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Anotácia
Návrhové vzory predstavili zaujímavú ideu zlepšujúcu kvalitu procesu vývoja softvéru.
V predkladanej práci sme predstavili dva prístupy, ktorých cieľom je prispieť ich lepšiemu
vyuţitiu: prvý sa zameriava na ich inštanciáciu, druhý na ich rozpoznávanie v existujúcich
systémoch. V rámci prvého prístupu sme navrhli inovatívny spôsob poloautomatickej podpory
vývojárov pri vytváraní inštancií vzorov zo strany CASE nástrojov. Kľúčová myšlienka tkvie
v postupe tvorby inštancie: vývojár by mal naznačiť prítomnosť inštancie a špecifikovať
vybrané varianty, ktoré si ţelá pouţiť. Nástroj by mal identifikovať najvhodnejšie riešenie
zodpovedajúce poţiadavkám a na jeho základe dokončiť inštanciu vzoru do valídnej podoby.
V druhom prístupe sa zameriavame na zlepšenie procesu rozpoznávania inštancií vzorov,
pričom sa snaţíme docieliť zníţenie počtu falošných rozpoznaní. Za účelom dosiahnutia tohto
cieľa sme rozšírili rozpoznávací proces o dynamickú analýzu, ktorá vyhodnocuje
vykonávanie analyzovaného systému a prispieva tak k presnejším výsledkom celej analýzy.

Annotation
Design patterns introduced very useful way of improving the quality of the software
development processes. In our work we have introduced two approaches supporting their
utilization: first one dealing with their instantiation, the second one dealing with their
recognition in the existing source code. Our first approach presents the support for pattern
instance creation in semi automatic way. The core idea is that the developer should suggest
the pattern occurrence and specify the desired variants of the pattern he wishes to employ.
The valid pattern instance customized to meet all user requirements in the most ideal way
should be created by the tool. The second approach focuses on improvement of the
recognition processes that often suffer by too high false-positive recognition ratio. To reduce
this ratio we have incorporated into the overall recognition process the dynamic analysis that
is being focused on examination of the system execution.
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1 ÚVOD
Zavedenie vzorov znamenalo prínos pre viaceré disciplíny. Myšlienky publikované v prácach
Christophera Alexandra [1] o urbanistických riešeniach prekročili hranice stavebnej
architektúry, definícia pojmu vzor vo forme trojice opisujúcej kontext, problém a riešenie
našla svojich priaznivcov aj v informatických vedách a softvérovom inţinierstve. Aj keď ani
v týchto oblastiach pojem znovupouţitie nebol neznámy, aţ so zavedením pojmu vzorov
moţno hovoriť o konceptuálnom znovupouţívaní vyššie ucelených myšlienok a nie len
opakovaní vybraných riadkov kódu. Vzor nepredstavuje konkrétne riešenie, ale slúţi
na generovanie riešení [11]. Práve táto flexibilita oddeľuje vzory od návrhových modelov,
šablón tried, aplikačných rámcov, či idiómov. Keďţe úspech procesu tvorby softvéru je často
závislý od správnych rozhodnutí, myšlienka umoţňujúca aplikovať overené vzorové riešenia
na opakujúce sa problémy našla rýchlo svoje uplatnenie. Po zavedení pojmu vzor v odbore
softvérového inţinierstva začala jeho popularita prudko stúpať. S ich pouţitím došlo
k skvalitneniu procesu vývoja v rôznych ohľadoch: zjednodušila a zefektívnila sa
komunikácia medzi vývojármi, vzrástla informovanosť nielen o rôznych riešeniach, ale aj
nástrahách, ktorým je vhodné sa vyhnúť.
Asi najznámejšie uplatnenie pojmu vzor v softvérovom inţinierstve priniesla práca Gammu
a kol. [27] (skupina autorov nazývaná tieţ Gang of Four - GoF), v rámci ktorej autori
identifikovali a podľa definovanej šablóny podrobne opísali 23 návrhových vzorov. Súčasťou
opisu kaţdého vzoru je slovný opis jeho hlavnej myšlienky, príklad jeho vhodného pouţitia
(vrátane ukáţky zdrojového kódu), opis riešenia, ktoré vzor poskytuje a diskusia o jeho
dôsledkoch či alternatívach. Hlavnou časťou opisu riešenia je zobrazenie jeho modelu
pomocou štandardných OMT / UML diagramov. Tie vhodne slúţia na zachytenie príkladu
pouţitia vzoru, no nedokáţu plne zaznamenať jeho celú štruktúru ani myšlienku. Práca GoF
vyvolala veľký ohlas medzi odbornou verejnosťou, myšlienky v nej prezentované si osvojili
mnohí autori, ktorí na nich ďalej stavali a postupne ich obohacovali. Moderné programovacie
jazyky prebrali viacero návrhových vzorov priamo do svojich konceptov, za zmienku stoja
napr. všeobecne zauţívaný Iterator, Prototype v jazyku Java (zavedením metódy
Object.Clone()), či realizácia vzoru Observer v jazyku C# cez takzvané udalosti (events).
Práca GoF samozrejme nebola jedinou, ktorá v tejto oblasti vznikla. Okrem iných vznikli
katalógy zamerané napr. na analytické vzory [22], návrhové vzory [27], vzory pre integráciu
[32], testovanie [10], ale aj antivzory (predstavujúce opisy nevhodných riešení) a mnoho
iných (nasadenie vzorov v rôznych odvetviach informatiky sa analyzuje napr. v práci [37]).
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Predkladaná práca sa taktieţ zaoberá problematikou vzorov v softvérovom inţinierstve. Pri jej
tvorbe sme sa zamerali na dve kľúčové oblasti týkajúce sa vyuţívania vzorov v tejto oblasti:
nasadzovaní inštancií vzorov do softvérových projektov a rozpoznávanie inštancií vzorov
v existujúcich projektoch. Obe tieto činnosti sme zamerali na vzory z katalógu GoF, pre ktorý
sme sa rozhodli z týchto dôvodov:
Vzory katalógu sú na vhodnej úrovni abstrakcie pre naše zámery. Sú všeobecné,
a pritom riešenia ponúkané väčšinou z nich sú natoľko konkrétne, ţe je moţné
uvaţovať o automatizovanej podpore ich nasadzovania, resp. rozpoznávaní ich
inštancií.
Ide o ucelenú prácu, ktorú odborná verejnosť akceptovala. Vzory katalógu sú často
vyuţívané, takţe má zmysel uvaţovať o automatizovanej podpore vyššie uvedených
činností.
Pri nasadzovaní inštancií návrhových vzorov sme sa rozhodli vytvoriť alternatívny prístup
voči procesu, ktorý je všeobecne vyuţívaný v dnešných CASE nástrojoch. Ten je zaloţený
na vkladaní jednotnej šablóny do modelu, pričom nástroje umoţnia na vybraných miestach
takto vytvorenú inštanciu vzoru upraviť podľa potrieb. Náš prístup vychádza z myšlienok
iniciatívy modelom riadenej architektúry (Model Driven Architecture – MDA [45]), ktorá
uvaţuje o návrhu softvéru na viacerých úrovniach abstrakcie, pričom vývojár by mal pracovať
na čo moţno najvyššej úrovni a podporné nástroje by mali zabezpečiť konkretizáciu
navrhnutého riešenia do prostredia zvolenej platformy. My uvaţujeme v obdobnom duchu,
keď podporu nasadzovania vzorov predstavujeme ako dvojkrokový proces:
1. Pouţívateľ vyjadrí svoj zámer pouţiť vybraný vzor a naznačí jeho inštanciu v modeli.
Súčasne, ak má záujem, vyjadrí sa, aké črty by mala výsledná inštancia spĺňať.
2. Nástroj rozpozná špecifikáciu poţadovaných čŕt a naznačenú inštanciu v modeli
a na ich základe identifikuje vhodnú formu riešenia ponúkaného vzorom a doplní
naznačenú inštanciu vzoru tak, aby predstavovala platnú podobu identifikovaného
riešenia.
Náš prístup tak neuvaţuje so vzorom ako s jednotnou šablónou na úrovni objektovo
orientovaného návrhu ale naopak, snaţí sa rozpoznať najvhodnejší variant riešenia, ktorý
zodpovedá stanoveným poţiadavkám pouţívateľa.
Druhá oblasť, ktorou sa v práci zaoberáme, je zameraná na rozpoznávanie inštancií
návrhových vzorov v existujúcich softvéroch. Táto téma je do veľkej miery rozpracovaná,
pričom existuje značné mnoţstvo rôznych rozpoznávacích prístupov. Medzi štandardné patria
napr. porovnávanie podobnosti štruktúry analyzovaného programu a štandardného riešenia
ponúkaného vzorom. Niektoré prístupy sa viac zameriavajú na získavanie väčšieho mnoţstva
špecifických údajov, podľa ktorých je moţné vyhodnotenie realizovať (napr. sledovanie
nielen štruktúry programu, ale aj obsahu jednotlivých metód), iné kladú dôraz
na vyhodnotenie získaných údajov (napr. vo forme ohodnotenia miery podobnosti, prípadne
s vyuţitím strojového učenia). Pre všetky navrhnuté prístupy je však kľúčová presnosť ich
výsledkov, čiţe snaha
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o rozpoznanie všetkých inštancií vzorov v rámci analyzovaného softvéru
a súčasne o zamedzenie označenia tých častí kódu, ktoré nezodpovedajú ţiadnemu
vzoru.
Skĺbiť obe poţiadavky nie je jednoduché, nakoľko ich splnenie je zabezpečené protichodnými
opatreniami: uvoľnením resp. sprísnením rozpoznávacích kritérií. Z tejto situácie môţeme
implikovať, ţe s rastúcim mnoţstvom relevantných informácií o analyzovanom softvéri, ktoré
sú k dispozícii, dokáţeme stanoviť exaktnejšie rozpoznávacie kritéria, a teda dosiahnuť
presnejšie výsledky. Za účelom splnenia tohto cieľa sme sa rozhodli v našom prístupe
vyhodnocovať analyzovaný softvér nielen na základe jeho zdrojového kódu, ale aj
sledovaním jeho vykonávania. Takto dokáţeme získať ďalšie relevantné údaje, ku ktorým sa
analýzou len na úrovni zdrojových kódov dopracovať nevieme, a tak prispieť k zvýšeniu
presnosti celkového rozpoznávacieho procesu.

1.1

Náčrt obsahu práce

Predkladaná práca ma takúto štruktúru:
Kapitola 2 Vzory v architektúre a softvérovom inţinierstve je zameraná ba prácu Alexandra
v oblasti vzorov, pričom ju dáva do súvisu s oblasťou softvérového inţinierstva.
Kapitola 3 Existujúce prístupy opisuje a porovnáva vybrané prístupy zamerané na opis
štruktúry návrhových vzorov v strojovo spracovateľnej podobe, prístupy k vytváraniu
a modifikácii inštancií návrhových vzorov a k ich rozpoznávaniu v existujúcich projektoch.
V kapitole 4 Ciele stanovujeme ciele, ktoré kladieme na vlastné prístupy.
Kapitola 5 Podpora pri tvorbe inštancií návrhových vzorov predstavuje vlastný prístup
v procese nasadzovania riešení návrhových vzorov, ktorý je zaloţený na postupnom
naznačení inštancie vzoru od pouţívateľa a následnom dokončení zo strany nástroja.
Kapitola 6 Rozpoznávanie inštancií návrhových vzorov opisuje navrhnutý prístup
k rozpoznávaniu inštancií vzorov, ktorý sa snaţí docieliť presnejšie výsledky sledovaním
a vyhodnocovaním behu analyzovaného programu.
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2 VZORY V ARCHITEKTÚRE
A SOFTVÉROVOM INŢINIERSTVE

Problematiku vyuţívania vzorov pri riešení opakujúcich sa problémov načrtol a rozpracoval
Christopher Alexander vo svojej trilógii Timeless way of building [1], Pattern Language
a The Oregon Experiment. Aj keď sa jeho dielo týka architektúry a procesu výstavby budov
ako celku, mnohé z jeho myšlienok našli uplatnenie aj v odbore softvérového inţinierstva.
Medzi tvorbou budov a tvorbou softvéru existuje niekoľko paralel. V oboch prípadoch je
častokrát cieľom vytvoriť produkt (či uţ budovu alebo softvér) na základe relatívne
konkrétnych poţiadaviek zákazníka. Na začiatku procesu tvorby je zoznam poţiadaviek,
ktorý sa postupne transformuje do uceleného návrhu a na jeho základe dochádza k tvorbe
samotného produktu. Výsledkom má byť jedinečný produkt, postavený presne na mieru
zákazníka, ktorý má však v sebe skĺbiť znalosti nadobudnuté výstavbou a pouţívaním iných
produktov v predošlom období. Je zjavné, ţe mnohé črty oboch disciplín sú totoţné, a teda je
moţné identifikovať paralely nielen medzi problémami, ale aj ich riešeniami. Keď vezmeme
do úvahy rozsah skúsenosti ľudstva s výstavbou a s vývojom softvéru, je zrejmé, ţe existuje
potenciál pre uplatnenie princípov procesu výstavby aj v procese tvorby softvéru. Aj keď je
softvérové inţinierstvo nesmierne dynamické a kaţdá dekáda predstavuje veľký posun vpred,
ťaţko ho moţno porovnávať s tisícročnými skúsenosťami, ktoré má ľudstvo pri tvorbe budov.
Schopnosť stavať budovy uţ nie je len inţinierskou záleţitosťou, z architektúry sa stalo
umenie. Aj z tohto dôvodu sa budeme v tejto časti zaoberať opisom problematiky vzorov
v oblasti architektúry, ktorú rozpracoval Alexander. Pretoţe len na základe znalosti
problematík vzorov na oboch stranách ich môţeme medzi sebou porovnávať, resp. predikovať
ďalší vývoj jednej z nich.

2.1

Vzory podľa Alexandra

Táto časť opisuje myšlienky Alexandra o vzoroch tak, ako ich zaznamenal vo svojej práci
Timeless way of building [1]. Tá sa začína konštatovaním, ţe ťaţko moţno explicitne
identifikovať nejakú metriku, ktorá by dokázala jednoznačne vyhodnotiť kvalitu budovy
či inej stavby. Napriek tomu často dokáţme aj bez architektonického vzdelania povedať, ktorá
stavba je dobrá a ktorá nie. Podľa Alexandra existuje centrálna kvalita, ktorá je kľúčovým
kritériom ţivota alebo ducha v človeku, v budove, v meste či divočine. Sám Alexander ju
označuje ako „kvalitu bez mena“, no aj keď ju nedokáţe pomenovať, nepovaţuje ju za niečo
nedostiţné. Naopak, kľúčovým cieľom jeho práce je identifikovať spôsob tvorby
architektonických celkov, pomocou ktorého by sa dala táto kvalita dosiahnuť.
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„Kvalita bez mena“ sa nedá priamo vytvoriť, dá sa k nej však postupnými krokmi
dopracovať. Ako príklad zoberme rastlinu – nie je moţné len tak vytvoriť takýto funkčný
systém. Dá sa však vypestovať, kde sa postupnými krokmi vyvíja aţ do finálnej podoby.
Nepredstavuje jednoliaty systém, pozostáva z viacerých elementov, ktoré sú sčasti nezávislé,
no spolupracujú tak, aby tvorili funkčný celok. Keď rastlina rástla, postupne sa vyvíjali aj
tieto elementy. A aj keď kaţdý rástol inak, vďaka genetickému kódu riadiacemu celkový
vývoj sa kaţdý element vyvinul presne do takej podoby, aby bol vhodný pre celý systém.
Podobne je to aj s mestami. Ak má budova či mesto dorásť do systému s „kvalitou bez mena“,
je potrebné, aby sa jej zrod riadil určitou sadou pravidiel.
Pozrime sa, ako sa v nie tak dávnej minulosti stavalo. Aj keď bola kaţdá drevenica v dedine
iná, všetky vychádzali z rovnakých princípov (napr. podobné vyuţitie, podobný štýl, ...).
Človek, ktorý si ju staval, nemal presnú architektonickú dokumentáciu ako má dnes a aj tak ju
dokázal postaviť. Vychádzal pritom z poznatkov, ktoré počas svojho ţivota získal. Vo svojom
okolí videl veľa podobných domov, vedel, ktorá jeho časť má akú funkciu. Na základe týchto
znalostí dokázal zosúladiť všetky časti nového domu do výsledného celku, ktorým bola ďalšia
jedinečná budova v dedine. Jednotlivé časti, ktorých prispôsobovaním a prepojením vznikla
stavba, sú vzory, ktoré sa v danej oblasti vyskytovali. V tomto prípade môţeme vzory chápať
ako voľné pravidlá, ktorých kombinovaním dokáţeme vytvoriť nekonečný počet rôznych
budov.
Aby bolo moţné vzory zdieľať aj formálnym spôsobom, je potrebné ich zadefinovať. Vzory
chápeme ako pravidlá vytvárajúce reláciu medzi kontextom, problémom a jeho riešením.
Môţu existovať na ľubovoľných úrovniach – či uţ na úrovni detailov alebo celých
ekosystémov. Pri identifikovaní vzoru z existujúcich riešení môţeme postupovať takto:
1. identifikovať určitú fyzikálnu vlastnosť miesta, ktorá je hodná abstrakcie,
2. definovať problém, ktorý identifikovanú vlastnosť rieši,
3. definovať kontext, v ktorom existuje daný problém a dané riešenie ho odstraňuje.
Pri identifikovaní vzorov môţeme vychádzať z pozorovaní existujúcich pozitívnych
a negatívnych príkladov a teoretickej roviny – nie kaţdý vzor musí vzniknúť len
z existujúcich riešení. Ak by to tak bolo, nové vzory a s nimi spojené riešenia by nevznikali.
Vzory nepredstavujú izolované jednotky. Naopak, skladajú sa z menších vzorov a spolu
s inými vytvárajú väčšie. Celá sieť takto prepojených vzorov spolu vytvára jazyk vzorov.
Podobne ako sa dá ohýbaním a spájaním slov do viet napísať nekonečné mnoţstvo románov,
tak sa dá ohýbaním a prepájaním vzorov vytvoriť nekonečné mnoţstvo výsledných systémov.
Alexander povaţuje jazyk za dobrý (a teda schopný generovať celky) vtedy ak je
morfologicky a funkčne úplný. Morfologicky úplným je, ak sa pomocou neho dá veľmi
konkrétne vizualizovať napríklad poţadovaný druh budov. Funkčne úplným je vtedy, ak
predkladaný systém vzorov rieši všetky vnútorné napätia.
Proces výstavby s pouţitím vzorov nie je, ako by sa mohlo zdať, postavený na postupnom
pridávaní, ale na rozdeľovaní priestoru alebo zjemňovaní návrhu. V rámci celej postupnosti sa
vţdy berie v úvahu celok, do ktorého sú postupne dopĺňané jednotlivé vzory. Poradie
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aplikovania vzorov je dané jazykom, teda môţeme povedať, ţe jazyk predstavuje kľúč
k celému návrhu. Keďţe jazyk zabezpečí vhodné poradie nasadzovania vzorov, pri ich
samotnej aplikácii v určenom poradí sa nemusíme sústrediť na to, ako bude daný vzor
existovať v súvislosti s ostatnými.
Proces výstavby na základe vzorov je aplikovateľný ako na menšie či väčšie stavby, tak aj
na architektúru celého mesta. Vďaka vyuţívaniu vzorov sa môţe aj mesto rozrastať podľa
svojich potrieb bez toho, aby bolo potrebné jednotlivé zásahy riadiť centrálnym architektom.
Rozvoj dokáţe byť riadený vzormi, poţiadavkami obyvateľov a okolím. Celý proces vývoja
sa podobá organickému rastu rastliny – ani v jeho prípade presne nevieme do akej podoby
vyrastie, ale vieme, ţe to bude v súlade s prostredím, ktoré na ňu vplýva. A tak ako sa
jednotlivé celky postupne vyvíjajú, získavajú nadčasový charakter, ktorý v konečnom
dôsledku vedie k fyzickému zhmotneniu „kvality bez mena“.

2.2

Vzory v softvérovom inţinierstve

V softvérovom inţinierstve je situácia podobná. Aj tu vznikajú diela, z ktorých je kaţdé
osobité, no pri ich tvorbe sa opakovane riešia veľmi podobné problémy. Keď vývojár prvýkrát
čelí problému, vytvorí si riešenie, ktoré mu pripadá adekvátne danej situácii.
Po implementovaní daného riešenia je toto vystavené denno-dennému pouţívaniu, ktoré
preverí jeho správnosť a určí, či je dobré alebo nie. Neskôr, keď vývojár potrebuje opakovane
riešiť obdobný problém, na základe vyhodnotenia prvého riešenia a aktuálnych poţiadaviek
vytvorí nové riešenie, ktoré v prípade úspechu prvého kopíruje jeho črty. Toto riešenie je opäť
preverované reálnou prevádzkou, z ktorej plynú ďalšie ponaučenia. Ide o kontinuálny proces
vylepšovania, nasadzovania a preverovania daného riešenia. Vývojári nezvyknú pracovať
izolovane, častokrát sa stretávajú s obdobnými riešeniami, ktoré pochádzajú od iných tímov,
neraz z iných končín sveta. Analýzou týchto riešení a ich konfrontáciou s vlastnými si
vývojári opäť zlepšujú svoje znalosti a zručnosti. Toto je permanentný proces zlepšovania
znalostí vývojára s kaţdou skúsenosťou, ktorú získa. Takto si vo svojej mysli formuje katalóg
vhodných riešení, s ktorými má skúsenosti, a ktoré vie v praxi pouţiť. Ako sme vyššie
spomenuli, vývojári často pracujú v tímoch, v ktorých zdieľajú svoje znalosti. Takto dochádza
k spontánnemu šíreniu individuálnych znalostí medzi vývojármi do formy kolektívneho
povedomia. Vďaka jednoduchosti komunikácie, ktorá je pre súčasnú dobu príznačná, sa toto
kolektívne povedomie môţe šíriť do celého sveta.
Situácia načrtnutá vyššie je veľmi podobná tej, ktorú opisuje Alexander. Hovorí o vzoroch,
ktoré sa neformálne šíria medzi ľuďmi, ktorí prichádzajú do styku s podobnými problémami.
Dôsledkom toho by podľa Alexandra mali vznikať jazyky vzorov, z ktorých je moţné
vytvárať jednotlivé celky. Tieto jazyky sú dobré, ak sú morfologicky a funkčne úplné, teda ak
je moţné na základe vzorov v nich obsiahnutých generovať adekvátne riešenia pre celok
a tento celok je moţné vnímať ako skupinu spolupracujúcich vzorov tohto jazyka. Na základe
myšlienok Alexandra došlo v oblasti softvérového inţinierstva k viacerým snahám
o rozpoznanie, formálne zaznamenanie a katalogizovanie vzorov, ktoré sa neformálne šírili
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medzi vývojármi a predstavovali niečo ako praxou overené riešenia. Popularita myšlienok
vzorov postupne narastala, čoho dôsledkom bolo formovanie celej komunity a vznik vedeckej
konferencie Pattern Languages of Programs zaoberajúcej sa touto problematikou (výsledky
prvého ročníka sumarizuje práca Copliena a kol. [12]). Významným dielom týkajúcim sa
vzorov v softvérovom inţinierstve je práca Design Patterns, Elements of Reusable ObjectOriented Software [27] od E. Gammu a kol. (tzv. skupina Gang of Four - GoF). Predstavuje
katalóg návrhových vzorov zameraných na moţné formy spolupráce elementov objektovo
orientovaného programovania na úrovni návrhu.
Napriek veľkému úsiliu, ktoré sa v tejto oblasti vzorov vykonalo, aktuálny stav v softvérovom
inţinierstve nie je z pohľadu Alexandra v takom stave ako architektúra. Vzniklo síce viacero
katalógov vzorov, ale nemoţno povedať, ţe by tvorili jazyk v podobe, ako uvaţuje Alexander
(tzv. Pattern language). Vzory v týchto katalógoch medzi sebou dokáţu spolupracovať,
v niektorých prípadoch jeden predstavuje alternatívu pre druhý, ale zatiaľ ţiaden takýto
katalóg nepredstavil takú sadu vzorov, ktorú by bolo moţné povaţovať za funkčný jazyk, čiţe
postupným aplikovaním týchto vzorov by bolo moţné vytvoriť úplné riešenie spĺňajúce
všetky poţiadavky naň kladené.
Na tomto mieste je vhodné poznamenať, ţe Alexandrova práca nemala veľký dopad
na novodobé poňatie architektúry a urbanizmu, jej myšlienky mali zjavne väčší vplyv
na oblasť informatiky [51]. V konečnom dôsledku ide o zaujímavú situáciu, keď práca
zameraná na architektúru nájde svoje najväčšie uplatnenie v úplne odlišnej oblasti.
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3 EXISTUJÚCE PRÍSTUPY
Súčasný výskum sa snaţí nájsť prostriedky, ktoré by umoţnili automaticky podporovať rôzne
aktivity spojené s aplikáciou vzorov v troch hlavných oblastiach:
-

3.1

aplikovanie inštancií návrhových vzorov,
verifikácia ich implementácii,
rozpoznávanie v existujúcich softvéroch.

Prístupy na zaznamenanie štruktúry návrhových vzorov

Na to, aby sme dané aktivity mohli vykonávať, je potrebné zaznamenať informácie o vzore
s dôrazom na zachytenie štruktúry riešenia ponúkaného vzorom. Katalóg GoF [27] obsahuje
opisy jednotlivých riešení, no tieto sú podané v klasickom „slovnom“ tvare doplnenom
o ukáţku inštancie vzoru v tvare UML/OMT diagramu zameraného na štruktúru (diagram
tried) a v niektorých prípadoch aj na správanie (sekvenčný diagram). Tento tvar zápisu je
vhodný na pochopenie vzoru ľudskou mysľou, no nie je pouţiteľný na strojové spracovanie,
ktoré sa vyţaduje pri realizácií niektorej z vyššie uvedených aktivít. Nanešťastie zatiaľ
neexistuje jednotný modelovací jazyk, ktorý by dokázal presne špecifikovať nemenné časti
leitmotifov vzorov. Existuje však väčšie mnoţstvo prístupov, ktoré sa pokúšajú o ich
zaznamenanie, v tejto časti opíšeme niektoré z nich.
3.1.1 Metamodelovací jazyk zaloţený na rolách (Role Based Metamodeling
Language)

Práca France-a a kol. [24] predstavuje jazyk určený na špecifikáciu vzorov: Metamodelovací
jazyk zaloţený na rolách (Role Based Metamodeling Language - RBML). RBML umoţňuje
autorom špecifikovať návrhové vzory z viacerých perspektív: statickej štruktúry, interakcie a
stavového správania sa. Na špecifikáciu vlastností vzorov pouţíva vizuálnu notáciu zaloţenú
na UML [56] a textové obmedzenia zaznamenané v jazyku OCL [48]. Ide o špecifikačný
jazyk opisujúci skupiny UML modelov, samotná špecifikácia vzorov je zaloţená na báze rolí,
ktoré sú asociované s UML metatriedami. Roly špecifikujú vlastnosti, ktoré musia spĺňať
elementy modelu predstavujúce účastníkov týchto rolí. To znamená, ţe model, ktorý
zodpovedá špecifikácií vzoru, pozostáva z elementov predstavujúcich účastníkov roly tejto
špecifikácie. Môţe obsahovať aj iné aplikačne špecifické elementy, ak sa tým nedostáva do
konfliktu s metamodelovou špecifikáciou vzoru.
Základným modelom RBML je Statická špecifikácia vzoru (Static Pattern Specification SPS) predstavujúca obmedzenia UML metamodelu, ktoré spresňujú priestor riešenia vzoru
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zo štrukturálneho aspektu. SPS pozostáva z klasifikátorov (classifiers) a vzťahov
(relationships), ktoré vychádzajú z metatried Classifier a Relationship UML metamodelu.
Rola definovaná v rámci SPS môţe byť asociovaná s obmedzeniami definovanými pomocou
OCL. Príklad SPS špecifikácie vzoru Visitor sa nachádza na obrázku č. 3-1.
Na zachytenie dynamického správania sa účastníkov vzoru slúţi Interakčná špecifikácia vzoru
(Interaction Pattern Specifications - IPS). IPS pozostáva z interakčnej roly, ktorá je
špecializáciou triedy Interaction UML metamodelu. Interakčná rola pozostáva zo ţivotných
línií (lifelines) a správ (messages), ktoré sú zaloţené na metatriedach Lifeline a Message UML
metamodelu. Z vizuálneho hľadiska je IPS obdobou sekvenčného diagramu UML.
Na opis stavového správania sa účastníkov vzoru RBML definuje Stavovú špecifikáciu vzoru
(StateMachine Pattern Specifications - SMPS), ktorá vychádza zo stavového diagramu UML.

Obrázok 3-1. SPS model vzoru Visitor (vľavo) a k nemu prislúchajúca inštancia (vpravo) [25]
3.1.2

Precízne modelovanie vzorov na základe UML metamodelu

Alternatívu k predchádzajúcemu prístupu predstavuje práca [40]. Jej hlavným cieľom je opäť
podrobne zachytiť štruktúru vzoru do modelu pozostávajúceho z navzájom spolupracujúcich
rolí pomocou UML metamodelu. Tento prístup však kladie väčší dôraz na prácu s rolami,
pričom podrobnejšie definuje vlastnosti ich pouţitia a súčasne vyuţíva mieru abstrakcie, ktorú
tento pojem umoţňuje. Pri práci s rolami uplatňuje tieto pravidlá:
1. Rola predstavuje buď štrukturálnu entitu (zodpovedá jej napr. trieda, objekt) alebo
entitu správania (zodpovedá jej napr. metóda). Štruktúra vzoru je zachytená ako
mnoţina spolupracujúcich rolí oboch typov.
2. Kaţdej role môţe zodpovedať niekoľko konkrétnych účastníkov reprezentujúcich
inštanciu roly. Niektoré sú definované tak, aby im zodpovedal iba jeden účastník, iné
sú určené tak, aby im zodpovedalo viac (0 - N). Hovoríme o početnosti roly.
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3. Roly môţu mať viac dimenzií: napríklad vo vzore Abstarct factory kaţdý účastník
roly ConcreteProduct zodpovedá určitému typu produktu (AbstractProduct) a súčasne
rodine produktu ( = produkty vytvárané rovnakým hráčom ConcreteFactory). V tomto
prípade je rola ConcreteProduct definovaná ako dvojrozmerná, pretoţe počet hráčov
roly je viazaný na počty účastníkov dvoch nezávislých rolí.
4. Vzťahy medzi rolami nie sú mapované jedna k jednej k výsledným účastníkov:
a. Jedna relácia na úrovni modelu rolí môţe byť mapovaná do viacerých vzťahov
na úrovni návrhu. Napríklad vo vzore Abstract factory je kaţdý účastník roly
ConcreteFactory zodpovedný za inštanciáciu účastníkov roly ConcreteProduct.
To, akým spôsobom sa to deje, nie je definované: môţe to byť lokálne na báze
Factory method (klasicky) alebo delegovaním pomocou vzoru Prototype (vzniká
vzor Plugable Factory [57]).
b. Vzťahy medzi vzormi môţu byť mapované na iné typy vzťahov na úrovni návrhu.
Napríklad vo vzore Observer je vzťah medzi rolami Observer a ConcreteObserver
definovaný ako realizácia rozhrania. Ak však spojíme roly Observer a
ConcreteObserver do jedného hráča, vzťah medzi rolami nebude zodpovedať
ţiadnemu vzťahu na úrovni návrhu.
Modelovanie štruktúry vzoru je realizované na báze meta-úrovňovej spolupráce v podobe
spolupracujúcich elementov UML metamodelu. Na obrázku č. 3-2 je zachytená takto
modelovaná štruktúra vzoru Visitor. Pre kaţdú rolu je zaznamenaný počet účastníkov
(v pravom hornom rohu), ktorí k danej role prislúchajú. V prípade roly VisitConcreteElement
je počet definovaný ako M*N, čiţe počet účastníkov roly ConcreteVisitor krát počet
účastníkov roly VisitElement. Ide o príklad dvojrozmernej roly, keďţe počet účastníkov
zodpovedajúcich tejto role je závislý od počtu hráčov dvoch nezávislých rolí.
3.1.1

Modelovanie zaloţené na iniciatíve Webu so sémantikou

Iný spôsob modelovania štruktúry vzorov je predstavený v práci [14]. Jej prístup sa na rozdiel
od predchádzajúcich nezakladá na modelovaní pomocou UML, ale pouţíva riešenia vyvinuté
v rámci iniciatívy Webu so sémantikou (Semantic Web): RDF (Resource Description
Framework) [50] a z neho vychádzajúci jazyk OWL (Web Ontology Language) [49].
Dôvodom pouţitia týchto riešení je voľnosť, ktorú poskytujú. Neboli vyvinuté na ukladanie
znalostí o vzoroch či softvérových riešeniach, ale na zachytávanie informácií o akýchkoľvek
zdrojoch, ktoré sú jasne identifikovateľné pomocou svojich identifikátorov URI (Uniform
Resource Identifier). Z toho vyplývajú široké moţnosti, ktoré jazyky RDF a OWL poskytujú.
Napríklad triedam moţno definovať vlastnosti presne v takom tvare, ako je potrebné v danej
situácii (napr. isAbstract, isStatic, isSubclass-Of, ...).
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Obrázok 3-2. Štruktúra vzoru Visitor na báze UML metamodelu [40]

Na modelovanie vzorov a ich štruktúry bola pouţitá hierarchia OWL tried nachádzajúca sa
na obrázku č. 3-3. V hierarchii sa nenachádzajú konkrétne prvky modelov ako triedy či
metódy, ale len ich šablóny (ClassTemplate, MemberTemplate). Dôvodom toho je fakt, ţe
táto hierarchia neobsahuje konkrétne stavebné jednotky návrhových vzorov, ale roly, ktoré
bývajú najčastejšie realizované práve týmito stavebnými prvkami. Takţe, napríklad, ak pre
vzor Abstract factory je ConcreteFactory inštanciou triedy ClassTemplate, znamená to, ţe ide
o rolu, ktorá je štandardne realizovaná triedou.

Obrázok 3-3. Základná hierarchia OWL tried ontológie (vrstva ODOL) [14]

Autori definovali vlastnú metamodelovú architektúru, ktorá sa odlišuje od štandardnej
štvorvrstvovej OMG architektúry (M0 – inštancie, M1 – model tried, M2 – metamodel, M3 –
metametamodel MOF). Schéma tejto architektúry sa nachádza na obrázku č. 3-4. Dolné dve
vrstvy zodpovedajú štandardným OMG modelom M0 a M1. Najvyššia vrstva predstavujúca
jazyk OWL zodpovedá modelu M3. Vrstva ODOL (Object Design Ontology Layer) je
metamodelová vrstva zodpovedajúca vrstve M2 (obrázok č. 3-3). Obsahuje definície
základných pojmov potrebných na opis vzorov, napr. triedy *Template, Participant, Pattern
a iné. Vrstva PDL (Pattern Description Layer) obsahuje tvrdenia o vzoroch vytvorené
pomocou konceptov z vrstvy ODOL, napríklad definície rolí a vzťahov medzi nimi.
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OWL vrstva
napr. owl:Class, owl:ObjectProperty

PDL (pattern description layer)
napr. AbstractFactory.Creator, Singleton.StaticField

inštanciácia

abstrakcia

ODOL (object design ontology layer)
napr. ClassTemplate, MemberTemplate, Pattern

triedy aplikácie ( OMG M1 )
napr. Transactions, Customers, Window
objekty aplikácie (OMG M0)
napr. transactions, customers, window

Obrázok 3-4. Použitá metamodelová architektúra [14]

Príklad opisu návrhového vzoru Abstract factory sa nachádza na obrázku
č. 3-5. Zdroje modelu (zobrazené ako elipsy) predstavujú roly vzoru, ktoré sú v rámci OWL
opisu definované ako inštancie tried definovaných vo vrstve ODOL.

Obrázok 3-5. OWL opis návrhového vzoru Abstract factory [14]

Rozšírenie o znalosti týkajúce sa rolí
Predchádzajúci prístup predstavuje zaujímavé riešenie z hľadiska pouţitých technológií.
Uloţenie znalostí o vzoroch pomocou jazyka definovaného v rámci iniciatívy Webu
so sémantikou otvára širšie moţnosti ich ďalšieho moţného vyuţitia. V súvislosti s Webom
so sémantikou dochádza k rozvoju odvodzovacích nástrojov, ktorých úlohou je umoţniť
spracovanie uloţených znalostí. Tým sa otvára moţnosť vyuţitia znalostného prístupu
pri základných operáciách so vzormi ako sú vytváranie, modifikácia alebo verifikácia
inštancií.
Nedostatkom opísaného prístupu zaloţenom na OWL v porovnaní s predošlými opisovanými
prístupmi je menšie mnoţstvo informácií, ktoré o vzoroch poskytuje. Tie sa týkajú najmä
informácií o rolách, ako sú napríklad ich početnosť či dimenzia. Pre spomínaný potenciál,
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ktorý so sebou prináša pouţitie technológií na báze Webu so sémantikou, sme vytvorili
rozšírenie ontologického modelu o tieto chýbajúce znalosti, ktoré sme podrobne opísali
v práci [39]. Okrem doplnenia chýbajúcich informácií o rolách sme pridali aj informácie
o moţných evolúciách vzorov podrobnejšie opísaných v časti 3.2.5 Evolúcie inštancií vzorov.
Rozšírením pôvodného opisu vzorov sme odstránili jeho hlavný nedostatok, spočívajúci
v nemoţnosti uchovávania dostatočného mnoţstva informácií. Po odstránení tohto nedostatku
moţno povaţovať obsahovú hodnotu tohto prístupu za porovnateľnú s predošlými prístupmi
zaloţenými na UML. Navyše je moţné kedykoľvek pristúpiť k jeho rozšíreniu podľa
aktuálnych potrieb bez potreby riešenia problémov s mapovaním jednotlivých výrazových
prvkov modelovacieho jazyka na UML metamodel.
3.1.2

Diagramový zápis

Prístup [53] bol vytvorený na pôde Katedry informatiky a výpočtovej techniky FEI STU,
ktorá bola predchodcom dnešnej FIIT STU. Predstavuje zápis zachytenia štruktúry vzorov
v podobe diagramov, ktorý je doplnený o pravidlá zaznamenané v textovej podobe. Neopiera
o ţiadnu konkrétnu technológiu ako tomu bolo v predchádzajúcich prípadoch (UML, OWL),
čo dalo autorom viac voľnosti a priestoru, keďţe nemuseli brať do úvahy obmedzenia, ktoré
by plynuli z jej pouţitia.
Štruktúra vzoru je zachytená pomocou tzv. metaschémy, pozostávajúcej z tzv. fragmentov
a vzťahov medzi nimi. Fragmenty zodpovedajú jednotlivým rolám vzoru (reprezentujúcim
štrukturálne entity aj entity správania), v rámci diagramu sú zobrazené v obdĺţnikoch. Okrem
fragmentov zodpovedajúcich rolám obsahuje diagram aj jeden špeciálny fragment vzoru,
reprezentujúci vzor ako celok. Vzťahy medzi vzormi sú zaznamenané špeciálnymi vrcholmi,
ktoré sú v diagrame zobrazené ako kosoštvorce. Okrem pomenovania vzťahu obsahuje opis
vzťahu aj definíciu minimálnej a maximálnej kardinality vzťahu, čím dochádza k definícií
početnosti zúčastnených rolí. Príklad metaschémy zachytávajúcej štruktúru vzoru Observer
sa nachádza na obrázku č. 3-6.
Súčasťou opisu vzoru sú aj textovo definované pravidlá, ktoré podrobnejšie špecifikujú
vybrané vlastnosti. Príkladom takého pravidla pre vzor Observer je:
for each ConcreteObserver
cardinality_of(Subject.observer) =
cardinality_of(ConcreteObserver.implements)
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Obrázok 3-6. Metaschéma vzoru Observer [53]
3.1.3

Prístup zaloţený na predikátovej logike

Práca Dong-a [18] predstavuje prístup zahŕňajúci formálnu špecifikáciu a verifikáciu
návrhových komponentov a vzorov (prístup pracuje so vzormi ako s komponentmi na úrovni
návrhu) pomocou predikátovej logiky. Poskytuje systematický prostriedok konštrukcie
formálnych modelov návrhových vzorov, ktoré sú generické (nezávislé od aplikačnej
domény) a vo vhodnom tvare pre strojové odvodzovanie. Navyše definuje vlastnosti týkajúce
sa ako jednotlivých vzorov tak aj celých systémov strojovo spracovateľným spôsobom, čím
otvára moţnosti ich formálnej verifikácii.
V rámci prístupu sa pre návrhové vzory definujú štrukturálne kontrakty zachytávajúce
štruktúru vzoru, kontrakty správania zachytávajúce správanie vzoru a vlastnosti zachytávajúce
pravidlá, ktoré identifikujú problémy v rámci celkového návrhu. Týmito časťami opisu
návrhových komponentov sa budeme zaoberať podrobnejšie.
Štrukturálny kontrakt
Opis štruktúry komponentu pozostáva z týchto častí :
-

Konštanty – predstavujú mnoţinu tried C, mnoţinu atribútov tried AV, mnoţinu
metód M, mnoţinu typov T a mnoţinu prístupových práv AR.
Predikáty - ide o predikáty rolí RP (Role predicates), predikáty vzťahov CP
(Connection predicates), predikáty akcií AP (Action predicates), a ďalšie určené na
kvantifikáciu či informácie o počte účastníkov rolí.

Príklad časti štrukturálneho kontraktu vzoru Observer:
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C = {Subject, Observer, ConcreteObserver, ConcreteSubject}
AV = {subject, observers, subjectState, observerState}
M = {attach, detach, getState, update, notify, append, remove}
T = {void, DataType}
AR = {public, protected, private}
RP = {
abstractclass(Subject),
abstractclass(Observer),
class(ConcreteObserver),
class(ConcreteSubject),
variable(Subject, private, observers, Observer),
variable( ConcreteObserver, private, subject, Subject),
variable(ConcreteSubject, private, subjectState, DataType),
variable(ConcreteObserver, private, observerState,
DataType),
method(Subject, public, attach, void),
method(Subject, public, detach, void),
method(Subject, public, notify, void),
method(ConcreteSubject, public, GetState, DataType),
method(Observer, public, update, void),
method(ConcreteObserver, public, update, void)
}
...

Kontrakt správania
Kontrakt správania opisuje dynamické informácie ako kooperáciu medzi objektmi
zúčastnenými v návrhovom vzore či vytváranie nových objektov. Modeluje sa pomocou
kolaborácií skupín objektov účastných v rôznych rolách a pracujúcich na vykonaní spoločnej
činnosti.
Na vytváranie formálneho sémantického modelu kontraktu správania autori zvolili procesný
kalkulus pre jeho moţnosti modelovať správanie a súbeţné spracovanie. Procesný kalkulus
umoţňuje hierarchický opis procesov, ktorý je moţné verifikovať, analyzovať a odvodzovať
nad ním.
Pre potreby prístupu je syntax takáto:
P ::= 0 | a.P | P + P | P|P | P \ A | P[f] | x

kde P predstavuje proces, a.P sekvenčnú kompozíciu, P + P nedeterministickú voľbu, P|P
paralelné spracovanie, P \ A obmedzenie, P[f] preznačenie, 0 prázdny proces a x premennú.
Príklad kontraktu správania návrhového vzoru Observer:
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OberverBehavior ::= Subject(aConcreteSubject) | Observer(ConcreteObserverA) |
Observer(ConcreteObserverB)
Observer(Name) ::= out(O2S, Attach).Observer
out(O2S, Detach).Observer +
in(Input, Change).action(Change).
out(O2S, SetState).Observer +
in(S2O, Update).action(Update).
out(O2S, GetState).Observer
Subject(Name) ::= in(O2S, Attach).action(Attach).Subject +
in(O2S, Detach).action(Detach).Subject +
in(O2S, SetState).action(SetState).
out(Ntfy, Notify).Notifying
Notifying ::= in(Ntfy, Notify).action(Notify).
out(S2O, Update).Updating
Updating ::= in(O2S, GetState).action(GetState).Subject

Verifikácia kontraktov
Výsledkom operácií nad účastníkmi vzoru môţu byť pri nesprávnom vykonaní nesprávne
inštancie návrhových komponentov. Aby sa zabránilo takýmto dôsledkom, boli definované
vlastnosti, ktoré identifikujú chybné miesta vo vytvorených inštanciách. Vlastnosti sú
koncipované tak, ţe sú pravdivé v prípade prítomnosti problému. Ku kaţdej vlastnosti sú
definované sady pravidiel, ktoré identifikujú jednotlivé konkrétne problémy. Súčasťou práce
[18] je aj ukáţka realizácie verifikačného nástroja, v rámci ktorej bol ako implementačný
jazyk pre modely a verifikačné vlastnosti zvolený jazyk XSB Prolog.
3.1.4

Porovnanie prístupov

V predošlých častiach bolo prezentovaných päť rôznych prístupov určených na zachytenie
štruktúry návrhových vzorov. Teraz sa ich pokúsime porovnať medzi sebou.
Porovnanie z hľadiska použitých technológií
UML metamodel umoţňuje veľmi dobre definovať opis pozostávajúci z pravidiel pre moţnú
kompozíciu objektovo orientovaných stavebných elementov, pomocou ktorých sa dajú opísať
vzory. Okrem toho je moţné rozšíriť tento opis o obmedzenia v tvare OCL, pomocou ktorých
sa dajú presnejšie vyšpecifikovať pravidlá spolupráce OO elementov. Spolu tvoria tieto
technológie komplexné riešenie schopné zachytiť značnú časť štruktúry vzorov. Výhodou
tohto prístupu je pouţitie štandardných riešení pre opis OO softvéru, čoho dôsledkom by
mohla byť dostupnosť nástrojov umoţňujúca pracovať s takto uchovanými informáciami,
podobne ako existencia pridruţených štandardov, napr. štandard XMI [63] určený na výmenu
a zdieľanie takto uloţených znalostí. Nevýhoda prístupu rovnako tkvie v pouţití UML. UML
je totiţ veľmi komplikovaný a elementy jeho metamodelu zloţito prepojené, čo výrazne
zniţuje jeho pochopiteľnosť a rozširovateľnosť. Problém nastáva, ak by bolo potrebné uloţiť
do štruktúry vzoru znalosti, ktoré sa pomocou štandardnej kombinácie UML+OCL zachytiť
nedajú. V tomto prípade sa javia dve moţnosti: pouţiť vstavané rozšírenie UML, čím dôjde
k vytvoreniu vlastného UML Profilu (také riešenie vyuţíva jeden z prístupov) alebo rozšíriť
- 16 -

samotný UML metamodel v prípade, ak by sme ani UML Profilom nedokázali zachytiť naše
poţiadavky. Vzhľadom na zloţitosť UML metamodelu je však jeho rozšírenie veľmi
problematické, takţe takéto riešenie moţno povaţovať za jedno z krajných. Za mierny
problém moţno povaţovať aj výmenu takto uloţených informácií. Síce existuje štandard XMI
definovaný skupinou OMG, ktorý je zaloţený na štvorvrstvovej MOF [43] architektúre,
existuje a pouţíva sa však uţ aj jej klon v podobe Ecore od skupiny Eclipse. To by mohlo byť
varovaním pred moţným hroziacim efektom Babylonskej veţe, keď by napriek jednému
štandardu existovalo niekoľko paralelných, čo by výrazne zredukovalo moţnosti
znovupouţitia takto uloţených znalostí.
Ako alternatívu k UML prístupu moţno uvaţovať prístupy zaloţené na iniciatíve Webu
so sémantikou a formálnych logických metódach. Tie poskytujú väčšiu voľnosť pri
definovaní spôsobu uchovávania znalostí, ktorá môţe byť uţitočná pri pokusoch o zachytenie
atypických znalostí. Obe techniky so sebou prinášajú aj nástroje schopné odvodzovať
nad definovanou bázou znalostí, ktoré moţno vyuţiť pri operáciách s danými znalosťami.
V prípade formálnych logických metód je vhodným nástrojom jazyk Prolog, v prípade Webu
so sémantikou moţno pouţiť odvodzovacie nástroje vytvorené v rámci tejto iniciatívy, akými
sú napr. Racer alebo FaCT++. Jedným z primárnych cieľov iniciatívy Webu so sémantikou je
umoţniť zdieľanie znalostí v strojovo spracovateľnom tvare, takţe túto schopnosť je moţné
plne vyuţiť aj v tomto prípade.
Poslednú skupinu tvorí čisto diagramový prístup. Tým, ţe sa neoperia o ţiadny štandard alebo
technológiu, sa síce otvárajú moţnosti zachytenia veľkého mnoţstva znalostí, na druhej strane
je však moţnosť štandardizácie takto uloţených znalostí nízka.
Porovnanie z hľadiska obsahu
Z hľadiska mnoţstva znalostí, ktoré sa dajú pomocou opísaných prístupov zaznamenať,
môţeme medzi nimi identifikovať mierne rozdiely. Veľkým prínosom prístupu „Precízne
modelovanie vzorov na základe UML metamodelu“ je podrobné rozpracovanie problematiky
rolí, v rámci ktorej došlo okrem iného k zavedeniu pojmu dimenzia roly. Kladom iných
prístupov je zase opis nielen z hľadiska statickej štruktúry, ale aj dynamického správania sa
vzoru z pohľadu interakcie jeho účastníkov a stavového opisu. Celkovo však ţiadny
z opísaných prístupov nemoţno hodnotiť ako výrazne prevyšujúci ostatné vo všetkých
oblastiach.
Zhodnotenie
Snahou o navrhnutie modelovacieho prostredia na zachytenie opisov jednotlivých vzorov sa
v minulosti zaoberalo viacero autorov, v súčasnosti tieto snahy utíchajú. Moţno konštatovať,
ţe sa nepresadil ţiadny unifikovaný spôsob pre zaznamenávanie znalostí o vzoroch.
V konečnom dôsledku to znamená, ţe kaţdý autor, ktorý potrebuje strojovo spracúvať
znalosti o vzoroch, si najčastejšie definuje vlastný spôsob, ktorým zachytáva všetky potrebné
informácie. Výhody sú v tom, ţe nie je nútený vyuţívať konkrétnu technológiu modelovania
a sám si môţe určiť, čo jeho modely uchovávať budú a čo nie. Nevýhodou je, ţe sám musí
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naplniť takto zadefinovaný katalóg, a teda znalosti sa naďalej šíria len v „slovnej“, strojovo
nespracovateľnej podobe.
V našej ďalšej práci taktieţ nebudeme pouţívať ţiadny z opísaných modelovacích prístupov,
nakoľko ani jeden z nich neobsahuje všetky pre nás relevantné znalosti o vzoroch. Preto pre
navrhnuté riešenia zadefinujeme vlastné spôsoby uchovávania znalostí zamerané práve na tie
znalosti, ktoré budú pre nás podstatné. Budeme však pri ich tvorbe vychádzať z vedomostí,
ktoré sme získali analýzou existujúcich spôsobov uchovávania, a tak je zrejmé, ţe ani naše sa
nebudú zásadne líšiť od predstavených prístupov. V časti 7.1 nami zvolené reprezentácie
podrobnejšie opíšeme.
Na základe skúseností a poznatkov, ktoré sme nadobudli aj pri riešení tejto práce, moţno
tvrdiť, ţe snaha o vytvorenie univerzálneho modelovacieho prostredia pre návrhové vzory má
zmysel len vtedy, ak toto prostredie bude môcť pre svoju potrebu rozšíriť kaţdý autor
vytvárajúci určité riešenie v oblasti vzorov. Príkladom môţe byť oblasť rozpoznávania
inštancií vzorov, kde kaţdý prístup rozpoznáva na základe iných význačných čŕt. Ak by mali
tieto prístupy vychádzať z jedného modelu znalostí o vzoroch, je zrejmé, ţe veľká časť
prístupov by potrebovala rozšíriť tieto znalosti práve o tie črty, ktoré sú kľúčové pre ich
činnosť. Ťaţko moţno predpokladať, ţe by sa niekomu podarilo vytvoriť úplný model vzoru,
ktorý by v budúcnosti nemusel byť rozširovaný. Spomedzi opísaných prístupov takto kladenej
poţiadavke najviac vyhovuje prístup postavený na výsledkoch iniciatívy Webu
so sémantikou, ktorá za jeden zo svojich pilierov povaţuje práve distribuované uchovávanie
znalostí.

3.2

Prístupy k tvorbe a úprave inštancií návrhových vzorov

Jednou z činností, ktoré je moţné na základe vhodných opisov vzorov vykonávať, je podpora
tvorby nových a úprav existujúcich inštancií návrhových vzorov. V tejto časti podrobnejšie
opíšeme vybrané existujúce prístupy k danej činnosti. Zamerali sme sa na tie, ktoré pracujú
obdobne ako náš prístup na úrovni modelov. Podpora inštanciácie na úrovni zdrojových
kódov je riešená napríklad v práci Wild-a a kol. [60], Budinskeho a kol. [7], Hakal-u a kol.
[30], či Meffert-a [42].
Okrem opisu prístupov z akademickej komunity sme v tejto časti analyzovali aj existujúce
beţne vyuţívané CASE nástroje, ktoré podporu tvorby inštancií návrhových vzorov
poskytujú.
3.2.1

Súčasné CASE nástroje

Mnoho zo súčasných CASE nástrojov do určitej miery podporuje proces vytvárania inštancií
vzorov. Úroveň takejto podpory sa však v mnohých prípadoch líši. Vo veľa prípadoch sa za
ňou skrýva len vloţenie vzorovej inštancie do modelu. Iné nástroje umoţňujú spustenie
pomocníka (wizzard), pomocou ktorého môţu vývojári nastaviť základné parametre vzoru,
ako napríklad počet či pomenovanie vybraných účastníkov vzoru. Vo všeobecnosti však platí,
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ţe inštancie sú vytvárané na základe jednej šablóny predstavujúcej „štandardnú“ inštanciu,
ktorej účastníkov môţu vývojári do určitej miery špecifikovať. Pokročilé CASE nástroje
súčasne uchovávajú informáciu o prítomnosti inštancie vzoru v modeli (napr. pomocou UML
elementu Spolupráca – Collaboration), pomocou ktorého je moţné v budúcnosti aj bez
vynaloţenia úsilia identifikovať prítomnosť vzoru v modeli. Vďaka stálej informácii
o prítomnosti vzoru v modeli sa jednoduchšie predchádza prípadom, keď vývojári svojimi
zásahmi do štruktúry projektu v neskorších fázach vývoja neúmyselne poškodia vytvorenú
inštanciu, čím sa jej prítomnosť v projekte môţe zmeniť z prínosu na komplikáciu. Okrem
toho, ak je v modeli uchovávaná informácia o prítomnosti vzoru, je moţné uvaţovať
o podpore zo strany CASE nástoja nielen pre vznik inštancie, ale aj pre validácie či
modifikácie inštancie v neskorší fázach projektu.
V tabuľke č. 3-1 sú zachytené základné opisy podpory inštanciácie vzorov vybraných CASE
nástrojov patriacich do skupiny najviac vyuţívaných v reálnych projektoch.
V tabuľke č. 3-2 sme porovnali CASE nástroje z hľadiska vybraných kritérií:
Možnosť určenia počtu účastníkov a ich pomenovania – informácia, či je moţné
konfigurovať inštanciu z pohľadu jej štandardných účastníkov, či je moţné definovať
ich počty a názvy.
Možnosť použitia existujúcich elementov modelu – informácia, či je moţné pri
vytváraní inštancií vzorov zakomponovať do novej inštancie aj existujúce časti
modelu, alebo je vţdy nutné vytvoriť nové elementy.
Podpora variability – informácia, či je v rámci konfigurácie inštancie moţné meniť
vnútornú štruktúru vzoru (napr. definovať prítomnosť neštandardných účastníkov,
vybrať spôsob realizácie určitých funkčných prvkov a pod.).
Podpora aj pre existujúce inštancie – informácia, či sa podpora pre vzory týka
výlučne procesu tvorby novej inštancie alebo či je moţné aj po vytvorení inštancie
pracovať so vzorom ako s ucelenou jednotkou.
Medzi najväčšie identifikované nedostatky podpory zo strany CASE nástrojov patria:
Základný šablónový prístup, keď je do modelu vloţená štandardná inštancia vzoru
s minimom moţných zásahov zo strany vývojára. Veľká časť konfigurácie vzoru je
ponechaná na vývojára.
Ţiadna podpora pre variabilitu vzoru. Riešenia ponúkané vzormi sa nedajú
reprezentovať jedinou kooperáciou tried. Vzory ponúkajú viacero variant, týkajúcich
sa ich funkcionality, výkonnosti (pamäťovej, resp. časovej náročnosti), či potenciálu
pre integráciu. CASE nástroje by mali zvládnuť podporu pre viacero variantov vzoru,
prípadne aspoň informovať o ich existencii a vlastnostiach.
Potreba pomocníkov. Všetky analyzované prístupy boli realizované na základe
pomocníkov, v ktorých pouţívateľ definoval vlastnosti novej inštancie. Vhodnejším
spôsobom môţe byť zaznamenávanie / získavanie potrebných informácii priamo
do/z modelu, prípadne s vyuţitím kontextového dialógu, ktorý sa zobrazí v prípade
potreby vedľa modelu (obdobne ako štandardné dialógy umoţňujúce meniť vlastnosti
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UML elementov modelu, ktoré sa zobrazia vţdy, keď pouţívateľ na daný element
modelu klikne). Takýto spôsob je intuitívnejší, okamţite k dispozícii, čo znamená, ţe
pouţívateľ sa s ním dokáţe rýchlejšie stotoţniť.
Minimálna podpora pre neskoršie úpravy vytvorených inštancií. Ţivotný cyklus
inštancie vzoru sa nekončí jej vytvorením, ako by sa mohlo zdať z prístupu viacerých
nástrojov. Vzor predstavuje „vyššiu myšlienku“ spájajúcu spolupracujúce triedy, no
v prípade mnohých CASE nástrojov nie je táto väzba v modeli nijako zaznamenaná.
Dôsledkom toho je chýbajúca podpora pre modifikácie vytvorených inštancií vzoru,
ktoré beţne vyplývajú z potrieb vyvíjaných projektov. Navyše mnoho vzorov je
postavených tak, ţe počíta s budúcimi zmenami (napr. dopĺňanie účastníkov), a preto
je vhodné reflektovať tieto očakávané zmeny aj na úrovni CASE nástrojov.
3.2.2

Refaktorovanie softvéru k návrhovým vzorom

Ó. Cinnéide a kol. [9] vo svojej práci predstavujú metódu na poloautomatizované
nasadzovanie vzorov realizované počas refaktorovania softvéru. Štandardne sa proces
refaktorovania skladá z dvoch krokov [23]:
1. Reštrukturalizácia programu - úpravy štruktúry programu za účelom zvýšenia jeho
prístupnosti pre ďalšie zmeny. Počas tohto kroku nedochádza k zmene funkcionality
programu.
2. Rozšírenie funkcionality programu o nové prvky.
Prístup sa zameriava na prvý krok procesu refaktorovania, v rámci ktorého sa snaţí meniť
štruktúru programu tak, aby dochádzalo k aplikácií inštancií návrhových vzorov pri zachovaní
pôvodnej funkcionality. Prístup pozostáva z týchto krokov:
1. Identifikácia tzv. prekurzorov, teda miest v programe, ktoré by sa dali nahradiť
riešením ponúkaným návrhovým vzorom.
2. Postupné vykonanie tzv. mikrotransformácií nad prekurzormi, ktorých dôsledkom je
aplikovanie tzv. mikrovzorov do existujúceho riešenia. Mikrovzory vyplývajú
zo základných prvkov objektovo orientovanej paradigmy. Autori identifikovali tieto:
Abstrakcia – pridanie rozhrania zabezpečujúceho prístup ku sluţbám triedy.
Enkapsulácia konštrukcie – pouţíva sa, keď jedna trieda vytvára inštanciu.
druhej vyčlenením kódu, ktorý inštanciu vytvára, do vlastnej metódy.
Abstraktný prístup – zabezpečenie prístupu k triede cez rozhranie.
Čiastočná abstrakcia – rozdelenie triedy na abstraktnú a konkrétnu, ktoré sú
spojené dedením.
Obalenie – vytvorenie triedy, ktorá zaobaľuje existujúcu triedu tak. aby
obaľujúca trieda sprístupnila všetky poţadované sluţby obaľovanej.
Delegácia – prenesenie zodpovednosti za realizáciu vybranej funkcionality na
inú triedu.
3. Opakované aplikovanie mikrovzorov aţ pokiaľ nedôjde k vytvoreniu inštancie vzoru.
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Tabuľka 3-1. Opis podpory inštanciácie vzorov vybranýmii CASE nástrojmi

Nástroj
Borland Together
Architect

Opis podpory
Podpora aplikácie vzorov je realizovaná formou pomocníka
(wizzard), pomocou ktorého je moţné pomenovať vybraných
účastníkov vzoru, prípadne pouţiť existujúce elementy modelu
ako účastníkov nového vzoru. Nie všetky dôleţité údaje je
moţné definovať – nová inštancia je vytváraná na základe
jednotnej šablóny bez moţnosti ovplyvnenia jej štruktúry.
Súčasne chýba moţnosť konfigurácie niektorých účastníkov
(napr. pomenovanie účastníka roly Operation vzoru
Composite). Obrazovky zachytávajúce podporu sa nachádzajú
na obrázku č. 3-7.

IBM Rational Software Podpora nasadenia vzorov je zabezpečená taktieţ formou
Modeler / Architect
pomocníka, ktorý umoţňuje definovať vybraných účastníkov
vzoru spomedzi existujúcich elementov alebo definovaním
mena nového účastníka, ktorý je následne vygenerovaný.
Model je doplnený o UML element Spolupráca, ktorým je
zaznamenaná prítomnosť inštancie vzoru v modeli a pomocou
ktorého je moţné pristúpiť ku konfigurácii inštancie aj po jej
vytvorení. Ukáţka obrazoviek (časti pomocníka a modelu) sa
nachádza na obrázku č. 3-8. Inštancia vzoru je vytváraná
na základe jednotnej šablóny, ktorej štruktúru nie je moţné
ovplyvniť. Súčasne vytvorená inštancia vzoru Composite nie je
úplná – chýbajú účastníci rolí Operation pre Composite a Leaf,
ktorí predstavujú nezanedbateľnú súčasť vzoru. Takto
vygenerovanú inštanciu nemoţno hodnotiť ako postačujúcu pre
generovanie funkčného zdrojového kódu.
Enterprise Architect
(EA)

Obdobne ako v predošlých prípadoch, aj v tomto nástroji je
nasadzovanie vzorov realizované s vyuţitím pomocníka. Ten
umoţňuje zadefinovať účastníkov rolí (či uţ vybrať
existujúcich, alebo určiť pomenovania nových). Je však moţné
určiť len účastníkov rolí vychádzajúcich z tried, zvyšní
účastníci sú generovaní bez moţnosti konfigurácie. Taktieţ nie
je moţné definovať viacerých účastníkov pre roly, ktoré to
umoţňujú. Po vygenerovaní vzoru nie je moţné opätovne
modifikovať jeho parametre, informácia o prítomnosti vzoru
v modeli sa neuchováva. Ukáţka obrazoviek sa nachádza na
obrázku č. 3-9.
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Tabuľka 3-2. Porovnanie opisovaných CASE nástrojov na základe vybraných kritérií

Nástroj

Borland
Architect

Možnosť
určenia
počtu
účastníkov
a ich
pomenovania
Together Áno,
čiastočne

Možnosť
použitia
existujúcich
elementov
modelu

Podpora
variability

Podpora aj pre
existujúce
inštancie

Áno

Nie

Nie

Áno

Nie

Áno

Áno, v nízkej Áno
miere

Nie

Nie

IBM Rational Software Áno,
Modeler / Architect
čiastočne
Enterprise Architect
(EA)

Obrázok 3-7. Pomocník pre nasadenie vzoru Composite v nástroji Borland Together Architect
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Obrázok 3-8. Nasadenie vzoru Composite v nástroji Rational Software Modeler

class Class Model

Expression
Client

+
+
+
+

1..*
Operation()
Add() : Expression
Remove() : Expression
GetChild() : Component

Operand
+

Operation

Operation()

+

+
+
+

Operation()
forall g in children
g.Operation();
Add() : Expression
Remove() : Expression
GetChild() : Component

-children

Obrázok 3-9. Nasadenie vzoru Composite v nástroji Enterprice Architect
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Mikrotransformácie predstavujú základ predstavenej metódy. Cieľom autorov je postupne
vybudovať dostatočne veľkú kniţnicu mikrotransformácií tak, aby bolo moţné aplikovať
metódu na rôzne softvéry s vyuţitím len mikrotransformácií kniţnice.
V rámci vyhodnotenia autori zistili, ţe navrhovaná metóda má najlepšie výsledky najmä pre
tvorivé návrhové vzory (creational design patterns). Pre štrukturálne vzory a vzory správania
nedosiahla metóda aţ takú úspešnosť.
Obdobný prístup prezentovali Briand a kol. [6]. Navrhli metódu, ktorá si dáva za cieľ
poloautomaticky identifikovať prekurzory návrhových vzorov pričom sa zameriava na fázu
návrhu, keď prekurzory hľadá na úrovni UML2 modelov.
Taktieţ Boussaidi a kol. [5] navrhli metódu vytvárania inštancií návrhových vzorov pomocou
transformácií existujúcich riešení. Do transformácií vloţili heuristiky, vďaka ktorým dokáţe
jedna transformácia pokryť širšiu mnoţinu moţných vstupov. Svoje riešenie realizovali
pomocou transformačného nástroja JRule.
3.2.3

Transformácie modelov k doplneniu návrhových vzorov

Procesom priamej inštanciácie návrhových vzorov sa zaoberá práca Xue-Bin Wank-a a kol.
[58]. Ich cieľom je na základe označenia vybraných účastníkov vzoru identifikovať a doplniť
chýbajúcich účastníkov. Samotná štruktúra návrhových vzorov však nie je zachytená
modelom, ale postupnosťou krokov k dosiahnutiu riešenia. Autori vytvorili jazyk opisujúci
tieto kroky, pričom identifikovali dve jeho úrovne:
Atomické (Atomic mappings) – ide o operácie nad jedným elementom (napr. triedou),
medzi identifikované patria: Pridanie / odobranie triedy, atribútu, operácie,
generalizácie, agregácie, kompozície, asociácie.
Vzorové (Pattern mappings) – ide o operácie, ktoré sa vykonávajú nad viacerými
elementmi, medzi identifikované patria: Vytvorenie triedy (na základe inej) so
všetkými atribútmi, resp. operáciami, premenovanie všetkých atribútov resp. operácii.
Samotná podpora tvorby inštancií potom postupuje v krokoch:
1. Pouţívateľ označí vybraných účastníkov vzoru.
2. Pouţívateľ uloţí model do formátu XMI-Light.
3. Nástroj na základe opisu vzoru vykoná XSLT transformácie, ktoré doplnia chýbajúce
inštancie.
4. Pouţívateľ môţe rozšírený model opakovane otvoriť v CASE nástroji a pracovať
s ním ďalej.
3.2.4

Modelovanie a inštanciácia vzorov s vyuţitím DPML

Práca Mapelsden-a a kol. [41] predstavuje jazyk Design Pattern Modelling Language, ktorý
určený na zachytávanie vnútornej štruktúry riešení návrhových vzorov. Jazyk, podobne ako
iné prístupy, zaznamenáva roly vzoru v tvare vrcholov a vzťahy medzi nimi v tvare hrán,
pričom tieto vrcholy resp. hrany môţu byť rôznych typov v závislosti od roly resp. väzby akú
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zachytávajú. Jazyk taktieţ zdôrazňuje dimenzie, do ktorých jednotlivé roly patria, pričom
uvaţuje aj s viacdimenzionálnymi rolami. Príklad zaznamenanej štruktúry riešenia vzoru
Abstract factory je zachytený na obrázku č. 3-10. Obrázok č. 3-11 zobrazuje časť inštancie
vzoru zodpovedajúcemu zadefinovanej štruktúre so zvýraznením jednotlivých dimenzií a im
prislúchajúcim účastníkom.

Obrázok 3-10. Príklad zaznamenanej štruktúry riešenia vzoru Abstract factory pomocou jazyka
DPML [21]

Po zadefinovaní jazyka autori vytvorili modelovací nástroj, pomocou ktorého je moţné nielen
definovať štruktúry nových vzorov, ale aj riešiť inštanciáciu vzorov na úrovni UML modelov.
Tá sa zameriava na kontrolu vnútornej konzistencie vzoru vyplývajúcej z prítomností
všetkých účastníkov vzoru vyplývajúcich z jednotlivých dimenzií. Postup pri vytváraní
inštancie vzoru je takýto:
1. Vloţenie opisu riešenia vzoru zaznamenanom v jazyku DPML do modelu.
2. Previazanie existujúcich účastníkov vzoru s rolami definovanými v rámci DPML
opisu.
3. Nástroj skontroluje vnútornú konzistenciu vytváranej inštancie (overí prítomnosť
všetkých vyţadovaných účastníkov rolí podľa jednotlivých dimenzií). V prípade
zistenej nekonzistencie upozorní na túto skutočnosť vývojára, pričom ho vyzve
na vykonanie nápravy.
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Obrázok 3-11. Účastníci vzoru Abstract factory s vyznačením ich príslušnosti k dimenziám [21]
3.2.5

Evolúcie inštancií vzorov

Je zrejmé, ţe zmeny sú neoddeliteľnou súčasťou vývoja softvéru. Je problémom, keď si jedna
malá zmena vyţiada rozsiahlu sériu zmien v celom systéme. Jedným z prínosov návrhových
vzorov je moţnosť jednoduchšieho vykonávania určitých druhov zmien, ktoré riešenie vzoru
implicitne predpokladá. Naopak, nevhodné zásahy môţu viesť k poškodeniu štruktúry
inštancií, čo môţe mať negatívny vplyv na ďalší rozvoj systému. Problematikou zmien
inštancií vzorov počas ich ţivotného cyklu sa zaoberá práca Dong-a a kol. [16]. Autorom sa
podarilo zdokumentovať základné typy zmien a určiť, pre ktoré vzory sú dané typy zmien
relevantné. Identifikované boli tieto typy zmien:
1. Nezávislá (Independent) zmena – jednoduché pridanie alebo odstránenie triedy a k nej
prislúchajúcich väzieb, napríklad rozšírenie vzoru Mediator o účastníka roly
ConcreteCollegue.
2. Balíčková (Packaged) zmena – dochádza k pridaniu alebo odobratiu nezávislej triedy
a k nej prislúchajúcich väzieb a súčasne k pridaniu (odobratiu) atribútov alebo operácii
danej triedy. Napríklad pridanie ConcreteObserver do vzoru Observer (obrázky č. 312 a 3-13).
3. Zmena skupiny tried (Class Group) – dochádza k pridaniu (odobratiu)
atribútov/operácií vo viacerých triedach súčasne. Napr. pridanie atribútu k Observeru
(obrázky č. 3-12 a 3-14).
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Subject

Observer

ConcreteSubject

ConcreteObserver1

ConcreteObserver2

+1()
+2()

+1()
+2()

+1()
+2()

Obrázok 3-12. Pôvodná štruktúra vzoru [16]

Subject

Observer

ConcreteSubject

ConcreteObserver1 ConcreteObserver2 ConcreteObserver2

+1()
+2()

+1()
+2()

+1()
+2()

+1()
+2()

Obrázok 3-13. Balíčková zmena na vzore Observer [16]

Subject

Observer

ConcreteSubject

ConcreteObserver1

ConcreteObserver2

+1()
+2()
+3()

+1()
+2()
+3()

+1()
+2()
+3()

Obrázok 3-14. Zmena skupiny tried na vzore Observer [16]

4. Zmena korelovaných tried (Correlated Classes) – pridanie (odobratie) jednej triedy,
ktoré vedie k pridaniu (odobratiu) ďalších tried. Napríklad pridanie ConcreteFactory
do Abstract factory znamená pridanie ďalších produktov (obrázky č. 3-15 a 3-16).
5. Zmena korelovaných atribútov / operácií (Correlated Attributes / Operations) –
pridanie (odobratie) triedy, ktoré si vyţiada pridanie (odobratie) atribútov / operácií aj
v pôvodných triedach vzoru. Napríklad pridanie nového typu produktov v Abstract
factory vedie k pridaniu metód vytvárajúcich produkty daného typu (obrázky
č. 3-15 a 3-17).

Tabuľka č. 3-3 obsahuje typy zmien, ktoré moţno nad jednotlivými vzormi vykonať.
Súčasťou práce [16] je vytvorenie nástroja, ktorý vykonáva opísané zmeny nad inštanciami
návrhových vzorov. Jeho činnosť je zaloţená na vykonávaní XSLT transformácií nad XMI
reprezentáciami modelov. V práci [17] bol predstavený alternatívny nástroj, ktorý dané typy
zmien vykonáva pomocou QVT transformácií priamo nad UML modelmi.
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AbstractFactory
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+createProductA()
+createProductB()

ProductA1

ProductA2

ProductB2

ProductB1

AbstractProductB
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Obrázok 3-15. Pôvodná štruktúra vzoru Abstract factory [16]
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Obrázok 3-16. Zmena korelovaných tried na vzore Abstract factory [16]
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Obrázok 3-17. Zmena korelovaných operácií na vzore Abstract factory [16]
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Tabuľka 3-3. Zmeny prislúchajúce k jednotlivým vzorom [16]

Návrhový vzor

3.3

Návrhový vzor

Abstract Factory
Builder
Factory Method
Prototype
Singleton

Typ
zmeny
4,5
4,5
4
2
-

Adapter

4,5

Decorator
Façade
Flyweight
Proxy
Chain of
Responsibility
Command

Bridge
Composite

2
2

Interpreter
Iterator

Typ
zmeny
2,3
1
2
4
2

Návrhový vzor Typ
zmeny
Mediator
1
Memento
3
Observer
2,3
State
2
Strategy
2

4

Template
Method
Visitor

2
4

2,3
2,5

Prístupy k rozpoznávaniu inštancií návrhových vzorov

Ďalšou nemenej dôleţitou aktivitou týkajúcou sa návrhových vzorov je rozpoznávanie ich
inštancií v existujúcich softvéroch. S rastom populárnosti vyuţívania vzorov pri vývoji
softvéru sa ich inštancie vyskytujú v systémoch čoraz častejšie. V určitých situáciách (napr.
nedodrţanie mennej konvencie) sa môţe stať, ţe so zvyšným kontextom riešenia splynú
natoľko, ţe ich nie je jednoduché „na prvý pohľad“ v danom systéme identifikovať. Ak sa
k takej situácií dostavia ďalšie negatívne faktory, ako napr. nedostatočná dokumentácia
na úrovni návrhu resp. zdrojového kódu, či výmena kľúčových osôb projektu, poľahky sa
môţe stať, ţe inštancie vzorov zostanú v softvéri pre ďalších vývojárov skryté. S narastajúcou
veľkosťou a zloţitosťou existujúcich softvérov nie sú obdobné scenáre nijako scestné, naopak
pravdepodobnosť ich výskytu je nezanedbateľná. Navyše, ak vezmeme v úvahu fakt, ţe
viacero softvérových riešení v určitej podobe preţíva relatívne dlhú dobu (napr. rôzne časti
operačných systémov), je zrejmé, ţe teraz aj v budúcnosti bude rásť potreba po kvalitnej
údrţbe týchto celkov. Tá je opäť výrazne komplikovanejšia, ak nie sú zdokumentované
pôvodné úmysly ich autorov. V takýchto situáciách sa môţu vývojári len opierať o svoju
intuíciu, aby ich zásahy boli v súlade s koncepciami pôvodnými autorov. Pritom návrhové
vzory prinášajú konceptuálnejšie riešenia, ktoré sa dostávajú do všeobecného povedomia,
a tak informácia, ţe pôvodní autori pouţili pri svojom riešení niektorý zo vzorov môţe mať
veľmi priaznivý dosah na prácu pri údrţbe daného riešenia. V prípade chýbajúcich informácií
o prítomnosti návrhových vzorov v kóde narastá riziko týchto komplikácii:
Nadbytočná zloţitosť – riešenia návrhových vzorov nepredstavujú najpriamočiarejšie
riešenia, ale zloţitejšie, ktoré počítajú aj s prípadnými zmenami v budúcnosti. Ak sa
tieto pozitívne črty pouţitia vzorov nevyuţívajú, môţe ich prítomnosť znamenať len
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nepotrebné zvýšenie zloţitosti a pochopiteľnosti celkového riešenia bez ďalšieho
pozitívneho efektu.
Nevyuţitie výhod z prítomností vzoru – ako bolo spomenuté v predošlom bode,
riešenia vzorov okrem iného pripravujú kód na ďalšie zmeny v budúcnosti. Ak však
vývojár nevie o tejto moţnosti, hrozí, ţe pri dopĺňaní obdobnej funkcionality
nevyuţije výhodnosť prítomnosti vzoru, ale vytvorí vlastné riešenie predstavujúce
paralelné k existujúcej inštancii. Tým sa môţe opäť bezvýznamne zvýšiť zloţitosť
riešenia.
Hrozba poškodenia štruktúry vzoru – ďalším z rizík neuvedomenia si prítomnosti
vzoru v projekte je, ţe pri nevhodných zásahoch môţe dôjsť k poškodeniu vnútornej
štruktúry inštancie vzoru a tým aj celého zmyslu jeho nasadenia. V takom prípade sa
môţe stať prítomnosť poškodenej inštancie skôr komplikáciou ako prínosom.
Vzhľadom na prítomnosť týchto rizík a čoraz väčšej miery zloţitosti softvérových systémov,
ktorá priamo zvyšuje pravdepodobnosť hrozieb plynúcich z týchto rizík, jednou z iniciatív
okolo problematiky návrhových vzorov je rozpoznávanie ich inštancií v existujúcich
softvérových riešeniach.
V súčasnosti existuje viacero rôznych prístupov zameriavajúcich sa na rozpoznávanie
inštancií návrhových vzorov v existujúcich softvéroch. Zatiaľ však ide skôr o výskumné
prístupy, ţiadny z významných CASE nástroj takou funkcionalitou nedisponuje. Doterajšie
prístupy tak v značnej miere predstavujú výstupy výskumných skupín z univerzitného
prostredia.
Všeobecne platí, ţe celkový proces identifikácie návrhových vzorov pozostáva z dvoch
čiastočne oddeliteľných fáz: analýzy a vyhodnocovania výsledkov analýzy.
Analýza
Za prvú fázu rozpoznávacieho procesu moţno povaţovať analýzu, počas ktorej dochádza
k vytvoreniu modelu analyzovaného systému, pričom sa zaznamenávajú hodnoty sledovaných
veličín. O aké veličiny ide, je špecifické pre jednotlivé prístupy. Všeobecne však moţno
povedať, ţe ide o veličiny, pomocou ktorých je v príslušnom prístupe opísaná štruktúra
rozpoznávaného vzoru. Jednotlivé prístupy k analýze sa zameriavajú na niektoré z troch
základných oblasti:
Statická analýza – sleduje základnú štruktúru tried a vzťahov medzi nimi, ktoré
bývajú často zrejmé z diagramu tried. Ide napríklad o analýzu väzieb medzi triedami,
atribútov tried, operácií, ich parametrov či návratových hodnôt. Statickú analýzu je
moţné vykonať nielen nad existujúcimi zdrojovými kódmi, ako vstup je moţné pouţiť
aj spomínaný diagram tried. Problémom statickej analýzy je, ţe sa zameriava čisto
na štruktúru analyzovaného kódu, ktorá spravidla neobsahuje dostatočné mnoţstvo
informácií na vyhodnotenie prítomnosti vzoru. Nie je aţ tak zriedkavé, keď časti kódu
nezodpovedajúce ţiadnemu vzoru majú rovnakú štruktúru ako niektorý zo vzorov,
a tak sú nesprávne označené za inštanciu vzor (v takom prípade hovoríme o tzv.
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falošnom, resp. false-positive rozpoznaní). Dokonca viaceré vzory majú svoju
štruktúru rovnakú, a tak nemusí byť moţné s vyuţitím výhradne statickej analýzy
rozlíšiť, o ktoré ide. Medzi problematické dvojice patria:
o Strategy  State
o Decorator  Chain of Responsibility
Za výhody statickej analýzy moţno povaţovať najmä jednoduchosť získavania
vstupných údajov. Keďţe ide o čisto statické informácie, je moţné získavať vstupné
informácie napr. pomocou reflexie alebo s vyuţitím existujúcich nástrojov
vytvárajúcich diagramy tried zo zdrojových kódov.
Semi-dynamická analýza sa zameriava na správanie vyhodnocovaných metód. Často
nasleduje po statickej analýze, pomocou ktorej bývajú vytypovaní kandidáti
na inštancie vzorov, pričom úlohou semi-dynamickej analýzy je potvrdiť, resp.
vyvrátiť správnosť kandidáta. Pri semi-dynamickej analýze sa môţe vyhodnocovať
postupnosť krokov (control flow), pričom bývajú často rozpoznávané význačné črty
ako napríklad volanie vybraných metód, či vznik inštancií objektov. Ako vstup je
moţné pouţiť tzv. AST (abstract syntax tree) stromy obsahujúce preloţený textový
zápis zdrojového kódu do podoby štruktúrovaného stromu, ktorého vrcholmi sú
jednotlivé elementy jazyka. V takom prípade sú autori odbremenení od lexikografickej
a syntaktickej analýzy nad analyzovaným kódom, túto môţe vykonať existujúci
prekladač pre daný jazyk. Realizácia semi-dynamickej analýzy predstavuje podstatne
náročnejší problém, neţ v prípade statickej. Spôsobov, akými je moţné rovnakú
funkcionalitu zapísať je veľké mnoţstvo (teoreticky nekonečno rôznych spôsobov),
a tak vyhodnotenie, či analyzovaný zápis predstavuje skúmanú funkcionalitu alebo
nie, nemusí viesť k jednoznačnému výsledku. Obzvlášť v tejto oblasti sa prejavuje
klasický problém pri rozpoznávaní, keď definovanie vágnych kritérií môţe znamenať
nesprávne označenie aj „nevzorových“ častí za „vzorové“ (false-positive rozpoznanie)
a definovanie príliš striktných pravidiel môţe viesť k vyradeniu neštandardných (ale
správnych) spôsobov realizácie vzoru. Preto správne nastavenie rozpoznávacích
kritérií je kľúčom k úspechu semi-dynamickej analýzy.
Dynamická (Run-time) analýza sa zameriava na vyhodnocovanie vykonávania
programu počas jeho behu. Jej účelom býva často potvrdiť kandidáta na vzor
plynúceho zo statickej a semi-dynamickej analýzy. Potreba spresnenia semidynamickej analýzy môţe vyplývať z týchto dôvodov:
o Definovanie príliš striktných pravidiel môţe viesť k vyradeniu netypických
spôsobov realizácie. Riešením býva definovanie vágnejších pravidiel semidynamickej analýzy a definitívne potvrdenie kandidátov aţ pomocou
dynamickej.
o Exaktný spôsob vykonania programu nemusí byť zo zdrojových kódov vţdy
evidentný, nakoľko môţe závisieť od zvyšného kontextu programu. V takom
prípade je veľmi ťaţké rozhodnúť len na základe štruktúry kódu, presnejšie
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rozhodnutie je moţné vykonať aţ na základe konkrétneho behu programu,
v ktorom sa jeho črty môţu prejaviť.
Dynamická analýza zachytáva spravidla informácie týkajúce sa konkrétneho behu
programu, napr. počet inštancií, väzby medzi konkrétnymi objektmi a podobne. Medzi
základné problémy dynamickej analýzy patria:
o Jej realizácia je pomerne náročná. Vzhľadom na bezpečnostné mechanizmy
operačných systémov nie je jednoduché získavať podrobné informácie
o vnútornom stave beţiaceho procesu, ktoré by mohli predstavovať vstup pre
dynamickú analýzu. Riešením môţe byť napr. spustenie programu cez ladiace
(debug) rozhranie, ktoré má prístup k takýmto informáciám, resp. pouţitie
špeciálne upravených kompilátorov, ktoré do analyzovaného kódu doplnia
inštrukcie zverejňujúce aktuálny stav jeho vykonávania.
o Podmienkou úspešnej dynamickej analýzy je reálne vykonanie všetkých
analyzovaných oblastí. To znamená, ţe dynamická analýza prinesie výsledky,
aţ keď necháme program vykonať celú svoju funkcionalitu (resp. funkcionalitu
analyzovaných oblastí). Dá sa to dosiahnuť napr. dlhodobým sledovaním
vykonávania programu alebo sledovaním vykonávania testovacích scenárov (či
uţ manuálnych alebo automatických), ktoré by mali pokryť celú funkcionalitu
softvéru. Preto vykonanie dynamickej analýzy býva spravila časovo
náročnejšie ako vykonanie vyššie opísaných analýz.
Poznámka: Pomenovania analyzovaných oblastí nie sú vo všetkých prístupoch jednoznačné,
preto sme pre účely tejto práce zaviedli vlastné, ktoré nemusia byť v úplnom súlade s inými
prácami. Napr. v prístupe Shi-a a kol. [52] sa uvádza pojem dynamická analýza, ale
z pohľadu našej klasifikácie ide o semi-dynamickú analýzu.
Vyhodnotenie analýzy
Druhú fázu rozpoznávania inštancií vzorov predstavuje vyhodnotenie získaných výstupov
z analýzy, ktorými často býva rozsiahla mnoţina údajov predstavujúca pohľad
na analyzovaný softvér. Túto mnoţinu je potrebné porovnať s opismi jednotlivých vzorov,
na základe čoho moţno usúdiť, či sú inštancie sledovaných vzorov v analyzovaných vzorkách
prítomné alebo nie. Medzi metódy rozpoznávania inštancií patria:
Jednoduché porovnanie vybraných hodnôt – je pouţiteľné, ak sú výsledkom merania
absolútne hodnoty, ktoré je moţné reálne porovnať. Príkladom môţu byť poţiadavky
hodnôt v definovaných intervaloch a podobne.
Vyhľadávanie podgrafov v grafoch – pouţíva sa, keď sú aj analyzovaný softvér aj
opisy vzorov zaznamenané v podobe grafov. Potom je moţné rozpoznať inštanciu
vzoru ako podgraf grafu opisujúceho celú analyzovanú vzorku.
Hľadanie miery podobnosti – pouţíva sa, ak nechceme vyhodnocovať na základe
striktných logických pravidiel pre posudzovanie jednotlivých nameraných hodnôt,
ktoré by vţdy jednoznačne potvrdili resp. vylúčili, či odmeraná hodnota zodpovedá
vzoru alebo nie. Výsledkom rozpoznávania miery podobnosti bývajú hodnoty 0 –
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100% pre podobnosť jednotlivých sledovaných čŕt, na základe ktorých je moţno určiť
celkovú podobnosť kandidáta s opisom vzoru. Potom je moţné na základe
definovaných medzných hodnôt rozhodnúť, či daný kandidát bude povaţovaný za
vzor alebo nie.
Logické programovanie – ide o prístup vyuţívajúci deklaratívnosť jazykov logického
programovania (keď programátor opisuje cieľ výpočtu, prostredie musí samo vyriešiť,
ako sa k cieľu dopracuje). Príkladom prístupu je práca Wuyts-a a kol. [62] zaloţená
na jazyku Prolog, kde sú opisy vzorov definované ako predikáty a opis analyzovaného
systému je zaznamenaný v tvare faktov. Následne interpret Prolog-u na základe
vstupov vyhľadá inštancie vzorov.
Strojové učenie – moţno povaţovať za experimentálny prístup vyuţívajúci neurónové
siete na rozlíšenie inštancie vzoru od iných častí programu. Základom je učenie
neurónovej siete nad trénovacou mnoţinou, ktorej prvkom sú dodané výsledky
a posúdenia experta, či ide o inštanciu alebo nie. Metódu je moţné pouţiť
v kombinácií s niektorou z predošlých, kde by sa systém priebeţne učil ako
interpretovať výsledky analýzy a svoje výsledky by spresňoval na základe spätnej
väzby od pouţívateľov. Tento spôsob vyhodnocovania bol pouţitý napr. v prístupe
Ferenc-a a kol. [21].
Podrobnejšie opíšeme vybrané prístupy k rozpoznávaniu inštancií vzorov.
3.3.1

Rozpoznávanie pomocou odtlačkov prstov (Fingerprinting)

Prístup vytvorený Gu´eh´eneuc a kol. [29] predstavuje metódu zaloţenú na skúmaní
základných metrík pre jednotlivé prvky analyzovaného kódu, ktoré sú porovnávané
s metrikami, ktoré by mali zodpovedať jednotlivým účastníkom rolí návrhových vzorov (tzv.
odtlačky jednotlivých rolí - fingerprints). Cieľom prístupu nie je exaktné rozpoznávanie
vzorov, ale sústreďuje sa na prvotnú analýzu, pomocou ktorej je moţné rýchlo a hrubo
vytypovať kandidátov na prítomnosť vzorov. Takto je moţné výrazne zúţiť prehľadávaný
priestor pre rozpoznávanie inštancií presnejšími metódami, ktoré bývajú spravidla časovo
náročnejšie na realizáciu. V konečnom dôsledku by tak malo dôjsť k značnej časovej úspore
pri zachovaní rovnakej úspešnosti ako pri pouţití len precíznejšej metódy. Pri takom prístupe
je však potrebné klásť dôraz na to, aby prvotná metóda minimálne filtrovala skutočné výskyty
vzorov hoci aj na úkor väčšieho mnoţstva false-positive vyhodnotení (tie majú byť následne
odfiltrované precíznejšou metódou).
Pri identifikácii odtlačkov jednotlivých rolí vzorov postupovali autori v týchto krokoch:
1. Vytvorenie úložiska – prvým krokom bolo vytvorenie úloţiska pozostávajúceho zo 6
Java programov predstavujúcich 7068 tried. V nich boli manuálne identifikované
a označené roly 93 inštancií 15-tich vzorov.
2. Výpočet metrík – následne došlo k výpočtu vybraných metrík nad obsahom
repozitára. Zoznam metrík, ktoré boli vyhodnocované, sa nachádza v tabuľke č. 3-4.
3. Odvodenie pravidiel – na základe znalostí o inštanciách vzorov a metrikách celého
systému došlo k identifikácii pravidiel, ktoré by mali platiť pre jednotlivé roly. Na
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odvodenie pravidiel bol vyuţitý princíp strojového učenia, keď boli dáta poskytnuté
open source nástroju JRip [61], ktorý je určený na odvodzovanie pravidiel prioritne
pre úlohy týkajúce sa dolovania dát (data mining). Ako vstup boli pouţité vţdy
mnoţiny obsahujúce účastníkov jednotlivých rolí vzorov spolu s trikrát väčším
mnoţstvom podobných tried, ktoré neboli účastníkmi ţiadnej roly. Takto mohol
nástroj identifikovať spoločné črty účastníkov rolí, pomocou ktorých je ich moţné
odlíšiť od ostatných elementov analyzovaného programu.
4. Validácia pravidiel a interpretácia pravidiel – posledným krokom bolo overenie
a interpretácia identifikovaných pravidiel. Spomedzi vytvorenej skupiny boli
odstránené pravidlá, ktorých pravdepodobnosť úspešnosti bola nízka, a ktoré vznikli
na základe vzoriek obsahujúcich menší počet účastníkov.
Ako príklad overenia metódy autori uvádzajú rozpoznávanie vzoru Composite. Preň bolo
ponechaná len jedna sada pravidiel zodpovedajúcich role Leaf. Ich aplikovanie testovaným
systémom viedlo k výsledkom prezentovaným v tabuľke 3-5. Z nej vyplýva, ţe sa podarilo
identifikovať 7 – 20 rôznych kandidátov na účastníkov týchto rolí, čo viedlo k zredukovaniu
skúmaného priestoru o 69 – 89,15%.
Na základe prezentovaných výsledkov je moţné konštatovať, ţe autorom sa podarilo splniť
ich cieľ vykonať prvotnú analýzu určenú na redukovanie rozpoznávacieho priestoru pre iné
metódy. Samotní autori neodporúčajú výhradné pouţitie tejto metódy, nakoľko sa ukázalo, ţe
podobné odtlačky ako roly vzorov majú veľakrát aj časti programov, ktoré nesúvisia so
vzormi, alebo ţe rôzne roly rôznych vzorov mávajú rovnaké odtlačky. Problémom metódy
môţe byť odfiltrovanie neštandardných riešení (ktorých metriky nezodpovedajú odtlačkom
vzorov), ktoré by ale mohli byť úspešne rozpoznané inými metódami. Autori vo svojej práci
neuvádzajú, ako pristúpiť k riešeniu daného problému. Taktieţ je potrebné klásť dôraz
na manuálne overenie identifikovaných pravidiel, ktorého úlohou by malo byť odlíšenie
pravidiel, ktoré naozaj vyplývajú z podstaty vzoru od tých, ktoré zhodou okolností platia
v programoch trénovacieho repozitára, ale so samotným vzorom nesúvisia.
3.3.2

Rozpoznávanie na základe ohodnotenia podobnosti (Similarity scoring)

Prístup vytvorený Tsantalis-om a kol. [55] sa prioritne zameriava na fázu vyhodnocovania
nameraných výsledkov, pričom umoţňuje pozitívne identifikovať nielen inštancie, ktoré
presne zodpovedajú porovnávacím vzorkám vzorov, ale tieţ tie, ktoré sú im do určitej miery
podobné. Umoţňuje tak rozpoznať nielen inštancie vytvorené presne podľa príkladov
z katalógu GoF, ale aj tie, ktoré sa od katalógových mierne odlišujú.
Princíp je zaloţený na vyhľadávaní podobných grafov. Aplikuje algoritmus porovnávania
podobnosti grafov, ktorý bol predstavený v prací Blendel-a a kol. [4] za účelom vyhľadávania
na webe. Ten ako vstup pouţíva matice susednosti opisujúce graf väzieb určitého typu.
Algoritmus výpočtu ohodnotenia podobnosti pozostáva z týchto krokov:
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Tabuľka 3-4. Metriky použité v prístupe Gu´eh´eneuc-a a kol. [29]

Oblasť

Skratka

Opis

Veľkosť

NM

Počet metód

NMA

Počet nových metód

NMI

Počet zdedených metód

NMO

Počet prekrytých metód

WMC

Váhovaný počet metód

CLT

Hĺbka Class-to-Leaf

DIT

Hĺbka v strome dedenia

NOC

Počet potomkov

C

Konektivita „C“

LCOM5

Nedostatok súdrţnosti v metódach 5

ACMIC

Import tried-metód predkov

CBO

Zviazanosť medzi objektmi

DCMEC

Export tried-metód potomkom

Príbuzenstvo

Súdržnosť

Zviazanosť

Tabuľka 3-5. Výsledky redukcie pre rolu Leaf vzoru Composite nad programom JHotDraw [29]

Odtlačky

Počet tried
vyhovujúcich
odtlačkom

Redukcia
rozpoznávacieho
priestoru

NMI >= 26 AND DIT >= 5

20

69,00 %

NMI >= 25 AND NMO >= 2

7

89,15 %

DIT >= 3 AND NM <= 12

10

84,50 %

1. Z0 = 1 (jednotková matica o rozmeroch počet vrcholov grafu analyzovaného systému x
počet vrcholov porovnávanej vzorky)
2. Pokiaľ nekonverguje vykonáva sa iterácia (párny počet krát):

Zk

1

BZ k AT

BT Z k A

BZ k AT

BT Z k A

1
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A je matica susednosti zodpovedajúca grafu analyzovaného systému,
B je matica susednosti zodpovedajúca grafu porovnávanej vzorky.
Výsledkom je matica Z zachytávajúca mieru podobnosti jednotlivých elementov
analyzovaného modelu s jednotlivými elementmi porovnávanej vzorky.
Tsantalis a kol. vytvorili metódu, ktorá s vyuţitím opísaného algoritmu slúţi rozpoznávanie
inštancií vzorov. Vzory a aj analyzovaný systém sú zaznamenané v tvare viacerých grafov,
pričom kaţdý zachytáva väzby pre jednu sledovanú vlastnosť (napr. jeden graf pre
generalizáciu, jeden pre asociácie, jeden pre volanie metód a podobne). Tieto by mohli byť
transformované do matíc susednosti a mohol by byť nad nimi vykonaný vyššie opísaný
algoritmus, pomocou ktorého by bolo moţné identifikovať podobnosť medzi analyzovaným
systémom a katalógovými inštanciami vzorov. Problémom je, ţe celý systém by predstavoval
veľké grafy vedúce k veľkým maticiam susednosti. Tento fakt by viedol k potrebe
mnohopočetných iterácií algoritmu, čo by sa odzrkadlilo na jeho veľkej časovej náročnosti.
Autori sa preto rozhodli rozdeliť analyzovaný systém na viacero menších segmentov, nad
ktorými bude prebiehať rozpoznávanie vzorov oddelene. Ako kritérium pre segmentáciu si
zvolili generalizáciu (resp. realizáciu rozhraní), pričom jeden segment obsahuje jeden strom
dedičnosti. Keďţe ide o strom, predpokladá sa, ţe kaţdý potomok ma práve jedného rodiča (s
výnimkou koreňa, ktorý nemá ţiadneho). Objektovo orientované jazyky však poznajú aj
viacnásobnú dedičnosť (minimálne na úrovni implementácie rozhraní), a teda neplatí, ţe
jedna trieda patrí len do jedného stromu dedičnosti. Tento problém riešia autori vloţením tried
s viacerými rodičmi do viacerých segmentov – do kaţdého prislúchajúceho stromu dedičnosti,
do ktorého trieda patrí. Potom rozpoznávanie inštancií prebieha v týchto krokoch:
1. Analýza systému – prebieha analýza systému, v rámci ktorej sú získavané grafy
pre jednotlivé skúmané vlastnosti (pre kaţdú vlastnosť jeden graf). Tie sú uloţené
v tvare matíc susednosti, výsledkom tak je skupina matíc o rozmeroch n x n, kde n je
počet tried analyzovaného systému.
2. Identifikácia stromov dedičnosti tvoriacich jeden segment – vstupné matice z prvého
kroku sú následne rozdelené na menšie zodpovedajúce identifikovaným stromom
dedičnosti.
3. Vytvorenie matíc subsystémov – nad maticami zodpovedajúcimi jednotlivým
segmentom je moţné rozpoznať vzory, ktoré v sebe obsahujú jeden strom dedičnosti
(napr. Composite, Decorator). Keďţe viaceré návrhové vzory v sebe obsahujú dve
hierarchie dedičnosti (GoF vzory obsahujú maximálne 2 hierarchie dedičnosti), nie je
moţné ich rozpoznať len porovnávaním s maticami zodpovedajúcim jednému stromu
dedičnosti (segmentu). Preto dochádza k vytvoreniu tzv. matíc subsystémov, ktoré
predstavujú kombinácie dvojíc všetkých segmentov. Pre m segmentov tak vznikne
m*(m-1)/2 subsystémov matíc.
4. Aplikácia algoritmu – nad maticami vytvorených subsystémov je spúšťaný algoritmus,
ktorý porovnáva podobnosť pre všetky skúmané vlastnosti.
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5. Extrakcia vzorov – vyhodnotenie výsledkov porovnávania matíc pre jednotlivé
vlastnosti, na základe ktorých dôjde k určeniu inštancií vzorov v analyzovanom
systéme. Ako medzná hodnota pre označenie inštancie je hodnota (x-1)/x, kde x je
počet vlastností sledovaných pre skúmanie podobnosti. Takéto stanovenie medznej
hodnoty napr. znamená, ţe za inštanciu je označená taká časť programu, ktorá spĺňa
x – 1 vlastností úplne a jednu nespĺňa vôbec. Tým by mala byť zabezpečená
dostatočná tolerancia pre variabilitu a súčasne malé mnoţstvo falošných nálezov.
Tsantalis-ov prístup bol následne vylepšený prácou M. Cichého a J. Jakubíka [34][8]. Tí
identifikovali jej nedostatok pri výpočte celkového ohodnotenia podobnosti, v rámci ktorého
sú brané podobnosti pre všetky sledované vlastnosti v rovnakej miere. Vo všeobecnosti však
platí, ţe nie všetky vlastnosti majú rovnaký význam pre rozpoznanie vzoru, keď napríklad
niektoré musia byť naplnené vţdy a iné nie. Cichý a Jakubík zaviedli do výpočtu váhovanie
jednotlivých vlastností, čím zvýšili výpovednú hodnotu celkovej miery podobnosti.
Sledované vlastnosti rozdelili do troch skupín:
Superbázické – ide o doménovo nezávislé vlastnosti, ktoré sú pre vzor kľúčové.
V prípade, ţe analyzovaná vzorka nespĺňa tieto vlastnosti, nemôţe byť povaţovaná
za inštanciu vzoru.
Bázické – ide o doménovo nezávislé vlastnosti, ktoré predstavujú podstatu vzoru. Mali
by sa vyskytovať v kaţdej inštancii vzoru, ich neprítomnosť však nie je tak kritická
ako v prípade superbázických.
Doplňujúce vlastnosti – ide o vlastnosti dopĺňajúce štruktúru návrhového vzoru.
V prípade týchto vlastností je predpokladaná určitá miera variability, takţe sa nepočíta
s tým, ţe všetky inštancie budú dané vlastnosti plne spĺňať.
Potom algoritmus výpočtu upravili tak, ţe v prípade neprítomnosti superbázických vlastností
v analyzovaných vzorkách sa automaticky zamietne prítomnosť rozpoznávanej inštancie.
Pri výpočte finálnej miery podobnosti majú bázické vlastnosti výrazne vyššiu váhu ako
doplňujúce vlastnosti. Dôsledkom toho je, ţe ak sa analyzovaná vzorka odlišuje od vzoru
na úrovni bázických vlastnosti, jej ohodnotenie podobnosti výrazne klesá, zatiaľ čo odlišnosť
na úrovni doplňujúcich vlastností nemá aţ tak zásadný vplyv na celkovú mieru podobnosti.
Vďaka tomu je zabezpečené, ţe sa miera podobnosti pre rôzne varianty vzorov pohybuje
v relatívne úzkom rozsahu, a tak je moţné oveľa presnejšie stanoviť medzné hodnoty pre
úspešnú identifikáciu vzoru s menším rizikom zahodenia neštandardných vzorov, resp.
falošných nálezov.
Prístup ako taký predstavuje zaujímavý spôsob pre porovnávanie analyzovaného systému
s rozpoznávanými vzorkami, keďţe umoţňuje identifikovať inštancie aj bez úplnej zhody.
Tým sa otvára moţnosť identifikovať aj neštandardné varianty vzorov, ktorých podobnosť
s katalógovým riešením nie je 100%. Problémom je, ţe náročnosť algoritmu výrazne rastie
s veľkosťou analyzovaného systému nielen vo veľkosti porovnávaných matíc, ale aj v počte
iterácií, ktoré je nad nimi potrebné vykonať, pokiaľ nezačnú hodnoty konvergovať. Z tohto
dôvodu bol do algoritmu vloţený princíp segmentovania na základe príslušností
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do hierarchických stromov. Problém môţe nastať, ak by bolo v budúcnosti potrebné
rozpoznávať vzory, ktoré obsahujú viac ako dve hierarchie dedenia.
3.3.3

Rozpoznávanie s dôrazom na semi-dynamickú analýzu

Prístup predstavený Shi-om a kol. [52] okrem samotnej metódy na rozpoznávanie vzorov
predstavuje aj vlastnú kategorizáciou GoF návrhových vzorov z pohľadu ich rozpoznávania
v existujúcich softvéroch vytvorenú na základe podobnosti ich štruktúry a správania.
V tabuľke č. 3-6 sú opísané jednotlivé kategórie vrátane rozdelenia vzorov podľa príslušnosti
k danej kategórii.
Shi a kol. sa vo svojej práci zamerali na rozpoznávanie vzorov riadených štruktúrou
a správaním. Ako je uvedené pri opise kategórie, vzory riadené štruktúrou sú význačné svojou
štruktúrou a väzbami medzi triedami. Z tohto dôvodu bola na ich rozpoznávanie pouţitá
klasická statická forma analýzy. Za účelom rozpoznania vzorov riadených správaním vytvorili
autori vlastnú metódu semi-dynamickej analýzy. (Pozn.: autori v práci síce hovoria
o dynamickej analýze, ale podľa našej klasifikácie ide o semi-dynamickú analýzu). Jej cieľom
je spresniť výsledky statickej analýzy, pomocou ktorej sú identifikovaní kandidáti, teda
potvrdiť resp. vyvrátiť správnosť kandidáta. Keďţe správanie vzorov môţe byť
implementované rôznymi spôsobmi, nie je moţné aplikovať metódu jednoduchého
porovnávania tiel operácií s preddefinovanými šablónami. Cieľom metódy nie je identifikovať
celkové správanie metód, ale rozpoznať, či metóda realizuje poţadovanú funkcionalitu alebo
nie. V metódach sú teda rozpoznávané význačné časti, pri ktorých je identifikované, či
zodpovedajú inštancii alebo nie. Riešenie je zaloţené na analýze toku dát (data-flow) a toku
riadenia (control-flow) nad AST podstromom predstavujúcom význačné časti AST stromu.
Autori identifikovali základné stavebné bloky, z ktorých sú vystavané telá jednotlivých
účastníckych metód vzorov. Tieto bloky prepojili väzbami zachytávajúcimi sekvenciu
vykonania blokov v rámci metódy, čím vznikol tzv. graf toku riadenia (Control-Flow Graph –
CFG). Pomocou týchto grafov opísali účastnícke metódy vzorov, ktoré podliehajú analýze.
Obrázok č. 3-18 zachytáva príklady grafov toku riadenia pre vzory Singleton (metóda
getInstance) a Flyweight (metóda getFlyweight).
Analýza tiel metód je realizovaná v reverznom poradí, teda od konca. Dôvodom tohto
rozhodnutia je jednoduchšie mapovanie jednotlivých účastníckych atribútov, keďţe
pri analýze od konca je moţné jednoznačne určiť návratovú hodnotu, ktorá býva štandardne
jednou z podliehajúcich analýze. Tá je namapovaná na premennú určenú grafom toku riadenia
a následne sa pokračuje s identifikovaním ďalších význačných častí metódy smerom k jej
začiatku.
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Tabuľka 3-6. Kategorizácia vzorov z pohľadu ich rozpoznávania [52]

Názov kategórie

Opis

Prislúchajúce vzory

Vzory ponúkané
jazykmi

Ide o vzory, ktorých ponúkané riešenia
boli priamo implementované do
moderných objektovo orientovaných
jazykov. Potreba priamo inštanciovať
takéto vzory bez vyuţitia existujúcich
jazykových konštrukcií je preto veľmi
nízka.

Iterator, Prototype

Vzory riadené
štruktúrou

Vzory v tejto kategórii môţu byť
identifikované podľa ich vnútornej
štruktúry a väzieb medzi triedami. Väzby
sú pouţívané na oddelenie zodpovedností
tried, patria medzi ne: deklarácia,
asociácia, generalizácia, delegácia.

Bridge, Composite,
Adapter, Facade, Proxy,
Template method,
Visitor

Vzory riadené
správaním

Ide o vzory, ktorých účelom je zabezpečiť
určitý druh správania. Pre identifikáciu
týchto vzorov je podstatná nielen ich
štruktúra, ale aj samotné správanie sa.

Singleton, Abstract
factory, Factory method,
Flyweight, Chain of
responsibility,
Decorator, Strategy,
State, Observer,
Mediator

Doménovo
špecifické vzory

Ide o vzory, ktoré sú svojim uplatnením
zamerané na určitú doménu.

Všeobecné
koncepty

Ide o vzory, ktoré predstavujú všeobecný Builder, Memento
koncept riešenia problému, ale spôsob ich
realizácie je definovaný veľmi všeobecne
bez určitých špecifík, na ktoré by malo

Interpreter, Command

byť rozpoznávanie zamerané.

Metóda bola realizovaná nástrojom Pinot určeným na rozpoznávanie vzorov nad zdrojovým
kódom zaznamenaným v jazyku Java. Experimenty potvrdili, ţe predloţená metóda semidynamickej analýzy úspešne spresnila vyhodnocovanie kandidátov na inštancie vzorov.
Nevýhodou riešenia je, ţe algoritmy na detekciu jednotlivých vzorov sú v nástroji
naprogramované „natvrdo“ bez moţnosti zmeny či rozšírenia katalógu vzorov na úrovni
konfigurácie.
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Singleton: getInstance()

Flyweight: getFlyweight()

Obrázok 3-18. Príklady grafov toku riadenia pre metódy vzorov Singleton a Flyweight [52]
3.3.4

Rozpoznávanie s dôrazom na dynamickú analýzu

Na vykonanie dynamickej analýzy pri rozpoznávaní inštancií vzorov sa vo svojom prístupe
zamerali Heuzeroth a kol. [31]. Rozpoznávanie riešia ako dvojkrokový proces, keď najskôr
pomocou kombinácie statickej a semi-dynamickej analýzy vytypujú kandidátov na inštancie
a tých následne potvrdzujú pomocou dynamickej analýzy. Metóda je zameraná na rozpoznávanie
význačných prvkov v analyzovanom kóde, na základe ktorých je moţné identifikovať jednotlivé
vzory.
Rozpoznávacia metóda je v značnej miere špecifická pre kaţdý vzor, v práci je opísaných
niekoľko špecifických príkladov, medzi inými aj vzor Observer. Preň je identifikácia zaloţená
na rozpoznaní skupiny tried a ich metód zodpovedajúcim kľúčovým rolám vzoru:
Subject.AddListner, Subject.RemoveListner, Subject.Notify a Listner.Update. Statická a semidynamická fáza rozpoznávania identifikuje všetky štvorice zodpovedajúce účastníkom týchto rolí
takto:
Subject.AddListner, Subject.RemoveListner – kandidátmi sú všetky metódy, ktoré majú
jeden parameter a ten je typu trieda, ktorá sa nenachádza strome dedičnosti, v ktorom sa
nachádza aj samotný Subject.
Subject.Notify, Listner.Update – kandidátmi sú všetky dvojice metód S.N a L.U, pre
ktoré platí, ţe S.N volá L.U a L nie je argumentom metódy S.N.

Následné dochádza k vykonaniu dynamickej analýzy, v rámci ktorej sú pre kaţdú štvoricu
kandidátov vyhodnocované tieto kritéria:
Zistenie počtu inštancií jednotlivých tried a následná identifikácia kardinality ich
vzťahu. Môţu byť identifikované tieto moţnosti: N:M, 1:N, 1:1. Pre pozitívnu
identifikáciu vzoru Observer je potrebné, aby objekty tried zodpovedajúcich rolám
Subject a Listner boli vo vzťahu 1:N.
Zistenie či metóda zodpovedajúca role Subject.AddListner pridáva vstupný parameter
do zoznamu, ktorý je atribútom triedy Subject.
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Zistenie či metóda zodpovedajúca role Subject.RemoveListner odoberá vstupný
parameter zo zoznamu, ktorý je atribútom triedy Subject.
Zistenie, či volanie metódy zodpovedajúcej triede Subject.Notify spôsobí volania
metód Update všetkých prislúchajúcich objektov triedy Listner. Táto funkcionalita je
zabezpečená porovnaním stavu na začiatku vykonávania triedy Notify so stavom
na jeho konci. Na začiatku sú všetky metódy Update všetkých prislúchajúcich
objektov triedy Listner označené ako nevykonané a na konci sa kontroluje, či sú
všetky označené ako vykonané. Pri vykonaní kaţdej metódy Listner.Update
z prislúchajúcej metódy Subject.Notify je príznak pre túto metódu nastavený na
hodnotu metóda vykonaná.
Zistenie, či volanie metód Subject.Notify a Listner.Update nespôsobuje vznik, resp.
zánik objektov tried Subject a Listner.
Pri realizácii metódy autori úspešne vyuţili nástroj Recoder [38]. Ide o upravený kompilátor,
ktorý pouţili na generovanie AST stromov pre semi-dynamickú analýzu a na vkladanie
špeciálneho kódu pri kompilácii, pomocou ktorého boli zaznamenávané hodnoty
predstavujúce vstupy pre dynamickú analýzu. Na zaznamenávanie kritérií statickej a semidynamickej analýzy bol vytvorený vlastný jazyk, príklad jeho pouţitia na identifikáciu
kandidátov pre vzor Observer sa nachádza v príklade:

for each class c do
Y :=

// dočasná množina medzivýsledkov obsahujúca potenciálnych kandidátov
for each method m in c do
for each parameter type p in m
where p
c c
p c ≠ p do
for each call from c.n to p.u do
if isNotifyListener(c.n, p.u)
Y := Y

{(c.m, c.n, p.u)}

Takto definovanými pravidlami je riadený proces semi-dynamickej analýzy. Pre zabezpečenie
dynamickej analýzy sa zatiaľ autorom nepodarilo vytvoriť jazyk, pomocou ktorého by
dokázali zapísať pravidlá pre jednotlivé vzory a tieto pravidlá následne vyhodnocovať. Túto
skutočnosť moţno povaţovať za jeden z najväčších nedostatkov daného prístupu. Manuálna
implementácia jednotlivých metrík vyhodnocujúcich stav behu analyzovaného programu
môţe byť značne časovo náročná, takţe fakt, ţe dynamickú analýzu pre jednotlivé vzory je
potrebné vyriešiť na úrovni implementácie nástroja predstavuje značný problém pre jeho
ďalšiu rozšíriteľnosť a pouţiteľnosť.
Iný prístup vyuţívajúci dynamickú analýzu bol predstavený v práci Wendehals [59]. Ten
na rozdiel od predošlého prístupu nevyuţíva na zbieranie údajov pre dynamickú analýzu
modifikovaný kompilátor, ale programy spúšťa v ladiacom (debug) reţime. Takýmto
spôsobom dokáţe pre kaţdé volanie metódy identifikovať rad metód, ktorých volanie
spôsobilo vykonanie analyzovanej metódy (method traces). Na základe týchto informácií je
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zostavený graf volaní metód (call graph), ktorý je porovnávaný s opisom správania vzorov
zaznamenaných v tvare blízkom sekvenčným diagramom UML. Takto vytvorený prístup
predstavuje taktieţ zaujímavý spôsob vykonávania dynamickej analýzy. Jeho nedostatok tkvie
najmä v tom, ţe sa zaoberá len poradím vykonávaných metód, pričom nerieši kontext volania,
napr. či bolo volanie podmienené nejakou skutočnosťou, resp. či došlo k iterácií volaní. Autor
v práci taktieţ neopisuje, ako je riešená integrácia s ladiacim (debug) prostredím – či sú body
prerušenia (breakpoints) do zdrojového kódu vkladané automaticky alebo manuálne,
a rovnako či sú rady volaných metód (method traces) zaznamenávané za behu automaticky
alebo manuálne.
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4 CIELE
Na základe analýzy exitujúceho stavu sme identifikovali dve oblasti týkajúce sa problematiky
návrhových vzorov, ktorými sa budeme ďalej zaoberať. Prvou je podpora pri tvorbe ich
inštancií, druhou je rozpoznávanie inštancií v existujúcich systémoch. V tejto časti určíme
ciele pre kaţdú z nich, vo zvyšných častiach predkladanej práce opíšeme ako sme pristúpili
k ich naplneniu.

4.1

Ciele k podpore tvorby inštancií

V predošlých častiach sme opísali viacero prístupov, ktoré sa viac či menej úspešne snaţia
pomôcť pouţívateľom pri tejto činnosti. Ani jeden z uvedených prístupov však nepovaţujeme
za ideálny. Preto si kladieme za hlavný cieľ v tejto oblasti navrhnúť alternatívny prístup
podporujúci tvorbu inštancií, ktorý sa bude zameriavať na tieto čiastkové ciele:
Tvorba inštancií má byť zaloţená na princípe transformácie modelu, nie na základe
pomocníkov. Vychádzame pritom z myšlienok iniciatívy Modelom riadenej
architektúry (Model Driven Architecture – MDA [45]), ktorá predpokladá existenciu
viacerých modelov reflektujúcich rôzne úrovne abstrakcie. Z modelov, ktoré sú
abstraktne na najvyššej úrovni a zachytávajú platformovo a výpočtovo nezávisle
informácie, sú postupnými transformáciami vytvárané modely zachytávajúce dané
informácie v konkrétnom a špecifickom tvare pre určitú platformu. V našom prípade
je cieľom umoţniť pouţívateľom vytvoriť model svojej problémovej oblasti, v rámci
ktorého naznačí prítomnosť inštancie vzoru. Nástroj následne vykoná transformáciu,
ktorá pôvodné naznačenie inštancie nahradí platnou, novovytvorenou počas
transformácie. Takto vytvorená inštancia má byť v rámci moţností pripojená
do existujúceho kontextu modelu.
Tvorba inštancií má podporovať proces konkretizácie. Predpokladom je, ţe pouţívateľ
v rámci naznačenia prítomnosti vzoru špecializuje jeho inštanciu vytvorením resp.
naznačením vybraných účastníkov. V prípade, ţe pouţívateľ inštanciu alebo jej
niektoré časti neurčí, úlohou nástroja je identifikovať vhodný tvar ich realizácie,
pripadne nahradiť ich štandardným riešením podľa príkladov z katalógu. Výhodou je,
ţe pouţívateľ nepotrebuje poznať a uvaţovať nad celou vnútornou štruktúrou vzoru.
Môţe sa zamerať len na niektorých účastníkov, nemusí sa starať o realizáciu zvyšku
vzoru. Takto moţno pomôcť menej skúseným vývojárom s nasadzovaním vzorov
a priblíţiť tak vzory ich kaţdodennému ţivotu.
Podpora tvorby inštancií nemá byť jednorazovou udalosťou. Inštancie vzorov sa
postupom času môţu vyvíjať, môţe dôjsť k zmenám ich účastníkov a podobne.
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Vytváraný prístup by mal umoţňovať opakovanú podporu pre prácu s inštanciou,
pričom by mal reflektovať zmeny, ktoré pouţívateľ s inštanciou medzičasom urobí.
Proces tvorby inštancií má byť riadený výlučne kombináciou vstupov od pouţívateľa
a opisom vzorov. Nie je prípustné, aby nástroj obsahoval špecifické algoritmy pre
konkrétne vzory. Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých vzorov majú byť uloţené
v rámci ich opisov, nástroj ich bude interpretovať a spracovávať. Dodrţaním tohto
cieľa sa docieli univerzálnosť nástroja, keďţe ten bude spracovávať len opisy, ktoré
môţu byť externe vytvárané, či modifikovateľné.
Celkový proces by mal zohľadňovať moţnú rôznorodosť riešení ponúkaných vzormi.
Kaţdý vzor načrtáva moţné riešenia, ale priamo nešpecifikuje to jediné správne.
Pouţívateľ by mal mať moţnosť zvoliť spôsob realizácie vybraných čŕt vzoru, pričom
navrhovaný prístup by mal byť schopný identifikovať správnu realizáciu zvyšných čŕt
zodpovedajúcu voľbe pouţívateľa. Výhodou je, ţe pouţívateľ je na začiatku
informovaný o moţných črtách vzoru a má moţnosť zvoliť niektoré z nich. Niekedy
sa totiţ stáva, ţe pouţívateľ si neuvedomuje (resp. nepozná) všetky alternatívne
riešenia, ktoré vzor poskytuje, a teda nevie adekvátne rozhodnúť pre optimálne
riešenie. Splnením tohto cieľa sa daná situácia odstráni, pouţívatelia budú
informovaní o všetkých črtách vzoru, môţu si vybrať tie, ktoré im najviac vyhovujú
a vyťaţiť tak z prítomnosti inštancie vzoru maximum.
Prístup, ktorý na základe týchto cieľov navrhneme, budeme taktieţ realizovať v podobe
prototypu, pomocou ktorého overíme jeho vlastnosti a vyhodnotíme jeho vhodnosť.

4.2

Ciele k rozpoznávaniu inštancií

Rozpoznávanie inštancií návrhových vzorov má zjavný prínos pre skvalitnenie procesov
ţivotného cyklu vývoja softvéru, najmä pri zásahoch do riešení rozsiahlejšieho charakteru.
V predchádzajúcej časti boli identifikované základné spôsoby riešenia tejto problematiky
a opísané vybrané prístupy zodpovedajúce týmto spôsobom. V súčasnosti sa javí byť
najmenej rozpracovanou oblasťou problematika dynamickej analýzy. Dôvodom môţe byť
napr. jej zloţitejšia realizácia, keďţe sledovanie správania programu za behu nie je triviálny
problém. Faktom ale zostáva, ţe pomocou dobre vykonanej dynamickej analýzy je moţné
získať značné mnoţstvo informácií, ktoré pomáhajú pri spresňovaní výsledkov analýzy,
najmä pri odhaľovaní false-positive nálezov. Preto si za hlavný cieľ kladieme vytvorenie
vlastného prístupu k rozpoznávaniu inštancií návrhových vzorov v existujúcich softvéroch,
ktorý bude spĺňať takéto vlastnosti:
Identifikácia vzorov bude uskutočnená na základe výsledkov statickej, semidynamickej a dynamickej analýzy. Statická a semi-dynamická analýza bude
realizovaná v prvom kroku, ich výsledkom budú kandidáti na inštancie jednotlivých
vzorov. Cieľom dynamickej analýzy bude spresniť výsledky prvého kroku, a teda
potvrdiť, resp. zamietnuť správnosť identifikovaných kandidátov.
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Definovanie vhodných kritérií dynamickej analýzy, ktoré umoţnia jej automatizovanú
realizáciu s ohľadom na jej budúce vyuţitie. Vzhľadom na to, ţe vykonanie
dynamickej analýzy predstavuje neľahkú úlohu, cieľom je zadefinovať vhodné
rozpoznávacie kritéria, ktoré budú spĺňať tieto vlastnosti:
o ich výsledky budú predstavovať relevantné hodnoty pre uskutočnenie
dynamickej analýzy, teda bude moţné na ich základe rozhodnúť
o akceptovaní, resp. zamietnutí kandidáta na vzor,
o ich hodnoty budú získateľné automatickým spôsobom bez potreby manuálnych
zásahov či uţ na úrovni zdrojového alebo skompilovaného kódu
podliehajúceho analýze.
Rozpoznávací proces bude riadený opismi vzorov. To znamená, ţe samotná metóda
bude všeobecná, opisy jednotlivých vzorov budú predstavovať konfiguračné vstupy
pre rozpoznávanie. Realizácia metódy nebude obsahovať špecifický kód pre jednotlivé
vzory, bude sa riadiť výlučne opismi vzorov dodaných na úrovni konfigurácie.
Cieľom je experimentálne potvrdiť, ţe s vyuţitím dynamickej analýzy moţno úspešne
spresniť výsledky statickej a semi-dynamickej a prispieť tak k väčšej presnosti pri
rozpoznávaní inštancií návrhových vzorov.
Plán k splneniu cieľov bude pozostávať z krokov:
Navrhnutie metódy spĺňajúcej poţadované ciele.
Vytvorenie prototypového nástroja realizujúceho navrhnutú metódu.
Vykonanie experimentov nad vybranými softvérovými riešeniami za účelom
prezentácie splnenia cieľov.
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5 PODPORA PRI TVORBE INŠTANCIÍ
NÁVRHOVÝCH VZOROV

Procesom vytvárania inštancie návrhového vzoru prechádzame pri aplikácii riešenia
ponúkaného vzorom do vytváraného softvérového systému. Medzi vstupy vytvárania
inštancie patrí aktuálny stav vytváraného systému a všeobecný opis návrhového vzoru.
Za výstup povaţujeme pozmenený stav vytváraného systému, ktorý je rozšírený o korektne
vytvorenú inštanciu návrhového vzoru.
Pri podrobnejšej analýze procesu vytvárania inštancií vzorov vychádzame z práce M.
Smolárovej a kol. [53], v rámci ktorej autori identifikovali dve činnosti, ktoré je potrebné
vykonať pri tvorbe inštancie vzoru: abstraktnú a všeobecnú inštanciu vzoru je potrebné
konkretizovať a špecializovať. Tieto činnosti sa môţu na prvý pohľad javiť ako totoţné, no
nie je tomu tak. Kaţdá pribliţuje prvotnú myšlienku vzoru k finálnej inštancii, pričom je
potrebné vykonať obe, aby bolo moţné inštanciu prehlásiť za korektne vytvorenú. Odlišnosti
medzi týmito činnosťami sú prezentované na obrázkoch č. 5-1 a 5-2, v rámci ktorých sú miery
všeobecnosti a abstrakcie prezentované v dvojrozmernom priestore (miera všeobecnosti
horizontálne, miera abstrakcie vertikálne).
Vytváraná inštancia sa stáva konkrétnejšou, keď obsahuje viac stavebných prvkov tvoriacich
korektnú inštanciu. Príklad konkretizácie je znázornený na obrázku č. 5-2 vo vertikálnom
smere zhora nadol. Z počiatočnej abstraktnej myšlienky pouţitia vzoru Observer sa
pridávaním tried, ich atribútov a metód postupne stáva konkrétna inštancia. Na obrázku je
zachytený proces konkretizácie na úrovni návrhu, pričom sa v ňom dá ďalej pokračovať
na úrovni implementácie postupným dopĺňaním zdrojového kódu.
Špecializovanie inštancie znamená priblíţenie všeobecného opisu vzoru do kontextu
vyvíjaného systému. Za všeobecné moţno povaţovať príklady inštancií vzorov prezentované
v katalógu GoF [27]. Tie obsahujú hráčov všetkých rolí (takţe ich moţno povaţovať
za konkrétne), ale títo hráči nezodpovedajú ţiadnej doméne. Špecializovanie predstavuje
úpravy inštancie vzoru, na základe ktorých sa stáva doménovo špecifická, aţ špecifická pre
potreby konkrétnej aplikácie. Za príklady krokov procesu špecializácie moţno povaţovať
definovanie voliteľných počtov hráčov jednotlivých rolí, či adekvátne pomenovanie hráčov
rolí v kontexte vyvíjaného systému. Príklad špecializácie inštancie vzoru je prezentovaný
na obrázku č. 5-2 v horizontálnom smere zľava doprava. Šípky spájajú zodpovedajúcich
hráčov rolí na všeobecnej a špecifickej úrovni.
Podrobnejší pohľad na problematikou procesov konkretizácie a špecializácie pri vývoji
softvéru predstavujú vo svojej práci Návrat a kol. [47] .
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Obrázok 5-1. Dvojrozmerný priestor zachytávajúci mieru všeobecnosti a abstrakcie [54]

Obrázok 5-2. Príklad inštancie vzoru Observer v dvojrozmernom priestore všeobecnosti a abstrakcie
[53]

Moţnosti automatizácie oboch identifikovaných procesov nie sú rovnaké. V prípade
špecializácie sú moţnosti automatickej transformácie značne limitované. Zrejme nie je moţné
očakávať, ţe by automat dokázal rozpoznať doménové špecifiká vytváraného systému a práve
pre jeho potrebu by dokázal zadefinovať poţiadavky na inštanciu vzoru (napríklad
identifikovať vhodných účastníkov zodpovedajúcich riešenej doméne a pod.). Preto úlohou
vývojára zostáva určiť spôsob priblíţenia inštancie vzoru k doménovej oblasti.
Viac priestoru sa objavuje v procese konkretizácie, keď vstupom od pouţívateľa by boli iba
opisy niektorých hráčov rolí, zvyšných hráčov by doplnil proces automatickej transformácie.
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5.1

Východiská navrhovaného riešenia

V tejto časti opíšeme základné východiská, o ktoré sa pri návrhu a realizácii vlastného
spôsobu podpory inštanciácie opierame. Prvé sa zaoberá vlastnosťami rolí spolupracujúcich
v rámci vzoru, druhé pojednáva o variabilite vnútornej štruktúry riešení ponúkaných vzormi.
5.1.1

Rôznorodosť rolí

Vzory sú často definované ako skupina spolupracujúcich rolí. Tieto môţeme často rozdeliť
do skupín: roly týkajúce sa domény vytváraného softvéru a roly realizujúce infraštruktúru
vzoru. Doménové roly môţeme povaţovať za voľnejšie časti vzoru, nakoľko ich účastníci
môţu byť modifikovaní, pridávaní či odoberaní podľa potrieb cieľovej domény softvéru.
Účastníci rolí realizujúcich infraštruktúru sa na rozdiel od doménových medzi rôznymi
inštanciami vzorov výrazne nelíšia. Ich úloha je prepojiť doménové roly tak, aby dohromady
poskytovali očakávanú spoločnú funkcionalitu vzoru.
Jedným z hlavných prínosov zavedenia vzorov v informatike je moţnosť uvaţovať na vyššej
úrovni abstrakcie. Vývojári nemusia pracovať v mysli so všetkými detailmi týkajúcimi sa
vzoru, inštanciu vzoru môţu ponímať ako samostatnú jednotku, ktorá v sebe ukrýva svoju
spletitosť. Keď vývojár uvaţuje o nasadení inštancie vzoru do vytváraného softvéru, prvá
otázka, ktorou sa musí zaoberať, je ako prepojiť novú inštanciu s kontextom softvéru.
Odpoveďou je definovanie doménových rolí. Ostatné otázky týkajúce sa nasadenia vzoru sú
v danom momente druhoradé. Zvyšok je často iba rutinná záleţitosť: namodelovať
doménových účastníkov, namodelovať infraštruktúrnych účastníkov, napísať štandardný
zdrojový kód infraštruktúrnych účastníkov, napísať zdrojový kód doménových účastníkov.
V tabuľke č. 5-1 je opísaných niekoľko vzorov a ich rolí z pohľadu doménovej závislosti.
5.1.2

Umiestnenie vzorov do modelu

V prípade, ţe uvaţujeme o princípe naznačenia prítomnosti vzoru pri podpore jeho
inštanciácie, je potrebné identifikovať spôsob, ako zaznamenať do modelu informáciu o jeho
ţelanej prítomnosti. V práci [19] sú analyzované rôzne rozšírenia UML modelov, ktoré
dopĺňajú informácie o prítomnosti inštancií vzorov. Niektoré z nich predstavujú čisto grafické
rozšírenia diagramov (napr. orámovanie či iné zvýraznenie tried patriacich inštancii vzoru),
iné rozširujú model o doplňujúce informácie týkajúce sa účasti elementov modelu
v inštanciách vzorov. Za jednu z najrelevantnejších foriem rozšírenia modelov moţno
povaţovať UML Profily, ktoré za týmto účelom definujú vlastné stereotypy, prípadne
značkové hodnoty (tagged values). Takto rozšírené modely uţ obsahujú informácie o podobe
prítomnosti inštancie vzoru. Tie však nemusia byť vţdy okamţite zreteľné alebo človeku
jednoducho pochopiteľné. V prípadoch, keď model obsahuje viacero prekrývajúcich sa
inštancií so spoločnými účastníkmi, nemusia byť tieto informácie na prvý pohľad zrejmé.
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Tabuľka 5-1. Opis vybraných vzorov a ich rolí z pohľadu doménovej závislosti

Vzor
Composite

Doménovo
závislé roly
Leaf a jeho
Operation

Opis
Listy a ich operácie tvoria doménovo
závislú funkcionalitu. Ostatné časti vzoru
tvoria
infraštruktúru
umoţňujúcu
hierarchický prístup k listom.

Chain of
HandleRequest,
Responsibility Ancestor

Doménovo závislá je biznis logika
spracúvajúca
udalosť
a následník,
ktorému má byť nespracovateľná udalosť
odoslaná.

Flyweight

Concrete
Flyweight

Concrete Flyweight poskytuje všetku
doménovú funkcionalitu. Zvyšok vzoru
zabezpečuje ukladanie inštancií v pamäti
a prístup k nim.

Proxy

Real Subject,
Proxy

Doménovo závislý je Reálny subjekt
(ktorý
často
existuje
ešte
pred
aplikovaním vzoru Proxy do softvéru)
a funkcionalita
poskytujúca
prístup
k Reálnemu subjektu.

Decorator

Concrete
Component,
Concrete
Decorator

Doménovo
závislý
je
Konkrétny
komponent (často
existujúci pred
aplikáciou
vzoru)
a funkcionalita
Konkrétnych dekorátorov rozširujúcich
Konkrétny komponent.

Riešením tohto problému by bola podpora CASE nástrojov, vďaka ktorej by boli informácie
vizualizované takým spôsobom, ktorý by bol jednoznačný a okamţite pochopiteľný.
Iný spôsob ako rozšíriť model o informácie týkajúce sa prítomnosti inštancií vzorov je
definovaný priamo v špecifikácii jazyka UML [56]. Ide o element typu spolupráca
(Collaboration), ktorého úlohou je zoskupiť iné elementy modelu do jedného logického
celku, ktorý predstavuje samostatnú jednotku na určitej úrovni abstrakcie.
S moţnosťou vloţenia informácie o prítomnosti vzoru do modelu sa otvárajú moţnosti
modelovania na úrovni vzorov. Ich princíp tkvie v definovaní pouţitia samotného vzoru a rolí,
ktoré sú doménovo závislé. Doménovo nezávislými rolami sa nemusíme pri modelovaní
zaoberať, nakoľko ich prítomnosť je definovaná uţ prítomnosťou samotnej inštancie vzoru,
a teda môţu byť automaticky doplnené v rámci procesu konkretizácie transformáciou
inštancie vzoru do finálneho OO návrhu.
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Ukáţeme spôsob modelovania na vyššej úrovni abstrakcie dvomi rôznymi spôsobmi:
pomocou UML elementu Spolupráca a pomocou UML Profilu.
Modelovanie s využitím UML elementu Collaboration
Obrázok 5-3 zachytáva model s naznačenou prítomnosťou vzoru Composite pomocou
elementu Spolupráca. Vzor je špecializovaný pomocou triedy MyLeaf predstavujúcou
účastníka roly Leaf. Trieda MyLeaf je prepojená so zvyškom modelu nesúvisiacim
s inštanciou vzoru, v príklade ide o triedu ClassWorkingWithLeaf.

Obrázok 5-3. Model s naznačenou inštanciou vzoru Composite pomocou elementu Spolupráca

Obrázok 5-4 zachytáva model obsahujúci kompozíciu vzorov Decorator a Composite
s vyuţitím elementu Spolupráca. Prepojenie vzorov je realizované triedami, ktoré špecializujú
inštanciu a predstavujú účastníkov v oboch vzoroch (pre Composite ide o účastníkov v role
Leaf, pre Decorator ide o účastníkov v rolách ConcreteComponent a Concrete Decorator).
Modelovanie s využitím UML Profilu
Obdobne ako s elementom Spolupráca je moţné zachytiť naznačenie alebo prítomnosť vzoru
v modeli pomocou beţných UML elementov diagramu tried (trieda, rozhranie), ktoré sú
označené špecifickým stereotypom, resp. značkovanou hodnotou. Model na obrázku 5-5 môţe
byť po sémantickej stránke rovnaký ako model z obrázku 5-3.
Výhoda UML profilu tkvie v širších moţnostiach umiestňovania značiek na UML elementy.
Ako príklad moţno uviesť umiestnenie značky na asociáciu, pomocou ktorej je moţné
naznačiť mienenú inštanciu vzoru. Obrázok 5-6 zachytáva naznačenie vzoru Observer,
pomocou asociácie so stereotypom Observes. Účastníkov vzoru v tomto prípade nie je
potrebné špeciálne vyznačovať, vyplývajú zo samotnej označenej asociácie (trieda
ObservingClass predstavujúca ConcreteObserver, trieda DataProvider predstavujúca
ConcreteSubject). Obdobný model nie je moţné vytvoriť pomocou elementu Spolupráca
nakoľko nie je moţné previazať element Spolupráca s asociáciou (vyţadovalo by si to väzbu
naviazanú na väzbu) a súčasne ani samotná označená asociácia nepredstavuje konkrétneho
účastníka vzoru, ale predstavuje samotný vzor.
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Obrázok 5-4. Model s kompozíciou vzorov Decorator a Composite s využitím elementu Spolupráca

MyComposite
{CompositePattern = true}
myOperation(){sequential,CompositeOperation = true}

MyLeaf
{CompositeLeaf = true}

ClassWorkingWithLeaf

Obrázok 5-5. Model s naznačenou inštanciou vzoru Composite pomocou značkovaných hodnôt

DataProvider

<<observes>>

ObservingClass

Obrázok 5-6. Model s naznačenou inštanciou vzoru Observer pomocou značkovaných hodnôt
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5.1.3

Variabilita vzorov

Všeobecné chápanie vzorov nie vţdy napĺňa myšlienky ich autorov. Mnoho vývojárov
povaţuje vzory za nemenné šablóny s pevne špecifikovanými triedami, atribútmi
či metódami. Hlavným cieľom je pritom opísať a rozdiskutovať problém a ponúknuť k nemu
adekvátne riešenie. Príklady, ktoré bývajú súčasťou opisu vzorov, nie sú mienené ako jediné
najlepšie riešenia. Ich cieľom je poskytnúť tip na jeden z moţných príkladov realizácie
ponúkaného riešenia. Nanešťastie mnoho vývojárov, či CASE nástrojov, sa ich striktné drţí,
neuvaţujúc o existencii alternatív či rozšírení k pôvodne definovaným príkladom.
Keď sa zameriame podrobnejšie na GoF vzory, dokáţeme identifikovať rozdiely všeobecnosti
jednotlivých ponúkaných príkladov. Na jednej strane stoji vzor Singleton. Ide o veľmi
jednoduchý vzor s exaktným príkladom, ktorý nenecháva veľa miesta na rôzne modifikácie
dodrţujúce poţadovanú funkcionalitu. Na opačnej strane stoja vzory ako Memento. Ich
príklady sú veľmi všeobecné: neposkytujú poţadovanú funkcionalitu, ale len stručne
načrtávajú riešenie. Ich konkrétne inštancie sa môţu výrazne líšiť od publikovaných
príkladov. Medzi týmito protipólnymi stranami sa nachádza väčšina GoF vzorov. Patria
do skupiny, ktorých príklady dokáţu poskytnúť poţadovanú funkcionalitu a pritom
ponechávajú priestor pre ich prispôsobenie. Typickými predstaviteľmi tejto skupiny sú vzory
Composite, Observer, či Decorator.
Z pohľadu podpory inštanciácie vzorov pomocou CASE nástrojov je zloţité podporovať
vzory s veľmi všeobecnými príkladmi. Bolo by veľmi náročné automaticky vytvoriť plne
funkčnú inštanciu vzoru Memento, ktorá by vhodne zapasovala do zvyšku vytváraného
systému. Naopak, minimum komplikácií sa vyskytuje pri vzoroch s presne definovanou
štruktúrou ponechávajúcou len minimum priestoru na variabilitu. Vzory ako Singleton je
moţné inštanciovať s minimom úsilia, generovanie na základe jednotnej šablóny je v tomto
prípade postačujúce. Pre väčšinu vzorov však prístup zaloţený na jednoduchých šablónach
nepostačuje, keďţe ním nie je moţné pokryť všetky známe variácie vzoru. V takom prípade je
potrebné uvaţovať o prístupe, v ktorom sú šablóny vnútornej štruktúry vzorov generované
na základe pouţívateľských poţiadaviek.
Tabuľka 5-2 obsahuje príklady moţných variácií vybraných GoF vzorov.

5.2

Proces tvorby inštancie

Cieľom je zadefinovať proces, pomocou ktorého je moţné vytvárať inštancie vzorov podľa
poţiadaviek určených v časti Ciele k podpore tvorby inštancií. Keďţe primárnym cieľom je
podpora aplikácie vzorov na úrovni modelu, môţeme tento proces chápať ako transformáciu
modelu z počiatočného stavu, ktorým je naznačenie prítomnosti inštancie vzoru, aţ po finálny
stav, ktorým je prítomnosť platnej inštancie vzoru v modeli. Samotnú realizáciu transformácie
je moţné vykonať vlastnými prostriedkami, alebo s vyuţitím transformačných jazykov
a prostredí.
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Tabuľka 5-2. Opis možnej variability pre vybrané vzory
Vzor

Opis variácii

Abstract
Factory

Štruktúra tried sa zásadne nelíši. Väčšina variantov sa
týka spôsobu realizácie účastníkov roly
ConcreteFactory: môţu byť implementované klasicky
alebo ako Singletony, môţu k svojej činnosti vyuţívať
vzor Factory Method alebo Prototype.

Adapter

Existuje viacero spôsobov ako môţu Target, Adapter
a Adaptee spolu komunikovať (s vyţitím delegovania
alebo dedenia).

Bridge

Moţný variant: Vynechanie rozhrania Implementer
v prípade jediného účastníka roly
ConcreteImplementor.

Chain of
Väzby na nasledovníkov môţu byť udrţiavané spoločne
responsibility pomocou účastníka roly Handler alebo špeciálne pre
kaţdý ConcreteHandler. Účastník roly Handler môţe
byť realizovaný triedou so štandardnou posúvajúcou
funkcionalitou alebo len ako rozhranie.
Flyweight

Rozhranie Flyweight môţe byť vynechané.

Existuje viacero jazykov určených na transformáciu medzi modelmi. Jednou z alternatív je
napríklad jazyk QVT (Query View Transformation) [44], ktorý bol definovaný pre potreby
MDA skupinou OMG, prípadne jazyk ATL [2], ktorý bol vytvorený v rámci Eclipse
Modeling Framework. Oba je moţné pouţiť pri procese aplikácie inštancií vzorov. Príklad
niţšie je ukáţkou ATL transformácie pre vzor Singleton, ktorá pridáva triede statickú metódu
určenú na vytvorenie inštancie triedy, čím sa z nej stáva inštancia tohto vzoru:
rule SingletonClass {
from s : UML2!uml::Class (
if thisModule.inElements->includes(s) then
s->oclIsTypeOf(UML2!uml::Class) and
s->getAppliedStereotypes()->
exists(m|m.qualifiedName='MyProfile::Singleton')
else false endif)
to
t : UML2!uml::Class (name <- s.name + 'Singleton'),
op : UML2!uml::Operation (
name <- 'getInstance',
class <- t,
visibility <- #public,
isStatic <- true),
p : UML2!uml::Property (
name <- 'instance',
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type <- t,
visibility <- #private,
isStatic <- true)
}

Pouţitie transformačných jazykov je vhodné pre pevný spôsob transformácie, keď
transformačné pravidlá priamo definujú, ako sa majú jednotlivé elementy modelu
transformovať (obdobne sa deje aj uvedenom príklade transformácie). Našim cieľom však je,
aby bol proces transformácie riadený opisom štruktúry vzoru, pomocou ktorého by sa
vytvárali inštancie vzorov. Výhoda takého prístupu je najmä v jeho pruţnosti, keď by stačilo
doplniť podrobný opis štruktúry nového vzoru, a bolo by moţné vytvárať jeho inštancie.
Navyše väzby medzi jednotlivými účastníkmi vzorov sú spletité a bolo by veľmi zloţité
zachytiť ich pomocou transformačného jazyka. Súčasne podpora pre variabilitu vzorov by
značne skomplikovala transformačné procesy. Z tohto dôvodu sa javí výhodnejšie realizovať
transformácie štandardným algoritmickým jazykom v prostredí umoţňujúcom spracovanie
a transformáciu modelov.
Ďalej zadefinujeme algoritmus vytvárania inštancie vzoru zaloţený na opise vnútornej
štruktúry vzoru. Skladá sa z dvoch častí: identifikovanie vhodného variantu vzoru a doplnenie
chýbajúcich účastníkov pre zvolený variant vzoru.
5.2.1

Proces identifikácie vhodného variantu vzoru

Ako bolo uvedené, riešenia ponúkané vzormi nemusia byť vţdy rovnaké, je vhodné ich
prispôsobiť poţiadavkám plynúcim zo zvyšného vyvíjaného systému. Výber vhodného
riešenia v tomto prípade znamená výber vhodných variantov vzoru. Pod variantom chápeme
mnoţinu vlastností vzoru, ktoré bude vytvorená inštancia spĺňať. Jednému variantu spravidla
zodpovedá jedna šablóna vnútornej štruktúry vzoru, na ktorú je následne moţné aplikovať
účastníkov vzoru. Variant vzoru nehovorí o počte účastníkov jednotlivých rolí, napr. inštancie
vzoru Observer s dvomi alebo tromi účastníkmi roly ConcreteObserver môţu zodpovedať tej
istej variante vzoru. Variant vzoru skôr hovorí o:
prítomnosti rolí v rámci štruktúry vzoru – mnohé roly sú voliteľné, ich
prítomnosť/neprítomnosť je vhodná len za splnenia určitých podmienok,
spôsobe realizácií rolí – roly vzoru je v mnohých prípadoch moţné realizovať
viacerými spôsobmi, podľa okolností vyvíjaného softvéru.

Na zachytenie moţnej variability vzorov sme sa rozhodli vyuţiť techniku modelovania
vlastností (Feature modeling) [13], ktorá bola pôvodne určená pre inţinierstvo produktových
radov (Product-line engineering). Tá je dôleţitá pre zachytenie a riadenie spoločných
a variabilných čŕt v produktových radoch počas všetkých fáz ich ţivotného cyklu.
V počiatočných fázach sa pouţíva na zachytenie rozsahu produktových radov (napríklad
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zachytenie čŕt, ktoré by mali byť produktovým radom podporované). Vo fáze návrhu sú
variácie zachytené modelom vlastností mapované na architektúru spoločnú pre všetky
paralelné produktové línie. Vo fáze vývoja produktu je moţné pomocou modelov vlastností
riadiť získavanie poţiadaviek a analýzu, môţu pomôcť aj pri odhade ceny a náročnosti vývoja
a ponúknuť základ pre automatizovanú konfiguráciu produktov. Modely vlastností sa taktieţ
často vyuţívajú pri generatívnom vývoji softvéru, ktorý si dáva za cieľ automatizovať tvorbu
aplikácií na základe rodín systémov.
V našom prístupe budeme pouţívať modely vlastností na zachytenie moţných variant vzorov.
Model zachytený na obrázku č. 5-7 zobrazuje vybranú variabilitu vzoru Composite. Model je
moţné interpretovať takto:
Účastník roly Component je realizovaný buď ako rozhranie alebo ako abstraktná
trieda.
Metódy určené na spracovanie zoznamu Component-ov môţu byť vynechané,
prítomne len v rámci účastníka roly Composite alebo v celej hierarchii.
Účastník Children prítomný v rámci účastníka roly Composite môţe mať modifikátor
prístupu typu verejný (Public) alebo privátny (Private).
Súčasťou funkcionality vzoru môţe byť aj zabezpečenie väzby na rodiča v rámci
hierarchie. Táto väzba môţe byť zabezpečená na úrovni účastníka roly Component
alebo na účastníkoch Composite a Leaf.
Súčasne kombinácia vybraných čŕt nie je realizovateľná, tieto črty sa navzájom
vylučujú. Tieto navzájom sa vylučujúce črty sú v modeli prepojené prerušovanou
čiarou. Napríklad nie je moţné vynechať metódy na spracovanie zoznamu Children,
pokiaľ by mal tento atribút modifikátor prístupu zvolený ako privátny. Ak by taká
situácia nastala, zoznam by nebolo moţné modifikovať, čím by sa narušila
funkcionalita vzoru.
Odvodenie konfigurácie
Pri vytváraní inštancie vzoru je potrebné špecifikovať všetky poţiadavky týkajúce sa
variability. Cieľom je určiť celkovú mnoţinu vlastností pozostávajúcu z poţadovaných
funkcionálnych a nefunkcionálnych čŕt, ktoré tvoria celkovú konfiguráciu aplikácie
a zachovávajú obmedzenia definované modelom vlastností. Táto mnoţina vlastností je
v terminológii inţinierstva produktových radov označovaná ako konfigurácia produktu.
Našim cieľom nie je vyţadovať od pouţívateľa, aby sa o kaţdej vlastnosti z modelu vyjadril,
či ju mieni alebo nemieni uplatniť vo svojom riešení. Naším úmyslom je umoţniť
pouţívateľovi špecifikovať, ktoré vlastnosti si ţelá uplatniť s tým, ţe zvyšné časti
konfigurácie budú doplnené automaticky nástrojom. Výsledná konfigurácia musí spĺňať
všetky obmedzenia definované príslušným modelom vlastností, čiţe v prípade, ţe poţiadavky
pouţívateľa neumoţňujú zostavenie platnej konfigurácie, pouţívateľ musí byť o tejto
skutočnosti informovaný a vyzvaný, aby zosúladil svoje preferencie s obmedzeniami modelu
vlastností.
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Obrázok 5-7. Príklad modelu vlastností zachytávajúci variabilitu vzoru Composite.

Za účelom odvodenia platnej konfigurácie z poţiadaviek pouţívateľa je celý model vlastností
spolu s poţiadavkami pouţívateľa transformovaný do prostredia Problému špecifikácie
obmedzení (Constraint Specification Problem – CSP) a následne je pouţitý existujúci CSP
odvodzovač na odvodenie finálnej konfigurácie (resp. na identifikáciu nemoţnosti jej
vytvorenia). Transformácia modelu vlastností a poţiadaviek pouţívateľa vychádza z
pravidiel zadefinovaných v práci Benavides-a a kol. [3]. Tabuľka č. 5-3 obsahuje
transformačné pravidlá pre vyuţívané prvky modelu vlastností do obmedzení pre prostredie
CSP, ktoré boli upravené pre potreby navrhovaného prístupu.
Ak pouţijeme ako vstup pre odvodzovací nástroj len model vlastností a poţiadavky
od pouţívateľa, vieme sa síce dopracovať k platnej konfigurácii, ale problém nastáva, ak
existuje takýchto konfigurácii viacero. CSP odvodzovač dokáţe vrátiť všetky vyhovujúce
konfigurácie, ale na základe poskytnutých vstupov nedokáţe identifikovať, ktorá z nich je pre
pouţívateľa najvhodnejšia. Určite nie je vhodné poskytnúť ako výsledok prvú (príp. náhodne
vybratú) konfiguráciu. Napríklad ak by pouţívateľ nešpecifikoval ţiadne poţiadavky,
pravdepodobnosť získania základnej konfigurácie by bola rovnaká ako pravdepodobnosť
kaţdej inej konfigurácie. Obdobný stav by bol pre reálne vyuţitie navrhovaného prístupu
neakceptovateľný.
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Tabuľka 5-3. Transformačné pravidlá elementov modelu vlastností do obmedzení v prostredí CSP,
vytvorené na základe práce [3]
Element
modelu

Obmedzenie v prostredí CSP

Grafická notácia elementu

A
Povinná
vlastnosť

B=A

B

A
Nepovinná
vlastnosť

ifThen (A = 0; B = 0)

B

A

Vzťah XOR
medzi
vlastnosťami

ifThenElse (A=1; sum(B,C)=1; B=0, C=0 )
B

Vzájomná
exkluzivita
vlastností

A

C

B

IfThen(A=1; B=0)

Je dôleţité, aby výsledkom odvodzovania bola vţdy tá konfigurácia, ktorá sa blíţi základnej
v čo moţno najväčšej miere. Ak pouţívateľ nešpecifikuje ţiadne poţiadavky týkajúce sa
variability, výsledkom má byť základná konfigurácia. Ak pouţívateľ poţaduje určitú
vlastnosť, táto má byť vo výslednej konfigurácii prítomná, no jej zvyšné časti by sa podľa
moţností mali v čo najväčšej miere pribliţovať základnej. V opačnom prípade hrozí,
ţe pouţívateľovi bude ponúknutá zbytočne zloţitá konfigurácia vedúca k vyššej zloţitosti
celkového riešenia, no pridaná hodnota získaná z tejto zloţitosti by zostala nevyuţitá,
v horšom prípade by mohla predstavovať komplikácie ďalšieho rozvoja.
Podľa definície
modelu vlastností je moţné jednu vlastnosť spomedzi ostatných
nachádzajúcich sa na rovnakej úrovni ( = súrodenecké vlastnosti z hľadiska hierarchie)
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označiť ako preferovanú (default dependency rules). Cieľom tohto prvku modelu je moţnosť
označiť, ktorá vlastnosť sa má štandardne pouţiť ak nie je stanovené inak. Takýto prístup by
bol v našom prípade prínosom, ale stále ho nemoţno povaţovať za dostatočný, pretoţe nie je
schopný pokryť situácie, ktoré sa štandardne vyskytujú:
Ak existuje viac ako dve súrodenecké vlastnosti a preferovaná nemôţe byť vzhľadom
na pouţívateľské preferencie pouţitá, nie je zrejmé, ktorú zo zvyšných vlastností je
vhodné aplikovať.
Nie je moţné definovať podmienené preferencie, teda situácie keď vlastnosť
štandardne nechceme uplatniť, ale v prípade jej uplatnenia chceme stanoviť poradie
preferencií jej podvlastností.
Z tohto dôvodu sme pristúpili k rozšíreniu modelu o váhy jednotlivých vlastností, pomocou
ktorých je moţné stanoviť presné preferencie prítomností jednotlivých vlastností vo finálnom
modeli. Kaţdá vlastnosť modelu môţe byť označená váhou v tvare celého čísla. Ak je
hodnota váhy kladná, ide o mieru preferencie prítomnosti danej vlastnosti vo finálnej
konfigurácii. Ak je hodnota váhy záporná, znamená to preferenciu neprítomnosti tejto váhy
vo finálnej konfigurácii. Pre kaţdú odvodenú konfiguráciu je tak moţné určiť mieru jej
vhodnosti vyplývajúcu zo špecifikácie preferencií jednotlivých vlastností modelu. Tú budeme
v našom prípade pre jednoduchosť počítať ako jednoduchú lineárnu sumu, teda sumu
všetkých kladných hodnôt váh prítomných vlastností v konfigurácii plus sumu absolútnych
hodnôt záporných váh neprítomných vlastností v konfigurácii. V budúcnosti je moţné
uvaţovať nad zloţitejším výpočtom celkovej miery vhodnosti, ktorý by napríklad bral
v úvahu aj hĺbku výskytu jednotlivých vlastnosti v rámci celkovej hierarchie vlastností
modelu.
Príklad rozšírenia pôvodného modelu vlastností z obrázka č. 5-7 o váhy preferencie vlastností
sa nachádza na obrázku číslo 5-8 (jednotlivé váhy sú zobrazené vpravo hore od príslušnej
vlastnosti). V danom príklade sú váhy vlastností zvolené tak, aby boli zachované tieto
preferencie:
Voliteľná vlastnosť „Parent tracking“ (uchovávanie väzby na rodiča) nemá byť
vo výslednej konfigurácii prítomná, pokiaľ si ju pouţívateľ nevyţiada. Z tohto dôvodu
má jej váha zápornú hodnotu a jej absolútna hodnota je väčšia ako hodnoty váh jej
podvlastností. Ak by tak nebolo, prítomnosť podvlastnosti by mala väčšiu preferenciu
ako neprítomnosť jej nadvlastnosti, a teda by sa štandardne dostávala do finálnej
konfigurácie aj bez výslovnej poţiadavky pouţívateľa.
Vlastnosť „GetParent realization in Component“ (realizácia väzby na rodiča v rámci
účastníka roly Component) má vyššiu prioritu ako realizácia roly Component
rozhraním. Teda ak pouţívateľ zvolí základnú verziu, Component bude realizovaný
ako rozhranie, ale ak pouţívateľ zvolí podporu pre uchovávanie väzby na rodiča,
štandardne bude táto väzba realizovaná v Componenete a ten teda nemôţe byť
realizovaný rozhraním ale abstraktnou triedou.
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Obrázok 5-8. Príklad modelu vlastností rozšíreného o váhy preferencií pre vzor Composite

Ako CSP odvodzovač bol vyuţitý voľne dostupný nástroj Choco CSP [33], ktorý je
realizovaný na platforme Java. Pri realizácii bola vyuţitá schopnosť odvodzovača
optimalizovať výsledok pre zvolenú hodnotu. V danom prípade bola ako optimalizačná
hodnota zvolená miera vhodnosti danej konfigurácie s cieľom dosiahnutia čo najvyššej
moţnej hodnoty. Z toho vyplýva, ţe aj samotná miera vhodnosti je odvodzovaná nástrojom
na základe definovaných CSP obmedzení:
pre každú vlastnosť modelu:
ifThenElse(eq(pritomnosť vlastnosti, preferovaná prítomnosť vlastnosti),
eq(abs(miera preferencie vlastnosti), preferenceArray[i]),
eq(0, preferenceArray[i])))
i++
Eq(fitnessVal, sum(preferenceArray))
...
solver.maximize(fitnessVal)

Týmto spôsobom bolo dosiahnuté, ţe CSP odvodzovač poskytoval ako výsledok konfiguráciu
splňujúcu všetky poţiadavky, pričom jej miera preferencie bola najväčšia moţná. Inými
slovami povedané, poskytoval najvhodnejšiu konfiguráciu aplikovateľnú v danej situácii.
Model štruktúry vzoru
Odvodená konfigurácia má výrazný vplyv na celkovú štruktúru vzoru. Prítomnosť
jednotlivých vlastností z modelu ovplyvňuje vnútornú štruktúru inštancie vzoru a štandardne
môţe:
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Špecifikovať spôsob realizácie určitého účastníka. Napríklad môţu určiť, či rola má
byť realizovaná triedou alebo rozhraním, prípadne či zoznam má byť realizovaný
pomocou poľa, zreťazeného zoznamu, mapou, prípadne iným spôsobom.
Špecifikovať modifikátory prístupu: Public / Private / Protected.
Špecifikovať prítomnosť nepovinnej roly, čiţe určiť, či sa účastníci danej roly
vyskytnú vo vytváranej inštancii.
Špecifikovať pozíciu roly v rámci štruktúry vzoru. Napr. určiť či operácia má byť
prítomná v rodičovskej alebo aţ v dedenej triede.
Informácie týkajúce sa spôsobu realizácie účastníkov a modifikátorov viditeľnosti je moţné
priamo zaznamenať k vytváranej inštancii, resp. ich moţno pouţiť ako doplňujúce informácie
pri generovaní zdrojových kódov. Špecifikácie prítomnosti a pozícii rolí majú priamy dosah
na vnútornú štruktúru inštancie vzoru. Z tohto dôvodu je potrebné uvaţovať s dvoma typmi
modelov vnútornej štruktúry vzoru:
Všeobecný model štruktúry vzoru – ide o model zachytávajúci celkovú vnútornú
štruktúru vzoru pozostávajúcu z jednotlivých rolí vzoru a vzťahov medzi nimi. Model
zachytáva štruktúru pre všetky varianty, teda jednému vzoru zodpovedá práve jeden
všeobecný model.
Model štruktúry inštancie – ide o model zachytávajúci väzby medzi rolami vzoru
pre jednu konkrétnu konfiguráciu. Ku kaţdému vzoru je moţné vytvoriť konečný
počet modelov štruktúry inštancie, kaţdý zodpovedajúci určitej konfigurácii. Tento
model je vstupom pre ďalšie spracovanie – predstavuje šablónu pre vznikajúcu
inštanciu vzoru.
Príklad všeobecného modelu štruktúry vzoru sa nachádza na obrázku č. 5-9. Obsahuje všetky
roly a všetky väzby, ktoré sa môţu vyskytovať medzi rolami. Roly vo všeobecnom modeli
môţu byť povinné, čo znamená, ţe sú prítomné aj v kaţdom odvodenom modeli inštancie.
Okrem povinných sa v modeli nachádzajú aj variabilné roly (vyznačené šedou), ktorých
prítomnosť v modeloch inštancií je podmienená prítomnosťou vlastnosti (z modelu vlastností)
v konfigurácii prislúchajúcej danej inštancii. Vlastnosť podmieňujúca prítomnosť variabilnej
roly v modeli inštancie je uvedená tučným textom vedľa danej roly. Odvodenie modelu
štruktúry inštancie vzoru na základe konkrétnej konfigurácie je realizované redukciou
všeobecného modelu štruktúry vzoru, z ktorého sú odstránené všetky variabilné roly (a s nimi
súvisiace väzby), ktorých podmieňujúce vlastnosti nie sú prítomné v danej konfigurácii.
Výsledkom je model štruktúry inštancie presne zodpovedajúci poţadovanej konfigurácii,
ktorý je v ďalšom spracovaní pouţitý ako šablóna pre vznikajúcu inštanciu vzoru.
5.2.2

Algoritmus dopĺňania chýbajúcich účastníkov

Aby bolo moţné zostaviť inštanciu vzoru na základe všeobecného opisu štruktúry, je
potrebné, aby táto zachytávala všetky relevantné vzťahy medzi jednotlivými rolami vzoru.
V prípade GoF návrhových vzorov je potrebné brať v úvahu minimálne tieto relácie (väčšina
z nich vyplýva z OO paradigmy vývoja softvéru):
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Obrázok 5-9. Príklad modelu všeobecnej štruktúru vzoru

Príslušnosť k triede – rola, ktorej účastníkom je trieda, je prepojená s rolami, ktoré sú
členmi tejto triedy (atribúty, metódy, vnorené triedy).
Dedenie (Inheritance) / Implementovanie rozhrania (Implementation) – rola, ktorej
účastníkom je trieda, môţe dediť resp. implementovať rozhranie definované inou
rolou.
Asociácia (Association) – dve roly, ktorých účastníkmi sú triedy, môţu byť zviazané
asociáciou pomocou ich atribútov. Môţe ísť o jednostrannú alebo obojstrannú väzbu.
Prekrývanie (Overriding) – rola, ktorej účastníkom je metóda, môţe prekrývať inú
rolu. Ide o vzťah polymorfie vyplývajúci z dedenia medzi účastníkmi. To znamená,
ţe účastníci v tomto vzťahu musia byť členmi tried (resp. rozhrania), medzi ktorými
je vzťah Dedenie / Implementácia rozhrania. Súčasne musí platiť, ţe obaja účastníci
sú rovnako pomenovaní, majú rovnaké typy parametrov a návratový typ.
Delegovanie metód (Delegation) – rola, ktorej účastníkom je metóda, môţe v rámci
svojej činnosti delegovať svoju funkcionalitu na inú rolu.
Vytváranie inštancií (Instantiation) – rola, ktorej účastníkom je metóda, v rámci
svojej činnosti vytvára iných účastníkov.
Po identifikácii všetkých väzieb v rámci vzoru, je moţné zoskupiť určité roly na základe
obmedzení, ktoré tieto väzby vytvárajú. Vezmime príklad: majme jedno rozhranie a dve
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triedy implementujúce toto rozhranie. Rozhranie je zviazané s rolou definujúcou metódu. Táto
rola môţe mať však viacnásobný výskyt, tzn. rozhranie môţe mať viac metód, ktoré sú
účastníkmi tejto roly. Z toho jednoznačne vyplýva, ţe aj triedy implementujúce toto rozhranie
musia mať roly metódy a tieto roly prekrývajú rolu metódy rozhrania. Tieto tri roly spolu
tvoria skupinu, z ktorej vyplýva obmedzenie v rámci inštancie vzoru – všetky musia mať
rovnaký počet účastníkov, pričom jednotliví účastníci tvoria spolupracujúce trojice.
Pri vytváraní inštancií je nutné brať v úvahu také skupiny tvoriace obmedzenia, ktoré majú
súvisiaci počet účastníkov. Takéto skupiny budeme nazývať obmedzenia vzoru a konkrétne
zoskupenie účastníkov vytvorené na základe týchto obmedzení budeme nazývať aj inštanciou
obmedzenia.
Algoritmus
Úlohou algoritmu je na základe modelu s naznačenou inštanciu vzoru a odvodeného modelu
štruktúry inštancie vzoru vytvoriť model obsahujúci platnú inštanciu. Naznačenie inštancie
znamená, ţe v modeli sa nachádza informácia o ţelanom nasadení vzoru a niekoľko
účastníkov vzoru, štandardne doménovo závislých rolí. Mnoho účastníkov inštancie chýba,
takţe veľká časť z obmedzení kladených na inštanciu nie je splnená. Za platnú inštanciu
povaţujeme takú, ktorá obsahuje účastníkov všetkých rolí určených v modeli štruktúry
inštancie a väzby medzi týmito účastníkmi spĺňajú všetky obmedzenia plynúce z tohto
modelu. Algoritmus je zaloţený na postupnom dopĺňaní chýbajúcich účastníkov
do vznikajúcej inštancie vzoru tak, aby sa došlo k splneniu jednotlivých obmedzení aţ
do vytvorenia inštancie, ktorú moţno povaţovať za platnú.
Počas behu algoritmu je potrebné uchovávať informácie o všetkých aktuálnych účastníkoch
inštancie vzoru a o inštanciách všetkých obmedzení spájajúcich zodpovedajúcich si
účastníkov. Niektoré roly sa nachádzajú vo viacerých obmedzeniach (počet ich dimenzií je
väčší ako jedna), čoho dôsledkom je, ţe inštancie jednotlivých obmedzení sa prekrývajú
nad účastníkmi týchto rolí. Preto algoritmus uchováva informácie o inštanciách obmedzení
v n-rozmernej štruktúre, kde n je najvyššia hodnota počtu dimenzií, do ktorých môţe patriť
niektorá spomedzi všetkých rolí vzoru (GoF vzory majú roly patriace najviac do 2 dimenzií
súčasne). Túto štruktúru nazývame Matica obmedzení účastníkov (Participant Constraint
Matrix - PCM). Kaţdá dimenzia tejto matice zodpovedá obmedzeniu vo vzore. Konkrétne
riadky (resp. stĺpce) v tejto dimenzii zodpovedajú inštanciám obmedzenia. Tieto inštancie
obmedzení spájajú zodpovedajúcich účastníkov. Riadky a stĺpce sa pretínajú v miestach
viacdimenzionálnych účastníkov. Príklady Matice väzieb účastníkov sa nachádza
na obrázkoch č. 5-13 – 5-15.
V ďalšej časti opíšeme jednotlivé kroky algoritmu vytvárajúceho inštanciu vzoru. Algoritmus
budeme demonštrovať na príklade, kaţdý krok bude obsahovať aj ukáţku vykonania tohto
kroku nad príkladom. V našom príklade budeme vytvárať inštanciu vzoru Composite. Ako
vstup vezmeme model s neúplnou inštanciou obsahujúcou iba neúplných účastníkov
doménových rolí Leaf: Leaf1 obsahujúci metódu Operation1() a Leaf2 obsahujúci metódu
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Operation2(). Algoritmus vytvorí korektnú inštanciu na základe týchto vstupov. Pozostáva
z nesledujúcich krokov:
1. Vytvorenie účastníkov rolí nenachádzajúcich sa v obmedzeniach. Pre kaţdú rolu,
ktorá sa nenachádza v ţiadnom obmedzení sa vytvorí práve jeden účastník, ktorý sa
pomenuje menom roly. Vytvoria sa väzby týkajúce sa nových účastníkov.
Príklad: Pridanie účastníkov rolí Component, Composite, atribút childs účastníka
Composite a väzby asociácie a generalizácie medzi týmito účastníkmi.
2. Vytvorenie prázdnej Matice väzieb účastníkov. Vytvorí sa prázdna matica,
s dimenziami podľa definície obmedzení daného vzoru.
3. Naplnenie Matice väzieb účastníkov podľa vstupnej inštancie vzoru.
Príklad: Naplnenie matice podľa obrázku 5-10.
Obmedzenie vyplývajúce
z počtu listov

<<Component's
operation>>

<<Composite's
operation>>

<<Leaf>>

<<Leaf>>

Leaf1

Leaf2

<<Leaf's
operation>>

<<Leaf's
operation>>

Leaf1's Operation1()

Obmedzenie vyplývajúce
z počtu operácií

<<Component's
operation>>

<<Composite's
operation>>

<<Leaf's
operation>>

<<Leaf's
operation>>
Leaf2's Operation2()

Obrázok 5-10. Matica obmedzení vzoru po inicializácii zo vstupného PIM

4. Pokiaľ matica obsahuje prázdne polia
4.1 Pridanie účastníka tak, aby sa vyplnila prázdna pozícia v matici. Vyberie
sa prázdna pozícia a vytvorí sa účastník zodpovedajúci tejto pozícii. Pri výbere
prázdneho poľa sa začína s účastníkmi tried a pokračujeme s účastníkmi
asociácií a metód. Preferujú sa účastníci s niţším počtom dimenzií.
Príklad: V prvej iterácii vytvoríme účastníka roly Operation() prislúchajúcej
účastníkovi Component.
4.2 Doplnenie informácií týkajúcich sa novovytvoreného účastníka. Doplnia sa
informácie o novom účastníkovi a väzby, ktoré sa týkajú tohto účastníka (napr.
generalizáciu, prekrývanie, asociáciu).
Príklad: Prepojíme nového účastníka s účastníkom Leaf Operation1() väzbou
prekrývanie. Pomenujeme nového účastníka Operation1(), nakoľko účastníci
prepojení touto väzbou musia mať rovnaký názov. Rozšírená matica
obmedzení vzoru sa nachádza na obrázku č. 5-11.
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Obrázok 5-11. Matica obmedzení vzoru po vykonaní 1. kroku

Po úspešnom vykonaní algoritmu sa vytvorí úplná inštancia návrhového vzoru. K nej
zodpovedajúca matica (s kaţdou bunkou vyplnenou) sa nachádza na obrázku č. 5-12.
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Obrázok 5-12. Matica obmedzení vzoru výslednej inštancie
5.2.3

Celkový proces

Navrhnutý proces predstavuje komplexné riešenie podpory pri tvorbe inštancií vzorov.
Vo všeobecnosti pozostáva z týchto krokov (obrázok 5-13):
Vstup od vývojára: Čiastočný model vytváraného systému.
Vstup od vývojára: Inštanciu akého vzoru si pouţívateľ ţelá vytvoriť?
Vstup od vývojára: Aké vlastnosti by mal spĺňať variant vytváraného vzoru?
Vstup od vývojára: Akých účastníkov vyţaduje pouţívateľ?
Identifikovanie vhodného variantu.
Vytvorenie modelu štruktúry inštancie, ktorý zachytáva roly a väzby medzi nimi
pre daný variant vzoru.
7. Doplnenie chýbajúcich účastníkov k neúplnej špecifikácii definovanej pouţívateľom
v kroku 2 podľa aktuálneho modelu z kroku 5.
8. Rozšírenie modelu systému z kroku 1 o plnohodnotnú inštanciu vzoru.
9. Vygenerovanie zdrojových kódov účastníkov inštancie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Obrázok 5-13. Celkový proces tvorby inštancie vzoru

5.3

Realizácia navrhnutého procesu

Proces opísaný v predošlej časti bol implementovaný na úrovni prototypu s cieľom overiť
jeho pouţiteľnosť a vhodnosť na riešenie vyššie opísaných problémov. Nástroj overujúci
riešenie sme pomenovali Suggestion Driven Pattern Instance Creator (SuDPIC). Celé
riešenie je koncipované ako zásuvný modul do CASE nástroja IBM Rational Software
Modeler, čoho výsledkom je rozšírenie jeho funkcionality o navrhovaný proces inštancie
vzorov. Medzi hlavné dôvody výberu prostredia RSM patria:

dobré moţnosti vytvárania modelov,
podpora pre špecifikovanie prítomnosti vzorov a ich účastníkov pomocou UML
elementu Spolupráca,
vhodné aplikačné rozhranie umoţňujúce vytváranie zásuvných modulov.
Z výberu danej platformy vyplynuli obmedzenia, ktoré bolo potrebné pri realizácii
akceptovať. Medzi hlavné z nich patrí pouţitie platformy Java a pouţitie aplikačného
rozhrania SWT pre tvorbu grafického pouţívateľského prostredia. Obrázok č. 5-14 zachytáva
základnú obrazovku IBM RSM s vytvoreným zásuvným modulom.
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Keďţe ţiadny z existujúcich katalógov neobsahoval informácie o moţnej variabilite vzorov,
bol vytvorený vlastný katalóg spĺňajúci všetky poţiadavky, ktoré z navrhovaného riešenia
vyplývajú. V rámci prototypového nasadenia bola vytvorená podpora pre vybrané vzory:
Composite, Observer, Visitor, Proxy, Decorator, Mediator, Singleton, Chain
of Responsibility, Flyweight

Obrázok 5-14. Celková obrazovka IBM RSM rozšíreného o vytvorený zásuvný modul

Výber variantu vzoru
Ako bolo uvedené v predošlej časti, identifikácia najvhodnejšieho variantu návrhového vzoru
je zabezpečená s vyuţitím CSP odvodzovača Choco CSP. Grafické pouţívateľské rozhranie
zabezpečujúce interakciu medzi pouţívateľom a odvodzovačom
bolo realizované
ako samostatný pohľad (View) obsahujúci všetky voliteľné vlastnosti, ktoré môţe pouţívateľ
definovať. Je generovaný dynamicky na základe modelu vlastností, takţe akékoľvek zmeny
v modeli sa automaticky prejavia aj v pouţívateľskom rozhraní. Samotná voľba vlastností je
realizovaná pomocou rolovacích vstupov (combo box) obsahujúcich všetky moţné hodnoty
zodpovedajúce danej vlastnosti. Ak je vlastnosť nepovinná, pred rolovacím vstupom je
zobrazený iný, pomocou ktorého môţe pouţívateľ vyjadriť, či si ţelá túto vlastnosť uplatniť
alebo nie (má význam najmä vtedy, ak pouţívateľ chce vlastnosť uplatniť, ale nezáleţí mu
na spôsobe jej uplatnenia). Rolovacie vstupy obsahujú okrem štandardných hodnôt
vyplývajúcich z modelu aj moţnosť „I do not care“, pomocou ktorej pouţívateľ vyjadrí, ţe
mu nezáleţí na konkrétnej hodnote danej vlastnosti, a teda akceptuje hodnotu, ktorú poskytne
odvodzovač. Teda v prípade, ţe pouţívateľ pre kaţdú vlastnosť zvolí „I do not care“,
výsledkom je štandardný variant vzoru, podľa príkladu GoF. Na pravej strane pohľadu je pre
kaţdú vlastnosť uvedená jej hodnota odvodená odvodzovačom. Tá je aktualizovaná
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automaticky po kaţdej zmene preferencií pouţívateľa, takţe ten môţe po kaţdom zásahu
vidieť celú odvodenú konfiguráciu, a teda v prípade, ţe mu nevyhovuje, priebeţne meniť
svoje preferencie. V prípade, ţe poţiadavky definované pouţívateľom neumoţňujú odvodenie
konfigurácie, všetky polia pre odvodenú konfiguráciu zostávajú prázdne. Takto je pouţívateľ
okamţite informovaný o vzniknutej situácii, a tak dokáţe zrušením poslednej poţiadavky,
ktorú špecifikoval, vrátiť celkový stav do riešiteľnej podoby. Obrazovka zodpovedajúca
modelu vlastností z obrázka 5-7 sa nachádza na obrázku č. 5-15.

Obrázok 5-15. Pohľad určený na špecifikáciu požiadaviek týkajúcich sa variability vzoru (vľavo
vlastnosti a voľby používateľa, vpravo výsledná odvodená konfigurácia)

Doplnenie chýbajúcich účastníkov
Podpora pre dopĺňanie účastníkov bola vytvorená tak, aby z hľadiska grafického
pouţívateľského rozhrania predstavovala minimálne zásahy do existujúceho rozhrania
prostredia RSM. Pre naznačenie prítomnosti inštancie vzoru je pouţitý UML element
Spolupráca, ku ktorému pouţívateľ naviaţe účastníkov, ktorých vytvoril manuálne.
Označenie rolí jednotlivých účastníkov sa robí pomocou kľúčových slov (keywords) jazyka
UML. Prostredie RSM má navyše vytvorenú podporu pre označovanie účastníkov obdobným
spôsobom, vďaka ktorému je moţné označiť účastníka aj jeho potiahnutím (drag&drop)
na príslušnú rolu zobrazenú v UML elemente Spolupráca. V tomto prípade prostredie RSM
automaticky doplní kľúčové slovo zodpovedajúce zvolenej role.
Po označení všetkých poţadovaných účastníkov nechá pouţívateľ doplniť chýbajúcich
účastníkov. Vykoná tak označením elementu Spolupráca zodpovedajúcemu poţadovanej
inštancii a spustením akcie z menu (pozri obrázok 5-16). Vytvorené riešenie automaticky
doplní všetkých chýbajúcich účastníkov roly do modelu (obrázok č. 5-17).
Vytvorenie platnej inštancie nie je jednorazovým krokom. Pouţívateľ má moţnosť
kedykoľvek spustiť proces doplnenia inštancie opakovane. Takto môţe realizovať zmeny
súvisiace s evolúciou inštancie, postačí ak na jednom mieste doplní nového účastníka, riešenie
zabezpečí doplnenie ostatných tak, aby sa inštancia opätovne vrátila do platného stavu.
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Obrázok 5-16. Spustenie dopĺňania účastníkov

Obrázok 5-17. Ukážka realizácie riešenia v prostredí IBM RSM

Generovanie zdrojových kódov
Okrem vytvorenia inštancie vzoru na úrovni modelu je súčasťou riešenia aj podpora
pre generovanie zdrojových kódov pre všetkých účastníkov vytvorenej inštancie. Generovanie
je realizované pomocou šablónového nástroja JET. Vygenerovaný zdrojový kód je v jazyku
JAVA, no s vyuţitými technológiami je moţné generovať zdrojové kódy ľubovoľného
objektovo orientovaného jazyka. Prototyp je v momentálnej fáze postavený tak, ţe vţdy
generuje nový zdrojový kód bez ohľadu na prítomnosť pred tým vytvorenej implementácie.
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Keďţe samotný proces generovania zdrojových kódov nebol povaţovaný za kľúčový
z pohľadu celého riešenia, dané obmedzenie povaţujeme v tejto fáze za akceptovateľné.
Spustenie generovania je realizované obdobným spôsobom ako v prípade dopĺňania
účastníkov inštancie. Pouţívateľ označí príslušný element Spolupráca a z menu zavolá akciu
„Generate source code“. Vygenerovaný kód reflektuje všetky poţiadavky vyplývajúce
z výberu variantov vzoru.

5.4

Overenie

Metrika, ktorá by exaktne a hodnoverne preukázala ako predloţený prístup zlepšuje proces
vývoja softvéru zrejme neexistuje. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli prezentovať moţnosti
a zlepšenie navrhovaného prístupu
pomocou prípadovej štúdie, ktorá popisuje presný postup ako pouţívateľ spolupracuje
s vytvoreným prototypom,
a na základe experimentu s viacerými pouţívateľmi, ktorého cieľom je ukázať mieru
zefektívnenia práce s vyuţitím navrhovaného riešenia.
5.4.1

Prípadová štúdia

1. Prostredie: Vývojár pracuje na simulátore vozidla. Potrebuje uchovávať informácie
o mnohých súčiastkach pričom platí, ţe jedna môţe pozostávať z viacerých iných. Tie
potrebujú spolupracovať, aby dokázali vytvoriť homogénny celok. Vývojár vie, ţe
riešenie obdobného problému poskytuje vzor Composite, ktorý poskytuje moţnosti
uchovávania objektov v hierarchických štruktúrach a umoţňuje delegovať
funkcionalitu v rámci týchto štruktúr.
2. Vývojár umiestni do modelu UML element Spolupráca (Collaboration) a špecifikuje
svoje poţiadavky týkajúce sa variability. Usúdi, ţe bude vo svojej práci potrebovať
prechádzať hierarchiou nielen smerom nadol, ale aj smerom nahor, a preto si vyţiada
prítomnosť väzby na rodičovský element. Nástroj určí celkovú konfiguráciu inštancie.
3. Vývojár namodeluje doménové triedy prostredia, ktoré budú spolupracovať s autom
a jeho súčiastkami. Následne namodeluje základné súčiastky a označí ich ako listy.
Na záver pridá štandardné operácie, ktoré by mali jednotlivé súčiastky vykonávať
(postačí, ak tieto operácie vytvorí na jednej zo súčiastok). Situácia je zachytená
obrázkom č. 5-18.
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Obrázok 5-18. Zadefinovanie doménových tried a operácií

4. Vývojár nechá nástroj dokončiť inštanciu vzoru. Ten doplní všetkých chýbajúcich
účastníkov tak, aby spolu tvorili platnú inštanciu (pozri obrázok 5-19). Vývojár nechá
vygenerovať zdrojový kód účastníkov vzoru (keďţe pri tomto procese sa vţdy
prepisujú existujúce zdrojové kódy, je odporúčané generovať ich na miesto mimo
projektu a z neho následne manuálne preniesť tieto kódy do projektu tak, aby sa
zabránilo poškodeniu existujúcich riešení).

Obrázok 5-19. Doplnenie chýbajúcich účastníkov

5. Programátor naplní funkcionalitu do prázdnych tiel operácií. Ak potrebuje pridať novú
súčiastku, pridá novú triedu, označí ju ako Leaf (prípadne pridá novú operáciu
a označí ju ako Operation) a následne nechá nástroj dokončiť inštanciu. Ten opäť
doplní všetkých chýbajúcich účastníkov, aby bola inštancia úplná a pripravená
na pouţívanie.
6. Prostredie: Vývojár zistil, ţe existuje niekoľko druhov operácií, ktoré majú byť
vykonávané nad súčiastkami. Tieto môţu byť zoskupené do viacerých procesov, napr.
simulácia prevádzky, simulácia spúšťania, simulácia poruchy. Za účelom udrţania
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čistého kódu sa pouţívateľ rozhodne aplikovať vzor Visitor, ktorým chce rozdeliť
simulačnú funkcionalitu do rôznych tried – do rôznych účastníkov roly Visitor
(jedného pre kaţdý simulačný proces).
7. K aplikovaniu vzoru Visitor pridá vývojár do modelu element Spolupráca pre tento
vzor a označí všetkých účastníkov role Leaf aj ako účastníkov roly ConcreteElement.
Taktieţ má na výber ako pevne chce jednotlivé vzory prepojiť:
Ak si ţelá pouţiť účastníka roly Component aj ako účastníka roly Element,
označí ho tak. Ak si to neţelá, nemusí robiť nič, nový účastník roly Element
bude vygenerovaný automaticky.
Môţe si vybrať, kto má byť zodpovedný za spracovanie podriadených
komponentov v štruktúre. Ak označí vygenerovanú metódu Accept aj ako
účastníka roly Operation, spracovanie podriadených komponentov bude
riadené účastníkom roly Composite (metóda Accept v účastníkovi Composite
bude delegovať metódu Accept pre všetky svoje podriadené komponenty). Ak
pouţívateľ neoznačí metódu Accept ako účastníka roly Visitor, metóda Accept
účastníka Composite priamo zavolá príslušného účastníka roly Visit, ktorá
zabezpečí spracovanie vo svojej réţii.
8. Vývojár nechá dokončiť inštanciu vzoru a vygenerovať zdrojový kód. Opäť dôjde
k doplneniu chýbajúcich účastníkov tak, aby vytvorený celok vyhovoval špecifikácii
oboch vzorov (obrázok 5-20).
9. Pouţívateľ takto priebeţne modifikuje inštancie vzorov podľa svojich potrieb, nástroj
zabezpečuje udrţanie inštancie v platnej podobe.

Obrázok 5-20. Vytvorenie spolupráce viacerých vzorov
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5.4.2

Experimentálne overenie

Cieľom experimentálneho overenia bolo potvrdiť vhodnosť navrhnutého riešenia aj
na základe praktického overenia s nezávislými pouţívateľmi. V rámci experimentu bolo
úlohou oslovených vývojárov naprogramovať zvolenú funkcionalitu bez a s vyuţitím
vytvoreného nástroja, pričom boli sledované tieto hodnoty:
doba potrebná na vykonanie úlohy bez a s vyuţitím riešenia,
počet riadkov kódu vytvorených vývojárom bez a s vyuţitím riešenia,
počet riadkov kódu vygenerovaných nástrojom.
Ako účastníkov experimentu sme oslovili vybraných absolventov FIIT STU, ktorí
v súčasnosti pracujú v IT priemysle, pričom sa v rámci svojho pracovného zaradenia
podieľajú sa na vývoji softvéru. Ich úlohou bolo s vyuţitím vzoru Composite implementovať
simulátor súborového systému, ktorý bude podporovať nasledovnú funkcionalitu:
podporu pre hierarchickú organizáciu údajov umoţňujúcu uchovávať adresáre, súbory
a odkazy (linky),
vyhľadávanie podľa názvu od zvolenej pozície,
výpočet veľkosti adresára vrátane podadresárov,
schopnosť kaţdého elementu súborového systému zistiť svoju absolútnu cestu
(absolute path).
Vhodným riešením je pouţitie vzoru Composite na uchovávanie hierarchickej štruktúry
s vyuţitím dvoch účastníkov role Leaf: Súbor a Odkaz. Vyhľadávanie a určenie veľkosti majú
byť zabezpečené pomocou metód zodpovedajúcim role Operation. Vzhľadom na poţadovanú
schopnosť elementov súborového systému identifikovať svoju absolútnu cestu je potrebné,
aby bol pri implementácii zvolený taký variant vzoru Composite, ktorý dokáţe uchovávať aj
väzbu na rodiča.
Výsledky experimentu sú prezentované v tabuľke č. 5-4.

Tabuľka 5-4. Výsledky experimentu

Sledovaná hodnota
Priemerná doba potrebná na
vykonanie úlohy
Priemerný počet riadkov kódu
vytvorených vývojárom
Priemerný počet riadkov kódu
vygenerovaných nástrojom

Bez využitia riešenia S využitím riešenia
17 minút
10 minút
105

45

-

68

Účastníci experimentu ocenili vlastnosti riešenia:
Moţnosť zvoliť si vhodný variant inštancie vzoru.
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Sústrediť sa na implementáciu riešenia bez potreby zaoberania sa samotnou vnútornou
infraštruktúrou vzoru.
5.4.3

Vyhodnotenie

Predloţená prípadová štúdia zachytila moţný spôsob interakcie pouţívateľa s rozšíreným
CASE nástrojom. Na základe tejto štúdie je moţné konštatovať naplnenie špecifikovaných
cieľov:
Proces tvorby inštancií je realizovaný formou dokončenia naznačenej prítomnosti
vzoru. Pouţívateľ zabezpečí proces špecializácie (vytvorí doménových účastníkov),
nástroj zabezpečí proces konkretizácie (doplní chýbajúcich účastníkov, čím vznikne
platná inštancia).
Proces podpory tvorby inštancií je opakovateľný, pričom zohľadňuje moţný vývoj
inštancie počas vývoja softvéru. Navyše umoţňuje prepojenie viacerých inštancií
do jedného homogénneho celku.
Proces akceptuje variabilitu vzorov. Upozorňuje pouţívateľa na rôzne podoby
realizácie riešenia vzoru a snaţí sa nájsť najvhodnejšie riešenie pre jeho poţiadavky.
Z povahy návrhu a realizácie algoritmu vyplýva, ţe celý proces je riadený podrobným
opisom vnútornej štruktúry vzoru a vstupov od pouţívateľa. Nástroj neobsahuje
špecifické funkčné kódy pre jednotlivé vzory.

Súčasne experiment potvrdil tieto skutočnosti:
Navrhované riešenie skracuje čas potrebný na nasadenie inštancií vzorov.
Navrhované riešenie odbremeňuje vývojára od tvorby infraštruktúrnych častí vzoru,
a tak mu umoţňuje plnohodnotne sa sústrediť na doménové záleţitosti.
Na základe hore uvedených faktov moţno konštatovať, ţe predloţený prístup spĺňa ciele,
ktoré boli naň kladené, a podľa ktorých bol vytváraný.

5.5

Alternatívne riešenie

Paralelne s realizáciou nástroja SuDPIC bolo v spolupráci so študentom Petrom Kajsom
v rámci tvorby jeho diplomovej práce vytvorené alternatívne riešenie. Ciele tohto riešenia boli
rovnaké ako pri pôvodnom prístupe, teda:
Vytvoriť podporu pre tvorbu inštancií návrhových vzorov na základe dokončenia
naznačenej inštancie vzoru.
Automatizovať proces konkretizácie.
Rešpektovať moţnú variabilitu vzorov.
Vytvoriť opakovateľne aplikovateľné riešenie (nie jednorazovú pomôcku).
Riadiť tvorbu inštancií na základe modelu štruktúry vzoru a vstupov od pouţívateľa.
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Tento prístup vychádza z obdobných východísk ako SuDPIC, ale pri jeho riešení boli zvolené
iné postupy.
Značný autorský prínos na tomto riešení má diplomant Peter Kajsa, ktorý je hlavným autorom
ako metódy, tak aj jej prototypového riešenia. Tento prístup uvádzame ako alternatívne
spracovanie rovnakých cieľov v jednoduchšej podobe.
5.5.1

Naznačenie prítomnosti inštancie

Na naznačenie prítomnosti ţelaného vzoru v modeli nebol vyuţitý element Spolupráca,
ale stereotypy a značkované hodnoty (tagged values). Okrem samotného naznačenia
prítomnosti vzoru môţe pouţívateľ pomocou nich špecifikovať aj konkrétne varianty
inštancie vzoru, ktorý má byť vytvorený. Stereotypy a značky je moţné aplikovať na rôzne
elementy UML modelov, obrázok 5-21 zachytáva špecifikáciu značiek rôznych elementov pre
vzor Observer.

Obrázok 5-21. Definícia stereotypov a značkovaných hodnôt pre naznačenie vzoru Observer

V príklade sú zadefinované tri rôzne stereotypy (prvý aplikovateľný na asociáciu, druhý
na triedu a tretí na atribút triedy), pričom ich je moţné došpecifikovať
pomocou značkovaných hodnôt. Tie majú určený dátový typ, ktorým môţe byť okrem iných
aj enumerácia (vhodná v prípade, ak je potrebné dať pouţívateľovi na výber jednu
z niekoľkých moţností). Za účelom definovania obmedzení výberu moţných hodnôt bol
pouţitý jazyk OCL, príklad obmedzenia sa nachádza v ukáţke:

Constraints: Context DesignPatternProfile::Observes
inv self.modelOfNotification=DesignPatternsProfile::ModelsOfNotification::
sending
implies self.encapsulateSubjectState=true

Príklad naznačenia prítomnosti vzoru Observer s vyuţitím definovaného stereotypu je
zachytený na obr. č. 5-22. Pouţívateľ v ňom pomocou stereotypovanej asociácie označil
triedy AccountViewComponent a AnotherAccountViewComponent ako sledujúce triedu
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BankAcount. Následne môţe upraviť značkové hodnoty stereotypu a zvoliť tak ţelaný variant
vytváraného vzoru (obrázok č. 5-23).

Obrázok 5-22. Príklad naznačenia vzoru Observer

Obrázok 5-23. Špecifikácia variantu vytváranej inštancie pomocou značkovaných hodnôt
5.5.2

Transformácia modelu

Doplnenie chýbajúcich účastníkov naznačenej inštancie vzoru je zabezpečené transformáciou
modelu. Celý proces je riadený vlastným opisom vnútornej štruktúry vzoru, ktorý obsahuje
roly pre všetky uvaţované varianty vzoru. Celý model je zachytený v tvare modelu tried,
ktorého prvky predstavujú šablóny jednotlivých účastníkov vzoru. Príklad takto definovanej
štruktúry vzoru pre vzor Observer je zachytený na obrázku č. 5-24. Pre kaţdý element modelu
môţu byť zaznamenané dva typy značiek (realizovaných značkovými hodnotami). Prvý typ
definuje rolu vzoru, ktorú daný element predstavuje. Druhý predstavuje príslušnosť elementu
k variantu vzoru. Je zaznamenávaný vo formáte:
StereotypeName::Meta-attributeName::value;

Element, ktorý obsahuje daný typ značky je zapojený do modelu len v prípade, ţe metaatribút (značková hodnota) daného stereotypu, ktorú definoval pouţívateľ pri naznačení
inštancie vzoru, nadobúda stanovenú hodnotu value. V prípade, ţe je pred takou značkou aj
symbol „~“, element je zapojený do modelu, ak meta-atribút (značková hodnota) daného
stereotypu nadobúda ľubovoľnú hodnotu rôznu od value. Pri kaţdom elemente môţe byť viac
značiek daného typu, teda prítomnosť daného elementu môţe byť vyvolaná viacerými
moţnými variantmi vzoru. Ak element neobsahuje ţiadne značky daného typu, ide
o predstaviteľa štandardnej roly, teda jej zodpovedajúci účastník je vţdy vkladaný do modelu.
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Obrázok 5-24. Ukážka modelu vnútornej štruktúry vzoru Observer

S pomocou takto definovaných značiek je moţné v rôznych situáciách identifikovať, či má
byť daný element doplnený do transformovaného modelu alebo nie. Samotný proces
transformácie je realizovaný týmto postupom:
1. Porovnanie značiek definujúcich roly (značky 1. typu) medzi modelom s neúplnou
inštanciou vzoru (vstup od pouţívateľa) a modelom vnútornej štruktúry vzoru.
V prípade identifikácie rovnakých značiek dochádza k namapovaniu súvisiacich
elementov medzi jednotlivými modelmi.
V príkladoch z predošlých obrázkov sa v tomto kroku identifikuje väzba s označením
<<Observes>>, na základe čoho sú prepojené triedy identifikované ako účastníci rolí
ConcreteSubject resp. ConcreteObserver.
2. Porovnanie pouţívateľom definovaných značiek týkajúcich sa variability so značkami
pri jednotlivých elementoch vnútornej štruktúry vzoru. Na základe porovnania sú
rozpoznané tie roly, ktoré majú byť súčasťou výslednej inštancie vzoru
3. Doplnenie chýbajúcich účastníkov inštancie. Účastníci, ktorí sa uţ v modeli
nachádzajú sú ponechaní, v prípade potreby môţe dôjsť k ich rozšíreniu, resp.
doplneniu väzieb.
Vykonaním tohto postupu na príklad z obrázku 5-22, vznikne platná inštancia vzoru,
zachytená na obrázku č. 5-25. Obdobne ako v predošlom prístupe, aj v tomto je moţné
po vytvorení platnej inštancie pristúpiť ku generovaniu zdrojových kódov jednotlivých
účastníkov vzoru.
5.5.3

Overenie

Navrhnuté riešenie bolo realizované v podobe prototypu ako zásuvný modul CASE nástroja
IBM Rational Software Modeler. Realizácia a jednoduché prípadové štúdie vykonané
s vytvoreným nástrojom potvrdili splnenie cieľov, ktoré boli pre riešenie definované. Súčasne
bolo s prototypom vykonaných niekoľko experimentov, ktorých cieľom bolo zhodnotiť mieru
pomoci vytváraného riešenia pre prácu softvérových inţinierov.
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Obrázok 5-25. Vytvorená inštancia vzoru Observer (s využitím funkcionality ChangeManager)

Prvým experimentom bolo vytváranie rôznych inštancií vzorov zodpovedajúcich rôznym
variantom. Následne bolo vykonané nad vygenerovaným kódom vyhodnotenie takýchto
metrík:
LOC (Lines of Code) – celkový počet riadkov vygenerovaného zdrojového kódu,
NOA (Number of Attributes) – celkový počet vygenerovaných atribútov tried,
NOC (Number of Class) – celkový počet vygenerovaných tried,
NOCON (Number of Constructors) – celkový počet vygenerovaných konštruktorov
tried,
NOIS (Number of Import Statements) – celkový počet vygenerovaných príkazov
import,
NOM (Number of Members) – celkový počet vygenerovaných členov,
NOO (Number of Operations) – metrika počíta celkový počet vygenerovaných metód
– operácií tried.
Výsledky priemerných hodnôt sledovaných metrík na vzor sa nachádzajú v tabuľke č. 5-5.
Druhým experimentom bolo zadanie úlohy na implementovanie riešenia obsahujúceho
inštancie návrhových vzorov. Úloha bola riešená s pouţitím vytvoreného nástroja a bez neho.
Porovnanie výsledkov s a bez vyuţitia riešenia sa nachádza v tabuľke č. 5-6.

Tabuľka 5-5. Priemerné hodnoty metrík pre jednotlivé vzory

Návrhový vzor
Decorator
Mediator
Observer

LOC
223
212
193

NOA
9
6
14

NOC
6
6
6
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NOCON
7
7
1

NOIS
11
9
10

NOM
103
50
60

NOO
22
15
14

Tabuľka 5-6. Porovnanie riešenia zadanej úlohy s a bez využitia vytvoreného nástroja

Čas
vytvorenia
s použitím
nástroja
t1

Čas
Zrýchlenie Počet
Počet
vytvorenia bez vytvorenia vygenerovaný doplnených
použitia
t2/t1
ch riadkov
(dopísaných)
nástroja
kódu Ng
riadkov kódu
t2
Nd

< 15 min

> 60 min

>4

239

26

Koeficient
zmenšenia
dĺžky písaného
programu
Ng / Nd
9,2

Tretím experimentom bolo overenie vygenerovaných inštancií vzorov pomocou nástroja
na ich rozpoznávanie v existujúcich softvéroch. Ako overujúci nástroj sme zvolili Pinot [52].
Výsledky je samozrejme potrebné uvaţovať iba orientačne, pretoţe tento nástroj (a ani ţiadny
iný exitujúci) nemoţno povaţovať za schopný jednoznačne potvrdiť či vylúčiť prítomnosť
platných inštancií vzoru vo vytvorenom softvéri. Tabuľka č. 5-7 obsahuje porovnanie počtu
vytvorených inštancií a ich následných rozpoznaní nástrojom Pinot.

Tabuľka 5-7. Porovnanie riešenia zadanej úlohy s a bez využitia vytvoreného nástroja

Návrhový vzor

Počet vytvorených inštancií Počet identifikovaných inštancií
návrhových vzorov
vzorov nástrojom PINOT

Singleton

2

2

Observer

4

4

Mediator

3

3

Decorator

6

6

Bridge

0

3

5.5.4

Porovnanie

Tento prístup predstavuje alternatívne riešenie, ktoré bolo vytvorené počas riešenia
diplomovej práce P. Kajsu. Vychádza z obdobných cieľov ako SuDPIC a snaţí sa ponúknuť
podobnú funkcionalitu. V porovnaní s prístupom SuDPIC sa nezaoberá touto funkcionalitou:
Chýba podpora pre identifikáciu najvhodnejšieho variantu vzoru. SuDPIC obsahuje
centrálny model opisujúci všetky moţné varianty vzoru a väzby medzi nimi.
Nad týmto modelom odvodzuje konfiguráciu, ktorá spĺňa všetky poţiadavky
pouţívateľa, obmedzenia vyplývajúce z moţných variantov a navyše sa pokúša
identifikovať konfiguráciu, ktorá je najvhodnejšia pre pouţívateľa. Prístup vytvorený
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s P. Kajsom podporuje variabilitu vzorov, ale nerieši snahu o identifikovanie vhodnej
konfigurácie. Pomocou značkových hodnôt umoţňuje definovať rôzne varianty vzoru,
pričom je moţné iba overiť, či takto definovaná konfigurácia vyhovuje obmedzeniam
definovaným pomocou OCL.
Riešenie neuvaţuje s početnosťou účastníkov a z nej vyplývajúcimi dôsledkami.
SuDPIC uvaţuje nielen s prítomnosťou účastníkov, ale aj s počtom ich účastníkov
a s ich väzbami na iné roly. Predstavuje algoritmus, pomocou ktorého je moţné
na základe prítomností účastníkov doplniť účastníkov iných rolí a patrične ich
previazať tak, aby boli zachované všetky vnútorné obmedzenia vzoru. Tým je
zabezpečené, ţe vytvorená inštancia sa dôkladne prispôsobí vstupom od pouţívateľa
a súčasne splní všetky vnútorné pravidlá vzoru. Prístup opísaný v tejto časti neuvaţuje
s väzbami ovplyvňujúcimi počet účastníkov medzi sebou. Dopĺňa iba chýbajúcich
účastníkov podľa jednoduchej šablóny, pričom vţdy vytvorí maximálne jedného
účastníka danej roly. Z toho vyplýva, ţe vytvorená inštancia nemusí byť vţdy plne
platná, v určitých situáciách môţe vyţadovať manuálne zásahy pouţívateľa, ktoré ju
dokončia do platnej podoby.
Napriek uvedeným nedostatkom oproti riešeniu SuDPIC, aj toto môţeme povaţovať
za značne prínosné z pohľadu podpory pouţívateľa pri tvorbe inštancií vzorov. Jeho hlavnou
výhodou je rýchla rozšíriteľnosť, keďţe aj samotný opis vzorov je realizovaný pomocou
UML modelov, a tak je moţné v CASE nástroji nielen nástroj pouţívať, ale súčasne ho aj
modifikovať, resp. rozširovať o nové vzory podľa aktuálnych potrieb vytváraného systému.

5.6

Porovnanie s inými prístupmi

V kapitole 3.2 Prístupy k tvorbe a úprave inštancií návrhových vzorov sme podrobnejšie
opísali vybrané prístupy k podpore procesu inštanciácie vzorov. Keďţe ich ciele sa do značnej
miery podobajú s našimi, je zjavné, ţe mohlo dôjsť aj k určitému prekryvu, respektíve
podobnosti určitých častí riešení. Preto v tejto časti opíšeme základné odlišnosti nášho
prístupu od vybraných príbuzných prístupov.

Riešenie Xue-Bin Wank-a a kol. [58] umoţňuje prispôsobenie počtu účastníkov potrebám
pouţívateľa, medzi hlavné rozdiely oproti nášmu patria:
Opis vzorov je realizovaný vo forme postupnosti krokov. V opise vzorov zachytávajú
ich vnútornú štruktúru, postupnosť transformácie je odvodená na základe vstupov.
Prístup nerieši problematiku variability vzorov. S pouţívateľom nijako neinteraguje.
Prístup pracuje len na úrovni modelu, generovaním zdrojového kódu sa nezaoberá.
Samotný beh nástroja sa vykonáva mimo CASE nástroja, takţe pouţívateľská
„priateľskosť“ je niţšia.
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Porovnaním riešenia vytvoreného Mapelsden-om a kol. [41] s našim moţno identifikovať
určité spoločné črty. Kľúčovou je v oboch prípadoch kontrola prítomnosti všetkých
účastníkov na základe príslušnosti k jednotlivým dimenziám. Odlišnosti oboch prístupov
moţno zhrnúť do týchto bodov:
Mapelsden-ov prístup upozorní na zistenú nekonzistenciu, kým náš prístup
vygeneruje chýbajúcich účastníkov na základe opisu vnútornej štruktúry vzoru tak,
aby bola zabezpečená vnútorná konzistencia vytváranej inštancie. Inými slovami
Mapelsden-ov prístup upozorňuje na nekompletnosť inštancie, kým náš inštanciu
automaticky dopĺňa.
Autori neuvaţovali explicitne s variabilitou vzorov, a tak podporný proces
pri vytváraní inštancií sa zameriava len na kontrolu prítomnosti účastníkov na základe
dimenzií. V našom prípade sa jedná len o jednu časť komplexnejšieho prístupu, keďţe
v našom prístupe predpokladáme rôzne formy vnútornej štruktúry vzorov v závislosti
od zvoleného variantu.

Prístup Dong-a a kol. [16] nie je primárne zameraný na tvorbu nových inštancií návrhových
vzorov, ale na spôsoby zmien exitujúcich inštancií tak, aby aj výsledok zodpovedal riešeniu
definovanému vzorom. Je zrejmé, ţe všetky typy opísaných zmien súvisia s väzbami medzi
jednotlivými rolami vzorov, resp. ich dimenziami. Náš prístup zohľadňuje všetky tieto väzby,
a tak dokáţe ponúknuť rovnakú formu podpory pri zmenách inštancií vzorov aj bez potreby
explicitnej identifikácie ich typov. Teda pridanie ľubovoľného účastníka spôsobí pridanie
ostatných súvisiacich účastníkov tak, aby bola zachovaná vnútorná infraštruktúra vzoru, čím
de facto dôjde k vykonaniu niektorej zo zmien identifikovanej Dong-om. Nami vytvorený
nástroj v súčasnosti podporuje zmeny inštancií vzorov vo forme pridávania účastníkov, jeho
rozšírenie o zmazávanie resp. premenovávanie existujúcich účastníkov by predstavovalo len
implementačné zásahy bez potreby významných zásahov do samotnej metódy.

5.7

Zhodnotenie

Táto časť bola zameraná na problematiku výpomoci pri aplikácii riešení návrhových vzorov
do modelov. Pri analýze súčasných CASE nástrojov sme identifikovali, ţe pomoc, ktorú
aktuálne ponúkajú pri tvorbe a riadení inštancií vzorov, nemusí byť dostatočná. Spravidla sa
spoliehajú na jedno šablónové riešenie, ktoré je vloţené do modelu a pouţívateľovi je
nanajvýš umoţnené špecifikovať počty a mená vybraných účastníkov. Ako hlavný cieľ práce
sme si stanovili vytvoriť alternatívny prístup k podpore inštancovania vzorov, ktorý by bol
efektívnejší, flexibilnejší a pouţiteľnejší aj pre menej skúsených pouţívateľov. V práci sme
navrhli metódu, ktorá je postavená na týchto pilieroch:
Interakcia s používateľom. Cieľom metódy nie je vloţiť do modelu jedno šablónové
riešenie, ale v čo najväčšej miere sa prispôsobiť poţiadavkám pouţívateľa. Princíp
metódy tkvie v komunikácii s pouţívateľom, keď od neho sa očakáva, ţe v modeli
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naznačí prítomnosť inštancie vzoru, pričom špecifikuje účastníkov tých rolí,
na ktorých mu prioritne záleţí. Nástroj následne rozpozná neúplnú inštanciu
a postupnými krokmi doplní chýbajúcich účastníkov tak, aby spĺňala všetky
poţiadavky, plynúce zo štruktúry vzoru. Obdobný spôsob tvorby inštancií povaţujeme
za pouţívateľsky príjemnejší. Nie je zaloţený na pomocníkoch, ale na funkcionalite
„Dokonči“, ktorou pouţívateľ nechá nástroj sfinalizovať naznačenú inštanciu vzoru.
Podpora pre rôzne varianty vzorov. Jednotlivé vzory neponúkajú len jedno vhodné
riešenie, ktoré by sa malo aplikovať vţdy a za kaţdej situácie. Naopak, ponúkané
riešenia sú variabilné, často je ich moţno konfigurovať, aby ponúkali funkcionalitu,
ktorú v danej situácii pouţívateľ potrebuje. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli pripojiť
podporu pre rôzne varianty aj do nášho riešenia. Jej podstata opäť tkvie v tom,
ţe pouţívateľovi je umoţnené zvoliť si črty, ktoré si ţelá v rámci svojho riešenia
uplatniť. Systém automaticky zvolí konfiguráciu, ktorá spĺňa všetky poţiadavky
pouţívateľa, resp. ho informuje, ţe jeho poţiadavky sa navzájom vylučujú, a teda nie
je moţné danú inštanciu vytvoriť. Okrem toho došlo k optimalizácii výberu vhodnej
konfigurácie vzoru, v rámci ktorej sa nástroj snaţí ponúknuť to najvhodnejšie riešenie
spĺňajúce poţiadavky pouţívateľa. Cieľom tohto kroku je zabezpečiť, aby sa vţdy
aplikovali také varianty vzorov, ktoré sú čo moţno najjednoduchšie, a teda neprinášali
črty, ktoré pouţívateľ nemá záujem pouţívať. Aplikácie tohto mechanizmu so sebou
prináša dva dôleţité aspekty:
• Pouţívateľovi je umoţnené definovať poţiadavky na vhodný variant vzoru,
systém identifikuje najvhodnejšie riešenie spĺňajúce poţiadavky pouţívateľa.
• Pouţívateľ je informovaný o moţnostiach, ktoré aplikácia vzoru so sebou
prináša a je ponechané na jeho výbere, či ich chce vyuţiť alebo nie. Cenné je
to najmä pre menej skúsených vývojárov, ktorí sú takto informovaní o rôznych
moţnostiach, ktoré majú pri aplikácii vzoru k dispozícii.
Podpora aj po vytvorení inštancie. Keďţe ţivotný cyklus inštancií vzorov nekončí
pri ich vzniku, nekončí pri ich vzniku ani navrhovaná podpora. Pouţívateľ má
moţnosť sa k vzoru vrátiť, meniť počty jednotlivých účastníkov podľa potreby.
Nástroj opäť upraví inštanciu vzoru tak, aby aj po vykonaní zmien zo strany
pouţívateľa išlo o platnú inštanciu.
Metóda riadená modelmi vnútornej štruktúry vzorov. To znamená, ţe spôsob podpory
je moţné ľahko upraviť alebo rozšíriť pomocou zmeny opisov štruktúry jednotlivých
vzorov. Tento fakt opäť zvyšuje pouţiteľnosť prístupu.
Navrhnutá metóda bola realizovaná do podoby prototypových nástrojov. Prvý (SuDPIC) ju
realizoval v plnej miere, druhý predstavil čiastočné alternatívne riešenie. Pomocou prototypu
sme overili realizovateľnosť navrhnutej metódy a súčasne experimentom s pouţívateľmi sme
potvrdili jej vhodnosť pri nasadzovaní inštancií vzorov do projektov. V porovnaní
s existujúcimi riešeniami nami navrhnutý prístup má inovatívny charakter pri interakcii
s pouţívateľom a to najmä v oblasti podpory variability vzorov. Touto problematikou sa
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nezaoberal ţiadny z opísaných prístupov, teda kaţdý z nich sa spoliehal len na pevne danú
štruktúru vzoru, ktorú nijako „neohýbal“.
V ďalšej práci je moţné napríklad rozšíriť prístup o automatizované rozpoznávanie
nedokončených vzorov – v prípade jeho aplikovania by pouţívateľ nemusel označiť
príslušnosť k role pri tvorbe účastníkov. Nástroj by sa mohol pokúsiť automaticky
identifikovať nedokončenú inštanciu vzoru a sám by mohol pouţívateľovi ponúknuť jej
vhodné dokončenie.
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6 ROZPOZNÁVANIE INŠTANCIÍ
NÁVRHOVÝCH VZOROV

Na základe definovaných cieľov k problematike rozpoznávania inštancií vzorov sme pristúpili
k ich riešeniu v spolupráci s Michalom Dobišom, ktorý sa danej problematike venoval v rámci
tvorby svojej diplomovej práce [15] pod mojim vedením.
Navrhnutá metóda bola vytvorená spoločne v rámci konzultácii k diplomovej práci.
Diplomant identifikoval vhodný spôsob sledovania behu programu, čo nám umoţnilo
spoločne zostaviť sadu kritérií, s vyuţitím ktorých sme následne pristúpili k rozpoznávaniu
inštancií vzorov. Samotnú implementáciu riešenia a experimenty vykonal diplomant.

6.1

Opis metódy

Metóda je principiálne zaloţená na porovnávaní grafov. To znamená, ţe katalóg vzorov
obsahuje opisy vnútornej štruktúry v tvare grafov, a taktieţ výsledkom jednotlivých analýz
bude graf opisujúci analyzovaný systém. Porovnaním grafov z katalógu vzorov s grafom
analyzovaného systému dôjde k identifikácii jednotlivých inštancií vzorov v tomto systéme.
Opíšeme jednotlivé kroky analýzy ako aj spôsob vyhodnotenia ich výsledkov.
Poznámka: Metóda je síce postavená všeobecne s možnosťou aplikácie nad ľubovoľným OO
jazykom, no jej konkrétna realizácia je zameraná na analýzu programov vytvorených
v prostredí .Net. Z tohto dôvodu budú predmetom analýzy aj špeciálne jazykové konštrukcie
tohto prostredia, ktoré sa v iných nevyskytujú.
6.1.1

Analýza

Na základe stanovených poţiadaviek bude metóda analyzovať systém v statickej, semidynamickej a dynamickej oblasti. Kaţdá oblasť rozšíri graf opisujúci analyzovaný systém
o svoje poznatky z nej vyplývajúce, takţe výsledkom analýzy bude jeden graf obsahujúci
informácie o celom systéme, ktoré sú potrebné k úspešnému rozpoznaniu inštancií.
Statická analýza
Statická analýza predstavuje prvú analyzovanú oblasť, jej hlavným cieľom je vytvorenie
kľúčovej kostry grafu analyzovaného systému, ktorý bude analýzami ďalších oblastí
dopĺňaný. Bude obsahovať všetky štrukturálne vlastnosti systému potrebné k rozpoznávaniu
inštancií vzorov. Aj keď za základné prvky štruktúry objektovo orientovaných programov
moţno povaţovať triedy, statická analýza bude podrobnejšia, bude zachytávať aj vnútorné
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vlastnosti jednotlivých tried, medzi ktoré patria ich atribúty a metódy. Výsledkom analýzy tak
bude graf pozostávajúci z vrcholov a hrán, ktoré budú reprezentovať základné štrukturálne
elementy OO programov. Vrcholy budú zodpovedať kategóriám: Typ, Operácia, Dáta,
Udalosť, hrany budú reprezentovať príslušné väzby medzi týmito elementmi. Súčasť opisov
jednotlivých vrcholov budú aj doplňujúce informácie, ktorých cieľom je rozšíriť celkový
pohľad na analyzovaný systém. Podrobný opis jednotlivých sledovaných kategórií je
zaznamenaný v tabuľke č. 6-1.

Tabuľka 6-1. Podrobný opis jednotlivých kategórií vrcholov statickej analýzy

Kategória
vrcholu
Typ

Opis

Vrcholy tejto kategórie budú reprezentovať: Triedy, rozhrania, enumerácie,
delegátov.
Pre jednotlivé vrcholy budú zaznamenané tieto doplňujúce informácie:
príznak, či je daný element abstraktný,
príznak, či ide o triedu, rozhranie, delegáta alebo enumeráciu.
S vrcholmi tejto kategórie budú súvisieť tieto hrany:
Base type – hrana nesie informáciu, ţe daný typ dedí (resp.
implementuje) iný typ. Orientácia hrany je v smere z potomka na
rodiča.
Parent – hrana nesie informáciu o príslušnosti atribútov a metód
k typu. Orientácia je v smere od atribútu/operácie k typu.

Operácia

Vrcholy tejto kategórie budú reprezentovať: Metódy a konštruktory
jednotlivých typov.
Pre jednotlivé vrcholy budú zaznamenané tieto doplňujúce informácie:
príznak, či je operácia virtuálna,
príznak, či je operácia abstraktná,
príznak, či operácia predstavuje metódu alebo konštruktor.
S vrcholmi tejto kategórie budú súvisieť tieto hrany:
Returned type – hrana ukazuje na návratový typ metódy. Orientácia
je smerom od metódy k návratovému typu.
Parameter – hrana ukazuje na parameter operácie. Orientácia je
smerom od metódy k typu parametra.

- 84 -

Dáta

Vrcholy tejto kategórie budú reprezentovať: Atribúty, parametre a lokálne
premenné.
Pre jednotlivé vrcholy budú zaznamenané tieto doplňujúce informácie:
Príznak, či sú dané dáta uloţené v kolekcii (zoznam, pole, atď). Pre
rozpoznávanie nie je potrebné poznať spôsob realizácie kolekcie,
postačuje informácia, ţe ide o kolekciu.
Príznak, či ide o atribút, parameter alebo lokálnu premennú.
S vrcholmi tejto kategórie budú súvisieť tieto hrany:
Fieldtype – informácia o type dát. Ak ide o kolekciu, hrana informuje
o type, ktorý je uchovávaný v rámci kolekcie. Orientácia je smerom
od dát k typu.
Parent – informácia o príslušnosti dát k vyššiemu celku. V prípade
hrany smerom k operácii ide o príslušnosť lokálnej premennej resp.
parametra k operácii. Orientácia je v tomto prípade smerom od dát k
operácii.

Udalosť

Vrcholy reprezentujú udalosti (events) prostredia .Net. Pomocou udalostí je
moţné s vyuţitím jazykových konštrukcií realizovať riešenie ponúkané
vzorom Observer.
S vrcholmi tejto kategórie budú súvisieť tieto hrany:
Delegate – väzba na typ delegáta.
Attach, Detach – väzby na metódy riadiace registrovanie
a odregistrovanie pozorovateľov.

Pre všetky vrcholy sa navyše eviduje:
príznak, či je element reprezentovaný vrcholom statický,
viditeľnosť, ktorá môţe nadobúdať hodnoty: Private/Public/Protected.
Príklad mapovania štruktúry programu do grafu pri vykonávaní statickej analýzy je zachytený
na obrázku č. 6-1.
Semi-dynamická analýza
Úlohou semi-dynamickej analýzy je na základe obsahu jednotlivých metód doplniť graf
analyzovaného systému o ďalšie informácie týkajúce sa správania týchto metód. Jej cieľom
nie je zaznamenať presný sled vykonávania jednotlivých krokov v rámci programu, nakoľko
rovnaká funkcionalita sa dá zapísať viacerými moţnými spôsobmi. Cieľom je identifikovať
také informácie, ktoré budú následne relevantné pre rozpoznávanie vzorov. Medzi ne patria
najmä informácie o volaní jednotlivých operácií, referencovaní atribútov, či zmene hodnôt
atribútov. Navyše je moţné identifikovať:
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Obrázok 6-1. Príklad mapovania štruktúry programu na graf počas statickej analýzy

či sú tieto udalosti podmienené nejakou podmienkou – táto skutočnosť je dôleţitá
pre správnu identifikáciu napr.:
o účastníka roly GetInstance vzoru Singleton vracajúcu existujú resp.
vytvárajúcu práve jednu inštanciu poţadovanej triedy,
o účastníka roly Request vzoru Proxy, ktorá len za splnenia určitých podmienok
vykoná volanie na rolu RealSubject,
či sa tieto udalosti vykonávajú v rámci cyklu – pre viaceré vzory je typické,
ţe niektoré roly vykonávajú určité operácie v cykle, napr.:
o vo vzore Composite metóda Operation prislúchajúca triede Composite
pre kaţdého z potomkov zavolá jeho metódu Operation,
o vo vzore Observer metóda Notify prislúchajúca triede Subject zavolá
pre kaţdého pozorovateľa jeho metódu Update.
Aj keď ide o dôleţité informácie majúce veľký význam pre správnu identifikáciu viacerých
vzorov, bývajú v iných prístupoch opomínané. Pre ich úspešné rozpoznanie je opäť potrebné
si uvedomiť, ţe môţu byť zapísané rôznym spôsobom. Napríklad ako podmienené volanie
môţeme chápať:
volanie bloku vykonávanom po splnení podmienky,
volanie bloku vykonávanom po nesplnení podmienky (else),
volanie, ktoré nemusí byť v ţiadnom podmienenom bloku, ak pred tým mohlo byť
v rámci podmienky ukončené volanie metódy. Príkladom je volanie metódy v ukáţke:
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if (...)
{
...
return
}
ConditionalCall()

Obdobne je moţné zapísať viacerými spôsobmi vykonanie volania v rámci cyklu (napr.
pomocou kľúčových slov while, for, foreach). Úlohou analyzátora je správne rozpoznať, ţe
ide o takéto volanie, bez ohľadu na spôsob jeho konkrétnej realizácie. Keďţe v daných
situáciách nemusí byť jednoduché jednoznačne identifikovať podmienku, či zoznam nad
ktorým sa iteruje, budeme zaznamenávať len skutočnosť, ţe sa tak deje bez zaznamenania
konkrétnej príčiny. Táto skutočnosť môţe síce mierne zvyšovať mieru falošných nálezov,
no vzhľadom na obtiaţnosť a nepresnosť daného typu analýzy akceptujeme toto riziko.
V rámci semi-dynamickej analýzy sú tak do grafu analyzovaného systému vloţené:
hrany References – nesúce informácie o referencovaní atribútov zaznamenaných
vrcholmi typu Dáta. Orientácia hrán je smerom od Operácie k Dátam,
vrcholy typu Call – nesúce informácie o vykonaní volania inej operácie (týmto
spôsobom sa zaznamenáva aj vytváranie inštancií v tvare volania operácie
zodpovedajúcej konštruktoru vznikajúcej triedy). K vrcholom triedy sú evidované
príznaky:
o či bolo volanie vykonané v rámci podmienky
o či bolo volanie vykonané v rámci cyklu
K samotnému vrcholu volania vedie hrana od operácie, ktorá volanie uskutočnila
a hrana k operácii, ktorá je takto vyvolaná.
Obrázok č. 6-2 prezentuje príklad rozšírenia grafu analyzovaného systému po vykonaní semidynamickej analýzy.
Dynamická analýza
Posledným krokom získavania informácií o systéme prestavuje vykonanie dynamickej
analýzy. Jej cieľom je sledovať beh programu a identifikovať z neho informácie, ktoré sú
relevantné pre rozpoznávanie inštancií vzorov. Obdobne ako v prípade semi-dynamickej
analýzy platí, ţe kaţdú funkcionalitu je moţno vykonať veľkým mnoţstvom rôznych
spôsobov, a tak nemá význam zaznamenávať exaktné vykonávanie programu krok za krokom.
Rozhodli sme sa riešiť dynamickú analýzu sledovaním vhodných metrík plynúcich z behu
programu. Pre tieto metriky musí platiť:
majú prínos pre spresnenie rozpoznávania inštancií vzorov,
je ich moţné automaticky vyhodnocovať bez manuálnych zásahov do zdrojových
kódov alebo prostredia pre vykonávanie programu (napr. ladiace prostredie),
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Obrázok 6-2. Rozšírenie grafu počas semi-dynamickej analýzy

ich zaznamenávanie výrazným spôsobom nespomalí vykonávanie programu – teda
program je moţné bez prerušení pouţívať k svojmu účelu tak, aby s ním mohla byť
bez problémov vykonaná analyzovaná funkcionalita (mierne spomalenie plynúce
z priebeţného zaznamenávania sledovaných hodnôt je akceptované).
Princíp vyuţitia metrík je podobný ako v prípade prístupu rozpoznávania na základe
odtlačkov prstov, ktorý bol bliţšie opísaný v časti 3.3.1 Rozpoznávanie pomocou odtlačkov
prstov (Fingerprinting). Aj tu predpokladáme, ţe vzory so sebou prinesú určité odtlačky,
ktoré sa prejavia v hodnotách vybraných metrík, v našom prípade zameraných na samotné
vykonávanie behu programu. Rozdiel oproti predošlému prístupe je v tom, ţe zatiaľ čo
Gu´eh´eneuc a kol. [29] pouţívali odtlačky na prvotnú identifikáciu miest, kde by sa inštancie
vzorov mohli nachádzať, my ich budeme pouţívať na finálne spresnenie výsledkov statickej
a semi-dynamickej analýzy. V ani jednom prístupe nie sú metriky pouţívané ako jediný
podklad pre rozpoznávanie inštancií vzorov.
V našom prípade sa tak výsledky dynamickej analýzy odzrkadlia v rozšírení doplňujúcich
hodnôt pre vrcholy grafu analyzovaného systému, ktoré boli vytvorené v predošlých fázach
analýzy. Dynamická analýza nepridáva ţiadne nové hrany ani vrcholy do grafu, ale rozširuje
doplňujúce informácie, ktoré by mali prispieť k presnejším výsledkom rozpoznávania.
Podrobný opis jednotlivých metrík vyhodnocovaných počas dynamickej analýzy sa nachádza
v tabuľke č. 6-2. Pre všetky metriky platí, ţe sa vykonávajú nad kaţdým sledovaným
elementom programu na úrovni tried (resp. rolí), nie objektov. Teda hodnoty predstavujú
sumy za všetky inštancie daných tried.
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Tabuľka 6-2. Podrobný opis vyhodnocovaných metrík dynamickou analýzou

Metrika
Počet inštancií
typov

Opis
Metrika meria počet objektov jednotlivých tried. Viacero vzorov
predpokladá rôzne počty objektov tried – napr.:
Singleton predpisuje práve jednu inštanciu,
rola ConcretePrototype vzoru Prototype ich vyţaduje viac
alebo rovnako ako bol počet volaní Clone.
Pri vyhodnocovaní počtu inštancií sme sa rozhodli započítavať kaţdý
objekt pre všetky triedy, ktoré realizuje – teda pre triedu, ktorej je
priamou inštanciou a aj všetky triedy resp. rozhrania, z ktorých táto
trieda dedí, resp. implementuje. Dôvodom tohto rozhodnutia je,
ţe z účastníka vzoru môţe byť dedené čoho dôsledkom je, ţe počas
behu budú vznikať inštancie aţ takto dedenej triedy. Aby bola metrika
zmysluplná, je potrebné aby sa v takom prípade pri analýze zvýšil
počet inštancií nielen zdedenej triedy, ale aj samotného účastníka
vzoru.

Počet vykonaných
operácií

Predstavuje počet vykonaní konkrétnej operácie. Informácia má veľký
prínos pre rozpoznávanie takých vzorov, ktoré predpokladajú rôzny
počet volaní, napr.:
potvrdenie, ţe podmienka viedla k redukcii počtu vykonaných
operácií (napr. pre vzor Proxy),
potvrdenie, ţe cyklus viedol k zvýšeniu počtu volaní (napr. pre
vzor Composite).
Pri vyhodnocovaní sa opäť otvára otázka, či pri volaní metódy
evidovať toto volanie len pre konkrétnu metódu, ktorá je v kóde
volaná, alebo aj pre metódu, ktorá volanie v skutočnosti realizuje. Táto
otázka vyvstáva vtedy, keď nejde o tú istú metódu, čo sa deje
pri abstraktných a prekrytých metódach. V tomto prípade sme sa
rozhodli zvyšovať počet len pre priamo volanú metódu, aby bolo
moţné vyhodnotiť, či dochádzalo k volaniam cez abstraktné metódy
alebo aţ cez reálne.

Počet vykonaných
volaní

Predstavuje počet konkrétnych volaní zodpovedajúcich vrcholu Call,
teda konkrétnych volaní z jednej operácie na druhú. Sledovanie počtu
konkrétnych volaní má význam, najmä keď sú porovnávané s počtom
volaní operácií. Pri ich vzájomnom porovnaní môţeme dospieť
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k relevantným záverom. Napr.:
vzor Proxy: je potrebné, aby počet volaní metódy Request
triedy Proxy bol vyšší alebo rovnajúci sa počtu volaní z tejto
metódy na metódu Request triedy RealSubject. Takto je moţno
objektívne zhodnotiť, či sa naozaj vyhodnocuje podmienka,
ktorá zabraňuje vykonaniu nadbytočných volaní na RealSubject
a vzor tak plní svoj účel.
vzor Composite: počet volaní metódy Operation triedy
Composite má byť menší alebo rovnajúci sa počtu volaní z tejto
metódy na metódu Operation triedy Component. Vďaka tomu
moţno potvrdiť, či operácia roly Composite plní svoju funkciu
a deleguje svoje volanie na potomkov.
Počet zmien hodnôt Sleduje počet vykonaných zmien nad hodnotami jednotlivých
v atribútoch tried
atribútov. Moţnosť sledovať počty zmien v atribútoch má význam
pri potvrdzovaní kandidátov vzory, napr.:
atribút Instance vzoru Singleton by mal byť zmenený práve raz
– v prípade vzniku a zaznamenaní inštancie.

Vďaka takto získaným hodnotám je moţné formulovať oveľa exaktnejšie pravidlá, ktoré vedú
k zvýšeniu presnosti rozpoznávania inštancií vybraných vzorov. V príkladoch ukáţeme,
ako dokáţe dynamická analýza prispieť k rozpoznaniu konkrétnych vzorov.
Vzor Singleton
Návrhový vzor Singleton je povaţovaný za najjednoduchší zo všetkých GoF vzorov. Správne
ho identifikovať však nie je jednoduché, nakoľko štandardnou statickou a semi-dynamickou
analýzou môţu byť za inštancie tohto vzoru označené aj iné triedy, ktoré majú statický atribút
a statickú metódu. Cieľom vzoru je zabezpečiť, aby počas behu programu vznikla práve jedna
inštancia tohto vzoru, a tá bola dostupná na poţiadanie pre zvyšný kontext systému. Overiť
úplné splnenie týchto poţiadaviek môţe byť s vyuţitím len statickej resp. semi-dynamickej
analýzy veľmi náročné, zatiaľ čo s pomocou dynamickej analýzy sa to dá vykonať relatívne
jednoducho. Štyri príklady ukazujú dve správne inštancie vzoru Singleton a dve nesprávne,
ktoré by však statická a semi-dynamická analýza mohla označiť za správne (falošné nálezy):
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public class Singleton1 {
private static Singleton1 instance;
private Singleton1 {} // konštruktor
public static Singleton1 getInstance() {
if (instance == null) {
instance = new Singleton1();
}
return instance;
}
}

public class Singleton2 {
private static Singleton2 instance;
private Singleton2 {} // konštruktor
public static Singleton2 getInstance() {
if (instance != null) {
return instance;
}
instance = new Singleton2();
return instance;
}
}

public class NearlySingleton1 {
private static NearlySingleton1 instance;
private NearlySingleton1 {} // konštruktor
public static NearlySingleton1 getInstance() {
instance = new NearlySingleton1();
return instance;
}
}

public class NearlySingleton2 {
private static NearlySingleton2 instance;
private NearlySingleton2 {} // konštruktor
public static NearlySingleton2 getInstance() {
if (instance == null) {
return new NearlySingleton2();
}
return instance;
}
}
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V prípade definície takýchto dynamických kritérií, budú úspešne identifikované len správne
inštancií vzoru Singleton:
počet inštancií triedy Singleton == 1
počet zmien atribútu instance == 1
Zavedenie dynamickej analýzy má v tomto prípade jednoznačný prínos.
Odlíšenie vzorov State a Startegy
Vzory State a Strategy bývajú často uvádzané ako príklady vzorov s rovnakou štruktúrou,
časť prístupov (napr. [55], [34]) rozpoznávajúcich inštancie vzorov sa dokonca ani nepokúša
o ich odlíšenie a vo svojich výsledkoch uvádzajú iba pojem State/Strategy . Je nutné uznať,
ţe svojou štruktúrou ide o naozaj nesmierne podobné vzory, no na druhú stranu je nutné
podotknúť, ţe svojou funkcionalitou a prínosom sú úplne odlišné. Preto snaha o odlíšenie
týchto vzorov má určite význam, aj keď nemusí byť jednoduchá.
Jedným zo spôsobov, ktorý sa môţe javiť vhodne, je, ţe kaţdý stav by mal mať odkaz
na nasledujúci stav. Ak by sme prijali túto podmienku ako rozlišujúce kritérium, rozpoznanie
by bolo relatívne jednoduché – stačilo by poţadovať, ţe ConcreteState musí mať atribút typu
State. Toto kritérium však nemusí mať veľkú výpovednú hodnotu, nakoľko nie je
podmienkou, a taktieţ sa môţe stať, ţe stratégia má odkaz na inú stratégiu, ktorú napríklad
rozširuje, čo by mohlo viesť k jej označeniu za vzor State. Spôsoby ako od seba odlíšiť
inštancie týchto vzorov tak treba hľadať aj v ich správaní. Pri beţnom pouţívaní vzorov State
a Strategy spravidla platí:
Atribút ukazujúci v rámci kontextu na konkrétny stav pri zmene stavu zmení svoju
hodnotu, a teda môţeme očakávať, ţe počas behu programu sa jeho hodnota bude
meniť.
Atribút ukazujúci v rámci kontextu na stratégiu nezvykne meniť svoju hodnotu,
nakoľko po stanovení konkrétnej stratégie v rámci rovnakého kontextu sa stratégie
nemenia.
V prípade akceptovania tohto kritéria na odlíšenie jednotlivých inštancií je moţné stanoviť
na ich identifikáciu tieto pravidlá:
Strategy: Počet zmien atribútu ukazujúceho na stratégiu je menší alebo rovnajúci sa
počtu inštancií triedy, do ktorej tento atribút patrí.
State: Počet zmien atribútu ukazujúceho na abstraktný stav je väčší ako počet inštancií
triedy, do ktorej tento atribút patrí.
Aj v tomto prípade moţno tvrdiť, ţe dynamická analýza prispieva k jednoznačnejšiemu
identifikovaniu vzorov.
6.1.2

Vyhodnotenie analýzy

Cieľom vyhodnotenia analýzy je rozpoznanie inštancií vzorov v grafe opisujúcom
analyzovaný systém. Samotné rozpoznávanie bude realizované porovnávaním grafu
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analyzovaného systému s grafmi opisujúcimi štruktúru jednotlivých vzorov. V tejto časti
podrobnejšie opíšeme spôsob zachytenia vnútornej štruktúry vzorov a následne spôsob
rozpoznávania inštancií.
Opis vnútornej štruktúry vzorov
Za účelom zjednodušenia procesu rozpoznávania inštancií pozostáva graf opisujúci štruktúru
vzorov z rovnakých elementov ako graf analyzovaného systému, ktorý bol podrobne opísaný
v predošlých častiach. Vrcholy a hrany budú rovnakých typov, ich doplňujúce informácie
budú ekvivalentné. Cieľom opisu štruktúry vzoru je definovať obmedzenia na graf
analyzovaného systému, ktorých splnenie chápeme ako výskyt inštancie daného vzoru
v systéme. Vzhľadom na túto skutočnosť nebude štruktúra grafu opisu vzoru úplne totoţná
s grafom analyzovaného systému, líšiť sa budú takto:
Pre jednotlivé doplňujúce informácie nemusí byť stanovená len jedna hodnota – napr.
pre viditeľnosť je moţné stanoviť viac vyhovujúcich hodnôt (prípadne aj všetky, ak
pre samotné rozpoznávanie nie je viditeľnosť podstatná).
Doplňujúce informácie logického typu (príznaky) budú môcť nadobúdať jednu z troch
hodnôt:
o true – prítomnosť daného príznaku je poţadovaná
o false – prítomnosť daného príznaku je neţiaduca
o unchecked – hodnota príznaku nie je relevantná pri rozpoznávaní
Pre kaţdý vrchol môţe byť zaznamenaná jeho početnosť informujúca o moţnom počte
účastníkov zodpovedajúcich danej role. Je zaznamenávaná v tvare intervalu moţného
rozsahu hodnôt:
o (1..1) – prítomnosť práve jedného účastníka je vyţadovaná,
o (0 .. 1) – prítomnosť účastníka nie je povinná,
o (0 resp. 1 .. nekonečno) – role môţe zodpovedať viacero účastníkov,
o (0 .. 0) – prítomnosť účastníka nie je moţná. Takto definovaná početnosť sa
vyuţíva, ak chceme vyjadriť, ţe element spĺňajúci určité vlastnosti nemôţe byť
povaţovaný za účastníka.
Intervalové hodnoty je moţné riešiť aj v tvare odkazu. Takým spôsobom sú
zaznamenávané početnosti rolí, ktorých poţadované počty účastníkov navzájom
súvisia. Opäť sa hodnoty zadávajú v tvare intervalu, ktorého rozsah môţe byť
stanovený odkazom na inú hodnotu. Napr. interval (odkaz na X, odkaz na X)
stanovuje, ţe počet účastníkov musí byť rovnaký, ako stanovuje hodnota X (napr.
počet účastníkov inej roly).
Rozsahy hodnôt pre metriky plynúce z dynamickej analýzy sú zaznamenávané
rovnakým spôsobom ako početnosti. Teda ide o interval, ktorý môţe mať presne
stanovené medzné hodnoty pomocou konkrétnych čísel, alebo pomocou odkazov.
Napríklad počet volaní operácie Operation triedy Composite môţeme zadefinovať
ako: (0, počet volaní metódy Component.Operation z danej metódy
Composite.Operation).
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S vyuţitím takto rozšíreného grafu je moţné zaznamenávať jednotlivé obmedzenia kladené
na štruktúry jednotlivých inštancií vzorov.
Identifikácia inštancií
Vzhľadom na podobnosť štruktúry grafov opisujúcich analyzovaný systém a vnútornú
štruktúru vzorov môţeme k identifikácii inštancií vzorov pristúpiť ako k vyhľadávaniu
podgrafov v grafoch, kde grafom chápeme graf analyzovaného systému a podgrafom
konkrétnu inštanciu návrhového vzoru, pre ktorú platí, ţe:
o má rovnakú štruktúru vrcholov a hrán ako graf opisujúci vnútornú štruktúru
rozpoznávaného vzoru,
o všetky doplňujúce informácie prislúchajúce k jednotlivým vrcholom spĺňajú všetky
obmedzenia definované v rámci grafu opisujúceho vnútornú štruktúru rozpoznávaného
vzoru.
Na samotné vyhľadávanie podgrafov v grafoch sme pouţili voľne dostupnú kniţnicu
GrGen.Net [28], ktorá ponúka funkcionalitu v danej oblasti vhodnú pre naše potreby. Grafy
analyzovaného systému a opisov vnútornej štruktúry jednotlivých vzorov je transformovaný
do podoby zápisu, aký vyţaduje kniţnica. Tá následne vyhľadá všetky vyhovujúce podgrafy
a identifikuje ich v analyzovanom grafe.
Kniţnica GrGen.Net obsahuje algoritmus, ktorý vyhľadáva podgrafy v grafoch na základe
stanovených opisov, no nedokáţe riešiť problém početnosti. Uvaţujme príklad, keď vzor
definuje poţiadavku, ţe jedna trieda môţe mať viacero potomkov, teda početnosť roly
potomka je definovaná ako 1 aţ nekonečno. Ak analyzovaný systém obsahuje poţadovanú
rodičovskú triedu, ktorá má troch vyhovujúcich potomkov, kniţnica GrGen.Net identifikuje
danú situáciu ako výskyt troch rôznych podgrafov (a teda inštancií rozpoznávaného vzoru),
ktoré sa prekrývajú nad vrcholom rodičovskej triedy. V skutočnosti však ide o jednu inštanciu
vzoru, ktorá má troch účastníkov roly potomka. Vzhľadom na tento nedostatok kniţnice, sú
všetky jej výsledky dodatočne preskúmané a takto identifikované prekrývajúce sa podgrafy sú
spojené do jednej výslednej inštancie vzoru. Mnoţina takto identifikovaných inštancií
predstavuje výsledok rozpoznávania a je prezentovaná pouţívateľovi.
Vyhľadávanie podgrafov v grafoch patrí to mnoţiny NP úplných problémov, čiţe
asymptotická zloţitosť samotného vyhľadávacieho procesu je exponenciálna.

6.2

Nástroj realizujúci navrhnutú metódu

Za účelom overenia vhodnosti navrhnutej metódy sme pristúpili k jej realizácii v podobe
prototypu. Ako implementačné prostredie sme zvolili platformu .Net od firmy Microsoft.
V tomto prostredí bol implementovaný samotný prototypový nástroj a jeho funkcionalita bola
zameraná na rozpoznávanie vzorov v programoch, ktoré sú implementované rovnako v tomto
prostredí. Pre prostredie .Net sme sa rozhodli z takýchto dôvodov:
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Ide o rozšírené prostredie s rastúcou popularitou, do ktorého je moţné prekladať
zdrojové kódy zaznamenané vo viacerých jazykoch, okrem klasických ako C# alebo
Visual Basic aj Managed C++, DotLisp, či Java (s vyuţitím nástroja IKVM.Net [26]
prekladajúcim Java ByteCode). Z tohto dôvodu môţeme predpokladať dostatok
existujúceho softvéru netriviálneho rozsahu, pre ktorý má význam rozpoznávanie
vzorov.
V rámci prostredia .Net existujú rozhrania / nástroje, pomocou ktorých je moţné
sledovať správanie sa vykonávaných programov počas ich behu. Táto skutočnosť má
pre naše rozhodnutie značný význam, nakoľko jedným z kľúčových krokov
analyzovania softvéru je vykonanie dynamickej analýzy zameranej práve na samotný
beh programu.
Vzhľadom na skutočnosť, ţe prostredie .Net prekladá programy rôznych jazykov do jedného
spoločného medzikódu (CIL – Common Intermediate Language), ktorý sa aţ pri poţiadavke
na jeho vykonanie predkladá do strojového kódu, rozhodli sme sa ako vstup pre statickú
a semi-dynamickú analýzu pouţiť práve predkompilovaný zápis v tvare medzikódu. Vďaka
tomu je moţné jedným nástrojom pristúpiť k rozpoznávaniu inštancií vzorov v programoch
vytvorených v rôznych jazykoch bez potreby zameriavania sa na špecifiká týchto jazykov.
Opíšeme spôsoby realizácie jednotlivých častí nástroja aplikujúceho metódu.
6.2.1

Statická analýza

Keďţe všetky informácie potrebné na vykonanie statickej analýzy sú dostupné pomocou
reflexie, rozhodli sme sa vyuţiť ju k riešeniu tohto kroku. Reflexia predstavuje štandardnú
súčasť prostredia .Net.
6.2.2

Semi-dynamická analýza

Semi-dynamická analýza bola vykonaná priamo nad medzikódom zaznamenaným v jazyku
CIL. Jeho zápis je podobný jazyku Assembler, skladá sa z inštrukcií (resp. ich kódov)
a argumentov parametrizujúcich tieto inštrukcie. Pri vykonávaní semi-dynamickej analýzy
sme sa sústredili na vyhľadávanie inštrukcií meniacich tok vykonávania kódu a analýzu ich
parametrov. Na ich základe bolo moţné identifikovať prítomnosť jednotlivých volaní,
ako aj rozpoznať, či k týmto volaniam dochádza v rámci cyklu alebo v podmienke.
6.2.3

Dynamická analýza

Z pohľadu realizácie nástroja moţno za najzloţitejší problém povaţovať implementáciu
dynamickej analýzy. Na jej realizáciu sme pouţili Profiling API – aplikačné rozhranie
prostredia .Net určené na monitorovanie behu programov. Pomocou tohto rozhrania je moţné
vytvoriť vlastný program, ktorý je notifikovaný o vybraných udalostiach behu
monitorovaného programu, medzi ktoré patria vznik inštancií jednotlivých tried či volania
metód. Takto je moţné zaznamenávať hodnoty príslušných metrík.
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Sledovanie počtu zmien atribútov počas vykonávania metódy sme realizovali pomocou
prepisov tiel operácií. Rozhranie umoţňuje pristupovať k obsahu jednotlivých metód pred ich
skutočnou kompiláciou do strojového jazyka, ktorá sa deje tesne pred ich prvým spustením
(tzv. Just-in-time Compilation). V tomto momente sú v telách operácií vyhľadané CIL
inštrukcie, ktoré spôsobujú zmeny hodnôt atribútov a za kaţdé takéto volanie sú vloţené
inštrukcie, ktorých cieľom je zaznamenať túto skutočnosť. Manuálnym vkladaním inštrukcií
sa mierne poruší integrita kódu, keďţe dôjde k posunu inštrukcií nachádzajúcich sa
za jednotlivými vkladanými blokmi. Výsledkom toho je, ţe inštrukcie skokov neukazujú
na svoje pôvodné miesta, a teda je potrebné pred uloţením takto modifikovanej operácie
znovu skontrolovať celé jej telo a modifikovať všetky dotknuté skoky, aby ukazovali na tie
inštrukcie, na ktoré ukazovali aj pred vykonaním zásahov do kódu. Po úspešnej modifikácii
tela operácie dôjde k jej preloţeniu do strojového jazyka a následnému vykonaniu
podľa poţiadaviek programu. Súčasne s tým dôjde k vykonaniu aj vloţených blokov kódu,
ktoré zaznamenajú informácie o kaţdej zmene jednotlivých atribútov. Po ukončení behu
programu sú tieto informácie spracované a na ich základe vypočítané hodnoty počtov zmien
atribútov počas celého behu programu.
6.2.4

Pouţívateľské rozhranie

Prototyp bol vytvorený ako aplikácia s grafickým pouţívateľským rozhraním, pomocou
ktorého nástroj zaznamenáva vstupy od pouţívateľa a prezentuje mu výsledky rozpoznávania
inštancií. Ukáţky obrazoviek nástroja sa nachádzajú na obrázkoch č. 6-3 a 6-4. Výsledky
rozpoznávania sú pouţívateľovi prezentované v tvare interaktívneho grafu zobrazujúceho
vnútornú štruktúru programu s vyznačenými účastníkmi jednotlivých identifikovaných
inštancií vzorov, ktorý sme vizualizovali pomocou aplikačného rozhrania Graph Layout
Execution Engine [46].

6.3

Overenie

Hlavným cieľom, ktorý sme si v časti 4.2 Ciele k rozpoznávaniu inštancií stanovili, bolo
ukázať prínos dynamickej analýzy pri rozpoznávaní inštancií vzorov. Vzhľadom na ostatné
poţiadavky, ktoré sme stanovili, rozhodli sme sa implementovať ju v podobe metrík, ktorých
hodnoty môţu napovedať pri spresňovaní rozhodnutia, či ide o inštanciu vzoru alebo nie.
Jednotlivé sledované metriky sme navrhli tak, aby mali značnú výpovednú hodnotu a pritom
náročnosť ich implementácie bola primeraná ich pridanej hodnote. Vďaka takto stanovenému
prístupu sme mohli pristúpiť k rozpoznávaniu vzorov pomocou všeobecnej metódy, ktorú je
moţné nakonfigurovať na rozpoznávanie jednotlivých vzorov. Ako konfiguračný vstup slúţi
opis vnútornej štruktúry vzoru, ktorý je vyjadrený v podobe grafu s doplňujúcimi
informáciami pre jednotlivé uzly.
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Obrázok 6-3. Obrazovka prostredia slúžiaca na zadávanie jednotlivých kritérií rozpoznávania
inštancií vzoru

Obrázok 6-4. Obrazovka prezentujúca výsledky rozpoznávania v tvare grafu vnútornej štruktúry
s vyznačenými účastníkmi identifikovaných inštancií
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Na tomto mieste je však potrebné zdôrazniť, ţe jednotlivé rozpoznávacie kritéria boli
stanovené ako nutné (a nie postačujúce podmienky) pre správnu identifikáciu vzorov.
Definície jednotlivých kritérií v šablónových opisoch vzorov (najmä pre semi-dynamickú
a dynamickú analýzu) boli cielené tak, aby odfiltrovali tie časti analyzovaného kódu, ktoré
zjavne nepredstavujú inštanciu vzoru. Tak sme sa snaţili zabezpečiť, aby rozpoznávací
mechanizmus nezamietol neštandardné inštancie vzorov, aj keď za cenu falošných
rozpoznaní. Tieto sa snaţíme eliminovať väčším počtom voľnejších kritérií, aby v konečnom
dôsledku klesla pravdepodobnosť, ţe nejaký blok kódu nepredstavujúci inštanciu ţiadneho
vzoru bude vyhovovať všetkým rozpoznávacím kritériám. Príkladom takto voľnejšie
stanovených kritérií bolo sledovanie počas semi-dynamickej analýzy, či sa udalosť odohráva
v rámci cyklu alebo podmienky, pričom iterovaný rozsah resp. kritérium podmienky sme
nesledovali. Jednotlivé rozpoznávacie kritéria boli síce stanovené voľnejšie, no ich
kombináciou vznikli relatívne presné podmienky s malým priestorom pre falošné nálezy.
V obdobnom duchu boli definované aj jednotlivé kritériá dynamickej analýzy, ktorej cieľom
bolo spresniť výsledky predchádzajúcich krokov. Aj v tomto prípade boli kritéria stanovené
ako nutné a nie postačujúce podmienky, ktoré platia v štruktúrach jednotlivých vzorov.
Tabuľka č. 6-3 zachytáva príklady rozpoznávacích kritérií dynamickej analýzy pre vybrané
vzory členené podľa kategorizácie definovanej Shi-om a kol. [52] (podrobnejšie opísané
v rámci časti 3.3.3 Rozpoznávanie s dôrazom na semi-dynamickú analýzu).
Aj na základe definície kritérií je zrejmé, ţe takto navrhnutá dynamická analýza spĺňa svoj
cieľ filtrovať kandidátov na účastníkov, ktorých správanie nezodpovedá riešeniu ponúkanému
vzorom a v konečnom dôsledku tak prispieva k presnejšiemu vyhľadávaniu inštancií vzorov,
najmä v podobe zniţovania mnoţstva falošných rozpoznaní. Súčasne je však potrebné
podotknúť, ţe cenou za úspešnú realizáciu dynamickej analýzy je vykonanie programu
v takom rozsahu, ţe jednotlivé časti kódu dokáţu prezentovať svoje správanie do takej miery,
aby z neho mohla vyplynúť funkcionalita očakávaná od inštancie vzoru.
Za účelom overenia správnosti metódy sme pomocou vytvoreného nástroja vykonali sadu
experimentov zaloţených na rozpoznaní vzorov z katalógu GoF v rôznych testovacích
vzorkách. Prvým krokom bolo rozpoznanie vzorov nad ukáţkami inštancií jednotlivých
vzorov na platforme .Net. Výsledkom bolo, podľa očakávania, správne identifikovanie
všetkých vzorov.
Druhým krokom bolo rozpoznanie inštancií vzorov nad samotným nástrojom
implementujúcim metódu. Pre rozpoznávanie priamo nad nástrojom sme sa rozhodli
z dôvodu, ţe ide o reálny produkt netriviálneho rozsahu (189 typov, 11000 riadkov kódu)
a súčasne poznáme jeho vnútornú štruktúru, takţe vieme, aké návrhové vzory sme pri jeho
realizácii pouţili, a tak dokáţeme zhodnotiť, do akej miery sa výsledky rozpoznávania
stotoţňujú s realitou. Tabuľka č. 6-4 zachytáva výsledky vyhľadania inštancií vzorov nad
nástrojom realizujúcim navrhnutú metódu.
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Tabuľka 6-3. Spresnenie rozpoznávania vybraných na základe výsledkov dynamickej analýzy

Kategória vzoru Vzor
(podľa členenia
Shi-a a kol. [52])

Opis

Vzory riadené
štruktúrou

Metóda Composite.Operation by mala delegovať svoje
volanie na všetkých potomkov. Za účelom rozpoznania sme
pouţili toto obmedzenie:

Composite

Počet volaní metódy Composite.Operation má byť
menší alebo rovnajúci sa počtu volaní z tejto metódy
na metódu Component.Operation.
Proxy

Metóda Proxy.Request má za úlohu vyriešiť poţiadavku,
a len v prípade, ţe to nedokáţe, má osloviť metódu
RealSubject.Request, ktorá poţiadavku splniť dokáţe.
Na rozpoznanie sme pouţili kritérium:
Počet volaní metódy Proxy.Request triedy má byť
vyšší alebo rovnajúci sa počtu volaní z tejto metódy
na metódu triedy RealSubject.Request.

Vzory riadené

Singleton

správaním

Má existovať iba jedna inštancia triedy Singleton. Za účelom
potvrdenia splnenia tejto podmienky boli definované
kritéria:
Počet inštancií triedy Singleton == 1,
Počet zmien atribútu instance == 1.
Viac o rozpoznávaní inštancií vzoru Singleton dynamickou
analýzou sa nachádza v časti 6.1.1 zameranej na dynamickú
analýzu tohto vzoru.

Flyweight

Počet jednotlivých inštancií tried roly ConcreteFlyweight má
byť niţší ako je počet volaní metóda FlyweightFactory.
GetFlyweight, nakoľko metóda vytvára nové objekty len
v prípade, ţe poţadované ešte neexistujú. Pri rozpoznávaní
sme pouţili obmedzenie:
Počet volaní konštruktora ConcreteFlyweigt
z metódy FlyweightFactory.GetFlyweight má byť
menšie alebo rovné ako počet volaní tejto metódy.
Poznámka: Zameraním pravidla na počet volaní
konštruktora a nie na počet objektov ConcereteFlyweight
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sme dosiahli, že inštancia vzoru bude úspešne rozpoznaná aj
v prípade, ak vznikajú objekty triedy ConcereteFlyweight
mimo inštancie vzoru.
Chain of
ConcreteHandler.HandleRequest má za cieľ riešiť
responsibility poţadovanú funkcionalitu a v prípade, ţe ju nevie vyriešiť,
má volať rovnakú metódu inej metódy vyhovujúcej
rozhraniu Chain of Responsibility. Za účelom rozpoznávania
bolo stanovené kritérium:
Počet volaní metódy
ConcreteHandler.HandleRequest má byť väčší ako
počet volaní z tejto metódy smerujúcich na metódu
Handler.HandleRequest.
Decorator

Podľa definície vzoru Decorator je úlohou metód
ConcreteDecorator.Operation vykonať poţadovanú
funkcionalitu a následne zavolať rodičovskú metódu
Decorator.Operation. Tá má následne delegovať svoje
volanie na svojho nasledovníka volaním
Component.Operation. Ako rozpoznávacie kritérium sme
pouţili:
Počet volaní z metódy Decorator.Operation
na metódu Component.Operation má byť väčší ako je
počet volaní samotnej metódy Decorator.Operation.

Observer

Úlohou metódy Subject.Notify je informovať jednotlivých
pozorovateľov o uskutočnení udalosti zavolaním ich metódy
Update. Ako rozpoznávacie kritérium bolo pouţité:
Počet volaní metódy Notify má byť menší, ako je
počet volaní z tejto metódy smerujúcich na metódu
Observer.Update.

Strategy
State

Oba vzory majú veľmi podobnú štruktúru, takţe s vyuţitím
čisto statickej a semi-dynamickej analýzy je ich rozlíšenie
veľmi náročné. Z tohto dôvodu sme definovali rozlišovacie
kritérium medzi nimi:
Kontext vyuţívajúci vzor Strategy nemení hodnotu
atribútu ukazujúceho na danú stratégiu.
Hodnota atribútu kontextu ukazujúceho na stav mení
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počas behu programu svoju hodnotu (vţdy pri zmene
stavu).
Viac o rozpoznávaní inštancií vzorov State a Strategy
dynamickou analýzou sa nachádza v časti 6.1.1 označenej
ako Odlíšenie vzorov State a Startegy.

Tabuľka 6-4. Počty inštancií vzorov identifikovaných nad samotným rozpoznávacím nástrojom
(S – výsledky po vykonaní len statickej a semi-dynamickej analýzy,
D – výsledky po vykonaní všetkých analýz vrátane dynamickej)

Návrhový vzor

S

D

Návrhový vzor

S

D

Abstract Factory
Adapter
Bridge
Builder
Command
Composite
Decorator
Façade
Factory Method

0
7
0
1
0
1
0
0
1

0
7
0
1
0
1
0
0
1

0
1
0
0
3
2
0
11
1

0
1
0
0
3
2
0
9
1

Flyweight
Chain of
Responsibility

0
0

0
0

Interpreter
Mediator
Memento
Prototype
Proxy
Singleton
State
Strategy
Template
Method
Visitor

1

1

Výsledky rozpoznávania zodpovedajú pouţitým vzorom pri tvorbe nástroja. Jediným
neočakávaným výsledkom bol vyšší počet inštancií vzoru Adapter neţ sme predpokladali,
no po spätnej analýze rozpoznaných inštancií moţno konštatovať, ţe všetky zodpovedajú
špecifikácii vzoru, a tak ich identifikáciu moţno povaţovať za správnu, aj keď pôvodne boli
do kódu vloţené nie s úmyslom vytvorenia inštancie, ale v rámci dodrţiavania štandardných
programátorských praktík. Taktieţ moţno konštatovať, ţe dynamická analýza správne
spresnila výsledky rozpoznania inštancií vzoru Strategy. Síce ide o jediný prínos dynamickej
analýzy, môţeme však konštatovať, ţe úspešne prispela k odstráneniu všetkých falošných
nálezov nad sledovaným systémom. Dôvody prečo sa prejavila „len“ pri dvoch inštanciách
jedného vzoru sú:
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Uţ semi-dynamická analýza zohľadňujúca význačné črty správania programu
dokázala úspešne eliminovať značnú časť falošných rozpoznaní, a tak neumoţnila
„prejaviť sa“ dynamickej analýze.
Analyzovaný softvér zhodou okolností neobsahoval veľa fragmentov kódu, ktoré by
sa javili ako falošné inštancie vzorov. Táto skutočnosť súvisí aj s veľkosťou softvéru –
v prípadne rozsiahlejších je moţné očakávať väčší počet problematických fragmentov.

Tretím krokom overenia metódy bolo vykonanie analýzy nad inými softvérovými riešeniami
netriviálneho rozsahu. Pre vykonanie experimentov sme vybrali:
Paint.Net1 – nástroj na úpravu obrázkov (a fotografií) umoţňujúci vykonanie
niektorých efektov, známych z pokročilejších komerčných nástrojov. Samotnej
analýze bolo podrobených 1025 typov (vynechané boli pouţívané natívne typy
prostredia .Net).
SharpDevelop2 – vývojové prostredie pre platformu .Net. Analýze bolo podrobených
1689 typov (vynechané boli pouţívané natívne typy prostredia .Net).
Výsledky vykonaných analýz sú zaznamenané v tabuľke č. 6-5.
Tento experiment jasne preukázal, ţe dynamická analýza úspešne redukuje počet
rozpoznaných kandidátov na inštancie vzorov. Po vykonaní spätnej analýzy nad vybranými
identifikovanými inštanciami môţeme konštatovať, ţe v daných situáciách nástroj správne
potvrdil, resp. zamietol kandidátov na inštancie vzorov. Vzhľadom na to, ţe nepoznáme
všetky inštancie vzorov, ktoré boli pri implementácií sledovaných systémov pouţité,
nedokáţeme posúdiť, či vo výsledkoch nechýbajú niektoré správne inštancie.
Na základe vykonaných experimentov moţno povaţovať cieľ potvrdiť vhodnosť dynamickej
analýzy na spresnenie výsledkov statickej a semi-dynamickej za úspešne splnený. Ostatné
poţiadavky boli kladené na spôsob samotného rozpoznávania, opäť moţno konštatovať, ţe aj
tieto sa podarilo naplniť.

6.4

Porovnanie s inými prístupmi

V kapitole 3.3 Prístupy k rozpoznávaniu inštancií návrhových vzorov sme si určili
kategorizáciu prístupov a opísali sme vybrané riešenia. Aj na základe podrobnejšieho
oboznámenia sa s týmito prístupmi sme identifikovali ich nedostatky a mohli sme tak
zadefinovať ciele pre novú metódu rozpoznávania inštancií vzorov, ktorá sa týmto
nedostatkom vyhla. V tejto časti porovnáme existujúce prístupy s naším, pričom sa
zameriame na tie, ktoré sú zaloţené na rozpoznávaní vzorov na základe správania sa
analyzovaného systému, či uţ v podobe semi-dynamickej alebo dynamickej analýzy.
1
2

www.getpaint.net
www.sourceforge.net/projects/sharpdevelop/
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Tabuľka 6-5. Počty inštancií vzorov identifikovaných nad nástrojmi Paint.Net a SharpDevelop
(S – výsledky po vykonaní len statickej a semi-dynamickej analýzy,
D – výsledky po vykonaní všetkých analýz vrátane dynamickej)

Paint.Net

SharpDevelop

Návrhový vzor

S

D

S

D

Abstract Factory
Adapter
Bridge
Builder
Command
Composite
Decorator
Façade
Factory Method
Flyweight
Chain of
Responsibility
Interpreter
Mediator
Memento
Prototype
Proxy
Singleton
State
Strategy
Template Method
Visitor

0
24
2
1
0
0
0
0
1
0
0

0
5
0
1
0
0
0
0
1
0
0

0
71
0
14
3
0
0
0
2
0
1

0
39
0
3
1
0
0
0
0
0
0

2
0
0
2
3
0
12
23
2
0

0
0
0
1
0
0
1
11
1
0

0
0
0
0
4
2
25
47
0
0

0
0
0
0
1
2
14
26
0
0

Shi a kol. [52] sa vo svojom prístupe zamerali na semi-dynamickú analýzu, pričom sa
zamerali na tok dát a tok riadenia. Pre jednotlivé rozpoznávané roly sú stanovené konkrétne
opisy zachytávajúce zmeny hodnôt vybraných premenných resp. poradie vykonania určitých
krokov riadenia. V našom prístupe sa na úrovni semi-dynamickej analýzy zaoberáme len
tokom riadenia, pričom sledujeme, či sa určité kroky dejú v rámci podmienky resp. v rámci
cyklu. Od uvedeného prístupu sa náš odlišuje najmä v týchto črtách:
Po semi-dynamickej analýze vykonávame aj dynamickú, ktorá ďalej prispieva
k zvýšeniu kvality výstupu.
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Samotný postup analýzy nie je pevnou súčasťou zdrojového kódu, ale je riadený
opisom jednotlivých rozpoznávaných vzorov, resp. ich rolí.

Prístup Heuzeroth-a a kol. [31] k svojej činnosti vyuţíva postupne semi-dynamickú aj dynamickú
analýzu. Pomocou semi-dynamickej dochádza k vytypovaniu kandidátov na účastníkov
vybraných rolí vzorov, pričom sa zameriava najmä na vyhľadanie volaní medzi nimi, prípadne
prítomnosť operácií modifikujúcich obsah kolekcií. Na rozdiel od nášho prístupu v rámci semidynamickej analýzy nie je vyhodnocované, či sa sledovaná udalosť volá v rámci podmienky
prípadne cyklu. Dynamická analýza overuje,
či kandidáti, ktorí mali modifikovať kolekcie, túto činnosť za behu aj vykonávajú,
či je dodrţaný poţadovaný počet inštancií účastníkov v predpokladaných kardinalitách
1:1, 1:N, M:N,
či vybraní účastníci iterujú nad kolekciou podľa definície vzoru.

V našom prístupe síce nevyhodnocujeme operácie modifikujúce kolekcie, ale navyše
vyhodnocujeme, či dochádza k redukcii počtu vybraných volaní na základe podmienky,
prípadne k zmenám hodnoty vybraných atribútov. Navyše autori priznali, ţe sa im napriek
snahe nepodarilo riadiť dynamickú analýzu výlučne na základe opisu vzoru, čo bolo v našom
prípade jedným zo stanovených cieľov, ktorý sme úspešne splnili.

6.5

Zhodnotenie

V tejto časti sme sa zaoberali problematikou rozpoznávania inštancií vzorov v existujúcich
projektoch. Na základe analýzy rôznych existujúcich prístupov sme identifikovali hlavné
oblasti analýzy softvéru pri rozpoznávaní inštancií:
Statická analýza
Semi-dynamická analýza
Dynamická analýza
Statickú analýzu môţeme povaţovať za relatívne beţnú, o jej výsledky sa opiera takmer
kaţdý rozpoznávací prístup. Zloţitejšie je to v prípade semi-dynamickej a dynamickej
analýzy, ktoré sú zamerané na vyhodnotenie správania sa kódu. Keďţe kaţdú funkcionalitu je
moţné zapísať značným mnoţstvom rôznych spôsobov, nie je moţné pristúpiť
k rozpoznávaniu klasickým porovnaním tela analyzovanej a vzorovej metódy. Z tohto dôvodu
sa veľká časť prístupov venovaných problematike rozpoznávania inštancií vzorov týmto
oblastiam vyhýba, resp. vykonáva len semi-dynamickú analýzu aj to v minimalizovanej
podobe. Len málo existujúcich prístupov sa púšťa do plnohodnotnejších semi-dynamických
a dynamických analýz. V ich prípade však často naráţame na problém, ţe postupy na
rozpoznávanie jednotlivých vzorov sú priamo uloţené vo vytvorenom nástroji bez moţnosti
úprav, resp. rozšírenia na úrovni konfigurácie (napr. ide o prístup [52] a čiastočne o prístup
[31]). Z tohto dôvodu moţno hovoriť o problematickejšej údrţbe a rozširovaní daných
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prístupov, ktoré sú pre iných ako pôvodných autorov len veľmi ťaţko vykonateľné. Dôvody,
prečo autori pristúpili k obdobným riešeniam, sú zrejmé: rozpoznávacie kritéria, ktoré
uplatnili vo svojich riešeniach, sú príliš špecifické pre jednotlivé vzory a príliš zloţité na to,
aby mohli byť vyhodnocované ako konfiguračné vstupy.
Vzhľadom na to, ţe správanie sa programov má veľkú výpovednú hodnotu pri rozpoznávaní
inštancií návrhových vzorov, rozhodli sme sa vytvoriť vlastný prístup, ktorý má spĺňať:
vykonanie analýzy na všetkých úrovniach (statická, semi-dynamická, dynamická),
celý proces rozpoznávania riadený opismi vzorov, ktoré sú pre navrhnutú metódu
konfiguračnými vstupmi.
Na základe vytvorenej metódy sme sa rozhodli ukázať prínos dynamickej analýzy
pre zvýšenie presnosti rozpoznávania vzorov v podobe zniţovania počtu falošných nálezov.
V ďalších častiach sme pristúpili k návrhu rozpoznávacej metódy. Tá je zaloţená na princípe
vyhľadávania podgrafov v grafoch, keď sú jednak všetky opisy vnútorných štruktúr vzorov
ako aj pohľad na analyzovaný systém zaznamenané v tvare grafov, pričom rozpoznávanie
inštancií tkvie vo vyhľadaní takých podgrafov v grafe analyzovaného softvéru, ktoré sú
izomorfné s grafmi opisov štruktúr jednotlivých vzorov. V tvare grafov sú teda
zaznamenávané výsledky všetkých oblastí analýzy, ktoré spolu dotvárajú vhodný obraz
analyzovaného systému.
Pri definovaní kritérií semi-dynamickej analýzy sme sa zamerali na správania metód, v rámci
ktorých sme rozpoznávali referencovanie atribútov a volania metód. Súčasne sme si všímali,
či sa volania metód vykonávajú v rámci cyklu, prípadne podmienky. Takto definované
kritéria sú relatívne jednoducho rozpoznateľné a majú vysokú výpovednú hodnotu.
Dynamickú analýzu sme realizovali vyhodnocovaním špeciálne stanovených metrík
zameraných na črty vykonávania programov. Inšpirovali sme sa pritom prístupom taktieţ
zaloţeným na metrikách [29], ktorý predpokladá, ţe štruktúra kaţdého vzoru sa nejako
prejaví na hodnotách metrík beţne vyuţívaných v softvérovom inţinierstve a zanechá v nich
v svoj odtlačok, ktorý naznačí prítomnosť inštancie vzoru v analyzovanej vzorke. Náš princíp
dynamickej analýzy tieţ tkvie vo vyhodnocovaní hodnôt nameraných v rámci analýzy, ale my
na ich základe nerobíme prvotný odhad, ale definitívne potvrdzujeme resp. zamietame
kandidátov na vzory.
Alfou a omegou úspešného rozpoznávania je také nastavenie vyhľadávacích kritérií, ktoré
odfiltruje minimum neštandardných (ale správnych) inštancií vzorov a súčasne prepustí len
minimum blokov kódu, ktoré v skutočnosti ţiadnemu zo vzorov nezodpovedajú. K riešeniu
tohto problému sme sa snaţili pristúpiť definovaním viacerých voľnejších podmienok, ktoré
moţno povaţovať za nutné pre dané inštancie vzorov. Tým, ţe sú podmienky definované
voľnejšie, sme sa snaţili dosiahnuť, aby im vyhoveli aj neštandardné inštancie vzorov
a väčším mnoţstvom podmienok sme sa snaţili zníţiť pravdepodobnosť výskytu kódu, ktorý
by síce všetkým podmienkam vyhovel, ale nepredstavoval by inštanciu ţiadneho zo vzorov.

- 105 -

Na základe navrhnutej metódy sme pristúpili k vytvoreniu prototypového nástroja, ktorého
cieľom bolo overiť správnosť metódy a potvrdiť resp. vyvrátiť predpoklad o prínose
dynamickej analýzy. S vytvoreným nástrojom sme rozpoznávali inštancie vzorov nad:
príkladmi aplikácie vzorov v jazyku C#,
samotným nástrojom realizujúcim navrhnutú metódu,
programom Paint.Net,
programom SharpDevelop.
Výsledky analýzy nad jednotlivými programami ukázali úspešné rozpoznanie inštancií vzorov
a súčasne potvrdili, ţe pomocou dynamickej analýzy moţno pristúpiť k zamietaniu
kandidátov, a tak redukovať počty falošných rozpoznaní. Experimenty súčasne ukázali,
ţe dynamická analýza má väčší prínos pre rozsiahlejšie systémy, nakoľko v ich prípade je
väčšia pravdepodobnosť výskytu fragmentov kódu, ktoré semi-dynamická analýza nesprávne
označí za inštancie vzorov.
V našej práci sme sa prioritne zameriavali na vykonanie jednotlivých oblastí analýzy, pričom
na samotné vyhľadávanie podgrafov v grafoch sme vyuţili externú kniţnicu disponujúcu
danou funkcionalitou. V ďalšej práci by bolo moţné uvaţovať nad zlepšením práve v oblasti
vyhodnocovania výsledkov v týchto smeroch:
Nahradením všeobecného algoritmu vyhľadávania podgrafov v grafoch vlastným,
ktorý by vychádzal zo špecifík grafov opisujúcich analyzovaný softvér. Ten by mohol
pristúpiť k vyhľadávaniu grafov optimálnejšie a redukovať tak zloţitosť celého
rozpoznávacieho procesu.
Nevyhodnocovať prítomnosť inštancií na základe vyhľadávania podgrafov v grafoch,
ale na základe ohodnocovania podobnosti medzi analyzovaným softvérom a opismi
štruktúr vzorov (obdobne ako v prístupoch opisovaných v časti 3.3.2). Výhodou by
mohla byť moţnosť definovania striktnejších kritérií, ktoré by ale nemuseli byť
splnené vţdy na 100%. S moţnosťou definovania viacerých kritérií, ktoré nemusia byť
vţdy úplne splnené, sa otvára príleţitosť pre ich exaktnejšie vyhodnocovanie
a stanovovanie hraničných prahov akceptácie kandidátov na inštancie vzorov.
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7 ZÁVER
7.1

Pouţité reprezentácie štruktúr návrhových vzorov

Ako sme uviedli v zhodnotení časti 3.1 Prístupy na zaznamenanie štruktúry návrhových
vzorov, pri tvorbe vlastných riešení k inštanciácii a rozpoznávaniu návrhových vzorov sme
nepouţili existujúce reprezentácie štruktúry návrhových vzorov, ale vytvorili sme vlastné.
Vzhľadom na značnú odlišnosť oboch prístupov, sme vytvorili vlastnú reprezentáciu
pre kaţdý zvlášť. Základom oboch je definícia vnútornej štruktúry vzorov pozostávajúca
z rolí a vzťahov medzi nimi. Následne sme spoločný logický základ rozšírili o ďalšie prvky
pre kaţdú oblasť zvlášť tak, aby reprezentácie štruktúr vzorov zachytávali všetky potrebné
informácie potrebné k činnosti daných riešení.
Pre proces podpory inštanciácie vzorov reprezentácia ich štruktúry navyše obsahuje:
Informácie o moţnej variabilite vzorov vrátane preferenčných váh pre jednotlivé
varianty (obrázok č. 5-8).
Rozšírenie modelu štruktúry vzoru o roly, ktoré sú prítomné len v prípade zvolenia
určitého variantu (obrázok č. 5-9).
Šablóny zdrojových kódov pre jednotlivé role zaznamenané v jazyku JET. Tieto
nepredstavujú priamu súčasť reprezentácie štruktúry vzoru, ide o samostatné šablóny,
ktoré sa na reprezentáciu odkazujú.
Reprezentácia štruktúry vzorov pre ich rozpoznávanie v existujúcich softvéroch navyše
obsahuje:
Dodatočné informácie o podmienkach a cykloch nachádzajúcich sa v rámci operácií
a informácie o prítomnosti volaní iných metód nachádzajúcich sa v rámci týchto
blokov.
Všetky dodatočné informácie potrebné k vykonaniu dynamickej analýzy, ktoré boli
podrobnejšie opísané v časti 6.1.2 Vyhodnotenie analýzy.
Tieto reprezentácie teda nie sú v aktuálnej podobe navzájom kompatibilné, kaţdý z prístupov
potrebuje k svojej činnosti vlastnú. Je však moţné uvaţovať o zjednotení týchto reprezentácií,
pričom výsledná by obsahovala dostatok informácií pre činnosť oboch vytvorených riešení.
Keďţe obe sú vystavané na rovnakých základoch (roly štruktúry vzorov a vzťahy medzi
nimi), vytvorenie takého zjednotenia by nemalo predstavovať zásadný problém. V rámci
tvorby riešení sme zatiaľ k takému kroku nepristúpili, nakoľko sme ho doposiaľ nepovaţovali
za potrebný.
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7.2

Zhodnotenie

Myšlienka vzorov sa v softvérovom inţinierstve adaptovala relatívne rýchlo. Popri
analytických či architektonických vzoroch sa jednými z najznámejších stali návrhové vzory
definované skupinou GoF [27]. Aj v predkladanej dizertačnej práci sme sa zamerali
na problematikou vzorov definovaných touto skupinou. Svoju snahu sme upreli na dve
základné činnosti týkajúce sa počítačovej podpory pri práci s návrhovými vzormi.
V prvej časti práce sme sa zamerali na proces vytvárania inštancií vzorov a ich vloţenia
do vytváraného systému. Navrhli sme alternatívny prístup k doposiaľ beţne vyuţívanému
spôsobu podpory inštanciácie v podobe pomocníkov. Vychádzali sme z myšlienok oddelenia
procesov špecializácie a konkretizácie pri vzniku inštancií, pričom sme sa inšpirovali ideami
iniciatívy modelom riadenej architektúry, keď vývojár v obdobe platformovo nezávislého
modelu naznačí pouţitie vzoru, pričom do modelu vloţí informácie špecializujúce inštanciu.
Navrhli sme metódu a vytvorili prototypový nástroj, ktorý na základe takto zaznamenaných
informácií vykoná automatickú konkretizáciu danej inštancie, teda doplní všetkých
chýbajúcich účastníkov tak, aby výsledkom bola plne valídna inštancia návrhového vzoru,
ktorá v najvhodnejšej podobe spĺňa všetky poţiadavky, ktoré vývojár v rámci špecializácie
poţadoval. Pri samotnom procese konkretizácie sme okrem iného kládli dôraz na to, aby bol
pouţitý čo moţno najvhodnejší variant vzoru zodpovedajúci poţadovanej špecializácii, teda
taký, ktorý spĺňa všetky poţiadavky naň kladené a súčasne nepredstavuje zbytočne zloţité
riešenie, ktoré by konečnom dôsledku nebolo v cieľovom systéme vyuţiteľné. Výsledkom
našej práce je nástroj SuDPIC a riešenie, ktoré vzniklo v spolupráci s diplomantom
P. Kajsom. S pomocou vytvorených riešení sme preukázali vhodnosť prístupu jednak vo
forme prípadovej štúdie a súčasne na základe experimentu s pouţívateľmi. Navrhnutý prístup
predstavuje zaujímavú alternatívu k doteraz vyuţívaným spôsobom podpory nasadzovania
inštancií vzorov. V konečnom dôsledku tak dochádza k zefektívneniu procesu nasadzovania
inštancií návrhových vzorov s aktívnou pomocou zo strany CASE nástroja. Medzi najväčšie
prínosy patria:
Odbremenenie vývojára od potreby vykonávania opakujúcich sa činností pri
nasadzovaní vzorov. Nástroj automaticky doplní nedokončenú inštanciu do valídnej
podoby tak, aby boli zohľadnené poţiadavky pouţívateľa.
Rešpektovanie viacerých variantov návrhových vzorov. Nástroj sám odporučí
najvhodnejší variant vzoru a v prípade iných poţiadaviek pouţívateľa automaticky
prispôsobuje voľbu zvyšných variantov tak, aby spolu tvorili najvhodnejšie riešenie.
Značným prínosom je aj samotná moţnosť zmeniť variant nasadzovaného vzoru,
keďţe pouţívateľ je informovaný o rôznych podobách vzoru a môţe si vybrať presne
tú, ktorá najviac vyhovuje jeho aktuálnym poţiadavkám.

V druhej časti práce sme sa zamerali na problematiku rozpoznávania inštancií návrhových
vzorov v existujúcich projektov. Po oboznámení sa s existujúcimi prístupmi sme
identifikovali priestor na zlepšenie v podobe zamerania sa na analýzu správania sa systému.
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Za hlavný cieľ sme si stanovili ukázať vhodnosť dynamickej analýzy pri zvyšovaní presnosti
výsledkov analýzy v podobe redukcie falošných rozpoznaní fragmentov kódu, ktoré môţu
pôsobiť ako inštancia vzoru, no v skutočnosti ňou nie sú. Navrhli sme metódu a vytvorili
prototypový nástroj zameraný na vykonanie statickej, semi-dynamickej a dynamickej analýzy.
Uţ na úrovni semi-dynamickej analýzy sme pristúpili k spresňovaniu výsledkov na základe
správania sa systému, pričom sme si všímali význačné prvky v telách metód, ako napr.
volanie metód, prítomnosť podmienok či cyklov. Počas dynamickej analýzy dochádza
k sledovaniu behu analyzovaného systému, pričom sa opäť zaznamenávajú signifikantné
informácie, ktoré je moţné získať výlučne počas behu, a teda nie len analýzou zdrojových
kódov. Na základe vykonaných experimentov moţno konštatovať, ţe dynamická analýza
úspešne identifikovala viacero falošných rozpoznaní z predošlých krokov analýzy a prispela
tak k zlepšeniu úspešnosti celkového procesu rozpoznávania inštancií. Prínos dynamickej
analýzy sa ukázal najmä v prípade rozsiahlejších softvérových systémov, nakoľko v týchto
systémoch je práve vzhľadom na ich rozsah pravdepodobnejší výskyt takých fragmentov
kódu, ktoré pôsobia ako inštancia návrhového vzoru, no aţ po vykonaní dynamickej analýzy
je zrejmé, ţe ňou nie sú. Za hlavný prínos práce v tejto oblasti moţno povaţovať úspešné
vyuţitie dynamickej analýzy k zvýšeniu presnosti rozpoznávania vzorov, ktoré sme dosiahli
exaktnejšou redukciou falošných rozpoznaní fragmentov kódu. Práve dynamická analýza nám
umoţnila jednoznačnejšie sa vyjadriť, či analyzovaný kód predstavuje inštanciu vzoru alebo
nie.
Prácou ako celkom sme chceli potvrdiť úspešné uplatnenie ideí vzorov v softvérovom
inţinierstve a ponúknuť zlepšenia pre vybrané procesy štandardne vykonávané nad nimi.
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