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Abstrakt: Jednou z často citovaných zkratek poslední doby je MDD (Model Driven Development), 
příp. MDA (Model Driven Architecture), nebo dokonce MDE (Model Driven Engineering). Princip 
těchto přístupů spočívá v tom, že se při tvorbě aplikace využívají různé modely. Může nám vytváření 
modelu něco přinést? Sdružení OMG propaguje myšlenku, že práce s modelem může přinést mnoho 
nových možností. Model může být použit pro generování struktury dat a kostry řešení, reverzním 
inženýrstvím lze získat model existujícího systému pro jeho snazší pochopení, či úpravy. Nad 
modelem lze provádět různé transformace, refaktorizace apod. Pro modelování se v současnosti 
nejvíce využívá standard UML  (Unified Modeling Language [10] ). Aby však byl model dostatečně 
úplný, je třeba doplnit diagramy v UML přesnými popisy různých integritních omezení. Pro tento 
účel obsahuje definice UML speciální jazyk nazvaný OCL (Object Constraint Language [7] ), jehož 
strukturou a smyslem se tento příspěvek zabývá. Principy OCL jsou ilustrovány zejména na 
příkladech. 

1 Úvod 
Základní princip modelem řízeného stylu [8] spočívá v tom, že se při tvorbě aplikace využívá nějaký 
model. V čem může být vytváření modelu přínosem, co může přinést nového? Na obrázku (Obr. 1) je 
znázorněn proces vývoje produktu bez použití modelování. Zdánlivou výhodou uvedeného postupu 
je, že neobsahuje žádné aktivity, které by nevedly přímo ke tvorbě produktu, nevytvářejí se žádné 
vedlejší produkty a artefakty, výsledkem je katalog požadavků a kód (samozřejmě, pokud 
nepovažujeme za model samotný katalog požadavků zapsaný v přirozeném jazyce). 

Autor produktu odevzdává tyto artefakty a vzápětí odchází k jiné firmě. V témže okamžiku přichází 
od zákazníka nový požadavek, nebo požadavek na změnu. Vám, jako zodpovědné osobě nezbývá, 
než svěřit řešení někomu, kdo zatím neměl s tímto produktem nic společného. Nová osoba se musí 
seznámit s kódem, vytvořit si jeho model v hlavě a poté jej přizpůsobit novým požadavkům. 

 

Obr. 1 Proces vývoje bez použití modelu 

                                                      
1 Tento text vznikl za částečné podpory grantového projektu GAČR: GA201/09/0990. 

Zpracování požadavků [Katalog požadavků] 

Vývoj Testování Provoz

Obr.  1: Proces vývoje bez použití modelu 
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Co jsme ušetřili na začátku, jsme teď ztratili. Pokud se při realizaci změny vytvořený model opět 
nezachytí, bude se situace při další změně opakovat. Zdánlivá úspora na začátku se pak ukazuje jako 
ztráta.  

Představme si obrácenou situaci – analytik rád modeluje a snaží se vytvořit dokonalý model podle 
požadavků zákazníka. Neustále jej vylepšuje, aby ho připravil na rozmanité změny, které mohou 
v budoucnosti nastat. Kód nevzniká, neboť se stále zabývá modelem.  

Obě situace nejsou optimální, správný postup představuje rozumný kompromis - vytvořit jen takový 
model, který pomůže při analýze, návrhu, implementaci, testování a údržbě produktu, a který navíc 
zůstane firmě k dispozici pro další změny. Pokud je model udržován současně s produktem, může 
takto sloužit po celý jeho životní cyklus. 

Takto popsaná představa je ovšem do značné míry iluzorní, pokud nemáme žádný nástroj, který by 
takovou synchronizaci modelu a kódu podporoval. Disciplinovaný analytik a vývojář mohou 
pořizovat dokumentaci modelů třeba na papíře. Pravděpodobně nikdy však neudrží tuto disciplinu při 
všech změnách, výsledkem je situace bez modelu. 

Zpracování požadavků

Vývoj Testování Provoz

[Katalog požadavků]

Modelování

[Model]

 

Obr. 2: Proces vývoje s použitím modelu 

Něco jiného může nastat v situaci, kdy model vytváříme a udržujeme pomocí nějakého 
sofistikovaného CASE nástroje. Takový nástroj může podporovat jak přímé inženýrství, kdy tvoříme 
model a generujeme z něj kostru kódu, tak i reverzní postup, kdy se snažíme z kódu rekonstruovat 
kostru modelu. Čím více umí CASE nástroj podporovat oba směry, tím užitečnější je jeho využití 
v procesu vývoje a údržby (používá se zde termín „round-trip“ – okružní jízda [2] ). 

Aktuální problém všech modelovacích technik a nástrojů je míra preciznosti. Na jedné straně by měl 
být model abstraktní, lehce uchopitelný a srozumitelný. Na straně druhé stojí model, který obsahuje 
všechny podrobnosti, může být použit pro generování, ale už asi není tak přehledný a uchopitelný. 
Sdružení OMG řeší tento problém tak [8] , že doporučuje vytváření modelů na různých úrovních – 
doménový model (označen CIM – Computation 
Independent Model), konceptuální model (PIM – 
Platform Independent Model), logický model 
(PSM – Platform Specific Model) a nakonec kód 
– fyzický model. 

Na všech úrovních je třeba modely prezentovat 
pokud možno přesně, ale pouze v rozsahu 
potřebném pro tuto úroveň. Samotné diagramy to 
nikdy neumožňují úplně. Uvažme příklad 
diagramu tříd, ve kterém použijeme rekurzivní 
vztah (viz Obr. 33). Tento poměrně jednoduchý 
model může mít zajímavé interpretace. 

Obr. 3: Neúplný datový model  
(Zdroj: http://www.umljokes.com/) 



<Název dokumentu>  Moderní databáze - Architektura moderních IS 2010 <Autor dokumentu>  

 3 

Nebo uvažme jiný, reálnější příklad, kdy ve světě studijního informačního systému chceme zachytit 
vztahy mezi studenty, předměty a zkouškovými termíny. Tento model je třeba doplnit integritním 
omezením: „Studenti si mohou zapisovat pouze termíny z předmětů, které právě studují“. Fragment 
modelu ukazuje Obr. 4. 

class P ředměty a zkoušky bez omezení

Student

- jméno:  char

Předmět

- název:  char

Zkouškov ý termín

- datum:  date
- místnost:  int

Student si může zapsat zkoušový 
termín pouze z předmětů, které 
studuje.

0..*

studuje

0..*

+pro 0..*

+z 1

+/si_zapsal

0..*

{C1}

0..*

 

Obr. 4: Fragment modelu studijního systému 

Integritní omezení lze zapsat v přirozeném jazyce, tak jak je to na obrázku uvedeno. Výhodou 
přirozeného jazyka je, že mu navazující řešitelé rozumí - pokud např. toto zadání předáme nějaké 
osobě k řešení. Nevýhodou je, pokud toto zadání chceme předat k řešení programu – např. CASE 
nástroji. Ten takovému zápisu (zatím?) nerozumí. Pokud bychom vyjádřili integritní omezení 
formálně, bylo by možné CASE nástroj tomuto jazyku naučit. Pro notaci UML [10] představuje 
takový formální jazyk OCL [7] , kterým se budeme v dalším textu zabývat. 

2 Jazyk OCL 
Jazyk OCL [7]  pochází původně z metodiky Syntropy (IBM, [10]). Je to čistě funkcionální jazyk -  
vyhodnocení výrazu je bez vedlejších efektů - neexistuje tedy žádná globální paměť. Stejná funkce se 
stejnými argumenty dává vždy stejný výsledek. OCL není programovací jazyk - je určen pro 
vyjádření invariantů - je to specifikační jazyk. Zápisy v OCL je třeba chápat jako specifikaci pro 
programy, které budou odpovídající integritní omezení zajišťovat.  

OCL je silně typovaný jazyk, tj. každý výraz v jazyce OCL má definován typ. To umožňuje silnou 
statickou typovou kontrolu zapsaných omezení při jejich interpretaci. OCL má předdefinovánu sadu 
typů – jsou to jednak primitivní typy: Integer, Boolean, String, Real, UnlimitedInteger , ze kterých 
lze vytvářet složené typy jako rozmanité kolekce: množina (Set), multi-množina (Bag), obecná 
kolekce (Collection), posloupnost (Sequence), atd. 

2.1 Syntaxe OCL 
Zápis v jazyce OCL má vždy jednotný tvar: 

context  <jméno> [inv|pre|post]: <výraz> 

Klíčové slovo context zde slouží pro odkaz na kontext pro <výraz> v OCL, např. zápis: 

context Osoba inv : <výraz> 

označuje, že uvedený <výraz> se vztahuje ke kontextu třídy Osoba, tj. na všechny její instance (na 
konkrétní instanci se lze ve specifikaci odkazovat klíčovým slovem self). Klíčová slova inv, pre, 
post zastupují stereotypy <<invariant>>  (obecně platné tvrzení), <<precondition>> (předpoklad 
platnosti – např. vstupní podmínky operace) a <<postcondition>> (podmínka, která platí po 
příslušné akci). Tyto stereotypy uvozují popis odpovídajícího druhu. Např. zápis: 
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context Osoba inv: self.příjem > 10000 

vyjadřuje, že pro každou instanci třídy Osoba, musí mít její atribut příjem hodnotu větší než 10000. 
V daném kontextu nelze evidovat osoby s nižším příjmem. Tento fakt lze rovněž zapsat se zavedením 
explicitního jména osoby (zde např. x): 

context x:Osoba inv: x.příjem > 10000 

Zaváděná integritní omezení lze pojmenovat – výše uvedené omezení můžeme označit např. 
identifikátorem prijemOK : 

context x:Osoba inv prijemOK : x.příjem > 10000 

Dosud jsme uváděli pouze příklady invariantů, tj. obecně platných tvrzení. OCL lze ale použít i pro 
popis vlastností metod, např. následující zápis popisuje vlastnosti operace pridej : 

context Osoba::pridej(kolik:Integer):Integer  

 pre : kolik > 100    -- nemá smysl přidávat 100 a méně 
 post : result = self.příjem@pre + kolik  

 

Obr.  5: Fragment studijního systému s integritním omezením v OCL 

2.2 Použití OCL 
OCL lze použít čistě jako navigační jazyk. Chceme-li označit jakýkoliv element některého diagramu, 
lze použít výraz v OCL. Chceme např. označit názvy předmětů, které student S v kontextu fragmentu 
studijního systému právě studuje, zapíšeme to jako výraz S.studuje - je to množina údajů – výsledek 
je typu Set(Předmět), neboť student může studovat více předmětů, příp. také žádný. Podrobnější 
vysvětlení je uvedeno dále. 

Nejčastěji se OCL používá pro vyjádření integritních omezení v datovém modelu (diagramech tříd). 
To je příklad uvedený na Obr.  . Také se používá pro vyjádření typových omezení při definici nových 
stereotypů. Lze jej ale rovněž použít pro vyjádření předpokládaného efektu operací, pro popis 
vstupních a výstupních podmínek operací, nebo pro popis operací (metod) ve tvaru: 

operace(x1, …, xn) = <výraz> 

kde <výraz> může obsahovat parametry x1, …, xn a představuje definici operace. 
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2.3 Složené typy v OCL 
Jak již bylo řečeno, poskytuje jazyk OCL předefinované primitivní typy – Integer, Boolean, String, 
Real a UnlimitedInteger , s obvyklými operacemi. Definice těchto typů je klasická a do značné míry 
shodná s definicí typů např. pro jazyk XML Schema. Z primitivních typů lze vytvářet složené typy 
pomocí konstruktorů - Collection, Set, Bag, Sequence a dalších.  

Při konstrukci hodnot složených typů lze využívat operátory - collect, select, reject, forAll , exists, 
iterate, include, count, union, intersect, isEmpty, notEmpty, isUnique, a dalších. Vzhledem 
k existenci kvantifikátorů (forAll , exists), lze usuzovat, že OCL je notace pro programátorský zápis 
formulí predikátového kalkulu 1.řádu v programátorském stylu. Konkrétní hodnoty kolekcí se 
konstruují stejně označenými konstruktory, např.: 

Set {2 , 4, 1 , 5 , 7 , 13, 11, 17 }, 
OrderedSet {1 , 2, 3 , 5 , 7 , 11, 13, 17 }, 
Sequence {1 , 2, 3 , 5 , 7 , 11, 13, 17 }, 
Bag {1, 2, 3, 2, 1}. 

2.4 Práce s typy 
Pro každý objekt v OCL můžeme zjistit jeho typ určený klasifikátorem. Výraz: 

object.oclIsTypeOf(klasifikátor) 

platí, když je objekt daného typu. Podobně můžeme zjišťovat příslušnost k podtypům – výraz: 

object.oclIsKindOf(klasifikátor)  

platí, když je objekt daného podtypu. Lze se také dotazovat na aktuální stav objektu: 

object.oclIsInState(stav) 

platí, když je objekt v daném stavu. Nakonec lze zjišťovat, zda objekt právě vznikl: 

object.oclIsNew() 

platí, když je objekt právě vznikl (neexistoval v čase vyhodnocení předpokladů - „pre“). Někdy se 
nám může hodit kolekce aktuálně existujících objektů určitého typu: 

klasifikátor.allInstances() 

vrátí kolekci všech aktuálně existujících instancí typu. Např. zápis: 

 Student.allInstances() 

označuje všechny studenty/studentky, kteří mají instance v modelu (které je reprezentují) v okamžiku 
vyhodnocení tohoto výrazu. 

3 Příklad specifikace v OCL 
Jako ilustrační příklad použijeme jednoduchou evidenci hypoték. Následující ukázka z katalogu 
požadavků popisuje základní vlastnosti evidovaných objektů – osob, nemovitostí a hypoték: 

1. Každá hypotéka bude vždy pro jednu osobu. 
2. Osoba si může vzít několik hypoték. 
3. Každou nemovitost vlastní právě jedna osoba. 
4. Osoba může vlastnit libovolný počet nemovitostí. 
5. Každá hypotéka musí být zajištěna nejméně jednou nemovitostí. 
6. Nemovitost může být použita k zajištění více hypoték. 

Svět hypoték můžeme dle tohoto zadání modelovat diagramem tříd na Obr. 2. 
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Tento model ale nevystihuje zdaleka všechny skutečné vlastnosti hypoték. Původní požadavky 
doplnil systémový analytik o další požadavky, které by měla data o hypotékách splňovat: 

7. Cena nemovitostí zajišťujících hypotéku musí být větší, než celková zapůjčovaná částka. 
8. Celková zapůjčovaná částka všech hypoték zajištěných danou nemovitostí nesmí přesahovat 

cenu nemovitosti. 
9. Hypotéku lze zajistit pouze nemovitostmi, které osoba vlastní. 
10. Součet měsíčních splátek osoby by neměl přesáhnout 30% jejího měsíčního příjmu a zbytek 

příjmu po odečtení splátek musí splňovat zákonné požadavky – nesmí klesnout pod zákonné 
minimum. 

11. Půjčujeme nejméně 250 tis.Kč. 

Tato integritní omezení již nevyjádříme pouze pomocí diagramů - musíme model doplnit o jejich 
specifikaci. Takové specifikace zapisujeme v UML pomocí výrazů v jazyce OCL, věnujme se proto 
chvíli způsobům, jak se výrazy v OCL tvoří. 

4 Výrazy v OCL 
Integritní omezení vyjadřujeme v OCL pomocí výrazů. Uvažme např. výraz:  

self.příjem 

Ten označuje hodnotu vlastnosti objektu, o kterém v daném kontextu mluvíme – v tomto případě se 
(viz Obr. 6) jedná o osobu a její atribut (vlastnost) příjem, který má hodnotu typu „peníze“. Je to 
právě jedna hodnota. Jinou vlastností osob je jejich vztah k nemovitostem, např. zápis: 

x.vlastní  

označuje v tomto modelu hodnotu vlastnosti objektu x, o kterém v daném kontextu mluvíme – 
v tomto případě se jedná o osobu x, její vztah k nemovitostem a hodnotu typu „kolekce nemovitostí“ 
(případně prázdná), kterou osoba vlastní (viz též popis dále). Výraz: 

x.vlastní -> isEmpty() 

představuje test, zda hodnota výrazu x.vlastní (typu „kolekce nemovitostí“), představující kolekci 
nemovitostí vlastněných osobou x, je v danou chvíli prázdná. Pokud by nás zajímaly ceny těchto 
nemovitostí, můžeme použít výraz: 

x.vlastní.hodnota  

class P říklad modelu pro hypotéky

Nemov itost

- označení:  string
- hodnota:  penize

Osoba

- jméno:  string
- příjmení:  string
- příjem:  peníze

+ žádost(peníze, Nemovitost) : boolean

Hypotéka

- od:  datum
- do:  datum
- celková_částka:  peníze
- měsíční_splátka:  peníze

Nemovitost se zde chápe jako 
jednotka vlatnictví. Pokud nějakou 
nemovitost vlatsní více osob, rozděl í 
se na samostatné části dle podílu 
vlastníků.

+je_majetkem

1

+vlastní

0..*

+pro 1

+má_půjčenu

0..*

0..*skládá se
z 1

+zajišťuje

1..*

+je_zajištěna 1..*

Obr. 2: Datový model pro hypotéky 
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který označuje kolekci hodnot typu „peníze“, představující ceny nemovitostí, které objekt x vlastní. 
Zajímá-li nás celková cena těchto nemovitostí, použijeme výraz: 

x.vlastní.hodnota -> sum() 

Pomocí standardní metody sum zde spočteme cenu nemovitostí, které objekt x vlastní, jako součet 
hodnot jednotlivých nemovitostí. Výraz: 

x.vlastní -> size() 

označuje počet nemovitostí, které osoba x vlastní. Logický výraz: 

x.vlastní.hodnota -> isElement(1000000) 

je splněn v aktuální konstelaci, pokud existuje nemovitost, která má cenu právě 1 mil. a osoba x je 
vlastníkem této nemovitosti. 

Pozn.: Výrazy v OCL se mohou číst zprava doleva – jsou pak srozumitelnější. 

5 Vyjádření integritních omezení v OCL 
 Uvažme požadavek vznesený analytikem jako doplněk původních omezení: 

„Hypotéka musí být zajištěna nemovitostí, jejíž cena není menší než celková zapůjčená částka (pokud 
je zajištěna jednou nemovitostí).“ 

V OCL zapíšeme tento požadavek zápisem: 

context Hypotéka inv : self.celková_částka <= self.je_zajištěna.hodnota 

Hypotéka ale může být zajištěna více nemovitostmi – pak musí platit: 

 „Hypotéka musí být zajištěna nemovitostmi, jejichž součet cen není menší než celková zapůjčená 
částka.“ 

context Hypotéka inv : self. celková_částka <= self. je_zajištěna.hodnota -> sum()  

Totéž musí ale platit i obráceně: 

„Nemovitost může zajišťovat pouze tolik hypoték, jejichž součet celkových částek není větší, než cena 
nemovitosti.“ 

context Nemovitost inv : self.zajišťuje.celková_částka -> sum() <= self.cena  

Poměrně důležité integritní omezení říká: 

„Hypotéky osoby mohou být zajištěny pouze nemovitostmi, které tato osoba vlastní.“ 

context Hypotéka inv : self.je_zajištěna.je_majetkem = self.pro  

Podobným způsobem vyjadřujeme integritní omezení, popisující požadované vlastnosti operací. 
V našem modelu mohou osoby žádat o hypotéku na určitou částku, zajištěnou nějakou nemovitostí. 
V modelu je na to určena metoda žádost, přesněji Osoba::žádost. Pro žádosti o hypotéky platí 
požadavek, který by měl omezit případy, kdy osoba nebude schopna hypotéky splácet: 

„Osoby mohou žádat o hypotéky, pokud suma měsíčních splátek osoby nepřesáhne 30% příjmu 
osoby.“ 

context Osoba::žádost(částka:peníze, zajištění:Nemovitost)  
pre : (self.má_půjčenu.měsíční_splátka -> sum()) + částka <= self.příjem * 0.3 

Ještě jedno důležité integritní omezení, které se týká rekurzivních vztahů: 

„Nemovitost se nemůže skládat sama ze sebe (dělíme jen na jedné úrovni).“ 

context Nemovitost inv : not (self.skládá_se_z -> isElement(self)) 

Poslední integritní omezení definované bankéřem říká: 
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„P ůjčujeme nejméně 250 tis.Kč.“  

context Hypotéka inv : (self.celková_částka >= 250000). 

Všechna uvedená integritní omezení zajišťují konzistenci evidovaných dat. Chytrý CASE nástroj 
může formální definici integritních omezení využít pro generování kódu zajišťující tato data proti 
porušení integrity. Na relační platformě může např. generovat triggery, které porušení integrity 
hlídají. 

6 Další operace s kolekcemi 
Abychom mohli v OCL formulovat požadavky týkající se kolekcí hodnot, existují zde operátory pro 
práci s kolekcemi hodnot. Patří sem univerzální a existenční kvantifikátory, označené forAll  a exists. 
Výraz: 

kolekce -> forAll(podmínka) 

platí, když všechny prvky kolekce na levé straně splňují podmínku, např.: 

x.vlastní -> forAll(cena > 1000000) 

platí, když všechny nemovitosti, které x vlastní a mají cenu větší než 1 mil. Toto tvrzení lze 
alternativně zapsat i podrobněji následovně: 

x.vlastní -> forAll(n:Nemovitost | n.cena > 1000000) 

Dalšími užitečnými operátory pro sestavování kolekcí hodnot jsou operátory collect (poslouží pro 
vytvoření kolekce z prvků), select (poslouží pro výběr prvků z kolekce na základě podmínky) a 
reject (poslouží pro vyhození prvků z kolekce na základě podmínky). Zapisují se: 

kolekce -> collect( v : Typ | <výraz obsahující proměnnou v> )  
kolekce -> select(podmínka) 
kolekce -> reject(podmínka) 

Uvažme příklad pro osoby z modelu hypoték. Výraz: 

self.vlastní -> collect( n : Nemovitost | n.cena ) 

označuje kolekci nemovitostí, které daná osoba vlastní. Z této kolekce lze vybrat některé prvky 
pomocí selekce, např.: 

x.vlastní -> select(cena > 1000000) 

vybere nemovitosti, které x vlastní a mají cenu větší než 1 milion. Pak lze ještě např. zavrhnout 
nemovitosti s cenou větší než 2 miliony:  

x.vlastní -> select(cena > 1000000) -> reject(cena > 2000000) 

a výsledkem je kolekce nemovitostí s hodnotou v těchto hranicích. Uvedené zápisy jsou zkratkou 
podrobnějších zápisů, kde specifikujeme explicitně typ objektů: 

x.vlastní -> select(n | n.cena > 1000) 

příp.:  

x.vlastní -> select(n:Nemovitost | n.cena > 1000) 

Pozn.: Dříve uvedený výraz x.vlastní je třeba chápat jako zkratku za x.vlastní -> collect(). 

Častým případem zpracování kolekcí je jejich sekvenční průchod – potřebujeme např. sečíst ceny 
položek v nějaké kolekci. OCL nám pro tento případ poskytuje zabudovaný vzor iterátor (iterate): 

kolekce -> iterate( iterátor:typ, akumulátor:typ = <výraz1> | <výraz2> ) 

Smysluplný tvar výrazu <výraz2> samozřejmě obsahuje nějaký výskyt proměnných iterátor  a 
akumulátor . Vyhodnocení probíhá tak, že se nejprve nastaví proměnná akumulátor  na hodnotu 
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výrazu <výraz1>. Poté se prochází zpracovávaná kolekce a pro každý prvek se vyhodnotí výraz 

<výraz2>. Pokud bychom chtěli naznačit chování formou „Java-like“ kódu, vypadalo by to asi 
následovně: 

iterate( iterator:T1; akumulator:T2 = výraz 1) { 
   akumulator = výraz1; 
   for( Enumeration e = kolekce.elements(); e.hasMoreElements(); ) { 
      iterator = e.nextElement(); 
      akumulator.add(výraz2);  
   }  
   return akumulator;  

 } 

Při sekvenčním procházení kolekce je pořadí iterace definováno jen u uspořádaných kolekcí, jinak je 
náhodné. 

6.1 Standardní funkce v OCL 
Jazyk OCL má definovánu knihovnu standardních funkcí, které můžeme při popisování modelů 
využívat. Aby byla ilustrována vyjadřovací síla jazyka OCL a UML obecně, jsou všechny artefakty 
standardních knihoven popsány pomocí UML a OCL. Uvažme např. knihovní služby pro primitivní 
typ String (řetězce znaků). Jedna z funkcí označená size() slouží pro určení délky řetězce: 

size() : Integer  -- vrací počet znaků v řetězci self 

Jinou funkcí je výběr části řetězce substring , která vybere z řetězce jeho část od indexu lower do 
indexu upper: 

substring(lower : Integer, upper : Integer) : String  

Výsledkem je podřetězec řetězce self začínající na pozici lower a končící na pozici upper. Pozice se 
počítají od 1 do self.size(). Předpokládané vlastnosti argumentů operace substring jsou: 

pre: 1 <= lower  
pre: lower <= upper  
pre: upper <= self.size() 

V okamžiku vyhodnocování operace substring jsou před jejím spuštěním kontrolovány uvedené 
vlastnosti argumentu (řetězce self). Podobně je definován výsledek spojení řetězců self a s: 

concat(s : String) : String   
post: result.size() = self.size() + s.size() 
post: result.substring(1, self.size() ) = self  
post: result.substring(self.size() + 1, result.size() ) = s. 

7 Závěr 
Uvedené příklady formálních specifikací integritních omezení zapsaných v jazyce OCL představují 
jednu možnou aplikaci formálních specifikací v kontextu notace UML. Existuje několik škol, kde se 
specifikacemi v OCL intenzivně zabývají, viz. např. [5] [6] . OCL není samozřejmě jediným 
způsobem formální specifikace integritních omezení. V současné době se ale zdá být 
nejperspektivnější.  

Uveďme si příklad využití formálních specifikací v praxi. V roce 1998 byla uvedena do provozu 
linka 14 pařížského metra, pro kterou byl požadavek, aby mohla být plně řízena nejen lidskou 
obsluhou, ale také pouze softwarem. Protože se jednalo o citlivou věc, byl vývoj a testování tohoto 
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softwaru prováděn za pomoci formálních specifikací. Požadavky byly zformulovány ve 
specifikačním jazyce B - jednalo se o asi 100 tis. řádků specifikace. Za pomoci různých nástrojů byla 
tato specifikace testována, bylo provedeno asi 27 tis. důkazů různých vlastností popsaného produktu. 
Posléze tato specifikace posloužila pro vygenerování kostry kódu v jazyce Ada, který po úpravách 
představoval asi 87 tis. řádků kódu, tj. méně než byla specifikace.  

Byť se tento příklad netýká přímo OCL, je z něj vidět, že používání formálních specifikací má 
v některých případech uplatnění. Vývoj formálních specifikací a nástrojů, které s nimi pracují, 
probíhá neustále. Např. poslední verze OCL je z února tohoto roku, nejedná se tedy o mrtvý standard. 
Spíše se hledají cesty, jak formální specifikace v OCL využít v CASE nástrojích. Např. známý 
Enterprise Architect již dovoluje vkládání omezení v OCL do modelů, umí dokonce kontrolovat 
správnost syntaxe, ale zatím neumí z těchto formálních zápisů generovat nějaký kód. Před několika 
lety ale neuměl ani syntaxi OCL. Co bude za pár let uvidíme. 
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Summary 

Model Driven Development (MDD), or Model Driven Architecture (MDA) seems to be one 
of the frequently used buzzwords. The main principle is that we use heavily different models 
of  the application during the development and maintenance. OMG association promotes the 
idea that work with model may bring many new possibilities. The model can be used to 
generate the data structure and the skeleton of solution. We can extract models of an existing 
system by the reverse engineering process to facilitate its understanding and treatment. We 
can perform various transformations above models, e.g. refactoring. Modeling is currently 
presented using UML (Unified Modeling Language). Correct models in UML diagrams have 
to be completed by precise descriptions of the various integrity constraints. For this purpose, 
the UML specification includes a special language called OCL (Object Constraint 
Language). The paper deals with the principles OCL language, illustrated on the examples. 
 


