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Kapitola 1  
Úvod 

Většina velkých organizací je v dnešní době závislá na svých informačních systémech, které 
jsou prostředkem pro plnění jejich obchodních cílů. Tato závislost je ve většině případů 
citlivým místem organizace – správná činnost informačního systému je zcela kritická a jeho 
výpadek může znamenat paralýzu společnosti. Logicky jsou tedy takovéto organizace nuceny 
věnovat správě svých systémů velkou pozornost, nejen proto, aby byl zajištěn jejich 
bezproblémový chod, ale také proto, aby tyto systémy stále splňovaly aktuální obchodní 
požadavky. Jsou tak neustále rozvíjeny, upravovány a přizpůsobovány potřebám majitele. 

Je zcela zřejmé, že dlouhodobým vývojem vzniká software, který přesně, nebo alespoň do 
velké míry, splňuje obchodní požadavky organizace. Takový software má pro společnost 
velkou cenu a i přes nezadržitelné zastarávání použitých technologií nebude snadno přijatelná 
jeho náhrada jinou, modernější variantou. Organizace je tedy postavena před problém 
zajištění jeho kontinuální správy. Častým příkladem dávno překonaných, avšak stále 
užívaných technologií, jsou různé druhy mainframe1 počítačů a minipočítačů2. Ty byly ve 
spojení s kdysi rozšířeným programovacím jazykem COBOL3 snadným prostředkem pro 
realizaci většiny běžných obchodních požadavků, avšak jejich správa v dnešní době působí 
stále větší obtíže. 

Zastaralé technologie však nejsou vždy jedinou překážkou. Díky nepřetržitému rozvíjení 
starých systémů se často objevuje další komplikace v podobě neúplné dokumentace, která 
nepopisuje aktuální stav systému a nepokrývá všechny úpravy provedené od doby jeho 
vzniku. Úplné a aktuální znalosti jsou typicky pouze v hlavách lidí podílejících se na vývoji, 
kteří však již mohli organizaci opustit a nemohou být tedy využiti jako zdroj informací. 
Řešení těchto problémů nabízí zpětné inženýrství, s jehož pomocí mohou technici provádějící 
správu systému rekonstruovat chybějící informace o jeho návrhu, funkčnosti a implementaci 
pouze z dostupných materiálů, kterými jsou typicky zdrojové kódy programů. 

Tato práce se bude zabývat možnostmi aplikace zpětného inženýrství na systémy vybudované 
na platformě AS/4004 firmy IBM. Tato platforma je typickým zástupcem minipočítačů 
užívaných ve velké míře i v dnešní době. Konkrétním cílem bude vytvořit prostředky 
k získání kompaktní dokumentace systému, která poskytne smysluplné informace potřebné 
pro jeho správu a další rozvoj. Současně bude zvážena možnost využití podobných principů 
pro modernější technologie a platformy. 

                                                 
1 Mainframe počítače (neboli sálové počítače) jsou silné počítače užívané převážně velkými organizacemi pro 
běh kritických aplikací – typicky pro zpracování velkých datových balíků, výpočty statistik nebo zpracování 
finančních transakcí. Rozmohly se v 60. letech 20. století. Dnes jsou jako mainframe označovány počítače 
kompatibilní s řadou IBM System/360 z roku 1965. [1] 
2 Minipočítač (anglicky minicomputer, resp. midrange computer) je označení pro víceuživatelské počítače tvořící 
střed mezi sálovými (mainframe) počítači  a jednouživatelskými mikropočítači. [5] V minulosti tvořily důležitou 
součást běžné praxe. Především v 70. letech byly rozšířeny díky vyššímu výkonu a možnostem ve srovnání 
s mikropočítači a díky menším rozměrům a energetickým nárokům oproti sálovým počítačům.  V současnosti se 
vytrácí díky rostoucí výpočetní síle osobních počítačů. 
3 Zkratka pro COmmon Business Oriented Language 
4 Zkratka pro Application System/400 
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1.1 Zpětné inženýrství a zpětná dokumentace 

Zpětné inženýrství je podle [3] možné definovat jako proces analýzy systému za účelem  

1) identifikace jeho komponent a vztahů mezi nimi 

2) vytvoření reprezentace systému na vyšší úrovni abstrakce. 

Jedná se přitom výhradně o proces zkoumání, který sám o sobě nezahrnuje žádnou změnu 
systému nebo jeho replikaci. 

Zpětné inženýrství úzce souvisí s potřebou dodatečné správy a rozšiřování starších systémů. 
Je pravdou, že existují postupy vývoje softwaru, které význam zpětného inženýrství 
minimalizují. Mezi takové praktiky patří zvláštní návrhové principy (např. objektová 
orientace), užití návrhových vzorů, systematické dokumentování a další. Avšak velké 
množství systémů, zvláště v minulosti, bylo vyvíjeno bez užití takových praktik a jejich 
postupným nekoordinovaným rozvojem pak vznikaly kolosy bez řádné dokumentace, 
s nízkou přehledností a velkou redundancí zdrojového kódu. Dokud se tedy v obchodním 
světě vyskytuje takový software, bude hrát zpětné inženýrství důležitou roli při jeho správě. 

Mezi nejdůležitější cíle zpětného inženýrství související se správou systému patří podle [2] 
následující: 

• Znovuzískání ztracených informací – poskytnutí řádné systémové dokumentace: 
Cílem může být jak vytvoření popisu návrhu, který nemusel nikdy existovat, tak 
získání informací o funkčnosti a implementaci, které byly ztraceny během dlouhodobě 
probíhající správy a úprav. Tento cíl se stává důležitým zejména ve chvíli, kdy mají na 
systému pracovat lidé, kteří se nepodíleli na jeho vývoji. 

• Podpora správy – odhalení vedlejších efektů úprav: 
Zjištění všech možných vedlejších efektů je důležitou součástí přípravné fáze před 
každou úpravou systému. Zpětné inženýrství může pomoci v tomto úkolu například 
poskytnutím adekvátní dokumentace s křížovými odkazy5. 

• Migrace na jinou platformu: 
Změna softwarové nebo hardwarové platformy bývá častým požadavkem během 
správy systému. Vzhledem k tomu, že systém většinou nebývá zcela nezávislý na 
platformě, na které je postaven, vyžaduje její změna rozsáhlé úpravy. Zde je cílem 
zpětného inženýrství zjištění konkrétních závislostí aplikace na platformě. 

• Usnadnění znovupoužití softwaru: 
Zpětné inženýrství nabízí techniky k odhalení znovupoužitelných komponent 
v systému. 

Dosažení těchto cílů je zajištěno širokou škálou technik pracujících na různých úrovních 
abstrakce. Tato práce se však zaměří pouze na dva z výše uvedených cílů, kterými jsou 
podpora správy a zčásti také znovuzískání ztracených informací, konkrétně získání 
přehledných informací o implementaci systému. K tomu postačí, abychom se zabývali jen 
jednou podoblastí zpětného inženýrství – redokumentací.  

Redokumentace je základní forma zpětné analýzy, jejímž účelem je podle [3] vytvoření 
sémanticky ekvivalentní reprezentace na stejné úrovni abstrakce. Jde tedy v podstatě o získání 

                                                 
5 Křížovým odkazem v dokumentaci systému budeme chápat odkaz na místa v rámci téže dokumentace, která 
souvisejí s popisovaným. Například popisujeme-li konkrétní program, může tento popis obsahovat křížové 
odkazy na místa v systému, kde je program využíván. 
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alternativního, přístupnějšího pohledu na požadovanou součást systému, kterou může být 
zdrojový kód nebo datové schéma v databázi. Typickým příkladem výstupu procesu 
redokumentace je vývojový diagram k příslušnému programu, datový model nebo seznam 
křížových odkazů. Je zřejmé, že redokumentace vede k usnadnění orientace a zkrácení doby 
nutné ke studiu systému při jeho správě. 

Pro účely této práce bude požadovaným výstupem procesu analýzy kompaktní soubor 
dokumentů popisující systém na nejnižší úrovni abstrakce, tedy na úrovni implementační. 
Takový soubor dokumentů budeme nazývat zpětnou dokumentací systému. Zpětná 
dokumentace nahrazuje část systémové dokumentace obsahující detailní popis implementace 
jednotlivých částí systému. Takové popisy, pokud byly vůbec kdy vytvořeny, jsou 
nejnáchylnější na postupné úpravy systému a nejrychleji zastarávají, protože nebývají 
dostatečně pečlivě aktualizovány. Extrakce potřebných informací přímo z aktuálních 
zdrojových kódů a vytvoření zpětné dokumentace tedy minimalizuje riziko „nedorozumění“ 
během studia systému. 

Dokumentace by měla sloužit převážně pracovníkům, kteří se zabývají správou a rozvojem 
systému. Jsou to lidé s potřebnými technickými znalostmi, kteří se však nemuseli podílet na 
počátečním vývoji systému a nemusí mít přehled o jeho logice nebo roli v obchodní činnosti 
organizace. Tyto pracovníky budeme v dalším textu označovat jako techniky.  

Zpětná dokumentace má následující cíle: 

 Napomáhat technikům při správě systému: 
Zpětná dokumentace by měla sloužit jako zdroj detailních informací jak pro případ 
provádění úprav, kdy je třeba přesně prostudovat moduly, kterých se změna týká, tak 
pro případ servisních zásahů při haváriích systému, kdy může zpětná dokumentace 
výrazně zkrátit dobu nalezení příčiny chyby. 

 Sloužit jako zdroj informací při studiu systému: 
Zpětná dokumentace může výrazně pomoci při zaučování nových techniků, kteří 
budou systém spravovat. Není ji však možné chápat jako kompletní znalostní bázi k 
systému. Jak již bylo řečeno, jejím obsahem jsou implementační detaily a může být 
tedy použita jako prostředek k proniknutí do způsobu implementace jednotlivých 
funkčností. 

Z uvedených cílů vyplývá, že zpětná dokumentace musí umožnit dva přístupy k informacím.   
Technik provádějící servisní zásah bude typicky znát konkrétní program, který havaroval, a 
bude chtít zjistit, v rámci kterého procesu program běžel, jaká část procesu proběhla bez 
problémů, jaká data byla nedokončeným procesem ovlivněna, případně jaké další procesy 
jsou havárií ohroženy. Jedná se tedy o postup od velmi detailního údaje (program, který 
havaroval) k souboru obecnějších informací. Naopak technik studující systém bude 
pravděpodobně znát architekturu systému, jeho členění na subsystémy a bude znát základní 
funkčnosti a procesy, které v systému probíhají. Jeho cílem bude dopátrat se, jak jsou 
jednotlivé procesy implementovány, tedy například který program se spustí vyvoláním 
konkrétní funkčnosti, jaké další programy a datové struktury využívá, atd. Zde jde o postup 
od obecných informací (výčet procesů a funkčností systému) k detailům. 

Zpětná dokumentace musí zajišťovat možnost postupu oběma zmíněnými směry. Není tedy 
možné, aby byly pouze samostatně popsány jednotlivé elementy tvořící systém (např. 
programy, databázové tabulky, atd.), ale musí být znázorněny jejich vzájemné vazby stejně 
jako jejich vztah k funkčnostem systému. Nezbytnou součástí zpětné dokumentace proto 
budou křížové odkazy, propojující jednotlivé části tak, aby byly schopny vést čtenáře 
požadovaným směrem. 
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Je zřejmé, že proces redokumentace, jehož výstupem bude výše popsaná zpětná dokumentace, 
je možné do značné míry automatizovat. Pro získání základních implementačních detailů a 
vytvoření křížových odkazů by zcela stačila automatická analýza zdrojových kódů, metadat6 
získaných z databáze, a podobně. Taková automatizace nicméně naráží na určité hranice, 
které omezují celkovou informační hodnotu dokumentace a zvyšují požadavky na množství 
počátečních znalostí, které musí čtenář o studovaném systému mít. Jako výhodnější se tedy 
jeví užití kombinovaného přístupu, který spojuje automatické zpracování se zapojením 
lidských znalostí a zkušeností. Zásahem specialisty je možné obohatit dokumentaci 
o doplňkové informace, které usnadňují pochopení automaticky získaných detailů. 
Specialistou budeme nazývat pracovníka organizace, který se systémem zabývá dlouhou dobu 
a má přehled nejen o jeho technické realizaci, ale také o jeho architektuře, rozumí logice jeho 
funkčností a zná jeho roli v činnosti organizace. 

V ideálním případě by bylo žádoucí umožnit alespoň následující dva zásahy specialisty do 
procesu redokumentace: 

1. Počáteční definice struktury systému 
Systém je typicky rozdělen do menších samostatných celků, které můžeme nazývat 
subsystémy. Každý z těchto celků provádí charakteristickou množinu funkčností. 
Rozčlenění zpětné dokumentace podle této struktury může výrazně přispět k výsledné 
přehlednosti. Vzhledem k tomu, že takové rozdělení systému je vesměs logické (tj. 
nemusí být odvoditelné z implementace), je na místě požadovat jeho popis od 
specialisty a vyvarovat se pokusů o automatizaci, která může vést k vytvoření 
mylných závěrů. 

2. Doplnění rozšiřujících informací k libovolné části systému 
Informace získané automatickou analýzou nemusí být vždy dostatečně přehledné pro 
pochopení, zvláště při počátečním studiu systému. Ručně doplněné informace 
vycházející ze zkušeností specialisty mohou poskytnout patřičný nadhled, například 
shrnutím nejdůležitějších implementačních informací k procesu, nebo popisem části 
systému na vyšší úrovni abstrakce. 

Vhodnou kombinací automatické analýzy a ručního vstupu specialisty je tedy možné zajistit, 
aby zpětná dokumentace byla plnohodnotným zdrojem informací o implementaci systému, 
který lze použít samostatně bez dalších doplňujících dokumentů nebo lidských zdrojů. 

1.2 Application System/400 

Application System/400, zkráceně AS/400, je původní název pro minipočítač vyráběný 
firmou IBM. Představen byl v roce 1988 jako nástupce úspěšných architektur System/36 a 
System/38. Od té doby je neustále inovován a vyvíjen a jeho využití v praxi je i v dnešní době, 
přes rozvoj modernějších serverových architektur, stále nezanedbatelné. Je nutno zmínit, že 
název Application System/400 je již zastaralý. V roce 2000 byla platforma přejmenována na 
iSeries a v roce 2004 se dočkala další změny jména na System i5. V této práci však budeme 
používat původní zkratku AS/400, protože je stále nejrozšířenější a obecně známá mezi 
techniky, kteří přicházejí s platformou do styku. 

                                                 
6 Metadata jsou strukturovaná data o jiných zkoumaných datech nebo entitách. Jejich účelem je usnadnit 
porozumění, zpracování nebo správu dat. [4] V této práci budeme hovořit především o metadatech ve spojení 
s databázovým systémem. Zkoumanými entitami (daty) budou tedy zejména databázové tabulky, indexy, atd. 
Odpovídajícími metadaty k těmto entitám budou například názvy sloupců tabulky, jejich datové typy, názvy 
klíčů, a podobně. 
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Jako počítač určený pro komerční, spíše než vědecké užití, vykazuje AS/400 řadu vlastností, 
díky kterým se stala nepostradatelnou součástí výpočetní báze mnoha společností. Mezi tyto 
vlastnosti patří vysoká spolehlivost, bezpečnost, schopnost pracovat s velkými objemy dat, 
schopnost současně obsluhovat velké množství uživatelů a také důraz na snadné ovládání a 
správu prostřednictvím přehledného uživatelského rozhraní. Obrovskou výhodou pro systémy 
z obchodní sféry je plně integrovaná databáze DB2, která je spravována pomocí základních 
systémových nástrojů. Tato integrace umožňuje lepší optimalizaci výkonu databáze i 
fyzického uložení dat. Navíc poskytuje programům možnost přistupovat k databázovým 
tabulkám obdobně jako k běžným souborům. 

AS/400 je vybavena operačním systémem OS/400. Ten zahrnuje veškeré prostředky pro 
správu systému i integrované databáze DB2, a také všechny potřebné vývojové nástroje. Je 
tedy postačující pro plný provoz počítače. Jeho základní charakteristikou je objektová 
orientace. Objekt je jediná možná forma uložení dat na AS/400. Je vždy vybaven typem, který 
určuje jeho účel a množinu operací, které je možné s ním provádět. Mezi základní typy 
objektů patří například soubor, program, tisková fronta. Speciálním typem objektu je 
knihovna. Jedná se o pojmenovaný prostor, do nějž je možné uložit objekty jiných typů. 
Knihovny tak umožňují přehlednější organizaci ostatních objektů, avšak nemůžou obsahovat 
další objekty typu knihovna – vícevrstvá hierarchie uložení objektů tedy není možná. 

OS/400 nabízí několik prostředků pro interakci s uživateli, kteří se k AS/400 připojují 
prostřednictvím znakových terminálů. Základní možností ovládání operačního systému je 
přímé zadávání CL7 příkazů na příkazové řádce. Jiným typem interakce je využití 
systémových menu, které jsou strukturovány do několika úrovní a zpřístupňují všechny akce, 
kterých je operační systém schopen. 

Důležitou vlastností AS/400 je nezávislost objektů typu program na procesoru. Tato 
nezávislost je zajištěna využitím virtuální instrukční sady TIMI8, do které jsou všechny 
programy překládány. TIMI tvoří mezikód mezi programovacím jazykem a instrukční sadou 
CPU9. Je tedy možná výměna procesoru bez nutnosti rekompilace programových objektů. 
Díky tomu může AS/400 snadno držet krok s pokračujícím vývojem hardwarových 
technologií. 

AS/400 však zavádí inovace i v oblasti softwarových technologií. Pomocí LPAR10 je 
například možné na jednom počítači provozovat kromě OS/400 několik dalších operačních 
systémů. Podporovány jsou přitom AIX, Linux, MS Windows 2000, Windows Server 2003, a 
další. [6] IBM již také rozšířilo původní koncepci souborového systému založeného na 
knihovnách a objektech. Architektura AS/400 byla totiž doplněna o integrovaný souborový 
systém, který již podporuje koncept uložení dat v hierarchické adresářové struktuře, obdobně, 
jak to známe z operačních systémů typu UNIX. Tento systém umožňuje zapojit (integrovat) 
do adresářové struktury další souborové systémy jiného typu (např. vzdálený NTFS systém), a 
to včetně tradičního “knihovnového” systému, který zůstává zachován pro zpětnou 
kompatibilitu se staršími systémy (je tedy stále možné zacházet s AS/400 tradičním 
způsobem). Integrovaný souborový systém dále umožnil implementaci příkazového 
interpreteru QShell, založeného na standardech POSIX a X/Open. [7] A v neposlední řadě je 
nově na AS/400 plně podporován jazyk Java. 

                                                 
7 Zkratka pro Control Language, množinu příkazů ovládající operační systém OS/400. 
8 Zkratka pro Technology Independent Machine Interface. 
9 Zkratka pro Central Processing Unit. 
10 Zkratka pro Logical PARtitioning, vytváření více virtuálních počítačů na jednom fyzickém stroji. 
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Je však nutné zdůraznit, že přes veškerý vývoj a snahu o přizpůsobení AS/400 moderním 
trendům, většina systémů běžících na této platformě vznikala v dřívějších dobách a množství 
organizací tedy stále používá AS/400 „tradičním způsobem“. To zahrnuje užití starších 
programovacích jazyků, jako je například COBOL, a také práci s objektově orientovaným 
operačním systémem OS/400 a tradičním souborovým systémem založeným na knihovnách. 

1.3 Prostředky pro tvorbu systémů na AS/400 

Popišme nyní základní prostředky využívané pro tvorbu „tradičních“ systémů na platformě 
AS/400. Přívlastkem „tradiční“ jsou zde míněny systémy vznikající v dobách rozmachu 
AS/400, tedy na konci 80. a během 90. let 20. století. Jsou to především řešení specializovaná 
pro plnění obchodních potřeb organizací. Provádějí zpracování nad daty vztahujícími se k 
činnosti organizace, přičemž toto zpracování typicky obnáší různé transformace dat a výpočty 
produkující jako výstup novou datovou sadu, nebo soubor informačních reportů. 

Vzhledem k tomu, že AS/400 byla navržena pro plnění právě takových funkcí, bylo možné 
pro tvorbu tradičních systémů využívat výhradně prostředků, které nativně platforma nabízí. 
Mezi ně patří přirozeně databáze DB2, prostředky pro vývoj v jazyce COBOL a základní 
prostředky pro tvorbu uživatelského rozhraní. Tato kapitola uvádí důležité informace o těchto 
prostředcích, protože právě jejich analýzou se budeme v práci zabývat. 

Je však nutné zdůraznit, že výčet prostředků není úplný. Jedná se pouze o prostředky, které se 
nejvíce rozšířily, protože pro vývojáře představovaly nejschůdnější cestu k cíli. 

1.3.1 Integrovaná databáze DB2 
DB2 je relační databázový systém vyvinutý firmou IBM. Jeho historie sahá až do roku 1983. 
[8] Ačkoliv je DB2 v dnešní době vyvíjena pro velké množství platforem, od počátku byla 
součástí sálových počítačů a minipočítačů, které IBM vyráběla. Je tedy samozřejmostí, že je 
integrována také jako součást AS/400 pod označením DB2 Universal Database for AS/400. 

Plná integrace DB2 do operačního systému přináší kromě snadné správy také specifické 
možnosti přístupu k uloženým datům. Jedná se konkrétně o možnost přístupu k databázovým 
tabulkám jako k indexovaným souborům ISAM11. Tento přístup přesně odpovídá potřebám 
jazyka COBOL, a je tedy ve starších komerčních systémech hojně využíván, přestože DB2 
plně podporuje SQL a manipulaci s daty způsobem typickým pro moderní relační databázové 
systémy. 

Popsané „souborové rozhraní“ k DB2 je realizováno na úrovni operačního systému OS/400. 
Ten prezentuje všechny databázové tabulky jako indexované soubory, resp. jako objekty typu 
databázový soubor. Tyto objekty je v programech možné běžným způsobem vytvářet a číst, 
aniž by byl programátor nucen brát v úvahu fakt, že data jsou ve skutečnosti uložena v relační 
databázi. K dispozici je několik typů databázových souborů: 

• Fyzický databázový soubor s popisem na úrovni záznamu: 
Tento typ nejvíce odpovídá klasickému pojetí souboru v jazyce COBOL. Je tvořen ze 
záznamů, které mají předem definovanou délku, ale přesná struktura záznamu (tj. 

                                                 
11 Zkratka pro Indexed Sequential Access Method. Jde o způsob uložení dat přizpůsobený pro rychlý náhodný 
přístup. Data jsou uspořádána do záznamů rozdělených na pole o pevné délce. Uložení záznamů se sekvenční, 
ale celý soubor dat je doplněn o index – tj. sadu hash tabulek, obsahujících ukazatele na jednotlivé záznamy a 
umožňujících přístup k libovolnému záznamu bez nutnosti prohledávání dat. ISAM byl vyvinut firmou IBM pro 
využití v sálových počítačích. [9] 



 10

jejich rozdělení na pole) není specifikována. Systém tedy nemá podrobnější informace 
o struktuře souboru a ta musí být proto vždy definována v programu, který soubor 
využívá. Z tohoto důvodu se tyto soubory nazývají také „program-described“, tj. 
soubory se strukturou definovanou programem. 

• Fyzický databázový soubor s popisem na úrovni pole: 
Jedná se o souborovou reprezentaci databázové tabulky s přesně definovanou 
strukturou záznamu. Tuto definici (tj. specifikaci rozdělení záznamu na pole) budeme 
nazývat formát záznamu. Systém má díky znalosti formátu záznamu plnou informaci o 
názvech a typech polí a program využívající soubor nemusí proto tuto strukturu 
definovat, ale může ji převzít ze systémových informací. Díky tomu se takové soubory 
nazývají „externally defined“, tj. soubory s externě definovanou strukturou. 

• Logický databázový soubor: 
Jde o souborovou reprezentaci databázového pohledu. Neobsahuje fyzicky žádná data, 
ale pouze zpřístupňuje, případně re-interpretuje data uložená ve fyzických 
databázových souborech. Každý logický databázový soubor je založen na jednom, 
nebo více (v případě, že se jedná o spojení) fyzických databázových souborech. Může 
provádět změnu formátu záznamu původního souboru a také výběr záznamů pomocí 
omezovacích podmínek. Pokud je logický soubor založen na více fyzických 
souborech, jsou také definovány podmínky pro spojení těchto souborů. Programy 
zacházejí s logickými soubory stejně, jako s fyzickými soubory s popisem na úrovni 
pole (viz předchozí bod). 

Fyzické databázové soubory s popisem na úrovni pole a logické databázové soubory mají 
vždy definován způsob přístupu k záznamům – tzv. access path. Ten určuje, v jakém pořadí 
budou záznamy podávány v případě sekvenčního čtení. Existují dva možné způsoby přístupu: 

1) Arrival access path: 
Záznamy jsou podávány ve stejném pořadí, v jakém byly ukládány. Neprovádí se tedy 
žádné uspořádání záznamů. 

2) Keyed access path: 
Záznamy jsou seřazeny podle definovaných klíčových polí. Tento způsob přístupu 
souvisí s vybudováním indexu nad danou tabulkou a kromě uspořádání záznamů 
umožňuje také rychlý náhodný přístup k záznamům. 

Pro každý fyzický databázový soubor je definován pouze jeden způsob přístupu. Logický 
soubor umožňuje definovat jiný způsob přístupu, nebo jiná klíčová pole, než jaká byla použita 
v původním fyzickém souboru. V řeči relačních databází je tedy možné přirovnat logické 
soubory kromě pohledů také k indexům. 

Je samozřejmě důležité mít na paměti, že ačkoliv OS/400 zpřístupňuje data v DB2 ve formě 
databázových souborů, jde stále o relační databázi. Proto je nutné brát při analýze systému 
ohled na další aspekty, jako jsou definované klíče na tabulkách, různé druhy integritních 
omezení a také vztahy mezi tabulkami. Tyto aspekty sice nejsou podstatné pro souborový 
přístup, ale slouží k udržování konzistence dat a představují zdroj informací o vlastnostech 
jednotlivých entit v systému a o vztazích mezi nimi. 

1.3.2 Uložené databázové dotazy – Queries 
Firma IBM vyvinula pro AS/400 pomocný program Query/400 s jehož pomocí je možné 
vytvářet uložené databázové dotazy, tzv. query definitions. Tyto dotazy lze využít k výběru 
dat z databáze a jejich interpretaci v požadované podobě – výstupem dotazu může být 
zformátovaný textový report, nebo opět databázový soubor. Query/400 umožňuje aplikaci 
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různých číselných i řetězcových funkcí pro transformaci dat, stejně jako několik agregačních 
funkcí. Lze tedy v podstatě přirovnat uložený dotaz vytvořený pomocí Query/400 k SQL 
příkazu SELECT. 

Uložený databázový dotaz je objekt, který obsahuje veškeré informace o užitých 
databázových souborech, podmínkách pro výběr dat i požadované formě výstupu. Příprava 
dotazu se provádí pomocí interaktivní aplikace Query/400 a výsledný dotaz je možné 
kdykoliv (i opakovaně) spouštět specializovaným CL příkazem (tj. příkaz operačního systému 
OS/400), který vyprodukuje požadovaný výstup. 

Ačkoliv se může zdát, že uložené dotazy jsou příliš slabým nástrojem v porovnání s SQL, 
jedná se ve skutečnosti o nejjednodušší způsob získání dat z databáze, který je na AS/400 
možný. Jejich síla spočívá především ve finálním zpracování dat – díky schopnosti přímého 
vytváření textových reportů nebo nových tabulek není už nutné zpracovávat získaná data 
dalším navazujícím programem, jak je to typické pro práci s SQL. Použití uložených dotazů je 
tedy jednoduché a pohodlné a proto značně rozšířené. Je běžnou praxí, že systémy na AS/400 
pracují zcela bez použití SQL, nehledě na to, že řada organizací (především banky) použití 
SQL přímo blokuje, aby nemohlo dojít chybným dotazem k nechtěné modifikaci dat 
v databázi. 

1.3.3 Datové oblasti (Data Areas) 
Datová oblast je objekt představující souvislý úsek paměti uložený na disku. Tvoří alternativu 
k uložení dat v databázi. Tento úsek není strukturován na záznamy, ale pouze na jednotlivá 
pole. Pro operační systém má však datová oblast definovanou pouze velikost v bytech. 
Rozdělení na jednotlivé pole, jejich typy a velikosti jsou pouze logickou záležitostí a záleží na 
programu, který datovou oblast využívá. Při zápisu, nebo čtení pole z datové oblasti je nutno 
přesně specifikovat, na které pozici pole leží a jaká je jeho délka. 

S datovou oblastí nelze v programech zacházet jako se souborem. Je nutno využívat 
specializované CL příkazy, které ji dokážou číst a modifikovat. Její užití má tedy omezené 
možnosti, ale přesto se velmi hodí k ukládání různých stavových hodnot, výsledků 
zpracování, uživatelských nastavení, a podobně. 

1.3.4 Programovací jazyk COBOL 
Jazyk COBOL byl podle [9] vyvinut v roce 1959 jako jeden z prvních vyšších 
programovacích jazyků. Jak napovídá sám název – COmmon Business Oriented Language 
(tedy „jazyk orientovaný na běžný obchod”) – jeho účelem bylo od počátku sloužit 
obchodním potřebám a jeho charakter i základní prvky byly navrženy tak, aby maximálně 
usnadňovaly tvorbu komerčních obchodních systémů. Je proto přizpůsoben pro přesnou 
interpretaci a snadné zpracování vstupních dat, stejně jako vytváření výstupních datových 
dávek a formátovaných textových reportů. Pro samotné zpracování dat jazyk nabízí snadné 
konstrukce pro výpočty a transformace typické v obchodní sféře.  

Díky popsaným vlastnostem se COBOL rychle rozšířil. Postupně byl standardizován 
americkou standardizační institucí ANSI12 a navzdory svému jednoúčelovému charakteru je 
dodnes vyvíjen a modernizován. Na AS/400, kde je přímou součástí operačního systému, je 
nejrozšířenějším programovacím jazykem a lze říci, že je v něm stále napsána velká část 
obchodního softwaru. 

                                                 
12 Zkratka pro American National Standards Institute 
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Popišme nyní základní vlastnosti jazyka ve formě, která je dostupná na AS/400 – tzv. IBM 
ILE COBOL. V základní formě jazyk neumožňuje strukturované programování. Program je 
tedy souvislý sled příkazů bez procedur, funkcí, či lokálních proměnných. Jistou náhradou za 
procedury můžou být tzv. sekce, do kterých je program členěn. Sekci je možné zavolat jako 
podprogram, ovšem bez možnosti předání parametrů nebo získání návratové hodnoty (tyto 
prvky je nutno „simulovat“ pomocí globálních proměnných). Program v COBOLu tvoří 
samostatnou jednotku. Jeho kompilací vznikne na AS/400 spustitelný objekt typu program. 
Ten může volat (spouštět) jiné objekty typu program, jako své podprogramy. Není možné 
„linkování“ programů z více modulů, jak je to běžné například pro jazyk C. Složitější aplikace 
tedy sestávají typicky z velkého množství programových objektů, z nichž jeden je tzv. 
„vstupním bodem“ aplikace, a ostatní jsou pomocné podprogramy. 

Popsaný „rozpad“ aplikací na jednotlivé programové objekty je pro AS/400 typický. Přitom je 
samozřejmě nutno zdůraznit, že programy, které se navzájem volají, nemusí být nutně 
napsány ve stejném programovacím jazyce. 

1.3.5 Skriptovací jazyk CL (Control Language) 
Jazyk CL, neboli Control Language, je tvořen množinou příkazů operačního systému OS/400, 
tedy příkazů pro provádění běžných systémových akcí z příkazové řádky. Tyto příkazy je 
však možné použít také pro vytváření jednoduchých programů – CL skriptů. CL skript je 
uložená a pojmenovaná sekvence CL příkazů provádějící požadovanou akci. Může mít 
vstupní i výstupní parametry. Pro podporu skriptování je jazyk CL obohacen o příkazy 
k deklaraci proměnných, vyhodnocování výrazů, provádění podmíněných i nepodmíněných 
skoků, a existují také příkazy pro čtení záznamů z databázových souborů. Tyto příkazy jsou 
přirozeně vyhrazeny pro použití v CL skriptech a na příkazové řádce je nelze použít. 
Vytváření složitějších programových struktur není v jazyce CL možné – výpočet je možné 
řídit pouze pomocí skoků na deklarovaná návěští. Je však možné v rámci CL skriptu volat 
další programy nebo CL skripty, které mohou nahrazovat případné procedury a funkce. 

CL skripty se vytváří v podobě textového zdrojového kódu, který je následně prostředky 
operačního systému OS/400 zkompilován do podoby spustitelného objektu typu program. Jde 
tedy o stejný typ objektu, jaký vzniká kompilací programů v jazyce COBOL, má stejné 
vlastnosti a existují pro něj stejné možnosti zacházení. 

Ačkoliv má jazyk CL značně omezené možnosti, jeho jednoduchost a blízkost operačnímu 
systému OS/400 z něj činí oblíbený prostředek pro implementaci jednodušších částí větších 
aplikací. CL skripty jsou například typicky využívány jako „vstupní body“ procesů, které po 
provedení inicializací volají další programy, vytvořené již ve vyšších jazycích. Běžně se také 
jazyk CL používá pro obsluhu uživatelského rozhraní, nebo pro získání dat z datových oblastí 
(data areas – popsány výše). 

1.3.6 Obrazovkové soubory (Display Files) a uživatelské nabídky 
Uživatelé, připojující se k AS/400 prostřednictvím terminálu, mají k dispozici textové 
uživatelské rozhraní založené na principu zobrazovaní předdefinovaných „obrazovek“13. 
Nejedná se tedy pouze o klasickou příkazovou řádku. AS/400 je schopna měnit kompletní 
vzhled obrazovky, přičemž komunikace s uživatelem je zajištěna prostřednictvím vstupních 
polí, která mohou být umístěna na libovolné pozici na obrazovce a do kterých lze vepsat 

                                                 
13 Obrazovkou zde chápeme kompletní vzhled obrazovky terminálu, tedy obdélník o určitém počtu řádek a 
sloupců na kterém jsou v určených pozicích umístěny textové retězce, neboli výstupní pole. 
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hodnotu definovaného typu. Uživatel má možnost pohybovat se mezi vstupními poli pomocí 
kurzoru. 

Programy na AS/400 ovšem nemají možnost přímého výstupu na obrazovku, nebo přímého 
čtení vstupu ze vstupních polí. Výše popsané uživatelské rozhraní je realizováno 
prostřednictvím tzv. obrazovkových souborů (display files). Obrazovkové soubory jsou 
objekty obsahující definici vzhledu obrazovky a informaci o umístění vstupních polí. 
Operační systém OS/400 umožňuje tyto objekty zobrazit, počkat na vstup uživatele a vstupní 
hodnoty potom předá obslužnému programu, který si použití obrazovkového souboru vyžádal. 
Uživatelské rozhraní aplikace je tedy vždy tvořeno jednotlivými předdefinovanými 
obrazovkovými soubory. 

Tento mechanismus však nabízí pestřejší možnosti, než pouhé zobrazení konstantních 
textových řetězců (výstupních polí) a vytvoření jednotlivých vstupních polí. Mezi další prvky 
usnadňující interakci mezi aplikací a uživatelem patří: 

• Propojení obrazovky s databázovým souborem: 
Je možné zobrazit záznamy z databázového souboru v definovaném tvaru. Tím lze 
realizovat prohlížení dat s minimálními nároky na obslužný program, protože 
veškerou funkčnost spojenou se zobrazením realizuje operační systém. 

• Reakce na stisk funkčních kláves: 
Zobrazení obrazovky typicky končí stiskem klávesy Enter po ukončení zadávání 
hodnot do vstupních polí. Kromě této klávesy je však možné umožnit reakci na 
libovolnou z funkčních kláves F1-F24. Operační systém po ukončení zobrazení 
obrazovky předá obslužnému programu informaci o klávese, která zobrazení ukončila. 

• Podmíněné zobrazení polí a změna atributů pole: 
Každé výstupní pole (tj. každý zobrazený textový řetězec) může mít definovány 
atributy, které určují jeho vzhled (barvu, font, a podobně). Tyto atributy lze nastavit 
při vytváření obrazovkového souboru, ale lze je také dynamicky měnit obslužným 
programem těsně před zobrazením. Obdobně lze určit, zda bude pole zobrazeno, nebo 
ne. 

• Proměnná výstupní pole: 
Toto jsou pole, jejichž hodnota není předem definována, ale musí být nastavena 
obslužným programem před zobrazením obrazovky. 

• Nápověda k jednotlivým vstupním polím: 
Ke každému vstupnímu poli je možné nadefinovat nápovědu, která se zobrazí při 
stisku funkční klávesy F1. Tato nápověda je uložena přímo v obrazovkovém souboru. 

Obrazovka definovaná v obrazovkovém souboru nemusí mít vždy maximální rozměry, které 
terminál umožňuje. Existují zvláštní druhy obrazovek, která mají menší rozměry a jsou 
zobrazena na terminálu tak, že zabírají jen část zobrazovací plochy. Tyto obrazovky se 
nazývají okna (windows). Je také třeba zmínit, že v rámci jednoho obrazovkového souboru je 
možné definovat více obrazovek. Je tak možné sdružit obrazovky vztahující se k jedné 
funkčnosti – například hlavní obrazovku a pomocná informační a dialogová okna. 

Zvláštním typem uživatelského rozhraní na AS/400 je uživatelská nabídka, neboli menu. 
Jedná se o seznam očíslovaných voleb, které se zobrazí na terminálu. Uživatel zadá číslo 
požadované volby, čímž spustí CL příkaz, který je s volbou asociován. Menu je další typ 
objektu, který obsahuje jednak obrazovkový soubor popisující vzhled seznamu voleb, a 
jednak definici CL příkazů přiřazených jednotlivým volbám. Vlastní obsluhu menu zajišťuje 
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kompletně operační systém OS/400, který zobrazí obrazovku s nabídkou, počká na volbu 
uživatele a poté vyhledá a spustí přiřazený CL příkaz. 

Obrazovkové soubory, které jsou součástí objektů typu menu, mají značně omezené možnosti. 
Jejich funkčnost je v podstatě omezena na zobrazení konstantních textových informací 
popisujících očíslovaný výčet voleb. Není umožněna žádná interaktivita kromě vstupu čísla 
volby. Stejně jako u běžných obrazovkových souborů však lze definovat nápovědu pro 
jednotlivé volby nabídky. 

1.4 Vymezení cíle diplomové práce 

V předchozích podkapitolách jsme popsali technologie, se kterými budeme pracovat, i 
metody zpětného inženýrství, pomocí kterých budeme tyto technologie analyzovat. S ohledem 
na všechny uvedené informace můžeme nyní přesněji vymezit cíl této práce. 

Jak již bylo zmíněno, budeme chtít aplikovat metody zpětného inženýrství, přesněji jeho 
podoblasti zvané redokumentace, na systémy běžící na platformě AS/400, za účelem 
vytvoření zpětné dokumentace systému, která bude schopna sloužit jako zdroj informací o 
jeho implementaci a tak usnadňovat jeho správu a další rozvoj. Vzhledem k velké 
komplexnosti platformy AS/400 však nebudeme usilovat o úplnou obecnost, ale zaměříme se 
pouze na systémy, které splňují následující podmínky: 

• Pracují pouze s tradičním souborovým systémem založeným na objektech a 
knihovnách. 

• Pracují bez využití databáze, nebo používají pouze integrovanou databázi DB2 
Universal Database for AS/400. V takovém případě však používají pouze souborové 
rozhraní k této databázi, tj. veškeré programy přistupují k tabulkám jako 
k indexovaným souborům, případně mohou využívat nástroje Query/400 pro vytvoření 
uložených databázových dotazů. Nepoužívají tedy SQL. 

• Používají pouze programovací jazyk COBOL a CL skripty. 

• Pro komunikaci s uživatelem používají obrazovkové soubory a uživatelské nabídky 
(menu). 

Výběr těchto podmínek je založen na předpokladu, že právě systémy, které je splňují, se 
nejvíce potýkají s problémem absence dokumentace potřebné pro snadnou správu a bezpečný 
rozvoj. Jsou to totiž aplikace vznikající v dobách rozmachu AS/400 a jazyka COBOL, které 
byly typicky vyvíjeny bez důrazu na systematické dokumentování a které od doby svého 
vzniku procházely neustálými změnami. V dnešní době jsou již natolik odzkoušeny a 
přizpůsobeny obchodním potřebám organizací, kterým slouží, že jejich náhrada modernější 
alternativou by znamenala velké náklady i rizika. Zajištění jejich další správy však vyžaduje 
dobrou informační základnu, která přiblíží zastaralý systém dnešním technikům. Proto jsou 
právě takové systémy středem zájmu této práce. 

Úkolem tedy bude navrhnout vhodnou formu zpětné dokumentace pro popsaný typ systému, 
zjistit, jak lze provádět analýzu vedoucí k získání informací potřebných pro její vytvoření, a 
implementovat aplikaci, která bude celý proces analýzy a výroby dokumentace automatizovat. 
Tuto aplikaci budeme zjednodušeně nazývat generátor. 

Na generátor budeme mít následující požadavky: 

• Měl by pracovat vždy nad aktuálním stavem systému. 
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• Měl by umožnit snadné zadávání ručních vstupů. Mezi tyto vstupy patří především 
dva již zmíněné případy, tedy počáteční definice struktury systému (jeho dělení na 
samostatné části) a také přidávání ručně připravených informací k libovolné části 
systému za účelem rozšíření strohých strojově získaných informací. 

• Měl by umožnit alespoň částečnou modifikaci finální podoby dokumentace, aby měli 
uživatelé možnost přizpůsobit si výstup například svým firemním standardům. 

Posledním úkolem práce bude prodiskutovat možnost zobecnění použitých postupů a 
dosažených výsledků na jiné platformy, než je AS/400. Je třeba se zamyslet, zda existují 
platformy s vlastnostmi natolik podobnými AS/400, aby pro ně bylo možné použít navrženou 
formu zpětné dokumentace i vytvořený generátor s minimálními úpravami. A pokud se podaří 
takové platformy nalézt, bude nutné navrhnout, jaké konkrétní úpravy by byly zapotřebí. 
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Kapitola 2  
Návrh formy a obsahu dokumentace 

Úkolem této kapitoly je detailně popsat formu zpětné dokumentace, kterou budeme vytvářet. 
Je třeba navrhnout, jak bude dokumentace strukturována, jaké informace bude obsahovat a 
jakým způsobem se v ní bude uživatel pohybovat. Tyto aspekty značně ovlivní její 
použitelnost, a je proto přirozené zabývat se jimi ještě před úvahami o implementaci 
generátoru. 

Je zřejmé, že forma zpětné dokumentace nebude zcela odpovídat běžné představě textového 
dokumentu. Souvislý tok textu strukturovaný tak, aby jej bylo možné číst postupně od začátku 
až do konce a případně používat v tištěné podobě, nebude pro náš účel zcela vhodný. Jak již 
bylo popsáno, práce se zpětnou dokumentací je specifická a charakterizují ji dva postupy: od 
detailů k obecným informacím a naopak. V obou případech je dokumentace studována nikoliv 
„od začátku“, ale od specifických míst uvnitř dokumentu, která závisí na konkrétní situaci. 
V obou případech také uživatel nečte dokumentaci postupně, ale pohybuje se v ní skoky mezi 
jejími různými částmi. Při návrhu formy zpětné dokumentace tedy nebudeme klást důraz na 
souvislost a ucelenost textu, ale spíše na přehlednou organizaci bloků informací, jejich 
propojení a umožnění snadného přechodu od jednoho bloku k jinému, souvisejícímu. 

Zcela zjevně budou popsané požadavky nejlépe splněny při realizaci dokumentace 
elektronickou formou, která může zajistit rychlý přechod mezi bloky informací pomocí 
interaktivních křížových odkazů. Bude tak také možné realizovat interaktivní index, který je 
prostředkem k rychlému nalezení místa, od něhož bude uživatel dokumentaci studovat. A 
pokud budeme předpokládat, že tisk kompletní dokumentace nemá pro uživatele smysl a 
nebude tedy požadován, můžeme se soustředit na navržení takové formy zpětné dokumentace, 
která bude uzpůsobena pro využití převážně v elektronické podobě. Prostředků k realizaci 
takové formy existuje celá řada. Vzhledem k tomu, že klíčovým požadavkem je možnost 
interaktivních křížových odkazů, nabízí se k využití například formát PDF, HTML stránky 
nebo formát programu MS Word. Výběr jednoho z těchto formátů je záležitostí implementace 
generátoru. Jako takový bude diskutován později. 

Na všechny tyto úvahy budeme brát ohled v následujících podkapitolách. 

2.1 Struktura dokumentace 

Správné strukturování informací je důležitou podmínkou pro zajištění přehlednosti každého 
dokumentu. Jak již bylo řečeno, v případě zpětné dokumentace se nemusíme zabývat tím, jak 
budou informace řazeny za sebou a jak na sebe budou vzájemně navazovat. Ačkoliv však 
dokumentaci nemusí tvořit souvislý tok textu, je stále nutné se v množství informací 
orientovat. Toho lze dosáhnout jejich seskupením do oddílů na základě společných 
charakteristik. Vzniknou tak větší bloky, které pomohou nasměrovat uživatele na správné 
místo.  

Klíčová bude volba charakteristik, podle kterých budou informace do bloků seskupovány. V 
ideálním případě by měla být orientace v dokumentaci co nejintuitivnější a zcela zřejmá pro 
člověka, který se dokáže orientovat v dokumentovaném systému. Proto budeme požadovat, 
aby dělení dokumentace maximálně odpovídalo struktuře systému. Definujme tedy nejprve 
strukturu systému, se kterou budeme pracovat. Taková struktura musí být co nejvíce obecná, 



 17

aby ji bylo možné aplikovat na většinu systémů na platformě AS/400. Výsledek následujících 
úvah znázorňuje obrázek 1. 

Tato práce uvažuje systémy, které typicky představují komplexní řešení realizující řadu 
komplikovaných procesů. Jako takové nabízejí množství různých funkčností a většinou 
sestávají z více aplikací. Nabízí se proto rozdělení systému na samostatné oddíly, tzv. 
subsystémy. 

Subsystém je vymezen podmnožinou funkčností celého systému, přičemž tyto funkčnosti 
tvoří logický celek – tedy úzce spolu souvisí a jsou nezávislé na zbytku systému. 
Subsystém může být propojen s jiným subsystémem například tak, že využívá sdílené 
datové struktury. Celkově však vystupuje jako samostatný oddíl. 

Funkčnosti tvořící subsystém jsou na AS/400 realizovány řadou objektů různých typů 
(databázové soubory, programy, obrazovkové soubory, a podobně). Je běžnou praxí, že 
všechny objekty jednoho subsystému jsou umísťovány do samostatných knihoven. Zřídka se 
stává, že by jedna knihovna obsahovala objekty tvořící více různých subsystémů. Lze tedy 
pro zjednodušení předpokládat následující: 

Objekty tvořící jeden subsystém je možné specifikovat výčtem knihoven, ve kterých jsou 
umístěny. 

V rámci subsystému můžeme však kromě jednotlivých objektů rozlišit ještě další, tentokrát 
čistě logické, entity – procesy. 

Proces v subsystému je konkrétní akce (zpracování), kterou subsystém vykonává. 
Zahrnuje jednu nebo více logicky souvisejících funkčností subsystému. Proces může být 
spuštěn ručně uživatelem, automaticky časovačem, nebo může jít o subproces – tj. o 
proces spouštěný jako součást jiného (rodičovského) procesu. 

Výčet procesů poskytuje přehled o tom, co se v subsystému děje, a současně pomáhá 
vysvětlit, jaký je účel jednotlivých objektů, protože u každého objektu lze ve výsledku říci, na 
jakém procesu se podílí. U každého procesu musí totiž existovat tzv. vstupní bod, což je 
objekt, který celý proces spouští (typicky jde o program, nebo uživatelskou nabídku). Tím je 
zároveň plně určena množina všech objektů, které proces realizují. Je zřejmé, že množiny 
objektů patřící k různým procesům nemusí být disjunktní – jeden objekt se může podílet na 
více procesech. 

Procesy probíhající v rámci jednoho subsystému budeme nazývat lokální. Kromě nich však 
budeme uvažovat také procesy globální. Jsou to takové, které nejsou vázány na konkrétní 
subsystém, ale provádějí činnost zahrnující celý systém – typickým příkladem je denní 
uzávěrka, která spouští pravidelné akce ve všech subsystémech. 

Takto navržené dělení systému okamžitě vede k následující struktuře zpětné dokumentace: 

• Základním informačním celkem bude popis jednoho objektu. Tento popis by měl 
obsahovat veškeré informace, které jsou nutné pro porozumění objektu a jeho zapojení 
do systému. Podrobněji se budeme popisy jednotlivých typů objektů zabývat 
v následujících podkapitolách. 
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Obrázek 1: Rozdělení systému na subsystémy a procesy a jejich vztah ke knihovnám a objektům. 

• Popisy jednotlivých objektů v systému budou seskupeny do disjunktních množin 
podle subsystémů. Součástí dokumentace proto musí být rozcestník na jednotlivé 
subsystémy, který nasměruje uživatele na místo, jež mu zpřístupní správnou množinu 
objektů. Tento rozcestník může tvořit vstupní bod do celé dokumentace – tedy místo, 
odkud uživatel začne dokumentaci studovat. Budeme jej nazývat hlavní rozcestník. 

• Kromě hlavního rozcestníku musí pro každý subsystém existovat také rozcestník na 
jednotlivé objekty, kterými je subsystém tvořen – tzv. rozcestník subsystému. Aby se 
orientace mezi těmito objekty zpřehlednila, budou ještě dále rozděleny do skupin 
podle jejich účelu. Skupiny jsou následující: 

o Databáze – všechny fyzické databázové soubory s popisem na úrovni pole 
(tedy tabulky), logické databázové soubory a uložené databázové dotazy. 

o Datové struktury – datové oblasti a fyzické databázové soubory s popisem na 
úrovni záznamu (tj. soubory, jejichž struktura záznamu není předem 
definována a nelze je tedy považovat za databázovou tabulku). 

o Výkonné objekty – všechny spustitelné programy, ať už jsou vytvořeny 
v COBOLu, nebo v jazyce CL. 

o Uživatelské rozhraní – všechny objekty tvořící uživatelské rozhraní systému, 
tedy obrazovkové soubory a uživatelské nabídky. 

• Pro každý subsystém musí dokumentace nabízet seznam procesů, které v subsystému 
probíhají. Každý proces bude mít v dokumentaci podrobný popis. 

Jádrem navržené dokumentace jsou tedy popisy jednotlivých objektů, které jsou rozděleny do 
menších podmnožin a zpřístupněny prostřednictvím hierarchické struktury rozcestníků. 
Popisy procesů jsou dostupné z rozcestníků subsystémů. Celková struktura dokumentace je 
znázorněna na obrázku 2. 
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 Obrázek 2: Organizace informací pomocí hierarchické struktury rozcestníků 

2.2 Křížové odkazy 

Popsaný systém rozcestníků usnadňuje nalezení požadovaného místa, odkud začne technik 
dokumentaci studovat. Práce s dokumentací však typicky na tomto místě nekončí. Uživatel 
bude chtít prostudovat také další, související objekty – využité databázové tabulky, volané a 
volající programy, a podobně. Bude se tedy chtít v dokumentaci pohybovat mezi 
souvisejícími bloky informací. Tento pohyb bude realizován prostřednictvím křížových 
odkazů. 

Křížové odkazy budou propojovat jednotlivé popisy objektů ve dvou směrech: 

1. Směrem k větším detailům – popis každého objektu bude obsahovat odkazy na 
informace, které jej dále doplňují a rozšiřují. V případě programu může jít například o 
odkazy na využívané databázové tabulky a volané programy. 

2. Směrem k obecnějším informacím – aby byl uživatel schopen získat obecnější pohled 
na účel daného objektu v systému, musí existovat odkazy na objekty a procesy, které 
jej využívají. V případě databázové tabulky tak jde například o odkazy na programy, 
které do ní zapisují, nebo pohledy, které z ní vychází. V případě programu pak může 
jít o odkazy na jiné programy, které jej volají. 

Je zřejmé, že takové propojení umožní oba již popsané postupy při studiu dokumentace: tedy 
postup od obecných ke konkrétnějším informacím i postup v opačném směru. Jaké konkrétní 
křížové odkazy budou k dispozici pro různé typy objektů rozebereme v podkapitole „Popis 
objektů subsystému“. 

2.3 Připojené dokumenty 

Jak již bylo řečeno v úvodu práce, strohé automaticky získané informace o jednotlivých 
objektech nemusí být vždy postačující k plnému pochopení systému. Je proto vhodné umožnit 
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doplnění dokumentace na klíčových místech o rozšiřující popisy vytvořené specialistou. Tyto 
popisy mohou obsahovat informace, které nelze automaticky získat, jako například vysvětlení 
algoritmů nebo podání globálního pohledu na konkrétní část systému. Vyvstává však otázka, 
v jaké formě a jak takové popisy do dokumentace začlenit. 

Jako výhodné se jeví klást co nejmenší omezení na formát popisů. Specialista by měl mít 
volnost rozhodnout se, jaká forma popisu nejlépe vyhovuje danému účelu a jakými prostředky 
bude popis vytvořen. Příliš striktní vymezení formátu by mohlo výrazně omezit vyjadřovací 
možnosti a snížit tak informační hodnotu výsledku. Dáme proto specialistovi možnost připojit 
k dokumentaci rozšiřující popis v libovolné formě. Budeme na něj pohlížet jako na externí 
dokument, za jehož obsah je zcela odpovědný jeho autor. Zpětná dokumentace se postará 
pouze o jeho zpřístupnění na správných místech. Zpřístupněním přitom můžeme chápat 
například poskytnutí odkazu na elektronickou formu dokumentu. Vzhledem k popsanému 
přístupu budeme nazývat tyto rozšiřující popisy připojenými dokumenty. 

Každý připojený dokument musí být přístupný z míst popisujících části systému, ke kterým se 
dokument vztahuje. Odkazy na připojené dokumenty budou tedy součástí všech následujících 
částí dokumentace: 

• Popisy jednotlivých objektů – dokument může vysvětlovat smysl objektu a jeho funkci 
v systému 

• Popisy procesů 

• Rozcestníky jednotlivých subsystémů – pro dokumenty popisující obecně dění 
v subsystému 

• Hlavní rozcestník – pro dokumenty vztahující se globálně k celému systému 

Připojit dokument na správná místa v dokumentaci je přirozeně úkolem autora dokumentu. 
Ten se musí rozhodnout, s jakými částmi systému popis souvisí a kde bude v dokumentaci 
zpřístupněn. Pro přehlednost by se však měly všechny připojené dokumenty objevit na 
společném seznamu dostupném z hlavního rozcestníku. To urychlí například opakované 
vyhledání dokumentu, se kterým se již uživatel setkal. 

2.4 Popis procesů v subsystému 

Seznam procesů bude k dispozici pro každý subsystém a bude přístupný z rozcestníku 
subsystému. Bude odkazovat na detailní popisy jednotlivých procesů. Vzhledem k tomu, že 
proces je čistě logická entita a nelze ji proto automaticky analyzovat, musí být veškeré 
informace ke každému procesu ručně zadány specialistou. Aby byl tento úkol maximálně 
zjednodušen, omezíme se pouze na strohé informace, které však přesně určují, o jaký typ 
procesu se jedná a jak je do systému zapojen. Pro obsáhlejší popis může specialista využít 
možnosti připojených dokumentů. 

Popis procesu bude tedy obsahovat následující body: 

• Stručná charakteristika procesu. 

• Seznam připojených dokumentů vztahujících se k procesu. 

• Typ procesu – určuje, jak je proces spouštěn. Možnosti jsou: ručně, automaticky, jako 
subproces (tj. jako součást jiného procesu). Typ procesu ovlivňuje, jaké další 
informace budou v popisu obsaženy. 



 21

• Frekvence a čas spouštění – tyto informace mají smysl, pokud je proces spouštěn 
pravidelně v konkrétní denní dobu. 

• Informace o entitě, která proces spouští – podle typu procesu může jít o konkrétního 
pracovníka, časovač, nebo jiný, nadřízený proces. 

• Odkaz na vstupní bod procesu. Každý proces je realizován sadou programů. Ten, 
který stojí na počátku a kterým je proces zahájen, budeme nazývat vstupním bodem. 
Informace o vstupním bodě je důležitá při studiu realizace procesu i při určování 
všech objektů, které se na procesu podílí. 

• Seznam podprocesů – v případě, že proces spouští podprocesy, obsahuje seznam 
podprocesů odkazy na ně. 

• Atributy specifické pro konkrétní systém – během analýzy různých procesů u systémů 
na AS/400 bylo zjištěno, že procesy mají některé charakteristiky specifické pouze pro 
konkrétní systém. Protože tyto charakteristiky mohou mít pro uživatele dokumentace 
velkou informační hodnotu, umožníme jejich zahrnutí do popisu procesu v podobě 
atributů jejichž význam se bude měnit v závislosti na konkrétním systému. 

2.5 Popis objektů subsystému 

Popisy jednotlivých objektů budou nejdůležitější částí dokumentace. Právě tyto popisy 
poskytují uživateli dokumentace potřebné technické detaily o systému. Vzhledem k tomu, že 
technik může chtít podle potřeby studovat informace o libovolném objektu, musí být popisy 
všech objektů rovnocenné a stejně obsáhlé. Každý objekt bude tedy mít v dokumentaci 
samostatný oddíl obsahující informace odpovídající jeho typu. Přesným obsahem popisů se 
budeme zabývat v této podkapitole. 

Ačkoliv bude obsah popisu objektu záviset na typu objektu, některé informace jsou obecné a 
budou se objevovat u každého typu. Jde zejména o následující: 

• Stručný popis objektu. Jedná se o krátký textový popisek, který je na AS/400 přiřazen 
každému objektu a slouží k objasnění jeho účelu. 

• Seznam připojených dokumentů vztahujících se k objektu. 

• Křížové odkazy „směrem nahoru“. Jedná se o odkazy na objekty (typicky programy), 
které daný objekt využívají. Tyto odkazy tedy směřují k obecnějším informacím. 

• Seznam procesů, kterých se objekt účastní. Tento seznam je vždy doplněn křížovými 
odkazy na informace o jednotlivých procesech. 

V dalších částech této podkapitoly rozebereme stručně konkrétní informace v popisech 
jednotlivých typů objektů. 

2.5.1 Databázové soubory 
V úvodní kapitole (viz 1.3.1) jsme uvedli, že AS/400 rozlišuje tři typy databázových souborů: 
fyzické soubory s popisem na úrovni záznamu, fyzické soubory s popisem na úrovni pole a 
logické soubory. Každý z těchto tří typů bude popsán různou množinou informací. 
Nejjednodušší na popis budou pochopitelně fyzické soubory s popisem na úrovni záznamu. 
Vzhledem k tomu, že jsou tvořeny pouze množinou záznamů přesně definované délky, jejichž 
další struktura a vlastnosti nejsou systému známy, může se popis souboru omezit na informaci 
o délce záznamu v bytech. 
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Fyzické soubory s popisem na úrovni pole jsou reprezentací databázových tabulek a jako 
takové mají řadu vlastností, které je nutno v popisu zachytit. Jedná se především o následující: 

• Struktura záznamu. U každé tabulky je nutno znát seznam sloupců a jejich typů. 

• Způsob přístupu (access path). Popis musí informovat o tom, zda se k záznamům 
přistupuje v pořadí jejich vložení (arrival access path), nebo pomocí indexu 
vybudovaného na základě definovaných klíčových sloupců (keyed access path). 

• Seznam integritních omezení definovaných pro tabulku. Tento seznam musí obsahovat 
veškeré informace o třech základních typech omezení: primární klíč, kontrola obsahu 
záznamu (check) a vazba na jinou tabulku. 

Rozšířen by měl být také seznam křížových odkazů. Budeme požadovat: 

• Odkazy na odvozené logické soubory. 

• Odkazy na podřízené tabulky – tj. tabulky spojené s popisovanou tabulkou pomocí 
integritního omezení typu vazba. 

Logické soubory jsou reprezentací databázových pohledů. Jsou tedy odvozeny z fyzických 
souborů pomocí úpravy struktury záznamu a definicí podmínek pro výběr záznamů. Jejich 
popis bude obsahovat: 

• Strukturu záznamu a způsob přístupu, stejně jako u fyzických souborů. 

• Seznam fyzických souborů, ze kterých je logický soubor odvozen. Typicky jde o jeden 
soubor, ale je možné definovat také logické soubory vzniklé spojením více tabulek. 

• Spojovací a výběrové podmínky. Tyto podmínky umožňují pochopit, jaké záznamy se 
v logickém souboru objeví a také jak jsou spojeny fyzické soubory, ze kterých je 
logický soubor odvozen. 

2.5.2 Uložené databázové dotazy 
Popis uloženého databázového dotazu musí obsahovat především informace nutné pro 
pochopení tvaru a obsahu výsledkové sady. Jak již bylo zmíněno, v případě, že výstupem 
dotazu je tištěný report, nástroj Query/400 umožňuje definovat také jeho přesný formát. Tyto 
informace jsou však nepodstatné pro správné odvození funkce uloženého dotazu a můžeme je 
vypustit z obsahu dokumentace, aniž by se snížila její použitelnost. 

Při návrhu obsahu popisu budeme vycházet z podobnosti uloženého dotazu s SQL příkazem 
SELECT – výčet i pořadí informací bude stejné jako v tomto příkazu: 

• Seznam sloupců výsledkové sady. U každého sloupce musí být uvedeno jeho jméno a 
způsob, kterým se získá jeho hodnota – může jít o hodnotu konkrétního sloupce jedné 
ze vstupních tabulek, nebo o výraz pro výpočet hodnoty. 

• Seznam tabulek (databázových souborů), ze kterých dotaz vybírá data. Může jít o 
fyzické i logické databázové soubory, přičemž každý z nich má definován 
identifikátor, pomocí kterého je možné se na něj odkazovat (například při použití 
některého z jeho sloupců ve výsledkové sadě nebo ve výběrových podmínkách). 

• Spojovací a výběrové podmínky. V případě, že dotaz vybírá data z více tabulek, jsou 
vždy definovány podmínky, podle kterých jsou tabulky spojeny. Tyto podmínky 
budou uvedeny odděleně od běžných podmínek pro výběr záznamů do výsledkové 
sady. 
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• Třídění záznamů. Způsob, kterým budou záznamy seřazeny, je specifikován 
seznamem sloupců, podle nichž se třídí, jejich pořadím a směrem třídění (vzestupně, 
nebo sestupně). 

• Užité agregační funkce. U každé použité funkce bude uveden seznam sloupů, na které 
je aplikována. 

• Výstup uloženého dotazu. Nástroj Query/400 nabízí tři typy výstupu: na tiskárnu (jako 
report), na obrazovku a do souboru. V případě výstupu do souboru je také definováno 
jméno tohoto souboru. 

2.5.3 Datové oblasti 
V případě datové oblasti se nelze spokojit s informacemi získanými automaticky z AS/400. 
Pro systém je datová oblast pouze souvislým úsekem paměti určité velikosti a nelze tedy 
zjistit její strukturu ani typ uložených dat. Ta je určena pouze logicky a závisí na „dohodě“ 
mezi programy, které oblast využívají. Většinu informací, které se objeví v popisu objektu, 
musí tedy zadat ručně specialista během vytváření dokumentace. Požadovat budeme 
následující údaje: 

• Velikost datové oblasti v bytech. 

• Strukturu datové oblasti. Datovou oblast lze typicky rozdělit na jednotlivá pole, 
z nichž každé má pevně stanovenou délku. Klíčovou informací při popisu struktury 
oblasti bude tedy výčet těchto polí a jejich délek. Obecně lze dále rozlišit pole tří typů: 

o Atribut – slouží pro dočasné uložení proměnných hodnot. U pole tohoto typu 
budeme od specialisty požadovat zadání výstižného jména atributu. 

o Konstanta – pole udržující konstantní hodnotu. Zde by měla být zadána 
hodnota konstanty. 

o Výplň – jde o prázdné místo určité délky. 

2.5.4 Programové objekty 
Objekty typu program jsou jádrem každého systému. Automaticky se tedy vnucuje potřeba 
věnovat jejich popisu v dokumentaci zvláštní pozornost a úsilí. Je zřejmé, že právě výstižný 
popis programů může napomoct rychlému pochopení chování systému. Narážíme zde však na 
otázku, kam až zajít s detailností, aby byl popis stále přehledný, a zda nám automatická 
analýza umožní požadované míry detailnosti dosáhnout.  

Je zřejmé, že nejlepší popis je takový, ze kterého bude technikovi jasné, jaký je účel programu 
a jakým způsobem program tento účel naplňuje. Lze ale získat takové informace pouze 
automatickou analýzou zdrojového kódu? Technik, který studuje program bez jeho předchozí 
znalosti, používá při práci nejen zdrojový kód, ale také své zkušenosti, intuici, znalosti oboru, 
ve kterém je program používán, a také znalosti dalších částí systému, které s programem 
souvisí. Automatizace takového procesu, pokud je vůbec možná, by však byla daleko nad 
rámec této práce. Cílem proto nebude oprostit uživatele dokumentace od této analytické 
činnosti, ale spíše ji usnadnit extrakcí některých klíčových informací o programu. Především 
půjde o zjištění vazby programu na okolí a případné znázornění jeho vnitřní struktury. 

Uveďme tedy informace, které bude popis programu obsahovat: 

• Seznam parametrů programu. Každý programový objekt může mít definovány 
parametry, se kterými je volán. Parametr má vždy svůj typ a případnou implicitní 
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hodnotu. Parametry jsou důležitou charakteristikou programu, protože určují rozhraní, 
které program nabízí svému okolí. 

• Vazby na jiné objekty. Výčet objektů, které jsou programem využívány, pomáhá 
pochopit způsob zapojení programu do systému a rozsah jeho vlivu na okolí. Seznam 
bude obsahovat také informace o typech objektů a způsobu jejich využití (zda jsou 
užity pro čtení, zápis, atd.). 

• V případě programů v COBOLu vnitřní strukturu programu, tj. jeho dělení na sekce 
(podprogramy). Vzhledem k tomu, že jazyk COBOL neumožňuje linkování programů 
z více modulů ani tvorbu samostatných procedur, bývá často zdrojový kód programu 
velmi dlouhý a málo přehledný. Pro usnadnění orientace v něm uvedeme alespoň 
výčet sekcí, do kterých je program rozdělen. Znázorníme také klíčové akce, které 
každá sekce provádí, přičemž pro každou akci bude k dispozici odkaz na příslušné 
místo ve zdrojovém kódu. Tyto klíčové akce jsou: 

o Volání jiné sekce. 

o Volání jiného programu. 

o Čtení ze souboru a zápis do souboru. 

U CL skriptů nebude rozbor vnitřní struktury prováděn. Skripty jsou pouze sledem 
příkazů bez dalšího členění. 

• Odkaz na kompletní zdrojový kód programu. Zdrojový kód programu by měl být 
k dispozici přímo jako součást dokumentace, aby bylo studium programu maximálně 
usnadněno. 

Výčet automaticky získaných charakteristik programu však není ještě dostatečná pomoc pro 
technika, který bude program studovat. Strohost takových informací by bylo dobré doplnit o 
vysvětlující komentáře od specialisty. Pro takový účel je samozřejmě možné použít již 
popsané připojené dokumenty, ale takové informace pak nebudou přímou součástí 
dokumentace a bude vždy záviset na autorovi připojeného dokumentu, jakým způsobem a jak 
přehledně vytvoří logickou vazbu mezi charakteristikami programu uvedenými 
v dokumentaci a doplňujícími komentáři. Vzhledem k významu popisu programů pro 
pochopení systému by tedy bylo vhodnější umístit doplňující informace přímo do 
dokumentace. Umožníme proto zahrnout do popisů programů následující: 

• Celkový popis programu s libovolnými informacemi dle uvážení specialisty. Tento 
popis by měl obsahovat například popis parametrů programu, podmínky, které musí 
být splněny před jeho spuštěním, a podobně. 

• Pro každý využívaný objekt popis účelu jeho využití. Příkladem může být popis 
informací, které program získá čtením konkrétního souboru. 

• Pro každou sekci programu v jazyce COBOL popis toho, co sekce provádí. Typicky 
by měl popis vysvětlit, jaké akce se v sekci provádí a kdy se sekce volá. 

Ideálním zdrojem doplňkových informací je samozřejmě autor zdrojového kódu a bylo by 
proto výhodné získat je právě od něj. Zde se ihned nabízí možnost psát tyto informace přímo 
do zdrojového kódu ve formě specificky formátovaných komentářů, odkud je pak možno je 
automaticky extrahovat a začlenit do dokumentace. Takový přístup má hned dvě výhody. Za 
prvé neklade žádné zvláštní nároky na programátora, pro kterého je psaní komentářů do kódu 
přirozené. Za druhé můžou komentáře posloužit nejen pro účel zpětné dokumentace, ale 
budou také pomůckou pro techniky, kteří budou v budoucnu se zdrojovým kódem pracovat. 
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Formátem komentářů s doplňkovými informacemi a jejich umístěním ve zdrojovém kódu 
programu se budeme podrobně zabývat v 5. kapitole. 

2.5.5 Obrazovkové soubory 
Obrazovkové soubory jsou komplikované entity. Jejich přesný popis by musel zahrnovat 
množství charakteristik, jejichž zjištění by vyžadovalo složitou analýzu definic obrazovek. 
Vzhledem ke složitosti této analýzy stojí za to zamyslet se, zda je úplnost popisu 
obrazovkových souborů ve zpětné dokumentaci nutná. 

Není jistě třeba příliš odůvodňovat tvrzení, že znalost přesného vzhledu obrazovky není 
podstatná pro porozumění chodu systému. Z programátorského hlediska je většina 
charakteristik určujících vzhled obrazovky okrajová a pouze by zmenšovala přehlednost 
dokumentace.  

Větší význam však má výčet vstupních polí, protože právě ta tvoří rozhraní pro práci 
s obrazovkou. Zhodnoťme však nutnost znalosti vstupních polí v kontextu objektů, které 
obrazovkové soubory využívají, tedy programů. Popis programu, jak jsme jej navrhli, si klade 
za úkol usnadnit uživateli dokumentace analýzu programu, nikoliv plně odhalit jeho funkci. 
Z toho důvodu poskytuje informace o tom, na které objekty je program napojen, ale 
nerozebírá dále, jaká data se mezi těmito objekty a programem přenáší a jak se dále 
zpracovávají. V případě obrazovkových souborů proto nelze zjistit, která ze vstupních polí 
program využívá a jak s nimi dále zachází. Existence výčtu těchto polí tak ztrácí v navržené 
podobě dokumentace význam. Z tohoto důvodu ponecháme analýzu vstupních polí jako 
možnost pro další rozvoj zpětné dokumentace a do rámce této práce ji nezahrneme. 

Jedinou informací, která se tedy v popisu obrazovkového souboru objeví, bude výčet 
obsažených obrazovek. Tento výčet bude pro přehlednost rozdělen na obrazovky plné 
velikosti a okna. Další informace o obrazovkách v souboru bude možné doplnit 
prostřednictvím připojených dokumentů. 

2.5.6 Menu 
V případě menu je z programátorského hlediska nejpodstatnější znalost  CL příkazů, které 
jsou asociovány s jednotlivými volbami nabídky. Popis menu bude tedy obsahovat 
následující: 

• Seznam voleb nabídky tak, jak jsou uživateli zobrazeny na obrazovce, tedy číslo, jehož 
zadáním na příkazové řádce uživatel volbu vybere, a text volby. 

• CL příkazy pro jednotlivé volby. Tento seznam bude obsahovat CL příkaz pro každé 
číslo volby, které se v nabídce nachází. 

Vzhledem k technické konstrukci uživatelských nabídek na AS/400 však můžeme bez další 
analýzy říci, že seznam voleb nabídky nelze snadno vytvořit. Jak již bylo popsáno 
v kapitole 1.3.6, skládá se objekt typu menu z obrazovkového souboru, určujícího vzhled 
nabídky, a definice CL příkazů, které obsluhují jednotlivé volby. Texty voleb jsou pouze 
součástí vzhledu obrazovky a jejich podoba i umístění mohou být libovolné. Je proto těžké 
automaticky  zjistit, v jaké části obrazovky se výčet voleb nachází. Z tohoto důvodu umístíme 
do popisu menu namísto seznamu voleb raději rekonstrukci vzhledu celé obrazovky tak, jak je 
zobrazována na AS/400, a ponecháme na technikovi, aby z ní sám vyčetl informace, které 
potřebuje. Z technického hlediska nepřináší tento požadavek žádné přehnané komplikace. Jak 
již bylo popsáno, oproti běžným obrazovkovým souborům jsou možnosti menu omezeny na 
zobrazování konstantních textových řetězců a lze tedy požadovat, aby byla rekonstrukce 
vzhledů obrazovek menu realizována v rámci této práce. 
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Kapitola 3  
Možnosti pro implementaci generátoru 

V předcházející kapitole jsme navrhli konkrétní podobu zpětné dokumentace. Nyní přejdeme 
ke generátoru, který bude navrženou dokumentaci vytvářet. V rámci popisu cíle práce jsme 
uvedli výčet požadavků, které do jisté míry vymezují funkčnosti generátoru. Nyní 
rozebereme, možnosti pro implementaci, která by dané požadavky naplnila. Cílem této 
kapitoly není zacházet do přílišných implementačních detailů, ale pokusíme se provést 
několik zásadních rozhodnutí, které ovlivní jak architekturu aplikace, tak výběr prostředků, 
které budou pro implementaci použity. 

Prvním rozhodnutím, které je nutno učinit ještě před dalšími úvahami, je volba přístupu 
k aktuálnosti dat v dokumentaci. Jedním z požadavků na generátor totiž je, aby pracoval nad 
aktuálním stavem systému. K tomu lze však přistoupit dvěma způsoby: 

1. „On-line“ přístup. 
Nejaktuálnější dokumentace je samozřejmě taková, která odráží stav systému 
v momentě, kdy ji technik prohlíží. Toho by bylo možné dosáhnout tak, že by 
generátor vytvářel požadovaný blok informací přímo při prohlížení – nebyl by tedy 
vytvářen žádný samostatný dokument. 

2. „Off-line“ přístup. 
U off-line přístupu je vytvářena samostatná dokumentace, kterou technik prohlíží 
mimo generátor. Generátor je použit jednorázově a do prohlížení dokumentace se již 
nezapojuje. Dokumentace tedy odráží stav systému v době jejího vytváření. 

Oba přístupy mají své výhody i nevýhody. Aktuálnost dokumentace při „off-line“ přístupu 
zjevně závisí na její pečlivé aktualizaci – tedy na tom, zda je znovu vytvořena vždy, když se 
změní verze systému. Hrozí proto nebezpečí, že při špatné „údržbě“ bude dokumentace 
zastarávat a informace v ní nebudou odpovídat skutečnému stavu systému. U „on-line“ 
přístupu se tento problém neobjevuje – dokumentace je stále aktuální. Řada nevýhod je však 
spojeno s jejím prohlížením. To musí být plně zajištěno generátorem, který by měl obstarat 
korektní zobrazení informací a poskytnout interaktivní křížové odkazy. Tím by byl ovšem 
uživatel nucen instalovat generátor všude tam, kde chce dokumentaci prohlížet, což pro něj 
může znamenat komplikace zvláště v případě, že je instalace nového softwaru kontrolována 
firemní bezpečnostní politikou. Další nevýhodou takového přístupu je nutnost stálého 
přístupu k AS/400, což opět omezuje „volnost“ využití dokumentace, nehledě na to, že častý 
přístup k serveru, na kterém běží kritické systémy, může být také v rozporu s bezpečnostní 
politikou společnosti. Výčet nevýhod „on-line“ přístupu pak uzavřeme zpomalením prohlížení 
dokumentace. 

Z provedené diskuze vyplývá, že pro účely této práce bude „off-line“ přístup vhodnější 
volbou. Dokumentace může být vytvořena v některém z běžných elektronických formátů a 
bude tak přenositelná na libovolný počítač a zcela nezávislá na momentální dostupnosti 
AS/400. Oprostíme se tak také od nutnosti vybavit generátor plnohodnotným prohlížečem 
dokumentace, což nám umožní věnovat se více obsahu dokumentace. Vytvoření takového 
prohlížeče konečně není předmětem této práce. Docházíme tedy k následujícímu závěru: 
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Generátor bude vytvářet tzv. off-line dokumentaci, tedy samostatnou dokumentaci, která 
bude vytvořena jednorázově a jejíž prohlížení nebude vyžadovat připojení k AS/400. 
Během vytváření dokumentace bude generátor vycházet z aktuálního stavu systému. 

Zpracování generátoru lze rozdělit na dvě základní části: 

1. Získání všech potřebných podkladových informací o systému z AS/400. 

2. Podání získaných informací ve formě navržené zpětné dokumentace. 

Obě tyto fáze lze realizovat několika různými způsoby. Jejich rozbor a výběr konkrétního 
řešení je klíčový pro další úvahy nad implementací generátoru. Proto se těmito fázemi 
budeme zabývat v následujících dvou podkapitolách. 

3.1 Získání zdrojových dat z AS/400 

Na AS/400 existuje sada specializovaných CL příkazů, které umožňují analýzu všech typů 
objektů. Tyto příkazy poskytují uživateli množství informací o objektech ve formě reportu 
zobrazeného na obrazovce, nebo databázové tabulky, kde každý záznam odpovídá jednomu 
objektu a konkrétní údaje o objektu jsou umístěny v jednotlivých sloupcích. Právě takto 
připravené tabulky budou naším zdrojem dat pro zpětnou dokumentaci. Aby však mohl 
generátor se zdrojovými daty vůbec pracovat, musíme znát odpověď na dvě zásadní otázky: 

• jakým způsobem se spustí CL příkazy, které zdrojová data připraví, a 

• jakým způsobem se připravená data generátoru zpřístupní. 

Začněme rozborem druhé otázky. Z technického hlediska existují tři možnosti, jak zpřístupnit 
data z tabulky na AS/400 aplikaci běžící na PC: 

1. Využití „sdílených složek“ (anglicky folders). 
Sdílené složky jsou zvláštním souborovým systémem na AS/400. Tento souborový 
systém je oddělený od tradičního systému knihoven a objektů a poskytuje datové 
rozhraní mezi AS/400 a jinými platformami (v našem případě PC). Jedná se o 
jednovrstvou hierarchii složek (adresářů), k nimž je možno přistupovat z obou 
platforem. Lze tak přenášet data z AS/400 na PC a naopak. AS/400 však pohlíží na 
všechny soubory umístěné do sdílených složek jako na textové dokumenty. Technicky 
je sice možné nakopírovat do složky libovolný objekt (včetně databázové tabulky), ale 
z pohledu PC bude vždy vystupovat jako textový soubor. Tedy i tabulka bude 
zformátována do textové podoby, a to tak, že každý záznam bude tvořit jeden řádek a  
jednotlivé sloupce budou mít vždy fixní šířku. 

2. Přenos dat pomocí Client Access. 
Client Access je sada nástrojů od firmy IBM k zajištění správy a přístupu k AS/400 
z PC. Její součástí je také aplikace pro přenos objektů mezi oběma platformami. 
Přenášet lze libovolný typ objektu s tím, že aplikace nabízí konverzi dat do několika 
formátů, jako jsou textové soubory nebo tabulky ve formátu programu MS Excel. 
Přenos lze spouštět interaktivně, nebo dávkově z příkazové řádky. V případě 
dávkového zpracování je seznam požadovaných objektů předem připraven do 
zvláštního textového souboru. 
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3. Přístup na AS/400 prostřednictvím ADO14 komponent. 
Firma IBM dodává jako součást sady Client Access také ADO komponenty pro 
přístup k databázi DB2 integrované na AS/400. Prostřednictvím těchto komponent je 
možné z libovolné aplikace na platformě MS Windows komunikovat s AS/400 jako 
s běžným databázovým systémem. Lze tedy spouštět SQL dotazy a získat tak data 
z libovolné tabulky. Díky tomu, že DB2 je na AS/400 plně integrována do operačního 
systému, lze prostřednictvím ADO komponent provádět i další akce, z nichž 
nejdůležitější je spouštění CL příkazů. 

 

                                                 
14 ADO (ActiveX Data Objects) je sada COM objektů pro přístup ke zdrojům dat (např. databázím). Poskytují 
programátorovi jednotné rozhraní a odstiňují ho tak od technických specifik konkrétního použitého zdroje dat. 
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Obrázek 3a: Zpřístupnění DB tabulky prostřednictvím sdílených složek 

Obrázek 3b: Zpřístupnění DB tabulky prostřednictvím Client Access 
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Je zřejmé, že sdílené složky nejsou pro přenos databázových tabulek pohodlnou variantou. 
Jejich možnosti jsou příliš omezené interpretací libovolných dat jako textového souboru. 
Zpracování tabulky převedené do textové podoby s fixní šířkou sloupců by vyžadovalo znát 
předem šířky jednotlivých sloupců a provádět zbytečné konverze typů dat, které můžou vést 
ke ztrátě informace. Řadu komplikací přináší i druhá varianta – transfer dat pomocí sady 
aplikací Client Access. Zde je sice možné převést data do formátu, jehož zpracování nebude 
tak obtížné jako, ale problémy přináší automatizace přenosu. Dávkové zpracování přenosů je 
sice akceptovatelnou, ale zbytečně komplikovanou možností. 

Nejpřirozenější se jeví komunikace s AS/400 prostřednictvím ADO komponent. Generátor by 
měl možnost přímého získání dat bez dalších externích programů či nutnosti využití 
pomocných souborů jako „prostředníků“ pro dočasné uložení dat z AS/400 před jejich 
zpracováním. ADO komponenty jsou navíc také jedinou odpovědí na první z otázek, které 
jsme si položili na začátku této podkapitoly – je to jediný způsob, jakým může PC aplikace 
spouštět na AS/400 CL příkazy. Bez využití ADO komponent by celá příprava zdrojových dat 
musela probíhat jako ručně spouštěné předzpracování, které by předcházelo samotnému 
generování zpětné dokumentace. 

Dospěli jsme tedy k následujícímu závěru: 

Data, která budou sloužit jako zdroj pro dokumentaci, se budou připravovat na AS/400 
do databázových souborů pomocí systémových CL příkazů. Tyto příkazy bude spouštět 
generátor prostřednictvím ADO komponent. ADO komponenty využije také pro získání 
připravených dat z databázových tabulek. 

3.2 Vytvoření výsledné dokumentace 

Zpracování zdrojových dat z AS/400 do konečné podoby zpětné dokumentace je možné 
realizovat řadou způsobů. Je přitom třeba dbát nejen na to, aby dokumentace přehledně 
prezentovala všechny informace popsané v 2. kapitole, ale také, aby implementace procesu 
neuzavírala cestu dalšímu rozvoji generátoru. Rozeberme nyní několik různých přístupů, 
jejich výhody a nevýhody, a pokusme se vybrat řešení, které je pro náš účel nejpřijatelnější. 

3.2.1 Využití CASE nástroje 
Návrhově nejjednodušším řešením je samozřejmě zpracování zdrojových dat do podoby 
výsledné dokumentace přímo generátorem (viz obrázek 4a). S ohledem na požadavek 
přehlednosti a „upravenosti“ dokumentace se však nabízí ještě jiná možnost, a sice využít pro 
vytvoření  konečného výstupu externí nástroj speciálně pro tento účel vyvinutý. Generátor by 
na základě dat z AS/400 pouze připravil vstup pro takový nástroj a o výslednou prezentaci 
informací by se již nestaral (viz obrázek 4b). Toto řešení by kromě jednodušší implementace 
generátoru přineslo i bohatší prezentační možnosti. 
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Konkrétním druhem nástrojů, vhodných pro tento účel, jsou nástroje CASE (Computer Aided 
Software Engineering). Jedná se o nástroje určené k usnadnění různých fází vývoje software, 
tedy nejrůznější modelovací nástroje, generátory zdrojového kódu, a další. Jde o poměrně 
obecný pojem, avšak v našem případě budeme uvažovat především takové CASE nástroje, 
které umožňují modelování pomocí UML15. UML je určeno pro vytváření modelů 
popisujících systém a jeví se tedy jako ideální prostředek pro prezentaci informací ve zpětné 
dokumentaci. Díky rozšiřitelnosti jazyka pomocí stereotypů lze přizpůsobit modely platformě 
AS/400 a informace by tak byly podány smysluplně a ve standardizované formě. Využití 
CASE nástroje by navíc znamenalo pohodlnou cestu při implementaci generátoru.Většina 

                                                 
15 UML (Unified Modelling Language) je standardizovaný jazyk zahrnující grafickou notaci pro vytváření 
abstraktních modelů souvisejících s vývojem systému. [11] Umožňuje grafickou reprezentaci částí systému na 
různých úrovních abstrakce, znázornění procesů, interakcí mezi moduly, a podobně. 
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Obrázek 4a: Přímé vytváření dokumentace generátorem 

Obrázek 4b: Vytváření dokumentace pomocí CASE nástroje 

Obrázek 4c: Dvoufázové generování 



 31

z předních zástupců této třídy nástrojů (Rational Rose, Enterprise Architect) nabízí 
programové rozhraní ve formě ActiveX knihoven, díky nimž je možno obsluhovat nástroj 
z jiné aplikace. Generátor by tak mohl kontrolovat vytváření konečné dokumentace. CASE 
nástroje také typicky umožňují exportovat vytvořené UML modely do podoby elektronického 
dokumentu, a bylo by proto možné prohlížet vytvořenou dokumentaci i mimo vlastní CASE 
nástroj. 

Vzhledem k tomu, že se popsaný přístup jeví jako ideální, byl v rámci této práce proveden test 
s CASE nástrojem Rational Rose. Test proběhl v následujících krocích: 

1. Byl navržen způsob prezentace informací o jednotlivých objektech formou UML 
diagramů tak, aby maximum údajů bylo vyjádřeno vizuálně. Každý objekt byl popsán 
vlastním diagramem a část popisu, kterou nebylo možné diagramem znázornit, byla 
umístěna do doprovodných poznámek. Pro dosažení maximální přehlednosti byl jazyk 
UML rozšířen pomocí stereotypů o grafické entity reprezentující jednotlivé typy 
objektů na AS/400. Diagramem pak bylo možné vyjádřit vztahy mezi objekty a 
některé jejich základní vlastnosti (například parametry programu, sloupce tabulky, a 
podobně). Příklad UML diagramu popisujícího objekt typu program je na obrázku 5. 

2. Generátor byl implementován tak, že na základě dat získaných z AS/400 přímo 
vytvářel prostřednictvím ActiveX knihoven diagramy v programu Rational Rose. 

3. Výsledná dokumentace ve formě UML diagramů byla uložena do formátu programu 
Rational Rose a poté exportována do podoby sady HTML stránek, kde každému UML 
diagramu příslušela jedna stránka. 

Výsledný dokument obsahoval všechny požadované informace a uspokojivě realizoval 
křížové odkazy. Objevilo se však překvapivé množství nevýhod, které nyní shrneme:  

• UML diagramy byly extrémně nepřehledné. Jejich automatické vytváření vedlo 
k implicitnímu rozvržení grafických prvků, což nezajišťovalo dostatečnou přehlednost 
u diagramů většího rozsahu. Bylo tedy nutné velkou část diagramů ručně opravit. To 
by vedlo při větším rozsahu dokumentovaného systému k neakceptovatelné pracnosti. 

• Informace, které nebylo možné prezentovat jako součást diagramů, byly podány 
s nedostatečnou důležitostí. Jejich umístění do doprovodných poznámek k diagramům 
jim dodávalo charakter okrajových údajů a znemožňovalo jejich další formátování. 

• Komunikace generátoru s Rational Rose přes ActiveX knihovnu byla velmi pomalá. 
Vytváření dokumentace bylo zdlouhavé, což by při větším rozsahu systému vedlo ke 
značnému nepohodlí, zvláště v případě potřeby časté aktualizace dokumentace. 

• Výsledná dokumentace ve formátu HTML nabývala pro větší systémy obrovských 
rozměrů, jak co do počtu souborů (především velké množství diagramů ve formátu 
bitmapových obrázků), tak co do objemu dat. Jakákoliv manipulace s ní byla proto 
velmi nepohodlná a pomalá. 

Největší nevýhodou tohoto přístupu je však patrně nutnost vlastnit použitý CASE nástroj. 
Koupě takového softwaru je totiž typicky i pro větší společnosti nezanedbatelnou investicí, 
jejíž návratnost je v případě, že bude nástroj použit pouze pro vytváření zpětné dokumentace, 
velmi sporná. 
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3.2.2 Dvoufázové generování 
Ať už pro vytvoření konečné dokumentace využijeme CASE nástroj, nebo bude generátor 
vytvářet dokumentaci přímo, vždy bude třeba počítat do budoucna s nutností rozšíření tohoto 
procesu. Může například vyvstat potřeba vytvářet na základě informací v dokumentaci další 
shrnující diagramy nebo popisy, se kterými se v současném návrhu nepočítá. Může se také 
ukázat, že by bylo vhodné generovat dokumentaci (nebo alespoň její část) v jiném formátu, 
než v jakém bude vytvářena v rámci této práce. Každá takové změna by znamenala buďto 
rozsáhlé úpravy v celém procesu generování, nebo jeho částečnou duplikaci. 

Naší snahou bude navrhnout realizaci procesu tak, aby případné budoucí změny nepřinášely 
rozsáhlé zásahy do celé aplikace, tedy aby byly spíše lokálního charakteru v rámci nějakého 
uzavřeného modulu. Rozdělíme proto proces vytváření konečné dokumentace na dvě 
oddělené fáze, s cílem umožnit změnu jedné bez ovlivnění druhé. Tento návrh, který je 
znázorněn na obrázku 4c, budeme nazývat dvoufázové generování. Proces by v takovém 
pojetí probíhal následovně: 

1. Předzpracování dat z AS/400. 

Obrázek 5: Příklad UML diagramu pro CL skript VSALJC06 
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Data získaná z AS/400 musí projít předzpracováním, než se dostanou do 
dokumentace. Toto předzpracování můžeme chápat zcela obecně jako analýzu 
zdrojových dat a jejich transformaci na množinu údajů, které budou prezentovány v 
dokumentaci. Je zřejmé, že výsledné údaje jsou zcela nezávislé na formátu 
dokumentace. Můžeme je proto prohlásit za jakýsi „meziprodukt“ procesu, který 
uložíme do pomocného úložiště pro následné využití další fází procesu, nebo jinou 
aplikací. Konkrétní podoba pomocného úložiště bude prodiskutována v dalších 
kapitolách. 

2. Vytvoření konečné dokumentace z předzpracovaných dat. 
Tato fáze procesu vychází z předzpracovaných dat uložených v pomocném úložišti. Je 
nezávislá na AS/400 a také neprovádí žádné další transformace nebo analýzu dat 
z úložiště. Jejím úkolem je pouze prezentovat tato data ve výsledné formě 
dokumentace. 

Jasnou výhodou takového přístupu je možná lokalizace případných změn pouze na jednu 
z obou fází. Například změna formátu dokumentace by byla řešitelná výměnou modulu 
provádějícího druhou fázi procesu. Existence pomocného úložiště navíc přináší řadu dalších 
výhod. Je totiž možné nad ním postavit další moduly, které budou provádět generování jiného 
výstupu, než je zpětná dokumentace. Může tak být s pomocí vhodného CASE nástroje 
realizováno například vytváření UML modelů popisujících části systému. 

Výhodou s velkým potenciálním využitím je nezávislost druhé fáze procesu na platformě 
AS/400. Data v pomocném úložišti by teoreticky mohla vzniknout analýzou systému na zcela 
jiné platformě. Rýsuje se tak možnost zobecnění zpětné dokumentace a generátoru na další 
platformy. Tímto zobecněním se budeme zabývat v samostatné kapitole na konci této práce 
(kapitola 6). 

3.2.3 Zhodnocení přístupů a výběr řešení 
Teoretickými úvahami i praktickým testem s programem Rational Rose jsme došli k závěru, 
že využití UML a CASE nástrojů pro vytváření konečné dokumentace přináší více nevýhod, 
než výhod. Vytvářením dokumentace přímo v generátoru sice zkomplikujeme jeho 
implementaci, ale výstup můžeme plně přizpůsobit požadované podobě. Nebudeme navíc 
závislí na softwaru třetí strany a vyhneme se finančním výdajům nutným pro jeho koupi. 

Využití dvoufázového generování se zdá být zcela logické. Tento přístup nepřináší žádné 
zásadní nevýhody a nabízí řadu možností pro pohodlné rozšiřování generátoru v budoucnu. 
Můžeme tedy udělat následující závěr: 

Pro implementaci procesu vytvoření výsledné dokumentace využijeme přístup 
dvoufázového generování s pomocným úložištěm předzpracovaných dat, přičemž 
konečná dokumentace bude ve druhé fázi procesu vytvářena přímo generátorem bez 
využití specializovaných nástrojů třetí strany. 

Tímto závěrem se budeme řídit při návrhu implementace generátoru v následující kapitole. 



 34

Kapitola 4  
Návrh implementace generátoru 

Již jsme učinili několik zásadních rozhodnutí o přístupu k důležitým aspektům generování 
dokumentace. V této kapitole postoupíme k návrhu architektury generátoru a k volbě 
konkrétních prostředků, kterými jej budeme realizovat. 

4.1 Volba prostředků pro implementaci 

Doposud jsme v souvislosti s realizací generátoru hovořili většinou v obecných pojmech. 
Mluvili jsme o vytváření konečné dokumentace, o ukládání předzpracovaných dat do 
pomocného úložiště či ručním definování některých informací k objektům. Nyní k těmto 
obecným pojmům přiřadíme konkrétní realizační prostředky. Budeme se přitom snažit volit 
tyto prostředky tak, abychom neomezovali užití generátoru a dokumentace (například volbou 
nestandardního výstupního formátu), a také abychom zbytečně nekomplikovali implementaci 
generátoru, či jeho budoucí rozšiřování. 

Prvním krokem je volba programovacího jazyka. Při rozhodování budeme mít na mysli 
následující: naším hlavním cílem je vytvoření zpětné dokumentace. Na ni proto musí být 
kladen největší důraz. Užití generátoru je omezeno pouze na její jednorázové počáteční 
vytvoření a případy její nutné aktualizace. Vystačíme si proto s klasickou jednouživatelskou 
stand-alone aplikací. Rozhodující pro nás nebude ani přenositelnost na různé operační 
systémy. Budeme vycházet z toho, že většina nástrojů dodávaných firmou IBM pro práci s 
AS/400 (včetně již zmiňované sady Client Access) je vyrobena pro použití na operačním 
systému Windows. Proto bývá tento operační systém standardem ve společnostech, které 
AS/400 využívají, a zaměříme se na něj i my, aniž bychom se vystavovali nebezpečí, že příliš 
zúžíme množinu koncových uživatelů. Můžeme tedy zvolit libovolné z běžných vývojových 
prostředí pro systém Windows. Pro účel této práce použijeme Borland Delphi. 

Ruční definice informací k objektům bude vyžadovat snadno dostupné úložiště dat. Relační 
databáze je zde okamžitou volbou, která je v souladu se soudobým trendem ve vývojářské 
praxi. Vzhledem k tomu, že generátor musí z podstaty věci komunikovat s AS/400 a že 
jednou z neoddělitelných součástí AS/400 je relační databáze DB2, je využití této databáze 
pro uložení ručně definovaných informací samozřejmé. Komunikace s AS/400 byla přitom 
jasně zvolena již v předcházející kapitole – využijeme ADO komponenty dodávané firmou 
IBM. Jejich užití není jen pohodlnou cestou k cíli, ale vzhledem k tomu, že tyto komponenty 
mají standardizované rozhraní, je to také řešení umožňující snadné budoucí nahrazení 
databáze DB2 jinou relační databází. 

Další otázkou, kterou je třeba vyřešit, je realizace pomocného úložiště pro ukládání 
předzpracovaných dat z první fáze generování dokumentace. Zde bychom samozřejmě mohli 
opět využít relační databázi DB2. Takovým rozhodnutím by se však i druhá fáze generování 
(tj. vytvoření konečné dokumentace z předzpracovaných dat) stala závislou na připojení k 
AS/400. To by mohlo v budoucnu přinést omezení užití předzpracovaných dat. Proto 
navrhneme uložení dat mimo AS/400 a sice formou XML. Pomocné úložiště tak bude mít 
podobu jednoho XML dokumentu, který může být zpracován generátorem bez nutnosti 
spolupráce s AS/400. XML navíc přináší řadu dalších výhod, jako je například snadné 
zpracování dat v úložišti pomocí šablon XSLT. 
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Posledním krokem je volba formátu zpětné dokumentace. Již jsme nastínili v úvodu 2. 
kapitoly, že budeme požadovat elektronický formát, který umožňuje realizaci interaktivních 
křížových odkazů. Takové formáty jsou například PDF, HTML nebo formát programu MS 
Word. Naší volbou bude dokumentace ve formě HTML stránek. Vzhledem k rozšíření 
HTML na Internetu zajišťuje tento formát snadnou použitelnost dokumentace na všech 
běžných operačních systémech bez potřeby instalace zvláštního softwaru pro její prohlížení. 

Nyní shrneme zvolené prostředky pro implementaci generátoru: 

Programovací jazyk: Borland Delphi 
Úložiště pro ručně zadaná data: DB2 Universal Database for AS/400 
Komunikace s AS/400: ADO komponenty ze sady nástrojů Client Access 
Pomocné úložiště pro předzpracovaná data: XML 
Formát zpětné dokumentace: HTML stránky 

4.2 Architektura generátoru 

Generátor bude rozdělen na čtyři logické moduly. Každý z nich bude vykonávat určitou 
činnost, jejímž výstupem budou data využitelná jinými moduly. V procesu vzniku zpětné 
dokumentace budou moduly navazovat jeden na druhý. Jejich funkce jsou následující: 

• Modul 1: ruční definice dat o objektech. 

• Modul 2: příprava zdrojových dat o systému na AS/400. 

• Modul 3: 1. fáze generování dokumentace (předzpracování zdrojových dat). 

• Modul 4: 2. fáze generování (vytvoření konečné dokumentace). 

Zapojení modulů za sebe včetně jejich vstupů a výstupů znázorňuje obrázek 6. Jejich 
podrobný popis následuje v jednotlivých oddílech této podkapitoly. 

4.2.1 Modul 1 – ruční definice dat o objektech 
Již v průběhu 2. kapitoly jsme naznačili, že některá data, která pro vytvoření dokumentace 
potřebujeme, nelze získat automatickou analýzou systému. Jedná se především o definici 
struktury systému (dělení na subsystémy), ale také o doplňková data k některým typům 
objektů. Všechna taková data je nutné vyžádat od specialisty, který dokumentaci vytváří, ještě 
před začátkem generování. Modul 1 umožní zadání „ručních dat“ pomocí uživatelského 
rozhraní a postará se o jejich uložení do databáze. 

Uveďme nyní přesný výčet ručně zadávaných dat. 

• Seznam subsystémů. Každý subsystém musí být specifikován jménem a krátkým 
popisem. 

• Výčet knihoven pro každý subsystém. Jak jsme již uvedli během definice pojmu 
„subsystém“ (2. kapitola), je každý subsystém realizován množinou objektů, které 
jsou typicky sdružovány do samostatných knihoven. Abychom tedy nemuseli 
vymezovat subsystém kompletním výčtem objektů, zjednodušíme toto vymezení na 
výčet knihoven, které k subsystému náleží. 
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Obrázek 6: Zapojení modulů generátoru 

• Kompletní definice procesů. Procesy jsou čistě logické entity, a proto je potřeba je 
zcela definovat ručně. Je nutno specifikovat jejich jméno, příslušnost ke konkrétnímu 
subsystému a všechny další informace, které se podle 2. kapitoly objeví v popisu 
procesu v dokumentaci. 

• Struktura datových oblastí. Každá datová oblast v systému musí mít ručně 
specifikovanou vnitřní strukturu. Specialista musí definovat výčet polí datové oblasti a 
jejich vlastnosti (opět podle návrhu v 2. kapitole). 

• Definice připojených dokumentů. Připojené dokumenty jsou podle definice z 2. 
kapitoly externí elektronické dokumenty v libovolném formátu. Aby bylo možné je 
zapojit do zpětné dokumentace, je nutné definovat jejich výčet. Tvůrce dokumentace 
tak musí uvést jméno každého dokumentu a jeho umístění na disku. 

• Přiřazení připojených dokumentů k jednotlivým entitám v dokumentaci. Smysl 
připojených dokumentů je, aby se objevily v dokumentaci na místě, se kterým 
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souvisejí. Je proto nutné uvést pro každý dokument výčet entit (objektů, procesů, 
subsystémů), se kterými souvisí. 

Dalším typem ručně zadávaných informací, o kterém jsme se již dříve zmínili, jsou doplňkové 
komentáře k jednotlivým programům. Jak jsme však již navrhli, tyto informace nebudou 
zadávány prostřednictvím uživatelského rozhraní generátoru, ale budou uloženy přímo ve 
zdrojových kódech programů. Nesouvisí proto s modulem 1 a budou podrobněji popsány až 
v detailním popisu analýzy programů v 5. kapitole. 

Výstupem modulu 1 bude sada databázových tabulek v databázi DB2, do kterých se ručně 
definovaná data uloží. Podrobně je databázové schéma pro uložení těchto dat diskutováno 
také v 5. kapitole. 

4.2.2 Modul 2 – příprava zdrojových dat 
Zdrojová data pro dokumentaci jsou v podstatě metadata k jednotlivým typům objektů. 
Připravují se do databázových tabulek pomocí specializovaných CL příkazů. Celý modul 2 je 
tedy umístěn na AS/400 a jeho činnost spočívá výhradně ve spouštění těchto CL příkazů pro 
množinu objektů náležících k jednomu subsystému. Detaily činnosti modulu a rozbor jeho 
výstupu budou poskytnuty v 5. kapitole. Nyní uveďme alespoň stručný výčet dat, která budou 
připravena: 

• Struktura databázových tabulek a pohledů (tj. fyzických a logických databázových 
souborů). K těmto datům patří výčet sloupců a jejich typů. 

• Vztahy mezi fyzickými a logickými databázovými soubory. Zde je vystiženo, ze kterých 
fyzických souborů (tabulek) vychází jednotlivé logické soubory (pohledy). 

• Integritní omezení pro databázové tabulky. 

• Výběrové podmínky v pohledech. Každý pohled může mít definovánu řadu podmínek, 
které omezují množinu záznamů původní tabulky. 

• Vztahy mezi programy a jinými objekty. Tato metadata podávají seznam objektů, které 
jsou využívány konkrétním programem. V případě užitých databázových souborů je 
specifikován také způsob užití (čtení, zápis). 

• Definice uložených databázových dotazů. Pro analýzu uložených dotazů je nutné 
připravit popisy jejich definic. Tyto popisy mají tvar formátovaných textových reportů 
a obsahují veškeré informace o dotazu. 

Vstupem modulu budou některá ručně definovaná data, konkrétně definice struktury systému 
(tj. seznam subsystémů a k nim náležících knihoven). Výstupem pak bude pro každý 
subsystém sada databázových tabulek s připravenými metadaty o objektech. 

4.2.3 Modul 3 – první fáze generování 
Modul 3 bude provádět první fázi procesu vytváření dokumentace – bude tedy analyzovat a 
předzpracovávat připravená zdrojová data na AS/400 do podoby, v jaké se objeví ve výsledné 
dokumentaci. Předzpracovaná data uloží do pomocného úložiště – XML dokumentu. 
Zpracování bude probíhat v následujících krocích: 

• Předzpracování všech metadat o databázových souborech. 

• Předzpracování dat o datových oblastech (zejména zpracování ručně zadaných dat o 
struktuře oblasti). 
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• Analýza uložených databázových dotazů a extrakce dat potřebných pro dokumentaci. 
Popisy definic dotazů jsou na AS/400 připraveny modulem 2. Je nutno je analyzovat a 
nalézt v nich informace, které budou zahrnuty do dokumentace. Podrobný rozbor této 
analýzy bude proveden v 5. kapitole. 

• Předzpracování připravených metadat o programech a získání dalších potřebných dat 
analýzou zdrojových kódů. Analýza zdrojových kódů je nezbytná, protože některé 
informace, které požadujeme v dokumentaci, nejsou zjistitelné z metadat. 

• Předzpracování metadat o obrazovkových souborech. 

• Analýza definic uživatelských nabídek. K uživatelským nabídkám nelze na AS/400 
připravit žádná metadata. Veškerá potřebná data musíme získat analýzou zdrojových 
kódů, jejichž kompilací uživatelské nabídky vznikají. Jedná se o textové soubory se 
zvláštní syntaxí a ke každé nabídce existují vždy dva: 

o popis vzhledu obrazovky – tzv. DDS soubor (Data Description Specification) a 

o definice CL příkazů pro jednotlivé volby nabídky. 

Modul musí analyzovat oba tyto soubory – DDS soubor pro zjištění vzhledu 
obrazovky a druhý soubor pro zjištění obslužných CL příkazů. 

Vstupem modulu budou připravená zdrojová data (metadata o objektech) na AS/400 a ručně 
zadaná data, uložená na AS/400 v databázi DB2. Výstupem bude v prvé řadě XML soubor se 
všemi předzpracovanými daty (tj. pomocné úložiště). Dalším výstupem budou zdrojové kódy 
všech programů v podobě textových souborů. Důvodem tohoto výstupu je nutnost zahrnutí 
kompletních zdrojových kódů do výsledné dokumentace. 

Poslední část výstupu modulu 3 si zaslouží zvláštní pozornost. Jsou jím totiž předzpracované 
DDS soubory pro jednotlivé uživatelské nabídky. Abychom byli schopni rekonstruovat 
v dokumentaci vzhled obrazovky menu, musí analýza jeho DDS souboru zákonitě produkovat 
značné množství dat. Zcela korektně bychom měli tato data uložit do pomocného úložiště. 
Abychom ale dosáhli co největší přehlednosti výstupního XML souboru, jeví se jako 
vhodnější umístit předzpracovaná data o vzhledu obrazovek do samostatných souborů. Popis 
těchto doplňkových souborů bude proveden v podkapitole 4.4. 

4.2.4 Modul 4 – druhá fáze generování 
Úkolem modulu 4 je provést druhou fázi generování – tedy převést předzpracovaná data 
v pomocném úložišti do podoby výsledné dokumentace. Vstupem je připravený XML soubor 
s předzpracovanými daty, zdrojové kódy jednotlivých programů a doplňkové soubory s daty o 
vzhledu obrazovek menu. Další částí vstupu je množina připojených dokumentů, které budou 
napojeny na správné části dokumentace. 

Modul má jediný výstup: výslednou zpětnou dokumentaci ve formě sady HTML stránek. 

4.3 XML pro uložení předzpracovaných informací 

XML reprezentující pomocné úložiště je klíčovým bodem v procesu generování dokumentace. 
Zde navrhneme její rámcovou podobu a základní charakteristiky. Celková definice struktury 
je k dispozici v podobě dokumentu DTD (Document Type Definition) na přiloženém CD, viz 
příloha A. 

Struktura XML by měla pro přehlednost alespoň částečně kopírovat strukturu zpětné 
dokumentace. I zde by se proto mělo objevit dělení na subsystémy. Začněme od kořenového 
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elementu, který pojmenujeme system-doc. Tento element bude reprezentovat celou 
dokumentaci a bude tedy odrážet její strukturu – bude rozdělen na podelementy subsystem, 
které budou obsahovat data ke konkrétním subsystémům. XML soubor však musí obsahovat 
ještě další obecná data, která se nevztahují k žádnému subsystému, ale k systému jako celku. 
Jsou to následující: 

• Obecné údaje o dokumentaci a systému. 
Jedná se například o titulek, kterým bude dokumentace uvedena, datum, kdy byla 
vytvořena, a další. Všechny tyto údaje budou umístěny pod elementem preface, 
který bude přímým potomkem elementu system-doc. 

• Seznam připojených dokumentů. 
Dalším potomkem elementu system-doc bude element external-documents, 
obsahující výčet všech připojených dokumentů, přičemž každý z dokumentů bude 
reprezentován elementem document. Tento element bude popisovat jeho umístění na 
disku a hlavně definovat jednoznačný identifikátor, pomocí kterého se bude možné na 
dokument odkázat z libovolného místa XML souboru. Díky identifikátoru bude možné 
napojit dokument například na konkrétní objekt. Způsob napojení bude popsán dále.  

Pro větší přehlednost bude možné sdružovat jednotlivé připojené dokumenty (tj. 
elementy document) do skupin pomocí elementů doc-section. Každá taková 
skupina bude mít své jméno a stručný popis, který bude charakterizovat obsažené 
dokumenty. Uveďme příklad: 

<!-- 
  Tento příklad definuje jeden připojený dokument s názvem „Operation 
  Process Model“ ve skupině dokumentů „General Group“. 
--> 
<external-documents> 
  <doc-section> 
    <doc-section-name>General Group</doc-section-name> 
    <summary>General descriptions of the system</summary> 
    <document id="GEN03"> 
      <document-name>Operation Process Model</document-name> 
      <path>.\opm\index.html</path> 
      <summary>List of key processes and risklist with description 
               of common errors and reparative actions.</summary> 
    </document> 
  </doc-section> 
</external-documents> 

• Seznam globálních procesů. 
Jak jsme již uvedli během definice pojmu „proces“ v 2. kapitole, globální procesy jsou 
takové, které nesouvisí s konkrétním subsystémem, ale se systémem jako celkem. Pro 
jejich výčet bude sloužit element global-processes, který bude také přímým 
potomkem kořenového elementu system-doc. Jednotlivé procesy budou potom 
reprezentovány elementy process. 

Rámcová struktura XML, kterou jsme právě popsali, je znázorněna na obrázku 7. 
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Obrázek 7: Rámcová struktura XML. 

Pro odkazování na připojené dokumenty uvedené v rámci elementu external-documents 
bude definován element doc-ref. Jeho použití bude umožněno všude tam, kde je možné 
očekávat připojení dokumentu – tj. u jednotlivých objektů, u subsystému, u procesu, a 
podobně. Příklad odkazu na připojený dokument vypadá takto: 

<doc-ref id="GEN03"/> 

Element subsystem, nejdůležitější potomek kořenového elementu system-doc, bude 
obsahovat veškerá data o subsystému. Kromě obecných údajů, jako jsou jméno a stručný 
popis, bude v elementu obsaženo následující: 

• Knihovny příslušející k subsystému. 
Výčet knihoven, jimiž je subsystém vymezen (které k subsystému náleží), je uveden 
v elementu libraries, přičemž každá knihovna je reprezentována jedním 
elementem library. 

• Seznam lokálních procesů. 
Další potomek elementu subsystem, element local-processes, obsahuje výčet 
procesů, které probíhají v daném subsystému. Každý z procesů je, stejně jako 
v případě globálních procesů, reprezentován elementem process. 

• Všechny objekty v subsystému. 
Data vztahující se k jednotlivým objektům jsou obsažena ve specifických elementech 
podle typu objektu. Všechny tyto elementy jsou přímými potomky elementu 
subsystem. Jedná se o následující: physical-file (fyzický databázový soubor, tj. 
tabulka), logical-file (logický databázový soubor, tj. pohled), display-file 
(obrazovkový soubor), data-area (datová oblast), query (uložený databázový 
dotaz), menu (uživatelská nabídka), cl-program (CL skript), cobol-program 
(program v jazyce COBOL). Podrobnou strukturu těchto elementů nebudeme 
rozebírat. V případě zájmu je možné ji vyčíst z dokumentu DTD (viz příloha A). 

Element subsystem je znázorněn na obrázku 8. 
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Obrázek 8: Struktura elementu subsystem. 

Vzhledem k tomu, že jedním z nejpodstatnějších prvků zpětné dokumentace jsou křížové 
odkazy, musí i v pomocném úložišti existovat možnost uložení dat, na základě kterých budou 
tyto odkazy vytvořeny. V 2. kapitole jsme specifikovali, že v dokumentaci budou existovat 
dva typy odkazů: odkazy k větším detailům a odkazy k obecnějším informacím. Jednoduchou 
úvahou lze dojít k závěru, že z odkazů jednoho typu lze odvodit odkazy typu druhého. Není 
proto nutné ukládat do pomocného úložiště odkazy obou typů a bude stačit, když se omezíme 
na odkazy směrem k větším detailům. Druhý typ odkazů odvodí generátor během 2. fáze 
procesu, tedy během zpracování dat z pomocného úložiště do podoby konečné dokumentace.  

Odkazy směrem k větším detailům mají vždy podobu odkazu na konkrétní objekt. Pro jejich 
reprezentaci v XML definujeme element object, který bude přesně specifikovat objekt, na 
nějž se odkazuje. Zejména bude tedy obsahovat jeho jméno, jméno knihovny, ve které je 
umístěn, jeho typ a subsystém, do kterého patří. Uveďme jednoduchý příklad: 

<object> 
  <object-name>MCO00001</object-name> 
  <library-name>MCSOBJ00</library-name> 
  <subsystem-id>MCS</subsystem-id> 
  <!-- 
    Typ objektu je specifikován pomocí klíčových slov, která se 
    používají pro specifikaci typu na AS/400. 
  --> 
  <object-type>*PGM</object-type> 
  <summary>Denní zpracování subsystému MCS</summary> 
</object> 

4.4 Uložení dat o obrazovkách uživatelských nabídek 

Jak jsme již naznačili, budeme data získaná analýzou obrazovek uživatelských nabídek (tj. 
analýzou jejich DDS souborů) ukládat do doplňkových souborů. Tyto soubory budou opět ve 
formátu XML. Ten jsme zvolili z důvodu konzistence – vzhledem k tomu, že XML je již 
využito pro realizaci pomocného úložiště pro předzpracovaná data z AS/400, není důvod 
zavádět kvůli obrazovkám do implementace další technologii. 
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Abychom však mohli navrhnout strukturu XML pro uložení dat o vzhledu obrazovek, musíme 
si nejprve ujasnit, jak vypadají DDS soubory a jaká data se jejich analýzou budeme snažit 
získat. V první řadě je nutno zdůraznit, že DDS nedefinuje pouze vzhled samotné nabídky, ale 
také vzhled nápovědy k ní – tedy vzhled obrazovky, která se zobrazí po vyvolání nápovědy 
pro konkrétní volbu. Jednotlivé obrazovky v rámci jednoho DDS souboru budeme nazývat 
záznamy. Každý záznam má své jméno. Cílem analýzy DDS souboru bude získat data o všech 
obsažených záznamech.  

Dalším důležitým faktem je, že oproti obrazovkovým souborům jsou zobrazovací možnosti 
uživatelských nabídek velmi omezené. Jediné, co nabízí, je zobrazování výstupních polí, tj. 
textových řetězců na určitých pozicích obrazovky. Definici jednoho záznamu v rámci DDS si 
tedy můžeme představit jako výčet výstupních polí, z nichž každé má definovány souřadnice, 
na kterých bude umístěno, a textovou hodnotu, která bude zobrazena. Zjednodušeně lze tedy 
strukturu DDS souboru pro menu vystihnout takto: 

Záznam A (hlavní obrazovka nabídky) 
    Pole: X = 10, Y = 5; Hodnota = „1. Spuštění zpracování“ 
    Pole: X = 10, Y = 6; Hodnota = „2. Zobrazení výsledků“ 
Záznam B (nápověda pro volbu 1) 
    Pole: ... 
    Pole: ... 
    ... 
Záznam C (nápověda pro volbu 2) 
    Pole: ... 
    ... 

Obdobně bude vypadat i struktura XML, do kterého budeme data o DDS ukládat. Kořenový 
element nazveme dspf-dds. Ten bude obsahovat řadu podelementů record, které budou 
reprezentovat jednotlivé záznamy v DDS souboru. Každý element record bude obsahovat 
následující: 

• Jméno záznamu. To bude obsaženo v elementu record-name. 

• Výčet výstupních polí. 
Každé pole bude reprezentováno elementem field, který bude přímým potomkem 
elementu record. Element field pak musí obsahovat souřadnice pole (podelement 
position) a zobrazovanou hodnotu (podelement value). 

Popsaná rámcová struktura XML je znázorněna na obrázku 9. Podrobnou definici struktury je 
možné nalézt v dokumentu DTD, který se nachází na přiloženém CD, viz příloha A. 

 
Obrázek 9: Struktura XML pro uložení dat o DDS. 
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Kapitola 5  
Implementační detaily 

V této kapitole přistoupíme k podrobnostem implementace generátoru. Zaměříme se však 
pouze na netriviální části řešení, které si zaslouží větší pozornost, či doplňující vysvětlení. Pro 
další podrobnosti je možné nahlédnout do programátorské, či uživatelské dokumentace, která 
je k dispozici na přiloženém CD, viz příloha A. 

Části, kterými se budeme zabývat spadají do různých modulů generátoru (pro podrobnosti o 
dělení na moduly viz kapitola 4.2). Uživatelské rozhraní modulu 1 nepředstavuje samo o 
sobě příliš zajímavý předmět ke zkoumání. Za pozornost však stojí způsob, jakým jsou ručně 
zadávaná data ukládána do databáze. U modulu 2 se zase zaměříme na mechanismus 
produkující zdrojová data na AS/400. Technicky nejzajímavější je modul 3, který provádí 
řadu komplikovanějších zpracování. Z nich popíšeme analýzu zdrojových kódů programů, 
analýzu uložených databázových dotazů a analýzu DDS souborů uživatelských nabídek. 

5.1 Uložení ručně definovaných dat 

Ručně zadávaná data jsou generátorem ukládána do sady databázových tabulek na AS/400. 
Všechny jsou umístěny v knihovně DOCUMENT. Jejich jádro tvoří tabulky obsahující definici 
struktury systému. Jsou znázorněny zjednodušeným datovým modelem na obrázku 10. Na 
tomto obrázku jsou pro každou tabulku uvedeny pouze některé sloupce – konkrétně primární 
klíč a cizí klíče. Pro kompletní výčet sloupců je třeba nahlédnout do programátorské 
dokumentace, viz příloha A. 

 
Obrázek 10: Část datového modelu - uložení struktury systému. 

Tabulka SUBSLIST obsahuje výčet všech subsystémů s jednoznačným identifikátorem 
SBSID. Na ni je pomocí vazby REF_LIB_SUBS navázána tabulka LIBLIST, ve které je 
uložen seznam knihoven pro každý ze subsystémů. Každý záznam této tabulky odkazuje na 
subsystém, ke kterému se vztahuje, sloupcem SBSNAME s identifikátorem subsystému. 
Obdobně je na tabulku subsystémů navázána i tabulka procesů PROCLIST. Každý z procesů 
se opět vztahuje k jednomu subsystému a to včetně globálních procesů, které jsou vztaženy 
k pomocnému subsystému GLOBAL. Ten samozřejmě nepředstavuje žádný reálný subsystém, 
ale je v tabulce SUBSLIST založen právě za účelem identifikace globálních procesů. 

Tabulka PROCLIST však neobsahuje všechna data nutná pro popis procesů. Ve 2. kapitole 
jsme uvedli, že procesy mohou být doplněny o atributy specifické pro konkrétní systém. Tyto 
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atributy musí být předem definovány a budou uloženy v tabulce PROCATTLIST. Každý 
atribut má jednoznačný identifikátor (sloupec ATTID), jméno a popis. Procesům pak mohou 
být přiřazeny instance těchto atributů s konkrétními hodnotami. Ke specifikaci hodnoty 
atributu pro konkrétní proces slouží spojovací tabulka PRCATTS. Ta je navázána na tabulku 
procesů i tabulku atributů a každý její záznam představuje instanci konkrétního atributu pro 
konkrétní proces. Hodnota této instance je uložena ve sloupci ATTVAL. Popsané tabulky jsou 
znázorněny na obrázku 11. 

 
Obrázek 11: Část datového modelu - procesy a specifické atributy. 

Definice připojených dokumentů a jejich přiřazení objektům, o kterých pojednávají, je další 
množinou ručně zadávaných dat. Seznam dokumentů je uložen v tabulce DOCLIST. Té je 
nadřazena tabulka DOCGROUPS, ve které jsou definovány skupiny, do nichž se dokumenty pro 
přehlednost sdružují. Každý záznam tabulky DOCLIST tak specifikuje identifikátor skupiny 
(sloupec GRPID), ke které náleží. O navázání dokumentů k objektům se stará tabulka 
DOCREFS, kde každý záznam představuje jednu vazbu, tedy specifikuje identifikátor 
dokumentu a konkrétní objekt (pomocí jeho jména a jména knihovny). Popsané uložení dat 
jasně znázorňuje obrázek 12. 

 
Obrázek 12: Část datového modelu - definice připojených dokumentů. 

Posledním typem „ručních“ dat, o kterém jsme ještě nehovořili, je struktura datových oblastí. 
Ta je uložena v tabulce DTAARASTR. Každý záznam této tabulky představuje jedno pole 
datové oblasti, přičemž jméno oblasti je uloženo ve sloupci DARANAME. DTAARASTR stojí 
zcela samostatně, bez vazeb na další tabulky. 
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5.2 Automatická extrakce zdrojových dat z AS/400 

Jak jsme se již zmínili v předcházející kapitole, metadata o objektech se na AS/400 získávají 
pomocí specializovaných CL příkazů. Použity budou zejména následující: 

• DSPFD (Display File Description) – tento příkaz získá všechna potřebná metadata o 
fyzických a logických databázových souborech (tj. tabulkách a pohledech). Je však 
možné jej použít také pro získání některých dat o obrazovkových souborech. 

• DSPFFD (Display File Field Description) – získá metadata o struktuře databázových 
souborů (především jména a typy jejich sloupců). 

• DSPPGMREF (Display Program References) – tento příkaz analyzuje vazby 
programů na jiné objekty. Pro každý program zjistí všechny užité objekty, včetně 
způsobu jejich užití (čtení, zápis, a podobně). 

Získaná metadata jsou ukládána do několika databázových souborů. Našim cílem bude 
vytvořit stejnou sadu těchto souborů pro každý subsystém. Abychom automatizovali tuto 
činnost, bylo v knihovně DOCUMENT vytvořeno několik CL skriptů, pro přípravu dat ke 
konkrétnímu subsystému. Skripty lze charakterizovat následovně: 

• Jejich vstupním parametrem je identifikátor subsystému tak, jak je uložen v tabulce 
SUBSLIST. 

• Skript použije tabulku LIBLIST, ze které získá výčet knihoven, příslušejících 
k danému subsystému. 

• Pomocí specializovaných CL příkazů provede analýzu objektů ve všech knihovnách 
příslušejících k subsystému. 

• Získaná metadata uloží do databázových souborů pojmenovaných podle vzoru  
<ID subsystému>_<rozlišení>, kde druhá část názvu se mění podle typu 
uložených metadat. 

Generátor spouští tyto CL skripty postupně pro všechny subsystémy, které jsou zahrnuty do 
dokumentace. Konkrétně se jedná o následující: 

• RTVDBFX. Získá veškerá metadata pro databázové soubory. 

• RTVDSPFX. Získá data o obrazovkových souborech – konkrétně seznam obrazovek 
v každém souboru. 

• RTVMNUX. Získá seznam všech uživatelských nabídek v subsystému. Jiná metadata 
nelze k nabídkám získat. Je proto nutné extrahovat další informace přímo z jejich 
zdrojových kódů. 

• RTVPGMX. Získá data o vazbách programů na jiné objekty. 

Specifickým CL skriptem je RTVQRY. Jeho účelem již není získávat metadata pomocí 
systémových prostředků, ale připravovat definice uložených databázových dotazů do podoby 
vhodné pro jejich analýzu. Touto podobou je textový report, popisující uložený dotaz ve 
formátovaném tvaru určeném pro čtení člověkem. Takový formát je pro automatickou 
analýzu nevhodný, ale je to jediný způsob, jakým lze data o uloženém dotazu získat. AS/400 
nenabízí žádné systémové prostředky, které by umožňovaly analyzovat dotazy „vhodnějším“ 
způsobem. Skript RTVQRY tedy vytvoří textový report pro každý uložený databázový dotaz 
v subsystému a uloží jej do databázového souboru <ID subsystému>_QRY. 
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Zdrojové kódy programů a uživatelských nabídek, které budou také potřeba pro analýzu 
systému, není nutné zvláštním způsobem připravovat. Jsou uloženy v tzv. zdrojových 
souborech, které se jeví jako běžné databázové soubory, a generátor z nich tedy může získat 
libovolný zdrojový kód SQL příkazem SELECT. Není také nutné specifikovat jejich jména. 
Generátor může prohledávat všechny zdrojové soubory v subsystému, dokud nenalezne 
požadovaný zdrojový kód. 

Poslední přípravnou akcí na AS/400 je vytvoření seznamu všech objektů v systému se 
specifikací subsystémů, ke kterým náleží. Tento seznam bude využit během generování 
křížových odkazů v modulu 3. Chceme-li totiž v dokumentaci odkazovat na konkrétní objekt, 
musíme nezbytně znát jeho jméno, knihovnu a identifikátor subsystému – viz způsob 
odkazování na objekt v XML (kapitola 4.3). Při analýze zdrojových dat z AS/400 však často 
narazíme na situaci, kdy budeme znát pouze některé z těchto údajů (typicky pouze jméno 
objektu a někdy jméno knihovny). Seznam všech objektů nám proto umožní zjistit ke 
každému objektu všechny další údaje potřebné pro vytvoření křížového odkazu. 

Seznam se vytvoří CL skriptem LISTALLOBJ, který vyprodukuje tabulku ALLOBJ se všemi 
potřebnými daty ke každému objektu v systému. 

5.3 Analýza zdrojových kódů programů v COBOLu 

Analýzu zdrojových kódů programů provádí generátor během předzpracování zdrojových dat 
z AS/400 (je to tedy jedna z činností modulu 3). Cílem je získání dat, která nelze o programu 
zjistit systémovými prostředky. Jde především o popis struktury programu a jeho zapojení do 
prostředí. 

5.3.1 Rámcový popis tvaru zdrojového kódu 
Program v jazyce COBOL má povinné členění na oddíly, které jsou uspořádány do 
hierarchické struktury. Členění slouží pro přehledné vymezení částí sloužících ke 
konkrétnímu účelu (například deklarace proměnných, specifikace vstupu a výstupu, a 
podobně). Hierarchie členění je následující: 

• Program se dělí na divize. Jejich výčet je přesně definován. Každá divize je uvozena 
hlavičkou v podobě jména, které je následováno klíčovým slovem DIVISION. 
Nejdůležitější divize jsou: 

o ENVIRONMENT DIVISION – obsahuje popis napojení programu na okolní 
prostředí, především deklaraci souborů, se kterými program pracuje. 

o DATA DIVISION – deklaruje proměnné, parametry programu, a podobně. 

o PROCEDURE DIVISION – obsahuje výkonnou část programu, tj. sekvenci 
příkazů vykonávajících požadovanou funkčnost. 

• Divize jsou rozděleny na sekce, které jsou vždy uvozeny jménem a klíčovým slovem 
SECTION. Všechny divize, kromě PROCEDURE, mají přesně definovaný výčet 
obsažených sekcí. Uveďme několik důležitých příkladů: 

o Sekce INPUT-OUTPUT je částí divize ENVIRONMENT a popisuje vstupní a 
výstupní soubory programu. 

o Divize DATA je rozdělena na sekce FILE (definice struktury užitých 
databázových souborů), WORKING-STORAGE (deklarace proměnných) a 
LINKAGE (deklarace parametrů programu). 
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Sekce uvnitř divize PROCEDURE nejsou předem definovány. Představují totiž 
podprogramy, tedy samostatné části kódu, které je možné volat podobně jako 
procedury nebo funkce v jiných programovacích jazycích. Jejich názvy, počet i pořadí 
jsou tedy čistě věcí programátora. 

• Sekce lze dále dělit na odstavce. Ty jsou uvozeny pouze svým jménem (bez dalších 
klíčových slov). Sekce uvnitř divize PROCEDURE mohou mít libovolný počet odstavců 
libovolných názvů. Tyto odstavce slouží jako návěští, na které je možné provádět 
nepodmíněné skoky. Sekce v ostatních divizích však mají opět přesně definovaný 
výčet odstavců s přesně určeným účelem. Pro příklad jmenujme alespoň odstavec 
FILE-CONTROL uvnitř sekce INPUT-OUTPUT. Zde jsou deklarovány všechny využité 
soubory. 

• Odstavce jsou členěny na jednotlivé věty. Věta je textový řetězec s přesně definovanou 
syntaxí v závislosti na divizi, sekci a odstavci, ve kterém se nachází. Větou může být 
například deklarace souboru nebo konkrétní výkonný příkaz v divizi PROCEDURE. 
Věta je vždy ukončena tečkou. 

Hierarchická struktura programu, včetně výčtu nejdůležitějších oddílů, je znázorněna na 
obrázku 13. 

 
Obrázek 13: Struktura programu v COBOLu. 

Nyní se zaměříme na konkrétní informace, které budeme ve zdrojovém kódu vyhledávat, 
specifikujeme jejich umístění a tvar. 

1. Výčet využívaných databázových souborů je možné zjistit z meta-dat vytvořených 
CL příkazem DSPPGMREF (viz kapitola 5.2). V odstavci FILE-CONTROL sekce 
INPUT-OUTPUT, která deklaruje užité soubory, jsou však uvedeny mnohem 
podrobnější informace, jako například zda program čte ze souboru sekvenčně, nebo 
zda využívá náhodný přístup za pomoci některého z indexů. Se všemi těmito 
podrobnostmi je přístup k souboru deklarován příkazem SELECT. Během analýzy 
budeme tedy příkazy SELECT pro jednotlivé soubory vyhledávat a zpracovávat. 

Program ENVIRONMENT 

DATA 

PROCEDURE 

INPUT-OUTPUT 

FILE 

WORKING-STORAGE 

LINKAGE 

FILE-CONTROL 

Podprogramy Návěští 
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2. Parametry programu jsou deklarovány v sekci LINKAGE. Jsou zde uvedeny jejich 
jména, typy i případné implicitní hodnoty. Každá položka v rámci této sekce bude 
proto také předmětem analýzy. 

3. Seznam podprogramů, tedy seznam sekcí v rámci divize PROCEDURE, bude snadno 
zjistitelný nalezením všech hlaviček, kterými jsou sekce uvozeny. 

4. Důležité akce v rámci jednotlivých podprogramů budeme zjišťovat prohledáváním 
výkonných příkazů v divizi PROCEDURE. Mezi tyto akce zařadíme následující: 

o Volání jiného programu příkazem CALL. 

o Volání podprogramu. To se provádí příkazem PERFORM následovaným 
jménem volané sekce. 

o Čtení ze souboru příkazem READ. 

o Zápis do souboru příkazem WRITE. 

o Mazání záznamů ze souboru příkazem DELETE. 

Informace popsané v předchozích bodech budou tedy při analýze programů centrem 
pozornosti. Kromě nich se však budeme zaměřovat ještě na další důležité části zdrojových 
kódů, a těmi jsou komentáře. Jak jsme již rozhodli ve 2. kapitole, budou všechny doplňující 
informace ručně zadány programátorem ve formě komentářů ve zdrojovém kódu. Tyto 
komentáře určené pro zpracování generátorem budeme pro odlišení nazývat speciální 
komentáře. Aby bylo možné rozpoznat je automatickou analýzou a správně vyložit jejich 
obsah, je nutné, aby měly přesně definovaný formát i umístění. V COBOLu je každý řádek 
komentáře uvozen hvězdičkou (tj. znakem „*“). V případě speciálních komentářů rozšíříme 
uvozující sekvenci znaků na řetězec „*<@>“. Za touto sekvencí může následovat libovolný 
text bez dalšího omezení. Tento text může přitom obsahovat formátovací značky jazyka 
HTML, kterými lze částečně ovlivnit jeho vzhled v konečné dokumentaci. 

Význam obsahu speciálního komentáře odvodí generátor z jeho umístění rámci zdrojového 
kódu. Na základě návrhu z 2. kapitoly můžeme odvodit, že komentáře mají smysl na 
následujících místech: 

• Na začátku programu. 
Tento komentář by měl obsahovat obecné informace o programu – tedy popis jeho 
činnosti, jeho parametry, jeho význam v systému. V dokumentaci se objeví v úvodu 
popisu programu. 

• Před příkazem SELECT v sekci FILE-CONTROL. 
Každý příkaz SELECT deklaruje jeden soubor, který program při své činnosti využívá. 
Komentář u tohoto příkazu by tedy měl obsahovat informace vysvětlující užití 
souboru – například důvod, proč je využíván, jak je zpracován, případně jaká data jsou 
do něj zapsána. 

• Před hlavičkou sekce v rámci divize PROCEDURE. 
Sekce v divizi PROCEDURE představují samostatné podprogramy. Komentář, který je u 
sekce uveden, může tedy popisovat, jakou činnost podprogram vykonává, jaké 
využívá globální proměnné, kde v programu je volán a proč, a podobně. 

Komentáře, které nebudou uvozeny výše definovanou sekvencí znaků, nebo budou umístěny 
v jiných částech zdrojového kódu, budou generátorem ignorovány. 
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5.3.2 Zvolený způsob analýzy 
Kdybychom chtěli k analýze zdrojových kódů přistoupit zcela korektně, museli bychom 
provádět kompletní syntaktickou analýzu podle gramatiky jazyka. Stojí však za to zamyslet 
se, zda je takto komplikovaný postup v našem případě nezbytný. Zvážením výčtu informací, 
které budeme v kódu vyhledávat, snadno dospějeme k závěru, že proces analýzy má dva 
zásadní úkoly: 

1. Vyhledat a zpracovat všechny výskyty příkazů SELECT, CALL, PERFORM, READ, 
WRITE, DELETE a všechny speciální komentáře. 

2. Udržovat informaci o tom, které místo zdrojového kódu se právě zpracovává – tj. 
pamatovat si jméno aktuální divize, sekce a odstavce. 

Zdánlivou složitost těchto úkolů lze redukovat provedením následujících úvah: 

• Formát zdrojového kódu COBOLu má striktní pravidla. Hlavička každé divize, sekce 
či odstavce musí začínat na novém řádku. Stejně tak každá věta musí začínat na 
novém řádku. 

• Z vyhledávaných příkazů budeme získávat pouze základní informace. Tyto informace 
jsou navíc vždy umístěny v povinných částech příkazu. Není proto třeba provádět 
pečlivé zpracování celého příkazu. 

• Není třeba provádět syntaktickou kontrolu zdrojového kódu. Vzhledem k tomu, že 
budeme analyzovat pouze zdrojové kódy programů, které se již v systému nacházejí 
ve formě objektu a byly tedy zkompilovány, můžeme předpokládat jejich syntaktickou 
správnost. 

Ve světle těchto úvah se jeví komplikovaná syntaktická analýza zbytečná. Postačí mnohem 
jednodušší proces probíhající takto: 

Generátor bude číst zdrojový kód programu řádek po řádku. Na začátku každého řádku 
bude hledat výskyt hlavičky divize, sekce nebo odstavce. Sledováním těchto hlaviček bude 
udržovat aktuální informace o pozici v rámci programu. V případě, že je řádek uvozen 
sekvencí označující speciální komentář, je text řádku zpracován jako doplňková 
informace podle aktuální pozice v programu. Pokud řádek není komentář a nezačíná 
žádnou z hlaviček, hledá se na jeho začátku některý ze zpracovávaných příkazů. V 
případě nalezení generátor přečte celou větu (může být na několika následujících 
řádcích) a zpracuje daný příkaz. 

Tento proces je znázorněn na obrázku 14. 

Popsaná analýza je v generátoru implementována třídou TCblSrcAnalyser. Ta je 
potomkem obecnějšího předka TSrcAnalyser, který je také základem pro analýzu CL 
skriptů. Tento předek obsahuje především dvě abstraktní metody, které jsou v potomcích 
implementovány podle potřeb konkrétního jazyka. Jsou jimi: 

• Metoda nextLine – přeskočí na další řádek zdrojového kódu, přičemž provede 
jednoduché ohodnocení typu řádku: zjistí, zda se jedná o speciální komentář, řádek 
s příkazem, a podobně. 

• Metoda processComment – zpracuje řádek speciálního komentáře. 
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Obrázek 14: Průběh analýzy zdrojového kódu. 

Třída TcblSrcAnalyser se inicializuje konstruktorem, který jako jeden ze svých parametrů 
očekává kompletní zdrojový kód programu. Samotná analýza se pak spouští metodou 
analyze, jejímž úkolem je uložit všechna data získaná ze zdrojového kódu do instance třídy 
TCblInfo. Tato třída je později schopna uložit data do výstupního XML souboru 
(pomocného úložiště). Metoda analyze používá již zmíněnou metodu nextLine pro 
přechod na nový řádek programu a podle zjištěného typu obsahu řádku volá některou 
z následujících metod pro jeho zpracování: processComment (zpracování speciálního 
komentáře), processSelect (zpracování příkazu SELECT), processParam (zpracování 
deklarace parametru), processStatement (zpracování dalších výkonných příkazů). 

Všechny z vyjmenovaných metod používají při zpracování obsahu řádku třídu TTokens, 
která je schopna rozdělit jej na jednotlivá slova – tzv. tokeny – podle předem definovaných 
oddělovačů. Mezi ně patří v závislosti na konkrétním programovacím jazyce například 
mezera, tečka, uvozovky, a další. Díky tomuto mechanizmu může zpracování řádku probíhat 
pohodlněji. Pro příklad uveďme situaci, kdy podle syntaxe zpracovávaného příkazu víme, že 
požadovaná informace se vyskytuje jako 7. token. Třída TTokens umožňuje nahlédnout 
přímo na tento token bez nutnosti složitého procházení předchozí části příkazu. 
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Obrázek 15: Vzájemná závislost tříd podílejících se na analýze COBOLu. 

5.4 Analýza zdrojových kódů CL skriptů 

Během první fáze generování dokumentace se analyzují také zdrojové kódy CL skriptů. 
Vzhledem k omezeným možnostem jazyka CL bude tato analýza méně rozsáhlá, než 
v případě COBOLu.  

5.4.1 Rámcový popis tvaru zdrojového kódu 
CL skript je sled příkazů jazyka CL, jejichž prvořadým účelem je ovládat z příkazové řádky 
operační systém OS/400. Jazyk však obsahuje i příkazy, jimiž lze vyrobit jednoduché 
programové konstrukce a jejichž využití má tedy smysl pouze uvnitř skriptu. Jsou jimi 
například podmíněný příkaz, nepodmíněný skok na návěští nebo příkaz pro deklaraci 
proměnných. Struktura CL skriptu je jednoduchá, bez podprogramů či jakéhokoliv vnitřního 
členění. Je třeba pouze dodržovat několik jednoduchých pravidel, která ovlivňují tvar 
zdrojového kódu a jsou proto důležitá pro jeho analýzu. Jsou to následující: 

• Každý příkaz začíná na zvláštním řádku. 

• Pokud je příkaz příliš dlouhý a musí být rozdělen na více řádků, je nutné naznačit 
pokračování příkazu znakem „+“ na konci řádku.  

CL příkazy jsou jednoslovné a mohou být následovány výčtem parametrů. Parametry mají 
předem definovaná jména i pořadí. Jejich hodnoty lze pak při volání příkazu specifikovat 
dvěma způsoby: 

1. Uvedením jména parametru. Jméno je pak následováno hodnotou parametru 
v závorkách: 
DCL  VAR(&SUBSYSTEM) TYPE(*CHAR) LEN(10) 

2. Pozičně. Je možné specifikovat pouze hodnoty parametrů v takovém pořadí, v jakém 
byly parametry definovány: 

TSrcAnalyser 
nextLine() 
processComment() 
analyze() 

TCblSrcAnalyser 
processSelect() 
processParam() 
processStatement() 

TPgmInfo 
writeXML() 

TCblInfo 
 

TTokens 
tokenize() 
getToken() 
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DCL  &SUBSYSTEM *CHAR 10 

Hodnota parametru může být dvojího typu: jednoduchý typ (jako v obou příkladech výše), 
nebo výčtový typ. Výčtový parametr, tedy výčet více hodnot, je vždy uzavřen v závorkách a 
jednotlivé hodnoty jsou odděleny mezerou. Uveďme jednoduchý příklad: 

RTVDTAARA  DTAARA(MCSCTL 1 10) 

Je zřejmé, že analýza bude založena na nalezení a zpracování takových CL příkazů, z nichž 
lze odvodit informace, které musí být obsaženy v dokumentaci. Ujasněme si tedy, o jaké 
informace se jedná a které CL příkazy budou středem naší pozornosti. 

• Seznam parametrů skriptu. Výčet formálních parametrů je možné získat z příkazu 
PGM, který je vždy povinně prvním příkazem skriptu. Každý z uvedených parametrů je 
později deklarován příkazem DCL, který specifikuje jeho typ a případnou implicitní 
hodnotu. 

/* CL skript začíná příkazem PGM s výčtem formálních parametrů. */ 
PGM        PARM(&LSTOPTION &SUBSYSTEM &TYPE &LIBRN &FILEN) 
 
/* Následuje deklarace proměnných, která musí obsahovat také    */ 
/* deklaraci všech parametrů, čímž se specifikují jejich typy.  */ 
DCL        VAR(&SUBSYSTEM) TYPE(*CHAR) LEN(10) 
DCL        VAR(&LSTOPTION) TYPE(*CHAR) LEN(2) 
DCL        VAR(&TYPE) TYPE(*CHAR) LEN(1) 
DCL        VAR(&LIBRN) TYPE(*CHAR) LEN(12) 
DCL        VAR(&FILEN) TYPE(*CHAR) LEN(12) 

• Využité uložené databázové dotazy. Užití uloženého dotazu odhalíme nalezením 
příkazu RUNQRY, kterým se dotaz spouští. Tento příkaz však umožňuje nejen spuštění 
dotazu tak, jak byl definován, ale také částečné pozměnění jeho definice – lze 
například předefinovat vstupní soubory nebo typ výstupu. Generátor proto musí tyto 
informace extrahovat a zahrnout do dokumentace. Ilustrujme možnosti příkazu 
RUNQRY na následujícím příkladu: 

/* Tento příkaz spouští uložený dotaz MCQ80BD01 a předefinovává */ 
/* jeho vstupní databázový soubor na soubor MCFA0110ER.         */ 
RUNQRY     QRY(MCQ80BD01) QRYFILE((*LIBL/MCFA0110ER)) 

Vazbu skriptu na ostatní typy objektů (databázové soubory, obrazovkové soubory, programy) 
lze zjistit z meta-dat připravených systémovými prostředky AS/400 a není proto nutné se jimi 
zabývat při analýze zdrojového kódu. Analýza však bude mít ještě jeden předmět, a tím budou 
komentáře. Stejně jako u programů v COBOLu umožníme i zde programátorovi umístit 
doplňující informace o skriptu do speciálních komentářů, které budou mít přesně definovaný 
tvar i umístění. 

Komentáře v CL skriptech jsou vždy uvozeny sekvencí „/*“ a ukončeny sekvencí „*/“. 
Abychom odlišili speciální komentáře od běžných, rozšíříme uvozovací sekvenci znaků na 
„/*<@>“. Text následující za tímto řetězcem již není omezen. Může mít libovolný tvar a 
stejně jako u COBOLu může obsahovat formátovací značky jazyka HTML. Umístění 
speciálních komentářů je v případě CL skriptů velmi jednoduché: smysl má pouze umístit je 
na začátek programu. Skript totiž neobsahuje žádná význačná místa, ke kterým by bylo 
možné speciální komentáře vztáhnout. Není zde žádná explicitní deklarace souborů, které 
budou využity, ani podprogramy, procedury či jiné programové oddíly. Speciální komentář na 
začátku skriptu však může obsahovat veškeré informace, které dokáže programátor 
poskytnout. Typicky to bude vysvětlení jeho funkčnosti, popis parametrů, a podobně. 
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5.4.2 Zvolený způsob analýzy 
Z předchozího popisu CL skriptů je zřejmé, že stejně jako u programů v COBOLu nebude ani 
zde nutné provádět syntaktickou analýzu založenou na gramatice jazyka CL. Díky již 
zmíněnému pravidlu „1 řádek = 1 příkaz“, které pro skripty platí, můžeme přistoupit k velmi 
podobnému způsobu analýzy, který jsme již aplikovali u jazyka COBOL. Zjednodušeně je 
znázorněn na obrázku 16. 

 
Obrázek 16: Proces analýzy CL skriptů. 

Celá analýza je opět implementována potomkem třídy TSrcAnalyser. Tento potomek má 
název TClSrcAnalyser a stejně jako v případě COBOLu obsahuje metodu analyze, která 
celý proces analýzy spouští. Pracuje také obdobným způsobem: pomocí metody nextLine 
čte postupně řádky zdrojového kódu a podle toho, zda řádek obsahuje komentář, nebo příkaz, 
volá pro jeho zpracování metody processComment, nebo processStatement. 

Metoda processStatement využívá ke zpracování příkazu opět dělení řádku na tokeny 
pomocí třídy TTokens. Vlastní zpracování vzniklých tokenů je dále usnadněno třídou 
TCLCmd. Tato třída provádí rutinní technickou činnost, kterou zpracování CL příkazu 
vyžaduje: identifikaci parametrů. Jak již bylo výše popsáno, parametry mohou být 
jednoduchého, nebo výčtového typu a navíc mohou být zadány pozičně, nebo pomocí svých 
jmen. Jejich identifikace v sekvenci tokenů vzniklých ze zpracovávané řádky je tedy 
technicky netriviální záležitost. Aby byla metoda processStatement od této činnosti 
odstíněna, využije třídu TCLCmd, která umožní číst parametry příkazu prostřednictvím svých 
atributů: 

• posParams – pole obsahující hodnoty pozičně zadaných parametrů v takovém pořadí, 
v jakém byly zadány. 

• keyParams – asociativní pole obsahující hodnoty parametrů zadaných pomocí jmen. 
Toto pole je indexováno jménem parametru. 

Díky třídě TCLCmd je možné jednoduše nahlédnout pouze na hodnoty parametrů, které jsou 
důležité pro zpracování. 
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Data získaná analýzou zdrojového kódu se ukládají do instance třídy TCLInfo, která je opět 
potomkem obecné třídy TPgmInfo. Třída TCLInfo umožňuje finální zápis dat ve formě 
XML do pomocného úložiště. 

 
Obrázek 17: Vzájemná závislost tříd podílejících se na analýze CL skriptů. 

5.5 Analýza reportů pro uložené databázové dotazy 

Textové popisy uložených databázových dotazů, vyrobené na AS/400 během přípravy 
zdrojových dat modulem 2, jsou jediným možným zdrojem dat o tom, jak je dotaz definován. 
Budeme je nazývat „reporty“. Během 1. fáze generování, tedy během činnosti modulu 3, 
musí být z těchto reportů extrahovány informace potřebné pro dokumentaci. To představuje 
nesnadný úkol, protože reporty jsou generovány ve formě, která je určena pro tisk a následné 
čtení člověkem, nikoliv pro automatickou analýzu. Data jsou proto prezentována ve 
formátovaných tabulkách s hlavičkami a s rozdělením na stránky. Pro ilustraci uveďme jak 
vypadá úvodní část reportu: 

Query . . . . . . . . . . . . . . . . . COUNTRY 
  Library . . . . . . . . . . . . . . . MCSOBJ00 
Query text  . . . . . . . . . . . . . . LPI - Creation of COUNTRY.TXT 
Query CCSID . . . . . . . . . . . . . . 65535 
  *** . is the decimal separator character for this query *** 
Collating sequence  . . . . . . . . . . Hexadecimal 
Processing options 
  Use rounding  . . . . . . . . . . . . Yes (default) 
  Ignore decimal data errors  . . . . . No (default) 
  Ignore substitution warnings  . . . . Yes 
  Use collating for all compares  . . . No 

Musíme se tedy pokusit implementovat analýzu, která bude schopná nalézt v takto 
formátovaném textu požadovaná data. Abychom mohli o takové analýze vůbec uvažovat, 
musíme mít na mysli následující charakteristiky reportů: 

TSrcAnalyser 
nextLine() 
processComment() 
analyze() 

TClSrcAnalyser 
processStatement() 

TPgmInfo 
writeXML() 

TClInfo 
 

TTokens 
tokenize() 
getToken() 

TCLCmd 
posParams[] 
keyParams[] 
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• Report má vždy pevnou formu. Informace v reportu mají vždy stejné pořadí i 
umístění. Také tabulky, ve kterých jsou informace umístěny, mají fixní podobu, resp. 
mají přesně definované, pevné šířky sloupců. 

• Informace v reportu jsou členěny do oddílů. Každý oddíl je vždy uvozen hlavičkou, 
jejíž první řádek obsahuje název oddílu. 

• Tabulky v reportu mají vždy hlavičky sloupců. Každá tabulka v reportu má pevně 
daný výčet sloupců, z nichž každý je uvozen hlavičkou. Pro názornost uveďme příklad 
takové tabulky: 
   ID     File           Library       Member        Record Format 
   T01    CZFB0610       BFL1DT42      CZFB0610      CZHB0610 
   T02    CZFB0510       BFL1DT42      CZFB0510      CZHB0510 

• Report je rozdělen na stránky. Stránkování přináší pro analýzu reportů několik 
komplikací. Předěl dvou stránek může totiž přijít v libovolné části reportu a je nutné 
s ním počítat. Každá stránka je uvozena záhlavím, které má následující tvar: 

IBM Query for AS/400            14/08/06    9:17:31         Page    3 

Druhá polovina řádku obsahuje datum, čas a číslo stránky, a je tedy proměnná. 
Začátek řádku je však konstantní a je možné poznat pomocí něj začátek nové stránky. 
Kromě záhlaví však může uvození nové stránky obsahovat ještě následující části: 

1. Pokud vyjde předěl stránky uprostřed oddílu, zopakuje se na nové stránce 
název oddílu hned pod záhlavím stránky. 

2. Pokud vyjde předěl stránky uprostřed tabulky, zopakují se na nové stránce 
hlavičky sloupců tabulky. 

Pro názornost uveďme konkrétní příklad předělu stránky v reportu, který vychází 
uprostřed tabulky v oddílu „Result fields“: 

Result fields 
   Name        Expression                         Column Heading 
   COUNTRYC    DIGITS(T01.B06ORGCOD)              Country code 
   COUNTRYN    SUBSTR(T02.B05FULNAM,1,30)         Country name 
IBM Query for AS/400         14/08/06    9:17:31         Page    2 
Result fields (continued) 
   Name        Expression                         Column Heading 
   COUNTRYS    T01.B06SWFCOD!!'    .'             Country Shortname 

Na základě výše popsaných charakteristik reportů navrhneme následující způsob jejich 
analýzy:  

Generátor bude číst report řádek po řádku. U každého řádku zkontroluje, zda neobsahuje 
hlavičku některého z oddílů. Takto bude sledovat, která část reportu se zpracovává, což 
je rozhodující pro správnou interpretaci obsahu řádků. Podle aktuálního oddílu může 
totiž generátor rozhodnout, kde leží data, která potřebuje – tedy na kterém řádku v rámci 
oddílu a na které pozici v rámci tohoto řádku má hledat. Z těchto přesně určených míst 
potom získá požadované údaje. 

Proces analýzy je v generátoru implementován třídou TXMLQryProcessor. Tato třída 
provádí voláním metody processQrys zpracování všech uložených dotazů v celém 
subsystému. Data získaná zpracováním každého z dotazů se ukládají do instance pomocné 
třídy TQueryInfo, která je schopná uložit je ve formě XML do pomocného úložiště. Report 
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pro každý dotaz se prochází pomocí metody nextLine. Ta provádí přechod na následující 
řádek reportu, přičemž hledá a přeskakuje přelomy stránek. Samotné zpracování je tedy od 
stránkování v reportech zcela odstíněno. Při průchodu reportu se sledují začátky jednotlivých 
oddílů a obsah každého oddílu se pak zpracovává voláním jedné z metod, jejichž jména mají 
tvar „process<název_oddílu>“. Samotné získávání požadovaných dat z reportu probíhá 
prostým „vysekáváním“ přesně definovaných částí jednotlivých řádků. 

 
Obrázek 18: Vzájemná závislost tříd podílejících se na analýze reportů. 

5.6 Zpracování DDS souborů pro uživatelské nabídky 

Abychom mohli do dokumentace zařadit rekonstrukce vzhledu obrazovek uživatelských 
nabídek, jak jsme navrhli ve 2. kapitole, je analýza jejich DDS souborů nevyhnutelná. DDS 
soubor představuje jakýsi zdrojový kód, v němž je vzhled obrazovky kompletně popsán, a 
neexistují jiné prostředky, kterými by bylo možné informace o obrazovce získat. Generátor 
bude tedy DDS soubory analyzovat během 1. fáze generování (tj. modul 3) a data, která 
analýzou získá, uloží do samostatných XML souborů tak, jak bylo popsáno v kapitole 4.4. 

DDS soubor je textový soubor, jehož struktura má velmi přísná pravidla. V kapitole 4.4 jsme 
již popsali jeho dělení na záznamy a následné dělení záznamů na výstupní pole. Připomeňme, 
že každý záznam představuje definici jedné obrazovky, přičemž první záznam je vždy 
obrazovka vlastní nabídky a další záznamy představují obrazovky nápovědy pro jednotlivé 
volby. Záznam je vždy uvozen jednořádkovou hlavičkou a následující řádky definují 
jednotlivá výstupní pole. Každá definice pole přitom začíná řádkem obsahujícím souřadnice 
pole a zobrazovaný řetězec. Následovat mohou řádky určující jeho vzhled pomocí tzv. DDS 
příkazů. 

Jednotlivé údaje na řádcích mají přesně definované pozice, které je nutno dodržovat: 

• 7. pozice je vyhrazena pro označení komentáře. Pokud se na této pozici objeví znak 
„*“, je celý řádek považován za komentář. 

• 17. pozice slouží výhradně pro označení začátku nového záznamu. Na této pozici musí 
vždy začínat hlavička záznamu, která má tvar „R <jméno_záznamu>“. 

• Pozice 39-44 jsou využity na prvním řádku definice výstupního pole a obsahují 
souřadnice umístění pole. První tři pozice přitom obsahují číslo řádku, další tři pozice 
pak číslo sloupce v rámci tohoto řádku. Pokud jsou tyto pozice prázdné, je řádek 
pokračováním definice pole, která byla započata dříve. 

• Pozice 45-80 mohou mít obsah dvojího typu:  

TXMLQryProcessor 
processQrys() 
 
nextLine() 
processGeneral() 
processSelFiles() 
processJoinTests() 
processResultFields() 
processOrderFields() 
processSelectTests() 
processSummary() 

TQueryInfo 
writeXML() 
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o Na prvním řádku definice pole obsahují řetězcovou hodnotu, která bude 
zobrazena na obrazovce. Místo konstantní hodnoty je také možné použít 
některé DDS funkce, jako například funkci pro získání aktuálního data nebo 
jména přihlášeného uživatele. 

o Na dalších řádcích definice pole může obsahovat DDS příkaz, který ovlivní 
vzhled pole, tedy například jeho barvu, ohraničení, a další. 

Pro příklad uveďme část DDS souboru: 
         1    1    2    2    3    3    4    4    5    5    6    6    7    7 
1   5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5    0    5 
----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+----|----+--- 
      * Na následujícím řádku začíná záznam LPM0000 
                R LPM0000                           
      * Následuje definice výstupního pole na souřadnicích (x=2,y=1) 
                                        1  2'LPM0000' 
      * Pomocí DDS příkazu COLOR upřesníme barvu definovaného pole 
                                            COLOR(BLU) 
                                        5  2'Select one of the following:' 
                                            COLOR(BLU) 
                                        1 29'Local Posting Interface' 
                                            DSPATR(HI) 
      * Hodnota následujícího pole je definována pomocí DDS funkce USER  
      * (tj. jméno přihlášeného uživatele) 
                                        2  2USER 
                                        1 72DATE 
                                            EDTCDE(Y) 

Díky popsané striktní struktuře DDS souborů může generátor procházet jednotlivé řádky 
souboru a každý zpracovat pomocí následujících pravidel: 

1. Pokud je na 7. pozici znak „*“ ignoruj celý řádek. Jinak pokračuj bodem 2. 

2. Pokud je na 17. pozici znak „R“ začíná nový záznam. Z řádku lze extrahovat jméno 
záznamu. Jinak pokračuj bodem 3. 

3. Pokud nejsou pozice 39-44 prázdné, začíná definice nového výstupního pole. Z řádku 
lze extrahovat souřadnice a hodnotu pole. Jinak pokračuj bodem 4. 

4. Pokud nebyly splněny podmínky 1-3, obsahuje řádek na pozicích 45-80 DDS příkaz 
vztahující se k definici pole započaté na předchozích řádcích. 

Tato jednoduchá analýza umožňuje získat všechna data potřebná pro rekonstrukci obrazovky 
uživatelské nabídky. V generátoru je implementována třídou TDDSProcessor. Třída se 
inicializuje konstruktorem, kterému se předá kompletní obsah DDS souboru. Voláním metody 
analyze se spustí vlastní analýza. Výstupem je doplňkový XML soubor pojmenovaný podle 
názvu uživatelské nabídky. Metoda analyze prochází řádky DDS souboru pomocí metody 
nextLine, která také zajišťuje přeskakování komentářů. Informace o jednotlivých 
výstupních polích se průběžně ukládají do instancí třídy TDDSField, která je po zpracování 
celé definice uloží do výstupního XML souboru. Pokud jsou v definici pole použity DDS 
funkce, které je nutno zpracovat, učiní se tak za pomoci třídy TDDSFunction. Tato třída 
extrahuje jméno funkce a její skutečné parametry, se kterými je volána, a pokud je to nutné, 
zajistí její zpracování a uložení výsledku do výstupního XML souboru.  
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Obrázek 19: Vzájemná závislost tříd podílejících se na analýze DDS souborů. 

5.7 Zpracování dat v XML souborech 

Posledním zajímavým aspektem implementace generátoru, je způsob zpracování XML 
souborů. Činností modulu 3, tedy během 1. fáze generování dokumentace, jich vznikne hned 
několik. Nejdůležitějším je samozřejmě soubor představující pomocné úložiště 
předzpracovaných dat pro dokumentaci. Zanedbatelné však nejsou ani doplňkové XML 
soubory obsahující data získaná zpracováním DDS souborů jednotlivých uživatelských 
nabídek. Data ze všech těchto XML souborů musí být přečtena a zpracována modulem 4 
během 2. fáze generování. 

Existují dvě tradiční techniky zpracování XML z vyššího programovacího jazyka: 

1. Simple API for XML (SAX). 
SAX je rozhraní, které provádí sekvenční čtení XML souboru a generuje události na 
základě výskytu různých lexikálních elementů. Na tyto události je možné navázat 
obslužné rutiny, které na ně mohou reagovat libovolným zpracováním. Jedná se o 
jednoduchý postup, který je rychlý a nenáročný na paměť. 

2. Document Object Model (DOM). 
DOM pracuje na principu zkonstruování stromu reprezentujícího zpracovávaný XML 
dokument v paměti počítače. Pomocí zvláštního rozhraní je potom možné strom 
procházet a přistupovat tak k libovolným částem XML dokumentu. Tato technika je 
velmi výhodná, potřebujeme-li možnost náhodného přístupu či opakovaného 
zpracování stejné části dokumentu. Je však paměťově náročnější, protože umísťuje do 
paměti celý zpracovávaný dokument. 

Pro účely generátoru je ideální volbou rozhraní SAX. Jednorázové přečtení XML souboru a 
postupné zpracování obsažených dat zcela vyhovuje našim potřebám. Použití modelu DOM je 
zbytečné, protože většina výhod, které přináší, by zůstalo nevyužitých. Vzhledem k možné 
velikosti XML souboru reprezentujícího pomocné úložiště by navíc model DOM znamenal 
zbytečné plýtvání pamětí. 

Protože SAX je standardizovaným přístupem, existuje mnoho knihoven, které jej 
implementují. Vlastní implementace tedy není nutná. Pro použití v generátoru byla vybrána 

TDDSProcessor 
analyze() 
nextLine() 
processFunction() 

TDDSField 
writeXML() 

TDDSFunction 
writeXML() 
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knihovna SAX for Pascal16. Podrobné technické informace o knihovně a jejím použití je 
možné získat v její dokumentaci, která je k dispozici na přiloženém CD, viz příloha A. 

Nejdůležitější částí knihovny SAX for Pascal je tzv. XML parser. Je to třída, která provádí 
průchod XML dokumentem a při výskytu klíčových lexikálních elementů generuje patřičné 
události. K parseru se přistupuje prostřednictvím rozhraní IXMLReader. Toto rozhraní 
umožňuje spustit zpracování dokumentu a také zaregistrovat pomocí metody 
setContentHandler třídu, která bude obsluhovat jednotlivé události. Taková obslužná 
třída musí implementovat rozhraní IContentHandler, jež definuje řadu metod, které budou 
volány při vzniku jednotlivých událostí. V generátoru se vyskytují celkem tři implementace 
tohoto rozhraní: 

• TCrossRefHandler – tato třída obsluhuje 1. průchod XML souboru 
reprezentujícího pomocné úložiště předzpracovaných dat. Jejím úkolem je připravit 
v paměti data pro všechny křížové odkazy, které se budou vyskytovat ve zpětné 
dokumentaci. Odkazy, které nejsou přímo uvedeny v pomocném úložišti, musí 
odvodit například pomocí tranzitivity. 

• TDocGenCHandler – obsluhuje 2. průchod XML souboru reprezentujícího pomocné 
úložiště. Tento průchod již vytváří výslednou dokumentaci. 

• TDDSCHandler – obsluhuje zpracování XML soborů obsahujících data o 
obrazovkách uživatelských nabídek. Jejím úkolem je rekonstruovat z dat v XML 
vzhled obrazovky, který bude umístěn do dokumentace. 

                                                 
16 SAX for Pascal je volně šiřitelná knihovna, vyvíjená v rámci projektu na serveru sourceforge.net. Více 
informací je možno získat na adrese http://saxforpascal.sourceforge.net/. 
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Kapitola 6  
Možnosti zobecnění pro jiné platformy 

Zpětná dokumentace navržená v rámci této práce je obsahově svázána s AS/400. Z vazby na 
tuto platformu jsme vycházeli již při počátečních úvahách. Problém zastarávajících systémů s 
neúplnou dokumentací, který byl podnětem pro tuto práci, však není pouze záležitostí 
AS/400. Týká se také jiných, modernějších platforem, přestože současné metodiky vývoje 
softwaru nabádají k praktikám, které potřebu vytváření zpětné dokumentace eliminují. Stojí 
tedy za to zamyslet se, zda by nebylo možné aplikovat výsledky této práce na širší množinu 
systémů bez závislosti na konkrétní platformě. 

Architektura generátoru (viz 4. kapitola) k takovému zobecnění nabádá. Díky dvoufázovému 
způsobu generování dokumentace je totiž část procesu zcela nezávislá na AS/400. Touto 
nezávislou částí je modul 4, který vytváří konečnou dokumentaci na základě 
předzpracovaných dat v pomocném úložišti, tj. v XML souboru. Pokud by se nám  podařilo 
zobecnit obsah dokumentace tak, aby byl aplikovatelný na systémy bez ohledu na platformu, 
mohli bychom ponechat modul 4 jako obecnou část generátoru a k ní podle konkrétní 
platformy napojovat různé varianty modulů 2-3, které by byly schopny připravit zdrojová 
data z dané platformy do pomocného úložiště. Tím by i nadále byl XML dokument, jehož 
struktura by také byla zobecněna. Architekturu generátoru s „výměnnými“ moduly 2-3 
zjednodušeně znázorňuje obrázek 20, na kterém je vidět, jak by bylo možné vytvářet zpětnou 
dokumentaci volitelně pro dvě různé platformy – AS/400, nebo Oracle. 

 
Obrázek 20: Zjednodušené zobecnění architektury generátoru. 

V této kapitole však nebude naším záměrem provést kompletní analýzu zobecnění a připravit 
použitelné řešení. Pokusíme se pouze ukázat směr vedoucí k cíli, aniž bychom zabíhali do 
přílišných detailů. Postupovat budeme v následujících krocích: 

Oracle AS/400 

Modul 4 

Zpětná 
dokumentace 

XML 

Modul 2 

Modul 3 

Modul 2 

Modul 3 
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1. Navrhneme obecnou formu zpětné dokumentace. 

2. Navrhneme zobecněnou strukturu XML pro uložení předzpracovaných dat. 

3. Popíšeme nutné úpravy na generátoru. 

6.1 Zobecnění zpětné dokumentace 

Je zřejmé, že zpětnou dokumentaci, kterou jsme navrhli v této práci, nebude možné zobecnit 
na zcela libovolný systém. Nejlépe nám budou vyhovovat ty, které se svou architekturou 
podobají systémům typickým pro platformu AS/400. Konkrétně budeme předpokládat 
rozdělení systému do tradičních tří vrstev: datová vrstva tvořená relační databází, vrstva 
implementující aplikační logiku a vrstva uživatelského rozhraní. U takových systémů je totiž 
možné nalézt všechny základní entity, které jsme dokumentovali již v případě AS/400, tedy 
databázové tabulky a pohledy, programy a prvky uživatelského rozhraní. Tuto základní 
charakteristiku splňuje velká většina běžných systémů v obchodní sféře. 

Jestliže se tedy omezíme na trojvrstvé systémy, lze předpokládat, že změny ve formě zpětné 
dokumentace budou minimální. Přece však bude třeba odstranit některá specifika platformy 
AS/400. Nejzásadnějším z těchto specifik jsou typy popisovaných objektů. Objekty a jejich 
typy jsou svázány s AS/400 a musíme je proto nahradit obecnějšími entitami. Proveďme 
návrh těchto entit společně s informacemi, které by měly být zahrnuty v jejich popisech. 
Později ukážeme, že všechny popisy objektů ve stávající dokumentaci lze nově navrženými 
entitami nahradit. 

Předně je třeba poznamenat, že popis každé entity bude obsahovat několik společných 
informací, které se objevují již ve stávající dokumentaci. Jsou to především: 

• Krátký popis entity vysvětlující její účel a význam v systému. 

• Odkazy na připojené dokumenty. 

• Křížové odkazy „směrem nahoru“. Jedná se o odkazy k obecnějším informacím, 
konkrétně odkazy na jiné entity, které popisovanou entitu využívají. 

Do zobecněné dokumentace však přidáme ještě další údaj, který bude společný pro všechny 
entity, a tím bude upřesnění jejího typu. Musíme totiž počítat s tím, že se na některých 
platformách může vyskytovat více typů stejné entity, které pak bude nutné rozlišit. Stejně tak 
musíme předpokládat, že řada platforem má určitá specifika, která bude také nutné  
dokumentovat. Nelze však v popisech obecných entit vystihnout všechna specifika různých 
platforem, a proto zavedeme pojem specifické atributy. Atribut se skládá z názvu a hodnoty a 
do popisu každé entity jich bude možné zahrnout libovolný počet. Každá platforma je tedy 
může využít pro popis svých specifik. 

Konkrétní výčet entit odvodíme z předpokládané trojvrstvé architektury dokumentovaných 
systémů. Jak jsme naznačili výše, o datové vrstvě předpokládáme, že je tvořena relační 
databází a obsahuje tedy tabulky a pohledy. Pro obecnost však přidáme ještě jednu entitu, 
která nám umožní reprezentovat libovolné úložiště, ve kterém jsou data uložena sekvenčně 
(tedy nikoliv ve formě tabulky, ale v podobě sledu hodnot různých typů). Nazveme ji datový 
balíček. Takto můžeme popsat například soubor s iniciačními parametry, nebo objekt typu 
datová oblast na AS/400. Jednotlivé entity teď rozebereme podrobněji. 

• Tabulka. 
Popis databázové tabulky vyžaduje především výčet sloupců a jejich typů. Neméně 
důležitá jsou však integritní omezení a indexy, které jsou na tabulce definovány. To 
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jsou obecné informace společné pro všechny běžné relační databázové systémy. Další 
specifika konkrétní platformy je možné vyjádřit pomocí výše popsaných specifických 
atributů. 

• Pohled. 
Pohled si lze představit jako tabulku obsahující výběr dat z jedné, nebo více 
existujících databázových tabulek. Jeho popis musí tedy především obsahovat výčet 
tabulek, na kterých je pohled založen a pokud se jedná o více, než jednu tabulku, pak 
je nutné uvést také jejich spojovací podmínky. Dále musí být součástí popisu seznam 
sloupců pohledu a výběrové podmínky pro obsažená data. Některé platformy 
(například AS/400) umožňují také zakládat na pohledech indexy. 

• Datový balíček. 
Tato entita bude popisovat obecný souvislý úsek paměti, který může, nebo nemusí, 
mít definovánu velikost a přesnější vnitřní strukturu. Popis bude tedy obsahovat 
volitelný údaj o velikosti balíčku a také volitelný seznam polí, na které je balíček 
rozdělen. Pokud jsou definována pole, má každé také svůj typ a implicitní hodnotu. 

Vrstva aplikační logiky představuje „výkonnou“ část systému. Musí proto obsahovat 
především programy. Program je široký pojem, pod který lze zahrnout cokoliv od uložené 
procedury v databázi, až po modul aplikace nebo knihovnu ActiveX. Bude tedy jedinou 
entitou vrstvy aplikační logiky. 

 Program. 
U této velmi obecné entity bude obzvláště nutné využít určení typu entity. Ta umožní 
upřesnit, zda se jedná o uloženou proceduru, funkci, knihovnu, CL skript, aplikaci, a 
podobně. Stejně tak bude další nutnou součástí popisu určení programovacího jazyka. 
Důležitou informací o libovolném  programu je dále jeho vazba na okolí. Ta je 
popsána jednak seznamem využívaných entit (tabulek, jiných programů, a podobně), 
ale také výčtem vstupních parametrů, výstupních parametrů a návratovou hodnotou. 

Technik studující popis programu pak jistě ocení také informace o jeho vnitřní 
struktuře. Je dost obtížné definovat strukturu programu obecně, protože je velmi 
závislá na konkrétním programovacím jazyce. Zavedeme tedy alespoň jakýsi obecný 
oddíl, který může být sám dále členěn na oddíly. Vznikne tak možnost dělit program 
na množství hierarchicky uspořádaných částí, přičemž interpretace této hierarchie 
bude záviset na jazyce. Oddíl může představovat například třídu, její metodu, globální 
proceduru, sekci v COBOLu, a další. 

Pro lepší orientaci by měl popis programu nabízet také výčet důležitých akcí, které se 
provádí v jednotlivých oddílech. Akce bude přitom blíže specifikována svým typem a 
může jít o libovolnou činnost dostatečné důležitosti. Pro příklad uveďme volání jiného 
programu nebo čtení dat z tabulky. 

Vrstva uživatelského rozhraní zajišťuje komunikaci s uživatelem. Musí tedy obsahovat prvky, 
které tuto komunikaci umožňují. Může jít například o dialogová okna, formuláře na HTML 
stránkách nebo předdefinované obrazovky na AS/400. Obecně lze říci, že všechny tyto prvky 

1. zobrazují informace pro uživatele, 

2. obsahují vstupní pole pro zadání uživatelského vstupu a 

3. nabízejí definovaný výčet akcí, které může uživatel dle svého uvážení spustit. 

Zavedeme proto pouze jednu entitu, která umožní popsat všechny tři výše uvedené 
charakteristiky. Tuto entitu nazveme prvek uživatelského rozhraní. 
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 Prvek uživatelského rozhraní. 
V popisu bude typem entity především nutné rozlišit, o jaký druh uživatelského 
rozhraní se jedná (dialogové okno, formulář, a podobně). Dále by měl být uveden 
seznam vstupních polí a samozřejmě seznam akcí, které může uživatel spustit. 
Volitelně může být také zahrnut vzhled popisovaného prvku uživatelského rozhraní. 

Zobecnili jsme tedy entity, jejichž popisy budou tvořit jádro zpětné dokumentace. Nyní zbývá 
prodiskutovat celkovou strukturu dokumentace. Pro účely této práce jsme nepopisovali 
systém jako celek, ale dělili jsme jej na menší části – subsystémy. Toto dělení může i ve 
zobecněné formě dokumentace zůstat zachováno. Stejně tak můžeme zachovat popis procesů, 
které jsou pro každý subsystém definovány. Jediným aspektem, nad kterým je třeba se ještě 
zamyslet, je sdružování objektů v subsystému do knihoven. Knihovna je totiž specifikem 
AS/400 a z obecné dokumentace tedy musí být odstraněna. Přesto bychom však měli umožnit 
umístění entit do větších celků, protože na řadě platforem takové celky nalezneme a můžeme 
tak proto zvýšit přehlednost dokumentace. 

Zavedeme tedy vytváření balíků entit pro každý subsystém. Balík může mít libovolnou 
interpretaci v závislosti na platformě – může jít o knihovnu na AS/400, schéma na Oraclu, 
modul aplikace v C++, a podobně. Seskupování entit do balíků však bude nepovinné. 

6.1.1 Užití zobecněné dokumentace pro AS/400 a Oracle 
Nyní musíme ukázat, že jsme zobecněním zpětné dokumentace nesnížili její rozsah a že je 
stále možné ji použít pro náš původní záměr, tedy dokumentovat systémy na platformě 
AS/400. 

Základní struktura dokumentace zůstala stejná – stále máme subsystémy i procesy v nich 
probíhající. Snadno také nahlédneme, že pro reprezentaci knihoven, v nichž jsou umístěny 
všechny objekty subsystému, můžeme využít balíky entit. Zaměřme se však na to, jak lze 
pomocí obecných entit reprezentovat jednotlivé objekty na AS/400. 

 Fyzický databázový soubor popíšeme jako databázovou tabulku. Na jediný problém 
zde narážíme při popisu způsobu přístupu k záznamům – tj. popisu access path. Víme 
ale, že access path souvisí s rychlým vyhledáváním záznamů pomocí hodnot v 
určených polích a můžeme ji tedy popsat pomocí indexů. 

 Logický databázový soubor představuje pohled a bude tedy také jako pohled popsán. 
Způsoby přístupu (access paths) opět popíšeme pomocí indexů. 

 Uložený databázový dotaz reprezentujeme také entitou pohled, protože svými 
vlastnostmi skutečně pohledu odpovídá. Pomocí typu entity však specifikujeme, že se 
jedná o uložený dotaz. 

 Datová oblast je jasným příkladem entity datový balíček. Tato entita nám umožňuje 
popsat jak velikost oblasti, tak její vnitřní strukturu. 

 Program v COBOLu lze popsat pomocí entity program, kde k přesné specifikaci 
využijeme typ entity a určení programovacího jazyka. Vnitřní členění programu na 
sekce popíšeme využitím obecných oddílů, do nichž také umístíme výčet důležitých 
akcí, které sekce provádí. 

 CL skript je také představitelem entity program. V tomto případě však nebude nutno 
využívat oddíly ani akce. 

 Obrazovkový soubor můžeme reprezentovat několika entitami typu prvek 
uživatelského rozhraní. Jeden soubor, jak již bylo několikrát zmíněno, může totiž 
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obsahovat více obrazovek, a je proto nutné jej rozdělit na více popisů. Samotný popis 
obrazovky je však již zřejmý. 

 Uživatelská nabídka je také popsatelná entitou prvek uživatelského rozhraní. Tentokrát 
využijeme možnost zahrnutí vzhledu nabídky a také seznam akcí, které může uživatel 
spustit. Tyto akce budou představovat jednotlivé volby nabídky. 

Je tedy stále možné použít zobecněnou zpětnou dokumentaci pro platformu AS/400. 
Abychom se přesvědčili, že můžeme tuto dokumentaci aplikovat také na jiné platformy, 
ukažme alespoň ve stručnosti, jak by se použila například pro databázový systém Oracle. Je 
samozřejmé, že těžko budeme hledat systém s trojvrstvou architekturou, který by byl plně 
implementován pouze prostředky DBMS17 Oracle. Ale díky uloženým procedurám a funkcím 
může Oracle zajistit implementaci až dvou ze tří vrstev (datovou vrstvu a vrstvu aplikační 
logiky), a má proto smysl o zpětné dokumentaci pro tuto platformu uvažovat. 

Uveďme tedy v následujících bodech, jak by bylo možné reprezentovat jednotlivé prostředky 
DBMS Oracle pomocí obecných entit zpětné dokumentace. 

 Schéma si lze představit jako seskupení entit různých typů (tabulek, procedur, atd.) a 
je proto logické reprezentovat jej jako balík entit v rámci subsystému. 

 Tabulka a pohled jsou přímo entitami zpětné dokumentace a jejich popis je tedy 
zřejmý. 

 Procedury, funkce, triggery, sekvence. Všechny tyto prostředky je možné 
reprezentovat bez větších problémů entitou program. V případě sekvencí by 
samozřejmě bylo nutné použít několik specifických atributů, protože se zdaleka 
nejedná o typického zástupce programů. Její vlastnosti jsou od běžných programů 
odlišné, ale svou podstatou se mezi ně řadí, protože provádí výpočet s návratovou 
hodnotou. 

 Balíky (packages), které v Oraclu sdružují procedury a funkce, by bylo možné také 
reprezentovat entitou program. Výčet jednotlivých procedur a funkcí uvnitř balíku 
bychom provedli pomocí programových oddílů. 

Jiným řešením reprezentace balíku je popsat obsažené procedury a funkce jako 
samostatné entity typu program a pomocí specifických atributů vyjádřit jejich 
příslušnost ke stejnému balíku. Toto řešení by ponechávalo více prostoru pro popis 
jednotlivých procedur, ale ztrácela by se možnost popisu balíku jako celku. Oba tyto 
přístupy však plní svůj účel. 

6.2 Zobecnění XML pro uložení předzpracovaných dat 

XML dokument, který reprezentuje pomocné úložiště předzpracovaných dat, musí být 
upraven tak, aby byl schopen obsáhnout všechna data o obecných entitách. V jeho základní 
struktuře (viz kapitola 4.3) se však zobecnění příliš neprojeví. Zůstávají zde zachovány 
elementy external-documents pro popis připojených dokumentů, global-processes 
obsahující definice globálních procesů i subsystem zahrnující všechna data jednotlivých 
subsystémů. Jediná změna se objeví u elementu preface, který obsahuje obecné údaje o 
dokumentaci. Tento element by měl také vyjádřit, na jaké platformě běží systém, jež je 

                                                 
17 Zkratka pro Database Management System (český ekvivalent je systém řízení báze dat, neboli SŘBD). Jedná 
se o označení pro databázový systém, tedy systém umožňující ukládání dat do databáze, správu této databáze a 
přístup k ní. 
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předmětem dokumentace. Toho docílíme přidáním jednoduchého podelementu platform, 
viz obrázek 21. 

 
Obrázek 21: Základní struktura zobecněného XML. 

Element subsystem dříve obsahoval v podelementu libraries výčet knihoven, které jej 
tvoří. Knihovny byly ve zobecněné dokumentaci nahrazeny nepovinnými balíky entit a proto 
bude i element libraries nahrazen elementem packages. Ten bude však nepovinný. Jeho 
využití bude záviset na konkrétní platformě. Změněny musí být také elementy, které 
obsahovaly data o jednotlivých objektech. Budou nahrazeny následujícími elementy, 
pojmenovanými podle obecných entit: table (tabulka), view (pohled), data-pack (datový 
balíček), program a ui-item (prvek uživatelského rozhraní). Obrázek 22 znázorňuje 
strukturu elementu subsystem. 

 
Obrázek 22: Struktura zobecněného elementu subsystem. 

Návrh struktury elementů pro jednotlivé entity již nebude předmětem této práce. Každý 
z těchto elementů by však měl obsahovat povinný podelement type pro vyjádření typu entity 
a nepovinný podelement package-name, kterým by bylo možné přiřadit entitu konkrétnímu 
balíku entit. Dále je také nutné umožnit ukládání specifických atributů k entitám. To lze 
provést zavedením elementu spec-attribute s následujícími třemi podelementy: 
spec-att-name (název atributu), spec-att-desc (popis atributu) a spec-att-value 
(hodnota atributu). 

subsystem 

packages local-processes 

table 

view 

data-pack 

program 

ui-item 

package package 

system-doc

external-documents

subsystem

subsystem

... 

preface 

global-processestitle 

creation-date 

platform



 66

6.3 Úprava architektury generátoru 

Je předem zřejmé, že při zobecňování zpětné dokumentace na jiné platformy by bylo nutné 
generátor zcela přepracovat. Použít beze změny není možné ani modul 4, který je nezávislý 
na dokumentované platformě. Nebudeme se však v této podkapitole zabývat přesným výčtem 
nutných úprav nebo dokonce jejich implementací. Omezíme se pouze na změnu architektury 
generátoru a zmíníme některé prostředky, kterými by bylo možné změny realizovat. Při 
popisu nové architektury budeme využívat moduly 1-4, které byly definovány v kapitole 4.2. 

Jak jsme již zmínili na začátku 6. kapitoly, naším cílem bude rozdělit generátor na dvě části: 
jednu závislou na platformě a druhou obecnou. Části budou následující: 

• Front-end. Jde o část analyzující systém přímo na konkrétní platformě. Jejím 
výstupem jsou předzpracovaná data pro dokumentaci ve formě zobecněného XML 
dokumentu. Zahrnuje tedy moduly 2 a 3 a je zcela závislá na platformě hostící 
analyzovaný systém. Je přitom možné, aby jeho část byla umístěna přímo na dané 
platformě, jako je tomu například u současné podoby generátoru, kdy je modul 2 
tvořen sadou CL skriptů na AS/400. 

• Back-end. Tato část zahrnuje modul 4 a jejím účelem je prezentovat předzpracovaná 
data v XML dokumentu v podobě zobecněné zpětné dokumentace. Back-end je zcela 
nezávislý na platformě dokumentovaného systému. 

Takovéto rozdělení by bylo možné realizovat zcela jednoduše dvěma oddělenými aplikacemi. 
Nabízí se však i elegantnější řešení v podobě aplikace, která bude implementovat obecný 
back-end a bude umožňovat připojení front-endu podle konkrétní platformy v podobě 
zásuvných modulů (neboli plugin-ů). Realizace zásuvných modulů by záležela na zvoleném 
programovacím jazyce. Pro příklad můžeme zmínit realizaci pomocí knihoven ActiveX. 

Drobné komplikace přináší pro zobecněný generátor modul 1, jehož úkolem je získat data, 
která musí ručně zadat specialista vytvářející dokumentaci. Tato „ruční data“ je totiž možné 
rozdělit na dvě množiny: 

1. Data nezávislá na platformě analyzovaného systému. To jsou především data 
definující strukturu systému, jednotlivé procesy a připojené dokumenty. 

2. Data závislá na platformě analyzovaného systému. Do této množiny patří ručně 
zadávané údaje ke konkrétním entitám. Taková data jsou definována ručně, 
protože je na konkrétní platformě není možné získat automaticky. To však 
nevylučuje, že na jiných platformách bude automatická analýza možná. Každá 
platforma může mít tedy na ručně zadávaná data jiné požadavky. 

Musíme proto rozdělit modul 1 na modul 1a, který bude zajišťovat zadávání dat nezávislých 
na platformě, a modul 1b, prostřednictvím kterého se bude zadávat druhá množina dat. Ten 
bude přirozeně součástí zásuvného modulu, který bude vyměňován podle analyzované 
platformy. 

Ohledně ručního zadávání dat je pak nutné učinit ještě další rozhodnutí. Doposud jsme totiž 
ukládali zadaná data do tabulek na AS/400, která hostila analyzovaný systém. To samozřejmě 
není u zobecněné verze vhodné. Data musíme ukládat do úložiště, jež nesouvisí s platformou, 
kterou analyzujeme. Takovým úložištěm může být například relační databáze, nebo XML 
dokumenty. Konkrétní výběr je však záležitostí implementace nového generátoru a je tedy 
nad rámec této kapitoly. 
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Obrázek 23: Zapojení modulů zobecněného generátoru. 
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Kapitola 7  
Srovnání s existujícími implementacemi 

O aplikaci zpětného inženýrství na systémy na platformě AS/400 se již řadu let pokouší 
několik hotových řešení na trhu. Uveďme nyní charakteristiku dvou z nich. 

7.1 ARCAD Observer 

ARCAD Observer je produkt firmy ARCAD Software18. Jeho účelem je provádět 
redokumentaci systémů na AS/400 na nejnižší úrovni abstrakce, tedy prezentovat informace o 
implementaci systému ve formě grafických diagramů. Ty zobrazují především vazby mezi 
objekty. ARCAD Observer je však schopen vytvářet také vývojové diagramy pro 
analyzované programy. Všechny diagramy obsahují křížové odkazy na související informace 
o jednotlivých objektech. 

Program ARCAD Observer byl testován v rámci této práce a je tedy možné provést jeho 
zhodnocení. Především je nutno zdůraznit, že jde o „on-line“ řešení. Data pro vytvoření 
diagramu jsou stažena z AS/400 až v momentě, kdy si uživatel daný diagram vyžádá. Tím je 
zajištěna stálá aktuálnost informací. Diagramy jsou dostatečně přehledné a pohyb mezi nimi 
je intuitivní. Řešení však přináší následující nevýhody: 

• Je vyžadováno neustále připojení k AS/400. 

• Prohlížení diagramů je omezeno na stanici, na které je nainstalován 
ARCAD Observer. Možnost jeho instalace na jiné stroje závisí na nákupu licencí. 

• Odezva programu je díky neustálé komunikaci s AS/400 závislá na vytížení serveru a 
může tak být poměrně dlouhá. 

ARCAD Observer umožňuje také export diagramů do „off-line“ dokumentace v podobě 
HTML stránek. Tím je teoreticky možné odstranit nevýhody „on-line“ přístupu. Přehlednost 
exportované dokumentace je však sporná. Relevantní informace nejsou dostatečně 
zvýrazněny a je těžké postihnout strukturu systému. Projevuje se zde skutečnost, že hlavní 
důraz je kladen na grafické diagramy a přehledná prezentace textových informací je v pozadí. 
Chybí také možnost přidávání komentářů, které by doplňovaly strojově získané informace. 

7.2 Databorough’s X-Analysis 

X-Analysis je komplexní řešení pro podporu vývoje a správy systémů na AS/400. Jeho 
autorem je firma Databorough19. Jednou z funkčností tohoto produktu je také aplikace technik 
zpětného inženýrství, konkrétně redokumentace (zobrazení informací o implementaci systému 
ve formě diagramů) a design recovery (odvození informací o architektuře systému z jeho 
implementace). Stejně jako v případě programu ARCAD Observer jde o „on-line“ řešení. 
X-Analysis tedy podle akcí uživatele komunikuje s AS/400 a generuje požadované diagramy. 
Zprostředkovává také prohlížení diagramů a pohyb mezi nimi pomocí křížových odkazů. 

                                                 
18 Více informací je možné získat na adrese http://www.arcadsoftware.com. 
19 Více informací je možné získat na adrese http://www.databorough.com/prods/XAnalysis.htm. 
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Také toto řešení umožňuje export diagramů do „off-line“ formátu. Tentokrát je zvolen formát 
programů MS Word a MS Visio. Tato volba samozřejmě omezuje uživatele tím, že vyžaduje 
pro prohlížení diagramů instalaci zvláštního softwaru. 

7.3 Přínos této práce 

Zdůrazněme nyní přínos výsledků této práce ve srovnání s výše popsanými implementacemi. 
Je zřejmé, že generátor se nemůže rovnat zavedeným a dlouhá léta vyvíjeným řešením ani 
v jejich komplexnosti, ani v pestrosti uživatelského rozhraní. Přínosy je nutno hledat spíše 
v následujících bodech: 

• Ve volbě přístupu. 
Na rozdíl od popsaných produktů se v této práci zaměřujeme na vytvoření „off-line“ 
dokumentace, která bude použitelná bez nutnosti instalace zvláštního softwaru pro její 
prohlížení. Eliminuje to potřebu stálého připojení k AS/400 a urychluje práci s 
informacemi. Dokumentace se tak také stává přenositelnou na různé stanice. 

Díky tomuto přístupu je mnohem větší důraz kladen na přehlednou prezentaci a 
strukturování informací s cílem umožnění co nejintuitivnější a nejsnadnější práce 
s dokumentem. Prostřednictvím připojených dokumentů je navíc možné obohatit 
dokumentaci libovolnými rozšiřujícími informacemi, které mohou dále usnadnit 
studium systému. Ze zpětné dokumentace lze takto vytvořit kompaktní a přehledný 
zdroj všech informací, které je možné o systému poskytnout. 

• V otevřenosti. 
Generátor vyniká nad existujícími produkty otevřeným poskytnutím 
předzpracovaných dat o systému pro další zpracování. Existence XML dokumentu, 
který tato data obsahuje, umožňuje jednoduché strojové zpracování bez nutnosti přímé 
analýzy systému nebo jakékoliv komunikace s AS/400. Vzniká tak možnost 
generování dalších výstupů s informacemi o systému podle potřeb konkrétní 
organizace. 

• V možnosti zobecnění. 
Všechna z popsaných řešení se zaměřují výhradně na AS/400 a jsou zcela 
přizpůsobena specifikům této platformy. Generátor, který jsme vytvořili, je také 
zaměřen takto jednostranně, ale jak jsme popsali v 6. kapitole, jeho architektura 
umožňuje provést zobecnění, které zvětší jeho záběr na další platformy. 

Jak je vidět, výsledek této práce se sice v rozsahu nemůže srovnávat s produkty, jako jsou 
ARCAD Observer nebo X-Analysis, přesto však u něj nalézáme výhody, které těmto 
řešením chybí. 
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Kapitola 8  
Závěr 

Předním cílem této práce bylo navrhnout formu zpětné dokumentace, která bude schopna 
popsat systémy na platformě AS/400, a vytvořit generátor, který bude automatizovat její 
vytváření. Splněním těchto cílů jsme se zabývali v jednotlivých kapitolách tohoto textu: 

• Formu zpětné dokumentace jsme navrhli ve 2. kapitole. Postupovali jsme přitom tak, 
aby byla dokumentace strukturována intuitivně podle struktury systému, čímž se 
usnadní orientace v ní pro každého technika, který zná dokumentovaný systém. 
Dokumentace počítá se všemi běžnými prostředky platformy AS/400, které mohou být 
v systému využity, a splňuje tedy požadavek na úplnost. 

Navržená zpětná dokumentace popisuje systém na nejnižší úrovni abstrakce a 
umožňuje tedy získat informace o jeho implementaci. Lze ji tak použít při opravě 
havárií systému i při provádění úprav. Pomocí křížových odkazů lze navíc dohledat, 
jaké části systému budou ovlivněny případným plánovaným zásahem. Oblast využití 
dokumentace se dále rozšiřuje díky připojeným dokumentům, které ji mohou 
doplňovat o informace libovolného charakteru. 

• V kapitolách 3, 4 a 5 jsme se zabývali postupy, kterými mohou být potřebná data o 
systému získána a následně převedena do podoby zpětné dokumentace. Na základě 
těchto postupů jsme navrhli architekturu a vytvořili implementaci generátoru. Jedná se 
o „stand-alone“ aplikaci, která plně automatizuje celý proces. Podle požadavků 
provádí analýzu okamžitého stavu systému na AS/400 a dokumentace tak vždy 
popisuje aktuální verzi systému v době jejího vzniku. Prostřednictvím jednoduchého 
uživatelského rozhraní umožňuje generátor definici struktury systému, ruční zadání 
dat k některým objektům a také vkládání připojených dokumentů. Dovoluje také 
částečnou modifikaci vizuální podoby dokumentace. 

Výsledná aplikace je k dispozici na přiloženém CD pod názvem DeepInsight, viz 
příloha A. CD obsahuje také uživatelskou dokumentaci popisující instalaci aplikace i 
postup práce s ní. 

8.1 Možnosti dalšího vývoje 

Jak jsme několikrát poznamenali, nepracovali jsme s cílem vytvořit řešení, které by již nebylo 
možné zdokonalovat. Nejsou proto vyloučeny možnosti jeho dalšího rozšíření. Naopak, právě 
fakt, že jsme schopni takové možnosti nalézt, dokazuje, že jsme se slepě neomezili na naše 
potřeby, ale otevřeli jsme cestu dalším nápadům a vylepšením. Vyjmenujme tedy několik 
návrhů pro další vývoj zpětné dokumentace a generátoru. 

• Rozšíření popisu uložených databázových dotazů. Jednou z možností uložených 
dotazů na AS/400 je vytvářet ze získaných dat formátované reporty pro tisk. Vzhled 
těchto reportů je také součástí definice dotazu, ale v návrhu zpětné dokumentace jsme 
s ním nepočítali. Jeho zahrnutí do popisu uloženého dotazu by tedy bylo zajímavým 
rozšířením dokumentace. 

• Rozšíření popisu obrazovkových souborů o vzhled obrazovek. Od rekonstrukce 
vzhledu obrazovek uložených v obrazovkových souborech jsme upustili z důvodu 
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velké složitosti. Obrazovky jsou komplikované entity s velkým množstvím aspektů, se 
kterými je nutné počítat, ale rekonstrukce jejich vzhledu by mohla přispět k názornosti 
dokumentace. 

• Aktualizace části dokumentace. Současná verze generátoru nutí uživatele vytvořit 
novou verzi celé dokumentace v případě každé změny v systému. Do budoucna by 
bylo zajímavé umožnit aktualizaci pouze zvolené části dokumentace. Uživatel by tak 
mohl aktualizovat například vybraný subsystém, nebo popis konkrétního objektu. 
Zbytek dokumentace by zůstal nedotčen. Tím by se zmenšila časová náročnost 
aktualizace dokumentace při změnách v systému. 

• Vynechání „pracovních“ objektů z dokumentace. V současném generátoru provádí 
uživatel vymezení subsystému výčtem knihoven, které k němu náleží. Do popisu 
subsystému jsou pak zahrnuty všechny objekty v těchto knihovnách. Stává se ale, že 
knihovny obsahují řadu objektů, které v systému nemají žádnou roli a byly vytvořeny 
programátory pouze za účelem testování, nebo provedení údržbových akcí. Budoucí 
verze generátoru by tedy mohla umožňovat vyjmenování těchto „pracovních“ objektů, 
které by pak byly z dokumentace vynechány. 

• Rozšíření množiny výstupních formátů. Nahrazením modulu 4, který v generátoru 
vytváří konečnou dokumentaci, by bylo možné změnit formát dokumentace. Ostatní 
části generátoru mohou zůstat nedotčeny. 

• Vedlejší zpracování předzpracovaných dat v pomocném úložišti. Pomocné úložiště 
obsahuje kompletní množinu dat o implementaci systému. Nabízí se tedy možnost 
jeho využití pro další zpracování, které z něj může vyvodit informace, jež nejsou 
zahrnuty do samotné dokumentace. Můžeme zde s výhodou využít toho, že je 
reprezentováno XML dokumentem a existuje tedy řada standardizovaných nástrojů a 
technik pro jeho zpracování. Takto by bylo možné použít data v úložišti například 
k následujícím účelům: 

o Vytvoření UML diagramů pomocí vhodného CASE nástroje. Vstup pro CASE 
nástroj by se vytvořil vhodným zpracováním části dat z pomocného úložiště. 

o Identifikace nevyužitých objektů v knihovnách. 

o Vytváření tranzitivních uzávěrů vazeb mezi objekty. Takto by bylo možné 
zjistit například množinu všech objektů, které jsou svázány s činností 
konkrétního programu. Informace tohoto typu jsou velmi cenné při provádění 
úprav v systému. 

Největším potenciálním vylepšením do budoucna je však zobecnění zpětné dokumentace a 
generátoru na jiné platformy. Tím jsme se zabývali v 6. kapitole. Navrhli jsme obecnější 
formu dokumentace a ukázali jsme, že ji můžeme použít jak pro původní záměr, tedy popis 
systémů na AS/400, tak pro dokumentování platformy DBMS Oracle. Dospěli jsme také 
k závěru, že původní architekturu generátoru můžeme z části zachovat, a navrhli jsme její 
úpravy pro zobecněné řešení. 

8.2 Zhodnocení výsledků práce 

Je samozřejmé, že z práce, jako je tato, nemůže vzejít řešení, které by bylo svým rozsahem 
srovnatelné s obdobnými komerčními produkty na trhu. Jak jsme však již v 7.kapitole 
podrobně rozvedli, lze u našich výsledků najít několik přínosů. Tyto přínosy vidíme ve volbě 
„off-line“ přístupu, kdy se zaměřujeme na vytvoření přehledné, úplné a samostatné 
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dokumentace, v otevřeném poskytnutí dat o systému pro další zpracování a v možnosti 
zobecnění řešení na jiné platformy, než je AS/400. 

Použitelnost zpětné dokumentace byla již ověřena v praxi na účtovacím systému banky ABN 
AMRO20. Zde byla opakovaně s úspěchem použita při opravě drobných havárií a také při 
studiu implementace systému za účelem jeho popisu na vyšší úrovni abstrakce. Zpětná 
dokumentace zde přitom byla jediným, a tedy plně postačujícím, zdrojem informací. 
Specialisté spravující účtovací systém navíc projevili zájem podílet se na jejím dalším rozvoji 
a zdokonalování. Ukázka dokumentace pro ABN AMRO je k dispozici na přiloženém CD, 
viz příloha A. 

Při zkušební aplikaci zpětné dokumentace na účtovací systém banky ABN AMRO proběhlo 
přirozeně také testování generátoru. Jeho instalace i užití probíhalo hladce, bez nutnosti 
nestandardních technických zásahů. 

Výše uvedené body svědčí o tom, že navržená zpětná dokumentace i vytvořený generátor 
(aplikace DeepInsight) slouží svému zamýšlenému účelu a zadání práce bylo tedy naplněno. 

                                                 
20 ABN AMRO je mezinárodní banka s centrálou v Holandsku (viz http://www.abnamro.com). V České 
Republice má pouze dvě pobočky, a sice v Praze a Brně. Její páteřní sysém běží právě na AS/400. 
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Příloha A 
Obsah přiloženého CD 

Přílohou této práce je CD obsahující aplikaci DeepInsight, která je implementací generátoru 
zpětné dokumentace. Kromě instalace této aplikace jsou na CD umístěny veškeré zdrojové 
kódy, programátorská i uživatelská dokumentace a také testovací data a ukázka zpětné 
dokumentace. Disk obsahuje následující adresáře: 

• \DeepInsight 
V tomto adresáři jsou umístěny všechny instalační soubory aplikace DeepInsight. 
Postup instalace je popsán v uživatelské dokumentaci, viz adresář \Dokumentace. 

• \DeepInsight.zdroj 
Tento adresář obsahuje veškeré zdrojové kódy aplikace DeepInsight. Jedná se 
především o projekt jazyka Borland Delphi, jehož hlavním souborem je 
DeepInsight.dpr. Kromě toho však adresář obsahuje také několik CL skriptů a 
DDS souborů pro tabulky na AS/400. Tyto soubory jsou rozděleny do dvou 
podadresářů: 

o \DeepInsight.zdroj\!cl-skripts – CL skripty. 

o \DeepInsight.zdroj\!dds – DDS soubory databázových tabulek. 

• \Dokumentace 
Obsahuje elektronickou podobu této práce a veškerou dokumentaci k aplikaci 
DeepInsight: 

o zpetna-dokumentace.pdf – elektronická podoba této práce. 

o DeepInsight-Uziv.pdf – uživatelská dokumentace k aplikaci. Popisuje 
instalaci i postup při práci s aplikací. 

o DeepInsight-Test.pdf – popisuje postup testování aplikace s využitím 
testovacích dat na CD bez připojení k AS/400. 

o DeepInsight-Prog.pdf – programátorská dokumentace k aplikaci. 

o documentation.dtd – DTD pro XML reprezentující pomocné úložiště 
předzpracovaných dat pro zpětnou dokumentaci. 

o dds.dtd – DTD pro XML sloužící k uložení dat získaných analýzou DDS 
souborů uživatelských nabídek. 

• \Priklad.DOC 
Tento adresář obsahuje ukázku zpětné dokumentace vytvořené pro účtovací systém 
banky ABN AMRO. Hlavní stránka dokumentace má název index.htm. 

• \Priklad.XML 
Zde jsou umístěna testovací data potřebná pro testování aplikace bez připojení k 
AS/400. Jejich použití je popsáno v dokumentu DeepInsight-Test.doc, viz 
adresář \Dokumentace. 

o output.xml – XML dokument reprezentující pomocné úložiště 
předzpracovaných dat pro dokumentaci. 
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o \COBOL, \CL – tyto adresáře obsahují zdrojové kódy všech programů, které 
mají být součástí dokumentace. 

o \Menu – obsahuje XML soubory s daty získanými analýzou DDS souborů 
uživatelských nabídek. 

• \SAX.for.Pascal 
Obsahuje instalaci knihovny SAX for Pascal, která byla využita v aplikaci. Tuto 
knihovnu je nutné nainstalovat pro úspěšnou kompilaci aplikace ve vývojovém 
prostředí Borland Delphi. Archiv SAXforPascal1-1.zip obsahuje také 
dokumentaci ke knihovně. 
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