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Předmluva 

O této knize 
Tato kniha si klade za cíl provést vás procesem objektov  orientované 
analýzy a návrhu v jazyku UML (Unified Modeling Language, unifikovaný 
jazyk pro tvorbu diagram ) v souladu s metodikou Unified Process (UP, 
unifikovaný proces). 

Jazyk UML poskytuje syntaxi vizuálního modelování používanou p i ob-
jektov  orientovaném návrhu, zatímco UP nabízí standardní osnovu pro 
proces tvorby softwarového vybavení, která je vodítkem p i vypracovávání 
objektov  orientované analýzy a návrhu. 

Metodika Unified Process má mnoho r zných aspekt . V této knize vás 
seznámíme jen s t mi z nich, jež se bezprost edn  týkají práce objektov
orientovaných analytik  a návrhá . Podrobnosti týkající se ostatních 
aspekt  metodiky UP najdete v knize [Rumbaugh 1] nebo v dalších kni-
hách uvedených v bibliografii. 

V této publikaci se seznámíte s jazykem UML a se souvisejícími analytickými 
a návrhovými technikami. Poznáte je do té míry, že budete schopni efektiv-
n  modelovat skute né projekty. Podle Stephena J. Mellora [Mellor 1] lze 
modelování v jazyce UML rozd lit na t i stupn :

 UML jako ná rt, rta nebo skica – neformální zp sob využití jazyka 
UML, v n mž jsou diagramy na rtnuty jako pom cka k vizualizaci soft-
warového systému. M žete si to p edstavit jako situaci, kdy n co n komu 
kreslíte na ubrousek. Takové ná rtky nemají p íliš velkou hodnotu, ale 
jsou dobrými pomocníky p i úvodním vysv tlení základní myšlenky. Pro-
to také nejsou archivovány a obvykle kon í v koši. K tvorb  podobných 
neformálních ná rt  se obvykle používají bílé tabule nebo kreslicí ná-
stroje jako Visio nebo PowerPoint (www.microsoft.com). 

 UML jako detailní plán – mnohem formáln jší a hlavn  p esn jší po-
stup, v n mž je jazyk UML využíván k podrobné specifikaci softwaro-
vého systému. Tato fáze se podobá architektonickým plán m neboli 
strojovým návrh m. Model UML je aktivn  uchováván a stává se d le-
žitou sou ástí celého projektu. Tento postup vyžaduje užití skute ných 
modelovacích nástroj , jako jsou nap íklad Rational Rose 
(www.rational.com) nebo MagicDraw UML (www.magicdraw.com). 

 Spustitelný jazyk UML – pomocí architektury MDA (Model Driven Ar-
chitecture) lze modely UML použít jako programovací jazyk. Modely 
UML opat íte takovými detaily, jež umožní p eklad systému p ímo 
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z modelu. Jde o nejformáln jší a nejp esn jší zp sob využití jazyka UML 
v praxi a z našeho pohledu jde o budoucnost softwarového vývoje. Chce-
te-li postupovat takto, musíte mít k dispozici modelovací nástroj UML 
s podporou architektury MDA, nap íklad ArcStyler (www.arcstyler.com). 
Problematika architektury MDA ale p ekra uje rámec této knihy, 
i když se jí krátce v nujeme v podkapitole 1.4. 

V této knize se na jazyk UML soust edíme jako na formu detailního plá-
nu. Techniky, jež se b hem jejího tení nau íte, lze využít rovn ž i v p í-
pad , že chcete jazyk UML používat jako spustitelný jazyk. Nau íte-li se 
jazyk UML používat jako detailní plán, budete jej schopni p irozeným 
zp sobem využít také ke skicování neformálních ná rt .

Snažili jsme se, aby náš výklad jazyka UML a metodiky Unified Proces byl 
co možná nejvíce p ímo arý, nekomplikovaný, jasný a srozumitelný. 

Konvence 
Abychom vám orientaci v knize maximáln  usnadnili, vložili jsme do kaž-
dé kapitoly osnovu v podob  diagramu inností UML. Zmi ované dia-
gramy vyjad ují po adí, v n mž byste jednotlivé oddíly m li íst. P íklad 
takového diagramu je uveden na obrázku 1. 

Obrázek 1: 

Ukázka diagramu aktivit 

V tšina zde uvád ných diagram  jsou diagramy UML. Poznámky zobra-
zené šedou barvou však sou ástí syntaxe jazyka UML nejsou. 

Takto jsou 
ozna eny 
odstavce, v nichž 
se vám snažíme 
sd lit d ležitou 
informaci, 
kterou byste 
nem li 
p ehlédnout. 
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Aby byl text co nejp ehledn jší a abyste mohli lépe sledovat to, co je 
v dané kapitole, podkapitole nebo oddílu nejd ležit jší, použili jsme pro 
ur ité typy sd lení odlišného formátu. 

Nap íklad:
Takto jsou zobrazeny prvky jazyka UML a programové výpisy projednávaného kódu. 

Jak číst tuto knihu 
Je tak mnoho knih a tak málo asu, abychom je mohli p e íst! Práv  proto 
jsme naši knihu koncipovali tak, aby ji bylo možné p e íst n kolika r z-
nými zp soby (mimo jiné od za átku do konce) a abyste si zp sob etby 
mohli vybrat sami. 

Metoda rychlého vyhledávání 

Tuto metodu zvolte, chcete-li o tématech projednávaných v celé knize nebo 
jen v ur ité kapitole získat celkový p ehled. Získáte tím „souhrn ízení“: 

 Vyberte kapitolu, 
 prostudujte diagram inností, abyste v d li, kam se p i etb  dostanete, 
 projd te jednotlivé obrázky a poznámky na okraji, 
 p e t te oddíl „ emu jste se nau ili“,
 vra te se k oddílu, který vás zajímá a p e t te jej. 

Zmi ovaný postup je velmi rychlým a efektivním zp sobem pro získávání 
díl ích informací, které tato kniha obsahuje. Pravd podobn  budete vel-
mi p íjemn  p ekvapeni, kolik informací lze takto vyhledat! Metoda rych-
lého vyhledávání je nejefektivn jší, umíte-li na po átku hledání jasn
formulovat, co chcete najít. Nap íklad: „Chci pochopit, jak se používá 
modelování p ípad  užití.“ 

Referenční příručka 

Chcete-li se nau it ur ité podmnožin  jazyka UML nebo vybrané techni-
ce, využijte podrobný rejst ík a tabulku obsahu. Oba zmín né nástroje by 
vám m ly usnadnit rychlé a efektivní vyhledání požadované informace. 

Opakování 

Text této knihy lze procházet a opakovat dv ma r znými zp soby:

 Pot ebujete-li co nejrychleji a nejefektivn ji osv žit znalosti jazyka 
UML, t te souhrny „ emu jste se nau ili“, umíst né na konci jednot-
livých kapitol. Nebudete-li n emu rozum t, jednoduše se vra te k p í-
slušnému oddílu a prostudujte jej 

 Máte-li více asu, m žete procházení jednotlivých kapitol omezit na 
studium diagram  a postranních poznámek. 
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Metoda povrchního čtení 

Máte-li volnou chvilku, otev ete knihu na náhodn  vybrané stránce. P i
tvorb  této knihy jsme se snažili o to, aby na každé stránce bylo n co za-
jímavého. Bez ohledu na to, jak dob e se v jazyce UML orientujete, bude-
te zajisté p ekvapeni, že stále existují v ci, kterým se m žete p iu it.

Cestovní mapa této knihy 
Na obrázku 2 si m žete prohlédnout cestovní mapu této knihy. Nazna ili 
jsme v ní po adí, v n mž byste m li jednotlivé kapitoly íst. Diagram také 
nazna uje, ve kterých kapitolách jsou popisovány pokro ilé techniky, je-
jichž etbu m žete p i prvním pr chodu knihy p esko it. 
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Obrázek 2
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Kapitola 1 

Co je to vlastně UML? 

1 1

1.1 Kudy kam? 

Obrázek 1.1 
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V této kapitole najdete stru ný p ehled historie a vyšší struktury jazyka 
UML. Zmíníme se o mnoha tématech, která rozpracujeme v následujících 
kapitolách. 

Za áte níci by m li za ít práv  studiem historie a základ  tohoto zajíma-
vého jazyka. Pat íte-li mezi pokro ilejší uživatele jazyka UML, p ípadn
pokud své znalosti historie jazyka UML nepot ebujete dále rozši ovat, 
p ejd te k oddílu 1.6, kde najdete výklad struktury jazyka UML. Výklad se 
v tví na ty i hlavní témata, která m žete íst v libovolném po adí. Oddíl 
1.7 obsahuje informace o stavebních blocích jazyka UML, oddíl 1.8 po-
jednává o obecné mechanice v jazyku UML a oddíl 1.9 obsahuje výklad 
architektury jazyka UML (1.10). 

1.2 Co je to UML? 
Jazyk UML (Unified Modeling Language, unifikovaný modelovací jazyk) je 
univerzální jazyk pro vizuální modelování systém . P estože je nej ast ji
spojován s modelováním objektov  orientovaných softwarových systém ,
má mnohem širší využití, což vyplývá z jeho zabudovaných rozši ovacích 
mechanism .

Jazyk UML byl navržen proto, aby spojil nejlepší existující postupy mode-
lovacích technik a softwarového inženýrství. Jako takový je explicitn  na-
vržen takovým zp sobem, aby jej mohly implementovat všechny nástroje 
CASE (computer-aided software engineering). Zmín ná koncepce vychází 
z pochopení skute nosti, že se rozsáhlé softwarové systémy obvykle bez 
podpory nástroj  CASE neobejdou. Diagramy vytvo ené v jazyku UML 
jsou srozumitelné pro lidi, ale navíc je mohou snadno interpretovat i pro-
gramy CASE. 

Je nesmírn  d ležité uv domit si, že jazyk UML nenabízí žádný druh me-
todiky modelování. P irozen , ur ité aspekty metodiky m žeme najít 
v každém z prvk , z nichž se model UML skládá. Samotný jazyk UML však 
poskytuje pouze vizuální syntaxi, kterou m žeme využít p i sestavování 
svých model .

Unified Process již ovšem metodikou je. Sd luje nám, jaké pracovníky 
musíme využít, jaké innosti vykonat a jaké produkty vyrobit, aby se nám 
poda ilo sestavit model funk ního softwarového systému. 

Jazyk UML není vázán na žádnou specifickou metodiku nebo životní cyk-
lus. Lze jej použít spole n  se všemi existujícími metodami. Unified 
Process využívá jazyk UML jako vlastní syntaxi pro vizuální modelování. 
Z tohoto pohledu lze metodiku Unified Process považovat za up ednost o-
vanou metodu užití jazyka UML, protože je pro tento jazyk nejlépe adap-
tovaná. Jazyk UML však m že poskytovat (a také poskytuje) podporu 
vizuálního modelování i pro jiné metody. (Chcete-li se seznámit s p íkla-
dem vyzrálé metodiky, která pro vizuální syntaxi rovn ž využívá jazyk 

Jazyk UML není 
metodika. Je to 
univerzální jazyk 
pro vizuální 
modelování. 
Metodikou je 
Unified Process.
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UML, navštivte adresu www.open.org.au, kde najdete domovské stránky me-
todiky OPEN (Object-oriented Process, Environment and Notation).) 

Zám rem jazyka UML a metodiky UP byla od jejich vzniku podpora nejlep-
ších postup  používaných v softwarovém inženýrství, vycházejících z ov e-
ných zkušeností posledního desetiletí. K tomuto ú elu byly v jazyku UML 
a metodice UP unifikovány všechny p edchozí pokusy o tvorbu jazyk  pro vi-
zuální modelování a proces softwarového inženýrství do nej istšího ešení. 

1.3 Zrození jazyka UML 
Do roku 1994 se sv t objektov  orientovaných metod zmítal v chaosu. 
Existovalo n kolik soupe ících jazyk  pro vizuální modelování a také n -
kolik metodik. A koli s sebou každá metodika p inesla n co nového – 
a obvykle též novou notaci – rozmanité inovace jen výjime n  znamenaly 
i novou kvalitu. Všechny m ly své stoupence i protivníky. Vyjád eno v ja-
zyku pro vizuální modelování (viz obrázek 1.2) – více než polovinu tehdej-
šího trhu si mezi sebe rozd lily metody Booch (Booch) a OMT (Object 
Modeling Technique, Rumbaugh). Na stran  metodik si jasn  nejlépe 
vedla metodika Objectory (Jacobson). Mnoho autor  prohlašovalo, že ma-
jí svou „metodu“. Ve skute nosti však m li pouze syntaxi pro vizuální 
modelování a kolekci více i mén  užite ných aforism  a pou ek.

Obrázek 1.2 

Jedním z prvních pokus  o sjednocení byla metodika Fusion (Coleman, 
1994). P estože byla pom rn  hlasit  medializována, nebyli do její p ípra-
vy zapojeni auto i metod, které tvo ili pro podstatnou ást tehdejšího tr-
hu (Booch, Jacobson a Rumbaugh). Metodika Fusion skon ila nenávratn
v propadlišti d jin, kdy se auto i metod Booch a Rumbaugh spojili ve 
firm  Rational Corporation, která pracovala na tvorb  jazyka UML. Tato 
skute nost v té dob  znepokojovala mnoho z nás, protože spole nost 
Rational najednou získala více než polovi ní podíl na trhu s metodikami. 
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Naše obavy však byly plané, protože se jazyk UML stal otev eným pr mys-
lovým standardem. 

V roce 1996 navrhlo sdružení OMG (Object Management Group, spojení 
dodavatel , které vzniklo za ú elem definování a prosazování specifikací 
objekt  CORBA) specifikaci RFP (Request For Proposal, postup vytvá ení 
standardu v síti Internet a zárove  požadavek na ozna ení takto vzniklého 
standardu) pro objektov  orientovaný jazyk pro vizuální modelování, 
v n mž jako standard navrhlo jazyk UML. V roce 1997 sdružení OMG ja-
zyk UML p ijalo a první pr myslový standard objektov  orientovaného 
jazyka pro vizuální modelování byl na sv t ! Od té doby všechny jiné sou-
pe ící metody postupn  upadaly v zapomn ní a jazyk UML byl ve ejností 
bez námitek p ijat.

V roce 2000 byl jazyk UML významn  rozší en o sémantiku akcí. Ta slouží 
k popisu chování množiny primitivních akcí, jež lze implementovat pomocí 
specifických ak ních jazyk . Sémantika akcí ve spojení s ak ními jazyky 
umož uje podrobn jší specifikací prvk  souvisejících s chováním model
UML (nap íklad operací) p ímo v modelu UML. Jedná se o významný po-
krok, nebo  poskytuje možnost dokon it specifikaci UML výpo etn , což 
v kone ném d sledku umož uje modely UML spoušt t. P íkladem imple-
mentace jazyka UML s vestav ným ak ním jazykem s podporou sémantiky 
akcí je xUML spole nosti Kennedy Carter (ww.kc.com). 

B hem aktualizace této knihy pro 2. vydání byly v roce 2005 dokon eny 
práce na finalizaci specifikace jazyka UML 2.0. Popisovaný jazyk je nyní 
velmi vysp lým modelovacím jazykem. Od uvoln ní jeho první verze 
uplynulo tém  sedm let a za tu dobu byla jeho hodnota potvrzena v tisí-
cích softwarových projekt  na celém sv t .

V jazyce UML 2 bylo zavedeno mnoho nových prvk  vizuální syntaxe. 
N které z nich nahrazují (a objas ují) existující syntaxi verzí 1.x. Jiné jsou 
úpln  nové a zt les ují novou sémantiku p idanou k jazyku. Jazyk UML 
vždy poskytoval mnoho r zných možností zobrazení modelovaných prv-
k , ale ne všechny modelovací nástroje umož ovaly tak pestrou formu vy-
jád ení modelu. V této knize se snažíme konzistentn  používat nejb žn jší
syntaktické varianty. Pokud ale dosp jeme k názoru, že jiná varianta po-
slouží p i b žném modelování lépe, neopomeneme tuto skute nost zd -
raznit. Ur ité syntaktické možnosti jsou velmi specializovány a budeme se 
o nich zmi ovat nanejvýš jen mimochodem. 

P estože v jazyce UML verze 2 najdete mnoho syntaktických odlišností 
v i p edchozím verzím, máme pro vás jednu velmi dobrou zprávu. Zá-
kladní pravidla jsou vícemén  stejná. Pro modelá e zvyklé na p edchozí 
verze jazyka by nem l být p echod na novou verzi UML nijak obtížný. 
Nejzásadn jší zm ny se týkají v podstat  metamodelu a v tšina modelá
je z ejm  p ímo ani nepost ehne. Metamodel UML je modelem jazyka 
UML vyjád eným pomocí množiny jazyka UML. Ta p esn  definuje syn-
taxi a sémantiku všech modelovaných prvk  jazyka UML, s nimiž se v této 
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knize setkáte. Zmi ované zm ny metamodelu se v tšinou týkají zp esn ní 
specifikace jazyka UML a zajišt ní její konzistence. 

Grady Booch v jedné ze svých knih íká: „Máte-li dobrý nápad, je m j!“ 
Tento výrok stru n  vyjad uje filozofii jazyka UML – p ejímá to nejlepší, 
co doposud vzniklo a integruje to do vašeho nápadu. Je to nejobecn jší
forma znovupoužitelnosti. Jazyk UML spojuje mnoho nejlepších myšlenek 
p ejatých z „prehistorických“ metod, p i emž zavrhuje n které svérázné 
úlety, které se v t chto metodách nacházely. 

1.4 MDA – budoucnost jazyka UML 
Budoucnost jazyka UML m že být definována skrze poslední iniciativu or-
ganizace OMG nazvanou MDA (Model Driven Architecture). P estože tato 
kniha není v nována problematice architektury MDA, pokusíme se vás s ní 
v této podkapitole alespo  stru n  seznámit. Více informací najdete na 
webových stránkách MDA organizace OMG (www.omg.org/mda) a v knize MDA
Explained [Kleppe 1] a Model Driven Architecture [Frankel 1]. 

Architektura MDA definuje p edstavu vývoje softwaru na základ  model .
Podstatou zmi ované p edstavy je skute nost, že model ídí výrobu archi-
tektury spustitelného softwaru. Tak je tomu do ur ité míry už i dnes, ale 
architektura MDA nabízí takový stupe  automatizace zmi ovaného pro-
cesu, s jakým se v sou asné dob  setkáte jen z ídka. 

Podle MDA je software vyráb n jako sled transformací model  provád -
ných v modelovacím nástroji kompatibilním s architekturou MDA. Abs-
traktní model nezávislý na po íta i (CIM, computer-independent model) 
je použit jako základ modelu PIM (modelu nezávislého na platform ; plat-
form-independent model). Model PIM je následn  transformován do 
modelu PSM (což je model závislý na konkrétní platform ; platform-
specific model), jenž je nakonec transformován do finálního kódu. 

P edstava modelu v architektu e MDA je velmi obecná a kód je považo-
ván jen za velmi konkrétní druh modelu. Na obrázku 1.3 si m žete pro-
hlédnout et zec transformací v architektu e MDA. 

Model nezávislý na po íta i (model CIM) je velmi obecný a zachycuje klí-
ové požadavky na systém, jakož i oborový slovník související s ešeným pro-

blémem. Forma zachycení požadavk  a slovníku je nezávislá na po íta ích.
Je to model té ásti innosti, kterou chcete automatizovat. Tvorba zmi ova-
ného modelu je nepovinná, ale pokud se jej rozhodnete vytvo it, použijete 
ho jako základ tvorby modelu PIM (modelu nezávislého na platform ). 

Model PIM je model, který vyjad uje sémantiku innosti softwarového 
systému nezávisle na použité platform  (EJB, .NET apod.). Je obvykle 
stejn  obecný jako analytický model, s nímž se seznámíte pozd ji. Je však 
úpln jší. Musí být, protože obsahuje dosta ující základ vhodný k trans-
formaci do modelu PSM (modelu ur eného pro konkrétní platformu), 
z n hož lze generovat výsledný kód. Ur it  stojí za zmínku, že pojem „ne-
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závislý na platform “ nemá v podstat  žádný význam, dokud neur íte plat-
formu nebo platformy, na nichž chcete být nezávislí! R zné nástroje MDA 
podporují odlišné úrovn  nezávislosti na platformách. 

Obrázek 1.3 

Chceme-li vytvo it model PSM (model spojený s ur itou platformou), oz-
dobíme model PIM informacemi souvisejícími s použitou platformou. Vý-
sledkem transformace je zdrojový kód generovaný z modelu PSM pro 
vybranou cílovou platformu. 

Z dostate n  úplného modelu PSM je generován veškerý zdrojový kód 
a pomocné artefakty, jako jsou dokumentace, simula ní program, soubo-
ry sestavení a deskriptory nasazení. Aby k tomu ale mohlo dojít, musí být 
model UML výpo etn  úplný – sémantika všech operací musí být vyjád ena 
v ak ním jazyce. 

Již jsme se zmi ovali, že ur ité nástroje MDA jsou takovým jazykem vyba-
veny. Nap íklad nástroj iUML spole nosti Kennedy Carter (www.kc.com) na-
bízí jazyk ASL (Action Specification Language), jenž vyhovuje sémantice 
akcí jazyka UML 2. Ak ní jazyk je obecn jší než jazyky typu Java a C++ 
a používá se k tvorb  výpo etn  úplných model  UML. 

Další nástroje MDA, t eba ArcStyler (ww.io-software.com), umož ují genero-
vání zhruba 70–90 % kódu a dalších artefakt . Ovšem t la operací je stej-
n  t eba dokon it v cílovém jazyce (nap íklad v Jav ). 

Podle architektury MDA je zdrojový kód (nap íklad v Jav  a v C#) pouze 
„strojovým kódem“, jenž je výsledkem p ekladu model  UML. Tento kód 
je generován podle pot eby p ímo z modelu PSM. Jako takový má podle 
architektury MDA ve vývoji p irozen  menší hodnotu než modely UML. 
Architektura MDA posouvá modely UML z jejich sou asné role p ed-
ch dc  ru n  vytvá eného kódu do pozice primárního mechanismu tvor-
by kódu. 
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Už v dob , kdy byl originál knihy odevzdáván do tisku, p idávalo možnos-
ti MDA do svých produkt  stále více výrobc . Všechny podrobnosti zjistí-
te na webu OMG MDA. Navíc existuje n kolik velmi slibných otev ených 
iniciativ MDA – nap íklad Eclipse Modeling Framework (www.eclipse 
.org/emf) a AndroMDA (www.andromda.org). 

Tuto podkapitolu jsme pojali jen jako malé okénko do sv ta MDA. Zcela 
jist  jsme nevy erpali všechna témata spojená s MDA, a proto všem tená-

m návšt vu zmi ovaných odkaz , jež vám poskytnou mnohem více d -
ležitých informací, velmi doporu ujeme. 

1.5 Proč „unifikovaný“? 
Unifikace jazyka UML nevychází pouze z historických m ítek. Jazyk UML 
se (zpravidla úsp šn ) snaží o unifikaci r zných domén. 

 Vývojový cyklus. Jazyk UML nabízí vizuální syntaxi pro modelování 
b hem celého vývojového cyklu softwarového projektu – požadavky na 
analýzu po ínaje a implementací kon e.

 Aplika ní domény. Jazyk UML byl vytvo en jako nástroj pro modelo-
vání ehokoliv systémy zasazenými do reálného asu po ínaje a pod-
p rnými systémy rozhodování kon e.

 Implementa ní jazyky a platformy. Jazyk UML je nezávislý na jakém-
koli programovacím jazyce a na jakékoli platform . P irozen , že má 
znamenitou podporu ist  objektov  orientovaných programovacích 
jazyk , jako jsou Smalltalk, Java, C# apod. Je ovšem velmi efektivní 
rovn ž pro hybridní objektov  orientované jazyky, jako je C++, i pro 
jazyky založené na objektech, nap íklad Visual Basic. Používá se kupo-
divu rovn ž pro modelování projekt  vedených v neobjektových jazy-
cích, nap íklad v jazyce C. 

 Vývojové procesy. P estože je metodika UP spolu s jeho variantami 
pravd podobn  nejvíce up ednost ovanou metodikou vývoje objekto-
v  orientovaných systém , m že jazyk UML podporovat mnoho dal-
ších osnov procesu tvorby softwarového vybavení (a také to d lá). 

 Vlastní interní pojmy. Jazyk UML se o vnit ní jednotu a konzistenci 
snaží prost ednictvím malé množiny interních pojm . Je pravda, že 
v této oblasti není vždy úsp šný. Lze však íci, že každý další pokus je 
mnohem dokonalejší než jeho p edch dci. 

1.6 Objekty a jazyk UML 
Základním p edpokladem jazyka UML je skute nost, že umož uje modelo-
vání softwaru, stejn  jako dalších systém  jako kolekce spolupracujících objekt .
P estože tato p edstava zcela z ejm  zapadá do modelu objektov  orientova-
ných softwarových systém  a programovacích jazyk , funguje stejn  spolehli-
v  v obchodních a podnikatelských procesech a dalších aplikacích. 
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Uve me dva aspekty modelu UML. 

 Statická struktura. Popisuje, jednak jaké typy objekt  jsou pro mode-
lování daného systém  d ležité, jednak jak spolu tyto objekty souvisejí. 

 Dynamické chování. Popisuje životní cyklus zmi ovaných objekt
a zp sob jejich vzájemné spolupráce s cílem dosáhnout požadované 
funkce navrhovaného systému. 

Oba výše zmín né aspekty jdou na své pouti ruku v ruce jako nerozlu ný
pár. Žádný z nich není bez druhého úplný. 

Objekty (a t ídami) se budeme podrobn  zabývat v 7. kapitole. Do té do-
by považujme objekty za soudržné seskupení dat s ur itým chováním. Ob-
jekty, jinak e eno, obsahují specifické informace a mohou vykonávat 
ur ité funkce. 

1.7 Struktura jazyka UML 
Funkci jazyka UML jako jazyka vizuálního porozumíte nejlépe, podíváte-li 
se na jeho strukturu. Je znázorn na na obrázku 1.4 (jak se dovíte v násle-
dujících kapitolách, je to validní diagram UML). Struktura jazyka UML 
obsahuje tyto sou ásti: 

 Stavební bloky. Jsou to základní prvky modelu, relace a diagramy. 
 Spole né mechanismy. Obecné zp soby, jimiž v jazyku UML dosáh-

nete specifických cíl .
 Architektura. Pohled v jazyku UML na architekturu navrhovaného 

systému. 

Obrázek 1.4 

Porozum ní struktu e jazyka UML je mimo jiné základem užite ného 
uspo ádání informací p edkládaných v této knize. Tento fakt zd raz uje
rovn ž nep ehlédnutelnou skute nost, že jazyk UML je sám navrhovaným 
a sestavovaným systémem. Byl ve skute nosti modelován a navržen práv
v jazyce UML! Tento návrh ozna ujeme za metamodel jazyka UML. 

Jazyk UML utvá í
sv t jako systém 
vzájemn  se 
ovliv ujících 
objekt . Objekt 
je soudržné 
seskupení dat 
a funkcí. 
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1.8 Stavební bloky jazyka UML 
Podle knihy The Unified Modeling Language User Guide (Pr vodce uživatele ja-
zykem UML, Booch) je jazyk UML sestaven z pouhých t í stavebních blok :

 Z p edm t  (things), což jsou samotné prvky modelu, 
 vztah  (relationships), jež jsou pojítkem mezi p edm ty (relace ur ují,

jak spolu dva nebo více p edm t  významov  souvisí), 
 a diagram  (diagrams), což jsou pohledy na modely UML; ukazují ko-

lekce p edm t , které „vypráv jí p íb h“ o softwarovém systému 
a jsou naším zp sobem vizualizace toho, co systém bude d lat (ana-
lytické diagramy, analysis-level diagrams), a toho, jak to bude d lat
(návrhové diagramy, design-level diagrams). 

Obrázek 1.5 

V následujících t ech oddílech se zam íme p edevším na p edm ty, rela-
ce a diagramy. 

1.9 Předměty (things) 
P edm ty (rovn ž „v ci“ nebo abstrakce) d líme v jazyku UML na: 

 Strukturní abstrakce (structural things), což jsou podstatná jména 
modelu UML, jako jsou t ídy, rozhraní, spolupráce, p ípad užití, ak-
tivní t ída, komponenta, uzel; 

 chování (behavioural things), což jsou slovesa modelu UML, nap . in-
terakce, stav; 

 seskupení (grouping things), což jsou balí ky používané k seskupová-
ní sémanticky (významov ) souvisejících prvk  modelu do soudržných 
jednotek, 

 poznámky (annotational things), anotace, které lze k modelu p ipojit 
s úmyslem zachytit informaci sestavenou jen k tomuto ú elu (což se 
velmi podobá zvýrazn ní žlutou tužkou tak, aby poznámka v okolním 
textu vynikala). 

„P edm ty“ jsou 
podstatnými 
jmény modelu 
UML.
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Jednotlivými p edm ty (abstrakcemi) a jejich úsp šnou aplikací v modelo-
vání UML se budeme podrobn ji zabývat ve druhé ásti knihy. 

1.9.1 Relace (relationships) 
Relace umož uje ukázat na modelu, jaký je vztah mezi dv ma p edm ty.
Znamenitou analogií role, kterou relace hrají v modelech UML, je rodina 
a vztahy mezi jejími jednotlivými leny. Relace umož ují zachytit význa-
mový (sémantický) vztah mezi p edm ty. Vztahují se na strukturní abs-
trakce a seskupování a jsou znázorn ny v tabulce 1.1. 

Nesmírn  d ležitou sou ástí modelování v jazyku UML je porozum ní
p esné sémantice r zných typ  relací. Její výklad a d kladn jší prozkou-
mání však odložíme do dalších kapitol. Pro tuto chvíli si vysta íme s ta-
bulkou 1.1, která nabízí stru ný p ehled. 

Tabulka 1.1 

Typ relace Syntaxe UML 
zdroj  cíl 

Stru ný popis Oddíl 

Závislost 
(Dependency) 

 Zm na v ur itém p edm tu ovliv uje význam zá-
vislého p edm tu.

9.5 

Asociace 
 (Association) 

 Popis množiny spojení mezi objekty. 9.4 

Agregace
(Aggregation) 

 Cílový prvek je sou ástí zdrojového prvku 18.4 

Kompozice  
(Composition)

 Siln jší forma agregace (má více omezení) 18.5 

Ochranná nádoba 
(Containment) 

 Zdrojový prvek obsahuje cílový prvek 11.4 

Zobecn ní 
(Generalization) 

 Jeden prvek je specializací jiného prvku a lze jej 
nahradit obecn jším (univerzáln jším) prvkem. 

10.2 

Realizace 
(Realization) 

 Asociace mezi klasifikátory, kde jeden klasifikátor 
ur uje dohodu, jejíž uskute n ní zaru uje druhý 
klasifikátor  

12.3 

1.9.2 Diagramy 
Ve všech nástrojích CASE (nástroje pro tvorbu programového vybavení 
pomocí po íta e, Computer-Aided Software Engineering) založených na 
jazyku UML jsou každý nov  vytvo ený p edm t nebo nov  vytvo ená re-
lace automaticky p idávány do vznikajícího modelu. Model je repositá em 
všech p edm t  a relací vytvo ených k tomu, aby popisovaly požadované 
chování softwarového systému, který se snažíte navrhnout. 
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Diagramy jsou okna nebo pohledy na model. Diagram není model! V tom je 
veliký rozdíl, protože p edm ty a relace lze z diagramu odstranit; lze je 
odstranit dokonce ze všech diagram  – ale v modelu mohou stále existo-
vat. Ve skute nosti v n m z stanou až do té doby, dokud nebudou expli-
citn  vymazány z modelu. Velmi astou chybou za ínajících analytik
a návrhá  v jazyku UML je odstran ní p edm tu z diagram , ale jeho 
ponechání v modelu. 

Celkem existuje t ináct r zných typ  diagram  UML a všechny si je m -
žete prohlédnout na obrázku 1.6. Každý obdélník zastupuje jeden typ di-
agramu. Je-li text v obdélníku napsán kurzivou, zastupuje obdélník 
abstraktní kategorii typu diagramu. Existuje šest r zných typ  strukturo-
vaných diagram . B žný text ozna uje konkrétní diagram, který byste ve 
skute nosti mohli vytvo it. Obdélníky s šedým pozadím ozna ují konkrét-
ní typy diagram , jež byly nov  zavedeny až v jazyce UML 2. 

Zmi ovanou množinu diagram  lze rozd lit na ty, které modelují static-
kou strukturu systému (takzvaný statický model), a na ty, které modelují 
dynamickou strukturu systému (dynamický model). Statický model zachy-
cuje p edm ty a strukturní asociace mezi p edm ty. Dynamický model 
naproti tomu zachycuje zp sob, jímž na sebe jednotlivé p edm ty navzá-
jem p sobí, aby bylo dosaženo požadovaného chování softwarového sys-
tému. Statickým a dynamickým model m se budeme v novat až od druhé 
ásti této knihy. 

Neexistuje žádné pevn  stanovené po adí, v n mž byste m li své diagramy 
UML vytvá et. P esto se obvykle za íná diagramem p ípadu užití, který 
definuje rozsah platnosti navrhovaného systému. Ve skute nosti asto
pracujete soub žn  s n kolika r znými diagramy zárove . Každý z nich 
vybrušujete postupn  – kdykoli je odhalen další detail navrhovaného 
softwarového systému. Tak jsou diagramy nejen pohledem na model, ale 
rovn ž prvo adým a základním mechanismem pro zadávání nových in-
formací do existujícího modelu. 

Obrázek 1.6 

Diagramy jsou 
pouze pohledy 
na model. 
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V jazyce UML 2 platí pro diagramy nová syntaktická pravidla. Jsou vyzna-
ena na obrázku 1.7. Všechny diagramy mohou obsahovat ráme ek, ob-

last záhlaví a kontextovou oblast. Oblast záhlaví je nepravidelný 
p tiúhelník, jenž obsahuje druh diagramu (nepovinný údaj), jeho název 
a parametry (také nepovinn ). 

Obrázek 1.7 

Stereotyp «kind» (druh) ur uje typ diagramu. M l by popisovat jeden z kon-
krétních typ  diagram  uvedených na obrázku 1.6. Ve specifikaci jazyka 
UML sice stojí, že popis druhu diagramu (stereotyp «kind») lze zkrátit, ale 
specifikace neuvádí seznam standardních zkratek. Druh diagramu budete 
explicitn  uvád t jen z ídka, protože je obvykle patrný z vizuální syntaxe. 

Obrázek 1.8 
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Název (stereotyp «name») by m l popisovat sémantiku diagramu (nap íklad 
RegistraceP ednášky). Parametry (stereotyp «parameters») poskytují informace 
nezbytné pro jednotlivé prvky modelu znázorn né v diagramu. S p íklady 
užití stereotypu «parameters» se v této knize setkáte ješt  nejednou. 

Diagram m že obsahovat implicitní (p edpokládaný, ale nevyjád ený) rá-
me ek. Je tomu tak nap íklad v situaci, kdy je ráme ek vyjád en oblastí 
diagramu v modelovacím nástroji. P íklad vidíte na obrázku 1.8. 

1.10 Obecná mechanika jazyka UML 
Jazyk UML obsahuje ty i spole né mechanismy používané v celém jazyku 
konzistentn . Popisují ty i strategie cesty k modelování objekt , jež jsou 
opakovan  používány v r zných kontextech v celém jazyce UML. Na zmí-
n ném p íkladu je op t patrné, že jazyk UML má vskutku jednoduchou 
a elegantní strukturu (viz obrázek 1.9). 

Obrázek 1.9 

1.10.1 Specifikace 
Modely UML mají alespo  dva rozm ry – grafický, který umož uje vizua-
lizovat model prost ednictvím diagram  a symbol  (ikon), a textový, jenž 
se skládá ze specifikací r zných prvk  modelu. Specifikace jsou textovým 
popisem sémantiky jednotlivých prvk .

Použijme p íklad. T ídu, jako je t eba BankovníÚ et, m žeme vyjád it jako 
schránku s n kolika p ihrádkami d lícími symbol na n kolik oddíl  (viz 
obrázek 1.10). Tato podoba ovšem nesd luje nic o obchodní (podnikatel-
ské) sémantice této t ídy. Sémantika prvk  modelu je zachycena v jejich 
specifikacích. Bez nich bychom se mohli jenom domnívat, co p íslušné
prvky modelu ve skute nosti zastupují. 

Specifikace jsou 
jádrem a 
podstatou 
modelu UML. 
Nabízejí 
sémantický 
základ modelu. 
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Množina specifikací je „jádrem“ modelu a utvá í sémantický podklad, který 
udržuje celý model pohromad  a dává mu smysl. R zné diagramy jsou 
r znými pohledy nebo obrazovými projekcemi tohoto podkladu. 

Sémantický podklad je zpravidla udržován pomocí nástroje CASE, jenž 
obsahuje funkce pro zadávání, prohlížení a úpravy specifikace jednotli-
vých prvk  modelu. 

Jazyk UML má neoby ejnou dávku pružnosti a flexibility pro tvorbu mo-
del . V praxi mohou být modely: 

 proškrtané, což znamená, že ur ité prvky jsou sice v podkladu obsaže-
ny, ale v daném diagramu jsou ukryty – nap íklad proto, aby byl po-
hled jednodušší, 

 neúplné, což znamená, že ur ité prvky mohou v modelu chyb t úpln ,
 nekonzistentní, což znamená, že model m že obsahovat protimluvy. 

Obrázek 1.10 

Existence volných pravidel úplnosti a konzistence je nesmírn  d ležitá, 
protože modely se postupn  vyvíjejí a prod lávají mnoho zm n. P esto se 
klade d raz na tvorbu konzistentních model , které jsou natolik úplné, aby 
umož ovaly tvorbu softwarového systému. 

P i modelování v jazyku UML se obvykle za íná tvorbou grafického mode-
lu, který umož uje vizualizaci systému. Pozd ji je k podkladu modelu p i-
dávána sémantika. Má-li být ovšem model považován za užite ný nebo 
kompletní, musí být sémantika obsažena v podkladu modelu. Není-li, ne-
máte v ruce žádný model, pouze bezvýznamnou kolekci arami propoje-
ných tvere k  a kroužk . Tuto b žnou chybu za ínajících analytik
a návrhá  m žeme s klidem nazvat „smrt v zajetí diagram “. Model je 
diagramy p ímo p epln n, postrádá však specifikaci. 

Diagramy 
poskytují pohled 
do zákulisí. 
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1.10.2 Ornamenty (Adornments) 
Velice p íjemnou vlastností jazyka UML je skute nost, že každý prvek mo-
delu je vyjád en velmi jednoduchým symbolem, který lze obohatit adou 
ornament , je-li t eba prost ednictvím diagramu zobrazit více informací. 

Tvorbu velmi složitého modelu tedy m žete klidn  za ít pomocí n kolika 
základních symbol  s jedním nebo dv ma ornamenty. Pozd ji však m že-
te model vylepšit dalšími ornamenty. Takto m žete postupovat do té do-
by, dokud p íslušný prvek neobsahuje dostate ný po et podrobností. 

Uv domte si, že všechny diagramy UML jsou pouze pohledem na daný 
model. M li byste v nich proto ornamenty používat pouze v p ípad , kdy 
zvyšují srozumitelnost a itelnost diagramu, p ípadn  tehdy, když zd raz-

ují ur itou d ležitou funkci modelu. V diagramu obvykle není t eba 
zobrazovat všechny podrobnosti. Mnohem d ležit jší je, aby byl diagram 
srozumitelný, aby znázor oval p esn  ty cíle, jichž chcete dosáhnout, 
a aby byl snadno itelný.

Obrázek 1.11 

Na obrázku 1.11 vidíte, že jako nejmenší symbol t ídy lze použít obdélník, 
v n mž je uveden název t ídy. Minimalistický pohled modelu lze ovšem 
snadno rozší it pomocí ornament . Text zobrazený šedou barvou vyja-
d uje volitelné, nepovinné ornamenty. 

1.10.3 Podskupiny 
Podskupiny (common divisions) popisují r zné zp soby vid ní sv ta. 
V jazyce UML rozlišujeme dv  takové podskupiny: skupinu klasifikátor
a instancí a skupinu rozhraní a implementací. 

Jednotlivé prvky 
modelu zdobíme 
v diagramech 
UML proto, 
abychom 
zd raznili i
zvýraznili ur ité
d ležité detaily. 
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1.10.3.1 Klasifikátor a instance 

Jazyk UML p edpokládá, že m žeme mít abstraktní p edstavu o typu p ed-
m tu (nap íklad bankovním ú tu), ale i p edstavu specifickou – o konkrétní 
instanci naší abstrakce (o mém ú tu nebo o vašem ú tu). Abstraktním vyjád-
ením typu p edm tu je klasifikátor, zatímco specifické, konkrétní p edm -

ty jsou považovány za instance. Tato definice je velmi d ležitá. Našt stí si ji 
lze velmi snadno osvojit. Klasifikátory a instance jsou všude kolem nás. 
Vezm te si t eba tuto knihu o jazyku UML. Mohli bychom íci, že abstraktní 
myšlenkou této knihy je „jazyk UML a metodika UP“ a že existuje mnoho in-
stancí této knihy – jednu z nich práv  držíte v rukou. Brzo pochopíte, že de-
finice klasifikátoru a instance je klí ovým pojmem, který prostupuje celým 
jazykem UML. 

V jazyce UML je instance obvykle znázorn na stejným symbolem jako od-
povídající klasifikátor. Názvy instancí jsou ovšem na symbolu podtrženy. 
Alespo  zpo átku to m žete považovat za d vtipný zp sob rozlišování 
zmi ovaných typ  p edm t .

Jazyk UML 2 nabízí bohatou taxonomii t iceti t í klasifikátor . Ty ast ji
používané jsou uvedeny v tabulce 1.2. Podrobn ji se s nimi seznámíte 
v uvedených oddílech. 

Tabulka 1.2 

Klasifikátor Sémantika Oddíl 

Aktér Role vn jšího uživatele systému, jemuž systém slouží k užitku. 4.3.2 

T ída Popis množiny objekt  sdílejících stejné vlastnosti. 7.4 

Komponenta Modulární a vym nitelná sou ást systému se zapouzd eným obsahem. 19.8 

Rozhraní Kolekce operací používaných k ur ení služby poskytované t ídou nebo 
komponentou. 

19.3 

Uzel Fyzický prvek obsahující spustitelný kód, který zastupuje výpo etní pro-
st edek – p íkladem m že být t eba PC. 

24.4 

Signál Asynchronní zpráva p edávaná mezi objekty. 15.6 

P ípad užití Popis posloupností inností, které systém vykoná pro uspokojení pot eb 
uživatele. 

4.3.3 

1.10.3.2 Rozhraní a implementace 

P i práci v jazyce UML vycházíme ze zásady odd lení toho, co p edm t
vykonává (jeho rozhraní), od toho, jak to vykonává (jeho implementace). 
Nap íklad: ídíte-li auto, používáte je prost ednictvím velmi jednoduché-
ho a velmi dob e definovaného rozhraní. Zmín né rozhraní je však v r z-
ných vozidlech implementováno jinak. 

Rozhraní definuje dohodu (jež má mnoho spole ného s právní dohodou), 
která zaru uje, ím se budou jednotlivé implementace ídit. Odd lení toho, 

Klasifikátor 
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co je slibováno, od skute né implementace daného slibu je v jazyku UML 
velmi d ležitým pojmem. Podrobn  se jím budeme zabývat v 17. kapitole. 

Konkrétní p íklady rozhraní a implementace jsou všude. Nap íklad tla ít-
ka na p edním panelu videorekordéru poskytují (relativn ) jednoduché 
rozhraní k ve skute nosti velmi složitému mechanismu. Rozhraní nás 
p ed touto složitostí chrání tím, že ji p ed námi ukrývá. 

1.10.4 Mechanismy rozšiřitelnosti 
Auto i jazyka UML si uv domili, že návrh naprosto univerzálního mode-
lovacího jazyka, který by uspokojil pot eby všech uživatel  v sou asnosti 
i v budoucnu, je prost  nemožný. Z tohoto d vodu zahrnuli do jazyka t i
velice jednoduché mechanismy, umož ující jeho rozši itelnost. Všechny 
t i jsou uvedeny v tabulce 1.3 

Mechanism m rozši itelnosti se budeme v novat v následujících t ech 
oddílech.

Tabulka 1.3 

Mechanismy rozši itelnosti Popis 

Omezení (constraints) Omezující podmínky rozši ují sémantiku prvku tím, že umož ují 
p idávat k n mu nová pravidla. 

Stereotypy (stereotypes) Stereotyp umož uje definovat nový prvek modelu UML, jenž je za-
ložen na existujícím prvku – definujeme sémantiku stereotypu. 

Stereotypy p idávají do metamodelu jazyka UML nové prvky. 

Ozna ené hodnoty (tagged values) Ozna ené hodnoty umož ují rozší it specifikaci prvku tím, že k ta-
kovému prvku p idáme informaci sestavenou jen k tomuto ú elu
(ad hoc). 

1.10.4.1 Omezení 

Omezující podmínka je jednoduše textový et zec uzav ený do složených 
závorek {}. Tento text specifikuje ur itou podmínku nebo pravidlo týkají-
cí se prvku modelu, které musí být vyhodnoceno jako pravda. Lze íci, že 
tímto zp sobem omezuje ur ité chování daného prvku. Se zmi ovanými 
pravidly se v této knize setkáte ješt  mnohokrát. 

UML definuje omezující jazyk nazvaný OCL (Object Constraint Language) 
jako standardní rozší ení. Úvod do jazyka OCL najdete ve 25. kapitole. 

1.10.4.2 Stereotypy 

V knize The Unified Modeling Language Reference Manual (Referen ní p íru -
ka jazyka UML) se praví, že „stereotyp zastupuje ur itou variantu v daném 
modelu existujícího prvku, který má sice stejnou podobu (atributy a rela-
ce), ale používá se s jiným zám rem.“ 

UML je 
rozši itelný 
modelovací 
jazyk.
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Stereotypy umož ují vytvá et nové prvky modelu založené na existujících prv-
cích. Název stereotypu sta í vložit do dvojitých lomených závorek («») a p ipo-
jit k novému prvku. Každý model m že obsahovat nanejvýš jeden stereotyp. 

Jakýkoli stereotyp m že definovat sadu ozna ených hodnot (tagged va-
lues) a omezujících podmínek, které platí pro stereotypní prvek. Ke ste-
reotypu m žete p idružit rovn ž samostatný symbol, barvu nebo texturu. 
Obvykle byste ovšem barvy a textury v jazyce UML používat nem li, pro-
tože ur itá skupina tená  (nap íklad barvoslepí) m že mít s interpretací 
diagram  potíže. Krom  toho si uv domte, že diagramy jsou obvykle stej-
n  tišt ny ernobíle. P esto je obvyklé, že je k novému stereotypu p i a-
zen nový symbol. To umož uje rozší it grafickou notaci (zápis) v jazyku 
UML ízeným zp sobem. 

Vzhledem k tomu, že stereotypy zavád jí nové prvky modelu s jiným vý-
znamem, musíte rovn ž n kde definovat jejich sémantiku. Ptáte se jak? 
Pokud nástroj CASE neposkytuje vestav nou podporu pro tvorbu doku-
mentace stereotyp , vkládá v tšina analytik  p íslušnou poznámku p ímo 
do vznikajícího modelu, p ípadn  vloží odkaz do externího dokumentu ob-
sahujícího definice stereotyp . V sou asnosti je mezi nástroji CASE podpo-
ra tvorby dokumentace r zná – v tšina nástroj  však do ur ité míry 
stereotypy podporuje. Ne všechny nástroje však nabízejí funkce pro zachy-
cení sémantiky stereotypu. 

Stereotypy m žete modelovat pomocí prvku t ídy (viz 7. kapitola), k n muž
p ipojíte speciální p eddefinovaný stereotyp jazyka UML «stereotyp». Takto 
vytvo íte metamodel prvku, jenž se nachází na zcela jiné úrovni zobecn ní, 
než mají obvyklé systémy UML nebo obchodní i aplika ní modely. Vzhle-
dem k tomu, že je to metamodel, nesmíte jej slu ovat s normálními modely – 
musíte jej vždy ukládat do samostatného modelu. Tvorba nového modelu 
jen pro uchovávání stereotyp  se vyplatí pouze v p ípad , že pracujete 
s mnoha stereotypy. K tomu ovšem dochází velice z ídka, proto analytici spí-
še dokumentují stereotypy pomocí poznámky nebo externího dokumentu. 

Stereotypy lze zobrazovat mnoha r znými zp soby. V tšina analytik
a návrhá  používá jen symbol, nebo název stereotypu uzav ený do dvoji-
tých lomených závorek. Jiné zp soby jsou používány z ídka a ani nástroje 
CASE neposkytují p íliš mnoho funkcí, které by to usnad ovaly. Ur ité
p íklady jsou však znázorn ny na obrázku 1.12 (Poznámka: Popisky ve 
tvaru mnohoramenných hv zd nejsou sou ástí syntaxe jazyka UML – pou-
ze zd raz ují nejužite n jší zobrazovací možnosti.) 

Stereotypy 
umož ují definici 
nových prvk
modelu 
založených na 
existujících 
prvcích. 
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Obrázek 1.12 

Asociace mezi stereotypy lze tvo it stejn  snadno jako t ídy. S tvorbou 
t chto asociací se v této knize setkáte mnohokrát. 

1.10.4.3 Označené hodnoty 

V jazyku UML se za vlastnost považuje jakákoli hodnota p ipojená k prvku 
modelu. V tšina prvk  má mnoho p eddefinovaných vlastností. N které 
z nich lze zobrazit v diagramech, jiné jsou zase sou ástí sémantického pod-
kladu p íslušného modelu. 

Jazyk UML umož uje rozši ovat vlastnosti prvk  pomocí ozna ených hod-
not. Ozna ená hodnota je založena na velmi jednoduché myšlence – je to 
klí ové slovo s p idruženou hodnotou. Jak asi vypadá syntaxe užití ozna e-
ných hodnot? Takto: {tag1=hodnota1,tag2=hodnota2,...,tagN=hodnotaN}. Je to 
seznam árkami odd lených dvojic zna ka = hodnota uzav ený do složených 
závorek.

Ur ité zna ky obsahují pouze dodate nou informaci p ipojenou k prvku 
modelu – nap íklad {author = Jim Arlow}. Jiné ovšem vyjad ují vlastnosti no-
vých prvk  modelu definované ve stereotypu. Tyto zna ky byste však ne-
m li na prvky modelu aplikovat p ímo. M li byste je spíše p idružit
k samotnému stereotypu. Je-li pak p íslušný stereotyp na daný model apli-
kován, jsou do modelu automaticky vloženy rovn ž zna ky p idružené 
k aplikovanému stereotypu. 

1.10.4.4 Profily UML 

Profil UML je kolekce stereotyp , ozna ených hodnot a omezení. Používá 
se k p izp sobení jazyka UML pro konkrétní ú el.

Profily UML umož ují upravit jazyk UML tak, abyste jej mohli efektivn  po-
užít v r zných problémových oblastech. Umož ují užití stereotyp , zna ek
a omezení konzistentním a jasn  definovaným zp sobem. Chcete-li nap í-
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klad použít jazyk UML k modelování aplikace typu .NET, mohli byste použít 
profil UML pro .NET shrnutý v tabulce 1.4. 

Tabulka 1.4 

Stereotyp Zna ky Omezení Rozší ení Sémantika 

«NETComponent» Žádné Žádné Komponenta Zastupuje komponentu v infrastruk-
tu e .NET 

«NETProperty» Žádné Žádné Vlastnost Zastupuje vlastnost komponenty 

«NETAssembly» Žádné Žádné Balí ek Spustitelné sestavení komponent 

«MSI» Žádné Žádné Artefakt Samoinstala ní soubor komponenty 

«DLL» Žádné Žádné Artefakt P enosný spustitelný typ knihovny 
DLL

«EXE» Žádné Žádné Artefakt P enosný spustitelný typ souboru 
EXE

Tento profil je jen jedním z mnoha p íklad  profil  UML uvedených ve 
specifikaci jazyka UML 2.0 [UML2S] a definuje nové modelovací prvky ja-
zyka UML p izp sobené modelování aplikací pro platformu .NET. 

Každý stereotyp použitý v profilu rozši uje jeden z prvk  metamodelu 
UML (nap íklad Class nebo Association). Tímto zp sobem vzniká nový 
vlastní prvek. Stereotyp m že definovat nové prvky a omezení, jež nejsou 
sou ástí p vodního prvku. 

1.11 Architektura 
P íru ka The Unified Modeling Language Reference Manual (Referen ní p í-
ru ka jazyka UML) definuje architekturu systému jako „organiza ní struk-
turu systému, v etn  jeho rozkladu na sou ásti, jeho propojitelnosti, 
interakce, mechanism  a sm rných zásad, která proniká do návrhu sys-
tému“. Standard IEEE definuje architekturu systému jako „nejvyšší úro-
ve  koncepce systému v jeho vlastním prost edí“. 

Architektura je zachycením strategických aspekt  vyšší struktury systému. 
Na architekturu lze nahlížet mnoha zp soby, ale nej ast ji se na ni dívá-
me pohledem „4+1“, který ve své knize [Kruchten 2] popsal Philippe 
Kruchten. Abychom byli schopni zachytit všechny podstatné aspekty ar-
chitektury daného systému, definuje jazyk UML ty i r zné pohledy na 
systém: logický pohled, pohled proces , pohled implementace a pohled 
nasazení. Všechny zmi ované pohledy jsou integrovány do pátého pohle-
du, jímž je pohled p ípad  užití znázorn ný na obrázku 1.13. 
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Obrázek 1.13: 

Obrázek 5.1 z knihy The Rational Unified Process, An Introduction
(Úvod do metodiky RUP) p izp sobený se svolením nakladatelství Addison-Wesley. 

P ibližme si nyní jednotlivé pohledy: 

 Logický pohled. Zachycuje slovník oblasti problému jako množinu t íd 
a objekt . D raz je p itom kladen p edevším na zobrazení zp sobu, ja-
kým objekty a t ídy tvo ící základ systému implementují jeho chování. 

 Pohled proces . Modeluje spustitelná vlákna a procesy jako aktivní 
t ídy. Je to procesov  orientovaná varianta logického pohledu, která 
obsahuje stejné artefakty. 

 Pohled implementace. Modeluje soubory a komponenty, které utvá-
ejí hotový kód (kódový základ) systému. Slouží jednak ke znázorn ní 

závislostí mezi jednotlivými komponentami (sou ástmi), jednak toho, 
jak spravovat konfiguraci množin vytvo ených z t chto komponent. 
Umož uje definici verze systému. 

 Pohled nasazení. Modeluje fyzické nasazení komponent na množinu 
fyzických výpo etních uzl  (po íta  a periferních za ízení). Umož uje 
modelování distribuce komponent na p íslušné uzly distribuovaného 
systému. 

 Pohled p ípad  užití. Všechny jiné pohledy jsou odvozeny od pohle-
du p ípad  užití. Tento pohled zachycuje základní požadavky kladené 
na p íslušný systém jako na množinu p ípad  užití (viz 4. kapitola) 
a utvá í tak základ tvorby všech dalších pohled .

V této knize se ješt  nejednou p esv d íte, že jazyk UML nabízí znameni-
tou podporu všech 4+1 pohled . Metodika Unified Process navíc propa-
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guje p ístup odvozený od požadavk , jenž velmi dob e koresponduje 
s modelem 4+1. 

Seznámili jste se s architekturou „4+1“ a prozkoumali všechny klí ové
aspekty systému pomocí model  UML. Budete-li se ídit životním cyklem 
podle metodiky UP, nevytvo íte zmín nou architekturu v jediném kroku. 
Bude vznikat postupn . Proces modelování v jazyku UML v prost edí za-
loženém na metodice UP je tedy proces postupného up es ování, p i kte-
rém se nakonec ke kýžené architektu e dopracujete. Architektura 4+1 pak 
zachytí práv  tolik informací o systému, abyste jej mohli vytvo it.

1.12 Čemu jste se naučili 
Tato kapitola obsahuje nejen úvod do historie jazyka UML, ale i úvod do 
struktury, základních pojm  a klí ových funkcí tohoto jazyka. Shr me si 
ve stru nosti, emu jste se nau ili:

 Jazyk UML (Unified Modeling Language) je otev eným rozši itelným 
pr myslovým standardem pro vizuální modelování, schváleným sdru-
žením OMG (Object Management Group). 

 Jazyk UML není metodikou. 
 Unified Process, stejn  jako její r zné obm ny, je metodikou, která ja-

zyk UML znamenit  dopl uje.
 Modelování objekt  považuje sv t za systém vzájemn  se ovliv ujících

objekt . Objekty obsahují ur ité informace a mohou vykonávat r zné 
funkce. Modely v jazyku UML obsahují: 

 Statickou strukturu (stanoví, jaké typy objekt  jsou d ležité a jak 
spolu souvisejí), 

 dynamické chování (stanoví, jak objekty p i zajiš ování funkcí da-
ného systému navzájem spolupracují). 

 Jazyk UML se skládá ze t í stavebních blok :
 P edm t :

 strukturní abstrakce jsou v modelu UML vyjád eny podstatnými 
jmény,

 chování je v modelu UML vyjád eno slovesy, 
 jediná abstrakce seskupování, balí ek, se používá k seskupování 

významov  (sémanticky) souvisejících p edm t ,
 poznámky slouží podobnému ú elu jako zvýraz ova ,

 relace propojují jednotlivé p edm ty, 
 diagramy znázor ují zajímavé pohledy na model. 
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 Jazyk UML obsahuje ty i obecné mechanismy: 
 Specifikace, jež jsou testovými popisy funkcí a sémantiky jednotli-

vých prvk  použitých v modelu (jádro modelu), 
 ornamenty, jež jsou informacemi o prvku modelu vystavenými pro-

to, aby se poukázalo na jeho význam, 
 podskupiny: 

 klasifikátor a instance: klasifikátor je abstraktním vyjád ením 
typu p edm tu (nap íklad bankovní ú et), instance je specific-
kým výskytem typu p edm tu (nap íklad m j bankovní ú et),

 rozhraní a implementace: rozhraní je dohodou, která specifiku-
je chování p edm tu, implementace specifikuje podrobnosti 
tohoto chování, 

 mechanismy rozší ení: 
 omezení, která umož ují p idávat nová pravidla k prvk m modelu, 
 stereotypy, které zavád jí nové prvky modelu založené na prv-

cích existujících, 
 ozna ené hodnoty, které umož ují dopl ovat prvky modelu 

o nové vlastnosti; ozna ená hodnota je klí ové slovo s p idru-
ženou hodnotou. 

 Jazyk UML je založen na pohledu 4+1 na architekturu systému: 
 Logický pohled – funkce systému a slovník, 
 pohled proces  – výkon systému, škálovatelnost a propustnost, 
 pohled implementace – montáž systému a správa konfigurace, 
 pohled nasazení – topologie systému, distribuce, doru ení a instalace, 
 všechny pohledy jsou sjednoceny v pohledu p ípad  užití, který 

popisuje požadavky uživatele. 





 

Kapitola 2 

Co je to 
Unified Process (UP)? 
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Jaký je zám r této kapitoly? Nabídnout tená m stru ný p ehled meto-
diky UP (Unified Process). Za áte níci by m li za ít práv  studiem histo-
rie této metodiky. Pat íte-li mezi zb hlejší tená e, nalistujte podkapitolu 
2.4, v níž najdete pojednání o metodikách UP a RUP (Rational Unified 
Process) nebo podkapitolu 2.5, kde najdete informace o tom, jak apliko-
vat metodiku UP na sv j projekt. 

Náš zájem o metodiku UP vychází, alespo  co se této knihy tý e, ze snahy 
poskytnout jakýsi aplika ní rámec i osnovu pracovního prost edí, v n mž
lze techniky objektov  orientované analýzy a návrhu ukázat. Úplné pojed-
nání o metodice najdete v knize Unified Software Development Process (Uni-
fikovaný postup p i tvorb softwaru). Výte né seminá e o metodice RUP 
najdete v knihách The Rational Unified Process, An Introduction (Úvod do meto-
diky RUP), The Unified Process Inception Phase (Metodika unifikovaného postu-
pu: Zahájení), The Unified Process Elaboration Phase (Metodika unifikovaného
postupu: Rozpracování) a The Unified Process Construction Phase (Metodika uni-
fikovaného postupu: Konstrukce). 
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2.1 Kudy kam 

Obrázek 2.1 
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2.2 Co je to UP? 
Proces vývoje softwaru (SDP, software development process) známý rov-
n ž jako metodika tvorby softwarového vybavení (SEP, software 
engineering process) definuje p i vývoji softwaru otázky kdo, co, kdy a jak.
Z obrázku 2.2 vyplývá, že SEP je proces, v n mž jsou uživatelské požadav-
ky realizovány vytvo eným softwarem. 

Obrázek 2.2 

Metodika USDP (Unified Software Development Process) je pr myslovým 
standardem SEP (metodiky tvorby softwarového vybavení) pocházejícím od 
autor  jazyka UML. Ten je b žn  ozna ován jako Unified Proces (zkrácen
UP, viz publikace Unified Software Development Process (Unifikovaná metodi-
ka vývoje softwaru)). V této knize budeme používat zkratku metodika UP. 

Projekt UML vznikl z pot eby nabídnout jak vizuální jazyk, tak proces 
tvorby softwarového vybavení. To, co známe dnes pod pojmem UML, je 
jazykovou ástí projektu, metodika UP je ástí procesní. M li byste však 
v d t, že na rozdíl od jazyka UML není metodika Unified Process stan-
dardem organizace OMG. Neexistuje tedy žádný standard metodiky tvor-
by softwarového vybavení (SEP), který by jazyk UML dopl oval.

Metodika UP je založena na metodách Ericsson (Ericsson approach, 
1967), Rational (Rational Objectory Process, 1996-1997) a na dalších zdro-
jích vycházejících z nejlepších postup . Je to pragmatická a ov ená me-
toda vývoje softwaru, která zahrnuje nejlepší ov ené postupy. 

2.3 Zrození metodiky UP 
Podíváme-li se na historii metodiky UP znázorn nou na obrázku 2.3, t žko 
bychom mohli tvrdit, že je její vývoj spjat s kariérou jednoho lov ka – Ivara 
Jacobsona. Jacobson je však ve skute nosti asto považován za otce tohoto 
standardu. Není to v bec zmenšování podíl  jiných osob (p edevším 
Boocha), které se na tvorb  metodiky UP rovn ž podílely. Je to spíše zd -
razn ní klí ové úlohy, jakou ve vývoji standardu UP hrál práv  Jacobson. 

Proces tvorby 
softwarového 
vybavení 
popisuje zp sob,
jakým jsou 
požadavky 
p ekládány na 
software. 
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Obrázek 2.3 

Ko eny metodiky UP sahají do roku 1967, kdy vznikl Ericsson v model, 
jehož radikální pojetí vycházelo z faktu, že se složité systémy mají modelovat 
jako množiny vzájemn  propojených blok . Malé bloky byly vzájemn  pro-
pojeny tak, aby vznikaly v tší stavební bloky, jež utvá ely celou kone nou
podobu výsledného systému. Základem tohoto postupu byla zásada „rozd l
a panuj“. Dnes je tento postup znám jako vývoj komponentového softwaru. 

Pro jedince nahlížejícího na systém jako na monolit m že být tento sys-
tém jako celek naprosto nepochopitelný. Jakmile jej však rozložíme na 
menší sou ásti neboli komponenty, m že být snazší nejen pochopení 
funkce jednotlivých komponent (jejich rozhraní), ale i pochopení zp so-
bu, jakým do sebe jednotlivé komponenty zapadají. V jazyce UML jsou 
velké bloky nazývány subsystémy, p i emž každý subsystém je implemen-
tován výrazovými prost edky menších blok  nazývaných komponentami. 

Další inovací Ericssonova modelu byl zp sob, jímž identifikoval jednotlivé 
bloky: nazýval je „provozními p ípady“ (traffic cases), jež popisují zp sob
užití daného systému. Zmi ované „provozní p ípady“ se asem rozvinuly 
do podoby dnešních p ípad  užití, používaných v jazyce UML. Výsledkem 
popisovaného procesu byla podoba architektury, jež popisovala nejen 
všechny stavební bloky, ale i zp sob, jakým do sebe bloky zapadaly. Popi-
sovaný postup byl tedy p edch dcem statického modelu UML. 

Krom  pohledu požadavk  („provozní p ípady“) a statického pohledu (po-
pisu architektury) obsahoval Ericsson v model rovn ž dynamický pohled. 
Ten popisoval vzájemnou komunikaci jednotlivých stavebních blok . Sklá-
dal se ze sekven ních diagram  (sequence diagram), spolupráce (collabora-
tion diagram) a stavu (statechart diagram). Zmi ované diagramy najdete 
i v dnešní podob  jazyka UML, i když v podstatn  vylepšené podob .

Dalším závažným krokem ve vývoji postup  tvorby objektov  orientova-
ných softwarových systém  bylo zve ejn ní specifikace SDL (Specification 
and Description Language). Tuto specifikaci zve ejnil institut pro meziná-

Práce na 
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rodní standardy CCITT (Consultative Commitee for International 
Telephony and Telegraphy, poradní výbor pro mezinárodní standardy v ob-
lasti telefonie a telegrafie). Tento jazyk byl navržen, aby zachycoval chování 
telekomunika ních systém . Systémy byly modelovány jako množina kom-
ponent, které spolu komunikují prost ednictvím zasílaných signál . Jazyk 
SDL byl ve skute nosti prvním skute n  objektov  orientovaným standar-
dem modelování. A používá se dodnes. 

V roce 1987 zakládá Jacobson ve Stockholmu firmu Objectory AB. Tato fir-
ma vyvinula a prodávala proces tvorby softwarových systém  založený na 
Ericssonov  modelu – metodiku Objectory (Object Factory). Metodika Objec-
tory se skládala z množiny dokumentací, pom rn  svérázného nástroje CA-
SE a pravd podobn  velmi pot ebného poradenství ze strany Objectory AB. 

Pravd podobn  nejd ležit jší inovací byla skute nost, že metodika Objec-
tory byla považována za systém se svými vlastními zákonitostmi. Toky pra-
covních inností v procesu tvorby softwarového produktu (požadavky, 
analýza, návrh, implementace, test) byly vyjád eny pomocí množiny dia-
gram . Jinými slovy, metodika Objectory byla modelována a vyvinuta jako 
softwarový systém. P ipravila tak cestu pro sv j další vývoj. Metodika Ob-
jectory byla, podobn  jako UP, rovn ž pracovním prost edím a p ed zahá-
jením jakéhokoli specifického projektu vyžadovala zevrubné úpravy podle 
p edstav zákazníka. Metodika Objectory jako produkt obsahovala adu 
šablon pro r zné typy projekt  vývoje softwarového vybavení. P esto 
všechno ji bylo t eba tém  vždy p izp sobovat pot ebám každého nové-
ho projektu. Jacobson si uv domil, že žádný projekt není stejný. Tvorba 
jakési „univerzální“ metody tvorby softwarového vybavení byla proto 
nejen neuskute nitelná, ale ve skute nosti spíše nežádoucí. 

Když v roce 1995 získala firmu Objectory AB firma Rational, za al se Jacob-
son zabývat prací nad sjednocením metody Objectory s dalšími pokro ilými 
metodami tvorby softwaru, jimiž se zabývali ve firm  Rational. Výsledkem 
byla architektura pohled  4+1 založená na ty ech samostatných pohledech 
(logickém, procesním, fyzickém a vývojovém) a na jednom sjednocujícím 
pohledu p ípad  užití. Tento model je dodnes základem pojetí jak UP, tak 
UML. Iterativní vývoj byl formalizován do posloupnosti fází (zahájení 
(Inception), rozpracování (Elaboration), konstrukce (Construction) a zave-
dení (Transition)). Tyto fáze v sob  slu ují disciplínu kaskádového životního 
cyklu s dynamickou citlivostí iterativního (založeného na opakování jednot-
livých cykl ) a p ír stkového (inkrementa ního) vývoje. Na tomto díle se 
nejv tší m rou podíleli Walker Royce, Rich Reitmann, Grady Booch (tv rce
Boochovy metody) a Philippe Kruchten. Do metody Rational byly zahrnuty 
p edevším Boochovy zkušenosti a p esv d ivé p edstavy o architektu e
znamenitým zp sobem popsané v knize Object Solutions (Objektová ešení).

Výsledkem sjednocení prací na postupech Objectory a Rational byla me-
todika ROP (Rational Objectory Process). Metodika ROP nabídla vý-
znamné zlepšení p edevším v oblastech, v nichž byla metodika Objectory 
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slabá – v požadavcích jiných než p ípady užití, v implementaci, testech, í-
zení projektu, nasazení systému, správ  konfigurace a ve vývojovém pro-
st edí. Jako hnací mechanismus metody ROP bylo použito riziko. 
Architektura byla definována a formalizována jako doru itelný „popis ar-
chitektury“. B hem tohoto období už Booch, Jacobson a Rumbaugh pra-
covali ve firm  Rational na vývoji nového jazyka – jazyka UML. Ten se stal 
jazykem pro vyjád ení nejen model  ROP, ale i samotné metody ROP. 

Od roku 1997 skoupila firma Rational více firem a získala tak odborné zna-
losti v zachycování požadavk , ve správ  konfigurace, v testování a mnoha 
dalších oblastech. To vedlo v roce 1998 k uvedení metodiky RUP (Rational 
Unified Process, viz www.rational.com ) a knihy The Rational Unified Process, An
Introduction (Úvod do metodiky RUP)) na trh. Od té doby se na trhu objevilo 
mnoho dalších verzí této metody, z nichž každá byla lepší než ta p edchozí. 

V roce 1999 byla publikována velice d ležitá Jacobsonova kniha Unified 
Software Development Process (Unifikovaná metodika vývoje softwaru), v níž au-
tor d kladn  popisuje metodiku UP. Zatímco RUP je produktem firmy 
Rational, je UP otev eným standardem od autor  jazyka UML. Není v -
bec p ekvapující, že metodiky UP a RUP mají mnoho spole ného. Pro tu-
to knihu jsme však zvolili metodiku UP. P edevším proto, že je to 
otev ený standard dostupný všem. Není tedy vázán na žádný specifický 
produkt nebo na žádného dodavatele. 

2.4 UP a RUP 
Metodika Rational Unified Process (RUP) je komer ní verzí metodiky 
Unified Process dodávanou spole ností IBM, která v roce 2003 p evzala 
spole nost Rational Corporation. Metodika RUP obsahuje veškeré stan-
dardy, nástroje a další nezbytnosti, jež nejsou sou ástí metodiky Unified 
Process, ale jež byste si stejn  museli opat it. Metodika RUP je navíc do-
dávána spole n  s bohatým uživatelským prost edím dopln ným o úpl-
nou dokumentaci a „rádce“ k jednotlivým nástroj m. 

V roce 1999 bylo rozumné považovat RUP jen za komer ní implementaci 
metodiky UP. Od té doby však uplynulo mnoho vody a RUP je n kde jin-
de – dnes již rozši uje metodiku UP mnoha významnými zp soby. 
V dnešní dob  bychom m li považovat UP za otev ený standard a RUP za 
specifickou komer ní podt ídu, která ur ité vlastnosti a funkce bázové 
t ídy (nad azené t ídy, nadt ídy) p ekrývá a ur ité rozši uje. P esto však 
metodiky RUP a UP více v cí spojuje, než d lí. Hlavní rozdíly spo ívají 
spíše v úplnosti a v jednotlivých detailech než v otázkách sémantiky a ide-
ového obsahu. Hlavní pracovní postupy objektov  orientované analýzy 
jsou dostate n  podobné, aby byl popis z pohledu UP posta ující i pro 
uživatele produktu RUP. Díky tomu, že jsme pro tuto knihu zvolili obec-
n jší metodiku UP, je její text vhodný jak pro v tšinu objektov  oriento-
vaných analytik  a návrhá , kte í nepoužívají RUP, tak pro menšinu, 
která tento produkt používá. 
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Jak UP, tak RUP modelují aspekty kdo, kdy a co procesu tvorby softwaro-
vého vybavení – iní tak ale nepatrn  odlišnými zp soby. Nejnov jší verze 
metodiky RUP (RUP 2001) vykazuje ur ité terminologické a syntaktické 
odlišnosti v i metodice UP, p estože sémantika prvk  jednotlivých me-
tod se v podstat  nezm nila.

Z obrázku 2.4 vyplývá, jak jsou symboly metodiky RUP 2001 mapovány na 
symboly metodiky UP, které používáme v této knize. Všimn te si relace 
«trace» mezi symbolem RUP 2001 a p vodním symbolem UP. V jazyce UML 
je relace «trace» speciálním typem závislostí mezi jednotlivými prvky modelu 
a vyjad uje fakt, že prvek na po átku relace «trace» vznikl historickým vý-
vojem prvku na konci relace. To p esn  odpovídá model m UP i RUP. 

Abyste mohli v daném procesu modelovat aspekt „kdo“, nabízí metodika 
UP koncepci „d lníka“ (worker). Ta popisuje roli jedince i vývojového 
týmu uvnit  projektu. Každý z d lník  m že mít podobu mnoha jednot-
livc  nebo tým , p i emž každý jednotlivec nebo každý tým m že mít po-
dobu mnoha r zných d lník . „D lníci“ v RUP jsou ve skute nosti 
ozna ováni jako role – na sémantice to však nic nem ní. 

Aspekty „jak“ procesu tvorby softwarového vybavení jsou podle metodiky 
UP modelovány jako aktivity a artefakty (artefacts). Aktivity jsou úlohy, jež 
jsou v rámci projektu uloženy jednotlivc m nebo tým m. Tito jednotlivci 
nebo tyto týmy budou p i vykonávání ur itých aktivit vždy p ijímat ur ité 
konkrétní role, takže podle metodiky UP (a také RUP) lze na základ  jaké-
koli aktivity ur it také d lníky (role), jež se dané aktivity ú astní. Aktivity 
je možné rozložit na menší úlohy. Jako artefakty jsou ozna ovány vstupy 
a výstupy projektu – takto lze ozna it nap íklad zdrojový kód, spustitelné 
programy, standardy, dokumentaci apod. K vyjád ení artefakt  m žete 
použít mnoho r zných symbol . Na obrázku 2.4 jsou artefakty znázorn -
ny pomocí obecné symboly dokumentu. 

Aspekty „kdy“ jsou podle metodiky UP modelovány jako pracovní postu-
py (workflows). Jde o posloupnosti souvisejících aktivit jednotlivých d lní-
k . Podle metodiky RUP se obecn jším pracovním postup m, jako jsou 
nap íklad Požadavky nebo Testování, dává zvláštní název – disciplíny. Pra-
covní postupy lze rozložit na aktivity, role a artefakty. Tyto detaily pra-
covního postupu se podle metodiky UP ozna ují pouze jménem, ale 
podle metodiky RUP jim náleží vlastní symbol. 

UP a RUP více 
spojuje, než d lí. 



58 Část 1 – Úvod do jazyka UML a metodiky Unified Process 

Obrázek 2.4 

2.5 Konkrétní aplikace metodiky UP 
v novém projektu 

Metodika UP je obecnou metodou tvorby softwaru. Pro každou organizaci 
stejn  jako potom pro každý jednotlivý projekt je tedy t eba vytvo it její no-
vou instanci. Tím se uznává, že každý softwarový projekt se od ostatních liší 
a že model „tato košile padne všem“ zde rozhodn  neplatí. Proces konkrétní 
aplikace metodiky zahrnuje rovn ž definici a za le ování. eho?

 Vnitropodnikových standard ,
 šablon dokument ,
 nástroj  – p eklada , nástroj  pro správu konfigurace apod., 
 databází – sledování chyb, sledování projektu apod., 
 úprav životnosti – nap íklad rafinovan jších m ítek pro kontrolu kva-

lity používaných v zabezpe ovacích i bezpe nostních systémech. 

Podrobnosti procesu zmi ovaných úprav p ekra ují rámec této knihy. 
Jsou však znamenit  popsány v knize The Unified Modeling Language Refe-
rence Manual (Referen ní p íru ka jazyka UML). 
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P estože je metodika RUP  úpln jší než metodika UP, musíte ji upravovat 
a dokládat p íklady stejn  jako v p ípad  metodiky UP. Kdybyste ovšem 
museli za ínat od syrového základu UP, stálo by to v tší námahu. Ve sku-
te nosti jakýkoli technologický proces vývoje softwaru vyžaduje ur itý as
a ur ité množství finan ních prost edk  k vytvo ení modelu, takže byste 
asi m li vy lenit také ur ité prost edky pro poradenské služby dodavatele 
metodiky tvorby softwarového vybavení. 

2.6 Axiomy metodiky UP 
Metodika UP obsahuje t i základní axiomy. Jsou to: 

 zásada ízení p ípadem užití a rizikem, 
 zásada soust ed ní se na architekturu 
 zásada iterace a p ír stku (inkrementu). 

P ípady užití se budeme podrobn  zabývat ve 4. kapitole. Prozatím si vy-
sta íte s tím, že jsou zp sobem, jak zachytit požadavky. Docela p esn  by-
chom tedy mohli tvrdit, že metodika UP je ízena požadavky. 

Riziko je dalším z hnacích mechanism  metodiky UP. Nikdy se totiž sami 
do rizik nepustíte, to ona vás aktivn  napadají! Každý, kdo už na projektu 
vývoje nového softwaru pracoval, bude s touto tezí souhlasit. Metodika 
UP tuto otázku eší tak, že posuzuje stavbu softwaru na základ  analýzy 
možných rizik. To je však práce pro manažera projektu nebo pro jeho 
tv rce, proto se touto otázkou dále v knize zabývat nebudeme. 

Metodika UP používaná pro tvorbu softwarových systém  je založena na 
návrhu a postupném vývoji robustní architektury p íslušného systému. 
Architektura popisuje nejen strategické aspekty možností rozkladu systé-
mu na jednotlivé komponenty, ale rovn ž zp sob, jakým se tyto kompo-
nenty vzájemn  ovliv ují a jakým jsou nasazeny do p íslušného hardwaru. 
Je z ejmé, že ke vzniku kvalitního systému vede spíše kvalitní architektura 
systému než spatra a s minimální úvahou napsaný zdrojový kód. 

Metodika UP je kone n  iterativní a p ír stková (inkrementa ní). Itera-
tivní aspekt znamená rozklad projektu na menší podprojekty (iterace), 
které systému dodávají funkce dávkov , nebo na p ír stky (inkrementy), 
které vedou k tvorb  pln  funk ního systému. Jinými slovy to znamená, že 
tvo íme software v procesu postupných up es ování našeho kone ného 
zám ru. Tento postup se zásadn  liší od kaskádové tvorby softwaru, která 
byla založena na d sledné posloupnosti analýzy, návrhu a tvorby. V na-
šem p ípad  je posloupnost mén  restriktivní. Ke klí ovým pracovním 
postup m metodiky UP, jako je analýza, se ve skute nosti vracíme v pr -
b hu projektu n kolikrát. 

UP je moderní 
metodikou 
tvorby 
softwarového 
vybavení, 
ízenou 

uživatelskými 
požadavky 
a rizikem. 
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2.7 Metodika UP je založena na iterativním 
a přírůstkovém procesu 

Ke správnému porozum ní metodiky UP je t eba porozum t iteracím. 
Základní myšlenka je velice prostá – historie ukazuje, že lov ku se obec-
n  vzato eší lépe menší problémy než v tší. Snažíme se tedy o rozložení 
velkého softwarového projektu na adu menších „miniprojekt “. Výsle-
dek? Snazší správa a úsp šné dokon ení. Každý ze zmi ovaných „minipro-
jekt “ je považován za iteraci. Klí ovým východiskem je skute nost, že 
iterace obsahuje všechny prvky normálního softwarového projektu: 

 Plánování, 
 analýzu a návrh, 
 tvorbu, 
 integraci a testování, 
 interní nebo externí uvedení. 

Každá iterace generuje vlastní základní linii (baseline), která se skládá 
z áste n  kompletní verze finálního systému a z veškeré p idružené projek-
tové dokumentace. Zmi ované základní linie jsou postupn  vrstveny tak 
dlouho, dokud není dosažena kone ná podoba vytvá eného systému. 

Rozdíl mezi dv ma základními liniemi je ozna ován za p ír stek (inkre-
ment). Práv  proto je životní cyklus projekt  podle metodiky UP ozna o-
ván jako iterativní a p ír stkový (inkrementa ní).

Iterace jsou seskupovány do fází, což je podrobn ji popsáno v oddílu 2.8. 
Fáze vytvá ejí makrostrukturu metodiky UP. 

2.7.1 Pracovní postupy iterace 
V každé iteraci existuje p t základních pracovních postup  (workflows), 
jež ur ují, co je t eba ud lat, a zp sob, jakým toho dosáhnout. Krom  p ti
základních pracovních postup  obsahuje obvykle každá iterace ješt  další 
pracovní postupy, jako jsou plánování, odhad a vše, co je pro danou itera-
ci specifické. Tyto pracovní postupy ovšem v metodice UP zajišt ny
nejsou. Jaké jsou tedy základní pracovní postupy? 

 Požadavky. Zachycují to, co by m l systém d lat. 
 Analýza. Vybroušení požadavk  a jejich strukturování. 
 Návrh. Realizace požadavk  v architektu e systému. 
 Implementace. Tvorba softwaru. 
 Testování. Ov ení, zda implementace funguje tak, jak se od ní o ekává. 

Ur ité pracovní postupy jsou znázorn ny na obrázku 2.5. V dalších kapitolách 
se budeme podrobn ji zabývat pracovními postupy požadavk , analýzy, ná-
vrhu a implementace (pracovní postup testování p esahuje rámec této knihy). 

Metodika UP 
usiluje 
o p ír stkovou 
(inkrementa ní) 
tvorbu robustní 
architektury 
navrhovaného 
systému. 

Metodika UP 
obsahuje p t
základních 
pracovních 
postup .
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P estože m že každá iterace obsahovat všech p t základních pracovních 
postup , závisí d raz kladený na ur itý pracovní postup na jeho umíst ní 
v životním cyklu daného projektu. 

Rozkladem projektu na sled iterací dosáhneme pružného p ístupu k plá-
nování projektu. Nejjednodušší je sestavit asovou posloupnost iterací, 
kdy dokon ení jedné vede k zahájení další. Iterace lze však asto vykoná-
vat soub žn . Proto je t eba správn  porozum t jednotlivým závislostem 
mezi artefakty každé iterace, což vyžaduje zp sob vývoje softwaru založe-
ný na architektu e a modelování. Výhodou soub žných iterací je možnost 
zkrácení celého projektu a snad i lepší využití vývojového týmu. Podstatou 
je však velmi pe livé plánování. 

Obrázek 2.5 

2.7.2 Základny iterací a přírůstky (inkrementy) 
Každá iterace v metodice UP generuje základní linii (baseline). Je to in-
terní (nebo externí) verze množiny revidovaných a schválených artefakt
generovaných p íslušnou iterací. Každá základní linie: 

 Poskytuje smluvený základ pro další p ezkoumání a vývoj, 
 m že být m n na pouze prost ednictvím formálních metod správy 

konfigurace a zm n.

P ír stky (inkrementy) jsou však pouze rozdílem mezi jednou základní linií 
a základní linií další. P ír stky jsou jednotlivými díl ími kroky sm rem 
k finální odevzdávané verzi systému. 

2.8 Struktura metodiky UP 
Na obrázku 2.6 je znázorn na struktura metodiky UP. Životní cyklus projek-
tu je rozd len na ty i fáze: zahájení (inception), rozpracování (elaboration), 
konstrukce (construction) a zavedení (transition). Všechny fáze kon í defi-
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novanými hlavními milníky (což jsou indikátory pokroku v projektu). Každá 
fáze m že obsahovat jednu nebo více iterací. V každé iteraci m žeme reali-
zovat p t základních pracovních postup  a libovolný po et dodate ných 
pracovních postup . P esný po et iterací v jednotlivých fázích závisí na veli-
kosti projektu. Každá iterace by však nem la trvat více než dva až t i m síce. 
Náš p íklad je typický pro st edn  velké projekty, jejichž délka se pohybuje 
okolo 18 m síc .

Obrázek 2.6 

Z obrázku 2.6 vyplývá, že metodika UP se skládá ze ty  po sob  následu-
jících fází, z nichž každá kon í hlavním milníkem. 

 Zahájení (inception) – období plánování, 
 rozpracování (elaboration) – období architektury, 
 konstrukce (construction) – po átky provozuschopnosti, 
 zavedení (transition) – nasazení produktu do uživatelského prost edí.

Jak projekt p echází z jedné fáze do druhé, m ní se i objem prací vykoná-
vaných v každém z p ti základních pracovních postup .

Podívejte se na obrázek 2.7. Je klí em k pochopení funkce metodiky UP. 
Podél horního okraje jsou znázorn ny jednotlivé fáze. Pod nimi je uvedeno 
p t základních pracovních postup . Podél dolního okraje jsou znázorn ny
ur ité iterace. K ivky ukazují relativní objem práce vykonané v jednotlivých 
základních pracovních postupech v p íslušných fázích projektu. 

Z obrázku 2.7 vyplývá, že v po áte ní fázi je nejvíce asu v nováno sesta-
vení požadavk  a analýze. Ve fázi rozpracování je d raz kladen na poža-
davky, analýzu a áste n  na návrh. Ve fázi stavby je už d raz zcela 
z eteln  kladen p edevším na návrh a implementaci. Kone n  ve fázi za-
vedení je d raz položen na implementaci a testování. 

Jednou z nejskv lejších vlastností metodiky Unified Process je fakt, že se 
soust e uje na cíl, nikoli na výsledek. Každá fáze je zakon ena milníkem, 
jenž je definován podmínkami spln ní. Mezi zmi ované podmínky m že 
v závislosti na pot ebách konkrétního projektu pat it mimo jiné také zajiš-
t ní díl ího výsledku. 

Metodika UP se 
skládá ze ty
fází. Každá fáze 
kon í hlavním 
milníkem. 

Množství práce 
vykonané 
v jednotlivých 
základních 
pracovních 
postupech se liší 
v závislosti na 
dané fázi. 
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Následující oddíly obsahují stru ný p ehled jednotlivých fází. 

2.9 Fáze podle metodiky UP 
Každá fáze má ur itý cíl, na n jž jsou soust ed ny aktivity jednoho nebo 
více pracovních postup  a jenž je významným milníkem v život  projektu. 
Tato osnova se stane rámcem, v n mž budeme zkoumat jednotlivé fáze. 

Obrázek 2.7: 

Upravený obrázek p evzatý se svolením nakladatelství Addison-Wesley z knihy 
Unified Software Development Process (Unifikovaná metodika vývoje softwaru).

2.9.1 Souhrnné cíle fáze Zahájení 
Cílem fáze Zahájení je „odstartování projektu“. Tato fáze obsahuje: 

 Tvorbu podmínek proveditelnosti – to m že zahrnovat návrh ur itých 
technických prototyp  (pozn. p ekl.: tvorba modelu p edm tu reálné-
ho sv ta a simulace jeho innosti; v po íta ové oblasti se používají 
termíny typu virtual prototyping, znamenající tvorbu tohoto modelu 
pln  pomocí výpo etní techniky), které umožní ov it validitu techno-
logických rozhodnutí nebo korekturu koncep ního návrhu prototyp
s cílem ov it validitu aplika ních požadavk ;

 nadnesení obchodního (podnikatelského) p ípadu, na n mž by bylo 
možno ukázat, že projekt bude mít kvantitativní obchodní p ínos;

 zachycení podstatných požadavk , které umožní definovat rozsah 
vznikajícího systému, 

 ozna ení kritických rizik. 

Fáze Zahájení je 
zahájením 
projektu. 
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Hlavními pracovníky jsou v této fázi manažer projektu a systémový pro-
jektant. 

2.9.2 Primární zaměření fáze Zahájení 
Hlavní d raz je v této fázi kladen na pracovní postupy zabývající se speci-
fikací požadavk  a jejich analýzou. Do této fáze však mohou spadat rov-
n ž ur ité návrhá ské i implementa ní práce – je-li rozhodnuto vytvo it
technický prototyp, jenž by potvrzoval správnost koncepce. V této fázi ob-
vykle nedochází k pracovnímu postupu testování, protože jedinými soft-
warovými artefakty jsou prototypy, které budou stejn  zahozeny. 

2.9.3 Milník: Předmět životního cyklu a rozsah systému 
Zatímco se v tšina proces  tvorby softwarového vybavení zam uje na 
tvorbu klí ových artefakt , je metodika UP zam ena spíše na kone né cí-
le. Každý milník nastavuje ur ité cíle, kterých musí být dosaženo, aby bylo 
možné považovat milník za dosažený. N které cíle mohou být výsledkem 
ur itých artefakt , jiné nikoliv. 

Milníkem po áte ní fáze je p edm t životního cyklu a rozsah systému 
(Life Cycle Objectives). Podmínky, jež musí být spln ny, aby byl milník 
považován za dosažený, jsou shrnuty v tabulce 2.1. Krom  toho doporu-
ujeme stanovit také množinu výsledk , které je t eba dodat, abyste zmi-
ované podmínky splnili. Pamatujte však, že výsledky je t eba dodávat jen 

v p ípad , že jsou pro daný projekt skute ným p ínosem. 

Tabulka 2.1 

Hodnotící kritéria (metriky) Je t eba dodat 

Uživatelé a zainteresované osoby (zadavatel) sou-
hlasí se zám ry životního cyklu. 

Dokument o p edstav , jenž obsahuje hlavní poža-
davky na projekt, funkce a podmínky. 

S uživateli a zainteresovanými osobami byl dohod-
nut rozsah projektu. 

S uživateli a zainteresovanými osobami byly dohod-
nuty zachycené klí ové požadavky. 

Po áte ní p ípad užití (kompletní asi z 10 nebo 
20 %). 

Slovník projektu. 

Uživatelé a zainteresované osoby schválili náklady 
a pracovní rozvrh. 

Po áte ní plán projektu. 

Manažer projektu nadnesl obchodní p ípad. Obchodní p ípad. 

Manažer projektu odhadl rizika. Dokument nebo databáze obsahující odhad rizik. 

Potvrzení proveditelnosti obsažené v technických 
studiích a v prototypech. 

Jeden nebo více prototyp , které bude možno za-
hodit. 

Ná rt architektury. Po áte ní dokument zachycující architekturu. 
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2.9.4 Cíle fáze Rozpracování 
Výstupy fáze rozpracování lze shrnout následujícím zp sobem: 

 Tvorba spustitelného architektonického základu, 
 vylepšení odhadu rizik, 
 definice atribut  kvality (pom r odhalení nedostatk , p ijatelná husto-

ta nedostatk  apod.) 
 zachycení p ípad  užití pro 80 % funk ních požadavk  (co to p esn

vyžaduje, se dovíte ve 3. a 4. kapitole), 
 tvorba p esného plánu konstruk ní fáze, 
 formulace nabídky, která zahrnuje veškeré prost edky, as, vybavení, 

personál a náklady. 

Hlavním cílem fáze rozpracování je tvorba spustitelného architektonické-
ho základu. Je to skute ný spustitelný systém, sestavený na základ  speci-
fikované architektury. Není to prototyp (který lze zahodit), je to spíše 
„první pokus“ o kýžený systém. Tento po áte ní spustitelný základ bude 
b hem dalších prací rozši ován a vyvine se v plnohodnotnou kone nou 
verzi p edávaného systému – k tomu však dojde až v konstruk ní a ko-
ne n  v zavád cí fázi. Vzhledem k tomu, že budoucí fáze vycházejí z vý-
sledk  fáze rozpracování, lze posledn  zmi ovanou fázi považovat za 
kritickou. Na tuto fázi se ve skute nosti zam uje i naše kniha. 

2.9.5 Primární zaměření fáze Rozpracování 
Ve fázi rozpracování je d raz v jednotlivých pracovních postupech kladen 
na následující aktivity: 

 požadavky – up esn ní rozsahu systému a požadavk  na n j kladených, 
 analýza – stanovení toho, co budeme tvo it, 
 návrh – tvorba stabilní architektury, 
 implementace – tvorba spustitelného architektonického základu, 
 testování – testování architektonického základu. 

Ve fázi rozpracování je d raz kladen zcela zjevn  na pracovní postupy zabý-
vající se požadavky, analýzou a návrhem. Implementace nabývá na d leži-
tosti s blížícím se koncem fáze rozpracování, kdy je vytvá en spustitelný 
základ vznikajícího systému. 

2.9.6 Milník: Architektura jako vodítko 
pro systém v jeho budoucím životě 

Milníkem této fáze je architektura (Life Cycle Architecture). Chceme-li 
považovat milník za dosažený, musíme splnit podmínky, které jsou shrnu-
ty v tabulce 2.2. 

Fáze 
rozpracování je 
zam ena na 
tvorbu áste né, 
avšak funk ní 
verze systému – 
spustitelného 
architektonické-
ho základu. 
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Tabulka 2.2 

Hodnotící kritéria (metriky) Co je t eba dodat 

Byl vytvo en odolný robustní spustitelný architektonický základ. 

Spustitelný základ ukazuje, že byla rozpoznána a vy ešena d ležitá 
rizika. 

Spustitelný architektonický základ. 

Statický model UML. 

Dynamický model UML. 

Model UML p ípadu užití. 

Vize produktu byla stabilizována. Dokument o vizi. 

Odhad rizik byl revidován. Aktualizovaný odhad rizik. 

Obchodní p ípad byl revidován a odsouhlasen uživateli a zaintereso-
vanými osobami. 

Aktualizovaný obchodní p ípad. 

Projekt byl vytvo en do dostate né hloubky, aby umožnil sestavení 
realistické nabídky zahrnující odhad asu, pen z a prost edk  pro 
nadcházející fáze. 

Uživatelé a zainteresované osoby souhlasí s plánem projektu. 

Aktualizovaný plán projektu. 

Plán projektu byl porovnán s obchodním p ípadem. Obchodní p ípad a plán projektu 

Bylo dosaženo dohody s uživateli a zainteresovanými osobami o po-
kra ování v projektu. 

Kone ný dokument. 

2.9.7 Souhrnné cíle fáze Konstrukce 
Cílem konstruk ní fáze je splnit všechny požadavky analýzy a návrhu a vy-
vinout ze spustitelného základu vytvo eného ve fázi rozpracování kone -
nou verzi systému. Klí ovým zadáním konstruk ní fáze je zachování
integrity architektury vytvá eného systému. Jakmile se totiž za ne klást d raz
na kód systému a jakmile vás za ne tla it as, dochází ob as k narušení 
p vodní vize, což neodvratn  vede ke snížení kvality výsledného systému 
a k následnému nár stu náklad  na jeho údržbu. Takovým smutným 
konc m bychom se m li vyhýbat. 

2.9.8 Primární zaměření fáze Konstrukce 
V této fázi je kladen d raz na pracovní postup implementace. V jiných ob-
lastech již toho bylo vykonáno dost – byly zachyceny požadavky, zpraco-
vána analýza a vytvo en návrh. Testování bude rovn ž velice d ležité – to 
však až ve chvíli, kdy bude tvorba systému natolik pokro ilá, že bude za-
pot ebí provád t díl í i integra ní testy. Shr me tedy práci uskute n nou 
v jednotlivých pracovních postupech: 

 Požadavky – odhalit veškeré požadavky, které byly v p edchozích fá-
zích p ehlédnuty, 

 analýza – dokon it analytický model, 
 návrh – dokon it model návrhu, 

B hem
konstruk ní fáze 
se spustitelný 
architektonický 
základ postupn
p erodí v kom-
pletní a funk ní 
systém. 
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 implementace – zajistit po áte ní provozní zp sobilost (Initial 
Operational Capability), 

 testování – testovat po áte ní funk ní variantu. 

2.9.9 Milník: Počáteční provozní způsobilost 
V podstat  je tento milník velmi jednoduchý – softwarový systém je p i-
praven pro testování na po íta ích uživatele. Hodnotící kritéria (metriky) 
tohoto milníku jsou shrnuta v tabulce 2.3. 

Tabulka 2.3 

Hodnotící kritéria (metriky) Co je t eba dodat 

Softwarový produkt je dostate n  stabilní a na takové úrovni, aby jej bylo 
možno nasadit na po íta e uživatele. 

Softwarový produkt. 

Model UML. 

Testovací sadu. 

Uživatelé a zainteresované osoby souhlasí s nasazením softwaru do svého 
prost edí a je k n mu p ipraven. 

Uživatelské p íru ky. 

Popis verze. 

Pom r skute ných výdaj  v i plánovaným je p ijatelný. Plán projektu. 

2.9.10 Cíle fáze Zavedení 
Fáze Zavedení (Transition) za íná v okamžiku, kdy je dokon eno testování 
a kone né nasazení systému. To zahrnuje opravu všech chyb nalezených 
v beta-verzi a p ípravu pro p enesení systému na všechny po íta e uživate-
le. Cíle této fáze lze shrnout následujícím zp sobem: 

 Oprava chyb, 
 p íprava uživatelského pracovišt  na p ijetí nového softwaru, 
 p izp sobení softwaru tak, aby fungoval na pracovišti uživatele, 
 úprava softwaru v p ípad  vzniku neo ekávaných problém ,
 tvorba manuál  a další dokumentace, 
 konzultace s uživateli, 
 koncová revize. 

2.9.11 Primární zaměření fáze Zavedení 
V této fázi klademe d raz na implementaci a testování. Je p ipraven 
vhodný návrh, který pom že odstranit veškeré závady nalezené p i testo-
vání. Existuje velká pravd podobnost, že se v této fázi projektu tvo í mi-
nimum požadavk  a minimáln  se analyzuje. Je-li tomu naopak, ocitá se 
projekt ve svízelné situaci. 

 Požadavky – nepoužitelné, 
 analýza – nepoužitelná, 

Fáze zavedení 
spo ívá 
v nasazení 
hotového 
systému na 
pracovišt
uživatele. 
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 návrh – úprava návrhu, jsou-li b hem testování nalezeny chyby, 
 implementace – p izp sobení softwaru pracovišti uživatele a oprava 

chyb, které nebyly p i testování nalezeny. 
 Testování – beta-testy a p ejímací testy na pracovišti uživatele. 

2.9.12 Milník: Nasazení produktu 
To je poslední milník – beta-testy, p ejímací testy a oprava p ípadných chyb 
jsou dokon eny a produkt je uvoln n a p ijat do užívání na pracovišti uživa-
tele. Podmínky dosažení zmi ovaného milníku jsou shrnuty v tabulce 2.4. 

Tabulka 2.4 

Hodnotící kritéria (metriky) Co je t eba dodat 

Beta-testy jsou dokon eny, byly provedeny nezbytné zm ny a uživatel sou-
hlasí s faktem, že systém byl úsp šn  nasazen. 

Softwarový produkt. 

Pracovníci uživatele produkt aktivn  využívají.  

Strategie podpory produktu byla nejprve s uživateli dohodnuta a pozd ji
implementována. 

Plán uživatelské podpory. 

Uživatelské p íru ky. 

2.10 Čemu jste se naučili? 
 Proces tvorby softwarového vybavení p evádí uživatelské požadavky na 

software, p i emž specifikuje aspekty kdo d lá co a kdy.
 Metodika UP byla vyvinuta v roce 1967. Je to vysp lý otev ený stan-

dard, pocházející od autor  jazyka UML. 
 Metodika RUP (Rational Unified Process) je komer ním rozší ením me-

todiky UP. S touto metodou je zcela kompatibilní; je však úpln jší
a podrobn jší.

 Pro každý nový projekt je t eba vytvo it úpln  novou instanci metodi-
ky UP (stejn  tak jako u metodiky RUP), nebo  je do ní t eba zapraco-
vat nap íklad vnitropodnikové standardy. 

 UP je moderní metodika tvorby softwarového vybavení, jež: 
 Je ízeno rizikem a p ípady užití (požadavky), 
 se soust e uje na architekturu, 
 je iterativní a p ír stkové (inkrementa ní). 

 Software je v metodice UP vytvá en v iteracích: 
 Každá iterace je jako samostatný „miniprojekt“, který dodává jed-

notlivé sou ásti vznikajícího systému, 
 iterace jsou skládány jedna na druhou, ímž vytvá ejí kone nou 

podobu systému. 
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 Každá iterace obsahuje p t pracovních postup :
 Požadavky, které slouží k zachycení toho, co má systém um t,
 analýzu, která up es uje a strukturuje požadavky, 
 návrh, který p evádí požadavky na architekturu systému (aspekt: 

jak to systém ud lá), 
 implementaci, b hem níž je software skute n  vytvo en, 
 testování, b hem kterého je ov ena v tšina požadovaných funkcí 

poskytovaných vytvo enou implementací. 
 Metodika UP se skládá ze ty  fází, z nichž každá kon í definovaným 

hlavním milníkem: 
 Zahájení (inception), fáze, b hem níž projekt startuje; milníkem 

jsou zám ry životního cyklu (Life Cycle Objectives); 
 rozpracování (elaboration), fáze, b hem níž vzniká architektura 

systému; milníkem je architektura životního cyklu programového 
díla (Life Cycle Architecture); 

 konstrukce (construction), fáze, v níž je vytvá en software; milní-
kem je po áte ní funk ní varianta (Initial Operational Capability); 

 zavedení (transition), fáze, b hem níž je software nasazen do uživatel-
ského prost edí; milníkem je nasazení produktu (Product Release). 
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Kapitola 3 

Požadavky 
a jejich specifikace 
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3.1 Kudy kam? 

Obrázek 3.1 
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V této kapitole se budeme zabývat zp sobem, jak nejlépe pochopit systé-
mové požadavky. Zavedeme pojem požadavk  a zam íme se na podrob-
nosti pracovního postupu p i jejich zachycování v metodice UP. Krom
toho se zde seznámíte s rozší ením metodiky UP, jež se zabývá požadavky 
bez používání p ípad  užití jazyka UML. 

3.2 Pracovní postup 
Z obrázku 3.2 vyplývá, že v tšina práce p i definici a specifikaci požadavk
probíhá ve fázích zahájení a rozpracování – tj. hned na po átku celého pro-
jektu. St ží by to mohlo n koho p ekvapit, protože se nem žete p es fázi 
rozpracování dostat, aniž byste alespo  zhruba nev d li, co budete tvo it!

Obrázek 3.2: 

Upravený obrázek p evzatý se svolením nakladatelství Addison-Wesley z knihy 
Unified Software Development Process (Unifikovaná metodika vývoje softwaru,
obrázek 1.5). 

Ješt  p edtím, než se v bec pustíte do objektov  orientované analýzy i
návrhu, musíte mít alespo  rámcový p ehled o tom, eho vlastn  chcete 
dosáhnout a jaký je smysl požadavk  a jejich specifikace. Musíte jednak 
zjistit, co má vlastn  systém d lat, jednak v tomto bodu dosáhnout shody. 
Vše by m lo být popsáno v terminologii, kterou používají uživatelé bu-
doucího systému. Tvo íte vyšší specifikaci toho, co má systém d lat – což 
je ozna ováno jako inženýrství požadavk  (requirements engineering). 

V podstat  každý projekt m že mít více typ  uživatel , technik  údržby, 
pomocného personálu, prodava , manažer  apod. Inženýrství požadav-

V tšina prací p i
vypracovávání 
požadavk  je 
vykonána na 
po átku 
projektu ve 
fázích zahájení 
a rozpracování. 
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k  spo ívá ve stanovení služeb, které by m l vyvíjený systém poskytovat, 
a omezení, za nichž musí pracovat. Spo ívá rovn ž v získání požadavk ,
jaké na nový systém mají jeho uživatelé, a v sestavování jejich priority. Je 
to proces vyjednávání, nebo  obvykle je t eba vy ešit a vyvážit i mnoho 
protich dných požadavk . Uve me p íklad: jedna skupina m že vyžado-
vat p idání mnoha uživatel , což by mohlo mít za následek vznik datových 
tok , který by byl pro stávající databázi a pro existující komunika ní infra-
strukturu naprosto nereálný. Podobné konflikty se v požadavcích vyskytu-
jí pom rn asto, protože stále více firem a spole ností otevírá ást svého 
systému obrovské uživatelské základn  prost ednictvím sít  Internet. 

V mnoha knihách o jazyku UML (stejn  jako v mnoha zaškolovacích kur-
zech) se íká, že pojem p ípad  užití je jediným zp sobem zachycení po-
žadavk . To nevyžaduje podrobn jší prozkoumání. P ípady užití mohou 
totiž skute n  zachytit pouze funk ní požadavky, které popisují 
požadovanou službu systému. Existuje však další množina nefunk ních po-
žadavk , jež definují omezení kladená na systém nebo proces vývoje (výkon-
nost, odezva, standardy, spolehlivost apod.). Tyto požadavky ovšem pro 
zachycení pomocí p ípad  užití vhodné nejsou. Z tohoto d vodu nabízí-
me v této knize robustní postup „inženýrství požadavk “, na n mž ukazu-
jeme výkonný a dopl ující zp sob zachycení obou množin požadavk .

3.3 Softwarové požadavky – metamodel 
Na obrázku 3.3 vidíte metamodel našeho p ístupu k inženýrství požadav-
k . Obsahuje pom rn  mnoho syntaktických prvk , s nimiž jste se v této 
knize dosud nesetkali. Nemusíte se však ni eho obávat! Seznámíme vás 
s nimi pozd ji. Pro tuto chvíli vám sta í v d t následující: 

 Symboly (ikony), které p ipomínají složky, jsou vyjád ením balí k
UML. Znázor ují objekty seskupení a obsahují skupiny prvk  modelu 
UML. Ve skute nosti se dokonce chovají velmi podobn  jako skute né 
složky kartotéky, nebo  se používají i pro uspo ádání a seskupování 
souvisejících p edm t .

 Symbol kotvy ozna uje, že p edm t dotýkající se vn jšího kruhu kotvy 
obsahuje p edm t na druhém konci spojovací ary.

Náš metamodel ukazuje, že specifikace softwarových požadavk  (software 
requirements specification) obsahuje model požadavk  (requirements mo-
del) a model p ípadu užití (use case model). Tyto modely jsou r znými, ale zá-
rove  vzájemn  se dopl ujícími zp soby, jak zachytit požadavky na systém. 

Model požadavk  obsahuje funk ní požadavky (functional requirements; což 
jsou požadavky ur ující, co by m l systém d lat) a nefunk ní požadavky
(non-functional requirements; což jsou požadavky vyjad ující nefunk ní
omezení systému). 
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Model p ípadu užití obsahuje mnoho balí k  s p ípady užití (na obrázku jsou 
znázorn ny jen t i). Jejich obsahem jsou p ípady užití (specifikace funkce 
systému), akté i (externí role s p ímou interakci se systémem) a relace. 

Obrázek 3.3 

Specifikace softwarových požadavk  (SSP) je úplným za átkem procesu 
tvorby softwaru. Obecn  se považuje za po áte ní vstup k objektové ana-
lýze a k následnému objektovému návrhu. 

Požadavky se budeme zabývat ve zbytku kapitoly. P ípady užití a akté i
jsou tématem všech zbývajících kapitol. 

3.4 Detail pracovního postupu Požadavky 
Na obrázku 3.4 vidíte specifické úlohy pracovního postupu specifikace 
a definice požadavk  v metodice UP. Tento typ diagramu je ozna ován 
jako detail pracovního postupu (workflow detail), protože lí í podrobn
úlohy p íslušné komponenty ve specifickém pracovním postupu. 

Detaily pracovního postupu metodiky UP jsou modelovány jako d lníci 
(workers, symboly vlevo) a úlohy (symboly p ipomínající ozubená kola). 
R zné varianty metodiky UP (t eba RUP) mohou používat jiné symboly 
(ikony), ale sémantika z stává stejná (viz oddíl 2.4, kde najdete krátký výklad 
o vztahu mezi metodikami UP a RUP). Šipky jsou relacemi, které znázor ují 
normální tok prací od jedné úlohy k další. Uv domte si, že to je jen jeden 
zp sob p iblížení pracovního postupu v „pr m rném“ p ípad  a nemusí ani 
zdaleka p edstavovat specificky p esné vyjád ení toho, co se vlastn  v praxi 
odehrává. Ve skute ném sv t  lze o ekávat, že ur ité úlohy budou vykoná-
vány v jiném po adí nebo soub žn  – vždy podle okolností. 

Detail 
pracovního 
postupu
znázor uje 
pracovníky 
a aktivity 
podílející se na 
p íslušném 
pracovním 
postupu.
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Obrázek 3.4: 

Obrázek p evzatý se svolením nakladatelství Addison-Wesley z knihy Unified Software Development 
Process (Unifikovaná metodika vývoje softwaru, obrázek 7.10). 

Vzhledem k tomu, že jde o knihu zabývající se analýzou a návrhem, zam -
íme pozornost na úlohy d ležité z pohledu objektových analytik  a návr-

há . Zajímá nás tedy: 

 Vyhledání aktér  (actors) a p ípad  užití, 
 detail p ípadu užití, 
 struktura modelu p ípadu užití. 

Ostatní úlohy p i definici a specifikaci požadavk  nejsou pro nás, jako 
analytiky nebo návrhá e, v bec d ležité. Hlavní inností plánování p i
tvorb  architektury celého projektu je „stanovení priority p ípad  užití“. 
„Tvorba prototypu uživatelského rozhraní“ je programátorskou aktivitou. 
Zajímá-li vás tato oblast, dovíte se o ní více v knize Unified Software Develop-
ment Process (Unifikovaná metodika vývoje softwaru). 

Na obrázku 3.4 si m žete povšimnout, že standardní pracovní postup me-
todiky UP se zam uje na p ípady užití z toho d vodu, aby vylou il jaké-
koli další techniky pro odvození požadavk . Co se toho tý e, je vše 
v po ádku. Jak jsme ovšem napsali, takový postup ne eší p íliš dob e ne-
funk ní aspekty požadavk . Abychom se s požadavky vypo ádali d sled-
n , vytvo íme jednoduché rozší ení pracovního postupu definice 
a specifikace požadavk  v metodice UP. Tímto zp sobem p idáme do 
pracovního postupu následující nové úlohy: 

 Vyhledání funk ních požadavk ,
 vyhledání nefunk ních požadavk ,
 stanovení priorit jednotlivých požadavk ,
 sledování požadavk  až k p ípad m užití. 

Standardní 
pracovní postup 
pro definici 
a specifikaci 
požadavk
v  metodice UP 
rozší íme proto, 
abychom se 
mohli vypo ádat
s požadavky 
vyjád enými 
strukturovanou 
echoangli tinou 
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Zavedli jsme rovn ž nového pracovníka – tv rce požadavk  (requirements 
engineer). Nové úlohy a noví pracovníci jsou znázorn ni na obrázku 3.5. 

Obrázek 3.5 

3.5 Význam požadavků 
Inženýrství požadavk  (requirements engineering) je termín používaný 
k popisu aktivit zapojených do zjiš ování, dokumentování a údržby mno-
žiny požadavk  na softwarový systém. Zastupuje odhalování zp sobu, jak 
a k emu uživatelé daný systém pot ebují. 

Podle knihy [Standish 1] jsou nedostate n  specifikované požadavky 
a nedostate né zapojení uživatel  dv ma hlavními p í inami kone ného 
neúsp chu celého projektu. Ob  zmín né p í iny jsou selháním v procesu 
inženýrství požadavk .

Vzhledem k tomu, že je kone ný softwarový systém založen na množin
požadavk , je efektivní inženýrství požadavk  klí ovým faktorem celého 
vývoje softwarového projektu. 

3.6 Definice požadavků 
Požadavek lze definovat jako „specifikaci toho, co by m lo být implemen-
továno“. V podstat  rozlišujeme dva typy požadavk :

 Funk ní požadavky (functional requirements), jež ur ují, jaké chování 
bude systém nabízet, 

 nefunk ní požadavky (non-functional requirements), které specifikují 
vlastnosti nebo omezující podmínky daného systému. 

Požadavky jsou základem všech systém  (nebo by alespo  m ly být). Jsou 
v podstat  vyjád ením toho, co by m l systém d lat. Požadavky by m ly 
být jediným vyjád ením, co by m l systém d lat, nikoli toho, jak by to m l
d lat. To je nesmírn  d ležitý rozdíl. M žeme ur it, co by m l systém d -
lat a jaké chování by m l poskytovat, aniž bychom cokoli íkali o zp sobu,
jak bude dané funkce dosaženo. 
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Teoreticky je rozd lení toho, „co“, od toho, „jak“ velmi lákavé. V praxi se 
ovšem setkáváme s problémem, že se množina požadavk  (ozna ovaná jako 
specifikace systémových požadavk  (System Requirements Specification) 
nebo jen specifikace požadavk  (Requirements Specification) bude snažit 
o smíchání obou aspekt . Z ásti je p í inou fakt, že je snazší porozum t po-
pisu implementace než abstraktnímu vyjád ení problému. Z ásti je p í inou 
skute nost, že mohou existovat implementa ní omezení, která p edur ují
aspekt „jak“ vznikajícího systému. 

Navzdory skute nosti, že chování systému a v podstat  i spokojenost konco-
vého uživatele jsou p edem ur eny již b hem procesu inženýrství požadav-
k , je tato disciplína mnoha firmami podce ována. Již jsme se zmi ovali, že 
hlavní p í ina neúsp ch  mnohých softwarových projekt  tkví v problé-
mech p i tvorb  požadavk .

3.6.1 Specifikace systémových požadavků 
Mnohé spole nosti stále nemají vlastní p edstavu o požadavcích nebo 
o modelu požadavk . Software je specifikován jako jeden nebo n kolik 
neformálních „dokument  s požadavky“. Tyto dokumenty bývají asto 
napsány v p irozeném jazyce a mají r zné podoby. Liší se také jejich míra 
p ínosu. Avšak u všech dokument  obsahujících požadavky si musíme 
klást p edevším otázky typu: „Jaký p ínos pro nás tyto požadavky mají?“ 
nebo „Pomohou nám pochopit, co by systém m l d lat a co by naopak 
d lat nem l?“ Užite nost mnohých dokument  je bohužel velmi omezená. 

Metodika UP zavádí formální p ístup k požadavk m vycházejícím z mode-
lu p ípad  užití. Tento p ístup rozvineme pomocí modelu požadavk  za-
loženého na tradi ní myšlence funk ních a nefunk ních požadavk .
Zmi ované rozší ení je v p ímé shod  s rafinovan jším p ístupem k inže-
nýrství požadavk , aplikovaným v metodice RUP. Náš metamodel poža-
davk  (viz obrázek 3.3) ukazuje, že se SSP (specifikace softwarových 
požadavk ) skládá z modelu p ípadu užití a z modelu požadavk .

Model p ípadu užití bývá obvykle vytvo en pomocí modelovacího nástroje 
UML – nap íklad v aplikaci Rational Rose. S p ípady užití vás podrobn ji
seznámíme ve 4. a 5. kapitole. 

Model požadavk  m že být vytvo en textov  nebo pomocí zvláštních inže-
nýrských nástroj  pro tvorbu požadavk , jako jsou nap íklad RequisitePro 
(www.ibm.com) i DOORS (www.telelogic.com). Máte-li možnost, nástroj pro inže-
nýrskou tvorbu požadavk  použijte! V n kolika následujících oddílech se 
dovíte, jak psát správn  formulované (well-formed) požadavky. 

3.6.2 Správně formulované požadavky 
Jazyk UML neposkytuje žádné doporu ení, které by se týkalo psaní speci-
fikací systémových požadavk . S požadavky se vypo ádává výhradn  pro-
st ednictvím mechanismu p ípad  užití, jimiž se budeme zabývat pozd ji.

Požadavky nám 
sd lují, co 
bychom m li 
vytvo it, nikoli 
jak bychom to 
m li ud lat.
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P esto se však mnoho analytik  a návrhá  (v etn  nás) domnívá, že p í-
pady užití samy nesta í a že pot ebujeme specifikace systémových poža-
davk , stejn  jako nástroje pro správu požadavk .

Obrázek 3.6 

Pro vyjád ení požadavk  doporu ujeme velmi jednoduchý formát (viz obrá-
zek 3.6). Každý požadavek v n m má jedine ný identifikátor (obvykle íslo),
klí ové slovo (bude, ang.: shall) a p íkaz funkce. Výhodou osvojení jednotné 
struktury je skute nost, že nástroje pro správu požadavk , jako je DOORS, 
pak mohou specifikace systémových požadavk  snadn ji analyzovat. 

3.6.3 Funkční a nefunkční požadavky 
Požadavky se vyplatí rozd lit na funk ní a nefunk ní. Existuje mnoho dal-
ších metod jejich kategorizace. My se však budeme snažit o maximální 
zjednodušení. Budeme pro za átek používat jen tyto dv  kategorie. 

Funk ním požadavkem je formulace toho, co by m l systém d lat – popisu-
je požadovanou funkci systému. Pokud nap íklad shromaž ujete požadavky 
pro bankomat, mohou se mezi funk ními požadavky objevit i takovéto: 

1. Bankomat bude ov ovat validitu vložené platební karty. 
2. Bankomat bude ov ovat validitu zákazníkem zadaného kódu PIN. 
3. Bankomat vydá na každou kartu maximáln  1 000 K  za 24 hodin. 

Nefunk ní požadavek je omezující podmínka uvalená na daný systém. Z -
staneme-li ješt  na chvíli u bankomatu, mohly by se v seznamu požadavk
objevit i následující: 

1. ídicí systém bankomatu bude napsán v jazyce C++. 
2. ídicí systém bankomatu bude s bankou komunikovat kanálem zabez-

pe eným 256bitovým šifrováním. 
3. ídicí systém bankomatu ov í validitu platební karty maximáln  do 

t í sekund. 
4. ídicí systém bankomatu ov í validitu kódu PIN maximáln  do t í

sekund. 

Z uvedeného seznamu vyplývá, že nefunk ní požadavky specifikují, nebo 
spíše omezují zp sob, jímž bude systém implementován. 

K zachycení 
požadavk
používejte 
jednoduché 
p íkazy „bude“.

Funk ní 
požadavek 
popisuje 
požadovanou 
funkci systému, 
požadavek 
nefunk ní 
formuluje 
omezení kladená 
na systém nebo 
proces vývoje. 
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3.6.4 Uspořádání požadavků 
Pracujete-li s nástrojem pro správu požadavk , jste také schopni uspo á-
dat požadavky do taxonomie. Je to hierarchie typ  požadavk , kterou lze 
využít ke kategorizaci požadavk . Hlavním d vodem pro užívání typ  po-
žadavk  je možnost uspo ádání rozsáhlého a nestrukturovaného mo e
požadavk  do menších a snáze zvládnutelných obor . To by vám m lo
pomoci v efektivn jší práci s požadavky. 

Základní rozd lení na funk ní a nefunk ní požadavky je velmi jednodu-
chou taxonomií. Požadavky však m žete kategorizovat dále a tím základní 
taxonomii (nebo také systematiku) rozši ovat. Vidíte ji na obrázku 3.7. 

Typ požadavk , který vyberete, závisí na typu vytvá eného softwaru. Platí 
to zejména u funk ních požadavk . U požadavk  nefunk ních lze z ob-
rázku 3.7 vystopovat základní typy, jež jsou docela dobrým východiskem. 

Uspo ádání požadavk  na základ  typu je užite né, zejména pracujete-li 
s mnoha požadavky (máte-li jich nap íklad více než sto). Obzvlášt  užite né je 
v p ípad , používáte-li nástroj pro ízení požadavk . Umož uje totiž získávání 
užite ných informací pomocí dotaz  koncipovaných pro model požadavk .

Obrázek 3.7 

Vaše hierarchie typ  požadavk  m že jít v podstat  do libovolné hloubky. 
V praxi si obvykle vysta íte se dv ma až t emi úrovn mi, ledaže byste pra-
covali na velmi složitém systému. 

3.6.5 Atributy požadavků 
Každý požadavek m že obsahovat ur itou množinu atribut , jež zachycují 
dodate né informace (metadata) týkající se doty ného požadavku. 
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Všechny atributy požadavk  mají popisné názvy a hodnoty. Požadavek 
m že nap íklad obsahovat atribut nazvaný datumSplatnosti, který má svou 
hodnotu. Tou je nejzazší datum spln ní požadavku. Požadavek m že mít 
také atribut zdroj, jehož hodnota m že popisovat p vod požadavku. P es-
né stanovení sady požadavk  závisí na povaze a pot ebách konkrétního 
projektu a m že se v závislosti na typech požadavk  lišit. 

Snad nejb žn jším atributem požadavku je priorita. Hodnotou tohoto 
atributu je relativní priorita požadavku v i ostatním požadavk m. Ob-
vyklým schématem p i azování priorit je množina kritérií popisovaná 
v tabulce 3.5. 

Tabulka 3.5 

Hodnoty atributu priorita Sémantika 

Nezbytný (Must have) Povinné požadavky, jež jsou základem systému. 

Možný (Should have) D ležité požadavky, které lze však vynechat. 

Eventuální (Could have) Požadavky, jež jsou opravdu nepovinné (podávají se, je-li as). 

Chceme mít (Want to have) Požadavky, které mohou být zahrnuty do dalších verzí systému. 

Je-li použito uvedené schéma, m že mít atribut Priorita jednu z následují-
cích hodnot: M, S, C nebo W. Nástroje pro správu požadavk  obvykle 
umož ují formulovat dotazy na model požadavk  na základ  hodnoty 
atributu. Díky tomu m žete generovat nap íklad seznam nejd ležit jších 
požadavk . To je velmi užite né!

Hlavní p edností popisovaného schématu je jednoduchost. M že ovšem 
docházet k nežádoucí zám n  s jinými atributy požadavku: významem 
a up ednostn ním. Význam požadavku, je-li nastaven, je relativn  stabilní. 
Ovšem up ednostn ní požadavku (v i ostatním požadavk m) se m že 
v pr b hu projektu m nit – a to rovn ž z d vod  nesouvisejících s jejich 
významem. Mezi takové d vody lze za adit nap íklad dostupnost pro-
st edk  nebo závislosti na jiných požadavcích. 

Metodika RUP definuje ucelen jší množinu atribut  požadavk , v nichž je 
z eteln ji odlišen význam (atribut Benefit) a up ednostn ní (atribut 
TargetRelease). Atributy podle metodiky RUP jsou shrnuty v tabulce 3.6. 

Užití popsané nebo jiné sady atribut  závisí na konkrétním projektu. P i
definici množiny atribut  je ale d ležité, aby atributy byly co nejjedno-
dušší. Volte pouze takové, které budou pro projekt prosp šné. Není-li 
atribut p ínosem, rad ji ho v bec nepoužívejte. 

Po et atribut
se snažte 
udržovat na 
minimu 
prosp šném pro 
sv j projekt. 
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Tabulka 3.6 

Atribut Sémantika 

Status Tento atribut m že mít jednu z následujících hodnot: 

Navrženo (proposed) – o požadavcích se stále diskutuje a ješt  nebyly odsouhlaseny. 

P ijato (approved) – požadavky byly schváleny a mohou být implementovány. 

Odmítnuto (rejected) – požadavky byly odmítnuty a nebudou implementovány. 

Za len no (incorporated) – Požadavky byly implementovány v ur ité verzi. 

Benefit (význam) Tento atribut m že mít jednu z následujících hodnot: 

Kritický – požadavek musí být implementován, v opa ném p ípad  nebude systém 
pro zainteresované p ijatelný. 

D ležitý – požadavek lze vynechat, ale je možné, že by to mohlo nep ízniv  ovlivnit 
použitelnost systému a spokojenost všech zainteresovaných osob. 

Užite ný – požadavek lze vynechat bez významného dopadu na p ijatelnost systému. 

Effort (snaha) Odhadovaná doba a prost edky nezbytné k implementaci funkce m ené normovanými 
pracovními dny nebo jinými jednotkami, nap íklad funk ními body (www.ifpug.org).

Risk (riziko) Riziko spojené s p idáním funkce – vysoké, st ední, nízké. 

Stability (stabilita) Odhadovaná pravd podobnost zm ny požadavku – vysoká, st ední, nízká. 

TargetRelease  
(cílováVerze) 

Verze produktu, v níž by m l být požadavek implementován. 

3.7 Hledání požadavků 
Požadavky vyplývají z kontextu systému, který se snažíte modelovat. Co 
m že být kontextem systému? 

 P ímí uživatelé systému, 
 ostatní zainteresované osoby (nap íklad manaže i, údržba, správci), 
 další systémy, s nimiž bude systém v kontaktu, 
 hardwarová za ízení, s nimiž bude systém v interakci, 
 právní a regula ní omezení, 
 obchodní cíle. 

Inženýrství požadavk  obecn  za íná dokumentem o p edstav , v n mž je 
v hlavních rysech popsáno, co bude nový systém d lat a jakým p ínosem 
bude pro množinu zainteresovaných osob. Smyslem zmi ovaného doku-
mentu je zachycení cíl , jež jsou z pohledu zainteresovaných nejpodstat-
n jší. Dokument s vizí vzniká podle metodiky Unified Process b hem fáze 
Zahájení a vytvá í jej systémový analytik. 

Dokument obsahující p edstavu o novém systému je závdavkem opravdo-
vého inženýrství požadavk . V n kolika následujících oddílech se tedy už 
m žeme soust edit na techniky získávání požadavk .
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3.7.1 Získávání požadavků: 
Mít mapu ještě neznamená vládnout území! 

Kdykoli p i zachycení požadavk  na softwarový systém pracujete s lidmi, 
snažíte se jejich prost ednictvím získat co nejp esn jší obraz nebo mapu je-
jich pracovního modelu. Podle Noama Chomského (viz jeho kniha Syntactic
Structures (Syntaktické struktury) vydaná v roce 1975, ve které pojednává 
o transforma ní gramatice) je tato mapa vytvo ena t emi procesy: vy aze-
ním, deformací a zobecn ním. Tento postup je naprosto nezbytný, protože 
nemáme k dispozici žádné poznávací za ízení, které by bylo schopno zachy-
tit každou nuanci a podrobnost zkoumaného sv ta do nekone n  podrobné 
duševní mapy – musíme si tedy vybírat. Naše volba v nep eberném množ-
ství možných informací musí projít následujícími výb rovými síty: 

 Vy azením, kdy je informace odfiltrována, 
 deformací, kdy je informace upravena souvisejícími mechanismy tvor-

by a halucinace, 
 zobecn ním, kdy dochází k tvorb  pravidel, víry a zásad týkajících se 

pravdy a klamu. 

Tyto selektivní rysy jsou mechanismem utvá ejícím p irozené jazyky. Je 
d ležité o nich v d t – p edevším tehdy, snažíte-li se o co nejpodrobn jší
zachycení požadavk  a o jejich co nejd kladn jší analýzu. M žeme totiž 
pot ebovat jejich aktivní ozna ení a vybídnutí k obnovení informace. 

Následující vý et obsahuje n kolik p íklad  ze systému správy knihovny. 
U každého je uvedena pochybnost, ale i eventuální odpov  na ni. 

 P íklad: „Používají systém k výp j kám knih.“ – vy azení. 
 Pochybnost: Kdo p esn  používá systém k výp j kám knih? Všichni 

uživatelé systému, nebo jen n kte í? 
 Odpov : N kte í používají systém jen pro kontrolu aktuálního 

stavu inventá e.
 P íklad: „ tená i si nemohou p j it další knihu, dokud nevrátí knihy 

s prošlou výp j ní lh tou.“ – zkreslení. 
 Pochybnost: Existují p ípady, kdy si n kdo mohl p j it novou kni-

hu, i když knihu s prošlou výp j ní lh tou dosud nevrátil? 
 Odpov : Ve skute nosti existují dva p ípady, kdy se právo tená e

vyp j it si knihu znovu obnoví. Zaprvé – po vrácení všech zap j e-
ných knih, za druhé – pokud za nevrácenou knihu zaplatí. 

 P íklad: „Každý, kdo si chce p j it knihu, musí mít pr kazku.“ – zobecn ní.
 Pochybnost: Existuje n jaký uživatel tohoto systému, který nemusí 

mít pr kazku? 
 Odpov : N kte í jeho uživatelé, t eba uživatelé z dalších kniho-

ven, nemusí mít pr kazky, nebo mají speciální typ pr kazky s ji-
nými lh tami a podmínkami. 

P irozený jazyk 
je utvá en t emi
selektivními rysy: 
vy azením, 
zkreslením 
a zobecn ním. 
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Obzvlášt  zajímavé jsou poslední dva p ípady, nebo  jsou p íkladem velice 
b žného jazykového vzoru – univerzálního kvantifikátoru. Kvantifikátor je 
prost edek významové výstavby v ty vyjad ující kvantitu, nap íklad: 

 Všichni, 
 každý, 
 vždy, 
 nikdy, 
 nikdo, 
 žádný. 

Kdykoli se setkáte s univerzálním kvantifikátorem, máte co do in ní s vy-
azením, zkreslením nebo zobecn ním. Kvantifikátory asto ozna ují, že 

jste dosáhli hranic nebo mezí n í duševní mapy. P i analýze se tedy asto
skute n  vyplatí vyzvat univerzální kvantifikátory „na souboj“. Tém  jsme 
napsali „vždy se vyplatí vyzvat univerzální kvantifikátory“, ale pak jsme své 
zobecn ní sami napadli! 

3.7.2 Konzultace 
Konzultace se všemi zú ast nými je nejp ím jším zp sobem shromaž ování
požadavk . Obvykle je lepší vést konzultace a pohovory s jednotlivými zain-
teresovanými zvláš . Nejd ležit jší body jsou uvedeny v následujícím vý tu. 

 Nem jte p edstavy o ešení – m žete si myslet, že velmi dob e víte, co 
zú astn ní pot ebují, ale b hem pohovor  musíte dát své p edsudky 
a p edpojatost stranou. Je to totiž jediný zp sob, jímž se v bec m žete 
dov d t, co skute n  pot ebují. 

 Zadávejte otázky bez kontextu – jde o otázky, které by nem ly postu-
lovat ani p edem p edpokládat jakoukoli odpov , ale které by m ly 
dotazovanou osobu stimulovat, aby se o problému rozpovídala. 
Dobrou otázkou je nap íklad: „Kdo používá ten systém?“, protože je 
bez skrytého kontextu a povzbuzuje k diskusi, zatímco otázka typu 
„Používáte ten systém?“ je špatná, jelikož p edpokládá odpov  typu 
ano/ne a ukon uje diskusi. 

 Naslouchejte – je to jediný zp sob, jímž lze zjistit skute né pot eby zú-
astn ných. Dejte jim tedy prostor. Umožn te jim zamluvit otázku a roz-

povídat se o problému vlastními slovy. Hledáte-li na své otázky specifické 
odpov di, m žete sledovat potvrzení svých p edstav o ešení, což vás 
bude nutn  svád t k pokládání uzav ených predikativních otázek. 

 Ne t te myšlenky – ve skute nosti to všichni do ur ité míry d láme. 
tení myšlenek je ale pouze p edstava, že víme, co jiná osoba cítí, co 

chce nebo na co myslí. Tato p edstava je založena na osobních zkuše-
nostech. V podstat  vyjad uje to, co jsme cítili, cht li nebo na co jsme 
mysleli v podobné situaci my. Je to velmi d ležitá lidská schopnost, 
protože je základem empatie. P i hledání požadavk  vás ovšem m že
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svést na scestí, protože výsledkem s nejv tší pravd podobností nebude 
to, co cht jí zainteresované osoby, ale spíše to, co chcete vy.

 M jte trp livost! 

Prost edí, v n mž je rozhovor veden, m že mít rovn ž velký vliv na kvalitu zís-
kaných informací. Osobn  doporu ujeme neformální rozhovory nap íklad 
v kavárn , protože toto prost edí navozuje uvoln nou a otev en jší atmosféru. 

Nejlepšími pom ckami pro zachycení informací b hem rozhovoru jsou pero 
a papír! Datlování do notebooku vyrušuje a odvádí pozornost obou osob. 
V mnoha p ípadech m že lov ka poskytujícího informace zastrašit. Užite né 
jsou myšlenkové mapy jakožto flexibilní, neúto ný a graficky bohatý zp sob
shromaž ování informací. Více se o nich dovíte na adrese www.mind-map.com.

Po skon ení rozhovoru analyzujte získané informace a navrhn te první 
požadavky.

3.7.3 Dotazníky 
Dotazníky nenahradí osobní rozhovory. 

Pokud jste se rozhodli použít dotazníky bez osobních pohovor , m žete se 
ocitnout v bezvýchodné situaci, v níž budete muset sestavit seznam dota-
z , aniž byste v d li, na co vše se chcete zeptat. 

Dotazníky mohou být užite nými dopl ky osobních pohovor . Jsou vhodné 
k získání odpov dí na konkrétní uzav ené dotazy. B hem pohovor  nebo 
neformálních rozhovor  m žete získat d ležité podklady pro otázky, které 
pak m žete zahrnout do dotazníku. Ten pak lze použít pro v tší po et zain-
teresovaných lidí. Pomocí takového dotazníku si m žete snadno ov it, zda 
jste požadavky na nový systém pochopili správn .

3.7.4 Dílna požadavků 
Jde o jeden z nejefektivn jších zp sob  zachycování požadavk . V díln  by 
vám m li klí oví podílníci pomoci s identifikací nejd ležit jších požadavk .

Dílna by m la být zam ena hlavn  na hledání nových nápad  p i diskusi. 
Je to efektivní technika zjiš ování informací. 

Akté i dílny by m li být sparingpartner, inženýr požadavk , nejd ležit jší
zainteresované osoby a experti v oboru. Postup vypadá takto: 

1. Vysv tlete všem, že se jedná skute n  o spontánní diskusi na téma 
hledání nápad .
1.1. Všechny nápady jsou p ijímány jako dobré. 
1.2. Nápady jsou zaznamenány, nevede se o nich diskuse – nikdy se 

o nic nep ete, jen nápad zapište a pokra ujte dál. K analýze se 
dostanete pozd ji.
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2. Požádejte leny týmu, aby pojmenovali nejd ležit jší požadavky na systém. 
2.1. Zapište každý požadavek na samostatný líste ek.
2.2. Nalepte líste ek na nást nku nebo na tabuli. 

3. Pozd ji m žete zaznamenané požadavky projít a p ipojit k nim doda-
te né atributy (viz oddíl 3.6.5). 

Po skon ení sch zky analyzujte výsledky a p eve te je na požadavky zp -
sobem, o n mž jsme se zmi ovali v úvodu kapitoly. Výsledky nechte kolo-
vat a opat it poznámkami. 

Inženýrství požadavk  je iterativní proces odhalování požadavk , který tr-
vá tak dlouho, dokud nevybrousíte své znalosti pot eb všech zaintereso-
vaných. K prohloubení znalostí m žete uspo ádat n kolik dílen. 

Mnoho informací o po ádání pracovních dílen a o inženýrství požadavk
obecn  najdete v publikacích [Leffingwell 1] a [Alexander 1]. 

3.8 Čemu jste se naučili? 
V této kapitole jsme znázornili pracovní postup tvorby požadavk  v me-
todice UP. Kapitola obsahuje obecné pojednání o požadavcích na vznika-
jící software. Následující seznam vyjmenovává vše, emu jste se v této 
kapitole nau ili.

 V tšina prací spojená s definicí a specifikací požadavk  je vykonána ve 
fázích zahájení a rozpracování projektu v metodice UP. 

 Náš metamodel požadavk  (viz obrázek 3.3) ukazuje, že existují dva 
zp soby zachycení požadavk  – zaprvé jako funk ní a nefunk ní po-
žadavky, zadruhé jako p ípady užití a akté i.

 Detail pracovního postupu tvorby požadavk  v metodice UP obsahuje 
následující aktivity, které nás jako objektov  orientované analytiky 
a návrhá e zajímají. 

 Vyhledání aktér  a p ípad  užití, 
 detail p ípadu užití, 
 struktura modelu p ípadu užití. 

 Standardní pracovní postup tvorby požadavk  v metodice UP jsme 
rozší ili tímto zp sobem: 

 Aktér: tv rce požadavk ;
 aktivita: vyhledání funk ních požadavk ,
 aktivita: vyhledání nefunk ních požadavk ,
 aktivita: stanovení priorit jednotlivých požadavk ,
 aktivita: sledování požadavk  až k p ípad m užití. 

 V tšina projekt  kon í nezdarem v d sledku problém , které vznikly 
v procesu inženýrství požadavk .
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 Existují dva typy požadavk :
 Funk ní požadavky (functional requirements), jež popisují požado-

vanou službu systému, 
 nefunk ní požadavky (non-functional requirements), které definují 

vlastnosti systému a omezení, za nichž musí pracovat. 
 Správn  formulované požadavky by m ly být vyjád eny jednoduchým 

strukturovaným jazykem (angli tinou, echoangli tinou) s užitím klí-
ového slova bude (shall), aby je bylo možné v nástrojích pro podporu 

inženýrství požadavk  snadno zpracovat. 
 <id> <system> bude <funkce> 

 Specifikace systémových požadavk  obsahuje funk ní i nefunk ní po-
žadavky na vznikající systém. Specifikace m že mít podobu: 

 Dokumentu, 
 databáze v nástroji pro správu požadavk .

 Požadavky lze uspo ádat do taxonomie – do hierarchie typ  požadav-
k , která kategorizuje požadavky. 

 Požadavky mohou mít atributy – dodate né informace (metadata) p i-
družené k jednotlivým požadavk m:

 nap íklad priorita (Nezbytný, Možný, Eventuální, Chceme mít), 
 nap íklad atributy RUP (Status, Význam, Snaha, Riziko, Stabilita, 

CílováVerze), 
 M li byste udržovat minimální po et atribut , které budou pro váš 

projekt prosp šné.
 Mapa není dobyté území. P irozený jazyk obsahuje: 

 Odstran ní, což jsou odfiltrované informace, 
 zkreslení, což jsou pozm n né informace, 
 zobecn ní, což jsou pravidla, víra a zásady, které byly vytvo eny 

o pravd  a nepravd .
 Univerzální kvantifikátory (nap íklad všichni, n kte í) mohou nazna-

ovat hranice n í duševní mapy ve vid ní okolního sv ta. Platnost ta-
kových kvantifikátor  je t eba ov it. 

 Techniky hledání požadavk :
 pohovory, 
 dotazníky, 
 dílny. 



 

Kapitola 4 

Modelování případů užití 

4 4

4.1 Kudy kam? 
V této kapitole se budeme zabývat základy modelování p ípad  užití, což 
je další forma inženýrství požadavk . Provedeme vás procesem modelo-
vání p ípad  užití v souladu se zásadami metodiky UP. Soust edíme se na 
specifické techniky a strategie, které m že objektov  orientovaný analytik 
nebo návrhá  (designér) k efektivnímu modelování p ípad  užití použít. 
Abychom se mohli na zmi ované techniky zam it, budeme se snažit o co 
nejjednodušší p ípady užití. Vypracovali jsme však úplný (mimochodem 
mnohem složit jší) funk ní p íklad, který najdete na našich webových 
stránkách www.umlandtheunifiedprocess.com.

Jazyk UML nespecifikuje žádnou formální strukturu pro specifikaci p í-
pad  užití. To je problém, protože r zní analytici a návrhá i p ijímají 
r zné standardy. Jak si v takové situaci poradit? P ijali jsme jednoduchý 
a ú inný standard – jak pro tuto kapitolu, tak pro celý p íklad. Chcete-li 
s naším p ístupem poradit, najdete na našich stránkách rovn ž schéma 
XML (eXtensible Markup Language) pro p ípady užití a aktéry (actors), 
které m žete ve svých projektech použít bezplatn . Zmi ované šablony 
jsou založeny na nejlepších pr myslových zkušenostech a poskytují jed-
noduchý, a p ece ú inný standard pro zachycení specifikací p ípad  užití. 

Na našem webu najdete rovn ž velmi jednoduchý dokument s definicí stylu 
XSL (eXtensible Stylesheet Language) ur ený pro p evod dokument  XML 
obsahujících p ípady užití na dokumenty HTML, jež lze zobrazit v prohlíže-
i. Zmi ovaný styl XSL je velice užite ným p íkladem, který m žete snadno 

p izp sobit vlastnímu oboru nebo jiným standard m dokumentace použí-
vaným v r zných organizacích. Podrobná diskuse o jazyku XML je nad rá-
mec této knihy. Nám ty, které vám ú elné využití dokument  XML usnadní, 
najdete v knihách jako XML Black Book 2nd Edition ( erná knha XML, 2. vy-
dání) a XML Krok za krokem (viz http://knihy.cpress.cz/Pocitac/Book.asp?ID=2318)

Krom  otev ených schémat a p edloh se styly využíváme rovn ž pokro ilej-
šího postupu nazvaného SUMR (Simple Use case Markup Restructured). Je 
to jednoduchý otev ený strukturovaný textový zna kový jazyk pro p ípady 
užití a aktéry. Na našem webu najdete schéma SUMR, analyzátory a gene-
rátory dokument  XML a HTML. Více podrobností najdete v oddíle 2.2. 
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Obrázek 4.1 
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4.2 Modelování případů užití 
Modelování p ípad  užití je jednou z forem inženýrství požadavk . V od-
dílu 3.6 jste vid li, jak vytvo it specifikaci systémových požadavk ekn -
me „tradi ním“ zp sobem. Modelování p ípad  užití je jiným, 
dopl kovým zp sobem získávání a dokumentování požadavk . Modelo-
vání p ípad  užití se skládá z následujících aktivit: 

 Nalezení hranic systému, 
 vyhledání aktér  (actors), 
 nalezení p ípad  užití: 

 Specifikace p ípadu užití, 
 ur ení alternativních scéná .

 Uvedený postup je t eba opakovat, dokud nedojde k ustálení p ípad
užití, aktér  a hranic systému. 

Obvykle budete za ínat s ur itým po áte ním odhadem hranic systému. 
Tento odhad vám pom že definovat rozsah modelovacích aktivit. Jednot-
livé akce jsou pak provád ny opakovan  a asto soub žn .

Výstupem uvedených aktivit je model p ípadu užití. Tento model obsahu-
je ty i komponenty: 

 Hranice systému (system boundary). Ohrani ení zobrazené kolem 
p ípad  užití, jež je vyzna ením území nebo hranic modelovaného sys-
tému. Tomu se v UML 2 íká subjekt.

 Akté i (actors). Jsou to role, p id lené osobám nebo p edm t m po-
užívajícím daný systém. 

 P ípady užití (use cases). innosti, které mohou akté i se systémem 
vykonávat. 

 Relace (relationships). Smysluplné vztahy mezi aktéry a p ípady užití. 

Modely p ípad  užití navíc poskytují hlavní zdroj objekt  a t íd. Jsou prvot-
ním vstupem k modelování t íd.

4.3 Aktivita metodiky UP: 
najít aktéry a případy užití 

V tomto oddíle se zam íme na aktivitu „Nalezení aktér  a p ípad  užití“ 
v požadavcích (viz oddíl 3.4). Tato aktivita je znázorn na na obrázku 4.2. 
Na podrobnosti p ípadu užití se zam íme v oddílu 4.4. 

P i hledání aktér  a p ípad  byste se m li podívat na vstupy: 

 Obchodní (provozní) model – je možné, že máte obchodní (provozní) 
model, jenž souvisí s modelovaným systémem. Je-li tomu tak, je to 
znamenitý zdroj požadavk .

 Model požadavk  – Tento model jsme popsali ve 3. kapitole. Poža-
davky jsou velmi hodnotným vstupem p i modelování p ípad  užití. 

P ípady užití jsou 
zp sobem 
zachycení 
požadavk .

Modelování 
p ípad  užití 
zahrnuje nalezení 
aktér  a p ípad
užití.
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Funk ní požadavky nazna ují p ípad užití a aktéry. Nefunk ní poža-
davky zase nazna ují problémy, na n ž budete muset p i tvorb  mode-
lu p ípadu užití myslet. 

 Seznam vlastností – jde o množinu vhodných požadavk , které mo-
hou nabýt podoby dokumentu s vizí nebo jeho obdoby. 

V prvotním Jacobsonov  díle byl model požadavk  (na obrázku 4.2 s še-
dým pozadím, je tak z ejmé, co se v i p vodnímu obrázku zm nilo) na-
hrazen dopl kovým dokumentem požadavk , jenž byl zprvu univerzálním 
úložišt m všech nefunk ních požadavk  zahrnujících p ípady užití. V na-
šem novém a robustn jším zp sobu zpracování požadavk  byl za azen do 
modelu požadavk , jehož je nyní podmnožinou. 

Obrázek 4.2 

4.3.1 Subjekt (Hranice systému) 
První v cí, kterou musíte ud lat, p emýšlíte-li o tvorb  softwarového sys-
tému, je stanovení jeho hranic. Jinými slovy to znamená, že musíte ur it,
co je sou ástí systému (uvnit  jeho hranic) a co naopak není jeho sou ástí (za 
hranicemi systému). Zní to docela samoz ejm , ale v mnoha projektech 
vznikly problémy práv  v d sledku neur itých hranic systému. Stanovení 
hranic systému má obrovský dopad na funk ní požadavky (a leckdy i na 
požadavky nefunk ní). Už jsme se m li možnost mnohokrát p esv d it, že 
neúpln  nebo dokonce špatn  specifikované požadavky mohou zp sobit 
krach projektu. V UML 2 se hranice systému ozna ují jako subjekt a tento 
termín budeme používat i my. 

Subjekt definuje ten, kdo systém používá (akté i), a to, co specifikuje p í-
nos systému aktér m ( ili p ípady užití). 

Hranice systému 
odd luje systém 
od zbytku sv ta. 
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Subjekt je vyjád en jako ráme ek s popiskem obsahujícím název systému. 
Akté i jsou nakresleni mimo takto vyzna ené území, zatímco p ípady užití 
jsou umíst ny uvnit . Modelování p ípad  užití za ínáte s provizorním tu-
šením, kde by asi mohl subjekt být. Jakmile se vám poda í najít aktéry 
a p ípady užití, stane se subjekt mnohem z eteln jší.

4.3.2 Co jsou to aktéři? 
Aktér specifikuje roli, kterou ur itá externí entita p ijímá v okamžiku, kdy 
za íná daný systém bezprost edn  používat. M že vyjad ovat roli uživate-
le, roli dalšího systému, který se dotýká hranic vašeho systému. 

V UML 2 mohou akté i zastupovat jiné subjekty, což umož uje propojit 
r zné modely p ípad  užití. 

Ke správnému pochopení aktér  je t eba nejprve dob e porozum t kon-
cepci rolí. Považujte role za klobouk, který p edm t nosí v ur itém kontextu. 
P edm ty mohou mít mnoho rolí soub žn , ale také postupn . Ur itou
roli tedy mohou hrát r zné p edm ty soub žn  nebo postupem asu. 

Pokud ve svém systému identifikujeme roli Zákazník, mohou tuto roli hrát 
skute ní lidé, jako jsou Leoš, Eva, Petr, Wolfgang, Isaac a mnoho dalších. 
Petr by mohl být také správcem systému (aktér SprávceSystému), ale p esto 
by mohl soub žn  vystupovat v roli Zákazník.

Základní chybou za áte ník  p i modelování p ípad  užití je zám na role, 
která hraje ur itou úlohu v kontextu systému, s konkrétním p edm tem. 
Vždy se ptejte: „Jakou roli tento p edm t hraje ve vztahu k systému?“ Tak-
to budete obvykle schopni najít chování mezi r znými p edm ty. Pak už 
budete schopni také zjednodušit model p ípad  užití. 

Akté i jsou v jazyce UML znázorn ni jako na obrázku 4.3. Aktér je pou-
hým stereotypem t ídy se svým vlastním symbolem (ikonou). Ob  formy 
notace aktéra jsou platné. V tšina analytik  však up ednost uje figurku 
p i vyjád ení rolí p id lovaných osobám, zatímco obdélník je používán 
spíše k vyjád ení rolí, které hrají další systémy. 

Obrázek 4.3 

Uv domte si, že akté i jsou v i systému externími entitami. Používáte-li k za-
koupení knihy nap íklad systém elektronického obchodování, jako je t eba 
elektronické knihkupectví, jste pro daný systém externí entitou. Za zmínku 
však stojí, že i když jsou akté i z pohledu systému externími entitami, udržu-
je systém obvykle ur itou interní reprezentaci jednoho nebo více aktér .

Akté i jsou 
vyjád ením rolí 
p id lených 
p edm t m, 
které 
bezprost edn
používají daný 
systém. 

Akté i jsou v i
systému 
externími 
entitami. 
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V uvedeném p íkladu bude systém elektronického knihkupectví jist  vést 
záznamy o všech svých zákaznících. Takový záznam m že obsahovat jméno, 
p íjmení, adresu apod. To je interní reprezentace aktéra Zákazník. Nyní je d -
ležité, abychom si ud lali jasno – aktér Zákazník je v i systému externí. Sys-
tém však m že uchovávat t ídu ZáznamOZákazníkovi, což je interní reprezentace 
jednotlivc , kte í hrají roli aktéra Zákazník.

4.3.2.1 Označení aktérů 

Abychom mohli aktéry ozna it, musíme zvážit, kdo nebo co daný systém 
používá a jakou roli p i komunikaci se systémem hraje. K rolím, které osoby 
nebo p edm ty ve vztahu k systému hrají, m žete dosp t úvahou o specific-
kých osobách a p edm tech a následným zobec ováním (generalizací). 
K ozna ení aktér  jist  napomohou odpov di na následující otázky: 

 Kdo nebo co používá daný systém? 
 Jakou roli v této interakci hraje? 
 Kdo instaluje systém? 
 Kdo spouští a vypíná systém? 
 Kdo se stará o jeho údržbu? 
 Jaké další systémy spolupracují se systémem? 
 Kdo systému zadává informace a kdo je používá? 
 D je se n co v ur itou dobu? 

P i modelování aktér  pamatujte na následující body: 

 Akté i jsou v i systému vždy externí – jsou tedy vždy mimo vaši kontrolu. 
 Akté i komunikují bezprost edn  se systémem – práv  to napomáhá 

vhodné definici subjektu. 
 Akté i p edstavují role, které osoby nebo p edm ty ve vztahu k systé-

mu hrají; nejsou to konkrétní osoby, ani konkrétní p edm ty.
 Jedna osoba nebo p edm t m že mít ve vztahu k systému soub žn

nebo v návaznosti mnoho rolí. Kdybyste p ipravovali zaškolovací kurz 
a následn  jej i vedli, m li byste z pohledu systému plánování kurzu 
dv  role – „Instruktor“ a „Autor kurzu“. 

 Každý aktér musí mít krátký smysluplný název, který je srozumitelný 
z obchodního hlediska. 

 Každý aktér musí mít krátký popis (jedno – nebo dvou ádkový), který 
výstižn  popisuje roli aktéra z obchodního hlediska. 

 Podobn  jako t ídy mohou mít i akté i vlastní p ihrádky, jež znázor u-
jí atributy aktéra a události, které m že aktér p ijímat. Obvykle se však 
nevyužívají a v diagramech p ípad  užití se objevují z ídkakdy. Proto 
se jimi dále zabývat nebudeme. 

4.3.2.2 Čas jako aktér 

Pot ebujete-li modelovat to, co se vašemu systému stane v ur itém aso-
vém bod , ale co zárove  patrn není zp sobeno žádným aktérem, m že-

P i hledání 
aktér  se ptejte: 
„Kdo nebo co 
používá systém 
i kdo nebo co 

s ním 
komunikuje?“ 
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te jako aktéra zavést as (viz obrázek 4.4). P íkladem takové události m že 
být automatická záloha systému, která se spouští každý ve er.

Obrázek 4.4 

4.3.3 Co jsou to případy užití? 
James Rumbaugh definuje v knize The Unified Modeling Language Reference 
Manual (Referen ní p íru ka jazyka UML) p ípad užití jako „specifikaci po-
sloupností inností, v etn  prom nných posloupností a chybových po-
sloupností, které systém, podsystém nebo t ída m že vykonat 
prost ednictvím interakce s vn jšími (externími) aktéry. 

P ípad užití je n co, co aktér od systému o ekává. Je to „p ípad užití sys-
tému specifickým aktérem“: 

 P ípady užití jsou vždy iniciovány aktérem, 
 p ípady užití jsou vždy napsány z pohledu aktéra. 

P ípady užití obvykle považujeme za sou ásti systému. Definice však íká, 
že p ípady užití m žeme rozší it rovn ž na p ípady užití podsystém  ( ást
systému) nebo dokonce jednotlivých t íd. P ípady užití mohou být rovn ž
velice ú inné p i modelování obchodního procesu – i když zrovna tímto 
aspektem se v knize zabývat nebudeme. 

Symbol UML pro p ípad užití je znázorn n na obrázku 4.5. 

Obrázek 4.5 

Název p ípadu užití m že být uveden uvnit  elipsy nebo pod ní. 

4.3.3.1 Definice případů užití 

Jak nejlépe definovat p ípady užití? Projd te seznam aktér  a zvažte zp -
sob, jímž bude každý z nich systém používat. Pomocí této strategie m žete 
vytvo it seznam p ípadných p ípad  užití. Název každého p ípadu užití 
musí být slovesnou vazbou. Koneckonc  p ípad užití popisuje akci!

P i ur ování p ípad  užití m žete leckdy najít nové aktéry – to je v na-
prostém po ádku. Jindy budete muset p i hledání aktér  nebo lépe všech 
vhodných aktér  o funkci systému d kladn  zap emýšlet. 

Modelování p ípad  užití je iterativní proces a postupuje vp ed postupným 
up es ováním. Nejprve za nete s pouhým názvem p ípadu užití. Pozd ji za-

P ípad užití 
popisuje funkce, 
které systém 
poskytuje 
k užitku jednoho 
nebo více aktér .

P i hledání 
p ípad  užití si 
kla te otázky: 
„Jak budou 
jednotliví akté i
systém 
používat?“ a „Co 
bude systém 
jednotlivým 
aktér m
poskytovat?“ 
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nete k názvu p ipojovat další podrobnosti. Zmi ované podrobnosti se 
skládají z po áte ních krátkých popis , které nakonec up esníte do úplné 
specifikace. Následující seznam obsahuje n kolik užite ných otázek, které si 
m žete klást ve snaze definovat p ípady užití. 

 Jaké funkce jednotliví akté i od systému o ekávají? 
 Bude systém uchovávat a poskytovat informace? Pokud ano, jací akté i

budou tyto innosti aktivovat? 
 Jací akté i budou upozorn ni na zm nu stavu systému? 
 Existují n jaké vn jší události, které ovliv ují systém? Co upozorní sys-

tém na tyto události? 
 Reaguje systém na vn jší systémy? 
 Generuje systém zprávy? 

4.3.3.2 Diagram případu užití 

V diagramu p ípadu užití vyjad ujeme ráme kem subjekt. Ráme ek je 
subjektem a, jak jsme se již zmínili v oddíle 4.3.1, vyjad uje hranice systé-
mu modelovaného pomocí p ípad  užití. Aktéry znázor ujeme vn  sub-
jektu, zatímco p ípady užití, které utvá ejí chování systému, umis ujeme 
uvnit  subjektu (viz obrázek 4.6). 

Obrázek 4.6 

Vztah mezi aktérem a p ípadem užití je znázorn n pomocí plné áry, což 
je v jazyku UML symbol p i azení. Tématem p i azení se budeme 
podrobn  zabývat v 9. kapitole. U tohoto typu p i azení se vždy p edpo-
kládá implicitní stereotyp «communication», který ozna uje, že aktér a p ípad 
užití spolu ur itým zp sobem komunikují. Zmi ovaný stereotyp však v di-
agramu p ípadu užití není nikdy explicitn  zobrazen. 
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4.3.4 Slovníček pojmů 
Slovní ek pojm  (project glossary) daného projektu m že být jedním 
z jeho nejd ležit jších artefakt . Každé odv tví má vlastní žargon, jazyk, 
terminologii. Hlavní smysl inženýrství požadavk  a analýzy spo ívá v po-
chopení a v zachycení tohoto jazyka. Slovní ek pojm  poskytuje lexikon 
klí ových obchodních termín  a definicí. Jednotlivým položkám v tomto 
slovníku by m li rozum t všichni, kdo se na projektu ur itým zp sobem 
podílejí – v etn  uživatel .

Slovní ek pojm  musí krom  definice klí ových termín ešit otázku 
všech synonym a homonym. 

 Synonyma jsou slova, výrazy nebo gramatické tvary stejného, tém  stej-
ného nebo podobného významu. Jsou to slova souzna ná. Rozlišujeme 
synonyma primární (nap íklad dopis – psaní), synonyma sekundární 
(nap íklad state n  (se bránit) – sm le (úto it)), synonyma lexikální 
a kone n  synonyma kontextová. Objektov  orientovaní analytici musí 
vždy jedno ze synonym (takové, které je nejrozší en jší) zvolit a používat 
je konzistentn  v celém projektu. Jiné varianty musí být z model  zcela 
vylou eny. Pro ? Kdybyste totiž umožnili užití synonym, mohli byste na-
konec skon it se dv ma t ídami, které poskytují zhruba stejné funkce… 
jsou však pojmenovány jinak! Kdybyste krom  toho umožnili užití všech 
synonym sestavených jen k tomuto ú elu, museli byste zajistit, aby se sku-
te ná sémantika jednotlivých slov stup ovit  rozcházela. 

 Homonymum je slovo nebo jiná jazyková jednotka, pop ípad  její tvar 
(morfém, gramatický tvar, slovo, spojení slov, v ta), zn jící nebo psané 
stejn , ale nabývající r zných význam . To dává obrovský prostor pro 
vznik mnoha komunika ních problém , nebo  r zné skupiny lidí pou-
žívají r zné slovesné formy, p estože si myslí, že mluví stejným jazy-
kem. Jedním z nejlepších zp sob , jak se s tímto problémem 
vypo ádat, je volba jednoho významu pro daný termín, p ípadn  zave-
dení nových termín  pro další homonyma. 

Do slovní ku pojm  byste m li zanést všechny up ednost ované termíny 
a u každé definice uvést veškerá synonyma. Sou ástí popisovaného proce-
su m že být i snaha p im t uživatele a zainteresované osoby k osvojení ji-
né terminologie. To je asto velmi náro ná úloha, protože tito lidé musí 
zm nit zp sob, jakým do té doby mluvili. Ovšem práv  v tomto p ípad
mnohonásobn  platí p ísloví, že vytrvalost a trp livost r že p ináší. 

Jazyk UML nenastavuje žádné standardy pro slovní ky pojm . Platí za ber-
nou minci, že ím jednodušší a stru n jší je, tím lépe. Používejte klasický 
slovníkový formát: abecedn  se azený seznam hesel – slov a definicí. Leckdy 
posta í prostý textový dokument. Rozsáhlejší projekty mohou vyžadovat 
verzi HTML nebo XML dostupnou všem zú astn ným osobám v režimu on-
line. V ur itých p ípadech je dokonce t eba použít i jednoduchou databázi. 
Uv domte si, že ím p ístupn jší slovní ek bude a ím snazší bude jeho užití, 
tím kladn jší a spolehliv jší bude jeho celkový dopad na celý projekt. 

Zachy te 
obchodní
(podnikatelský) 
jazyk a žargon 
ve slovní ku
pojm  daného 
projektu. 
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ást ukázkového slovníku projektu si m žete prostudovat v tabulce 4.1. 
Kv li zachování stylu používáme místo prázdných polí rad ji slovo „žád-
ný“, nemá-li termín žádná synonyma ani homonyma. Tím dáváme jedno-
zna n  najevo, že jsme o daném pojmu uvažovali. 

Termíny a definice zanesené ve slovní ku pojm  budou použity rovn ž
v modelu UML. Musíte tedy zajistit, aby byly oba dokumenty náležit  syn-
chronizovány. V tšina nástroj  CASE však bohužel neposkytuje žádnou 
podporu tohoto typu, a proto musíte tuto innost zajistit sami. 

Tabulka 4.1: Slovník projektu Clar View Training ECP (E-Commerce Platform) 

Pojem Definice

Katalog Výpis všech produkt , jež spole nost Clar View Training v sou asné dob  nabízí 
k prodeji. 

Synonyma: žádná 
Homonyma: žádná 

Pokladna Elektronická obdoba skute né pokladny v supermarketu. 

Místo, v n mž zákazníci mohou platit za produkty v jejich nákupních košících. 

Synonyma: žádná 
Homonyma: žádná 

Clar View Training Spole nost se specializací na prodej knih a disk  CD. 

Synonyma: CVT 

Homonyma: žádná 

Kreditní karta Karta typu Visa nebo Mastercard, kterou lze použít k zaplacení za produkty. 

Synonyma: Karta 

Homonyma: žádná 

Zákazník Strana, která kupuje produkty nebo služby od spole nosti Clar View Training 

Synonyma: žádná 

Homonyma: žádná 

4.4 Aktivita metodiky Unified Process: 
Detail případu užití 

Jakmile jste vytvo ili diagram p ípadu užití a ozna ili aktéry a klí ové p í-
pady užití, je t eba se pustit postupn  do jejich specifikace. Tato aktivita 
UP je ozna ována jako „Detail p ípadu užití“ (Detail a use case) a je shr-
nuta na obrázku 4.7. 

V tomto okamžiku je nesmírn  d ležité uv domit si fakt, že nikdo obvykle 
nevykonává žádnou innost v p esn  definované posloupnosti. Musíte tedy 
specifikovat n které, p ípadn  všechny, p ípady užití. P edvedení paralel-
ních aktivit v knize, která je už ze své podstaty lineární, je nesmírn  obtížné! 



 Kapitola 4 – Modelování případů užití 99 

Obrázek 4.7 

Výstupem zmi ované aktivity je podrobn jší p ípad užití. Ten se skládá 
alespo  z názvu a specifikace p ípadu užití. Krom  toho m že (nepovin-
n ) obsahovat rovn ž stru ný popis. 

4.5 Specifikace případu užití 
Pro specifikace p ípad  užití neexistuje žádný standard UML. Obvykle se 
však používá šablona znázorn ná na obrázku 4.8. Existuje sice mnoho kom-
plexn jších šablon – obecn  byste se však m li p i modelování p ípad  užití 
držet té nejjednodušší formy. P ípad užití na obrázku 4.8 se týká placení 
DPH, což je forma dan  z obratu odvád ná v mnoha evropských zemích. 

Rozhodn te se pro standard, jenž budete konzistentn  používat v pr b hu
celého projektu. Je to nesmírn  d ležité. Pracovali jsme totiž také v organi-
zacích, kde takový standard neexistoval. Kv li tomu byl celý proces modelo-
vání p ípad  užití zbyte n  složitý. Existuje mnoho r zných formát ,
úrovní podrobností a dokonce i mnoho r zných výklad  toho, co je, nebo 
není p ípad užití – dokonce v rámci jednoho projektu! Jednoduchý, ale 
efektivní standard pro specifikace p ípad  užití m že v zajišt ní úsp chu
projektu díky analýze p ípad  užití pomoci. S takovým standardem vás 
seznámíme nejen v této kapitole, ale také v kapitolách dalších. 

Naše šablona jednoduché specifikace p ípad  užití obsahuje následující 
informace: 

 Název p ípadu užití, 
 jedine ný identifikátor p ípadu užití, 
 stru ný popis – odstavec, jenž zachycuje podstatu p ípadu užití, 
 akté i zapojení do p ípadu užití, 

Rozhodn te se 
pro standard 
specifikací 
p ípad  užití 
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 vstupní podmínky – ty musí být spln ny ješt  p ed spušt ním p ípadu
užití – jsou to omezení týkající se stavu systému, 

 hlavní scéná  – popisuje jednotlivé kroky p ípadu užití, 
 výstupní (následné) podmínky – tyto podmínky musí být spln ny na 

konci p ípadu užití, 
 alternativní scéná e – seznam alternativ hlavního scéná e.

Obrázek 4.8 

Pozd ji dosp jeme ke složit jším p ípad m užití, pak rozší íme šablonu, 
aby mohla pojmout dodate né informace. 

P ípad užití na obrázku 4.8 popisuje placení dan  z obratu – což je da ,
kterou je t eba odvád t v mnoha zemích. Finan ní ú ad nakonec vždy své 
dan  dostane, takže tuto podmínku m žeme použít jako výstupní pod-
mínku p ípadu užití. 

Nejlepším ešením je psát p ípady užití v p irozeném „strukturovaném ja-
zyce“ (v našem p ípad  ve strukturované eštin ). V následujících n koli-
ka oddílech vás seznámíme s jednoduchým zp sobem efektivního 
vyjád ení p ípadu užití. 

4.5.1 Název případu užití 
Jazyk UML nemá pro pojmenování p ípad  užití žádný standard. P ípady 
užití však pojmenovávejte vždy VelbloudímZápisem. Takové sousloví by se 
m lo skládat ze sloves nebo slovesných frází a každé slovo takového sou-
sloví by m lo za ínat velkým písmenem. 

P ípady užití popisují chování systému, takže používejte slovesa a slovesné 
fráze – nap íklad ZaplatitDa ZP idanéHodnoty. Vždy byste se m li snažit o na-
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lezení krátkého výstižného názvu. B žný tená  by m l snadno získat dob-
rý p ehled o provozních funkcích a o procesu modelovaném pomocí p í-
padu užití již podle názvu p ípadu užití. V této kapitole, ale i v dalších, 
najdete mnoho p íkladu názv  pro p ípady užití. 

Název p ípadu užití je jedine ným identifikátorem p ípadu užití v rámci 
vašeho modelu. 

4.5.2 ID případu užití 
P estože názvy p ípad  užití musí být v rámci modelu jedine né, lze je 
postupem asu m nit. Proto se asto vyplatí p i adit p ípad m užití také 
jedine né a nem nné íselné identifikátory. 

Pracujete-li s alternativními scéná i (oddíl 4.5.7), m žete se rozhodnout 
pro hierarchický systém íslování, takže alternativní scéná e lze snadno 
p ipojit k hlavnímu scéná i. Má-li p ípad užití íslo X, pak alternativní 
scéná e lze íslovat jako X.1, X.2,…, X.n.

4.5.3 Stručný popis 
Jako stru ný popis by vám m l sta it jeden odstavec, v n mž shrnete cíl p ípadu 
užití. Pokuste se zachytit podstatu p ípadu užití – obchodní p ínos pro aktéry. 

4.5.4 Aktéři 
Z pohledu konkrétního p ípadu užití existují dva typy aktér :

 hlavní (primární) akté i – tito akté i ve skute nosti spoušt jí p ípad užití, 
 vedlejší akté i – tito akté i jsou v interakci s p ípadem užití po jeho 

spušt ní.

Všechny p ípady užití jsou spoušt ny vždy jen jedním aktérem. Ovšem 
stejný p ípad užití m že být spušt n r znými aktéry v r zných okamži-
cích. Všichni akté i, kte í mohou spustit p ípad užití, jsou hlavními aktéry. 
Všichni ostatní jsou aktéry vedlejšími. 

4.5.5 Vstupní a výstupní podmínky 
Vstupní a výstupní podmínky jsou omezením. 

 Vstupní podmínky omezují stav systému p edtím, než je možné p ípad 
užití spustit. Považujte je za jakési vrátné, kte í brání aktér m v aktivaci 
p ípadu užití, dokud nebudou spln ny všechny definované podmínky. 

 Výstupní podmínky omezují stav systému po skon ení p ípadu užití. 

Podívejme se na problém ješt  z jiného úhlu. Vstupní podmínky ur ují, co 
musí být vyhodnoceno jako pravda p edtím, než je možné p ípad užití ak-
tivovat. Výstupní podmínky specifikují, co musí být vyhodnoceno jako 
pravda poté, co byl p ípad užití realizován. Vstupní a výstupní podmínky 
pomáhají v návrhu správné funkce systému. 

Vstupní 
podmínky
omezují stav 
systému  p ed
spušt ním 
p ípadu užití.
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Vstupní a výstupní podmínky by m ly být jednoduchými výrazy týkajícími 
se stavu systému, které budou vyhodnoceny jako pravda nebo nepravda. 
Zmi ované podmínky jsou rovn ž ozna ovány jako booleovské podmínky 
(Boolean conditions). 

Pokud váš p ípad užití nemá vstupní ani výstupní podmínky, m li byste 
v p íslušném oddíle specifikace p ípadu užití napsat „žádné“. Tímto zp -
sobem dáte najevo, že jste o nich uvažovali. Kdybyste tyto oddíly jen vy-
nechali, mohlo by to p sobit vícezna n .

4.5.6 Tok událostí 
Jednotlivé kroky p ípadu užití jsou uvedeny v toku událostí. P ípad užití 
lze považovat za rozv tvenou í ní deltu. Každý p ípad užití má pomyslné 
hlavní koryto a spoustu vedlejších ramen. Menší ramena jsou alternativ-
ními toky. V nich lze zachycovat chyby, rozv tvení nebo p erušení hlavní-
ho toku. Hlavní tok je také ozna ován za hlavní scéná , zatímco 
alternativní toky jsou ozna ovány za vedlejší scéná e.

Hlavní scéná  obsahuje kroky, jež zachycují „ideální sv t“ – je to situace, 
kdy vše probíhá podle o ekávání. Nedochází k žádným chybám, odchyl-
kám, p erušením nebo rozv tvením. 

Odchylky hlavního scéná e lze modelovat dv ma zp soby: 

1. Jednoduché odchylky – vytvo te ramena hlavního scéná e (oddíl 
4.5.6.1). 

2. Složité odchylky – vytvo te alternativní scéná  (oddíl 4.5.7). 

Hlavní scéná  událostí vždy za íná tím, že aktér ur itou inností p ípad 
užití zahájí. Jak za ít? Asi takto: 
1. P ípad užití za íná, když <aktér><funkce>. 

Uv domte si, že aktérem m že být rovn ž as. P ípad užití tedy m že 
klidn  za ít výrazem vyhodnocujícím as (viz obrázek 4.8). 

Tok událostí se skládá z posloupností krátkých deklarativních o íslova-
ných krok  uspo ádaných do asové posloupnosti. Každý krok v toku 
událostí p ípadu užití by m l mít následující tvar: 
< íslo><n co><ur itá akce>. 

Tok událostí p ípadu užití m že být zachycen rovn ž prostým textem, 
prózou. To se však p íliš nedoporu uje, nebo  próza – jak známo – m že
být docela nep esná. 

Hlavní tok 
událostí neboli 
hlavní scéná
popisuje „ideální“ 
kroky p ípadu
užití.

Výstupní 
podmínky
omezují stav 
systému po 
skon ení p ípadu
užití.
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Nyní si p ibližme p íklad dvou krok  v p ípadu užití ZadatObjednávku
(PlaceOrder): 
1. P ípad užití za íná, když zakazník vybere volbu "zadat objednávku". 
2. Zákazník zadá do formulá e jméno a adresu. 

To jsou správn  formulované kroky. V obou p ípadech máme k dispozici 
jednoduché deklarativní popisy skute nosti, že n co vykonává ur itou ak-
ci. Te  se podívejte na špatn  formulovaný krok p ípadu užití: 
2. Jsou zadávány údaje o zákazníkovi. 

Tato v ta ovšem obsahuje t i diskriminanty, které vy azují t i nesmírn
d ležité informace: 

 Kdo zadává údaje o zákazníkovi? Kdo spouští tento p ípad užití? 
 Kam jsou údaje zadávány? 
 Co jsou to vlastn  ty „údaje o zákazníkovi“? 

Rozpoznání diskriminant  a jejich anulování je t eba p i tvorb  p ípad  uži-
tí v novat zvýšenou pozornost. Dokonce i v p ípadech, kdy z kontextu v ty
lze správný význam diagnostikovat nebo alespo  odhadnout. O to však ne-
jde. Smyslem p ípadu užití je p esná definice ur ité funkce systému! 

Zjistíte-li v procesu analýzy jakoukoli neur itost, vy azení nebo zobecn ní,
zadejte si následující otázky: 

 Kdo p esn ...? 
 Jak p esn ...? 
 Kdy p esn ...? 
 Kde p esn ...? 

4.5.6.1 Rozvětvení hlavního scénáře 

Specifikace jazyka UML neup es uje, jak znázornit rozv tvení hlavního 
scéná e.

Používáme proto ustálené slovní spojení, jež umož uje jednoduché roz-
v tvení bez nutnosti psaní samostatných alternativních scéná . K indika-
ci rozv tvení používáme klí ové slovo If.

M li byste ale v d t, že ást analytik  a návrhá  p ípad  užití se m že 
kabonit už jen p i zmínce o v tvení uvnit  p ípad  užití. Obvykle argu-
mentují tím, že všude tam, kde je nová v tev, by m l být napsán nový p í-
pad užití. Z ryze technického hlediska je t mto názor m t eba p iznat
pravdu. My však zaujmeme pragmati t jší postoj. Domníváme se, že men-
ší po et jednoduchých v tví je docela žádoucí, protože snižuje celkový po-
et p ípad  užití. Výsledkem je kompaktn jší vyjád ení požadavk .

4.5.6.2 Klíčové slovo KDYŽ (If) 

Klí ové slovo KDYŽ slouží k ozna ení nové v tve hlavního scéná e. P íkla-
dem je obrázek 4.9, který obsahuje velmi dob e strukturovaný scéná  se 
t emi v tvemi. Každá v tev za íná klí ovým slovem KDYŽ, za nímž následuje 

Rozv tvení 
hlavního scéná e
bývá užite né,
protože 
umož uje 
redukovat po et 
p ípad  užití. 
Tuto metodu 
ovšem 
používejte velmi 
st ídm .
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booleovský výraz jako „KDYŽ uživatel zapíše nové množství“. Což lze vyhod-
notit jako pravdu nebo nepravdu. Odsazený text pod p íkazem KDYŽ vyja-
d uje to, k emu dojde, je-li booleovský výraz pravdivý. T lo p íkazu KDYŽ
lze snadno a z eteln  vyzna it pe livým odsazením a íslováním ádk .
Nemusíte p itom používat žádné ukon ovací struktury tohoto p íkazu, ja-
ko je nap íklad KONECKDYŽ (endif). 

Rozv tvení m že snížit po et výstupních podmínek. Ke krok m v alterna-
tivním rameni totiž m že, ale také v bec nemusí dojít. Alternativní rame-
na tedy nemohou generovat výstupní podmínky, jež nejen mohou, ale 
které musí být spln ny.

4.5.6.3 Opakování scénáře 

Obrázek 4.9 

Ob as musíte ur itou akci popsanou ve scéná i opakovat n kolikrát. To se p i
modelování p ípad  užití stává pom rn asto, ale když se to stane, je dob-
ré mít p ipravenou vhodnou strategii, jak se se vzniklou situací vypo ádat. 

Specifikace jazyka UML neup es uje, jak zobrazit opakování toku. Proto 
pomocí klí ových slov For a While zavedeme jednoduché fráze. 
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4.5.6.4 Klíčové slovo For 

Opakování lze modelovat pomocí klí ového slova For. Používá se v násle-
dujícím formátu: 
n. For (itera ní výraz) 
  n.1. Vykonat 
  n.2. Vykonat n co jiného 
  n.3. ... 
n + 1 

Itera ní výraz je výraz, jenž je vyhodnocen jako p irozené po adové íslo 
pr chodu. Všechny ádky za p íkazem For se opakují tolikrát, kolikrát je 
to uvedeno v itera ním výrazu. P íklad je znázorn n na obrázku 4.10 

Obrázek 4.10 

4.5.6.5 Klíčové slovo While 

Klí ové slovo While slouží k modelování posloupností akcí v toku událostí, 
k nimž dochází po spln ní p edem stanovené podmínky. Používá se v ná-
sledujícím formátu: 
n. While (podmínka) 
  n.1. Vykonat 
  n.2. Vykonat n co jiného 
  n.3. ... 
n + 1 
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Klí ové slovo While se používá stejn  z ídka jako klí ové slovo For. P íklad 
je znázorn n na obrázku 4.11. Všechny ádky za p íkazem While se opakují 
tak dlouho, dokud je podmínka platná. 

4.5.7 Modelování alternativních scénářů 
Všechny p ípady užití mají hlavní scéná  a mohou mít také scéná e vedlej-
ší. Ty vedou k p ípad m užití, jež zachycují chyby, rozv tvení nebo p eru-
šení hlavního scéná e. Jak již víte, obsahuje specifikace p ípad  užití 
krom  hlavního scéná e také seznam názv  alternativních scéná .

Obrázek 4.11 

V souvislosti s alternativními scéná i si zapamatujte, že se obvykle nevra-
cejí zp t k hlavnímu scéná i. asto se totiž musejí vypo ádat s chybami 
a výjimkami hlavního scéná e a obvykle mají odlišné výstupní podmínky. 
Alternativní scéná e jsou p enesen  znázorn ny na obrázku 4.12. 
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Obrázek 4.12 

Alternativní scéná e m žete dokumentovat samostatn  nebo je m žete p i-
pojit na konec p ípadu užití. My doporu ujeme odd lenou dokumentaci. 

P íklad modelování p ípadu užití pomocí alternativních scéná  najdete 
na obrázku 4.13. 

Obrázek 4.13 

Všechny p ípady
užití mají hlavní 
scéná  a mohou 
mít také scéná e
vedlejší. 
Alternativní 
scéná e se 
obvykle 
k hlavnímu 
scéná i nevracejí. 
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Vidíte, že tento p ípad užití má t i alternativní scéná e, NeplatnáAdresa,
NeplatnéHeslo a Storno. Na obrázku 4.14 jsme dokumentovali alternativní 
scéná NeplatnáAdresa.

 Název – V alternativních scéná ích používáme následující konvenci po-
jmenování:
Alternativní scéná e: Vytvo itNovýÚ etZákazníka:NeplatnáAdresa 

 To nazna uje, že scéná NeplatnáAdresa je alternativou p ípadu užití na-
zvaného Vytvo itNovýÚ etZákazníka.

 ID – Všimn te si, že jsme použili systém hierarchicky uspo ádaného 
íslování. Nyní je z ejmé, jaký je vztah alternativního scéná e k hlav-

nímu p ípadu užití. 
 Akté i – seznam aktér  použitých v alternativním scéná i.
 Vstupní a výstupní podmínky – alternativní scéná e mohou obsahovat 

vlastní množinu vstupních a výstupních podmínek, jež se mohou lišit 
od vstupních a výstupních podmínek použitých v hlavním scéná i. Po-
kud se alternativní scéná  vrátí zp t k hlavnímu scéná i, budou vý-
stupní podmínky vedlejšího scéná e p irozen  p idány k výstupním 
podmínkám scéná e hlavního. 

 Alternativní scéná  – kroky v alternativním scéná i.
 Alternativní scéná  by nem l mít vlastní alternativní scéná e. Celý mo-

del je pak p íliš složitý. 

Obrázek 4.14 

Všimn te si, že jsme šablonu p izp sobili alternativním scéná m.

Alternativní scéná e lze spustit t emi r znými zp soby: 

1. Alternativní scéná  lze spustit místo hlavního scéná e. 
2. Alternativní scéná  lze spustit po ur eném kroku hlavního scéná e.
3. Alternativní scéná  lze spustit kdykoli b hem vykonávání hlavního scéná e.
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Je-li místo hlavního použit alternativní scéná , znamená to, že jej spustil 
hlavní (nebo také primární) aktér. Alternativní scéná  se v takovém p í-
pad  stává automaticky scéná em hlavním. 

Je-li alternativní scéná  spušt n až po ur itém kroku hlavního scéná e, 
m li byste pokra ovat takto: 
1. Alternativní scéná  za íná po kroku X hlavního scéná e.

Jedná se o ur itou formu odbo ení, která se však liší od klasického roz-
v tvení, s nímž jsme vás seznámili v oddíle 4.5.6.1, protože je hlavní od-
chylkou od hlavního scéná e a už se k n mu nemusí vrátit. 

Lze-li alternativní scéná  použít kdykoli b hem realizace scéná e hlavního, 
m li byste vedlejší scéná  zahájit takto: 
1. Alternativní scéná  m že za ít kdykoli. 

Tento typ vedlejších scéná  se používá k modelování situace, která m že 
nastat kdykoli p ed dokon ením hlavního scéná e. V p ípadu užití 
Vytvo itNovýÚ etZákazníka se m že Zákazník ke zrušení procesu tvorby nového 
ú tu rozhodnout kdykoli. P ípad užití Storno lze dokumentovat tak, jak to 
vidíte na obrázku 4.15. 

Kdybyste si p áli, aby se vedlejší scéná  nakonec vrátil ke scéná i hlavní-
mu, m žete použít následující v tu: 
N. Alternativní scéná  se vrací ke kroku M hlavního scéná e.

V tomto p íkladu je podle vedlejšího scéná e vykonán krok N a následn
se tok vrací k hlavnímu scéná i, konkrétn  k jeho kroku M. 

Obrázek 4.15 

4.5.7.1 Hledání alternativních scénářů 

Vedlejší scéná e m žete rozpoznat pr zkumem hlavního scéná e. Na kaž-
dém kroku hlavního scéná e hledejte: 

 možné alternativy hlavního scéná e,
 chyby, které mohly být zp sobeny hlavním scéná em,
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 p erušení, k n muž m že dojít na ur itém míst  hlavního scéná e,
 p erušení, k n muž m že dojít na libovolném míst  hlavního scéná e. 

4.5.7.2 Kolik alternativních scénářů? 

Jak již bylo e eno, všechny p ípady užití mají vždy p esn  jeden hlavní 
scéná . Mohou ovšem mít mnoho alternativních scéná . Otázka tedy zní: 
„Kolik p esn ?“ M li byste se snažit omezit jejich po et na nezbytné mi-
nimum. K dispozici máte dva zp soby:

 Vyberte nejd ležit jší vedlejší scéná e a dokumentujte je. 
 Tam, kde existují skupiny podobných vedlejších scéná , dokumentuj-

te jeden len skupiny jako p íklad a (je-li to nutné) dopl te ho o po-
známky up es ující, ím se liší od ostatních len  skupiny. 

Vrátíme-li se k analogii s í ní deltou, existují krom  hlavního toku eky také 
ramena a kanály, která se r zným zp sobem stá ejí a vytvá ejí tak tvar zná-
mého eckého písmene. Ve skute nosti je nelze všechny zmapovat, takže si 
vyberete jen ty nejd ležit jší. Mnohá ramena navíc te ou stejným sm rem,
jen s menšími odchylkami. M žete tedy zmapovat jen jeden vzorový kanál 
nebo jedno vzorové rameno a popsat, ím se od n j liší ostatní ramena a ka-
nály. Je to efektivní zp sob modelování složitého p ípadu užití. 

Základním principem p i modelování p ípad  užití je minimalizace množství 
zachycených informací. Mnoho vedlejších scéná  tedy v bec nebude speci-
fikováno. Jejich jedno ádkové popisy p idané do p ípadu užití mohou být 
dostate né pro pochopení funkce celého systému. A o to jde p edevším. 
V bahn  vedlejších scéná  se lze utopit velmi snadno. Už jsme vid li ne-
jednu modelá skou aktivitu zkrachovat práv  kv li zbyte né složitosti. 

Zapamatujte si, že p ípady užití zachycujete kv li tomu, abyste pochopili po-
žadované chování systému, nikoli proto, abyste vytvo ili kompletní model 
p ípadu užití. M li byste proto s modelováním p ípad  užití p estat, 
jakmile pochopíte vše podstatné. Protože metodika Unified Process u í
iterativnímu postupu, m žete se k p ípad m užití vrátit, kdykoli budete 
mít pocit, že ur itým aspekt m systému nerozumíte tak, jak byste si p áli. 

4.6 Sledování požadavků 
Máte specifikaci systémových požadavk  (System Requirements Specifica-
tion) a množinu p ípad  užití. Máte tedy dv  „databáze“ funk ních poža-
davk . Uv domte si, že teprve uvedením obou „databází“ do spole ného 
vztahu m žete zjistit, zda specifikace systémových požadavk  neobsahuje 
náhodou n co, co jste dosud v p ípadech užití nezachytili. Tato vazba ovšem 
platí i opa ným sm rem. To je jeden aspekt sledování požadavk .

Sledování funk ních požadavk  k p ípad m užití komplikuje skute nost, 
že mezi jednotlivými funk ními požadavky existuje p íliš mnoho relací 
N:M (vztah dvou databází, u n hož m že každý záznam kterékoli z obou 
databází souviset s mnoha záznamy druhé databáze) mezi jednotlivými 

Sledování 
požadavk
propojuje 
požadavky ve 
specifikaci 
systémových 
požadavk
s modelem 
p ípadu užití. 



 Kapitola 4 – Modelování případů užití 111 

funk ními požadavky zaznamenanými ve specifikaci systémových poža-
davk  a v p ípadech užití. Jeden p ípad užití bude pokrývat mnoho jed-
notlivých funk ních požadavk , p i emž jeden funk ní požadavek m že 
být vyjád en v mnoha r zných p ípadech užití. 

Našt stí se p i sledování požadavk  m žeme op ít o nástroje CASE, jako 
jsou nap íklad Rational Requisite Pro nebo DOORS, které umož ují pro-
pojení jednotlivých požadavk  uložených v databázi požadavk  se speci-
fickými p ípady užití a naopak. Pomocí ozna ených hodnot (tagged 
values) m žete p i adit ke každému p ípadu užití seznam identifikátor
(ID) požadavk . V nástroji pro správu požadavk  pak m žete propojit je-
den nebo více názv  p ípad  užití s p íslušnými požadavky. 

Nepoužíváte-li žádný nástroj CASE, musíte tuto innost vykonat ru n .
V takových p ípadech se doporu uje vytvo it matici sledovatelnosti 
požadavk  (Requirements Traceability Matrix). Je to jednoduše m ížka 
obsahující podél jedné osy identifikátory ( ísla ID) jednotlivých požadav-
k , podél druhé osy názvy p ípad  užití (nebo jejich identifikátory). Mati-
ce sledovatelnosti požadavk  jsou obvykle vytvá eny v tabulkových 
procesorech. P íklad je uveden v tabulce 4.2. 

Tabulka 4.2 

P ípad užití 

PU1 PU2 PU3 PU4 

R1 X    

R2  X X  

R3   X  

R4    X 

Požadavky 

R5 X    

Matice sledovatelnosti požadavk  je velice užite ný nástroj pro ov ování 
konzistence. Existuje-li požadavek, jenž není mapován na žádný p ípad 
užití, znamená to, že v modelu p ípad užití chybí. Platí to samoz ejm
i obrácen . Existuje-li p ípad užití, který není mapován na žádný požada-
vek, znamená to, že množina požadavk  není úplná. 

Pomocí nástroj  SUMR (Simple Use case Markup Restructured), s nimiž jste 
se seznámili v oddíle 2.2, m žete automatizovat tvorbu matice sledovatel-
nosti kandidátních požadavk . Myšlenka je jednoduchá: pokud se slovo 
z projektového slovníku vyskytne v požadavku a v p ípadu užití, existuje vel-
ká pravd podobnost, že spolu požadavek a p ípad užití n jak souvisejí. Tím 
vzniká matice sledovatelnosti kandidátních požadavk . Nazýváme je „kan-
didátní“, protože jednoduchá textová analýza bude obsahovat chyby a opo-
menutí, avšak matice musí být p ezkoumána ru n . P esto m že taková 
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matice znamenat velkou úsporu asu a m že pomoci inženýr m požadavk
p i realizaci pracné úlohy, kterou by jinak možná ani nedokon ili.

4.7 Kdy modelovat případy užití 
Vzhledem k tomu, že p ípady užití zachycují funkci systému z pohledu ak-
tér , jsou málo efektivní, má-li systém jednoho aktéra, nebo dokonce ne-
má-li žádného. P ípady užití zachycují funk ní požadavky. Nejsou tedy 
ú inné v systémech, v nichž p evládají požadavky nefunk ní. Pro modelo-
vání p ípad  užití se rozhodn te v následujících p ípadech: 

 V systémech, v nichž p evládají funk ní požadavky, 
 v systémech s mnoha typy uživatel , kterým systém poskytuje r zné 

funkce (systém má mnoho aktér ), 
 v systémech s mnoha rozhraními (systém má mnoho aktér ). 

P ípady užití však nejsou vhodné v p ípad , že: 

 V systému p evládají nefunk ní požadavky, 
 systém má málo uživatel ,
 systém má málo rozhraní. 

Názornou ukázkou systém , v nichž jsou p ípady užití naprosto nevhodným 
prost edkem pro zachycení požadavk , jsou vložené systémy (embedded 
systems) a systémy, jejichž algoritmy jsou sice velmi složité a komplexní, ale 
které obsahují jen n kolik rozhraní. U t chto systém  se mnohem více vy-
platí návrat ke konven n jším technikám používaným v inženýrství poža-
davk . Je to jen otázka volby správného nástroje pro danou úlohu. 

4.8 Čemu jste se naučili? 
Tuto kapitolu jsme v novali zachycení systémových požadavk  modelová-
ním p ípad  užití. Dov d li jste se, že: 

 Modelování p ípad  užití je sou ástí pracovního procesu Požadavky. 
 V tšina prací spojených s definicí a specifikací požadavk  p ipadá v ži-

votním cyklu metodiky UP na fáze Zahájení a Rozpracování. 
 Klí ovými aktivitami metodiky UP jsou „nalezení aktér  a p ípad  uži-

tí“ a „detail p ípadu užití“. 
 Modelování p ípad  užití je další formou inženýrství požadavk ; tuto 

aktivitu lze rozd lit na následující etapy: 
 nalezení subjektu, 
 nalezení aktér ,
 nalezení p ípad  užití. 

P ípady užití jsou 
dobré pro 
zachycení funkce 
systému. Jsou 
však
nedostate né
pro to, aby 
zachytily 
omezení 
systému. 
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