C.13.5 P edefinované metody

createGraph(name)
Vytvo í a vrátí instanci meta-modelu (model) s názvem name.

alert(text)
Vyvolá informativní dialogové okno s textem text.

prompt(text, value)
Vyvolá dialogové okno pro získání uživatelského vstupu se zprávou text

a p ednastavenou hodnotou value (nepovinný parametr, p i nezadání bude použit
prázdný et zec)

confirm(text)
Vyvolá dialogové okno s otázkou text a volbami ano a ne. Výsledkem meto-

dy je hodnota typu boolean (ano=true, ne a zav ení dialogu=false)
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isNaN(value)
Vrátí true pokud není value íslo (viz not a number u ísel s plovoucí árkou)

isFinite(value)
Vrátí true, pokud je value kon ené íslo (není nekone no)

parseFloat(text)
evede et zec text  na íslo s plovoucí árkou.

parseInt(text)
evede et zec text na celo íselnou hodnotu.

C.13.6 Objekt Math

C.13.6.1 Funkce

Math.abs(i)
Vrátí absolutní hodnotu ísla i.

íklad:
document.write(Math.abs(-4));
// vypíše : 4

Math.exp(i)
Vrátí hodnotu ei.

íklad:
document.write(Math.exp(2));
// vypíše : 7,3890560989306502274463271505434

Math.log(i)
Vrátí hodnotu p irozeného logaritmu – ln(i).

íklad:
document.write(Math.log(10));
// vypíše : 2,3025850929940456840179914546844

Math.max(a,b)
Vrátí vyšší hodnotu z a a b.

íklad:
document.write(Math.max(-4,6));
// vypíše : 6
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Math.min(a,b)
Vrátí menší hodnotu z a a b.

íklad:
document.write(Math.min(-4,6));
// vypíše : -4

Math.pow(a,b)
Vrátí hodnotu ab.

íklad:
document.write(Math.pow(2,10));
// vypíše : 1024

Math.random()
Vrátí náhodné íslo s plovoucí árkou na intervalu <0,1>.

Math.sqrt(i)
Vrátí druhou odmocninu z ísla i.

íklad:
document.write(Math.sqrt(16));
// vypíše : 4

Math.ceil(i)
Pokud má íslo i desetinnou ást (není celé íslo) vrátí vyšší celé íslo.

íklad:
document.write(Math.ceil(4.5));
// vypíše : 5

Math.floor(i)
Pokud má íslo i desetinnou ást (není celé íslo) vrátí celo íselnou hodnotu.

íklad:
document.write(Math.floor(4.5));
// vypíše : 4

Math.round(i)
Vrátí zaokrouhlené íslo i.

íklad:
document.write(Math.floor(4.5));
// vypíše : 5
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Math.acos(i)
Vrátí arccos(i).

Math.asin(i)
Vrátí arcsin(i).

Math.atan(i)
Vrátí arctg(i).

Math.atan2(x,y)
Vrátí úhel v radiánech od osy x do bodu [x,y].

Math.cos(i)
Vrátí cos(i).

Math.sin(i)
Vrátí sin(i).

Math.tan(i)
Vrátí tg(i).

C.13.6.2 Kontanty

Math.E
Základ p irozeného logaritmu

Math.LN10
irozený logaritmus 10 – ln(10)

Math.LN2
irozený logaritmus 2 – ln(2)

Math.LN10E
Desítkový logaritmus e – log10(e)

Math.LN2E
Dvojkový logaritmus e – log2(e)

Math.PI
Hodnota  (s p esností double).

Math.SQRT2
Odmocnina z 2.
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Math.SQRT1_2
Odmocnina z ½.

C.13.7 Objekt dokument

C.13.7.1 Funkce

document.write(text)
Vypíše do konzole et zec text.

document.writeln(text)
Vypíše do konzole et zec text a od ádkuje.

C.13.8 Objekt String

C.13.8.1 Funkce

length()
Vrátí délku et zce.

íklad:
document.write(“ahoj svete“.length());
// vypíše : 10

toLowerCase()
Vrátí et zec p evedený na malá písmena.

íklad:
document.write(“aBcD“.toLowerCase());
// vypíše : abcd

toUpperCase()
Vrátí et zec p evedený na velká písmena.

íklad:
document.write(“aBcD“.toLowerCase());
// vypíše : ABCD

toString()
Vrátí kopii et zce.

íklad:
document.write(“aBcD“.toLowerCase());
// vypíše : aBcD
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charAt(i)
Vrátí i-tý znak et zce.

íklad:
document.write(“aBcD“.charAt(3));
// vypíše : D

charCodeAt(i)
Vrátí íselnou hodnotu i-tého znaku et zce.

íklad:
document.write(“aBcD“.charCodeAt(1));
// vypíše : 66

subString(a,b)
Vrátí et zec za ínající na indexu a a kon e na indexu b (bez b-tého znaku).

íklad:
document.write(“aBcD“.subString(1,3));
// vypíše : Bc

substr(a,b)
Vrátí et zec délky b za ínající na indexu a.

íklad:
document.write(“aBcD“.substr(1,2));
// vypíše : Bc

indexOf(text)
Vrátí index, na kterém se objevuje první výskyt et zce text. Pokud takový

index neexistuje, je výsledkem funkce -1.

íklad:
document.write(“abababa“.indexOf(ba));
// vypíše : 1

lastIndexOf(text)
Vrátí index, na kterém se objevuje poslední výskyt et zce text. Pokud tako-

vý index neexistuje, je výsledkem funkce -1.

íklad:
document.write(“abababa“.lastIndexOf(ba));
// vypíše : 5
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C.13.9 Objekt FileWriter

C.13.9.1 Konstruktor
Konstruktor m že mít jeden parametr. Ten ur uje soubor, který se má otev ít.

Pokud soubor není zadán, vyvolá se dialogové okno pro výb r souboru.

C.13.9.2 Funkce

close()
Uzav e výstupní proud pro zápis dat.

write(i)
Pokud je i
- pole

o zapíše postupn  všechny jeho hodnoty bez odd lova .
o pro zápis hodnot pole používá stejná pravidla jako pro funkci wri-

te
- celo íselná hodnota

o zapíše znak s kódem i
- et zec

o zapíše et zec

writeln(i)
Provede write(i) (viz 0) a od ádkuje.

C.13.10 Objekt FileReader

C.13.10.1 Konstruktor
Konstruktor m že mít jeden parametr. Ten ur uje soubor, který se má otev ít.

Pokud soubor neexistuje, nebo není zadán, vyvolá se dialogové okno pro výb r sou-
boru.

C.13.10.2 Funkce

close()
Uzav e vstupní proud pro tení dat.

read()
te znak a vrátí jeho kód. Pokud byl soubor p ten celý vrátí -1.

readLine()
te ádku ze souboru a vrátí ji jako et zec. Pokud byl soubor p ten celý,

vrátí null.
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skip(i)
esko í i znak  ve teném souboru.

C.13.11 Objekt Graph (diagram)

C.13.11.1 Funkce

getElements()
Vrátí pole element , které diagram obsahuje.

getRelationships()
Vrátí pole vztah , které diagram obsahuje.

getRoles()
Vrátí pole rolí, které diagram obsahuje.

createElement(name)
Vytvo í nový element podle jména meta-elementu name.

createRelationships(name)
Vytvo í nový vztah podle jména meta-vztahu name.

addImport(name, fce)
idá import diagramu se jménem name. P i vyvolání importu bude zavolána

funkce, ur ená parametrem fce. P i zp tném volání bude zadán parametr, obsahující
diagram, ze kterého byl volán.

íklad:
function importA(graph) {

document.write(“importuj do ” + graph.getName());
}

addImport(“ukázkový import“,importA);

addExport(name, fce)
idá export diagramu se jménem name. P i vyvolání exportu bude zavolána

funkce, ur ená parametrem fce. P i zp tném volání bude zadán parametr, obsahující
diagram, ze kterého byl volán.

íklad:
function exportA(graph) {

document.write(“exportuj z ” + graph.getName());
}

addImport(“ukázkový export“,exportA);
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C.13.12 Objekt Relationship

C.13.12.1 Funkce

getEnd(i)
Vrátí i-tý (0,1) konec vztahu.

C.13.12.2 Prom nné

end
Obsahuje pole s konci vztahu

C.13.13 Objekt End

C.13.13.1 Funkce

connectTo(elm)
ipojí konec k elementu elm.

disconnect()
Odpoj zakon ení, je-li p ipojen k n jakému elementu.

getConnected()
Vrátí element, ke kterému je konec p ipojen. Není-li, vrátí null.

C.13.14 Typ dat vektor

C.13.14.1 Funkce

size()
Vrátí po et prvk  vektoru

get(i)
Vrátí i-tý prvek vektoru.

remove(i)
Odstraní i-tý prvek vektoru.

set(i, value)
Nastaví jako i-tý prvek hodnotu value.

add(value)
idá na konec vektoru prvek value.
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C.13.15 Objekt Array – pole

C.13.15.1 Funkce

lenght
Vrátí délku pole.
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D P ílohy skriptovacího jazyka

D.1 Gramatika
code  const1
code  var ; code
code  function code
code  command ; code

const1 const identifikátor = term const2
const2 , identifikátor = term const2
const2 ;

function function identifikátor ( functionVar ) block
function
functionVar identifikátor functionVar2
functionVar2 , identifikátor functionVar2
functionVar2

command  block
command  call
command  assign
command  term
command  if
command  for
command  while
command  do
command  var
command ;
command  return
command  throw1
command  try1

block { block2
block2  command ; block2
block2 }

call  getter identifikátor ( callTerm )
callTerm
callTerm  term callTerm2
callTerm2 , term callTerm2
callTerm2

assign  getter identifikátor = term

if1 if ( term ) command if2
if2 else command
if2

for1 for ( command ; term ; command ) command

while1 while ( term ) command

do1 do command while ( term )

var var <ident> var2 var3
var2 = term
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var3 , identifikátor var2
var3

return return ;
return return term ;

geter identifikátor .

term  t2 t1
term [ t26 ]

t1 ? term : term
t1

t2  t4 t3
t3 || t4 t3
t3

t4  t6 t5
t5 && t6 t5
t5

t6  t8 t7
t7 | t8 t7
t7

t8  t10 t9
t9 ^ t10 t9
t9

t10  t12 t11
t11 & t12 t11
t11

t12  t14 t13
t13 == t14 t13
t13 != t14 t13
t13 === t14 t13
t13 !== t14 t13
t13

t14  t16 t15
t15 < t16 t15
t15 <= t16 t15
t15 > t16 t15
t15 <= t16 t15
t15

t16  t18 t17
t17 << t18 t17
t17 >> t18 t17
t17 >>> t18 t17
t17

t18  t20 t19
t19 + t20 t19
t19 - t20 t19
t19
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t20  t22 t21
t21 * t22 t21
t21 / t22 t21
t21 % t22 t21
t21

t22 ++ <ident>
t22 -- <ident>
t22 - t23
t22 ~ t23
t22 ! t23
t22  t23

t23 ( term )
t23 literál t25
t23 identifikátor t25 t24
t23  call t25
t23 new identifikátor

t24 ++
t24 --
t24 [ term ] t25

t25 . call
t25 . identifikátor
t25

t26  term t27
t26
t27 , term t27
t27

D.2 P edefinované metody

createGraph(name)
Vytvo í a vrátí instanci meta-modelu (model) s názvem name.

alert(text)
Vyvolá informativní dialogové okno s textem text.

prompt(text, value)
Vyvolá dialogové okno pro získání uživatelského vstupu se zprávou text

a p ednastavenou hodnotou value (nepovinný parametr, p i nezadání bude použit
prázdný et zec)

confirm(text)
Vyvolá dialogové okno s otázkou text a volbami ano a ne. Výsledkem meto-

dy je hodnota typu boolean (ano=true, ne a zav ení dialogu=false)

isNaN(value)
Vrátí true pokud není value íslo (viz not a number u ísel s plovoucí árkou)
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isFinite(value)
Vrátí true, pokud je value kon ené íslo (není nekone no).

parseFloat(text)
evede et zec text na íslo s plovoucí ádovou árkou.

parseInt(text)
evede et zec text na celo íselnou hodnotu.

D.3 Objekt Math

D.3.1 Funkce

Math.abs(i)
Vrátí absolutní hodnotu ísla i.

Math.exp(i)
Vrátí hodnotu ei.

Math.log(i)
Vrátí hodnotu p irozeného logaritmu – ln(i).

Math.max(a,b)
Vrátí vyšší hodnotu z a a b.

Math.min(a,b)
Vrátí menší hodnotu z a a b.

Math.pow(a,b)
Vrátí hodnotu ab.

Math.random()
Vrátí náhodné íslo s plovoucí árkou na intervalu <0,1>.

Math.sqrt(i)
Vrátí druhou odmocninu z ísla i.

Math.ceil(i)
Pokud má íslo i desetinnou ást (není celé íslo) vrátí vyšší celé íslo.

Math.floor(i)
Pokud má íslo i desetinnou ást (není celé íslo) vrátí celo íselnou hodnotu.
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Math.round(i)
Vrátí zaokrouhlené íslo i.

Math.acos(i)
Vrátí arccos(i).

Math.asin(i)
Vrátí arcsin(i).

Math.atan(i)
Vrátí arctg(i).

Math.atan2(x,y)
Vrátí úhel v radiánech od osy x do bodu [x,y].

Math.cos(i)
Vrátí cos(i).

Math.sin(i)
Vrátí sin(i).

Math.tan(i)
Vrátí tg(i).

D.3.2 Konstanty

Math.E
Základ p irozeného logaritmu

Math.LN10
irození logaritmus 10 – ln(10)

Math.LN2
irozený logaritmus 2 – ln(2)

Math.LN10E
Desítkový logaritmus e – log10(e)

Math.LN2E
Dvojkový logaritmus e – log2(e)

Math.PI
Hodnota  (s p esností double).
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Math.SQRT2
Odmocnina z 2.

Math.SQRT1_2
Odmocnina z ½.

D.4 Objekt Dokument

D.4.1 Funkce

document.write(text)
Vypíše do konzole et zec text.

document.writeln(text)
Vypíše do konzole et zec text a od ádkuje.

D.5 Objekt String

D.5.1 Funkce

length()
Vrátí délku et zce.

toLowerCase()
Vrátí et zec p evedený na malá písmena.

toUpperCase()
Vrátí et zec p evedený na velká písmena.

toString()
Vrátí kopii et zce.

charAt(i)
Vrátí i-tý znak et zce.

charCodeAt(i)
Vrátí íselnou hodnotu i-tého znaku et zce.

subString(a,b)
Vrátí et zec za ínající na indexu a a kon e na indexu b (bez b-tého znaku).

substr(a,b)
Vrátí et zec délky b za ínající na indexu a.



83 KAPITOLA 7 SEZNAM LITERATURY

indexOf(text)
Vrátí index, na kterém se objevuje první výskyt et zce text. Pokud takový

index neexistuje, je výsledkem funkce -1.

lastIndexOf(text)
Vrátí index, na kterém se objevuje poslední výskyt et zce text. Pokud tako-

vý index neexistuje, je výsledkem funkce -1.

D.6 Objekt FileWriter

D.6.1 Konstruktor
Konstruktor m že mít jeden parametr. Ten ur uje soubor, který se má otev ít.

Pokud soubor není zadán, vyvolá se dialogové okno pro výb r souboru.

D.6.2 Funkce

close()
Uzav e výstupní proud pro zápis dat.

write(i)
Pokud je i
- pole

o zapíšou se postupn  všechny jeho hodnoty bez odd lova .
o pro zápis hodnot pole používá stejná pravidla jako pro funkci wri-

te
- celo íselná hodnota

o zapíše znak s kódem i
- et zec

o zapíše et zec

writeln(i)
Provede write(i) (viz 0) a od ádkuje.

D.7 Objekt FileReader

D.7.1 Konstruktor
Konstruktor m že mít jeden parametr. Ten ur uje soubor, který se má otev ít.

Pokud soubor neexistuje nebo není zadán, vyvolá se dialogové okno pro výb r sou-
boru.

D.7.2 Funkce

close()
Uzav e vstupní proud pro tení dat.
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read()
te znak a vrátí jeho kód. Pokud byl soubor p ten celý, vrátí -1.

readLine()
te ádku ze souboru a vrátí jako et zec. Pokud byl soubor p ten celý,

vrátí null.

skip(i)
esko í i znak  ve teném souboru.

D.8 Objekt Graph (diagram)

D.8.1 Funkce

getElements()
Vrátí pole element , které diagram obsahuje.

getRelationships()
Vrátí pole vztah , které diagram obsahuje.

getRoles()
Vrátí pole rolí, které diagram obsahuje.

createElement(name)
Vytvo í nový element podle jména meta-elementu name.

createRelationships(name)
Vytvo í nový vztah podle jména meta-vztahu name.

addImport(name, fce)
idá import diagramu se jménem name. P i vyvolání importu bude zavolána

funkce ur ená parametrem fce. P i zp tném volání bude zadán parametr obsahující
diagram, ze kterého byl volán.

addExport(name, fce)
idá export diagramu se jménem name. P i vyvolání exportu bude zavolána

funkce ur ená parametrem fce. P i zp tném volání bude zadán parametr obsahující
diagram, ze kterého byl volán.

D.9 Objekt Relationship

D.9.1 Funkce

getEnd(i)
Vrátí i-tý (0,1) konec vztahu.
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D.9.2 Prom nné

end
Obsahuje pole s konci vztahu

D.10 Objekt End

D.10.1 Funkce

connectTo(elm)
ipojí konec k elementu elm.

disconnect()
Odpojí zakon ení, je-li p ipojen k n jakému elementu.

getConnected()
Vrátí element, ke kterému je konec p ipojen. Není-li, vrátí null.

D.11 Typ dat vektor

D.11.1 Funkce

size()
Vrátí po et prvk  vektoru

get(i)
Vrátí i-tý prvek vektoru.

remove(i)
Odstraní i-tý prvek vektoru.

set(i, value)
Nastaví jako i-tý prvek hodnotu value.

add(value)
idá na konec vektoru prvek value.

D.12 Objekt Array – pole

D.12.1 Funkce

lenght()
Vrátí délku pole.
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E Ukázky schémat vzniklých aplikací metaCASE
V diplomové práci byla použita n která schémata vytvo ená pomocí mé apli-

kace (viz Obrázek 7, Obrázek 8, Obrázek 12, Obrázek 50).
V této p íloze naleznete n které další ukázky uložené v adresá i examples.

E.1 ER-schéma

Obrázek 55 Ukázka ER-schéma

Vygenerovaný export
INIT SCRIPT
===========
DROP TABLE dtb.entiti ka;
CREATE TABLE dtb.entiti ka(

CONSTRAINT entiti ka_pkey PRIMARY KEY ()
)

DROP TABLE dtb.entity;
CREATE TABLE dtb.entity(

JOP text,
attribute2 varchar(4) NOT NULL,
atribute1 float NOT NULL,
poviny int NOT NULL
CONSTRAINT entity_pkey PRIMARY KEY (attribute2, atribute1)

)

DROP TABLE dtb.podtyp;
CREATE TABLE dtb.podtyp(

attribute2 varchar(4) NOT NULL
atribute1 float NOT NULL
attribute3 int8
CONSTRAINT entity_pkey PRIMARY KEY (attribute2, atribute1)

)

DROP TABLE dtb.relace;
CREATE TABLE dtb.relace(
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attribute2 varchar(4) NOT NULL
atribute1 float NOT NULL
active bool NOT NULL
CONSTRAINT relace_pkey PRIMARY KEY (attribute2,atribute1)

)

ALTER TABLE dtb.relace ADD CONSTRAINT attribute2_fkey FOREIGN KEY
attribute2_fkey (relace) REFERENCES attribute2 (dtb.entity)
ALTER TABLE dtb.relace ADD CONSTRAINT atribute1_fkey FOREIGN KEY
atribute1_fkey (relace) REFERENCES atribute1 (dtb.entity)

ALTER TABLE dtb.podtyp ADD CONSTRAINT attribute2_fkey FOREIGN KEY
attribute2_fkey (podtyp) REFERENCES attribute2 (dtb.entity)
ALTER TABLE dtb.podtyp ADD CONSTRAINT atribute1_fkey FOREIGN KEY
atribute1_fkey (podtyp) REFERENCES atribute1 (dtb.entity)

E.2 Use-case

Obrázek 56 Ukázka schéma use-case
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E.3 Diagram t íd UML

Obrázek 57 Ukázka drigramu t íd
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F Obsah p iloženého CD
root
hlavní adresá

doc
Tento dokument (pdf, word)
project
Adresá  s projektem – implementace

bin
Zkompilovaný projekt
builds
Všechny generované sestavení (verze)
src
Zdrojové kódy

appended
ílohy

jre
Virtuální stroj JAVA – Java Runtime Enviroment


