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POKYNY KE STUDIU  

Metody specifikace softwarových systémů 
 

Pro modul Metody specifikace softwarových systémů  studijního programu „Informační technologie“ 
jste obdrželi studijní balík obsahující 

• integrované skriptum pro distanční studium obsahující i pokyny ke studiu 
• harmonogram průběhu semestru a rozvrh prezenční části 
• kontakt na tutora 
• kontakt na katedru informatiky 

Prerekvizity 

Pro studium tohoto předmětu se předpokládá absolvování předmětu „Úvod do softwarového 
inženýrství“. 

Cílem modulu 

je seznámení se základními pojmy používanými při vývoji softwarového produktu s využitím 
objektově orientovaných metod.  Důraz je kladen na způsoby identifikace požadavků, analýzu a návrh 
softwarového díla a specifikaci jeho implementace pomocí jazyka UML (Unified Modeling 
Language). Po prostudování modulu by měl student být schopen rutinního použití jazyka UML a mít 
veškeré předpoklady k činnostem spjatým s fází analýzy a návrhu softwarového systému. 

Pro koho je modul určen 

Modul je sice zařazen do bakalářského i magisterského studia všech oborů studijního programu 
„Informační technologie“, ale může jej studovat i zájemce z kteréhokoliv jiného oboru, pokud splňuje 
požadované prerekvizity. 

 

Při studiu každé kapitoly doporučujeme následující postup: 

Skriptum se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky, ale nejsou 
stejně obsáhlé. Předpokládaná doba ke studiu kapitoly se může výrazně lišit, proto jsou velké kapitoly 
děleny dále na číslované podkapitoly a těm odpovídá níže popsaná struktura. 

 

 
Čas ke studiu: 1 hodina 

Na úvod kapitoly je uveden čas potřebný k prostudování látky. Čas je orientační a může vám sloužit 
jako hrubé vodítko pro rozvržení studia celého předmětu či kapitoly. Někomu se čas může zdát příliš 
dlouhý, někomu naopak. Jsou studenti, kteří se s problematikou databází ještě nikdy nesetkali a 
naopak takoví, kteří již v tomto oboru mají bohaté zkušenosti. 

 

 
Cíl   Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

 • popsat … 
• uvést příklady z praxe, kdy … 

Ihned potom jsou uvedeny cíle, kterých máte dosáhnout po prostudování této kapitoly – konkrétní 
dovednosti, znalosti.  



 

 

 

 
Výklad 

Následuje vlastní výklad studované látky, zavedení nových pojmů, jejich vysvětlení, vše doprovázeno 
řešenými příklady z praxe. Při výkladu je základní text doplňován tučně vyznačenými důležitými a 
novými pojmy. Kurzivou jsou psány příklady z praxe, buď v rámci textu nebo jako ucelené řešené 
příklady samostatně označené. 

 

 
Shrnutí pojmů 

Na závěr kapitoly jsou zopakovány hlavní pojmy, které si v ní máte osvojit. Pokud některému z nich 
ještě nerozumíte, vraťte se k nim ještě jednou. 

 

 
Otázky  

Pro ověření, že jste dobře a úplně látku kapitoly zvládli, máte k dispozici několik teoretických otázek. 

 

 
Úlohy k řešení  

Protože většina teoretických pojmů tohoto předmětu má bezprostřední význam a využití v praxi 
softwarového inženýra, jsou Vám nakonec předkládány i praktické úlohy k řešení. V nich je hlavní 
význam kurzu a schopnost aplikovat čerstvě nabyté znalosti při řešení reálných situací hlavním cílem 
kurzu.  

 

 
Klíč k řešení 

Výsledky zadaných příkladů – stejně jako teoretických otázek výše jsou uvedeny v závěru učebnice 
v klíči k řešení. Používejte je až po vlastním vyřešení úloh, jen tak si sebekontrolou ověříte, že jste 
obsah kapitoly skutečně úplně zvládli. 

 

 
Příprava na tutoriál 

 
Souhrn znalostí nebo vypracovaných úloh, se kterými  máte přijít na tutoriál. Mohou to být 
náměty k diskusím, otázky k promýšlení. Studující se tak mohou připravit na společná 
setkání a výsledkem je omezení okamžitých improvizací. . 

 

 
Průvodce studiem 

 
V tomto rámečku budou občas napsány pokyny o tom, co je důležité umět, co stačí jen 
přečíst informativně apod. 

 Úspěšné a příjemné studium s touto učebnicí Vám přeje autor kurzu Ivo Vondrák. 
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1 Úvod do problematiky 

 

1. Úvod do problematiky 
  

 
Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 

 

1.1. Základní pojmy 
 

 
Cíl   Po prostudování tohoto odstavce budete znát 

 • co nazýváme objektově orientovanou metodou 
• co je hlavním účelem použití objektově orientovaných metod 
• stručnou historii vývoje těchto metod 

 

 
Výklad 

� Co je to objektově orientovaná metoda 

Vlastní definici objektově orientované metody předřadíme zavedení následujících základních pojmů 
vztažených a definovaných v kontextu softwarového inženýrství: 

1. Metoda je promyšlený postup vývoje softwarového systému.   

2. Architektura je organizovaná struktura a s ní spjaté chování systému. 

3. Objekt je entita s jasně definovanou hranicí a identitou zahrnující její chování a stavy. 

4. Objektově orientovaná architekura systému je tedy struktura propojených objektů, které 
prostřednictvím vzájemné komunikace (interakce) definují  výsledné chování celého systému. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že  objektově orietovaná metoda je promyšlený způsob vývoje 
softwarového systému postaveného na objektově orientované architektuře.  

Metoda tak reprezentuje ideální postup, který jednotlivé firmy adaptují dle svých konkrétních 
podmínek do podoby svého tzv. softwarového procesu, tedy podnikového procesu používaného 
k realizaci jednotlivých softwarových projektů.  Vztah metody a softwarového procesu tak lze nejlépe 
dokumentovat na analogii s laboratorním vývojem (metoda) a průmyslovou výrobou (softwarový 
proces) nějakého produktu. 

� Co je účelem použití objektově orientované metody 

Účelem objektově orientovaných metod je dát softwarovým inženýrům k dispozici dobře definovaný 
popis cesty jak vyvíjet softwarové systémy objektově orientované architektury, a zajistit tak 
maximální kvalitu vytváření všech softwarových artefaktů spjatých s tímto vývojem.  Jinými slovy 
řečeno, softwarový produkt není dán pouze výsledným kódem, ale je tvořen celou řadou dokumentů 
popisujících specifikace požadavků, modely analýzy a návrhu, stejně jako popis fyzické architektury 
systému a způsob jeho rozmístění u zákazníka.  Nutnost použití metod je pak dále umocněna rozsahem 
vývojového týmu, který mnohdy přesahuje rozsah jediné firmy.  Přesně definovaná metoda se tak 
stává nutným předpokladem úspěšného řešení softwarového projektu. 

Metody mohou být neformální, bez přesně definované syntaxe a sémantiky, nebo naopak formální, 
kdy je syntaxe a sématika přesně daná.  Je zřejmé, že náročnost zvládnutí metody stoupá s mírou 
formalizace dané metody.  Bohužel, čistě formální metoda nutně musí vycházet z matematicky 
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definovaných formulí a bývá pro běžnou praxi díky své náročnosti hůře použitelná.  Kompromisem 
jsou metody semiformální, které sice nejsou postaveny na jazyce matematiky, ale využívají přesně 
daného specifikačního jazyka (obvykle grafického), který je kompromisem přijatelným pro širokou 
obec softwarových inženýrů.  

� Historie vývoje objektově orientovaných metod 

Historie vývoje objektově orientovaných je stejně stará jako vývoj jazyků používaných pro objektově 
orientované programování.  Tyto metody vznikaly z důvodů zajištění metodiky efektivního použití 
těchto jazyků.  Od druhé poloviny 80. let se tak objevila celá řada metod, které doznaly svého 
uplatnění v praxi.  Ty nejvýznačnější, které se staly základem jazyka UML (Unified Modeling 
Language) jsou metoda OMT (Objekt Modeling Technique), Boochova metoda a OOSE (Object-
Oriented Software Engineering) publikované v následujících třech knižních vydáních: 

• Rumbaugh, James et al. Object-Oriented Modeling and Design, Prentice Hall Inc. 1991 

• Booch, Grady: Object-Oriented Analysis and Design, The Benjamin/Cummings Publishing 
Company, Inc. 1994 

• Jacobson, I., Christerson, M., Jonsson, P., Overgaard, G.: Object Oriented Software 
Engineering, A Use Case Driven Approach, Addison-Wesley, 1994 

V dnešní době je standardem pro výše uvedené účely vývoje jazyk UML, který navazuje na historicky 
úspěšné metody z první poloviny devadesátých let a jehož řízená specifikace je garantována skupinou 
OMG (Object Management Group).  Oficiální dokumentace specifikace jednotlivých verzí jazyka 
UML jsou k dipozici na webových stránkách OMG na adrese http://www.uml.org.    
 

 
Shrnutí pojmů 1.1. 

Metoda. 

Artchitektura, objekt. 

Objektově orientovaná metoda a architektura. 

Formální a neformální metody specifikace. 
 

 
Otázky 1.1. 

1. Co znamená architektura softwarového systému? 

2. Co je to objekt? 
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1.2. Životní cyklus vývoje softwarového díla 
 

 
Cíl   Po prostudování tohoto odstavce budete umět 

 • definovat základní etapy vývoje softwarového díla 
• vysvětlit pojmy jako iterace, fáze a cykly vývoje 

 

 
Výklad 

� Iterace, fáze a cykly vývoje softwarového díla 

V současném období, kdy se předmětem vývoje staly softwarové systémy vysoké úrovně sofistikace, 
je nemožné nejprve specifikovat celé zadání, následně navrhnout jeho řešení, vytvořit softwarový 
produkt implementující toto zadání, vše otestovat a předat zadavateli k užívání.  Jediným možným 
řešením takového problému je přístup postavený na postupném upřesňování cílového produktu 
cestou jeho inkrementálního rozšiřovaní z původní hrubé formy do výsledné podoby.  Softwarový 
systém je tak vyvíjen ve verzích, které lze průběžně ověřovat se zadavatelem a případně je pozměnit 
pro následující cyklus. 

Samotný životní cyklus vývoje softwarového díla je rozložen do čtyř základních fází (zahájení, 
rozpracování, tvorba a předání), přičemž pro každou z nich je typická realizace několika iterací 
umožňujících postupné detailnější rozpracování produktu.  Každý cyklus vede k vytvoření takové 
verze systému, kterou lze předat uživatelům, a která implementuje jimi specifikované požadavky.  
Iterace je pak úplná vývojová smyčka vedoucí k vytvoření spustitelné verze systému reprezentující 
podmnožinu vyvíjeného cílového produktu.  Tento je postupně rozšiřován každou iterací až do 
výsledné podoby.  V rámci každé iterace proběhnou činnosti vázané na byznys modelování, následují 
specifikace požadavků, analýza a návrh, implementace, testování a nasazení (instalace).  K tomu 
probíhá celá řada podpůrných činností týkajících se správy konfigurací, řízení projektu a přípravy 
prostředí, ve kterém je systém vyvíjen a nasazen (obr. 1.1). 

 

 

Obr. 1.1 : Iterace vývoje softwarového produktu 

 

� Procesy a jimi vytvářené modely 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že vývoj softwarového systému je dán celou řadou v iteracích 
prováděných činností uspořádáných do následujících procesů charakteristických dle účelu svého 
použití: 
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1. Byznys modelování popisující strukturu a dynamiku podniku či organizace. 

2. Specifikace požadavků definující funkcionalitu softwarového systému cestou specifikace tzv. 
případů použití. 

3. Analýza a návrh zaměřené na specifikaci architektury softwarového produktu. 

4. Implementace reprezentující vlastní tvorbu softwaru, testování komponent a jejich integraci. 

5. Testování zaměřené na činnosti spjaté s ověřením správnosti řešení softwaru v celé jeho 
složitosti. 

6. Nasazení zabývající se problematikou konfigurace výsledného produktu na cílové počítačové 
infrastruktuře. 

Výstupem těchto základních procesů jsou modely nahlížející na vytvářený systém z daného pohledu 
abstrakce (zjednodušení) (obr. 1.2). 

 

 

Obr. 1.2: Toky činností a modely jimi vytvářené 

 

 
Shrnutí pojmů 1.2. 

Cykly, fáze a iterace ve vývoji softwarového díla. 

Základní procesy vývoje softwaru a vývoj softwaru pomocí modelů.  

 

 
Otázky 1.2. 

1. Co to znamená vývoj softwaru inkrementálním způsobem? 

2. Vyjmenujte základní procesy realizující cyklus vývoje softwarového díla. 
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2. Jazyk UML 
  

 
Čas ke studiu kapitoly:  12 hodin 

 

 
Cíl   Po prostudování tohoto odstavce budete 

 • vědět, co je to vývoj softwarového systému pomocí modelů 
• znát základní diagramy jazyka UML 
• specifikovat statickou strukturu softwarového systému 
• popsat dynamické chování systému 

 

2.1. Úvod do problematiky  
 

 
Výklad 

� Definice jazyka UML 

Unifikovaný modelovací jazyk UML slouží k vytváření výše uvedených modelů vznikajících v 
průběhu realizace požadovaného produktu.  V průběhu let se UML stal standardizovaným jazykem 
určeným pro vytvoření výkresové dokumentace (softwarového) systému: 
 

UML je jazyk umožňující specifikaci, vizualizaci, konstrukci a dokumentaci artefaktů softwarového 
systému. 

� Charakteristiky jazyka UML 

Co rozumíme pod jednolivými charakteristikami jazyka UML, tak jak je zavádí definice jazyka: 

• specikace vyjadřuje zásadu vytváření přesných, jednoznačných a úplných modelů 
softwarového systému, 

• vizualizace znamená, že se jedná o grafický jazyk, 

• konstrukce odpovídá požadavku přímého napojení jazyka na širokou škálu programovacích 
jazyků. 
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2.2. Základní diagramy jazyka 
 

 
Výklad 

� Přehled diagramů jazyka UML 

K vytváření jednotlivých modelů systému jazyk UML poskytuje celou řadu diagramů umožňujících 
postihnout různé aspekty systému.  Jedná se celkem o čtyři základní náhledy a k nim přiřazené 
diagramy: 

 

1) Funkční náhled 

a) Diagram případů užití 

2) Logický náhled 

a) Diagram tříd 

b) Objektový diagram 

3) Dynamický náhled popisující chování 

a) Stavový diagram 

b) Diagram aktivit 

c) Interakční diagramy 

i) Sekvenční diagramy 

ii) Diagramy spolupráce 

4) Implementační náhled 

a) Diagram komponent 

b) Diagram nasazení 

� Diagramy jazyka UML a životní cyklus softwarového díla 

Uvedený přehled diagramů jazyka UML nám nic neříká o tom, který z uvedených diagramů se má 
použít ve které etapě vývoje softwarového systému.  Jinými slovy řečeno, které diagramy tvoří 
uvedené modely průběžně vytvářené jednotlivými procesy.  Pokusme se tedy v následujícím o toto 
přiřazení (obr. 2.1) 
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Obr. 2.1 : Přiřazení diagramů jednotlivým etapám vývoje softwarového produktu 

Výše uvedené přířazení diagramů k jednotlivým etapám vývoje softwarového systému neznamená, že 
nelze použít jiné diagramy než ty, které jsou uvedené.  Jedná se o ty nejdůležitější a nezbytné 
diagramy nutné pro korektní zvládnutí dané etapy vývoje.  Běžně se však používají diagramy případů 
užití také v etapě byznys modelování, stejně jako ve fázi implementace se doplňují některé diagramy 
tříd. 

 

 
Shrnutí pojmů 2.2. 

Diagramy jazyka UML a náhledy na vytvářený softwarový systém. 
 

 
Otázky 2.2. 

1. Popište, jaké náhledy se používají při specifikaci softwarového systému. 

2. Jaké nabízí jazyk UML diagramy ke specifikací modelů softwarového systému? 

3. Které diagramy jsou hlavními v procesu analázy a návrhu? 

Diagramy aktivit 
Diagramy tříd 
 

Diagramy případů užití 
Sekvenční diagramy Diagramy tříd 

Sekvenční diagramy 
Diagramy spolupráce 
Stavové diagramy 
Diagramy nasazení 

Diagramy komponent 
Diagramy nasazení 
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2.3. Funkční specifikace systému 
 

 
Výklad 

� Diagramy případů užití 

Funkční specifikace je v jazyce UML řešena prostřednictvím diagramů případu užítí (Use Case 
Diagram).  Tyto diagramy definují vztahy mezi případy (někdy se také hovoří o scénářích) užití 
systému a aktéry stojící vně systému.  Případy užití specifikující vzory chování realizované 
softwarovým systémem.  Každý případ užití lze chápat jako posloupnost vzájemně navazujících 
transakcí vykonaných v dialogu mezi aktérem a vlastním softwarovým systémem.  Jako aktéry pak 
definujeme uživatele či jiné systémy, kteří budou vstupovat do interakce s vyvíjeným softwarovým 
systémem. 

Příklad 2.1. Specifikace funkcí a aktérů systému pro elektronické obchodování s využitím diagramu 

případu užití 

 

Obr. 2.3: Funkční specifikace systému 

� Relace mezi případy užití 

Relace mezi jednotlivými případy užití lze shrnout do následujících tří kategorií: 

• Relace vložení označovaná klíčovým slovem <<include>> vyjadřuje situaci, kdy určitý scénář 
popsaný jedním případem užití je součástí i jiného případu užití. 

• Relace rozšíření označovaná klíčovým slovem <<extends>> vyjadřuje  situaci, kdy určitý 
případ užití rozšiřuje jiný či představuje variantní průchody tímto scénářem. 

• Relace zobecnění/specializace vyjadřuje vztah mezi obecnějším případem užití a jeho 
speciálním případem. 

Příklad 2.1. Použití relací vložení, rozšíření a specializace v případě zpracování objednávky.  Každá 

objednávka provádí zpracování vstupních dat zákazníka a kontroluje korektnost provedené platby.  

V případě zájmu zákazníka je tomuto zaslána nabídka katalogu.  V případech urgentního zpracování 

objednávky se původní scénář objednávky upřesňuje (specializuje) to podoby jejího spěšného vyřízení. 

Aktér Případ užití 

Hranice systému 
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Vstup dat o zákazníkovi Kontrola provedení platby

Nabídka katalogu

Zpracování objednávky

Zpracování spěšné objednávky

«include» «include»

«extends»Prodejce

 

Obr. 2.4: Relace mezi případy užití 

� Relace mezi aktéry 

Na rozdíl od případů užití se používá pro aktéry pouze jediná relace generalizace/specializace.  Tato 
relace vyjadřuje vztah mezi aktérem charakterizovaným obecnějšími vlastnostmi a aktérem, který tyto 
vlastnosti dále rozšiřuje, a tím i specializuje daného aktéra. 

Příklad 2.2. Specializace mezi aktéry (obr. 2.5).  Obecně každý zaměstnanec vstupuje do interakce se 

systémem při svém přihlášení do něj.  Možnost se přihlásit do systému je  nejobecnější vlastností či 

rolí aktéra.  Tato je pak dále specializována např. do podoby prodejce, který realizuje výše uvedený 

scénář zpracování objednávky. 

 

 

Obr. 2.5: Relace mezi aktéry 

 

Relace vložení 

Relace rozšíření 

Zobecnění/Specializace 

Zobecnění/Specializace 
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Shrnutí pojmů 2.3. 

Diagram případů užití. 

Případy užití a vztahy mezi nimi. 

Aktéři systému a relace mezi nimi. 
 

 
Otázky 2.3. 

1. Z jakých části je tvořen diagram případů užití? 

2. Vyjmenujte a popište relace mezi případy užití. 

 

 
Úlohy k řešení 2.3. 

Definujte všechny základní případy užití internetového obchodu z hlediska zákazníka.  
Předpokládejme, že zákazník si nejprve musí požadované zboží vybrat, následně po přihlášení do 
systému objednat a případně zaplatit, pokud nezvolí možnost zaplacení cestou dobírky.  Zákazníkovi 
by měla být také dána k dipozici možnost kontaktovat prodejce v případě jakýchkoliv nesrovnalostí. 
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2.4. Logická struktura systému 
 

 
Výklad 

� Popis statické struktury 

Statická struktura systému specifikuje jeho prvky (entity), vnitřní strukturu těchto entit a vztahy mezi 
nimi.  Statická struktura je popsána diagramy tříd a objektů.  Diagram tříd popisuje obecně platné 
třídy a typy, jejich vnitřrní strukturu a vzájemné relace nezávisle na čase.  Diagram objektů pak 
popisuje konfigurace instancí tříd (objektů) kompatibilní s odpovídajícím diagramem tříd. 

� Třídy a typy objektů 

Třídou rozumíme popis množiny objektů majících společnou strukturu, chování, vztahy a sémantiku.  
Objekt může být instancí právě jedné třídy (stejně jako např. strojírenský výrobek může být vyroben 
pouze podle jediné výrobní dokumentace).  Jména tříd volíme tak, aby byla součástí slovníku 
popisujících doménovou oblast (reinkarnace reálného světa do softwarového systému).  Pojmy 
instance třídy a objekt můžeme zaměňovat, neboť vyjadřují v tomto kontextu totéž. 

Typ objektu specifikuje skupinu operací, které mohou být objektem prováděny.  Stejně jako v 
reálném světě člověk vystupuje v různých rolích podle toho v jakém kontextu se právě nachází (v 
zaměstnání se nachází v roli pracovníka, doma je manželkou či manželem, v automobilu řidičem či 
pasažérem apod.), stejně vystupuje i objekt vzhledem k ostatním objektům, se kterými je v relaci.  
Každá role, ve které se objekt nachází, pak odpovídá danému typu a naopak.  Jinými slovy řečeno, 
podle aktuální role, ve které se objekt nachází, může tento provádět pouze operace dané odpovídajícím 
typem objektu. 

Notace pro specifikaci tříd, typů a objektů používaná jazykem UML je následující (obr. 2.6). 

 

+veřejnáOprace()
#chráněnáOperace() : bool
-soukromáOperace(in x : float)

+veřejnýAtribut : float
#chráněnýAtribut : Třída1
-soukromýAtribut : Typ1

JménoTřídy

+veřejnáOperace1() : Třída1
+veřejnáOperace2(in param : Typ1)

«type»
JménoTypu

+change(in j : int)

#i : int
-x : float

Třída1

if (j > o) then i = j
else i = j * (-1)

i : int = 1
x : float = 3,14159

instance : Třída1

i : int = 0
x : float

xyz : Třída1

i : int
x : float

 : Třída1

Třídy a typy

Instance tříd

 

Obr. 2.6: Třídy, typy a objekty 

Komentář 

Jméno objektu 

Typ objektu 
Třída 

Operace 

Atributy 
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Popis chování objektů vytvářených podle daných tříd spočívá v definování jejich operací.  Struktura 
třídy je reprezentována atributy.  Každý objekt, který je pak podle dané třídy vytvořen, tyto atributy 
naplňuje pro něj jedinečnými hodnotami.  Výjimkou jsou tzv. atributy třídy, jejichž hodnota je 
společná všem instancím.  Definováním operací a atributů vytváříme kompletní obraz tříd a jejich 
instancí (objektů), které budou tvořit základ diagramu tříd modelu analýzy a posléze i návrhu.  
Důležité je si uvědomit, že hodnoty atributů jsou vlastní vždy dané instaci, třída pouze definuje 
pojmenování těchto atributů a jejich typ.  Třída také definuje operace, které jsou společné všem jejím 
objektům a tudíž se v notaci objektů již explicitně neuvádí. 

Se zavedením principu generalizace mezi třídami (bude diskutováno v dalších částech této kapitoly) 
vedoucími k vytváření hierarchií tříd, zavádíme taky modifikátory viditelnosti (ve smyslu dostupnosti) 
jejich atributů, operací a vztahů k jiným třídám.  Tyto jsou v zásadě tři: 

• Soukromý modifikátor umožňuje přistupovat k hodnotám takto označeného atributu, 
operacím či odkazům na jiné objekty pouze instanci dané třídy. 

• Chráněný modifikátor rozšiřuje tento přístup i instancím podtříd, které jsou specializací dané 
třídy. 

• Veřejný modifikátor odkrývá hodnoty atributů, operace a propojené objekty všem objektům 
bez omezení. 

Pokud třída realizuje jeden či více typů, pak hovoříme o implementaci typu danou třídou a množinu 
operací specifikovanou daným typem označujeme jako rozhraní třídy (obr.2.7). 

Příklad 2.3. Implementace typu třídou.  Třída Katalog implementuje typ Iterátor, a poskytuje tak  

svému okolí rozhraní stejného názvu, které umožňuje postupný průchod všemi obsaženými položkami 

pomocí operace další a jePrázdný. 

 

 

Obr. 2.7: Implementace typu třídou a rozhraní třídy 

� Vztahy mezi třídami a objekty 
 

Vztahy (relace) mezi třídami specifikují cestu, jak mohou objekty mezi sebou komunikovat.  Diagram 
tříd, který zobecňuje všechny možné konfigurace systému popsané diagramy spolupráce, dále řadí 
relace mezi třídami do následujících čtyř skupin: 
 

Rozhraní Implementace typu 
třídou 

Atributy 
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• Asociace popisující skupinu spojení (mezi objekty), které mají společnou strukturu a 
sémantiku.  Vztah mezi asociací a spojením je analogický vztahu mezi třídou a objektem.  
Jinými slovy řečeno, jedná se o dvousměrné propojení mezi třídami, které popisuje množinu 
potenciálních spojení mezi instancemi asociovaných tříd stejně jako třída popisuje množinu 
svých potenciálních objektů. 

• Složení popisující vztah mezi celkem a jeho částmi, kde některé objekty definují komponenty, 
jejichž složením vzniká celek reprezentovaný jiným objektem. 

• Závislost reprezentující dočasnou formu vztahu mezi klientem a poskytovatelem služby. 

• Zobecnění (generalizace) je taxonomický vztah mezi obecnějším elementem a jeho více 
specikovaným elementem, který je plně konzistentní s prvním z uvedených a k jeho 
specifikaci přidává další konkretizující informaci. 

� Asociace 

Asociace je vyjádřena v grafickém jazyce pomocí linie (příp. polylinie) spojující dvě třídy.   Tato 
může být doplněna o další označení jako je název asociace, násobnost, role objektů v dané asociaci a 
jejich uspořádání. 

Příklad 2.4. Asociace mezi třídami.  Zaměstnanec v roli prodejce zpracovává objednávky (každý 

zaměstanec zpracovává 1 až n objednávek, ale každá objednávka má přiřazeného právě jediného 

zaměstnance).  Po obdržení zboží je v pořadí daném vystavením objednávky odesílá v roli pracovníka 
expedice. 

 

 

Obr. 2.8: Asociace mezi třídami 

V případě n násobné asociace je možné použít tzv. klasifikátoru k přiřazení jednoznačného klíče ke 
každé z n instací (obr. 2.9) 

Příklad 2.4. Asociace s klasifikací.  Zaměstnanec zpracovává objednávky, přičemž každá má 

jednoznačně přiřazené číslo (čísloObj), tj. klíč pro jejich odlišení a přístup k nim. 

 

 

Obr. 2.9: Asociace s klasifikací 

 

Asociace 

Role objektu (instance dané třídy) 

Název 
asociace 

Násobnost 

Řazení 

Klasifikátor/klíč 
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Asociace může být jednoduchá jako jsme viděli v předchozím případě, nebo může být reprezentována 
opět třídou.  V tomto druhém složitějším případě můžeme asociaci přiřadit atributy a dokonce i 
operace (obr. 2.10). 

Příklad 2.5. Asociační třída.  Vystavení objednávky zákazníkem vyžaduje Autorizaci.  Každá vazba 

mezi zákazníkem a jeho objednávkou je tedy popsána odpovídající autorizací. 

 

 

Obr. 2.10: Asociační třída 

� Složení 

Relace složení částí do jednoho celku, má v podstatě dvě možné podoby (obr. 2.11).  Jedná se o tzv. 
agregaci, pro kterou platí, že části mohou být obsaženy i v jiných celcích, jinými slovy řečeno, jsou 
sdíleny.  Nebo se jedná o výhradní vlastnictví částí celkem, pak hovoříme o složení typu kompozice.  
Druhá z uvedených typu složení má jednu důležitou vlastnost z hlediska životního cyklu celku a jeho 
částí.  Existence obou je totiž totožná.  Zánik celku (kompozitu) vede i k zániku jeho částí na rozdíl od 
agregace, kde části mohou přežívat dále jako součásti jiných celků. 

Příklad 2.6. Agregace a kompozice.  Každá Objednávka obsahuje obecně n instancí třídy Zboží.  
Katalog je složen z n Položek a se zánikem objektu katalogu zanikají i tyto položky (na rozdíl od 

objednávky, kdy zrušení objednávky nevede ke zrušení objednaného zboží ). 

 

 

Obr. 2.11: Agregace a kompizice 

 

Agregace 
Kompozice 



2 Jazyk UML 
 

 

� Závislost 

Závislost je typ relace (vazby), která se používá k vyjádření závislosti jedné třídy na druhé.  Obykle 
vzniká pouze dočasně pro potřeby poskytnutí služby klientskému objektu a poté tato vazba zaniká. 

Příklad 2.7. Relace závislosti (obr.2.12).  Zákazník využívá instance třídy Objednávka k vytvoření její 

instance (stereotyp instantiate).  K tomu, aby ji mohl naplnit, dále používá instance třídy Katalog 

(stereotyp use).  V obou příadech obě vazby vznikají jen na dobu nezbytně nutnou k poskytnutí 

požadovaných služeb.  

 

 

Obr. 2.12: Relace závislosti 

� Zobecnění 

Relace generalizace (či specializace podle směru jejího vnímání) definuje konkretizace tříd do tzv. 
svých podtříd, přičemž tyto dědí (znovupoužívají) to, co pro ně jejich nadtřída (supertřída) definuje.   

Příklad 2.8. Dědičnost (obr.2.13).  V případě elektronického obchodu je Zboží konkretizováno do 

podtříd Elektronika a HudebníCD.  Elektronika je dále specializována na mobilní telefony nebo 

televizní přijímače.  V každé úrovni specializace je předchůdce (rodič) dále rozšiřován o nové 

atributy, při zachování těch, které rodič předává svým potomkům.  Totéž platí i pro operace s jediným 

rozdílem, že je možné ty původní předefinovat podle potřeby.  Například větší počet zakoupených 

televizí nevede k tak razantnímu snížení ceny jako v případě nákupu většího počtu CD (operace sleva).  
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Obr. 2.13: Dědičnost 

 

 
Shrnutí pojmů 2.4. 

Diagramy tříd. 

Třídy, typy a objekty. 

Vztahy mezi třídami, asociace, složení, závislosti a generalizace. 
 

 
Otázky 2.4. 

1. Definujte pojmy třída a typ objektů. 

2. Jaké čtyři základní kategorie vztahů mezi třídami zavádí jazyk UML? 

 

 
Úlohy k řešení 2.4. 

Sestavte diagram tříd popisující akademickou obec.  Akademická obec je složena ze studentů a 
pedagogů.  Pedagogové vystupují vzhledem ke studentům v roli vyučujících.  Pedagogové se dále dělí 
na asistenty, odborné asistenty, docenty a profesory, přičemž vzájemně vůči sobě vystupují v rolích 
podřízených a nadřízeného.  Zohledněte fakt, že rektor není podřízeným žádného z pedagogů. 
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2.5. Interakce a dynamické chování objektů 
 

 
Výklad 

� Specifikace dynamického chování 

Jestliže jsme si v předcházející kapitole ukázali, jak pomocí třídního diagramu postihnout statickou 
strukturu softwarového systému, tak si nyní ukážeme jak zachytit i jeho dynamické chování.  Podstata 
specifikace dynamického chování objektově orientovaného systému spočívá v modelování 
komunikace mezi objekty.  Právě tyto interakce vedou v konečném důsledku k požadovanému 
chování celého systému – k zajištění jeho požadované funkcionality.   

� Interakce mezi objekty 

Interakce mezi objekty softwarového systému popisují v jazyce UML sekvenční diagramy.  Tyto 
diagramy postihují jaké zprávy (požadavky) jsou mezi objekty zasílány z pohledu času (obr. 2.14).  
Diagram je tvořen objekty uspořádanými do sloupců a šipky mezi nimi odpovídají vzájemně si 
zasílaným zprávám.  Zprávy mohou být synchronní nebo asynchronní.  V případě synchronních 
zpráv odesílatel čeká na odpověď (odezvu) adresáta, v případě asynchronní zprávy odesílatel nečeká 
na odpověď a pokračuje ve vykonávání své činnosti.  Souvislé provádění nějaké činnosti (operace) se 
v sekvenčním diagram vyjadřuje svisle orientovaným obdélníkem.  Odezvu adresáta lze opět 
modelovat, v tomto případě tzv. návratovou zprávou (přerušovaná čára).  Tok času probíhá ve směru 
shora dolů. 

Příklad 2.9. Interakce mezi objekty (obr. 2.14).  V případě elektronického obchodu je Zákazník objekt, 

který spouští sekvenci zpráv nutných k jeho autorizaci.  Nejprve požádá asynchronní zprávou o 

registraci.  Následuje požadavek (opět asynchronní zpráva) na login a heslo zákazníka.  Po jejich 

obdržení (zpráva zadej) vytvoří objekt (instance) třídy Přihlášení pomocný objekt aut, který je instancí 

třídy Autorizace.  Následuje požadavek (synchronní zpráva) ověř s argumentem aut na instaci třídy 

DatabázeZákazníků.  Tento objekt požádá autorizaci o zadaný login a heslo, tyto ověří v databázi a 

odpověď předá zpět objektu přihlášení.  Výsledek je pak předán zákazníkovi. 

Ve výše uvedeném příkladu jsme mlčky předpokládali, že ověření proběhlo bez problémů.  Přesnější 
by bylo zpracovat nejprve odpověď a podle této definovat dva různé výsledky – korektní nebo chybné 
přihlášení.  Stejně i prohledávání databáze by mělo být popsáno cyklem procházejícím všechny 
položky a jejich srovnání se zadanými daty.  Je také zřejmé, že v případě více objektů a delších 
sekvencí nemá prostý sekvenční diagram potenciál popsat složitou dynamiku interakcí mezi těmito 
objekty.  K tomuto účelu zavádí UML ve verzi 2.0 strukturovaný přístup umožňující modelovat řídící 
struktury stejně jako strukturovat samotné interakce (obdoba volání procedur v programovacích 
jazycích) (obr. 2.15) 



2 Jazyk UML 
 

 

 

Zákazník

:Přihlášení

aut:Autorizace

db:DatabázeZákazníků

zadej(login, heslo)

«create» 

ověř(aut)

registrace()

dotaz

odpověď

výsledek

zjistitLogin()

login

zjistitHeslo

heslo

 

Obr. 2.14: Sekvenční diagram 

 

Příklad 2.10. Strukturováný přístup k modelování interakcí (obr. 2.15).  V sekvenčním diagramu, 

který popisuje výpis katalogu zboží nabízeného elektronickým obchodem je instance třídy Katalog 

v cyklu pokaždé dotázána, zda-li již byly všechny položky přečteny a pokud ano, je na instanci třídy 

ListBox objektem formulář zaslána zpráva display() zajišťující vypsání seznamu na obrazovku 

počítače.  V opačném případě je provedena procedura Přidání položky do seznamu, která je podrobně 

rozpracována v dalším sekvenčním diagramu.  Tímto způsobem lze sekvenční diagram strukturovat a 

zajistit tak jeho přehlednost. 

Životní čára 
objektu 

Jméno objektu a 
případně jeho třída 
oddělená dvojtečkou 

Asynchronní 
zpráva 

Synchronní 
zpráva 

Provádění 
operace 

Návratová 
hodnota Zrušení 

objektu 
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:Katalog:ListBoxformulář:

jePrázdný()

výsledek

další()

položka

display()

add(položka)

Loop

Alt [výsledek = true]

:Katalog:ListBoxformulář:

další()

položka

add(položka)

sd: Přidání položky do výpisu

Přidání položky do výpisu

Ref

sd: Výpis katalogu

 

Obr. 2.15: Strukturovaný přístup k modelování interakcí 

� Životní cyklus objektu 

Sekvenční diagramy modelují pouze určité časové snímky reprezentované interakcí objektu v daném 
kontextu a lze z nich tedy jen obtížně popsat celý životní cyklus objektů z pohledu jejich dynamického 
chování.  To je účelem použití tzv. stavového diagramu. 

Stavový diagram zobrazuje životní cyklus objektu z hlediska posloupností stavů daného objektu a 
událostí způsobujících přechody mezi těmito stavy.  Z nich pak vyplývají akce prováděné objektem 
v odezvě na tyto změny. 

Cyklus  (Loop) 
s vnořenou 
alternativou (Alt) a 
odkazem na jiný 
sekvenční diagram 
(Ref). 

Rozpracování 
„vnořeného“ 
diagramu 
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Další základní rozdíl vůči sekvenčnímu diagramu a diagramu spolupráce popisujícímu interakce mezi 
několika objekty je, že tento diagram je sestavován pro každý objekt (přesněji řečeno pro jeho třídu) 
zvlášť, přičemž vybíráme pouze ty objekty, které mají významné dynamického chování. 

Z definice stavového diagramu vyplývá, že musíme nalézt stavy objektu, události, které způsobují 
změny těchto stavů a nakonec akce, které z těchto změn vyplývají.  Stavy nalezneme v sekvenčním 
diagramu v podobě operací, události jsou zprávy, které vedou ke spuštění operace, akce jsou pak 
zprávy, které jsou odesílány směrem k ostaním objektům při vykonávaní operace. 

Příklad 2.11. Stavový diagram (obr. 2.16).  Popišme životní cyklus objektu třídy Přihlášení, který , jak 

vyplývá ze sekvenčního diagramu (2.14), přechází z počátečního stavu do stavu Přihlašovací dialog 

v okamžiku přijetí externí zprávy (události) registrace od zákazníka.  V rámci tohoto stavu odešle 

objekt Přihlášení na zákazníka požadavek (dotaz) na zadání jeho login a hesla.  Zákazník zasláním 

zprávy zadej způsobí přechod objektu Přihlášení do nového stavu Ověření zákazníka.  Tento stav je 

složením dalších případných stavů (obr. 2.17), které nejsou v rámci daného diagramu rozpracovány.  

Následuje přechod do koncového stavu v případě úspěšné autorizace zákazníka, nebo přechod zpět do 

stavu Přihlašovací dialog v případě chybné autorizace.  Zákazník tak musí zadat nový login a heslo, 

nebo může zprávou zruš ukončit proces autorizace realizovaného objektem třídy Přihlášení. 

 

 

do/dotaz

Přihlašovací dialog

registrace()

Ověření zákazníka

zadej(login,heslo)

[přihlášen] 

[neúspěšné] 

zruš()

 

Obr. 2.16: Stavový diagram 

 

Počáteční stav 

Koncový stav 

Přechod a událost 
způsobující tento přechod 

Stav objektu 

Složený stav 

Podmínka přechodu 
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do/create

Vytvoření autentikace

do/ověř

Ověření v databázi

do/výsledek

Úspěšné přihlášení

do/výsledek

Zákazník nepřihlášen

[úspěšné] 

[přihlášen] 

[neúspěšné] 

[neúspěšné] 

 

Obr. 2.17: Rozpracování složeného stavu 

� Modelování toků činností 

Diagram aktivit popisuje toky činností pomocí aktivit reprezentujících (akční) stavy a přechody mezi 
nimi.  Na rozdíl od stavových diagramů je přechod mezi dvěmi stavy realizován cestou ukončení 
předchozího stavu.  Jinými slovy řečeno, přechod je implementován interním mechanismem ukončení 
činností vázaných na daný stav.  Dalším účelem diagramu aktivit  je definovat, kdo či který objekt 
zodpovídá za danou aktivitu, případně jaké objekty jsou aktivitami yvtvářeny, spotřebovávány nebo 
modifikovány.  Tímto způsobem jsou do jednoho diagramu promítnuty nejen toky řízení, ale také 
datové toky. 

Příklad 2.12. Tok činností a jeho specifikace (obr. 2.18).  Předpokládejme, že bude nutné postihnout 

proces (tok činností) objednání zboží zákazníkem.  Zákazník tedy nejprve vystaví objednávku, která je 

následně přijata prodejcem.  Po vyhodnocení toho, zda-li je objednávka realizovatelná, je buďto celý 

proces ukončen, nebo je zahájena realizace objednávky.  Následně je vystavena faktura a tato je  

zaslána zákazníkovi.  Po provedení platby je informace o ní zaslána zpět.  Vystavení fakury a přijetí 
platby má na starost účtárna dané firmy.  Současně s těmito činnostmi je zboží specifikované v 

objednávce odesláno zákazníkovi.  Ukončení souběhu finančních operací a odeslání zboží podmiňuje 

uzavření celého obchodního případu. 
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ProdejceÚčetníZákazník

Objednávka

Přijetí objednávky

Realizace objednávky

Odeslání faktury

Faktura

Odeslání zbožíPlatba

Přijetí platby

Platba

[nelze splnit] 

Uzavření

Vystavení objednávky

 

Obr. 2.18: Diagram aktivit 

 

Podmínka přechodu 
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Objekt 
Datový tok 

Alternativa 

Rozdělení toků 

Sloučení souběžných 
toků 

Sloučení alternativních toků 

Přechod 
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� Spolupráce mezi objekty 

Diagram spolupráce je nástrojem popisu vzájemné komunikace mezi objekty s důrazem na vyjádření 
jejich topologie, tedy jejich rozložení a vzájemné spojení.  Tato spojení pak slouží k definování cest 
potřebných pro komunikaci mezi objekty.  Na rozdíl od sekvenčního diagramu lze takto dále 
specifikovat způsob jak jsou objekty propojeny a jak jsou tyto vazby využity pro potřeby zasílání 
zpráv mezi objekty.  Časová posloupnost zaslání zpráv je vyjádřena jejich pořadovým číslem.  
Návratová hodnota je vyjádřena operátorem přiřazení :=.  Opakované zaslání zprávy je dáno 
symbolem * a v hranatých závorkách uvedením podmínky opakování cyklu.  Navíc tento diagram 
zavádí i následující typy viditelnosti vzájemně spojených objektů: 

• <<local>> vyjadřuje situaci, kdy objekt je vytvořen v těle operace a po jejím vykonání je 
zrušen; 

• <<global>> specifikuje globálně viditelný objekt; 

• <<parameter>> vyjadřuje fakt, že objekt je předán druhému jako argument na něj zaslané 
zprávy; 

• <<association>> specifikuje trvalou vazbu mezi objekty (někdy se také hovoří o tzv. 
známostním spojení). 

• <<self>> definuje speciální autoasociaci, tedy odkaz na sebe sama. 

Příklad 2.13. Diagram spolupráce mezi objekty (obr. 2.19).  Předpokládejme stejnou situaci jako 

v případě sekvenčního diagramu (obr. 2.14) popisující autorizaci zákazníka.  Výsledný diagram 

popisuje stejné dynamické chování s důrazem na topologii rozložení objektů, které je v diagramu 

spolupráce primárním cílem. 
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Obr. 2.19: Diagram spolupráce 
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Shrnutí pojmů 2.5. 

Interakce mezi objekty, sekvenční diagramy a diagramy spolupráce 

Životní cyklus objektu, stavové diagramy. 

Spolupráce objektů a výsledné toky činností, diagramy aktivit. 
 

 
Otázky 2.5. 

1. Jaký je rozdíl mezi synchronní a asynchronní zprávou? 

2. V spočívá základní rozdíl mezi diagramem sekvenčním a stavovým? 

3. Sestavte diagram aktivit popisující přípravu kávy v kávovaru.  Zvažte možnosti paralelizace 
tohoto procesu. 

 

 
Úlohy k řešení 2.5. 

1. Sestavte sekvenční diagram tříd popisující výběr hotovosti z bankomatu.  Uvažujte interakci 
mezi třemi objekty – Klient, Bankomat a PlatebníKarta. 

2. K sekvenčnímu diagramu popisující komunikaci objektu TelefonníLinka s objektem Volající a 
Volaný (obr. 2.20) sestavte stavový diagram popisující životní cyklus objektu TelefonníLinka. 

 

 

Obr. 2.20: Zadání úlohy 2.5/2 
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2.6. Specifikace implementace 
 

 
Výklad 

� Cíle implementace 

Cílem implementace je doplnit navrženou architekturu (kostru) aplikace o programový kód a vytvořit 
tak kompletní systém.  Implementační model specifikuje jak jsou jednotlivé elementy (objekty a třídy) 
vytvořené v etapě návrhu implementovány ve smyslu softwarových komponent, kterými jsou zdrojové 
kódy, spustitelné kódy, data a podobně.  Softwarová komponenta je definována jako fyzicky 
existující a zaměnitelná část systému vyhovující požadované množině rozhraní a poskytující jejich 
realizaci.  Podle typu softwarových komponent hovoříme o 

• zdrojovém kódu, částech systému zapsaném v programovacím jazyce, 

• binárním (přeloženém do strojového kódu procesoru) a spustitelném kódu, 

• ostatních částech reprezentovaných databázovými tabulkami, dokumenty apod. 

 

Jetliže jsme ve fázi analýzy a návrhu pracovali pouze s abstrakcemi dokumentovanými v podobě 
jednotlivých diagramů, pak v průběhu implementace dochází k  jejich fyzické realizaci.  
Implementační model se tedy také zaměřuje na specifikaci toho, jak budou tyto komponenty fyzicky 
organizovány podle implementačního prostředí a programovacího jazyka poskytujícího konkrétní 
mechanizmus strukturování a modularizace.  Ke splnění těchto cílů, stejně jako v předchozích 
případech, nabízí jazyk UML prostředky, kterými jsou v tomto případě tyto dva následující diagramy: 

• Diagram komponent ilustrující organizaci a závislosti mezi softwarovými komponentami. 

• Diagram nasazení upřesněný nejen ve smyslu konfigurace technických prostředků, ale 
především z hlediska rozmístění implementovaných softwarových komponent na těchto 
prostředcích. 

� Komponenty a vztahy mezi nimi 

Cílem specifikace diagramu komponent je rozhodnout a popsat fyzickou organizaci zdrojových, 
bimnárních či datových souborů.   

Příklad 2.14. Diagram komponent (obr. 2.21).  Po návrhu tříd nutných k realizaci našeho 

elektronického obchodu jsou sestaveny diagramy komponent popisující, kde je umístěn veškerý 

implementační kód.  Předpokládejme, že bude nutné vytvořit nové spustitelné soubory a tyto propojit 

s již existujícími softwarovými komponentami.  Třída DatabázeZákazníků bude implementována 

v programovacím jazyce Java a uložena ve zdrojovém souboru DatabázeZákazníků.java.  Z tohoto 

zdrojového souboru překladem vznikne binární a spustitelný kód uložený v souboru 

DatabázeZákazníků.class.  Nutným předpokladem spuštění tohoto kódu je virtuální stroj Javy java.exe 

a knihovna rt.jar.  Samotná aplikace pak ke svému běhu dále vyžaduje dokument font.properties, kde 

jsou uloženy řezy písma vyžadované k její lokalizaci.  Při běhu programu aplikace volá služby 

spustitelné komponenty mySQL.exe, která spravuje databázové tabulky včetně tabulky Zákazníků. 
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Obr. 2.21: Diagram komponent 

� Diagram nasazení 

Účelem diagramu nasazení je specifikovat způsob jak budou jednotlivé komponenty umístěny na 
jednotlivých technických prostředcích reprezentovaných počítači.   

Příklad 2.15. Diagram nasazení (obr. 2.22).  Po implemetaci nových komponent a jejich propojení 

s již existujícími komponentami je nutné rozhodnout o tom, na kterých uzlech počítačové sítě budou 

tyto umístěny.  V případě našeho elektronického obchodu rozhodneme o tom, že aplikace 

DatabázeZákazníků bude spolu s komponentami java.exe, rt.jar a font.properties umístěna na 

serverovém počítači elektronického obchodu, zatímco databázový stroj mySQL.exe bude spuštěn na 

svém databázovém serveru, kde budou umístěny i všechny odpovídající datové tabulky včetně tabulky 

Zákazníků. 

 

 
Shrnutí pojmů 2.6. 

Implementace softwarového systému, komponenty a jejich typy. 

Popis softwarových komponent, diagramy komponent. 

Fyzické umístění komponent, diagramy nasazení. 
 

 
Otázky 2.6. 

1. Definujte pojem softwarová komponenta. 

2. Modifikujte diagram komponent z příkladu 2.14 pro implementační prostředí .Net a databázový 
server SQL.exe. 

 

 

 

Zdrojová 
komponenta 

Knihovní 
komponenta 

Spustitelná 
komponenta 

Vztah použití 
komponenty 
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Obr. 2.22: Diagram nasazení 
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3. Formalizace metod specifikace 
  

 
Čas ke studiu kapitoly: 3 hodiny 

 

 
Cíl   Po prostudování tohoto odstavce budete znát 

 • co nazýváme formálními metodami 
• jaké jsou základní typy formální specifikace 
• co je to jazyk OCL 

 

3.1. Formální metody 
 

 
Výklad 

� Formální a neformální specifikace 

Specifikace softwarového systému může být formální nebo neformální.  Neformální specifikace 
používá přirozený jazyk, případně obrázky, tabulky a ostatní nástroje umožňující pochopit popisovaný 
systém.  Tyto nástroje mohou být strukturovány a případně i standardizovány.  V okamžiku, kdy 
taková notace získává charakter precizní syntaxe i sémantiky, stává se formalismem.  Hovoříme o 
formální specifikaci.  Jinými slovy vyjádřeno, formální specifikace je technika umožňující 
jednoznačně specifikovat softwarový systém.  Často hovoříme také o semiformálních metodách, 
které mají přesně danou syntaxi, ale netrváme na úplné a precizní sémantice.  Takovou metodou je i 
jazyk UML.  V dalších kapitolách se podíváme nejprve na formální metody obecně a pak si ukážeme 
jaký je další vývoj v oblasti formalizace UML. 

� Formální metody 

Formální metody zahrnují oblast jednak specifikace (popisu), ale také analýzy této specifikace a její 
verifikaci.  Cílem tedy není jen jednoznačně systém popsat, ale také ověřit jeho požadované vlastnosti.  
Obecně formální metody nedosáhly masivního nasazení.  Důvodem je problém použitelnosti těchto 
metod při popisu rozsáhlých systémů.  Čas a usílí nutné k takovému úkolu je příliš vysoké.  Hlavní 
doménou pro využití fromálních metod se tedy staly systémy vyžadující bezchybný chod v kritických 
situacích (řízení leteckých systémů, lékařský software apod.).  Obyvkle je však možné použít 
formálních metod k ověření alespoň těch nedůležitějších částí běžně užívaných systémů. 

Z hlediska samotné kategorizace formálních metod specifikace rozlišujeme mezi dvěmi základními 
styly – funkční a popisnou (deskriptivní).  Funkční specifikace popisuje systém z pohledu jeho 
požadovaného chování obvykle cestou modelu systému t.j. abstraktním strojem umožňujícím 
simulovat toto chování.  Na druhou stranu deskriptivní specifikace definuje požadované vlastnosti 
systému čistě deklarativním způsobem. 

� Formální specifikace chování 

Jeden z nejznámějších přístupů k popisu chování systémů a tedy i nástrojů funkční specifikace jsou 
tzv. konečné automaty.  Konečný automat se skládá z: 
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1. konečné množiny stavů Q; 

2. konečné množiny vstupů I; 

3. a přechodové funkce δ: Q x I → Q; 

Graficky lze vyjádřit konečný automat pomocí grafu, kde uzly grafu vyjadřují stavy systému a hrany 
označené vstupem definují přechody mezi těmito stavy (obr. 2.23).  Jinými slovy vyjádřeno, hrana 
označená vstupem i spojuje uzel q1 s uzlem q2 právě když δ(q1,i) = q2. 

 

Svítí Zhasnuta

Stiskni vypínač 

Stiskni vypínač 

 

Obr. 3.1: Konečný automat popisující a chování stolní lampy 

Konečné automaty se často používají ke specifikaci řetězců přijímaných daným automatem.  Pak jsou 
tyto automaty doplněny o 

4. počáteční stav q0 ∈ Q; 

5. množinu koncových stavů F ⊆ Q. 

Hovoříme o tom, že vstupní řetězec je přijat konečným automatem právě tehdy, když existuje 
posloupnost hran grafu (popisující daný automat) spojující počáteční stav q0 s některým z koncových 
stavů z F tak, že spojení označení těchto hran definuje tento řetězec. 

Už z uvedeného obrázku vyplývá, že konečné automaty jsou v jazyce UML realizovány pomocí 
stavových diagramů a tudíž softwaroví inženýři dostávají k dispozici formální aparát umožňující 
jednoznačně definovat chování objektů a ověřovat tak jeho požadované dynamické vlastnosti.  
Příkladem nám může být ověření toho, zda posloupnost zpráv přijatých objektem vede k dosažení jeho 
koncového stavu.   

Příklad 3.1. Ověření dosažitelnosti koncového stavu.  Z příkladu 2.11 (obr. 2.16) popisujících životní 

cyklus objektu Přihlášení vyplývá, že posloupnost zpráv (událostí) registrace() -> zruš() vede k 

dosažení korektního koncového stavu stejně jako např. posloupnost registrace() –> zadej(login, heslo) 
–> neúspěšné –> zadej(login, heslo) -> přihlášen, na rozdíl od posloupnosti zadej(login, heslo) -> 
zruš(), která není konečným automatem popisující chování objektu přijata. 

� Formální specifikace vlastností systému 

Nejčastěji používanou metodu specifikace vlastností systému je algebraická specifikace.  Algebraická 
specifikace používá k popisu systému dva základní pojmy – druhy a operace.  Druhy a operace jsou 
analogií k pojmům datové typy a procedury bežně používaných v programovacích jazycích.  
V případě algebraických specifikací operace odpovídá matematickému pojmu funkce, která zobrazuje 
n-tici hodnot na hodnotu.  Druhy rozumíme neprázdné množiny hodnot reprezentující definiční obor 
a obor hodnot funkcí (operací).  Strukura algebraické specifikace má následující formu (obr. 3.2): 

 

Stav systému 

Přechod 

Vstup 
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Obr. 3.2: Strukura algebraické specifikace 

Z uvedného schématu vyplývá, že každá algebraická specifikace je tvořena čtyřmi základními 
komponentami: 

1. představení definuje druh (jméno typu) a deklaruje další používané algebraické specifikace, 

2. popis neformálně popisuje operace a druh, 

3. signatury definují syntaxi operací a jejich parametry, 

4. axiomy určují sémantiku operací cestou charakterizace jejich chování. 

Příklad 3.2. Algebraická specifikace abstraktního datového typu Seznam.  Seznam je tvořen elementy, 

které jsou přidávány na jeho konec a odebírány z jeho začátku.  Prázdný seznam je vytvořen pomocí 

operací Create, operace Cons vytváří nový seznam přidáním elementu na konec původního seznamu a 

operace Tail odstraní první element ze seznamu a vytváří tak nový seznam ochuzený o první element.  

Kromě těchto operací vytvářejících seznamy (oborem hodnot je opět seznam) uvažujme také operace, 

jejichž oborem hodnot jsou elementy nebo jiné druhy.  Jedná se o operaci Head, která vrací první 

element seznamu a Length, která vrací celočíselnou hodnotu délky seznamu danou počtem elementů 

obsažených v seznamu (obr. 3.3).  Z uvedené specifikace je zřejmé, že některé operace jsou definovány 

rekurzivním způsobem.   

Příkladem může být operace Tail(Cons(S, e)) = (if S = Create then Create else Cons(Tail(S), e)), jejíž 

sémantiku si ukážeme na následujícím rozkladu: 

1. Cons([5,7], 9) = [5, 7, 9] 

2. Tail([5, 7, 9]) = Tail(Cons([5, 7], 9)) = Cons(Tail([5, 7]), 9) = Cons(Tail(Cons([5], 7)), 9) = 
Cons(Cons(Tail([5], 7), 9) = Cons(Cons(Tail(Cons([], 5)), 7), 9) =  
Cons(Cons([Create], 7), 9) = Cons([7], 9) = [7, 9] 

 

sort <jméno druhu> 
import <seznam importovaných jmen> 
 
Neformální popis druhu a operací 
 
Signatury operací určující jména a typy parametrů operací definovaných nad 
daným druhem 
 
Axiomy definující operace nad daným druhem 

<Jméno specifikace>(Generický parametr) 
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Obr. 3.3: Algebraická specifikace SEZNAM 

Z pohledu jazyka UML je zřejmé, že třídy používané ke specifikaci softwarového systému se svým 
pojetím velmi blíží formální metodě algebraické specifikace.  Základním rozdílem je však chybějící 
sémantika operací, která je v UML alespoň z části nahrazena popisem interakcí.  Z důvodu této 
nepřesnosti ve specifikaci sémantiky objektů tedy nemůžeme o UML hovořit jako o metodě formální, 
ale jako o metodě semiformální. 

 

 
Shrnutí pojmů 3.1. 

Neformální, formální  a semiformální metody specifikace. 

Popis dynamických vlastností, konečné automaty a jejich grafická reprezentace. 

Algebraická specifikace vlastností systému. 
 

 
Otázky 3.1. 

1. Jaký je rozdíl mezi formální a neformální metodou specifikace? 

2. Z jakých komponent je sestavena algebraická specifikace a jaký mají účel? 

 

 

 

sort Seznam 
import INTEGER 
 
Seznam je tvořen elementy, které jsou přidávány na konec seznamu pomocí operace Cons a 
odebírány ze začátku pomocí operace Head.  Operace Create vytváří prázdný seznam,.operace 
Tail vrací seznam s odebraným první prvkem a operace Length vrací délku seznamu.  
Undefined reprezentuje nedefinovanou hodnotu typu Elem. 
 
Create(Seznam) → Seznam 
Cons(Seznam, Elem) → Seznam 
Head(Seznam) → Elem 
Length(Seznam) → Integer 
Tail(Seznam) → Seznam 
 
Head(Create) = Undefined 
Head(Cons(S, e)) = (if S = Create then e else Head(S)) 
Length(Create) = 0 
Length(Cons(S, e)) = Length(S) + 1 
Tail(Create) = Create 
Tail(Cons(S, e)) = (if S = Create then Create else Cons(Tail(S), e)) 

SEZNAM(Elem) 
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3.2. Jazyk OCL 
 

 
Výklad 

� Specifikace omezení 

Jazyk UML je ve své podstatě postaven na vizualizovaném popisu systému pomocí diagramů.  Je však 
zřejmé, že tento grafický jazyk nemůže postihnout veškeré detaily návrhu.  Tyto lze posat jen 
s pomocí textového jazyka.  K tomuto účelu nabízí UML textové anotace, které doplňují nebo 
upřesňují výše zmíněné diagramy.  Speciálním případem takových textových anotací jsou omezení, 
která jsou na vytvářený model kladena.  Pro tyto účely byl navržen jazyk Object Constraint Language 
(OCL), který poskytuje rámec pro specifikaci omezení kladených na model formálním způsobem.  
Výrazové prostředky jazyk OCL jsou deklarativní bez vedlejších efektů, což znamená, že nedojde 
k žádným změnám stavu systému z důvodů vyhodnocení výrazů jazyka OCL.  Omezení, která chceme 
tímto jazykem specifikovat se týkají jak statické struktury tak dynamického chování systému. 

Invarianty jsou omezení kladená na statickou strukturu.  Invariantou rozumíme podmínku, která musí 
být splněna instancemi daného typu v libovolném čase.  Pokusme se problematiku specifikace 
omezení kladených na statickou strukturu systému popsat na příkladu 3.3. 

Příklad 3.3. Diagram tříd modelující zaměstance, oddělení a projekty.  Z modelu vyplývá, že 

zaměstanci pracují pro oddělení firmy na projektech, která jsou prostřednictvím oddělení řízena.  

Každý Zaměstanec má atributy jako jméno, věk, plat a poskytuje jedinou operaci zvýšeníPlatu.  

Oddělení má své jméno, umístění a rozpočet.  Každý Projekt má své číslo a rozpočet (obr. 3.4). 

 

 

Obr. 3.4: Model softwarové firmy 

Invarianta příkladu softwarové firmy může být požadavek na atributy třídy jako je např. podmínka, 
rozpočet oddělení nesmí být záporný.  Formálně lze tento požadavek v jazyce OCL formulovat 
následujícím způsobem: 

context Oddělení inv: 

 self.rozpočet >= 0 

Složitější omezení mohou být definována také kolem asociací mezi třídami.  Například můžeme klást 
požadavek na to, že zaměstanci, kteří pracují na více projekt než ostatní z daného oddělení, by měli 

mít vyšší plat. 
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context Oddělení inv: 

 self.zaměstnanec->forAll(z1, z2 | 

  z1.projekt->size() > z2.projekt->size() 

   implies z1.plat > z2.plat) 

Výraz forAll specifikuje výše uvedenou podmínku pro každou dvoji zaměstanců pracujících pro 
stejné oddělení.  Výraz z1.projekt určuje množinu projektů, na kterých daný zaměstnanec pracuje.  
Operace size() určuje velikost této množiny. 

Omezení kladená na chování objektů se specifikují v jazyce OCL pomocí vstupní a výstupních 
podmínek (pre- a postcondition) operací.  Tato omezení definují pravidla pro implementaci operací 
dané třídy a umožňují verifikovat správnost této implementace.  Z pohledu našeho příkladu 3.3 
můžeme za korektní implementaci operace zvýšeníPlatu považovat splnění omezující podmínky, kdy 
v případě kladné částky bude mít zaměstanec o tuto částku navýšen svůj plat. 

context Zaměstnanec::zvýšeníPlatu(částka : Real) : Real 

 pre: částka > 0 

 post: self.plat = self.plat@pre + částka 

  and result = self.plat 

Aplikací výrazu @pre ve výstupní podmínce rozumíme použítí předchozí hodnoty daného atributu.  
Pokusme se v dalším o přiblížení standardizované specifikace jazyka OCL.   

� Popis jazyka OCL 

V jazyce OCL je předdefinována celá řada základních typů, které jsou k dispozici tvůrcům UML 
modelů.  Tyto typy jsou nezávislé na samotných objektových modelech a jsou součástí definice OCL 
(tab. 3.1): 

Typ Hodnoty 

Boolean true, false 

Integer 1, -5, 2, 34, 26524 ... 

Real 1.5, 3.14 ... 

String ‘To be or not to be …‘ 

Tab. 3.1 Základní typy a jejich hodnoty 

Nad těmito základními typy jsou definovány základní operace (tab. 3.2) 

 

Typ Operace 

Boolean And, or, xor, not, implies, if-then-else 

Integer *, +, -, /, abs() 

Real *, +, -, /, floor() 

String toUpper(), concat() 

Tab. 3.2 Základní typy a operace nad nimi 

Je možné použít také výčtové typy, které mohou mít své jméno stejně jako třídy.  Mějme například 
výčtový typ Lokalita s hodnotami Ostrava a Praha.  Pak můžeme invariantu třídy Oddělení 

vyjadřující, že firma má všechna svá oddělení výhradně v Ostravě popsat následujícím způsobem: 
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context Oddělení inv: 

 umístění = Lokalita::Ostrava 

V řadě případů je možné použít nějaký výraz na více místech omezení.  K dispozici je výraz let, který 
umožňuje definovat atribut či operaci v rámci daného omezení.  Pokusme se pro zaměstnance naší 
firmy definovat omezení, že není možné, aby pracoval na více než třech projektech, ale je také 

nepřípustné aby nepracoval na žádném. 

context Zaměstnanec inv: 

 let počet : Integer = self.projekt->size() in 

 if počet <= 3 and počet > 0 then 

  true 

 else 

  false 

 endif 

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že výrazy jazyka OCL se odkazují na třídy, typy, associace a 
další konstrukce, které lze v rámci modelů UML definovat.  V případě asociací (např. 
self.projekt) se tyto vyhodnocují do množiny (typ Set).  Z tohoto důvodu OCL zavádí typ 
Collection, který je dále konkretizován do typů Set, Bag a Sequence.  Jedna z nejčastěji používaných 
operací nad kolekcí je operace collect(), která vytváří z původní kolekce kolekci odvozenou, 
složenou z jiných objektů.  Ukázat si lze použití této operace na našem příkladu 3.3, kde budeme chtít 
z množiny projektů, na kterých zaměstnanec pracuje,  vytvořit novou kolekci obsahující pouze 
rozpočty těchto projektů.  Tento požadavek lze zapsat následujícím způsobem: 

self.projekt->collect(rozpočet) 

Poněvadž je tato jazyková konstrukce velmi často používána, lze ji nahradit zjednodušeným výrazem 
mající stejnou sémantiku: 

self.projekt.rozpočet 

Nad kolekcemi můžeme provádět i další operace jako je např. součet sum(), který v případě platnosti 
operace sčítaní sečte všechny prvky dané kolekce.  V příkladu součtu rozpočtů projektů, na kterých 

zaměstnanec pracuje, pak bude výsledný výraz následující: 

self.projekt.rozpočet->sum() 

Doposud jsme se zabývali popisem vlastností (strukturálních i chování) instancí tříd.  Tyto třídy byly 
součástí objektového modelu (Zaměstnanec, Oddělení, Projekt) nebo to byly typy vestavěné v OCL 
(Collection, Set atd.).  Kromě toho je v OCL možné definovat omezení na vlastnosti tříd samotných, 
přičemž řada z nich je v OCL předdefinována.  Příkladem může být vlastnost třídy allInstances, 
která rezultuje v množinu (Set) všech instancí daného typu.  V našem příkladu řízení projektů musí 
platit, že všechny projekty mají jedinečné identifikační číslo: 

context Projekt inv: 

 Projekt.allInstances->forAll(p1, p2 | 

  p1 <> p2 implies p1.číslo <> p2.name) 

Závěrem této kapitoly je třeba zdůraznit důležitý fakt, že jejím smyslem nebylo podat vyčerpávající 
popis formálních přístupů k objektovému modelování, konkrétně jazyka OCL, ale spíše šlo o jeho 
představení a rámcový popis.  Kompletní specifikace jazyka OCL je součástí specikace jazyka UML, 
která je k dispozici na stránkách OMG (Object Management Group) s adresou http://www.uml.org. 
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Shrnutí pojmů 3.2. 

Omezení a jejich základní typy, invarianty, vstupní a výstupní podmínky operací. 

Jazyk OCL, jeho charakteristika a základní jazykové konstrukce. 
 

 
Otázky 3.2. 

1. Co je to invarianta? 

2. Jakým způsobem se definují omezení na atributy, operace a asociace v objektovém modelu? 

 

 
Úlohy k řešení 3.2. 

Definujte pomocí OCL následující omezení na třídu Zaměstnanec z příkladu 3.3: Zaměstnanci, kteří 

nepracují na žádném projektu mají nulový plat. 
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4. Návrhové vzory 
  

 
Čas ke studiu kapitoly: 13 hodin 

 

 
Cíl   Po prostudování tohoto odstavce budete znát 

 • co nazýváme návrhovým vzorem 
• jaké jsou typy návrhových vzorů 
• nejběžněji používané návrhové vzory a jak je použít 

 

4.1. Úvod do problematiky 
 

 
Výklad 

� Základní pojmy 

Návrhové vzory můžeme chápat jako abstrakci imitování užitečných částí jiných softwarových 
produktů.  Volně intepretováno, pokud zjistíme, že používáme k řešení určitého problému úspěšné 
řešení, které se opakuje v různých produktech z různých doménových oblastí, pak zobecnění tohoto 
řešení se stává návrhovým vzorem.  Každý takový návrhový vzor je popsán množinou komunikujících 
objektů a jejich tříd, které jsou přizpůsobeny  řešení obecného problému návrhu v daném konkrétním 
kontextu, tedy již existujícímu okolí. 

Klasifikovat můžeme návrhové vzory podle způsobu jejich použití do těchto základních tří skupin: 

• Návrhové vzory tvořící jsou určeny k řešení problému vytváření instancí tříd cestou delegace 
této funkce na speciálně, k tomuto účelu navržené, třídy. 

• Návrhové vzory strukturální řeší problémy způsobu strukturování objektů a jejich tříd. 

• Návrhové vzory chování popisují algoritmy a spolupráci objektů. 

V dnešní době existuje velké množství návrhových vzorů, které svým počtem převyšují možnosti 
jejich vyčerpávajícího popisu v rámci tohoto studijního materiálu.  V dalším tedy budou prezentovány 
pouze ty návrhové vzory, které doznaly širokého použití a jsou v dnešní době běžně dostupné ve 
vývojových nástrojích jako je Java platforma nebo platforma .Net.   

Samotné návrhové vzory budou specifikovány podle následujícího schématu.  Nejprve bude definován 
záměr, účel ke kterému daný návrhový vzor slouží.  Následovat bude motivace popisující konkrétní 
řešení problému pomocí návrhového vzoru a nakonec bude toto řešení zobecněno do vlastního 
návrhového vzoru.   

Pozn.: Následující modely budou využívat anglického jazyka k pojmenování tříd a operací.  Důvodem 
k tomu je fakt, že součástí návrhových vzorů jsou i tyto názvy a jejich překlad by tedy byl ke škodě 
vysvětlované látce a její aplikaci do řešení praktických problémů. 
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4.2. Návrhové vzory tvořící 
 

 
Výklad 

� Tovární metoda 

Účelem návrhového vzoru Tovární metoda je definovat rozhraní pro vytvoření objektu, přičemž o to, 
kterou instacující třídu se jedná, rozhoduje odpovídající podtřída. 

Motivace.  Předpokládejme, že vyvíjená aplikace má spravovat více dokumentů daného typu.  
V případě změny typu dokumentu to znamená, že je potřeba změnit kód třídy Application, který podle 
použité třídy (v našem případě WordDocument nebo PDFDocument) vytváří odpovídají instance 
dokumentu.  Tento nedostatek odstraníme zavedením operace createDocument do specifikace třídy 
Application, která bude podle typu aplikace a jí odpovídajícímu typu spravovaných dokumentů 
předefinována v odpovídajících podtřídách této třídy (obr. 4.1).  Díky tomu uživatel může vytvářet 
odpovídající aplikace bez znalosti konkrétní třídy, podle které se vytváří jednotlivé dokumenty. 

 

 

Obr. 4.1: Použití návrhového vzoru Tovární metoda 

Zobecnění.  Návrhový vzor je tvořen třídou Product, která definuje rozhraní objektů vytvářených 
tovární metodou, a která je konkretizována do třídy ConcreteProduct implementující požadované 
rozhraní.  Třída Creator deklaruje tovární metodu factoryMethod, která je implementována v její 
konkretizaci ConcreteCreator odpovídající za vytváření instancí třídy ConcreteProduct (obr. 4.2). 
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+factoryMethod()
+anOperation()

Creator Product

ConcreteProduct

+factoryMethod() : Product

ConcreteCreator «instantiate»

...
p = factoryMethod()
...

return new ConcreteProduct()

 

Obr. 4.2: Návrhový vzor Tovární metoda 

� Továrna 

Účelem návrhového vzoru Továrna je poskytnou rozhraní pro vytváření rodin příbuzných objektů bez 
nutnosti specifikovat jejich třídy. 

Motivace.  Továrna je zobecněním návrhového vzoru Tovární metoda v tom smyslu, že je třeba pro 
daný typ aplikace vytvářet celou rodinu příbuzných objektů.  Předpokládejme, že třída Client bude 
využívat prvky uživatelského rozhraní Window a ScrollBar.  Podle toho, zda-li je aplikace spuštěna na 
operačním systému Microsoft Windows nebo UNIX, budou vytvářeny i konkrétní prvky (MSWindow 
a MSScrollBar resp. MotifWindow a MotifScrollBar).  Pokud by jména těchto tříd byla definována ve 
třídě Client, pak by změna operačního systému pro použití aplikace znamenala nutnost přepsání 
veškerého kódu, která tato jména obsahuje.  Flexibilním řešením tohoto ptoblému je vytvoření 
speciální třídy WidgetFactory (továrna na pomůcky), která definuje operace pro vytváření 
jednotlivých pomůcek.  Pro jednolivé rodiny pomůcek jsou pak navrženy MSWidgetFactory a 
MotifWidgetFactory, které implementují všechny potřebné operace – tovární metody.  V případě 
spuštění aplikace na konkrétním operačním systému nejprve Client identifikuje tento operační systém, 
podle něj vytvoří instanci třídy MSWidgetFactory nebo MotifWidgetFactory. Pak je v okamžiku 
vytvoření požadované pomůcky volána metoda createWindow nebo createScrollBar, které zajistí 
vytvoření objektů uživatelského rozhraní odpovídající danému operačnímu systému (obr. 4.3) 

 



4 Návrhové vzory 
 

 

+createWindow() : Window
+createScrollBar() : ScrollBar

WidgetFactory
Window

MSWindow MotifWindow

ScrollBar

MSScrollBar MotifScrollBar

+createWindow() : Window
+createScrollBar() : ScrollBar

MotifWidgetFactory

+createWindow() : Window
+createScrollBar() : ScrollBar

MSWidgetFactory

«instantiate»

«instantiate»

«instantiate»

«instantiate»

Client1

1

1

*

1

*

 

Obr. 4.3: Použití návrhového vzoru Továrna 

Zobecnění.  Továrna je tvořena třídou AbstractFactory deklarující rozhraní pro vytváření produktů 
s rozhraním deklarovaným ve třídě AbstractProduct.  Třída ConcreteFactory pak implementuje 
odpovídající tovární metody pro vytváření konkrétních produktů požadovaných klientem (obr. 4.4). 

 

+createProductA() : AbstractProductA
+createProductB() : AbstractProductB

AbstractFactory
AbstractProductA

ProductA1 ProductA2

AbstractProductB

ProductB1 ProductB2

+createProductA() : AbstractProductA
+createProductB() : AbstractProductB

ConcreteFactory2

+createProductA() : AbstractProductA
+createProductB() : AbstractProductB

ConcreteFactory1

«instantiate»

«instantiate»

«instantiate»

«instantiate»

Client1

1

1

*

1

*

 

Obr. 4.4: Návrhový vzor Továrna 
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� Prototyp 

Účelem návrhového vzoru Prototyp je poskytnout prototypové instance pro vytvoření specifikovaných 
objektů cestou vytvoření kopie tohoto prototypu. 

Motivace.  Předpokládejme grafický editor, který má k dispozici paletu grafických elementů, instancí 
podtříd Graphic, které budeme chtít vkládat do naší kresby s využitím instance třídy Tool.  Běžný 
postup by byl k jednotlivým grafickým elementům (Rectangle, Circle atd.) vytvořit odpovídající 
podtřídu třídy Tool.  To by však vedlo k velkému počtu těchto podtříd, protože každý element by 
musel mít svůj nástroj pro vložení do kresby pomocí operace insert.  Další nevýhodou je, že různé 
aplikace využívající rozdílné grafické elementy by vedly k modifikaci samotného grafického editoru 
z důvodu vytvoření odpovídajících instancí podtřídy Tool.  Řešením je udělat grafický editor nezávislý 
na grafických elementech tak, že objekt třídy Tool bude vytvářet a vkládat objekt třídy Graphic 
pomocí kopírování (klonování – clone) instance podtřídy Graphic.  Tuto instanci, sloužící jako vzor 
pro vytváření jiných instancí, nazýváme prototyp (obr. 4.5). 

 

 

Obr. 4.5: Použití návrhového vzoru Prototyp 

Zobecnění.  Návrhový vzor Prototyp je specifikován třídou Prototype, která deklaruje rozhraní pro 
vlastní klonování – operace clone.  Třída ConcretePrototype pak implementuje tuto operaci.  Client, 
který požaduje vytvoření odpovídající instance třídy ConcretePrototype, udržuje asociaci na 
odpovídající prototyp (obr. 4.6). 
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Client

+clone() : Prototype

Prototype
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Obr. 4.6: Návrhový vzor Prototyp 

 

 
Shrnutí pojmů 4.2. 

Účel použití návrhových vzorů tvořících. 

Návrhové vzory Tovární metoda, Továrna a Prototyp. 
 

 
Otázky 4.2. 

1. Jaký je rozdíl mezi návrhovými vzory Továrna a Tovární metoda? 

2. Nakreslete návrhový vzor Prototyp a popište účel jeho použití. 

 

 
Úlohy k řešení 4.2. 

Nechť je dána třída Application složená z dokumentů a s definovanou operací addDocument.  Využijte 
návrhového vzoru Prototyp k přídáváních nových dokumentů WordDocument a PDFDocument do 
aplikace. 
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4.3. Strukurální návrhové vzory 
 

 
Výklad 

� Kompozit 

Účelem návrhového vzoru Kompozit je skládat objekty do stromové struktury reprezentující  
hierarchie typu celek a jeho části.  Kompozit umožňuje manipulovat s jednotlivými objekty stejně jako 
s jejich kompozicemi. 

Motivace.  Stromová struktura je jedna z nejběžněji používaných způsobů jak skládat objekty.  
Typickým příkladem jsou uživatelská rozhraní, kde se vnější okno skládá z panelů obsahujících další 
panely, které jsou požadovanýcm způsobem rozmístěny a vnořovány do sebe.  Nakonec jsou na 
definovaná místa vloženy primitivní prvky jako jsou textová pole, tlačítka apod.  Stejně tak je možné 
vytvářet kresby, které se skládají z primitivních konstrukcí jako např. přímka, kružnice, obdélník, nebo 
z další vnořené kresby, se kterou však chceme manipulovat stejně jako s primitivními prvky 
(posouvat, kopírovat, vkládat atd.).  Řešením takto rekurzivně definované struktury, kde se klient 
„nemusí starat“, zda-li manipuluje s primitivním prvkem nebo složeným je právě návrhový vzor 
Kompozit.  Graphic je abstraktní třída definující rozhraní pro přidávaní (add), odebíraní (remove) 
nebo zpřístupnění prvku na dané pozici (getChild) a operaci draw, kterou budeme požadovat pro 
vykreslení grafického prvku.  Podtřída Drawing je kompozicí, která umožňuje vkladát rekurzivně jiné 
kompozice nebo primitivní elementy.  Třídy Rectangle i Circle dědí operace add, remove a getChild, 
ale tyto jsou prázdné, bez těla metody.  To znamená, že např. zaslání zprávy add na instanci třídy 
Circle je ignorováno (obr 4.7). 

 

 

Obr. 4.7: Použití návrhového vzoru Kompozit 

Zobecnění.  Návrhový vzor Kompozit je specifikován pomocí třídy Component, která deklaruje 
rozhraní pro manipulaci s objekty v kompozici (add, remove, getChild) a požadované rozhraní pro 
všechny třídy (operation).  Třída Leaf vyjadřuje primitivní elementy (listy) ve stromu s definovaným 
chováním.  Třída Composite implementuje rozhraní pro manipulaci s objekty v kompozici a 
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požadovanou operaci realizuje průchodem všemi obsaženými komponentami a zaslání zprávy 
operation na každou z nich (obr. 4.8). 

 

 

Obr. 4.8: Návrhový vzor Kompozit 

� Adaptér 

Účelem návrhového vzoru Adaptér je převést rozhraní objektu na jiné rozhraní požadované jeho 
klientem.  Adaptér tak umožňuje komunikaci mezi objekty, které by jinak díky rozdílnosti svých 
rozhraní této komunikace nebyly schopny. 

Motivace.  Jedna z velmi častých situací, která nastává při vývoji objektově orientovaných systémů, je 
nutnost zahrnout objekty tzv. třetích stran do vyvíjené aplikace.  Tyto objekty poskytují požadovanou 
funkcionalitu, ale bohužel jejich rozhraní je nekompatibilní s požadavky vyvíjené aplikace.  Mějme 
příklad grafického editoru (DrawingEditor), který manipuluje s různými tvary, jejichž supertřída 
Shape deklaruje požadované rozhraní.  V našem případě se jedná o operaci getBoundingBox, která 
vrací obdélník opsaný danému tvaru.  Zřejmě není problém tuto operaci implementovat pro třídu Line 
a jí obdobné.  Stížená situace nastává v případě textových elementů jako je např. TextShape, kde 
implementace této funkcionality je komplikovaná použitými fonty, které ovlivňují velikost opsaného 
obdélníka.  Na druhou stranu se nabízí využití již existující komponenty TextView, která tuto 
funkcionalitu implementuje, ale neposkytuje rozhraní, které by mohla třída DrawingEditor použít.  
Řešením je navrhnout třídu TextShape jako tzv. adaptér, který si udržuje vazbu na třídu TextView a 
v případě požadavku na výpočet opsaného obdelníku přepošle odpovídající zprávu getExtent na její 
instanci (obr. 4.9). 
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Obr. 4.9: Použití návrhového vzoru Adaptér 

Zobecnění.  Součásti návrhového vzoru Adaptér je třída Target definující rozhraní specifické pro 
využití třídou Client.  Třída Adaptee definuje funkcionalitu a rozhraní, které je třeba přizpůsobit.  
Třída Adapter pak přizpůsobuje rozhraní třídy Adaptee na cílové rozhraní definované třídou Target 

(obr. 4.10). 

 

 

Obr. 4.10: Návrhový vzor Adaptér 

� Dekoratér 

Účelem návrhového vzoru Dekoratér je dynamicky přidávat k objektu další funkcionalitu.  Dekoratér 
umožňuje nahradit hierarchie tříd, a s tím související vytváření podtříd, flexibilnějším mechanismem. 

Motivace.  Mějme uživatelské rozhraní, kde třída VisualComponent je supertřídou pro všechny 
viditelné elementy tvořící toto rozhraní.  Jedním z nich může být např. třída TextView, jejíž operace 
draw má za cíl vykreslit tento element na obrazovce počítače.  Tento textový element však bude třeba 
obohatit o další funkcionalitu, což může být orámování nebo možnost posouvání textu.  Jedna z cest, 
jak tento problém řešit, je zavedení nových podtříd TextView rozšiřujících operaci draw o tyto funkce.  
Zřejmě se však jedná o statické řešení, které povede k explozi podtříd v případě většího počtu nově 
definovaných funkcí.  Řešit lze tuto situaci zavedením speciálních tříd odvozených z třídy Decorator, 
které budou definovat požadované služby.  Při běhu programu pak budou vytvořeny instance těchto 
dekorátérů podle potřeby s tím, že vytvoří řetěz objektů, na jehož konci je původní (dekorovaný) 
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element.  Operace draw nejprve vyvolá tutéž operaci následujícího objektu až po zmíněný původní a 
postupně se tento element doplní o služby poskytované jednotlivými dekorujícími objekty (obr. 4.11). 

 

 

Obr. 4.11: Použití návrhového vzoru Dekoratér 

Zobecnění.  Návrhový vzor Dekoratér je specifikován třídou Component definující rozhraní pro 
objekty, ke kterým se budou dynamicky přidávat další služby.  ConcreteComponent je objekt, jehož 
služby budou rozšiřovány.  Třída Decorator realizuje vazbu na objekt Component a implementuje 
rozhraní definované touto třídou.  ConcreteDecorator přidává další službu k dané komponentě  
(obr. 4.12). 

 

+operation()

Component

+operation()

ConcreteComponent

+operation()

-

Decorator

+operation()
+addedOperation1()

ConcreteDecorator1

+operation()
+addedOperation2()

ConcreteDecorator2

1

-component

1

component.operation()

super.operation()
addedOperation2()

 

Obr. 4.12: Návrhový vzor Dekoratér 

Příklad řazení 
instancí 
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� Proxy 

Účelem návrhového vzoru Proxy je poskytnout zástupce (náhradníka) za jiný objekt a umožnit tak 
řízený přístupu k tomuto objektu. 

Motivace.  Mějme editor dokumentů obsahujících textové části a obrázky.  Je vcelku zřejmé, že při 
velkém množství takových obrázků dojde k zatížení paměti i procesoru počítače a bude výhodnější je 
nahradit objekty, které zobrazí vlastní obrázek až na explicitní požadavek uživatele.  Třída Element je 
abstrakcí pro všechny prvky dokumentu.  Text a Image jsou standardní elementy, zatímco ImageProxy 
je zástupce za instanci Image umožňující urychlit práci s dokumentem.  V okamžiku požadavku na 
zobrazení skutečného obrázku jej instance ImageProxy načte ze souboru a zobrazí na daném místě.  
DocumentEditor tak přistupuje k instanci Image výhradně řízeným způsobem prostřednictvím jeho 
zástupce ImageProxy (obr. 4.13). 

 

 

Obr. 4.13: Použití návrhového vzoru Proxy 

Zobecnění.  Součástí tohoto návrhového vzoru je třída Proxy umožňující přístup instance třídy Client 
k objektu RealSubject výhradně přes své rozhraní.  Třída Subject definuje společné rozhraní pro oba 
z uvedených objektů, tedy RealSubject i jeho zástupce Proxy (obr. 4.14). 

 

 

Obr. 4.14: Návrhový vzor Proxy 
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Shrnutí pojmů 4.3. 

Účel použití strukturálních návrhových vzorů. 

Návrhové vzory Kompozit, Adaptér, Dekoratér a Proxy. 
 

 
Otázky 4.3. 

1. Popiště účel použití návrhového vzoru Proxy. 

2. Nakreslete a popište návrhový vzor Kompozit? 

 

 
Úlohy k řešení 4.3. 

Definujte s využitím návrhového vzoru Kompozit jednoduchý souborový systém tvořený třídami 
Soubor a Adresář s operací výpisObsahu. 
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4.4. Návrhové vzory chování 
 

 
Výklad 

� Řetěz zodpovědnosti 

Účelem návrhového vzoru Řetěz zodpovědností je vyhnout se spárování odesílatele požadavku a jeho 
příjemce cestou poskytnutí možnosti zpracovat tento požadavek více než jednomu objektu.  Smyslem 
je zřetězit objekty a předávat požadavek podél tohoto řetězce, dokud není některým z objektů 
zpracován. 

Motivace.  Součástí moderních softwarových systémů je poskytnutí pomocné informace (help), která 
je asociována s jednotlivými částmi uživatelského rozhraní.  Poskytnutí nápovědy závisí na vybrané 
části tohoto rozhraní.  Pokud není s tímto prvkem rozhraní žádná nápověda spojena, předává se tento 
požadavek dále ke zpracování prvku rozhraní, který obsahuje prvek původní.  Tento postup se opakuje 
až do okamžiku, kdy je některý z prvků uživatelského rozhraní schopen tuto nápovědu poskytnout.  
Dochází tedy zřetězení zpracování požadavku.  Podstata návrhového vzoru Řetěz zodpovědností 
spočívá v tom, odesílatel požadavku není pevně spojen s příjemcem tohoto požadavku, ale jeho 
zpracování je řešeno průchodem přes zřetězené objekty až k tomu, který je schopen tento požadavek 
zpracovat (implicitní příjemce).  Celou situaci lze demonstrovat na příkladu výše zmíněné nápovědy 
(obr. 4.15). 
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+handleHelp()
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Application
Widget

+handleHelp()
+showHelp()
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+handleHelp()
+showHelp()

Button

1 1 1
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aButton
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anApplication

 

Obr. 4.15: Použití návrhového vzoru Řetěz zodpovědnosti 

Zobecnění.  Návrhový vzor Řetěz zodpovědnosti je tvořen třídou Handler, která definuje rozhraní pro 
zpracování požadavku, a také implementuje odkaz na další objekt (successor) ve vytvářeném řetězci.  
ConcreteHandler pak zpracovává požadavek, za který je zodpovědný nebo podává tento požadavek 
svému následníkovi prostřednictvím vazby implementované v jeho supertřídě.  Client spouští celý 
proces zpracování požadavku (obr. 4.16). 

Příklad zřetězení 
instancí 
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Obr. 4.16: Návrhový vzor Řetěz zodpovědnosti 

� Příkaz 

Účelem návrhového vzoru Příkaz je zapouzdřit požadavky do objektů a tyto ukládat a předávat dál 
jako jiné objekty.  

 

Motivace.  Mějme aplikaci, která zpracovává dokumenty a v rámci uživatelského rozhraní poskytuje 
Menu pro ovládání aplikace i samotných dokumentů.  Menu se skládá z jednolivých příkazových 
položek MenuItem, které implementují zpracování požadovaného příkazu.  Problémem je, že případné 
rozšíření funkcionality aplikace znamená i rozšíření kódu spojeného se zpracováním příkazů a 
znovupoužití příkazového rámce pro ovládání aplikací je velmi omezené.  Řešením je 
neimplementovat kód zpracující požadovaný příkaz do jednotlivých položek MenuItem, ale pouze 
z nich volat operaci execute deklarovanou v abstraktní třídě Command.  Z této třídy jsou následně 
vytvářeny podtřídy implementující jednotlivé příkazy (PasteCommand, AddCommand atd.).  Příkaz je 
tak zapouzdřen do samostatného objektu, který může být explicitně spojen s objektem, který příkaz 
dále zpracovává (obr. 4.17). 

 

 

Obr. 4.17: Použití návrhového vzoru Příkaz 

Zobecnění.  Tento návrhový vzor je specifikován třídou Command deklarující rozhraní pro vykonání 
příkazu.  ConcreteCommand je podtřídou, která definuje vazbu na příjemce příkazu (třída Receiver) a 
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implementuje operaci execute cestou volání odpovídajících operací asociovaného příjemce.  Receiver 
tak implementuje tyto operace, zatímco Invoker dává pokyn k provedení příkazu (obr. 4.18). 

 

 

Obr. 4.18: Návrhový vzor Příkaz 

� Iterátor 

Účelem návrhového vzoru Iterátor je poskytnout rozhraní pro přístup k elementům agregujících 
objektů sekvenčním způsobem, bez nutnosti znát jejich vnitřní implementaci. 

Motivace.  Je běžné, že součásti softwarového systému jsou různé kolekce objektů.  V našem příkladu 
(obr. 4. 19) jsou těmito kolekcemi seznam List a zásobník Stack.  Zřejmě každá z těchto kolekcí 
poskytuje své rozhraní pro přístup k obsaženým objektům.  Velmi častým požadavkem však bývá 
projít všemi prvky kolekce a nějakým způsobem je zpracovat.  K tomuto účelu by bylo vhodné mít 
shodné rozhraní, které by mohl uživatel využívat bez nutnosti znát, jak je konkrétní kolekce 
implementována.  Řešením je návrhový vzor Iterátor, který poskytuje rozhraní pro sekvenční 
procházení kolekcí pomocí operací first, next a isDone.  Každá kolekce pak ze svého předchůdce třídy 
Collection dědí operaci createIterator, která je předefinována takovým způsobem, aby jí vytvořené 
instance podtřídy Iterator umožnily průchod všemi prvky jí odpovídající kolekce. 
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Obr. 4.19: návrhového vzoru Iterátor 

Zobecnění.  Návrhový vzor Iterátor specifikuje třídu Iterator deklarující rozhraní pro přístup 
k prvkům kolekcí sekvenčním způsobem.  ConcreteIterator implementuje převzaté rozhraní pro 
konkrétní typ kolekce se kterou je asociován.  Třída Aggregate je supertřída všech typů konkrétních 
kolekcí (ConcreteAggregate).  Aggregate deklaruje operaci createIterator, která je pak předefinována 
pro konkrétní kolekce tak, že k nim vytváří jim odpovídající iterátory (obr. 4.20). 
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Obr. 4.20: Návrhový vzor Iterátor 
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� Pozorovatel 

Účelem návrhového vzoru Pozorovatel je definovat závislost řady objektů na jediném takovým 
způsobem, že změna stavu tohoto objektu vede k automatické aktualizaci všech závislých objektů. 

Motivace.  Mějme v naši aplikaci pro sledování vývoje cen akcíí objekt StockMarket.  Každá změna 
ceny akcií by se pak měla zobrazit v odpovídajících prvcích uživatelského rozhraní.  V tomto případě 
se jedná o zobrazení textové informace pomocí objektu TextArea a sloupcového diagram pomocí 
objektu BarChart.  Samozřejmě by bylo možné využít i jiných prvků, které bychom ale museli 
s objektem StockMarket asociovat, a ten by musel na každý z nich poslat odpovídající zprávu – print u 
textového objektu a draw u sloupcového diagramu.  Mnohem flexibilnější by však bylo řešení, kdy by 
objekt StockMarket nemusel tyto zprávy rozesílat každému ze zainteresovaných objektů zvlášť, ale 
existoval by mechanismus, který by informoval všechny tyto závislé objekty o změně cen akcíí a ty by 
se postaraly samy o zjištění této změny.  Toto řešení nabízí právě návrhový vzor Pozorovatel, kde třída 
Subject umožňuje přidat závislý objekt pozorující změny stavu předmětu sledování a pomocí operace 
notify na každý z nich zašle zprávu update.  Konkrétní pozorovatelé tuto operaci implementují podle 
svých potřeb, zjišťují o jakou změnu se jedná a dále tuto informaci zpracovávají.  Jediným úkolem 
objektu StockMarker je poslat zděděnou zprávu notify na sebe sama a zbytek popsaný výše je 
realizován automaticky. 

 

 

Obr. 4.21: Použití návrhového vzoru Pozorovatel 

Zobecnění.  Návrhový vzor Pozorovatel je tvořen třídou Subject, která definuje mechanismus 
udržování seznamu zaregistrovaných pozorovatelů a pomocí implementované operace notify na každý 
z nich odesílá zprávu update.  Třída Subject je supertřídou pro všechny konkrétní předměty 
pozorování (ConcreteSubject), jejichž jediným úkolem je v případě změny stavu poslat na sebe sama 
zprávu notify.  Třída Observer deklaruje operaci update, která je konkrétními pozorovateli 
ConcreteObserver implementována tak, aby zajistila zpracování změny stavu u pozorovaného objektu 
(4. 22). 
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+attach(in o : Observer)
+detach(in o : Observer)
+notify()
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+update()
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-subject

1 1

+getState()

ConcreteSubject

+update()

ConcreteObserver

for all observers
    observer.update()

subject.getState()

 

Obr. 4.22: Návrhový vzor Pozorovatel 

� Stav 

Účelem návrhového vzoru Stav je umožnit objektu změnit své chování, jakmile se změní jeho vnitřní 
stav.  Tímto se objekt projevuje jako objekt jiné třídy. 

Motivace.  Mějme objekt TCPConnection modelující síťové spojení.  Samotné spojení může být ve 
třech základních stavech – sestaveno (Established), přijímá (Listening) a uzavřeno (Closed).  To však 
znamená, že pro každý z těchto stavů bude objekt TCPConnection reagovat různě v případě přijetí 
zpráv, které definuje pro potřeby otevření, uzavření a potvrzení spojení (open, close a aknowledge).  
To znamená, že každá z těchto operací by musela implementovat mechanismus umožňující ověřit 
nejprve stav objektu a až pak provedení odpovídajícího algoritmu.  Nabízí se tady použití příkazů typu 
if-then-else nebo switch.  Mnohem flexibilnějším řešením je vytvořit pro každý ze stavů samostatný 
objekt (TCPEstablished, TCPListen a TCPClosed), který bude implementovat stejné rozhraní jako 
původní objekt TCPConnection s odpovídajícím algoritmem reakce na přijetí výše uvedených zpráv.  
Pomocí asociace bude TCPConnection navázán právě na ten objekt, který odpovídá jeho stavu a 
jednotlivé požadavky budou na tento objekt přesměrovány (obr. 4.23). 

 

 

Obr. 4.23: Použití návrhového vzoru Stav 
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Zobecnění.  Součástí návrhového vzoru Stav je třída Context definující rozhraní vůči svým klientům, 
a která modeluje svůj aktuální stav pomocí vazby na konkrétní instaci podtřídy State.  Konkrétní stav 
je pak definován v třídách ConcreteState, které dědí operaci handle popisující konkrétní algoritmus 
zpracování požadavku request podle aktuálního stavu objektu Context (obr. 4.24).  

 

+request()

Context

+handle()

State

+handle()

ConcreteState1

+handle()

ConcreteState2

1

-state

1

state.handle()

 

Obr. 4.24: Návrhový vzor Stav 

� Strategie 

Účelem návrhového vzoru Strategie je definovat rodinu algoritmů zapouzdřených do objektů a zajistit 
tak jejich zaměnitelnost.   Tento vzor umožňuje zaměňovat algoritmy nezávisle na objektu, který je 
využívá. 

Motivace.  Mějme textový editor s objekty třídy Document, které umožňují formátování textu.  
V tomto případě jeho zarovnání podle levého okraje, centrování nebo zarovnání z obou stran.  Běžným 
postupem by bylo definovat rozhraní objektu Document s operacemi odpovídajícími požadovanému 
zarovnání.  Flexibilnější řešení, umožňující doplnit formátování o další typy (např. zarovnání zprava 
apod.) dynamicky bez nutnosti měnit definované rozhraní objektu Document, spočívá v zapouzdření 
jednotlivých algoritmů zarovnání do odpovídajících podtříd (Left, Center a Justify) třídy Aligment.  
Výběr konkrétního formátování nejprve vytvoří instanci z korespondující třídy umožňující zarovnání 
(align) a tato je navázana na instanci třídy Document.  Volání format na objekt Document pak 
přesměruje vykonání odpovídajícího algoritmu na danou instanci podtřídy Alignment (obr. 4.25). 
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Obr. 4.25: Použití návrhového vzoru Strategie 

 



4 Návrhové vzory 
 

 

 

Zobecnění.  Návrhový vzor Strategie je tvořen třídou Strategy deklarující rozhraní pro použití 
konkrétních algoritmů využívaných třídou Context.  ConcreteStrategy implementuje tyto algoritmy.  
Třída Context má pak jediný úkol, a to udržovat vazbu na aktuálně vybraný algoritmus. (obr. 4.26). 

 

 

Obr. 4.26: Návrhový vzor Strategie 

 

 
Shrnutí pojmů 4.4. 

Účel použití návrhových vzorů chování. 

Návrhové vzory Řetěz zodpovědnosti, Příkaz, Iterátor, Pozorovatel, Stav a Strategie. 
 

 
Otázky 4.4. 

1. K čemu slouží návrhový vzor Iterátor? 

2. V čem spočívá hlavní výhoda použití návrhového vzoru Pozorovatel? 

3. Nakreslete a popište návrhový vzor Strategie. 

 

 
Úlohy k řešení 4.4. 

Mějme třídu Tabulka, která se skládá z n instancí třídy Položka.  Třída Položka definuje tři atributy 
příjmení, věk a plat.  Třída Tabulka definuje operaci řazení, která uspořádá položky třemi možnými 
způsoby, dle příjmení, věku nebo platu.  Využijte k tomuto účelu návrhový vzor Strategie. 
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Klíč k řešení 

 

Otázky 

 

Odpovědi najdete vždy v předcházející kapitole. 

 

Ú 2.3 

Zákazník

Zpracování objednávky

Vyhledání zboží

Přihlášení do systému

«include»

On-line platba

«extends»

Kontakt
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Ú 2.5/1 

 



 

 

Ú 2.5/2 

Čekající

Oznamovací tón

Vytáčení

Vyzvánění

Spojení

Rozpojení

sluchátko zvednuto 

volba čísla (x) 

volba čísla (x) 

[číslo kompletní] 

odpověď 

zavěšení 

ukončení 

 

Ú 3.2 context Zaměstnanec inv: 

 self.projekt->size() = 0 

  implies self.plat = 0 
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