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SUMMARY
Structured, modular and object-oriented paradigms that are applied for software systems analysis, design and
implementation, represent subsidiary principles. This article describes the close relations between structured and objectoriented approaches. It also presents the possibilities and advantages of a structured view to a software system using the
Dataflow Diagrams (DFD), when Object-Oriented Analysis and Design (OOA/D) are performed. Extension of the Unified
Modeling Language (UML) by the DFD is presented on simple examples. Relationships and dependencies between the
models when system architecture, system linkage to surround environment, system services and system Graphical User
Interface (GUI) are modeled are presented as well.
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1. ÚVOD
Rastúci výkon technických prostriedkov
výpo tových systémov vytvára jeden z predpokladov pre implementáciu stále rozsiahlejích
a zloitejích systémov. Druhým predpokladom pre
ich úspenú implementáciu je zvládnutie práve tejto
zloitosti a rozsahu. Preto sa venuje ve ká pozornos
výskumu a vývoju v oblasti metód, nástrojov
a metodológií aplikovate ných v celom ivotnom
cykle softvérových systémov. Existujú starie
klasické postupy, ktoré u ukázali svoje výhody a sú
dostato né známe ich nevýhody a riziká spojené
s ich pouitím. Práve preto môe by zaujímavé
a uito né vyuitie vhodnej kombinácie moderných
a klasických metód.
Príspevok ukazuje výhody vyuitia kombinácie
objektových a truktúrovaných modelov pri analýze
a návrhu programových systémov.
1.1 Objektový a truktúrovaný poh ad na
systémy
Reálny aj imaginárny svet systémov tvoria
objekty
s charakteristickými
vlastnos ami
a správaním. V tejto integrálnej podobe sú známe
svojim pouívate om a takto im pouívatelia aj
najlepie rozumejú. Analytická podoba systémov
a ich
astí vo forme rôznych abstraktných
analytických modelov je spravidla pouívate om
ve mi vzdialená.
Vzh adom
na
nevyhnutnos
priebenej
konfrontácie analytických a návrhárskych prác
s poiadavkami pouívate ov je nesporne uito né
vyui pri analýze/návrhu systémov objektovo orientovaný prístup (OOA/D). Úitok OOA/D je
predovetkým vo:
vyej zrozumite nosti pre budúcich
pouívate ov systémov,
* Výskum s podporou grantového projektu VEGA 1/9026/02

minimalizácii
divergencie
modelov
reprezentujúcich rôzne poh ady na systém,
priamo iarom
prechode
k objektovej
implementácii .
Implementa né vývojové systémy (integrované
vývojové prostredia - IDE, systémy pre rýchly vývoj
aplikácií  RAD), napr. [1,2,3] sú zaloené na
objektových princípoch. Umo ujú tak vyui
prínos objektového prístupu pri implementácii pre:
vyiu znovupouite nos artefaktov vývoja
(vyuitie dedi nosti, kniníc tried, ablón
a komponentov),
vývoj bezpe nejích a spo ahlivejích
aplikácií
(zapuzdrenie,
zakrývanie
implementácie,
interfejsy,
oetrenie
výnimiek, automatické riadenie dynamickej
pamäti).
OOA/D umo uje zabezpe i
priamo iary
prechod od analytických a návrhových modelov
zostavených na báze OO paradigmy k objektovo
orientovanej implementácii (OOI). Uplatnenie
rovnakej paradigmy pri analýze, návrhu aj
implementácii je výhodou, ale nie nutnos ou.
Umo uje vyui pozitíva OO prístupu v analýze,
návrhu aj implementácii kontinuálne. truktúrovaná
analýza a návrh (SA/D) je v sú asnosti podporovaná
u len starími verziami CASE systémov. Naproti
tomu truktúrovaná implementácia nie je viazaná len
k preívajúcim
jazykom
truktúrovaného
programovania, ale aj k objektovo - orientovaným
jazykom. trukturálne prvky ako sú údajové
truktúry, riadiace truktúry, dátové a riadiace toky,
dátové pamäte a procesy sú trukturálnymi prvkami
aj v objektovo implementovaných systémoch.
Väzba objektov na trukturálne prvky vyplýva zo
spôsobu definovania tried a objektov a zo
spôsobu ich pouitia v systémoch:
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lenské dáta tried sú definované ako údajové
truktúry,
lenské funkcie pouívajú
údajové a riadiace truktúry.
Objektovo implementovaný programový
systém tvoria objekty, ktoré medzi sebou
komunikujú prostredníctvom udalostí a správ.
Obsahom udalostí aj správ sú údajové
truktúry.
Objekty
vyuívajú
pre
vzájomnú
komunikáciu dátové a riadiace toky. Tieto
toky prenáajú informácie vo forme
údajových truktúr a vznikajú na základe
definovaných vlastností a správania objektov.
Vykonávaním
lenských
funkcií
a komunikáciou
medzi
objektmi
sa
realizujú procesy, ktoré sú zaujímavé
z poh adu
pouívate a
(podnikové,
administratívne, výrobné, riadiace, ...) ale aj
z h adiska implementácie systému (procesy
na úrovni opera ného systému, ich vzájomná
komunikácia).
Objekty uchovávajú svoje vlastnosti a
aktuálny stav rezidentne v rôznych dátových
pamätiach
(súboroch,
rela ných
a
objektových databázach).
trukturálne prvky SA/D: procesy, dátové
a riadiace toky môu by pouité ako nástroje pre
objektové modelovanie na vyej úrovni abstrakcie.
trukturálne prvky SA/D: riadiace truktúry
(algoritmy) a údajové truktúry môu by pouité
ako nástroje pre objektové modelovanie na niej
úrovni abstrakcie.
1.2 Dátové toky, riadiace toky, procesy a objekty
Jednotlivé procesy sa realizujú interakciou
objektov na báze posielania/prijímania správ,
generovania udalostí a reakcií na ne. To je detail
zaujímavý bu pri detailnej analýze alebo a pri
implementácii návrhových modelov. Elementárne
správy a udalosti bývajú oby ajne sú as ou
rozsiahlejích truktúr, ktoré tvoria podstatu
komunikácie vo forme truktúrovaných dátových
a riadiacich tokov. Dátové a riadiace toky sú
podstatou vetkých procesov  sú ich vstupom
a/alebo výstupom a predmetom spracovania. Preto
sa zdá prirodzené, aby medzi návrhovými nástrojmi
pre modelovanie programových systémov boli
prostriedky pre modelovanie týchto tokov na vyích
úrovniach abstrakcie ako je elementárna úrove
udalostí alebo správ medzi objektmi.
2. ROZÍRENIE UML O PRVKY SA/D
Napriek úzkemu vz ahu objektov, procesov,
dátových a riadiacich tokov v sú asnosti uznávaný
tandard pre objektové modelovanie - UML [4,5]
zah a iadne z tradi ných nástrojov trukturálnej
analýzy a návrhu (hoci niektoré zdrojové starie OO
metódy tieto nástroje vyuívali , napr. Shlaer/Mellor
Method [6]).
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Modelovanie dátových tokov je moné
pomocou nástrojov UML na elementárnej úrovni
ako:
asová následnos
posielaných správ
v interak nom diagrame sekvencií alebo
diagrame spolupráce,
obsah správ a udalostí vo forme popisu
parametrov volaných lenských funkcií
tried.
To, o je moné popísa jazykom UML
v diagrame sekvencií alebo v diagrame spolupráce,
je na vysokej úrovni detailizácie  asová
následnos posielaných správ. Na vyej úrovni
abstrakcie oby ajne ale posta uje informácia o tom,
aké vstupy a výstupy analyzovaný proces má, akú
majú truktúru a domény pre jednotlivé zloky. To
nie je moné jednoducho popísa ani modelom na
báze UML diagramu prípadov pouitia (USCD -Use
Case Diagram), ani interak nými diagramami UML
(SEQD-Sequence Diagram, COLD-Collaboration
Diagram).
Existuje taký truktúrovaný poh ad na systém,
ktorý neznehodnotí vytvorené objektové modely
v iadnej z oblastí, pre ktoré je OO prístup
povaovaný veobecne za uito ný: nie je rizikom
ich divergencie, menej zrozumite nosti a nemá ani
negatívny vplyv na objektovú implementáciu.
Sú asne
je
prínosom
pre
vytvorenie
komplexnejieho systému abstraktných poh adov na
analyzovaný/navrhovaný
systém.
Jedná
sa
o tradi ný truktúrovaný poh ad na báze de
Markovho modelu dátových tokov (DFD  Data
Flow Diagram), resp. jeho rozírení (CDF  Control
Data Flow Diagram). Objektovos prístupu nebude
naruená, ak v analýze a návrhu budú procesy
viazané k objektom, ktoré ich vytvárajú. Proces
v DFD je v tomto smere iba vhodným prostriedkom
na zgrupovanie úzko súvisiacich objektov.
Spoluprácou objektov sa realizuje procesom
definovaná
innos
(prípad pouitia, sluba,
aktivita). Pritom je k dispozícii monos
hierarchickej dekompozície od globálnych procesov
na najvyej úrovni abstrakcie a po elementárne
procesy.
Reálny svet tvoria objekty - to je fakt, ktorý sa dá
zmeni v predstavách analytikov, ak je to potrebné,
pri analýze a návrhu systémov. Objekty môu by
rozloené na potrebný po et analytických poh adov
s ú innou podporou CASE systémov schopných
sledova
vzájomné súvislosti a konzistenciu
modelov navzájom.
Metodológie OOA/D postavené na UML sa
vyhýbajú tradi nému nástroju truktúrovaného
modelovania procesov na báze DFD, hoci tento
model sám o sebe:
je dostato ne zrozumite ný (s definovate nou
úrov ou
detailizácie
prostredníctvom
hierarchickej dekompozície procesov),
dostato ne presný pre popis rozhraní
procesov
(vstupy/výstupy)
a smerov
komunikácie (zdroje a ciele dátových tokov),
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nespôsobuje riziká divergencie dátového
a procesného poh adu (procesy predstavujú
interakciu objektov a dáta v dátových
pamätiach a dátových tokoch sú viazané na
objekty, resp. triedy, ktoré dátové aj funk né
vlastnosti objektov deklaratívne integrujú
v sebe).
Naviac bublinový diagram (buble chart) klasická reprezentácia DFD je intuitívna forma
komunikácie medzi odborníkmi aj medzi laikmi.
K takejto forme modelu dospeje v podstate takmer
kadý pokus o vysvetlenie toho, ako existujúci
systém funguje alebo ako nový systém má fungova .
Ak proces definujeme ako:
1. vonkají prejav existencie objektov, ktoré
navzájom komunikujú  interaktívny proces
v DFD (zabezpe ujúci vstupy/výstupy dát)
2. vnútorné dôsledky existencie objektov, ktoré
navzájom komunikujú  neinteraktívne
procesy v DFD (procesy aplika nej vrstvy
systému, ktoré sú pouívate ovi zakryté)
potom model na báze CDFD (Control Data Flow
Diagram) je vhodným prirodzeným rozírením UML
modelov. Dopl uje pôvodný systém objektových
modelov, ktoré sa týkajú objektovo chápaného
systému nasledovne:
modelovanie podnikových,
riadiacich
a iných procesov analyzovaného resp.
navrhovaného systému na konceptuálnej
úrovni,
modelovanie sluieb systému - spojenie
jednotlivých súvisiacich prípadov pouitia
systému do interaktívnych a neinteraktívnych
procesov s presne definovanými vstupmi
a výstupmi.
2.1 Modelovane architektúry systému a väzieb
na okolie
Sú asné informa né a riadiace systémy sú
naj astejie integrované z rôznych podsystémov
vyvíjaných a implementovaných asto pouitím
rôznych technológií.
Pre
návrh
architektúry
integrovaných
informa ných a riadiacich systémov (IaRS) je
kritický návrh a implementácia
zdie aných
dátových pamätí, komunikácie vo vnútri systému
a komunikácie systému s okolím. Pre tento ú el je
dôleité
vymedzenie
nasledujúcich
mnoín
modelov:
model podsystémov (SubS) a ich vzájomných
väzieb,
model zdie aných dátových pamätí (ShDS),
model okolia systému  externých entít (EE),
ktoré tvoria: externé systémy (ExtS)
a pouívatelia (Usrs),
model komunikácie medzi podsystémami,
okolím a dátovými pamä ami  riadiace
a dátové toky (CtrF, DatF).

Konceptuálny Model architektúry (CAM) pre
IaRS je na základe toho moné definova ako
usporiadanú esticu mnoín modelov:
CAM = ( SubS, ShDS, ExtS, Usrs, CtrF, DatF ) ,
kde:
SubS
Usrs ExtS
DatF CtrF
- t.j. existuje aspo jeden model subsystému (ak je
práve jeden, predstavuje model celého systému) a
aspo jeden model prvku okolia, s ktorým systém
komunikuje aspo jedným riadiacim alebo dátovým
tokom.
Pre zostavenie CAM je moné poui DFD.
Takto zostavený trukturálny model architektúry
systému (S-CAM) poskytuje aj monosti
modelova :
konceptuálnu architektúru budúceho alebo
existujúceho systému bez oh adu na
implementa né detaily,
kritické aspekty distribuovaných a/alebo
heterogénnych systémov (komunikácia medzi
podsystémami, zdie ané dátové pamäte,
komunikácia s okolím),
prepojenie
konceptuálnych
prvkov
architektúry s implementa nými detailami
(funkcie, procedúry, údajové truktúry,
objekty, komponenty, servre).
Ak sa pre zostavenie CAM pouijú objektové
modely z UML, zostavený objektový model
architektúry (OO-CAM) umo uje modelova :
role prvkov okolia pri komunikácii so
systémom  iniciátori a/alebo pouívatelia
sluieb systému  use-case diagram (USCD),
truktúru dátových pamätí (objektovú,
rela nú, hierarchickú)  pomocou diagramu
tried (CLAD) s perzistentnými triedami
a reláciami medzi nimi.
MODEL
architektúry

Modelovací nástroj SA/D
(modelovací prvok)

Modelovací nástroj
OOA/D (modelovací
prvok)

DFD (proces)
spolo ný poh ad na
podsystémy a ich vzájomné
väzby s monos ou
dekompozície
moný pouívate ský aj
návrhársky -systémový poh ad
DFD (dátová pamä )
spolo ný poh ad na
podsystémy , zdie ané dáta
a ich toky

USCD (prípad pouitia
podsystému alebo balík
takýchto prípadov)
len pouívate ský
poh ad

ExtS
Usrs

DFD (externá entita)
DFD (externá entita)

USCD (aktér)
USCD (aktér)

CtrF

CDFD (riadiaci tok)

SEQD, COLD

DatF

DFD (dátový tok)

SEQD (argumenty
správ)

Subs

ShDS

CLAD (trieda)
poh ad na zdie ané dáta
aj s povolenými
operáciam

Tab. 1 truktúrované a objektové prvky modelu
architektúry
Tab. 1 Structural and object elements of
architecture model
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V Tab. 1 je preh ad modelovacích prvkov pre
modelovanie
architektúry
pouitím
UML
rozíreného o DFD. Súvislos modelov je na Obr. 1.
CAM - Konceptuálny model architektúry
(DFD  pouívate ský a systémový poh ad)
Usr2
Usr1

ExtS1
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MODEL sluieb
Srvc - sluba z
pouívate ského
poh adu
Producent dát
Iniciátor sluby 
aktivácia
Konzument dát
Realizácia
sluby
(systémovýnávrhársky poh ad)

Modelovací nástroj
SA/D (modelovací
prvok)
DFD (proces)

Modelovací nástroj
OOA/D
(modelovací prvok)
USCD (prípad
pouitia)

DFD (externá entita)
DFD (externá entita)

USCD (aktér)
USCD (aktér)

DFD (externá entita)
DFD (proces)

USCD (aktér)
CLAD (triedy
a objekty), SEQD,
COLD (interakcia
objektov)

CtrF1
SubS2
SubS1

ShDS

SubS3
DatF1

ExtS2

Tab. 2 truktúrované a objektové prvky modelu
sluieb
Tab. 2 Structural and object elements of services
model
USM  Pouívate ský model sluieb

SubS4

Usr1

Usr2

CAM - Konceptuálny model architektúry (USCD)
Srvc1

Srvc2

Usr1

Srvc3

Srvc4

Subs1
UseCase1
UseCase2

Usr2

UseCase3

ShDS

DSM  Návrhový model sluieb
Usr1

Obr. 1 truktúrované a objektové modely
architektúry
Fig. 1 Structured and object architecture models
2.2 Modelovane sluieb systému
USCD (Use Case Diagram)  sa pouíva pre
zostavenie modelu prípadov pouitia systému. Ak
majú prípady charakter sluieb, ktoré systém
poskytuje pouívate ovi, je moné tento model
povaova za model ponuky sluieb systému.
Vzh adom na svoju jednoduchos a preh adnos je
ako semiformálny model ur ený predovetkým na
konfrontáciu
pouívate ských
poiadaviek
s návrhom ich zakomponovania do návrhu
výsledného rieenia.
Model sluieb systému zostavený pomocou
USCD pre desiatky a stovky sluieb reálnych
rozsiahlych systémov stráca svoje opodstatnenie
v grafickej
podobe,
pokia
sa
nepouije
mechanizmus na ich zgrupovanie pomocou balíkov.
Mechanizmus
hierarchickej
dekompozície
procesov DFD dovo uje modelova vetko to, o aj
USCD (Tab. 2). Naviac DFD môe dobre
modelova sluby nielen z poh adu pouívate a, ale
aj z analytického poh adu truktúry systému

Srvc1

Usr2

Srvc2

Srvc3

Proc1

Srvc4

Proc2

Subs1
ShDS

ODSM  Objektový návrhový model sluieb

Srvc1

Obr. 2 truktúrované a objektové modely sluieb
Fig. 2 Structural and object services models
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a informa ných tokov. Ak sa v UML pouije na
doplnenie informácií o slubách popísaných
v USCD aj diagram dátových tokov (DFD), môe
by tento model prepojovacím mostom medzi
pouívate ským
a systémovým
(analytickým,
návrhovým, implementa ným) poh adom na sluby
systému.
Pouívate ský model sluieb (USM) na báze
DFD obsahuje len procesy odpovedajúce skupinám
sluieb pre jednotlivé kategórie pouívate ov.
Návrhový model realizácie sluieb pomocou
procesov (DSM) je rozírením USM o vnútorné
procesy, toky a dátové pamäte. Objektový návrhový
model sluieb (ODSM) zostavený pouitím
diagramu tried (CLAD) a interak ných diagramov
SEQD, COLD je rozírením trukturálneho poh adu
na sluby o poh ad objektový. Popisuje objekty
(resp. triedy objektov), aktivitou ktorých je sluba
poskytovaná alebo realizovaná.
V Tab. 2 je preh ad modelovacích prvkov pre
modelovanie sluieb pouitím UML rozíreného
o DFD. Súvislos modelov je na Obr. 2.

UIM  Model pouívate ského rozhrania - sluby
Usr1

Srvc1

Srvc2

Sluby pre Usr1

Proc1

UIM  Model riadenie interakcie
Usr1

2.3 Modelovanie pouívate ského rozhrania
Menu

Model pouívate ského rozhrania (UIM) je
rozírením pouívate ského modelu sluieb (USM).
Mal by umoni popis 3 kritických poh adov na
rozhranie:riadenie interakcie , vizuálna reprezentácia
 vzh ad, truktúra a obsah (syntax a sémantika)
vstupov a výstupov .
STCD (Statechart Diagram) modeluje prechody
medzi stavmi dialógu interaktívnej sluby. Kadý
stav odpovedá jednému komunika nému oknu
s interak nými objektmi pre vstup/výstup údajov
a riadenie interakcie.
CDFD (Control Dataflow Diagram) modeluje
interaktívne sluby z h adiska dátových vstupov,
výstupov, zdrojov a cie ov dátových prenosov.
DSD (Data Structure Diagram) modeluje
truktúru vstupu/výstupu.
CLAD (Class Diagram), OBJD (Object
Diagram)  model stavu dialógu  modeluje
vizuálne interak né objekty a nevizuálne aplika né
objekty v komunika nom okne.
MODEL
pouívate ského
rozhrania
Interak ný (dialógový)
prvok (tla idlo,
zoznamové pole,.
vstupné pole..)
Stav dialogu
(komunika né okno,
frame, príkazový
riadok,...)
Riadenie interakcie

truktúra
vstupov/výstupov

Modelovací nástroj
SA/D (modelovací
prvok)

Modelovací nástroj
OOA/D (modelovací
prvok)
CLAD (trieda, objekt)

STCD (stav) alebo
DFD (proces)

STCD (stav)
CLAD (väzby medzi
objektami rozhrania

STCD (prechody
medzi stavmi) alebo
CDFD (riadiace
toky)

STCD (prechody medzi
stavmi)
SEQD, COLD
(komunikácia objektov
rozhrania)
CLAD (hierarchia tried
a atribúty tried)

DSD

Tab. 3 truktúrované a objektové prvky modelu
pouívate ského rozhrania
Tab. 3 Structural and object elements of user
interface model

Srvc1

Srvc1_w1

Srvc1_w2

Srvc2

Srvc2_w1

UIM - sluby
pre Usr1
Proc1

UIM  Model truktúry vstupu/výstupu

Form1

o

*

UIM  Objektový model rozhrania

Obr. 3 truktúrované a objektové modely rozhrania
Fig. 3 Structural and object interface models
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Interak né diagramy UML - SEQD a COLD
umo ujú detailne popísa interakciu objektov, ktoré
sa na vytváraní pouívate ského rozhrania
zú ast ujú.
Ak je zostavený STCD pre kadého aktéra
z USCD - pouívate a s interaktívnym prístupom
k slubám systému a naviac kadý stav v STCD má
definovaný súvisiaci trukturálny model stavu
dialógu pomocou CLAD, potom môe by súvisiaca
trojica modelov USCD-STCD-CLAD pouitá ako
formálny model pre generovanie zdrojových textov
metód pre komunika né okno aplikácie s danou
ponukou sluieb. Takýto postup sa ale nepouíva
z praktických dôvodov  efektívnejia je syntéza
zdrojových textov pouívate ského rozhrania
aplikácie pouitím WYSIWYG prístupu v RAD
systémoch. Jednoduchým vytváraním komunika ných okien a priamym umiest ovaním interak ných
objektov v nich.
3. VÝZNAM KONFIGUROVATE NOSTI
CASE SYTÉMOV
Medzi
ú inné
nástroje
predchádzajúce
problémom so spo ahlivos ou a inými vonkajími
vlastnos ami programových systémov patria modely
a experimentovanie s nimi. Reálne systémy mávajú
ve a rôznych vlastností, niektoré sú podstatné, iné
menej. Rôznorodos týchto vlastností závisí od
konkrétnych systémov, podmienok, v ktorých majú
systémy fungova , od ich zloitosti a iných
inite ov. V sú asnej dobe sa rýchlo rozvíjajú
a iroko uplat ujú distribuované systémy. Jednou
prudko sa rozvíjajúcou oblas ou sú napríklad elearning systémy, ktoré transformujú výu bový
proces [9]. Táto rôznorodos ovplyv uje mnostvo
abstraktných poh adov na systém, ktoré je potrebné
vytvori , preto aby mohli by systémy z týchto
poh adov popísané, namodelované, pecifikované
a aby boli odsimulované vetky tie vlastnosti
budúceho systému, ktoré budú kritické pre jeho
úspenos . Rôzne poh ady na systém vyadujú
oby ajne aj rôzne modelovacie nástroje. Nie je
moné, ani by nebolo ú elné h ada univerzálnu
kone nú nemennú sadu posta ujúcich druhov
modelov. Preto aj definované modelovacie
a pecifika né jazyky sa neustále rozirujú,
modifikujú a dopl ujú. Investície do CASE
technológie nie sú zanedbate né, sú asne je aj rýchly
vývoj metód, metodológií a tie kadá úspená
softvérová
spolo nos
hromadí
skúsenosti
z realizácie softvérových projektoch vo forme
vlastných postupov. Tieto su asto modifikáciou
veobecne
známych
metód
a metodológií
implementovaných v CASE systémoch.
Pre návratnos prostriedkov vloených do CASE
technológie sa ukazuje kritickou monos
konfigurácie CASE systémov pod a potrieb
rieite ského tímu a pod a vlastností cie ového
vyvíjaného
systému.
Zaradenie
efektívnych
tradi ných alebo aj nových modelovacích nástrojov,
semiformálnych - ako je napr. DFD, alebo

69

formálnych pecifika ných jazykov by nemalo by
obmedzením pri pouití CASE systémov.
Predpokladom je, aby tieto systémy boli
konfigurovate né v implementovanej metodológii,
metódach aj nástrojoch.
4. ZÁVER
Separácia toku údajov, toku riadenia a akcií,
ktoré reprezentujú transformácie funkcionálneho
a procedurálneho
charakteru
je
jedným
z predpokladov
takého
návrhu
zloitých
softvérových systémov, ktorý zabezpe uje ich
odolnos vo i chybám a flexibilitu ich budúceho
vývoja.
Samotné modelovanie softvérových systémov je
v tomto smere nadstavbou, ktorej odôvodnenos je
daná jednak praktickými potrebami návrhárov a jej
uito nos v sú asnej dobe je ur ená najmä v spätnej
väzbe, ktorú poskytuje integra ným snahám
v oblasti pecifika ných [4] a multiparadigmatických implementa ných jazykov [2]. Zloitos
sú asných softvérových systémov je moné
zvládnu iba integrovaným prístupom, a v tomto
smere majú nezastupite nú úlohu jazyky pre
modelovanie systémov, ako je napr. UML, ktorý
podporuje mylienku separácie jednotlivých stránok
systému na úrovni jeho objektového modelu a tým
ur uje základnú kvalitu údrby a alieho vývoja
systému.
Preto h adanie aj iastkových kombinovaných
prístupov k modelovaniu na praktickej úrovni
návrhových systémov má ve ký význam z h adiska
integrácie jazykov a softvérových architektúr
v budúcnosti, ktorá by na jednej strane zabezpe ila
stabilitu softvérových systémov, na druhej strane
umonila ich flexibilitu a z pozície kontruktéra
pouitie rôznorodých prístupov systematickým
spôsobom, primeraným na rieenie konkrétnej
stránky softvérového systému.
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