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1 Úvod 

Vývoj softwaru je zloţitý a náročný proces. Za posledné desaťročia prešiel 

nespočetným mnoţstvom zmien a vylepšení. Do detailov sa ním zaoberá i celá vedná 

disciplína nazývaná Softwarové inžinierstvo. Tento, dnes uţ veľmi známy, pojem bol 

prvýkrát pouţitý na Konferencii Softwarového Inţinierstva, konanej pod záštitou NATO 

v roku 1968 a odvtedy sa rozšíril do celého sveta. Dnes má za sebou uţ takmer 40 rokov 

bohatých skúseností. 

Softwarové inţinierstvo v sebe zahrňuje znalosti, metódy a nástroje potrebné pre vývoj 

softwaru. Zaoberá sa definovaním softwarových poţiadaviek, návrhom, vývojom, 

testovaním a údrţbou softwaru. Svoje poznatky pritom čerpá i z iných oblastí ako napr. 

informatiky, matematiky, výpočtovej techniky, managementu, projektového managementu, 

managementu kvality, systémového inţinierstva a mnohých ďalších. Moţno ho definovať 

viacerými spôsobmi viď. [1], dôleţité však je, ţe vďaka nemu sa do vývoja softwaru 

vniesol “poriadok” a bohaté skúsenosti. Vývoj je organizovanejší a prehľadnejší.  

Štruktúra vývoja softwarového produktu sa označuje i za jeho ţivotný cyklus. 

K vývoju sa dá pristupovať viacerými spôsobmi v závislosti na okolnostiach a i preto sa 

vyvinulo viacero druhov ţivotného cyklu. Tie sa navzájom líšia svojím prístupom, úlohami 

a aktivitami spojenými s vývojovým procesom. Vďaka organizovanosti a prehľadnosti 

moţno vývoj uľahčiť a zefektívniť ešte viac a to v kaţdej časti ţivotného cyklu! Je to 

moţné vďaka podpore softwarových nástrojov, ktorých existuje široké spektrum. 

Príkladom sú modelovacie nástroje, nástroje na podporu projektového riadenia, analytické 

nástroje, kompilátory, testovacie nástroje a mnoho ďalších. Jednotne sa označujú ako tzv. 

CASE
1
 nástroje a ich pouţitie počas vývoja prináša veľké výhody. 

1.1 UML 

Jazyk UML
2
 je univerzálny jazyk pre vizuálne modelovanie systémov. Jeho úlohou je 

poskytnúť softwarovým architektom, inţinierom a vývojárom spoločný zápis, aby bolo 

moţné vytvárať nástroje na analýzu, návrh a implementáciu softwarových systémov. Má 

však omnoho širšie vyuţitie, vyplývajúce z jeho zabudovaných rozširovacích 

mechanizmov. 

                                                 
1
 CASE tools (Computer-Aided Software Engineering Tools) – sú softwarové nástroje podporujúce 

vývoj a údrţbu softwaru. 

2
 UML (Unified Modeling Language) – unifikovaný modelovací jazyk. http://www.uml.org   

http://www.uml.org/
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Bol navrhnutý spojením najlepších postupov a modelovacích metodík pouţívaných 

v softwarovom inţinierstve, čerpajúc skúsenosti dosiahnuté za posledné desaťročia. 

Vychádzajúc z pochopenia, ţe rozsiahle softwarové systémy sa obvykle bez podpory 

CASE nástrojov nezaobídu, bol navrhnutý tak, aby ho tieto nástroje mohli jednoducho 

implementovať. Zároveň treba poznamenať, ţe diagramy vytvorené v jazyku UML sú 

zrozumiteľné i pre obyčajných ľudí. 

Samotný jazyk UML však poskytuje iba vizuálnu syntax vyuţívanú pri zostavovaní 

modelov. Neponúka ţiaden druh metodiky modelovania akými sú napríklad UP
3
 alebo 

RUP
4
 a nie je viazaný na ţiaden špecifický ţivotný cyklus vývoja softwaru. Môţe byť 

preto pouţitý spoločne so všetkými existujúcimi metódami. Medzi jeho základné stavebné 

jednotky patria diagramy. Tie sú rozdelené do viacerých kategórií. Táto práca úzko súvisí 

práve s jednou z nich. Tou kategóriou je kategória stavových diagramov, resp. stavových 

automatov. 

1.2  Cieľ práce 

Cieľom tejto diplomovej práce je vytvorenie CASE nástroja spadajúceho do kategórie 

modelovacích nástrojov. Tento nástroj bude poskytovať grafické prostredie pre návrh 

dialógových aplikácií.  

Základom práce je vytvorenie grafického editora umoţňujúceho editovanie stavových 

automatov. Vizuálna stránka editora sa bude opierať o UML reprezentáciu stavových 

diagramov. Následne tento editor poslúţi na modelovanie a návrh dialógových (hlasových) 

aplikácií. Jednotlivé fáze dialógu budú modelované pomocou stavov a prechodov medzi 

nimi. K zápisu stavových automatov sa pouţije jazyk SCXML
5
.  Okrem kreslenia stavov a 

prechodov bude umoţňovať asociovať tieto objekty s inými zdrojovými súbormi (výzvami, 

gramatikami, súbormi, atď.) a s exekutívnym kódom podľa definície štandardu SCXML.  

Hlavnou myšlienkou tejto práce nie je vytvorenie ďalšieho z nespočetného mnoţstva 

CASE nástrojov, ale vytvorenie nástroja, ktorý by vďaka vznikajúcemu štandardu SCXML 

umoţnil uloţiť grafickú reprezentáciu stavových diagramov do štandardizovanej XML 

formy. Táto moţnosť tu donedávna nebola a keďţe štandard SCXML je ešte len v návrhu, 

tak nástroj takéhoto druhu zatiaľ neexistuje. V súčasnosti existujú iba rôzne prevody medzi 

                                                 
3
 UP (Unified Process) – je populárny systém iteratívneho procesu vývoja softwaru. 

4
 RUP (Rational Unified Process) – je systém iteratívneho procesu softwarového vývoja vytvorený 

spoločnosťou Rational, ktorá je od roku 2002 ako Rational Software divíziou IBM. 

5
 SCXML (State Chart eXtensible Markup Language) – je univerzálny jazyk na reprezentáciu 

stavových automatov. http://www.w3.org/TR/scxml/  

http://www.w3.org/TR/scxml/
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vizuálnou reprezentáciou stavových diagramov do jazyka SCXML. Tie však nezachycujú 

všetky moţnosti daného jazyka. Z tohto pohľadu bude táto práca unikátnym nástrojom 

odráţajúcim moţnosti zápisu v jazyku SCXML. 

Reprezentáciu dialógu v SCXML môţu spracovať následné nástroje, ktoré podľa nej 

môţu vlastný dialóg riadiť, alebo generovať formu vhodnú pre tento účel. 

1.3  Rozsah práce 

Táto práca je logicky a tematicky rozdelená do nasledujúcich kapitol: 

V prvej kapitole je popísaný úvod do problematiky a zoznámenie sa s cieľom 

a zmyslom práce. 

Druhá kapitola sa venuje stavovým automatom, ich histórii, moţnostiam reprezentácie 

a technológiám, ktoré ich vyuţívajú. Je zároveň nasmerovaním k vznikajúcemu jazyku 

SCXML. Detailne sa zameriava na popis jeho elementov, ktoré odráţajú moţnosti jazyka 

SCXML ako celku.  

V tretej kapitole sú zhrnuté a zanalyzované poţiadavky kladené na vzniknutý CASE 

nástroj. Opierajú sa najmä o moţnosti jazyka SCXML popísaného v druhej kapitole. 

 Štvrtá kapitola sa venuje analýze existujúcich a moţných implementácií. V jej závere 

je stručne navrhnuté zvolené riešenie.  

Piata kapitola pojednáva o implementačných detailoch, pouţitých technológiách 

a zaujímavých neštandartných postupoch. 

Šiesta (záverečná) kapitola obsahuje zhodnotenie navrhnutého riešenia, náčrt ďalšieho 

vývoja, prípadne moţných vylepšení.  
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2 Použité a súvisiace technológie 

Táto kapitola sa venuje popisu stavového automatu (modelu/diagramu) a moţnostiam 

jeho zápisu, pričom volí prístup z historického hľadiska. Je štruktúrovaná od najstaršej aţ 

po najnovšiu technológiu / zápis. Zahrňuje rôzne technológie vyuţívajúce reprezentáciu 

stavových automatov (UML, CCXML, VoiceXML, SCXML).  

Vzhľadom k tomu, ţe táto práca súvisí predovšetkým s jazykom SCXML, ktorý 

poslúţi ako základ pre špecifikáciu poţiadaviek a moţností tejto práce, sa táto kapitola 

venuje práve jemu.  

2.1  Stavové automaty (modely) 

Stavový automat je model (zariadenie), ktoré v presne definovaných okamţikoch 

prechádza medzi jednotlivými definovanými stavmi. Na počiatku sa nachádza 

v definovanom počiatočnom stave. Prechody medzi stavmi nie sú náhodné, ale opisujú 

prechodový diagram stavového automatu. Znamená to, ţe nasledujúci stav, do ktorého 

automat prejde pri ďalšom prechode závisí jednak na súčasnom stave automatu a na 

vstupných signáloch alebo udalostiach. Činnosť zariadenia sa ukončí prechodom do 

niektorého z koncových stavov. 

Základné prvky stavového modelu sú stavy a prechody medzi nimi. 

V deterministickom modeli sa vychádza z jedného počiatočného stavu. Koncových stavov 

môţe byť definovaných viacero. Prechody medzi jednotlivými stavmi sú vyvolané 

vstupom určitého druhu (signál, udalosť).  

Stavový model je jednoduchý a prirodzený spôsob na popis dynamiky určitého 

systému, ktorý je riadený vonkajšími udalosťami. Model moţno vystihnúť pomocou 

stavového prechodového diagramu
6
 alebo tabuľky. V objektovo orientovanom systéme 

sa stavový model typicky vyuţíva na popis ţivotného cyklu komplexného objektu.  

2.1.1 Reprezentácia 

Medzi základné reprezentácie stavového modelu patrí grafická (prechodový diagram) 

a tabuľková, obsahujúca zoznam jednotlivých stavov a prechodov medzi nimi. Typy 

diagramov a tabuliek na zápis stavového modelu existuje mnoho. Líšia sa navzájom 

formou zápisu, sémantikou a mnoţstvom obsiahnutých informácií. Tabuľky je moţné 

generovať na základe informácií obsiahnutých v stavovom diagrame, prípadne naopak ak 

                                                 
6
 Stavový prechodový diagram – skrátene sa označuje iba ako stavový alebo prechodový diagram, 

prípadne i stavový automat. 
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si dané zápisy vzájomne odpovedajú. Spomenuté zápisy patria k základným, no 

neznamená to, ţe sú jediné. V súčasnej dobe je snaha reprezentovať stavový model v XML 

formáte a tento formát štandardizovať. 

Prechodový diagram je  grafickou formou reprezentácie stavového modelu. Jeho 

znázornenie  môţe nadobudnúť rôzne tvary závislé na forme zápisu. Kaţdý zápis však 

znázorňuje základné prvky modelu, teda stavy, prechody a udalosti(vstupy) vyvolávajúce 

prechod medzi stavmi. Príklad prechodového diagramu je znázornený na obrázku 1. 

 Výsledkom je orientovaný graf, kde vo väčšine prípadov: 

 Stav je znázornený ako zaoblený obdĺţnik obsahujúci svoj názov, prípadne 

ďalšie informácie. Počiatočný stav sa znázorňuje ako vyplnený kruh a koncový 

ako terčík. 

 Prechod signalizuje moţné cesty medzi stavmi a znázorňuje sa pomocou 

orientovaných hrán. 

 Udalosti / vstupy sa zapisujú na prechody, ktoré vyvolávajú. 

 

Obrázok 1: Príklad stavového diagramu 

Tabuľková reprezentácia rovnako ako prechodový diagram obsahuje minimálne 

základné prvky modelu. Väčšinou je to zobrazenie z mnoţiny stavov a udalostí do 

mnoţiny stavov s dodatočným označením počiatočného a koncových stavov. Príklad 

stavovej tabuľky, odpovedajúcej diagramu z obrázku 1. je znázornená v tabuľke 1. 

 

 α β γ δ 
A - B C - 
B A - - C 
C - B - - 

 

Tabuľka 1: Stavová tabuľka odpovedajúca diagramu z obrázku 1. 
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2.2  Harelove stavové diagramy 

Jednou z moţností zápisu stavového modelu sú tzv. Harelove stavové diagramy, ktoré 

boli vyvíjané od roku 1983 izraelským Prof. Davidom Harelom
7
 a prvýkrát uverejnené 

v roku 1987. Vznikli ako dôsledok potreby zefektívnenia návrhu zloţitých reálnych 

reaktívnych systémov, ktorých správanie sa nemohlo byť zachytené klasickými stavovými 

diagramami. Špeciálne na týchto diagramoch je to, ţe umoţňujú zloţené, súbeţné 

(paralelné) stavy a aktivity ako súčasť stavu. Vďaka týmto vlastnostiam sa stali súčasťou 

špecifikácie UML a tým sa dostali i do svetového povedomia.  

V tejto časti sú rozobrané nedostatky týkajúce sa klasických stavových diagramov, ich 

vyriešenie vznikom nového zápisu a jeho podrobný popis prezentovaný na príkladoch. 

Celá podkapitola vychádza z pôvodnej práce Prof. Davida Harela, v ktorej definoval vznik 

svojich diagramov [6], pomenovaných novým názvom ‟statecharts‟. Jeho význam je 

podrobne vysvetlený niţšie v texte. Vzorové príklady diagramov boli pouţité z [6]. 

2.2.1 Impulz na vznik nového zápisu 

Pred uvedení diagramov Prof. Davida Harela (pred rokom 1987) sa v literatúre 

týkajúcej softwarového a systémového inţinierstva rozoberali problémy vyskytujúce sa pri 

návrhoch a špecifikácii komplexných reaktívnych systémoch.  

 

Reaktívny systém – moţno charakterizovať ako udalosťami riadený systém, neustále 

reagujúci na externé a interné podnety. Je to v podstate mnoţina povolených sekvencií 

vstupných a výstupných udalostí, podmienok a akcií. Príkladom reakčného systému je 

telefón, automobil, navigačný systém, operačný systém a  i ľubovoľné počítačové 

rozhranie na komunikáciu s človekom.  

 

Hlavný problém bol v popise reaktívneho správania. Potreba po čistom, realistickom, 

formálnom a zároveň presnom popise, ktorý by bol i dostatočne prístupný pre detailné 

počítačové spracovanie, vzrastala. Neexistoval prirodzený spôsob, ktorý by viedol k 

postupnému a viacúrovňovému popisu reaktívneho systému (pozostávajúceho zvyčajne z 

veľmi veľkej a komplexnej mnoţiny), zrozumiteľnému pre človeka !  

Klasické stavové diagramy boli na popis takého komplexného systému nedostatočné. 

Z dôvodu nezvládnuteľného a exponenciálne rastúceho počtu stavov naaranţovaných na 

ploche do jednej vrstvy, by vo výsledku vznikol neštruktúrovaný, nerealistický a chaotický 

                                                 
7
 Prof. David Harel - http://www.wisdom.weizmann.ac.il/~harel/  

http://www.wisdom.weizmann.ac.il/~harel/
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stavový diagram. Ten je ťaţko čitateľný a nakresliteľný, zaznamenať do neho zmenu 

vyţaduje veľké úsilie, nehodí sa na stupňovité spracovanie, nejde rozloţiť na spustiteľný 

kód a absolútne sa nehodí na popis veľkých a zloţitých špecifikácií. 

Tieto problémy volali po novom prístupe. Ten mal byť modulárny, hierarchický 

a dobre štruktúrovaný. Zároveň však musel vyriešiť problém exponenciálneho rastu stavov 

a prechodov. Vyrysovali  sa jeho základné vlastnosti: 

 ekonomický prehľadný zápis 

 zjednodušenie a sprehľadnenie stavu. 

 moţnosť zoskupovať stavy do tzv. superstavov 

 nezávislosť a paralelnosť stavov 

 všeobecnejšie prechody  

2.2.2 Definícia Harelových diagramov (statecharts) 

Harelove diagramy vznikli ako pokus na konfrontáciu spomínaných problémov. 

Nevznikli však účelovo ako snaha vyvinúť nový zápis, ale vznikli primárne ako pomocný 

nástroj zachytenie vlastností systému, ktorému by rozumeli všetky zúčastnené strany. 

Konkrétne šlo o projekt Izraelskej leteckej spoločnosti (IAI), postavenie bojového lietadla, 

ku ktorému bol profesor David Harel prizvaný.  Počas jeho konzultácií na tak rozsiahlom 

projekte stále viac pociťoval potrebu nového značenia, ktoré postupom času načrtol. 

Zároveň mal moţnosť overiť si jeho vlastnosti v praxi. Počas niekoľkých rokov spolupráce 

s IAI sa vykryštalizoval nový zápis, ktorý bol niekoľkokrát revidovaný aţ sa ho v roku 

1987 konečne podarilo uverejniť vo vedeckom časopise (viď [6]).  

Predstavujú vizuálny formalizmus na popis stavov a prechodov modulárnym 

spôsobom. Umoţňujúc zhlukovanie, ortogonalitu a zjemnenie stavov. Vďaka modularite 

a zhlukovaniu stavov zavádzajú hĺbku diagramu,  čím prinášajú moţnosti pre jednoduché 

priblíţenie a oddialenie jednotlivých vrstiev návrhu (zoom). Jadrom tohto prístupu je 

rozšírenie klasických stavových diagramov na “AND-OR“ dekompozíciu stavov, pridanie 

mimoúrovňových prechodov a broadcastového mechanizmu na komunikáciu medzi 

paralelnými komponentmi stavu. 

Klasické stavové diagramy moţno označiť ako disjunktné (“OR”) diagramy, pretoţe 

ich stavový automat sa môţe nachádzať práve v jednom z existujúcich stavov. Harelove 

stavové diagramy však umoţňujú vymodelovať i konjunktné (“AND”) diagramy, kde sa 

stavový  automat môţe nachádzať aţ v dvoch alebo viacerých stavoch súčasne.  
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David Harel v [6] nazval svoje diagramy novým názvom statecharts a definoval ich 

nasledujúcou rovnicou :  

 

 

 

 

 

Statecharts – tento nový názov bol vybraný pre nedostatok  lepšieho pojmu a vznikol 

zlúčením slov stav a diagram (v anglickom jazyku state a chart) do jedného. V preklade 

statechart i state diagram pre nás vyjadrujú rovnaký pojem a to stavový diagram. Pre 

zvýraznenie nového typu diagramu, ktorý zostal zauţívaný v tejto práci zostaneme pri 

anglickom názve statechart. 

2.2.3 Detaily zápisu 

Pri voľbe novej grafickej reprezentácie sa zohľadňovali poţadované vlastnosti zápisu. 

Jeho popis preto moţno rozdeliť na nasledujúce časti : 

 

Úrovne stavov : Zhlukovanie a zjednodušenie 

Stavy ľubovoľnej úrovne sa zakresľujú ako zaoblený obdĺţnik. S pouţitím zapuzdrenia 

moţno vyjadriť hierarchiu stavov a znázorniť hĺbku diagramu. Vzniknú tak nadradené 

stavy (nadstavy) zloţené z viacerých vnorených stavov (podstavov). Prechody sa značia 

hranami zakončenými šípkou a môţu začínať a končiť na ľubovoľnej úrovni. Hrany sú 

označené názvom alebo skratkou udalosti a voliteľne i podmienkou. V ďalšej časti sa tento 

zápis rozšíri i o výstupnú akciu. 

Najjednoduchšie na vysvetlenie zápisu a jeho vlastností poslúţi načrtnutý statechart. 

Na obrázku 2. je statechart s funkcionalitou stavového diagramu z obrázku 1. Poslúţi 

zároveň na ich porovnanie a vyjadrenie postupu, ktorý viedol k zápisu statechartu. 

 

Obrázok 2: Statechart s funkcionalitou stavového diagramu z obrázku 1 

Statecharts  =  klasické stavové diagramy  + 

hĺbka     +  

ortogonalita    +  

broadcastová komunikácia 
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Keďţe udalosť β presunie systém do stavu B zo stavu A i C, môţeme ich zlúčiť do 

nového stavu D a nahradiť dva β prechody za jeden. D je teda abstrakciou stavov A a C 

a udalosť β zachycuje ich spoločnú vlastnosť odchodu z nového nadstavu. Prechod 

vychádzajúci z  nadstavu vyjadruje prechody zo všetkých jeho podstavov. Je veľmi 

dôleţitý, pretoţe je to hlavný spôsob na zníţenie počtu hrán a sprehľadnenie statechartu. 

Na tomto príklade sa dá prezentovať i hĺbka diagramu a moţnosti pribliţovania (zoom 

in) a oddialenia (zoom out) jednotlivých úrovní. Priblíţenie je pohľad dovnútra stavu D 

(momentálne so zanedbaním externého rozhrania) a naopak oddialenie je abstrakcia stavu 

D so zanedbaním jeho vnútra a udalosťami α a δ smerujúcimi priamo do stavu D. Výhodou 

tohto popisu je moţnosť znázorniť susedné oblasti v menšom kontexte, no oblasti záujmu 

rozpracovať do detailu. Lepšiu predstavu hierarchie zobrazuje obrázok 3. 

 

Obrázok 3: Výhody hierarchického popisu statechartu 

Kvôli hĺbke diagramu a rozhodnutiu, ktorý zo stavov na danej úrovni bude východzí sa 

pouţíva značenie analogické klasickým stavovým diagramom. Východzí alebo často 

označovaný i ako defaultný stav sa značí vyplneným kruhom a prechodom smerujúcim 

k nemu. Vyznačuje to ukazovateľ na východzí defaultný stav. Z dôvodu viacerých úrovní 

diagramu a abstrakcie stavov je potrebné značiť východzie stavy na kaţdej úrovni. Ako 

príklad poslúţi predošlý obrázok 3. 

Tento zápis nie je jediný a treba podotknúť, ţe nie vţdy je potrebný. V prípade, ţe 

všetky vstupné udalosti smerujú priamo k nejakému stavu, je označenie defaultného stavu 

zbytočné. Ďalším spôsobom, zaujímavejším a pomerne často vyuţívaným pri vstupe do 

skupiny stavov je pouţitie histórie. Pojem histórie vyjadruje zachytenie správania sa 

systému, ktorý sa uskutočnil pri predošlom navštívení daného stavu. Najjednoduchší 
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spôsob vstupu podľa histórie je vstup do najnavštevovanejšieho stavu (most recently 

visited). V diagrame sa história vyznačuje ako písmeno H v kruhu. Vystupuje podobne ako 

stav a môţu doň smerovať prechody z udalostí. Dá sa vyuţiť i na označenie defaultného 

stavu a to naznačením prechodu zo stavu histórie do stavu, ktorý má byť defaultný. Pri 

prvom vstupe do stavu z históriou sa následne aplikuje defaultný prechod, pri ďalšom 

prechod za pomoci histórie. História H označuje i ako plytká, pretoţe však aplikuje iba na 

úrovni, kde bola vyznačená. Nezachycuje históriu stavu vo všetkých jeho úrovniach, 

v kaţdom jeho podstave. Na dosiahnutie tejto tzv. hlbokej histórie sa pouţíva značenie 

pomocou H*. Na obrázku 4. je ukáţka pouţitia histórie spoločne s defaultným stavom 

a ich zlúčený zápis. 

 

Obrázok 4: Označenie histórie v statecharte 

Pri zobrazovaní vyšších úrovní statechartu je potrebné zobraziť abstrakciu stavov, tj. 

zanedbať ich vnútorné zloţenie. Kvôli pochopeniu a presnosti zobrazenia nemoţno 

zanedbať výstupné udalosti vychádzajúce z abstrakcie daného stavu. Konkrétne ide 

o udalosti jeho podstavov. Udalosť vychádzajúca zo stavu je výstupnou udalosťou pre 

všetky jeho podstavy. Problém je v zobrazení výstupnej udalosti vychádzajúcej z nejakého 

podstavu. David Harel vyriešil daný problém elegantne a to zobrazením počiatku prechodu 

do vnútra stavu a nie z jeho okraja. Obrázok 5. by mal dostatočne objasniť danú situáciu 

a značenie. 

 

Obrázok 5: Abstrakcia výstupných udalostí stavu 

Úsporná reprezentácia je jednoduchým nástrojom na zjednodušenie a sprehľadnenie 

statechartu. Zhlukovaním stavov do nadstavu, pouţívaním výstupnej udalosti zo stavu ako 

výstupu z jeho podstavov a abstrakciou sa zápis do istej miery sprehľadnil a ušetril značné 
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mnoţstvo hrán v diagrame. Ďalším spôsobom sprehľadnenia je úsporná reprezentácia 

prechodov so spoločným cieľom alebo udalosťou. Značenie prechodov so spoločným 

cieľom je zobrazené na obrázku 6(a), so spoločnou udalosťou na obrázku 6(b) a obrázok 

6(c) znázorňuje rozpor s poţadovaným determinizmom systému. Takýchto rozporov 

moţno vďaka hĺbke statechartu vymyslieť mnoho, no malo by sa im vyvarovať. 

 

Obrázok 6: Úsporné značenie prechodov so spoločným cieľom alebo udalosťou 

 

Ortogonalita stavov : Nezávislosť a súbežnosť 

Predošlá časť popisovala takzvanú OR dekompozíciu modelu, rôzne predstavy a formy 

zápisu. Táto časť bude popisovať zavedenie AND dekompozície. Tá zachycuje dôleţitú 

vlastnosť systému a to ţe byť v stave znamená byť zároveň vo všetkých jeho AND 

komponentoch. V zápise statechartu sa to prejaví ako fyzické rozdelenie stavu na jeho 

AND komponenty pomocou prerušovanej čiary, viď. obrázok 7.  

 

Obrázok 7: Príklad ortogonálneho stavu 

Takýto stav sa označuje ako ortogonálny, vyjadruje spomínanú vlastnosť súbeţnosti, 

vďaka ktorej sa systém pri vstupe do daného stavu nachádza v kaţdej jeho AND 

komponente. Z obrázku je teda zrejmé, ţe stav Y pozostáva z AND komponent A a D. Byť 

v stave Y teda znamená byť v kombinácii stavov B, C a E, F, G ! Y sa taktieţ označuje ako 

ortogonálny produkt jeho komponent A a D.  

Menší problém nastáva pri označení stavu Y. Moţno ho zabaliť ako klasický stav, 

ktorý obsahuje jeden ortogonálny podstav bez názvu. To by ale vyústilo v zbytočné 
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zdvojenie obdĺţnikových hrán stavu a zneprehľadnilo diagram. Z toho dôvodu je sa 

doporučuje označenie stavu Y pomocou drobnej (tab) záloţky, s ktorou sa uţ kaţdý stretol. 

Daný príklad poukazuje i na ďalšie vlastnosti ortogonálneho stavu. Je ňou 

synchronizácia, ktorá odráţa to, ţe jediná udalosť spôsobí dva (a viac, v závislosti na 

systéme) paralelných reakcií. Synchronizácia v podstate vyjadruje broadcastový 

komunikačný mechanizmus, kde všetky komponenty reagujú na vygenerovanú udalosť. 

Ďalšou vlastnosťou je nezávislosť, ktorá je opakom synchronizácie a vyjadruje 

nezávislosť jednej AND komponenty na ostatných. Daná komponenta reaguje na vyvolanú 

udalosť samostatne, ostatné komponenty nie sú ovplyvnené. Synchronizáciu znázorňuje 

systém v stave Y(B, F), tak ţe pri udalosti α sa presunie do stavu Y(C, G). Nezávislosť 

znázorňuje systém v stave Y(B, F) presunom do stavu Y(B, E) pri udalosti μ.  

Ortogonalitu stavu ako bola popísaná vyššie bolo moţné zachytiť i pomocou 

klasických stavových diagramov. Príkladom môţe byť obrázok 8, ktorý zachycuje stavový 

diagram odpovedajúci statechartu z obrázku 7. 

 

Obrázok 8: Stavový diagram odpovedajúci statechartu z obrázku 7 

Zjavne uţ dve komponenty s tisíckou stavov by pri zápise do stavového diagramu 

viedli k vzniku miliónu stavov z ich kombinácií. Je to pekná ukáţka exponenciálneho 

nafúknutia stavového diagramu, pri pokuse znázorniť väčší a zloţitejší systém. 

K ortogonálnemu produktu sa dá z daného diagramu dospieť rôznymi úpravami napríklad 

zlúčením odpovedajúcich si stavov a ďalšou generalizáciou. Rozdiel je v tom, ţe stavový 

diagram vyţaduje nezávislosť medzi stavmi. Pri ortogonálnych stavoch moţno zaviesť 

závislosť medzi komponentmi pomocou beţných udalostí, alebo zavedením podmienok 

typu “v stave G (in - G)”. 
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Typickým príkladom pouţitia ortogonality je rozdelenie stavu v závislosti na jeho 

fyzických subsystémoch. Príkladom môţe byť lietadlový systém zloţený z ovládania, 

navigácie, radaru a ďalších komponent. 

 

Akcie a aktivity 

Doterajší popis reprezentoval riadiacu časť systému zodpovednú za rozhodovanie 

a systémové správanie. Reaktívna časť bola vyjadrená iba zmenou vnútornej konfigurácie 

stavov odpoveďou na prichádzajúce udalosti. Ako inak dokáţe systém reagovať ? Chýba 

mu schopnosť generovať vlastné udalosti a meniť podmienky. Z tohoto dôvodu statecharty 

zavádzajú značenie akcie, ktorá sa pridá k označeniu udalosti : “udalosť ( podmienka ) / 

akcia”. Akciou sa rozumie akcia, ktorá sa vykoná pri overení udalosti podmienkou. 

Vyjadruje okamţité dianie, ktoré ideálne netrvá takmer ţiaden čas. Môţe ňou byť 

napríklad vygenerovanie udalosti.  

Akcie stále neboli postačujúce a preto sa zaviedli i aktivity. Tie sú vo vzťahu k akciám 

niečo ako podmienky vo vzťahu k udalostiam. Aktivity uţ nevyţadujú nulový čas, 

vyjadrujú činnosti akými sú napríklad zobrazovanie alebo výpočty. Ku kaţdej aktivite X  

sa v statechartoch zaviedli špeciálne akcie start(X), stop(X) a podmienka active(X). 

Ich význam vyjadrujú zvolené názvy, štart, koniec a aktívny.  

V snahe popísať reálne akcie a aktivity systému je potrebný jeho fyzický a funkčný 

popis poskytujúci hierarchické rozloţenie na subsystémy s funkciami a aktivitami, ktoré 

podporujú. Tento popis by mal zároveň určovať externé vstupy a výstupy a s nimi 

asociované signály. Aţ tak moţno pouţiť statecharty na riadenie týchto interných aktivít. 

Základom je dôkladný popis systému, ktorý sa nezískava jednoducho. Autor David Harel v  

[6] zdôrazňuje jeho presvedčenie, ţe takáto funkčná dekompozícia systému je viac neţ 

výhodná pri priamom prepojení týchto aspektov do statechartu. Na upresnenie svojej 

predstavy sa rozhodol pridať do statechartov inštrukcie na vykonanie akcií a aktivít ako 

jednoduché rozšírenie myšlienok Mealyho a Moorových automatov
8
. Tie pouţívajú 

výstup, v našom prípade akciu, pri prechode, prípadne pri vstupe do stavu. Prof Harel 

zaviedol i akcie pri výstupe zo stavu a zároveň špecifikoval aktivitu vykonávanú po celý 

čas, keď sa systém nachádza v danom stave. Tie sa značia ako entry, exit a throughput, 

čo znamená anglický preklad slov vstup, výstup a priechod.  

                                                 
8
 Mealyho a Moorove automaty – sú stavové automaty s výstupom, prvý generuje výstup pri prechode 

a druhý zo stavu. Viac informácií na http://en.wikipedia.org/wiki/Mealy_machine  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mealy_machine
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Zavedenie týchto akcií a aktivít umoţnilo statechartom reagovať na externé podnety a 

vytvárať interné, čím sa zachytenie reaktívnosti systému opäť viac priblíţila realite.  

2.2.4 Zhrnutie 

Statecharty profesora Davida Harela v podstate rozširujú tradičné stavové diagramy o 

tri elementy, jedná sa o pojem  hierarchie, súbeţnosti a komunikácie. Vychádzajúc 

z jazyka klasických stavových diagramov ho pretvárajú na vysoko štruktúrovaný a úsporne 

popisný jazyk. Umoţňujú pohľad na rôzne úrovne detailu popisu a dokonca i veľmi veľké 

špecifikácie sa vďaka nim stávajú ľahko ovládateľnými a zrozumiteľnými. Moţno ich 

pouţiť buď na samostatný popis alebo ako súčasť všeobecnejšej návrhovej metodológie, 

ktorá sa zaoberá i ďalšími aspektmi systému (tokom dát, funkčnou dekompozíciou, ...). 

Vyššie popísané značenie a popis statechartov vychádza z ich uverejnenia v roku 1987, 

ktoré úplne postačuje na objasnenie ich hlavných čŕt, ktorými sa v tejto práci budeme 

zaoberať i naďalej. Od tej doby boli ešte niekoľkokrát upravované a to nielen profesorom 

Davidom Harelom. S príchodom objektovo orientovaného prístupu, sa ešte on sám 

sa pomocou kolegu  Erana Geryho pokúsil o vytvorenie objektovo orientovanej verzie 

jazyka v [7]. Zároveň spolupracovali so základným tímom vyvíjajúcim jazyk UML (Grady 

Booch, Ivar Jacobson, James Rumbaugh) na definovaní významu statechartov v tomto 

jazyku. Nakoniec sa stali i jeho súčasťou, keď špecifikácia návrhu UML 1.0 bola na jar 

roku 1997 predloţená skupine OMG
9
 a následne schválená. Statecharty sa vďaka tejto 

udalosti dostali do svetového povedomia. Stali sa grafickou špecifikáciou časti jazyka 

UML, no od tej doby nemali XML reprezentáciu. 

2.2.5 Ďalšie informácie 

Základné informácie o definovaní statechartov moţno nájsť v [6], o ich objektovo 

orientovanej verzii v [7]. Detailnejšiu predstavu histórie ich vzniku a udalostí, ktoré k 

nemu viedli moţno získať v [8], uverejnenej nedávno v lete roku 2007. Je to memorandum 

Prof. Davida Harela na danú dobu a okolnosti vzniku statechartov i s ukáţkami pôvodných 

náčrtov.  

                                                 
9
 OMG (Object Management Group) – je štandardizačná komisia pre distribuované objektovo 

orientované systémy zameraná na modelovanie ( programov, systémov a biznis procesov) a príslušné  

štandardy 
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2.3  UML Stavové automaty 

Modelovací systém jazyka UML je rozdelený do niekoľkých jazykových jednotiek. 

Kaţdá z nich pozostáva z kolekcie navzájom súvisiacich a spolupracujúcich modelovacích 

konceptov. Jednou z týchto jazykových jednotiek je i jednotka Stavových automatov. Tá 

umoţňuje vymodelovať a špecifikovať udalosťami riadené správanie za pomoci 

formalizovaných statechartov,  spomínaných v predošlej kapitole 2.2.  

Špecifikácia jazyka UML je však veľmi rozsiahle téma a to i pri výbere časti o 

stavových automatoch. Z tohoto dôvodu by nebolo v tejto práci moţné a vhodné rozoberať 

úplne všetky detaily. Snahou tejto podkapitoly o UML stavových automatoch je hlavne 

popis významu a značenia jednotlivých grafických elementov. Ten bude neskôr pouţitý 

ako vzor pre grafickú časť vytváraného CASE nástroja. 

2.3.1 Rozdelenie 

 Vychádzajúc z definície takzvanej superštruktúry jazyka, konkrétne časti o popise 

stavových automatov jazyka UML v.2.1.2 [9],  sa stavové automaty delia do dvoch 

kategórií, líšiacich sa významovo podľa ich vyuţitia: 

 Stavové automaty protokolu - vyjadrujú protokol pouţitia objektu. Sú preto 

vhodným spôsobom na definovanie jeho ţivotného cyklu prípadne poradia v akom 

sa vyvolávajú jeho operácie. Definujú správanie voči okoliu, nedefinujú však 

implementáciu správania a nepouţívajú akcie. Pouţitie akcií je povolené aţ u 

stavových automatoch správania. 

 Stavové automaty správania - tieto stavové automaty sa pouţívajú na 

modelovanie správania rôznych elementov. Typicky na zachytenie dynamického 

správania inštancií triedy.  

 

V praxi sa zriedkakedy rozlišuje medzi stavovými automatmi protokolu  a správania. Na 

ich rozlíšenie moţno pouţiť označenie stavového automatu protokolu kľúčovým slovom 

<<protokol>>.  

2.3.2 Stavový automat 

Stavový automat jazyka UML môţe byť pouţitý na vyjadrenie správania časti 

systému. Dané správanie sa vymodeluje ako prechod grafom stavových vrcholov 

spojených jedným alebo viacerými prechodovými oblúkmi. Prechody sú vyvolávané 

spúšťacími udalosťami. Počas prechodu týmto grafom automat vykonáva sériu akcií 

a aktivít priradených k rôznym elementom diagramu. 
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Kaţdá inštancia stavového automatu má vlastný zoznam udalostí, typicky 

organizovaný ako frontu. Ten obsahuje všetky zaznamenané udalosti, ktoré sa vyskytli a sú 

postupne spracovávané. Špecifikácia UML však neurčuje organizovanie a spôsob 

pridávania udalostí do zoznamu. Ponecháva tak voľnosť modelovania rôznych prioritných 

schém. Spracovanie udalosti sa uskutočňuje ich celým priebehom, teda aţ do ich úplného 

konca (tzv. run-to-completion step). Spracovanie po jednom má za účel vyhnúť sa 

konfliktným situáciám a prevádza systém medzi konzistentnými stavmi. 

2.3.3  Grafické elementy 

Jazyk stavových automatov moţno rozloţiť na niekoľko druhov grafických elementov. 

Kaţdý z nich má špeciálne označenie, svoj význam a určité obmedzenia. Tie sa týkajú 

priamo daného prvku alebo jeho vzťahu k ostatným prvkom. Vzhľadom na zameranie tejto 

práce budú spomenuté iba prvky týkajúce sa stavových automatov správania. Grafické 

prvky týkajúce sa stavových automatov protokolu nie sú v danej chvíli podstatné. Majú 

však širšie vyuţitie a súvislosť s ostatnými jednotkami jazyka UML. Viac informácií 

moţno nájsť v [9].  

 

Pseudostavy  

Pojmom pseudostavy sa označuje celá mnoţina grafických elementov ( initial, final, 

deepHistory, shallowHistory, join, fork, junction, choice, entryPoint, exitPoint, 

terminate ). Typicky slúţia na prepojenie viacerých prechodov diagramu do komplexných 

prechodových ciest. Neplnia však plnohodnotnú funkciu stavu v stavovom diagrame 

a preto si vyslúţili predponu pseudo. Pri ich opise a následných referenciách budú pouţité 

pôvodné (anglické) názvy.  

 

1. Initial 

Pseudostav initial reprezentuje defaultný vrchol a v jednom regióne diagramu sa môţe 

vyskytovať maximálne raz. Nevstupujú do neho ţiadne prechody, no vyúsťuje z neho 

jediný prechod a to do defaultného stavu. Tento prechod nesmie obsahovať vstupnú 

podmienku, ale môţe mať určenú funkciu. Označuje sa ako vyplnený kruh. 

 

2. Final 

Špeciálny typ stavu vyjadrujúci ukončenie regiónu, v ktorom sa nachádza. Pokiaľ je 

ním priamo región stavového automatu a všetky ostatné regióny uţ boli ukončené, 

znamená to, ţe činnosť celého stavového automatu skončila. V špecifikácii UML stav 
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final nie je zaradený medzi pseudostavy, no vzhľadom na jeho obmedzenú funkčnosť 

bol v tejto práci zaradený medzi ne.  Nesmie obsahovať výstupné prechody, vstupné 

a výstupné akcie ani aktivity. Povolené sú iba prechody do tohto stavu. Označuje sa 

ako kruţnica obsahujúca vyplnený kruh. 

 

3. DeepHistory 

Označuje element pre hlbokú históriu. Reprezentuje poslednú aktívnu konfiguráciu 

zloţeného stavu, ktorého je priamym podstavom. Takýto zloţený stav môţe obsahovať 

maximálne jeden pseudostav deepHistory. Má povolený maximálne jeden výstupný 

prechod. Ten sa pouţije pri prvom vstupe do zloţeného stavu. V danej chvíli je prvý 

krát aktívny a posledná aktívna konfigurácia ešte neexistuje. Pri vstupe do stavov 

reprezentovaných elementom histórie sa vykonajú ich vstupné akcie. Označenie pre 

tento pseudostav je znak H* v kruhu. 

 

4. ShallowHistory 

Označuje element pre plytkú históriu. Na rozdiel od hlbokej histórie reprezentuje iba 

posledne aktívny podstav zloţeného stavu, ktorý ho obsahuje a nie celú jeho 

konfiguráciu. Ostatné vlastnosti týkajúce sa pouţitia a obmedzení majú elementy 

deepHistory a shallowHistory spoločné. Označenie pre tento pseudostav je H v kruhu. 

 

5. Fork 

Je opakom  join a slúţi na rozdelenie jedného prechodu do dvoch alebo viacerých 

prechodov smerujúcich do rozdielnych ortogonálnych regiónov zloţeného stavu. Musí 

obsahovať práve jeden prichádzajúci prechod a minimálne dva vychádzajúce prechody. 

 

6. Join 

Tento vrchol slúţi na prepojenie viacerých prechodov do jedného prechodu. Jeho 

pouţitie je obmedzené iba na prepojenie prechodov vystupujúcich z rozdielnych 

ortogonálnych regiónov zloţeného stavu. Musí obsahovať minimálne dva 

prichádzajúce prechody a práve jeden vychádzajúci. Grafický symbol pre tento ako 

i nasledujúci pseudostav je hrubá čiara, do ktorej z jednej strany vstupujú a z druhej 

strany vystupujú prechody. Obmedzenia vstupných a výstupných prechodov závisia na 

vlastnostiach pseudostavov join a fork. 
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7. Junction 

Má podobnú funkciu ako join, tieţ slúţi na spojenie prechodov. Jedna z moţností jeho 

pouţitia je spojenie viacerých (neortogonálnych) prechodov do jedného (podobnosť 

s join). Ďalšou je tzv. statický podmienený prechod. Pouţíva na rozdelenie jedného 

prechodu do viacerých s definovanými podmienkami. Tie sa vyhodnotia podľa 

aktuálne kontextu systému a automat bude pokračovať iba v jednom z prechodov 

splňujúcich svoju podmienku. Ak svoje podmienky splňuje viacero prechodov, vyberie 

sa z nich iba jeden ( kritérium výberu moţno určiť pri implementácii, no viacero 

splnených podmienok poukazuje na zle navrhnutý diagram). Pre prípad, ţe by ţiadna 

z podmienok nebola splnená, je odporúčané jeden z prechodov označiť podmienkou 

else. Ten sa potom v danej situácii vyuţije. Tento pseudostav sa označuje podobne ako 

initial vyplneným kruhom. 

 

8. Choice 

Je voľba. Pri dosiahnutí tohto vrcholu sa dynamicky vyhodnotia podmienky na z neho 

vystupujúcich prechodoch a z prechodov so splnenou podmienkou sa vyberie jeden ( 

kritérium výberu moţno určiť pri implementácii, no viacero splnených podmienok 

poukazuje na zle navrhnutý diagram). Podobne ako u junction, je odporúčané pouţívať 

prechod s podmienkou else. Rozdiel medzi vrcholom choice a vrcholom junction je ten, 

ţe u choice môţu vyhodnotenie podmienok ovplyvniť akcie vyvolané prichádzajúcim 

prechodom. Grafický element pre tento pseudostav je diamant so vstupným 

a výstupnými prechodmi.  

 

9. EntryPoint 

Označuje vstup do stavového automatu alebo niektorého zo zloţených stavov. Musí 

obsahovať práve jeden výstupný prechod. Značí sa ako prázdny kruh s priradeným 

názvom. Zvyčajne sa umiestňuje na hranicu stavu, no môţe byť vloţený i vo vnútri.  

 

10. ExitPoint 

Označuje výstupný bod do stavového automatu alebo niektorého zo zloţených stavov. 

Musí obsahovať práve jeden výstupný prechod. Značí sa ako preškrtnutý kruh. 

Umiestňuje sa podobne ako entryPoint a i jemu sa priraďuje názov. Pri vstupe do 

pseudostavu exitPoint sa ukončí reţim stavu alebo stavového automatu, v ktorom sa 
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nachádzal, vyvolaním následných výstupných akcií. Následne sa vyvolá výstupný 

prechod, vychádzajúci z tohto pseudostavu. 

 

11. Terminate 

Vyjadruje znak a miesto, v ktorom sa ukončuje výpočet stavového automatu. Označuje 

sa ako veľké X. Pri prechode do tohto pseudostavu sa vykonajú iba akcie prislúchajúce 

danému prechodu. Ţiadne iné výstupné akcie sa uţ neuskutočnia. 

 

Grafický zápis vyššie spomínaných pseudostavov moţno vidieť v nasledujúcej 

tabuľke: 

Tabuľka 2: Grafický zápis pseudostavov 

Typ pseudostavu Grafický zápis 

Initial  

Final 
 

DeepHistory 
 

ShallowHistory 
 

Join 

 

Fork 

 

Junction 
 

Choice 

 

EntryPoint 

 

ExitPoint 
 

Terminate 
 

 

Výstup 

Vstup 

[Id<5] 

[Id>=5] 

H 

H*  
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Región 

Región reprezentuje ortogonálnu časť zloţeného stavu alebo priamo stavového automatu. 

Jeho súčasťou sú stavy, pseudostavy a prechody. Slúţi na grafické ohraničenie 

ortogonálnych častí stavu a jeho hranica sa značí prerušovanou čiarou, viď obrázok 9. 

Kaţdý región môţe obsahovať maximálne jeden pseudostav initial, deepHistory 

a shallowHistory.  

 

 

Stav 

Podľa funkcie a zloţitosti zápisu sa rozlišujú tri druhy stavov : 

 

1. Jednoduchý stav – je stav neobsahujúci ţiadne podstavy ani ortogonálne  regióny. 

2. Zložený stav – je stav pozostávajúci z jedného alebo viacerých ortogonálnych 

regiónov. Kaţdý z nich obsahuje mnoţinu prechodov a vzájomne nezávislú mnoţinu 

stavov. Pokiaľ je zloţený iba z jedného regiónu (jednoduchšia varianta), nazýva sa 

neortogonálny stav. V prípade viacerých ortogonálnych regiónov sa celý stav označuje 

ako ortogonálny. Stav vyskytujúci sa v niektorom regióne zloţeného stavu sa označuje 

ako jeho podstav a to buď priamy ( pokiaľ je na  úrovni regiónu ) alebo nepriamy ( 

pokiaľ je súčasťou iného stavu v danom regióne ). 

3. Automatový stav – slúţi na vloţenie špecifikácie externého stavového automatu. Ten 

istý automat moţno na vloţenie pouţiť viackrát, ale maximálne raz na jednej úrovni 

diagramu. Sémanticky je ekvivalentný so zloţeným stavom a slúţi ako dekompozičný 

prostriedok, čím umoţňuje zhlukovanie a opätovné vyuţívanie spoločnej funkcionality. 

 

Spoločná funkcionalita pre všetky druhy stavov 

 

Stav je aktívny alebo neaktívny. Aktivuje sa vyvolaním vstupného prechodu do daného 

stavu a deaktivuje vyvolaním výstupného prechodu. K stavu moţno priradiť i vstupnú 

a výstupnú funkcionalitu, tzv. OnEntry a OnExit akcie. Tie sa vyvolajú pri kaţdom 

vstupe a výstupe zo stavu. OnEntry akcia sa vyvolá ihneď pri vstupe pred akoukoľvek inou 

činnosťou. OnExit akcia sa naopak vyvolá aţ po ukončení všetkých aktivít stavu tesne pred 

Zložený stav 

Región 1 Región 2 

Obrázok 9: Označenie regiónov zloženého stavu 
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uskutočnením výstupného prechodu. Stav môţe ďalej obsahovať aktivitu, ktorá sa začne 

vykonávať pri vstupe do stavu (po ukončení OnEntry akcie) a svoju činnosť preruší 

prirodzeným ukončením alebo aţ výstupom zo stavu (podľa toho, čo nastane skôr). Táto 

aktivita sa označuje ako DoActivity stavu. Prirodzeným ukončením DoActivity sa 

automaticky vyvolá udalosť oznamujúca túto skutočnosť, na ktorú moţno následne 

reagovať napríklad opustením stavu alebo iným spôsobom. 

 

Funkcionalita zložených stavov 

Pri zloţených stavoch a hierarchickom stavovom automate môţe byť aktívnych viacero 

stavov súčasne. Túto aktívnu konfiguráciu stavu moţno zachytiť ako mnoţinu stromových 

štruktúr počnúc najvrchnejšou úrovňou stavu aţ po tú, v ktorej sa aktívne stavy 

nachádzajú. U neortogonálneho zloţeného stavu platí, ţe je aktívny, ak je aktívny aspoň 

jeden z jeho podstavov. Ortogonálny stav je aktívny ak v kaţdom z jeho regiónov existuje 

aspoň jeden aktívny  stav. 

Pri prechode do neortogonálneho stavu sa defaultne vstúpi do pseudostavu initial 

pokiaľ je definovaný. Nedefinovanie pseudostavu initial moţno povaţovať za zle 

navrhnutý diagram, no v niektorých implementáciách sa to vyuţíva ako vstup do stavu, bez 

aktivácie niektorého z jeho podstavov a vyčkávanie na výstupnú udalosť. Prechod do stavu 

môţe taktieţ smerovať priamo do niektorého z jeho podstavov, alebo pseudostavov 

deepHistory, shallowHistory a entryPoint. Vstup do ortogonálneho zloţeného stavu 

znamená vstup do všetkých ortogonálnych regiónov, z ktorých pozostáva. Vstup do 

regiónov sa vyhodnocuje rovnako ako vstup do neortogonálneho zloţeného stavu. 

Vstupom do stavu sa automaticky vyvoláva jeho OnEntry akcia a vstupom do niektorého 

z jeho podstavov sa postupne spustia jednotlivé OnEntry akcie vnorených stavov. 

Výstup z neortogonálneho stavu sa uskutočňuje rekurzívne z aktívneho podstavu 

smerom nahor, pričom sa vykonávajú výstupné OnExit akcie opúšťaných stavov. 

Opustenie ortogonálneho stavu znamená opustenie všetkých jeho regiónov a výstup z nich 

sa uskutočňuje rovnako ako u neortogonálneho stavu i s aktiváciou výstupných OnExit 

akcií. Regióny môţu obsahovať pseudostavy final a prechodom do týchto pseudostavov sa 

ukončí činnosť automatu v rámci daného regiónu. Po ukončení činnosti všetkých regiónov 

ortogonálneho stavu sa vyvolá udalosť oznamujúca ukončenie zloţeného stavu. 

Zo spomínanej ekvivalencie zloţených a automatových stavov vyplýva ich rovnaké 

správanie. 
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Znázornenie stavu 

Stav sa zakresľuje ako zaoblený obdĺţnik a jeho vnútro je ďalej rozdelené na niekoľko 

čiarou oddelených priehradok. Tie obsahujú názov stavu ( u automatového stavu je to 

názov : typautomatu ), zoznamy interných aktivít a prechodov a následne i priehradku na 

vnorený diagram obsahujúci regióny, stavy a prechody. Kôli prehľadnosti a najmä pri 

zloţitejších diagramoch kde nie je potrebné zobraziť všetky detaily daného stavu, moţno 

stav reprezentovať ukrytím jeho vnútorného diagramu a zobrazení drobnej ikony v pravom 

dolnom rohu (viď obrázok 10) . Ukrytie vnútorného diagramu nemá ţiaden vplyv na 

prístup k danému stavu, je to čiste grafická úprava na zjednodušenie diagramu. 

 

 

Prechod 

Prechod vyjadruje orientovaný vzťah medzi zdrojovým a cieľovým vrcholom v grafe 

stavového automatu. Označuje sa ako orientovaný oblúk spájajúci tieto vrcholy. Vrcholom 

sa rozumie abstrakcia uzlu grafu stavového automatu (tj. stav, pseudostav). Je k nemu 

pridruţená mnoţina spúšťajúcich udalostí (trigger), stráţna podmienka, prípadne akcia 

a samozrejme jeden počiatočný a  koncový vrchol. Trigger, podmienka a akcia sa zapisujú 

nad prechodový oblúk v tomto formáte : trigger [podmienka] / akcia. Podmienka je 

booleovský výraz pozostávajúci z parametrov spúšťajúcej udalosti a atribútov a odkazov 

kontextového objektu. Pri výskyte spúšťajúcej udalosti (automat sa musí nachádzať v 

počiatočnom stave prechodu) sa pred uskutočnením prechodu  overí jeho stráţna 

podmienka. V prípade jej splnenia sa vyvolá akcia priradená prechodu a po jej ukončení 

prejde automat do cieľového vrcholu. V predošlej časti boli spomenuté i niektoré 

obmedzenia súvisiace s prechodmi. Išlo o obmedzenie vrcholu na počet vstupných 

a výstupných prechodov.  

 

Časové udalosti 

OnEntry Vytoč tón 
OnExit  Zruš vytáčanie 
DoActivity Zobrazuj čas 

Štart 

Diagram alebo ikona ukrytia stavu 

Obrázok 10: Znázornenie stavu a jeho častí 
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Sú udalosti umoţňujúce spustenie prechodu vzhľadom na čas. Definujú sa relatívne k času 

vstupu do stavu, pokiaľ sa u nich nešpecifikuje iný štartovací čas. Pri vstupe do stavu sa 

zaznamená čas. Pokiaľ sa automat nachádza v danom stave i po uplynutí doby označenej 

na časovej udalosti, vyvolá sa prechod označený touto udalosťou. Príkladom časovej 

udalosti môţe byť : „Za(30 min)”. 

2.3.4 Ďalšie informácie 

Detailný popis jednotlivých jednotiek, elementov a diagramov jazyka UML moţno 

nájsť  v [9] a [10].  

2.4 XML 

Jazyk XML
10

 bol štandardizovaný konzorciom W3C
11

. Vznikol ako zvláštna 

podmnoţina jazyka SGML
12

 a vďaka svojej jednoduchosti a spracovateľnosti je dnes 

omnoho známejší a rozšírenejší. Slúţi predovšetkým pre ukladanie, predávanie a 

publikovanie dát. Jedná sa o metajazyk, čo znamená, ţe je určený pre popis štruktúry 

ďalších jazykov.  

Účelom kapitoly o jazyku XML a nasledujúcej kapitoly o XML Schémate (kapitola 

2.5) je oboznámenie čitateľa so základným značením a obsahom XML dokumentov 

a schém. Tieto vedomosti budú potrebné pri popise jazykov VoiceXML (kapitola 2.6.1), 

CCXML (kapitola 2.6.2) a SCXML (kapitola 2.7).  

2.4.1 Elementy 

Základnými prvkami jazyka XML sú elementy, ktoré sa do seba vzájomne vnárajú 

vytvárajúc tak stromovú štruktúru XML dokumentu. Celý XML dokument musí byť 

uzavretý do jedného koreňového elementu.  

Elementy pozostávajú zo značiek. Prázdny element z jednej a neprázdne elementy 

z dvoch – počiatočnej a koncovej značky. Jednotlivé značky sú uzavreté medzi znakmi „<‟ 

a „>‟, pričom koncová značka má za začiatku naviac znak  ‟/‟ a prázdny element ho má na 

konci. Nasledujúca ukáţka zachycuje príklady spomínaných elementov. 

 

<diagram> 

<názov>Stavový diagram</názov> 

                                                 
10

 XML (Extensible Markup Language) - http://www.w3.org/XML/  

11
 W3C (World Wide Web Consorcium) – http://www.w3.org  

12
 SGML (Standard Generalized Markup Language) – je univerzálny značkovací metajazyk. 

http://www.w3.org/XML/
http://www.w3.org/
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<autor>Imrich Živčák</autor> 

<url/> 

</diagram> 

2.4.2 Atribúty 

Medzi ďalšie prvky jazyka XML patria atribúty. Zapisujú sa ako súčasť počiatočnej 

značky elementu a pozostávajú z dvoch častí – názvu a hodnoty uzavretej do úvodzoviek, 

oddelených znakom „=‟. Vyjadrujú tak vlastnosť príslušnú danému elementu. Príklady 

atribútov sú označené tučným písmom v nasledujúcej ukáţke: 

 

<diagram typ="SCXML"> 

<názov>Stavový diagram</názov> 

<autor>Imrich Živčák</autor> 

<url src="statechart.xml"/> 

</diagram> 

2.4.3 XML deklarácia 

Na začiatku XML dokumentu, pred jeho koreňovým elementom, by mala byť uvedená 

XML deklarácia. Tá obsahuje 3 atribúty určujúce pouţitú verziu jazyka XML (version), 

znakovú sadu (encoding) a informáciu o nutnosti pouţitia externe definovaných značiek 

(standalone). 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

 

2.4.4 Ďalšie prvky XML dokumentov 

XML dokument môţe obsahovať i nasledujúce prvky: 

 

Komentár 

Predstavuje  ľubovoľný text uzavretý medzi reťazcami znakov “<!—“ a “-->“, 

vyskytujúci sa mimo značky. Nepodlieha spracovaniu a je vhodný na okomentovanie, 

prípadne označenie určitej časti XML dokumentu. 

 

<!-- Popis elementu <diagram> --> 

 

Sekcia CDATA 
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Označuje ľubovoľný text medzi reťazcami znakov “<![CDATA[“ a “]]>“. Môţe sa 

vyskytovať všade, kde je povolený výskyt znakových dát. Vo vnútri tejto sekcie sa 

ignoruje význam špeciálnych znakov („<‟, „>‟, „&‟, apod.). Text s danými znakmi by mohol 

byť povaţovaný za značky a spôsobiť chyby v dokumente. 

 

<![CDATA[<diagram>Hello, world!</diagram>]]> 

2.4.5 Ďalšie informácie 

Podrobné informácie týkajúce sa jazyka XML moţno nájsť v [11]. 

2.5 XML Schema 

Jazyk XML Schema bol, rovnako ako jazyk XML, štandardizovaný konzorciom W3C.  

Je to popisný jazyk, slúţiaci na popis štruktúry a obmedzení obsahu XML dokumentov. 

Sám je reprezentovaný ako XML dokument. Umoţňuje určiť názvy, prípustný obsah, 

dátové typy elementov a atribútov, ktoré sa môţu v  XML dokumente vyskytovať. XML 

dokument odpovedajúci danému XML schématu sa označuje ako validný. Odtiaľ vyplýva 

i proces validácie XML dokumentu vzhľadom ku XML schématu v jazyku DTD alebo 

XML Schema, počas ktorého sa kontroluje správnosť zápisu dokumentu. 

2.5.1 XML Namespaces 

Menné priestory označujú prostredie, v ktorom sú názvy všetkých elementov a v rámci 

elementu i jeho atribútov unikátne. Menný priestor je jednoznačne určený svojím URI
13

. 

Menné priestory tak umoţňujú definovať XML schéma pomocou viacerých sád značiek. 

K elementu a jeho podelementom moţno priradiť menný priestor pomocou atribútu 

xlmns:«prefix»=«URI». Pri následnom pouţití elementu alebo atribútu sa pouţije 

zápis s prefixom menného priestoru : «prefix»:«názov elementu» alebo 

«prefix»:«názov atribútu». Nasledujúci príklad zobrazuje definovanie XML 

dokumentu s pouţitím elementov definovaných v dvoch menných priestoroch. 

 

<?xml version="1.0"?> 

<basic:state xmlns:basic='zakladneElementy' 

          xmlns:special='specializovaneElementy'> 

    <basic:nazov>Môj stav</basic:nazov> 

                                                 
13

 URI (Uniform Resource Identifier) – je kompaktný reťazec pouţívaný na identifikáciu alebo 

pomenovanie zdroja 
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    <special:id>123456</special:id> 

</basic:state> 

 

Kvôli prehľadnosti je zvykom pouţívať tzv. implicitný menný priestor. Na jeho prvky sa 

potom odkazuje bez pouţitia prefixu. Implicitný menný priestor sa definuje podobne ako 

ostatné menné priestory a to skráteným zápisom xlmns=«URI». 

Prvky jazyka XML Schema sú nadefinované v mennom priestore (zvyčajne 

označovanom prefixom xsd) s URI "http://www.w3.org/2001/XMLSchema".  

 

Podrobnejšie informácie o menných priestoroch moţno nájsť v [12]. 

2.5.2 Prvky jazyka XML Schema 

Prvkami jazyka XML Schema sú v podstate elementy jazyka XML a výsledné schéma 

je XML dokument. 

 

Koreňový element 

Koreňový element kaţdého schématu sa nazýva schema. Slúţi na definovanie menného 

priestoru a iných vlastností schématu. Má niekoľko atribútov, z ktorých je pre túto chvíľu 

podstatný najmä atribut targetNamespace, obsahujúci URI vytváraného menného 

priestoru. 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<xsd:schema 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="http://www.w3.org/2005/07/scxml" 

xmlns="http://www.w3.org/2005/07/scxml"> 

... 

</xsd:schema> 

 

Atribút targetNamespace súvisí s pripájaním schématu ku XML dokumentu. Ak je 

definovaný, schéma sa pripojí pomocou atribútu schemaLocation a ak nie je, tak 

pomocou atribútu noNamespaceSchemaLocation. Tieto atribúty sa definujú v 

koreňovom elemente XML dokumentu a oba sú z menného priestoru 

"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance". Vzhľadom na doporučenia 

konzorcia W3C, XML dokumenty môţu špecifikovať oba atribúty naraz. Atribút 
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noNamespaceSchemaLocation obsahuje jediné URI odkazujúce sa na umiestnenie 

schématu. Atribut schemaLocation však môţe obsahovať celý zoznam dvojíc – menný  

priestor a URI umiestenia schématu. Nasledujúci príklad znázorňuje ich pouţitie na 

pripojenie schématu ku XML dokumentu. 

 

<KoreňovýElement  

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation= 

"http://www.w3.org/2005/07/scxml 

   http://www.w3.org/2005/07/scxml.xsd"   

xsi:noNamespaceSchemaLocation= 

" http://www.w3.org/2005/07/scxml_01.xsd">    

   ... 

</KoreňovýElement> 

 

Elementy 

Definovanie elementu v schémate je prepojenie názvu a typu nového elementu. K jeho 

definovaniu sa pouţíva element element. Ďalšie vlastnosti elementu moţno nastaviť 

pomocou atribútov, z ktorých sú pre túto chvíľu najdôleţitejšie :  

 id – identifikátor elementu  

 name – názov elementu 

 type – dátový typ elementu. Moţno ho určiť i priamo ako podelement elementu 

element. 

 ref – odkaz na globálne deklarovaný element 

 default – defaultná hodnota elementu s jednoduchým dátovým typom 

 minOccurs – minimálny počet výskytov elementu 

 maxOccurs – maximálny počet výskytov elementu 

 

Nasledujúci príklad znázorňuje definovanie elementu initial vybraného zo schématu 

z prílohy A.1 SCXML Schéma. 

 

<xsd:element name="initial"> 

  <xsd:complexType> 

    <xsd:sequence> 

      <xsd:element ref="transition" minOccurs="1"  
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    maxOccurs="1" /> 

    </xsd:sequence> 

    <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID"  

    use="required"/> 

  </xsd:complexType> 

</xsd:element> 

 

Ďalšie príklady definovania elementov moţno nájsť v prílohe A.1 SCXML Schéma. 

 

Atribúty 

Definovanie atribútu, podobne ako elementu, vyjadruje prepojenie medzi názvom a typom 

nového atribútu. Definuje sa pomocou elementu attribute. Ďalšie vlastnosti atribútu 

moţno opäť nastaviť pomocou atribútov. Atribúty id, name, type, ref a default majú 

rovnaký význam ako u vyššie spomínaných elementov. Mimo iné atribúty je vhodné 

spomenúť ešte atribút use, ktorým moţno obmedziť výskyt atribútu na hodnoty 

optional (nepovinný), prohibited (zakázaný) a required (povinný).  

 

Príklady definovania atribútov v XML schémate moţno nájsť na príklade uvedenom 

v predošlej časti o elementoch alebo v prílohe A.1 SCXML Schéma. 

 

Dátové typy 

V jazyku XML Schema sa pri definovaní elementov a atribútov pracuje s dátovými typmi. 

Ako uţ bolo spomínané, elementy a atribúty vyjadrujú vzťah, spojenie názvu elementu 

alebo atribútu s jeho dátovým typom. Dátové typy moţno definovať rôznymi spôsobmi 

a jazyk XML Schema obsahuje uţ i vstavané dátové typy. Spoločne sa delia na 

jednoduché a zložené. Ich príklady nájdete v priloţenej schéme v prílohe A.1 SCXML 

Schéma. Nasledujúci popis dátových typov je iba stručným rozdelením a vymenovaním  

moţností na ich definíciu. Viac o definovaní dátových typov sa dozviete v [14]. 

 

Jednoduché dátové typy - simpleType 

Medzi prvkami jazyka XML Schema sú uţ zabudované vstavané dátové typy. Sú to 

jednoduché dátové typy, ktoré sa delia na základné a dátové typy z nich odvodené. 

Obsahujú číselné, reťazcové, dátumové a iné typy, viac viď. [14]. Odvodením z týchto 

vstavaných typov moţno vytvárať nové jednoduché dátové typy (užívateľsky 

definované typy). Existujú tri spôsoby odvodenia nového typu a to : 
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 Odvodenie reštrikciou –  obmedzením pôvodného dátového typu 

 Odvodenie zoznamom – nový typ predstavuje zoznam poloţiek pôvodného 

typu 

 Odvodenie zjednotením – nový typ tvorí zjednotenie viacerých dátových 

typov.  

 

Zložené dátové typy - complexType 

Zloţené dátové typy definujú skupinu pozostávajúcu z atribútov a jednoduchých a 

zloţených dátových typov. Týmto spôsobom je moţné vytvoriť nespočetné mnoţstvo 

nových zloţených typov. Existuje však 6 základných druhov zloţených dátových 

typov : 

 S jednoduchým obsahom – element simpleContent 

 So zloženým obsahom – element complexContent  

 Postupnosť elementov – element sequence  

 Výber z množiny – element choice  

 Množina elementov - element all 

 Skupina – element group  

 

Druh zloţeného typu je určený jedným zo spomínaných elementov.  

2.5.3 Ďalšie informácie 

Podrobnosti týkajúce sa štruktúry jazyka XML Schema  moţno nájsť v [13] a viac 

o dátových typoch sa dozviete v [14].  

2.6 Reprezentácia dialógu v jazyku XML 

2.6.1 VoiceXML 

VoiceXML je formát špecifikujúci interaktívne hlasové dialógy medzi počítačom 

a človekom. Obsah VoiceXML dokumentov sa interpretuje podobne ako HTML 

dokumenty webovým prehliadačom  zvaným Voice Browser. Voice Browser je špeciálny 

prehliadač, ktorý prezentuje hlasové uţívateľské rozhranie. Typicky poskytuje i rozhranie 
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k PSTN
14

 a PBX
15

. Informácie sú prezentované v zvukovej forme pomocou zvukových 

nahrávok alebo softwaru na prevod textových informácií na zvuk. 

2.6.2  CCXML 

CCXML je XML štandard navrhnutý na poskytnutie telefónnej podpory k jazyku 

VoiceXML. Je to udalosťami riadený jazyk stavových automatov. Zahrňuje podporu 

jazyka VoiceXML, ale nie je ním limitovaný. CCXML verzia 1.0 definuje syntax pre 

stavové automaty a zároveň i pre obsluhu udalostí a štandardizovanú mnoţinu elementov 

riadiacich telefónne volanie. Budúca verzia CCXML 2.0 očakáva vyuţitie výhod nového 

zápisu stavových automatov – SCXML.  

2.7 SCXML 

Jazyk State Chart XML (SCXML) bol navrhnutý na reprezentáciu stavových 

automatov, ako univerzálny a udalosťami orientovaný jazyk. Kombinuje koncepty jazyka 

CCXML (2.6.2) a Harelových stavových automatov (2.2). V súčasnosti jeho posledný 

popis tvorí pracovný návrh konzorcia W3C prijatý 21. februára 2007 [5]. Tento návrh je uţ 

v tretej verzii a jeho vývoj má na starosti pracovná skupina Voice Browser Working 

Group
16

.  

Nasledujúce časti obsahujú detailný popis jednotlivých elementov jazyka vrátane 

obmedzení a vzťahov, ktoré moţno medzi nimi vytvoriť. Sú zamerané na objasnenie 

moţností zápisu a sémantiky jazyka a obzvlášť dôleţité pre túto prácu. Popis konkrétnych 

algoritmov na spracovanie výsledných SCXML dokumentov bol zámerne vynechaný a 

viac sa o ňom dozviete v návrhu jazyka [5]. 

2.7.1 Uplatnenie a cieľe jazyka 

Z dôvodu univerzálnosti a orientácie na udalosti ho moţno vyuţiť v rozličných 

oblastiach, od prostej reprezentácie stavového automatu aţ po riadenie systémov. SCXML 

nie je iba jazyk slúţiaci na reprezentáciu stavových automatov, nie je to ţiadna XML 

obdoba stavovej tabuľky. Jeho popis zahrňuje algoritmy na spracovanie SCXML 

dokumentov, tie môţu obsahovať spustiteľný obsah (executable content), vyvolať 

spustenie externých sluţieb, pracovať s dátovým modelom stavového automatu a mnoho 

                                                 
14

 PSTN (Public Swithced Telephone Network) – celosvetová sieť telefónnych okruhov, zahrňuje pevné 

i mobilné siete.  

15
 PBX (Private Branch eXchange) – telefónna ústredňa 

16
 Voice Browser Working Group – pracovná skupina W3C s názvom Voice Browser. 

http://www.w3.org/Voice/  

http://www.w3.org/Voice/
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ďalších vecí. SCXML nie je iba popisný jazyk snaţiaci sa zachytiť grafickú formu 

stavového automatu pomocou jazyka XML. Pojem SCXML preto predstavuje celkové 

prostredie zahrňujúce zápis, interpretáciu SCXML dokumentov, ich spracovanie a 

komunikáciu s externými systémami.  

Autori návrhu [5] za cieľ jazyka SCXML označili kombináciu sémantiky Harelových 

statechartov a XML syntaxe, ako logického rozšírenia zápisu jazyka CCXML. Ide taktieţ o 

zovšeobecnenie zápisu stavových diagramov, ktoré sa uţ pouţívajú v iných XML 

konceptoch (VoiceXML, CCXML). Z ich návrhu (síce ešte neukončeného 

a neschváleného) však moţno vycítiť omnoho väčšie moţnosti a uplatnenie.  

 

Uţ v návrhu jazyka SCXML sa počíta s jeho uplatnením v nasledujúcich oblastiach, 

napríklad ako : 

 Dialógový jazyk vyššej úrovne – na riadenie hlasových modulov VoiceXML 3.0
17

 

 Metajazyk hlasových aplikácií umoţňujúci prístup k databázovým a business 

modulom (na rozdiel od VoiceXML) 

 Prostredie stavových automatov pre budúce verzie jazyka CCXML
18

 

 Univerzálny jazyk na riadenie procesov ľubovoľného kontextu  

 

Toto stručný vymenovanie samozrejme neobsahuje všetky moţnosti uplatnenia.  

2.7.2 Základné elementy 

Popis kaţdého elementu moţno rozdeliť na 4 časti – význam a pouţitie, jeho atributy, 

povolené vnorené podelementy a prípadná súvislosť elementu so spracovaním dokumentu. 

Vzťahy a obmedzenia týkajúce sa jednotlivých elementov sú znázornené na diagrame tried 

v prílohe.  

 

<scxml> 

Tvorí koreňový element celého SCXML dokumentu. Obsahuje informácie o verzii 

dokumentu, mennom priestore a najmä počiatočnom stave dokumentu.  

 

                                                 
17

 VoiceXML – je štandard XML formátu špecifikujúceho interaktívne hlasové dialógy medzi 

počítačom a človekom. http://www.w3.org/TR/voicexml20/  

18
 CCXML (Call Control XML) – je XML štandard navrhnutý na poskytnutie telefónnej podpory 

k jazyku VoiceXML. http://www.w3.org/TR/ccxml/  

http://www.w3.org/TR/voicexml20/
http://www.w3.org/TR/ccxml/
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Atribúty  

 initialstate – povinný identifikátor počiatočného stavu 

 xmlns – nepovinný implicitný menný priestor, typicky  

      "http://www.w3.org/2005/07/scxml" 

 version – nepovinná verzia dokumentu 

 

Podelementy - <state>, <parallel>, <final> a <datamodel>.  

 

Inicializačná fáza 

Inicializačná fáza dokumentu zahrňuje natiahnutie a spracovanie SCXML dokumentu 

a všetkých externe referencovaných častí. Ďalej nasleduje vytvorenie inštancií dátových 

modelov a natiahnutie externých dátových premenných. Posledný krok je prechod 

automatu do stavu s identifikátorom označenom v atribúte initialstate.  

 

<state> 

Reprezentuje jednoduchý alebo zloţený stav v stavovom diagrame. Na reprezentáciu 

ortogonálneho stavu slúţi element <parallel>. 

 

Atribúty 

 id – povinný a unikátny (v rámci dokumentu) identifikátor stavu 

 src – nepovinný odkaz na externý súbor obsahujúci materiál na vloţenie do tohto 

stavu 

 task – je boolovská hodnota označujúca stav za úlohu vyţadujúcu reporting. Pri 

hodnote true bude zaznamenaný kaţdý vstup a výstup zo daného stavu. Tento 

atribút je povolený iba u zloţených stavov, kde má zmysel zaznamenávať úspech 

alebo neúspech úlohy, ktorú stav reprezentuje. Za úspech sa povaţuje dosiahnutie 

niektorého z <final> podstavov a za neúspech všetky ostatné druhy opustenia 

stavu.  

 

Podelementy - <onentry>, <onexit>, <transition>, <initial>, 

<state>, <parallel>, <final>, <history>, <anchor>, 

<datamodel>, <invoke>. 
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Odkazy na externé súbory 

Elementy  <state> a <parallel> majú nepovinný atribút src, ktorý obsahuje odkaz 

(URL) na externý súbor. Daný súbor by mal odpovedať SCXML schématu, avšak nemusí 

splňovať extra schematické podmienky určené v popise elementov jazyka SCXML. Môţe 

napríklad obsahovať prechody do stavov nevyskytujúcich sa v danom dokumente. 

Odkazom na takýto externý súbor sa pripája časť jeho obsahu na začiatok stavu, ktorý na 

neho odkazuje. Vloţený obsah závisí na zloţení URL. Pokiaľ neobsahuje znak „#‟, pripojí 

sa obsah celého <scxml> element vrátane elementu <initial>, ktorý sa vytvorí 

z atribútu initialstate. Ak URL obsahuje znak „#‟, tak reťazec, ktorý za ním 

nasleduje bude pouţitý ako identifikátor stavu a jeho obsah sa pouţije na pripojenie k 

dokumentu. 

 

<parallel> 

Reprezentuje ortogonálny stav. Vstup do tohto stavu znamená paralelný vstup do kaţdého 

z jeho podstavov. Prechod z ľubovoľného podstavu mimo rodičovský ortogonálny stav 

vyvolá <onexit> akcie jeho podelementov v poradí určenom v dokumente a následne 

vyvolá <onexit> akciu ortogonálneho stavu. Opustiť tento stav je moţné i vyvolaním 

udalosti “ID.done“, kde ID je identifikátor ortogonálneho stavu, prípadne dosiahnutím 

<final>  podelementu v kaţdom z jeho podstavov. Sémantika je teda skoro rovnaká ako 

u Harelových statechartov pouţitých v jazyku UML. Jediným rozdielom je ťaţkopádna 

moţnosť zachytenia výstupného prechodu z celého ortogonálneho stavu. Výstup 

z ortogonálneho stavu sa v SCXML zapíše ako prechod <transition> do kaţdého 

vnoreného stavu. Nie je moţné zachytiť ho jediným <transition> prechodom 

prislúchajúcim stavu <parallel>. Tento ako i ďalšie nedostatky, prípadne návrhy na 

zmeny jazyka SCXML sú popísané v kapitole 3.4.  

 

Atribúty – sú rovnaké ako u elementu <state> 

Podelementy - <onentry>, <onexit>, <transition>, <state>, 

<parallel>, <history>, <anchor>, <datamodel> 

 

<initial> 
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Reprezentuje pseudostav určujúci defaultný stav zloţeného stavu. Kaţdý zloţený stav tak 

musí obsahovať podelement <initial>. Obsahuje práve jediný podelement 

<transition>, ktorého cieľom je niektorý z podstavov zloţeného stavu. 

 

Atributy 

 id – povinný a unikátny identifikátor stavu 

 

Podelementy – práve jeden defaultný prechod <transition> bez udalosti, stráţnej 

podmienky a s jediným cieľom.  

 

<final> 

Reprezentuje konečný stav zloţeného stavu, prípadne celého stavového automatu. 

Dosiahnutie <final> stavu znamená ukončenie práce jeho rodičovského stavu 

a vyvolanie udalosti “ParentID.done“, kde ParentID je identifikátor rodičovského stavu. 

Ak je rodičovským stavom priamo stavový automat,  <scxml> element, zastaví sa 

a ukončí svoju činnosť. 

 

Attributy 

 id – povinný a unikátny identifikátor stavu 

 

Podelementy – neobsahuje ţiadne 

 

<onentry>, <onexit> 

Reprezentujú vstupné a výstupné akcie stavu. Neobsahujú ţiadne atributy a ich jediným 

účelom je zaznamenanie spustiteľného obsahu. Ten je zaznamenaný v rámci 

podelementov. Viac o spustiteľnom obsahu nájdete v kapitole 2.7.5. 

 

<transition> 

Vyjadruje prechod medzi stavmi. Pri vyvolaní udalosti špecifikovanej v atribute event, 

je vyvolanie prechodu podmienené stráţnou podmienkou. Pokiaľ je určená, prechod sa 

vyvolá aţ pri jej kladnom vyhodnotení. Pojem vyvolanie prechodu znamená vykonanie 

jeho spustiteľného obsahu po ukončení <onexit> akcie zdrojového stavu a pred 

vykonaním <onentry> akcie cieľového stavu určeného atribútom target. 

Nešpecifikovaním cieľového stavu sa vyvolá iba spustiteľný obsah prechodu a automat 
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zostane i naďalej v zdrojovom stave. Pozor však na určenie cieľového stavu ako 

zdrojového! V danom prípade dôjde i k vykonaniu výstupnej a vstupnej akcie zdrojového 

stavu. Pri špecifikovaní atribútu anchor automat prejde do naposledy navštíveného 

stavu obsahujúceho kotvu so zhodujúcim sa typom. Atribúty target a anchor sa teda 

vzájomne vylučujú a môţe byť určený maximálne jeden z nich. 

  

Atribúty 

 event – nepovinný názov spúšťajúcej udalosti 

 cond – nepovinná stráţna podmienka. Prechod sa vykoná aţ po jej splnení. 

 target – zoznam identifikátorov stavov oddelených medzerami. Určuje cieľové 

stavy prechodu. Ak ich je viac, tak všetky musia byť v rozličných komponentoch 

jedného ortogonálneho stavu. 

 anchor – typ kotvy, viac informácií o kotve v rozšíreniach stavového modelu 

2.7.3. 

 

Podelementy – priamymi podelementami sú elementy na zaznamenanie spustiteľného 

obsahu.  

 

<history> 

Reprezentuje pseudostav histórie a rovnako ako u spomínaných Harelových statechartov 

z UML vyjadruje konfiguráciu zloţeného alebo ortogonálneho stavu pred jeho posledným 

opustením. Opäť existujú 2 typy, plytká a hlboká história a tento typ sa určuje atribútom 

type. 

 

Atributy 

 id - povinný a unikátny identifikátor stavu 

 type – typ histórie. Moţné hodnoty sú shallow (plytká) a deep (hlboká) 

 

Podelementy - maximálne jeden defaultný prechod <transition> bez udalosti, 

stráţnej podmienky. Cieľ prechodu je u zloţeného stavu práve jeden a u ortogonálneho 

stavu je to zoznam stavov, jeden z kaţdého ortogonálneho regiónu. 
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2.7.3 Rozšírenia oproti základnému stavovému modelu 

Nasledujúce elementy tvoria rozšírenia, ktoré SCXML pridalo k základnému 

Harelovmu stavovému modelu. Vzťahy medzi nasledujúcimi elementmi sú znázornené na 

obrázku Obrázok 11. 

State ParralelAnchor

Invoke

Param Content Finalize

1

0..1

* 0..1 0..1

0..1 * * 0..1

 

Obrázok 11: SCXML - Vzťahy medzi elementmi rozšíreného modelu 

<invoke> 

Je nástroj vhodný na vyvolanie externých sluţieb. Môţe byť iba súčasťou jednoduchého 

stavu. Typ externej sluţby sa určí atribútom targettype (napr. sluţby SCXML, VoiceXML, 

CCXML) a dokument, ktorý má daná sluţba interpretovať, sa určí parametrom src alebo 

srcexpr. Spustenie udalosti vyvolávajúcej nastavenú sluţbu prebehne ihneď po 

ukončení <onentry> akcie daného stavu. Na predávanie parametrov slúţia 

podelementy <param> a <content>. Počas výkonu príjme stavový automat udalosti 

od spustenej sluţby a pred uskutočnením akéhokoľvek prechodu sa na danú udalosť spustí 

obsah <finalize> podelementu. Moţnosť spustenia inštancie, napr. externého 

stavového automatu, umoţňuje opätovné vyuţitie zapuzdrených častí (kódu). O 

synchronizácii udalostí a prerušení činnosti sluţby sa dozviete viac v [5]. 

 

Atribúty 

 targettype – povinný atribút určujúci typ externej sluţby. Defaultná hodnota je 

"scxml". Ďalšie moţnosti sú napríklad "vxml", "ccxml", ktoré označujú 

interpret jazyka VoiceXML 2.x a CCXML 1.0  

 src – URL dokumentu na interpretovanie externou sluţbou 

 srcexpr – výraz, ktorý sa vyhodnotí na validné URL  
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Podelementy - <param>, <finalize>, <content> 

 

Atribúty src, srcexpr a podelement <content> sa vzájomne vylučujú. 

 

<param> 

Slúţi na predanie dát, parametrov externe spustenej sluţbe. Kaţdý parameter má povinný 

názov a jeho hodnota sa určí z výrazu v atribúte expr. Pokiaľ tento atribút nie je zadaný, 

názov parametru sa vyhodnotí zároveň ako XPath
19

 výraz do príslušného dátového 

modelu. 

 

Atribúty 

 name – povinný názov parametru. Nemusí ale môţe špecifikovať uzol 

z príslušného dátového modelu 

 expr – výraz, ktorý sa vyhodnotí ako validný XML strom. Môţe to byť i XPath 

výraz špecifikujúci časť dátového modelu. 

 

Podelementy – neobsahuje ţiadne 

 

<finalize> 

Reprezentuje spustiteľný obsah, ktorý sa vyvolá na kaţdú udalosť vyvolaný externou 

sluţbou. Jeho úlohou je normalizovanie formátu dát udalosti ( tie sú prístupné ako 

premenná _eventdata v spustiteľnom obsahu) pred vyvolaním prechodu. Počas 

normalizácie má za úlohu i aktualizáciu dátového modelu. Implementácie by mali 

obsahovať i kanonickú formu <finalize> elementu, ktorá by mala na starosti 

aktualizáciu dátového modelu, tj. kaţdej časti dátového modelu predanej v parametri 

<param> bez určeného atribútu expr. 

 

Atribúty – neobsahuje ţiadne 

Podelementy - spustiteľný obsah, kapitola 2.7.5 

 

<content> 

                                                 
19

 XPath – jazyk na adresovanie častí XML dokumentov. http://www.w3.org/TR/xpath 

http://www.w3.org/TR/xpath
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Predstavuje dáta, ktoré sa v uloţenom tvare odošlú externe spustenej sluţbe na 

interpretáciu. Je súčasťou elementu  <invoke>. 

 

Atribúty – neobsahuje ţiadne 

Podelementy – ľubovoľné dáta z ľubovoľného menného priestoru, dokonca nemusia 

tvoriť XML formu.  

 

<anchor> 

V preklade kotva. Tento nový prvok umoţňuje funkcionalitu návratu (go back) a 

prepracovania (redo), ktorá sa zvykne v niektorých aplikáciách vyuţívať. Môţe byť 

súčasťou stavu. Pri vstupe do takéhoto stavu sa ešte pred vykonaním vstupnej akcie vytvorí 

kópia dátového modelu. V prípade neuvedeného atribútu snapshot sa vytvorí kópia 

celého dátového modelu. Pri jeho uvedení sa kopíruje iba časť špecifikovaná jeho XPath 

výrazom. 

 

Atribúty 

 type – povinný atribút určujúci typ kotvy 

 snapshot – nepovinný atribút určujúci miesto (pomocou XPath výrazu) 

v dátovom modely 

 

Podelementy – neobsahuje ţiadne 

2.7.4 Dátový model 

Dátový model poskytuje jednotný prístup k dátam stavového automatu. Jeho návrh je 

momentálne iba v provizórnej forme a ako sa uvádza v návrhu jazyka SCXML [5] 

v budúcnosti sa môţe výrazne zmeniť alebo oddeliť do samostatnej špecifikácie. Súvisiace 

elementy sú popísané niţšie a vzťahy medzi nimi vyjadrené na obrázku 12: 

DataModel Data

1 *
 

Obrázok 12: SCXML - Vzťahy medzi elementmi dátového modelu 

<datamodel> 

Dátový model reprezentuje zoznam dát, ktorý moţno priradiť stavu alebo priamo celému 

koreňovému elementu. Prístup k jednotlivým dátovým elementom sa uskutočňuje 
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pomocou identifikátoru stavu (“ID.Názov_dat”). K dátam koreňového elementu sa potom 

pristupuje pomocou prefixu “_dm.“.  

 

Atribúty 

 schema – URL schématu dátového modelu. Moţe sa vyskytnúť iba 

v najvrchnejšom dátovom modeli, teda v tom ktorý patrí koreňovému <scxml> 

elementu 

 

Podelementy - <data> 

 

<data> 

Predstavuje jeden dátový element, ktorý je identifikovaný unikátnym názvom v rámci 

dátového modelu. Hodnota elementu  je určená atribútmi src, expr alebo jeho 

podelementami. Dané tri moţnosti sa však vzájomne vylučujú. 

 

Atribúty 

 name – názov elementu, unikátny v rámci dátového modelu 

 src – URL odkazujúce na zdroj dát  

 expr – výraz, ktorý po vyhodnotení predstavuje hodnotu elementu 

 

Podelementy – ľubovoľný počet XML štruktúr 

2.7.5 Spustiteľný obsah 

Spustiteľný obsah pozostáva z akcií, ktoré sa vykonávajú ako súčasť prechodov alebo 

pri vstupe a výstupe zo stavu. Tento obsah by mal byť schopný modifikovať dátový model, 

vyvolávať udalosti a vyuţívať funkcionalitu pouţívanej platformy. Jeho moţnosti do 

značnej miery závisia od implementácie interpreta jazyka SCXML. Ako celok a 

predstavuje atomickú a jednoduchú operáciu, počas ktorej sa nespracovávajú ţiadne 

udalosti a nevyvolávajú prechody. Mal by sa preto uskutočniť čo najrýchlejšie.  

Jazyk SCXML definuje minimálnu mnoţinu elementov, ktorú je moţné vyuţívať. Jej 

rozšírenie závisí na implementácii. Vzťahy medzi jednotlivými elementmi spustiteľného 

obsahu sú znázornené na obrázku 13. 
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ExecutableContent

Log Assign Validate Event Send If

Elseif Else

*
**

1

*

1

*

*

*

*

11

*

 

Obrázok 13: SCXML - Vzťahy medzi elementmi spustiteľného obsahu 

Definovanú mnoţinu elementov spustiteľného obsahu moţno rozdeliť do nasledujúcich 

kategórií : 

 

Operácie s dátovým modelom 

Na modifikáciu dátového modelu slúţi element <assign>. 

 

<assign> 

Pomocou tohto elementu moţno na v dátovom modele, na mieste určenom atribútom 

location, priradiť novú hodnotu. Priradená hodnota je určená atribútom src, expr 

alebo podelementami elementu <assign>.  Tieto tri moţnosti sa vzájomne vylučujú. 

 

Atribúty 

 location – povinný atribút obsahujúci XPath výraz určujúci umiestnenie 

v dátovom modele, kam sa má priradiť nová hodnota. 

 src – URL odkazujúce na súbor obsahujúci novú hodnotu 

 expr – výraz, ktorý po vyhodnotení vytvorí novú hodnotu na priradenie 

 

Podelementy – ľubovoľný počet XML štruktúr 

 

Spôsoby priradenia 

Priradenie novej hodnoty do dátového modelu prebieha pomocou XPath výrazu a existujú 

preto 3 moţnosti priradenia : 
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1. Priradenie hodnoty elementu – nová hodnota nahradí všetky jeho podelementy. 

Vymazanie podelementov moţno dosiahnuť napríklad nastavením atribútu expr 

na prázdny reťazec. 

2. Priradenie hodnoty atribútu – priradiť hodnotu do atribútu je moţné iba ak je to 

reťazec, ostatné prípady sú povaţované za chybné. 

3. Priradenie množine elementov – prebieha iteráciou cez všetky elementy a 

priradením podľa bodu 1. 

 

<validate> 

Tento element vyvolá validáciu dátového modelu. Dátový model sa validuje iba týmto 

explicitným spôsobom. 

 

Atribúty 

 location – XPath výraz určujúci časť dátového modelu k validácii. Je 

nepovinný a pri jeho nezadaní sa validuje celý dátový model 

 schema – URL s umiestnením schématu na validáciu dátového modelu. Opäť 

nepovinný atribút. Pri jeho vynechaní sa pouţije schéma z dátového modelu 

v koreňovom elemente. Za chybu sa povaţuje neurčenie ţiadneho z týchto 

atribútov.   

 

Podelementy – neobsahuje ţiadne 

 

Generovanie udalostí 

Generovanie udalostí je moţné pomocou elementov <event> alebo <send>. 

 

<event> 

Tento element vyvoláva udalosť. Treba však zdôrazniť, ţe vyvolaná udalosť sa spracuje aţ 

po ukončení spustiteľného obsahu. Pri jej vyvolaní elementom <event> sa iba zaradí do 

internej fronty, kde bude čakať na ďalšie spracovanie. 

Atribút name určuje názov udalosti, ktorý sa pri jej spracovaní napasuje na atribút event 

v existujúcich prechodoch <transition>. 

 

Atribúty 

 name – názov udalosti 
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Podelementy – neobsahuje ţiadne 

 

<send> 

Tento element slúţi na posielanie udalostí a dát externým systémom, taktieţ na vyvolanie 

externej udalosti v aktuálnej SCXML relácii. Rovnako <send> i <event> dokáţu 

vyvolať internú udalosť, rozdiel medzi nimi však je v tom, ţe u <send> sa táto udalosť 

zaradí do fronty externých udalostí a u <event> do fronty interných udalostí. Fronta 

externých udalostí sa spracováva aţ keď je fronta interných udalostí prázdna. Je tam teda 

časový rozdiel v spracovaní. Viac o spracovaní udalostí moţno nájsť v sekcii 

o interpretácii SCXML algoritmov v [5].  

Na určenie typu a cieľa udalosti slúţia atribúty targettype a target. Prvý 

z nich určuje typ udalosti, jeho defaultná hodnota je “scxml“. Pokiaľ platforma zadaný typ 

nepodporuje, vyvolá udalosť o chybnom type “error.send.targettypeinvalid“. Zadaním 

typu sa určí spôsob doručenia a v atribúte target je výraz určujúci identifikátor 

adresáta, ktorému sa má udalosť doručiť. Pri jeho nešpecifikovaní bude adresátom aktuálna 

SCXML relácia. Ak je adresát nedosiahnuteľný vyvolá sa udalosť o nedostupnom 

adresátovi “error.send.targetunavailable“. Podporované typy udalostí závisia na pouţitej 

platforme. Tá môţe podporovať napríklad webové sluţby, HTTP Get, SIP
20

, ale dané typy 

by mali začínať predponou “x-“, označujúcou, ţe ide o typ závislý na platforme. 

 

Atribúty 

 event – výraz, ktorý po vyhodnotení vytvorí názov udalosti 

 target – výraz špecifikujúci unikátny identifikátor na platforme kam má byť 

zaslaná udalosť 

 targettype – výraz určujúci typ cieľa udalosti. V špecifikácii sú definované 2 

hodnoty “scxml“ a “webservice“. 

 sendid – výraz určujúci umiestenie z dátového modelu. Na dané miesto sa vloţí 

interne generovaný unikátny identifikátor priradený k tejto udalosti.  

 delay – výraz určujúci časový interval. Element <send> sa vyhodnotí ihneď, ale 

udalosť sa odošle aţ po uplynutí uvedeného času  

                                                 
20

 SIP (Session Initiation Protocol) – protokol na vytváranie spojenia (relácie) medzi jedným 

a viacerými účastníkmi. http://en.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol  

http://en.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
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 xmlns – menný priestor identifikujúci formát obsahu správy. Môţe sa vyskytnúť 

viackrát 

 namelist – zoznam častí dátového modelu, ktoré budú priloţené k správe. Viac 

v časti o obsahu správy 

 hints – dáta s informáciami pre implementujúcu platformu. Pouţiteľné napríklad 

na optimalizáciu prenosu správy atď. 

 

Podelementy – závisia od typu posielanej správy  

 

Obsah správy 

Obsah správy sa nastavuje dvoma vzájomne sa vylučujúcimi spôsobmi. Ich vymenovanie 

vrátane príkladov prevzatých z návrhu [5] : 

 

1. Určenie názvu udalosti – názov udalosti sa určí výrazom v atribúte event 

a pomocou atribútu namelist k nej moţno pridať zoznam častí dátového modelu. 

Podelementy sa v danom prípade neuvádzajú. 

 

<datamodel> 

<data name="sendid"/> 

  <data name="target" expr="'tel:+18005551212'"/> 

  <data name="content" 

expr="'http://www.example.com/mycontent.txt'"/> 

</datamodel> 

    ... 

<send target="target" targettype="'x-messaging'" 

 event="'fax.SEND'" namelist="content" 

 sendid="sendid"/> 

 ... 

 

2. Určenie menného priestoru a explicitného obsahu – atribútom xmlns moţno 

zadať menný priestor na vytvorenie podelementov  elementu <send>, tie budú tvoriť 

obsah správy. 

 

<send target="'csta://csta-server.example.com/'" 

        targettype="'x-csta'" 
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        xmlns:csta="http://www.ecma.ch/standards/ecma- 

 323/csta"> 

  <csta:MakeCall> 

    <csta:callingDevice>22343</callingDevice> 

    <csta:calledDirectoryNumber>18005551212 

    </csta:calledDirectoryNumber> 

  </csta:MakeCall> 

</send> 

 

Elementy riadenia toku 

Riadenie toku znamená smerovanie toku spustiteľného kódu v závislosti na určitých 

podmienkach. V programovacích jazykoch sú na to určené rôzne koncepty (if, switch, 

cykly a pod. ). Asi najznámejší z nich bol zvolený i do špecifikácie jazyka SCXML. Je ním 

podmienka if, elseif, else. Kaţdej zo spomenutých častí náleţí vlastný element. 

 

<if> 

Slúţi na umiestenie spustiteľného obsahu a jeho čiastočne spracovanie v závislosti na 

vyhodnotenej podmienke. Jeho obsah rozdeľujú podelementy <elseif> a <else>. 

Kaţdej takto rozdelenej časti predchádza element s podmienkou v atribúte cond. Pri 

vyhodnocovaní sa postupuje od elementu <if> . Pri splnení jeho podmienky sa vykoná 

časť kódu, ktorá za ním nasleduje. Pokiaľ splnená nie je, pokračuje sa v nasledujúcej 

<elseif> časti, aţ kým nebude niektorá z podmienok splnená. Ak ţiadna z podmienok 

elementov <if> a <elseif> nie je splnená, vykoná sa spustiteľný obsah za elementom 

<else>, pokiaľ je uvedený. Elementy <elseif> a <else> sa ako podelementy môţu 

vyskytnúť v ľubovoľnom počte a poradí. Dôleţitú časť podmienky však tvorí obsah 

elementu <if> po prvý element <else> (vrátane časti, ktorú definuje) a ak sa 

nevyskytuje, tak aţ po koniec elementu <if>. Celý obsah uvedený za časťou prvého 

elementu <else> sa nikdy nevyhodnotí a je preto nadbytočný. Ukáţka je znázornená 

niţšie, v časti s príkladom pouţitia elementu <if>. 

  

Atribúty 

 cond – booleovský výraz 

 

Podelementy - <elseif>, <else> a elementy spustiteľného obsahu 
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Príklad použitia 

 

<if cond="..."> 

  <!-- táto časť sa zvolí pri splnení podmienky v <if> --> 

  <elseif cond="..."/> 

  <!-- pri neslpnenej podmienke v <if> a splnenej v <elseif> 

sa zvolí táto časť. Inak sa postupuje nižšie po 

následujúcich <elseif> elementoch --> 

  <elseif cond="..."/> 

  ... 

  <elseif cond="..."/>   

  <else/> 

  <!-- časť zvolená, ak všetky predošlé podmienky neboli 

splnené --> 

  <else/> 

  <!-- táto časť nebude zvolená nikdy --> 

</if> 

 

<elseif> 

Rozdeľuje obsah elementu <if>. Má jediný atribút cond, ktorý obsahuje booleovský 

výraz určujúci podmienku. Neobsahuje ţiadne podelementy. 

 

<else> 

Rozdeľuje obsah elementu <if>. Je synonymom pre element <elseif 

cond="true">. Neobsahuje ţiadne podelementy. 

 

Ladiace elementy 

V návrhu je definovaný iba jeden ladiaci element a tým je element <log>. 

 

<log> 

Tento element slúţi na výpis ladiacich informácií alebo zápis protokolu priebehu. Tieto 

ladiace informácie sú často i v iných jazykoch vyuţívané vývojármi pri ladení, 

optimalizácií alebo analýze programu. Spôsob zobrazenia týchto správ je závislý na 

implementácii, nesmie však ovplyvniť interpretáciu SCXML dokumentu. 
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Atribúty 

 label – výraz, ktorý bude po vyhodnotení označovať zmysel záznamu 

 expr – povinný atribút. Jeho hodnotou je výraz, ktorý po vyhodnotení vytvorí 

hodnotu záznamu 

 level – úroveň záznamu. Záznam sa vytvorí iba ak je systém na rovnakej alebo 

vyššej úrovni. Hodnoty a mechanizmus na spracovanie tejto úrovne majú byť 

špecifikované v nasledujúcich verziách návrhu jazyka SCXML 

 

Podelementy – neobsahuje ţiadne 

 

Užívateľsky definované elementy 

Tieto elementy moţno definovať v iných menných priestoroch a vyjadrujú špecializované 

akcie. Ich zápis je skrátenou formou pre zápis elementom <send>. Kvôli interpretácii 

týchto elementov je nutné definovať v ich špecifikácii presné mapovanie na element 

<send>.  

 

Príklad špecializovaného elementu <accept> z jazyka CCXML : 

 

<transition event="ccxml:connection.alerting"> 

  <ccxml:accept connectionid="_eventdata.connectionid"/> 

</transition> 

 

Preloţenie predošlého príkladu pomocou elementu <send> : 

 

<datamodel> 

 <data name="connectionid"/> 

</datamodel> 

 

<transition event="ccxml:connection.alerting"> 

 <assign  name="connectionid" 

expr="_eventdata.connectionid"/> 

 <send  targettype="ccxml"  

   event="ccxml:accept" 

  namelist="connectionid"/> 
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</transition> 

2.7.6 SCXML Schéma 

Súčasný návrh jazyka SCXML [5] v obsahuje v jednej z príloh i XML schéma 

SCXML.xsd. Dané schéma sa od predošlého (druhého) návrhu jazyka nezmenilo. Jazyk 

však prešiel úpravami. Po hlbšom preštudovaní, testovaní a porovnaní daného schématu 

s textovým popisom jazyka vyšlo najavo, ţe si vzájomne neodpovedajú. Zadané schéma 

taktieţ nie je validné. Nové SCXML schéma, odráţajúce vlastnosti jazyka a schopné 

validácie SCXML dokumentov by sa malo objaviť v najbliţších verziách návrhu jazyka.  

Súčasťou tejto práce bolo vytvorenie schématu z dôvodu validovania SCXML 

dokumentov. Viac o vytvorenom schémate a dodatočných validačných podmienkach sa 

dozviete v kapitole 3.3.  

2.7.7 Ďalšie informácie 

Stručný popis jazyka SCXML a odkazy na jeho prípadné implementácie, ktorých je 

dnes iba niekoľko moţno nájsť v [15]. Detailný popis jazyka sa nachádza v jeho 

poslednom návrhu [5].  
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3 Špecifikácia požiadaviek a rozbor problematiky 

Úlohou tejto práce je vytvorenie grafického nástroja umoţňujúceho editovanie 

stavových automatov. Vytvorenie stavového automatu má poslúţiť na návrh dialógových 

(hlasových a multimediálnych) aplikácií. K zápisu, reprezentácii návrhu má byť pouţitý 

rozvíjajúci sa jazyk SCXML. Na základe tejto reprezentácie bude grafické prostredie na 

úprave stavového automatu odráţať moţnosti, ktoré tento jazyk poskytuje. SCXML 

v súčasnosti predstavuje návrh štandardu, ktorý ešte nie je ukončený ani schválený.  

Primárne poţiadavky na tento CASE nástroj (ďalej SCXML Editor) teda vyplývajú 

z moţností jazyka a budú popísané niţšie v kapitole. Druhotnou poţiadavkou alebo taktieţ 

i účelom práce je zhodnotenie súčasného návrhu jazyka SCXML (z dňa 21.2.2007) na 

základe porovnania s jazykom UML. Jazyk UML má za sebou niekoľkoročné skúsenosti. 

Jeho stavové automaty vychádzajú z objektovo orientovanej verzie Harelových 

statechartov, z ktorých myšlienky čerpá i jazyk SCXML. Práve z daného dôvodu budú 

grafické prvky prislúchajúce elementom jazyka SCXML vychádzať z uţ zauţívaných 

grafických prvkov jazyka UML. SCXML je prezentovaný ako univerzálny jazyk 

stavových automatov. Vytvorenie SCXML Editoru vychádzajúceho z jeho moţností 

poukáţe na rozdiely, medzi ním a stavovými automatmi jazyka UML. Tieto rozdiely ukáţu 

niektoré nedostatky jazyka SCXML, ako napríklad neschopnosť vytvorenia konštrukcie, 

ktorý UML dokáţe zobraziť a je často vyuţívaný (napr. výstupný prechod z celého stavu).  

Spísaním nedostatkov, nezrovnalostí prípadne i chýb, ktoré z nášho pohľadu popis 

jazyka SCXML obsahuje a ich odoslaním skupine VoiceBrowser moţno prispieť k vývoju 

jazyka SCXML. Spísaním tohto návrhu sa zaoberá kapitola 3.4. 

3.1 Grafický nástroj 

SCXML editor, ako grafický nástroj, musí splňovať aspoň základné poţiadavky, na 

ktoré ste zvyknutí pri nástrojoch tohoto typu, ale i pri beţných programoch. Moţno ich 

zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

3.1.1 Nasadenie  

Nasadenie a inštalácia musí byť jednoduchá a zvládnuteľná beţným pouţívateľom 

počítača. I keď sa jedná o špecializovaný CASE nástroj, ktorý môţe byť súčasťou 

(pluginom) rozsiahlejších nástrojov, jeho nasadenie musí prebehnúť jednoducho. Súčasťou 

programu bude i uţívateľská dokumentácia obsahujúca pokyny k inštalácii a k obsluhe 

programu. 
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3.1.2 Jednoduchosť 

Pouţívanie musí byť jednoduché, intuitívne a zrozumiteľné. Samozrejme bez 

základného prehľadu o jazyku SCXML, ktorý je poskytnutý v kapitole 2.7, nebude pre 

uţívateľa zrejmý význam jednotlivých ovládacích prvkov a nastavovaných vlastností. 

V rámci jednoduchosti je potrebné pridrţiavať sa základného cieľa práce, teda vytvorenia 

editoru stavového automatu na základe moţností jazyka SCXML. Grafické nástroje 

zvyknú obsahovať veľké mnoţstvo pomocných príkazov od zarovnávania prvkov, cez 

kopírovanie, vystihovanie mazanie prvkov aţ rôzne špecializované príkazy. Tieto 

vylepšenia by mohli byť súčasťou návrhu do budúcich verzií programu, pre účel práce 

však nie sú nevyhnutné. 

3.1.3 Základné úkony 

Formát grafickej reprezentácie stavových automatov je závislý na zvolenej 

implementácii. Program musí umoţňovať vytváranie nových dokumentov, otváranie 

a ukladanie existujúcich dokumentov v tomto implementáciou určenom formáte. Súčasťou 

programu musí byť i moţnosť vygenerovania čistého SCXML dokumentu. Otvorenie, 

spracovanie a zobrazenie takéhoto dokumentu bez dodatočných informácii o umiestení, 

veľkosti grafických prvkov atď. by viedlo k analýze grafu stavového automatu. Následne 

za pouţitia topologických alebo návrhových algoritmov by bolo moţné zobraziť diagram 

stavového automatu v zrozumiteľnej forme. Pouţitie týchto algoritmov však opäť nesúvisí 

s účelom práce. Mohlo byť však vhodným rozšírením budúcej verzie programu. 

3.2 Grafické elementy 

Ako uţ bolo spomínané, na reprezentáciu grafických elementov jazyka SCXML 

poslúţia grafické prvky z jazyka UML. K väčšine XML elementov jazyka SCXML stačí 

priradiť jeden ekvivalentný grafický element. Niektoré elementy však nepotrebujú grafickú 

reprezentáciu, pretoţe vyjadrujú vlastnosť alebo súčasť iného elementu. Tú je vhodnejšie 

nastaviť iným spôsobom, napríklad formou dialógového okna, pomocou ovládacích 

prvkov. Riešenie sa ponechá na zvolenej implementácii. Viac o nej sa dozviete v kapitole 

4.3 o návrhu implementácie. 

3.2.1 Priradenie grafického zápisu SCXML elementom 

Po analýze elementov jazyka SCXML a ich porovnaní s ekvivalentnými grafickými 

prvkami jazyka UML vnikla tabuľka 3. Obsahuje priradenie grafického zápisu niektorým 

SCXML elementom. 



50 

 

   

Tabuľka 3: Grafický zápis SCXML elementov 

SCXML element Grafický zápis elementu 

<initial>  

<final> 
 

<history type="deep"> 
 

<history type="shallow"> 
 

<anchor> 

 

<state> 

 

<parallel> 

 

<transition> 

 

 

U pseudostavov <initial>, <final> a <history> neboli potrebné ţiadne 

úpravy a postačil uţ zauţívaný zápis z jazyka UML. Pseudostav <anchor> patrí medzi 

rozšírenia, s ktorými prišiel jazyk SCXML a v UML pre neho neexistuje odpovedajúci 

zápis. Je to jednoduchý element, podobný histórii. Môţe byť akurát cieľom prechodov. 

event [cond] / spustiteľný obsah 
 

<onentry> Spustiteľný obsah 

<onexit> Spustiteľný obsah 
 

Identifikátor stavu 

Stav reprezentujúci 

ortogonálnu 

komponentu č. 1. 

Stav reprezentujúci 

ortogonálnu 

komponentu č. 2 

 

<onentry> Spustiteľný obsah 
<onexit> Spustiteľný obsah 
<invoke> srctype: src | expr 

(pri jednoduchom stave) 

Identifikátor stavu 

Diagram zloženého stavu. 
 

          A 
 [typ kotvy] 

H 

H*  
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Vymyslieť pre neho nový grafický zápis teda nebolo veľmi zloţité. Znázornenie typu 

kotvy bolo zvolené na vyjadrenie spôsobu vyhodnotenia prechodov. Grafický zápis 

elementu <state> je veľmi podobný zápisu z jazyka UML. Rozdielom je akurát 

element <invoke>, ktorý je určitou obdobou DoActivity. Pri ňom je dôleţitý typ a zdroj 

invokovanej sluţby určený atribútmi targettype a src alebo expr. U stavu 

<parallel> si moţno všimnúť rozdiel v zápise regiónov. V UML regióny 

ortogonálneho stavu môţu obsahovať celé diagramy, ktoré tvoria jeho ortogonálne 

komponenty. SCXML neobsahuje ekvivalentný element pre región. Stav <parallel> 

obsahuje namiesto regiónu podstavy typu <state> alebo <parallel>. Tie sú jeho 

ortogonálnymi komponentmi. Na rozdiel od regiónu im však moţno priradiť vstupné 

a výstupné akcie, ktoré je potrebné graficky znázorniť. Pre rozlíšenie ortogonálnych častí 

sme ponechali prerušovanú čiaru pouţívanú na oddelenie jednotlivých regiónov. Obsah 

kaţdej časti sa ale vyplní jediným elementom <state> alebo <parallel>. 

V kapitole o UML sme popisovali viacero grafických prvkov. Join, Fork a Junction 

sme prevzali ako pomocné grafické elementy.  EntryPoint, ExitPoint a Terminate však v 

SCXML zápise nemajú ţiaden ekvivalent. Funkcionalita vstupných a výstupných bodov sa 

pouţíva pri zloţených stavoch a viacnásobnom vyuţití ich funkcionality. SCXML 

umoţňuje opakovane vyuţívať funkcionalitu priradením externého súboru k stavu. 

Referencie na súbory však nemusia existovať počas návrhu, ale aţ pri interpretácii 

SCXML dokumentu. Vloţený obsah tieţ nemusí tvoriť celý obsah stavu, ale iba jeho časť. 

Nemá preto význam snaţiť sa o grafickú úpravu takto vloţených častí. Ak sú súčasťou 

validných SCXML dokumentov, moţno ich editovať priamo u nich. Fukncionalita 

Terminate v jazyku SCXML chýba úplne. Takéto “násilné” ukončenie interpretácie 

dokumentu nie je moţné. Je to jeden z ďalších nedostatkov jazyka SCXML, ktorý by bolo 

vhodné v nasledujúcich návrhoch zmeniť.   

3.2.2 Pomocné grafické elementy 

Za pomocné grafické elementy, ktoré zjednodušujú a sprehľadňujú zápis diagramu 

sme zvolili uţ spomínaný Join, Fork a Junction. Join a Fork splňujú rovnakú úlohu ako 

v jazyku UML. Je ňou spojenie a rozvetvenie prechodov vychádzajúcich a vchádzajúcich 

do častí ortogonálneho stavu. Junction slúţi na spájanie prechodov a bol zvolený zároveň 

ako zjednodušený zápis Choice, nakoľko rozdiely medzi nimi sú minimálne. Ich grafický 

zápis z jazyka UML zostal nezmenený a môţete ho vidieť v tabuľke 4. 
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Tabuľka 4: Pomocné grafické elementy pre jazyk SCXML 

Pomocný element Grafický zápis 

Join 

 

Fork 

 

Junction 

 

 

3.2.3 SCXML elementy bez grafickej reprezentácie 

Názvom SCXML elementy bez grafickej reprezentácie máme na mysli elementy, 

s ktorými nemoţno v rámci diagramu manipulovať, presúvať ich a pridávať na návrhovú 

plochu. Sú to zväčša elementy vyjadrujúce vlastnosti, prípadne obsah iných elementov.  

Zobraziť všetky elementy zo SCXML dokumentu do jeho návrhu, tj. do stavového 

diagramu nemá zmysel. Stal by sa tak neprehľadným. Elementy popisované v tejto časti sú 

preto vhodné na explicitnú editáciu. Návrh tak neutrpí na zrozumiteľnosti. 

 

Koreňový element <scxml>  

Reprezentuje návrhovú plochu na úpravu stavového diagramu. Jeho vstupný stav sa 

vyhodnotí z elementu <initial>. Úprava verzie dokumentu a nastavovanie menných 

priestorov potrebných na jeho validáciu by mala byť v implementácii umoţnená explicitne.   

 

Spustiteľný obsah 

Spustiteľný obsah tvorí (doslovne) podľa názvu obsah, ktorý moţno interpretovať, teda 

spustiť. Je súčasťou elementov <onentry>, <onexit>, <transition> a 

<finalize>. Kedţe takto vytvorený obsah dokáţe byť do značnej miery rozsiahly a 

štrukturovaný, jeho úpravy by opäť mali prebiehať mimo stavového diagramu. Zároveň 

v ňom musí byť znázornený. To z dôvodu rýchleho pochopenia diagramu, bez zbytočného 

dohľadávania tejto funkcionality. Spustiteľný obsah má úlohu akcií z jazyka UML. V ňom 

sú akcie pomenované jednoduchými krátkymi názvami. V praxi sa často vyuţívajú 

deklarácie metód z rôznych programovacích jazykov. Dôleţité je, ţe sú krátke a ich 

[C < 5] 

[else] 
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znázornenie na prechode, prípadne v stave je jednoduché a prehľadné. Pri spustiteľnom 

obsahu, jeho rozsiahlosť a zobrazenie na prechode alebo v stave dokáţe značne 

zneprehľadniť diagram. Tento problém moţno vyriešiť priradením názvu kaţdému bloku 

so spustiteľným obsahom. Názov by v grafickej časti návrhu vyjadroval význam 

funkcionality spustiteľného obsahu a bol by pre uţívateľa zrozumiteľný. Interpret SCXML 

dokumentu by ho mohol zanedbať a spustiteľný obsah interpretovať rovnako, ako je to 

navrhnuté v súčasnosti.  

Pri implementácii SCXML Editoru umoţníme pomenovanie spustiteľného obsahu. Pri 

nevyuţití tejto moţnosti bude spustiteľný obsah zobrazovaný v plnom znení. Spomínanú 

úpravu opäť pridáme k návrhom na zmenu jazyka. 

 

Dátový model 

Slúţi na zápis a reprezentáciu dát prislúchajúcich stavu, alebo celému automatu. Dátové 

elementy môţu obsahovať ľubovoľné dáta a XML štruktúry. Mnoţstvo a rozsah dát bude 

zrejme priamo úmerné zloţitosti dialógu. Pre diagram nie je dôleţité zobrazenie zoznamu 

dát, ale spustiteľný obsah, pomocou ktorého sa k nim pristupuje.  

 

Element <invoke> 

A s ním súvisiace podelementy <param>, <finalize> a <content> nemajú grafickú 

reprezentáciu. Z elementu <invoke>, ktorý môţe byť iba súčasťou jednoduchého stavu, 

sa zobrazuje jeho stručný prehľad. Jeho podelementy nie sú nutnou súčasťou diagramu 

a postačí ich explicitné dohľadanie a úprava.  

3.3 Validácia SCXML dokumentov 

Na validáciu syntaxe SCXML dokumentov je asi najvhodnejším kandidátom XML 

Schéma popisujúca syntax jazyka. Na validáciu správnej sémantiky je potrebná dodatočná 

kontrola podmienok vyplývajúcich z popisu jazyka. Sú to podmienky, ktoré nebolo moţné 

zachytiť jazykom XML Schema.  

3.3.1 Vytvorenie schématu 

Ako súčasť práce bola vytvorená XML schéma jazyka SCXML. Nachádza sa v prílohe 

A.1 SCXML Schéma. Vychádza zo základu, ktorý bol uverejnený v poslednom návrhu 

jazyka [5]. Ten bol upravený tak, aby plne odpovedal textovému popisu jazyka.  

SCXML editor vyuţíva vytvorené schéma na validáciu pouţívaných SCXML 

dokumentov a vytváraných elementov. Treba zdôrazniť, ţe niektoré elementy môţu 



54 

 

obsahovať ľubovoľné XML štruktúry. Príkladom sú elementy <data>, <content>, 

<assign> a uţívateľské elementy spustiteľného obsahu. V týchto prípadoch netreba 

zabudnúť na definíciu pouţívaných menných priestorov. Väčšinou obsah týchto elementov 

reprezentuje určitý druh dát (s výnimkou spustiteľného obsahu), ktorý nie je potrebné 

validovať. Dodatočnú validáciu moţno dosiahnuť u dátového modelu a to interpretáciou 

spustiteľného obsahu (element <validate>). 

3.3.2 Dodatočné validačné podmienky 

Tieto podmienky nebolo moţné zachytiť vo vytvorenom SCXML schémate. Sú však 

dôleţité pre sémantiku niektorých elementov jazyka a potrebné pre dodatočnú validáciu 

SCXML dokumentov. Podľa elementov, s ktorými súvisia ich moţno zhrnúť do 

nasledujúceho zoznamu : 

 

<datamodel>  

 Atribút schema je povolený iba v dátovom modeli prislúchajúcom koreňovému 

elementu.  

 Názvy <data> elementov sú unikátne v rámci jedného dátového modelu. 

<data> 

 Atributy src, expr a obsah elementu sa vzájomne vylučujú. 

<state> 

 U zloţených stavov je podelement <initial> povinný. 

 Element <invoke> sa môţe vyskytovať iba u jednoduchého stavu. 

 Atribút task má zmysel nastaviť na hodnotu true iba u zloţeného stavu. 

<transition> 

 Atribúty anchor a target sa vzájomne vylučujú. 

<initial> a <history> 

 Podelement <transition> nesmie obsahovať atribúty event, cond ani 

anchor. Cieľ tohto prechodu (target) je niektorý z podstavov nadradeného 

stavu. 

<invoke> 

 Atributy src, srcexpr a podelement <content> sa vzájomne vylučujú 

<assign> 

 Atribúty src, expr a obsah elementu sa vzájomne vylučujú 

<send> 
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 Pouţitie dvojíc atribútov event, namelist a xmlns s obsahom elementu sa 

vzájomne vylučujú. 

3.4 Návrh zmien v SCXML 

Počas analýzy jazyka SCXML sme narazili na niekoľko nedostatkov a chýb. K nim 

sme spísali nasledujúci zoznam s návrhmi na zmenu jazyka : 

  

 Stav <parallel> podľa popisu musí obsahovať aspoň jeden podelement 

<state> spolu s podelementom <parallel>. Tento vzťah je znázornený 

násobnosťou 1..* na diagrame tried v prílohe A.2 Diagram tried elementov 

jazyka SCXML Takáto minimálna konfigurácia ortogonálneho stavu určite nebola 

zámerom, skôr sa vyskytla nedopatrením. K popisu by bolo vhodné pridať 

upozornenie, ţe ortogonálny stav musí pozostávať minimálne z 2 podelementov 

<state> a <parallel> (v ľubovoľnej kombinácii). 

 Stav <parallel> neobsahuje prechody. Nemoţnosť zápisu výstupného prechodu 

z ortogonálneho stavu je závaţným nedostatkom jazyka. Moţno ho obísť zápisom 

výstupného prechodu zo všetkých podstavov. To však vedie k zbytočnému a 

rastúcemu počtu prechodov, ktorý vyústi v neprehľadný zápis (v jazyku SCXML 

i jeho grafickom znázornení). V ďalšom návrhu jazyka by táto moţnosť mala byť 

povolená. 

 Spustiteľný obsah tvorí dôleţitú súčasť jazyka. Rovnako dôleţité je i jeho grafické 

znázornenie na diagrame. Príkladom sú UML stavové diagramy, ktoré by bez 

znázornenia akcií boli takmer nepouţiteľné. Veľkosť spustiteľného obsahu však 

diagram do značnej miery zneprehľadní (najmä pri zloţitejších dialógoch). Ako 

návrh na úpravu jazyka odporúčame vytvorenie špeciálneho elementu 

reprezentujúceho spustiteľný obsah. K nemu by bol priradený atribút obsahujúci 

názov objasňujúci význam obsahu. Tento názov by bol vhodný na zobrazenie 

spustiteľného obsahu v rámci diagramu. Mohol by poslúţiť i pri ladení, 

interpretáciu dokumentu by nijako neovplyvnil. 

 Element <invoke> je povolený iba u jednoduchého stavu. Podľa jeho významu 

má určitú podobu s DoActivity aktivitou stavu v jazyku UML. Nevidíme však 

dôvod obmedzovať jeho pouţitie iba na jednoduchý stav. Simulácia DoActivity 

v zloţenom stave je moţná pomocou ortogonálneho stavu, no je ťaţkopádna. 
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Ortogonálny stav by musel obsahovať jeden jednoduchý stav s elementom 

<invoke> a druhý zloţený, ktorý by reprezentoval funkcionalitu stavu.  

 V SCXML nie je moţné explicitne ukončiť interpretácii dokumentu. V jazyku 

UML na to slúţi pseudostav Terminate. Zavedenie odpovedajúceho elementu by 

bolo vhodným rozšírením jazyka. 

 Pri návrhu jazyka SCXML by mala byť zohľadnená jeho moţná grafická 

reprezentácia. Jazyk SCXML predstavuje veľké moţnosti. Bez grafickej 

reprezentácie by však úprava zloţitejších návrhov bola ťaţkopádna a jazyk by 

mohol utrpieť na pouţiteľnosti. Príkladom problému, s ktorým sme sa počas 

grafického návrhu streli je znázornenie hierarchie diagramu. Jazyk SCXML 

umoţňuje zadať referencie na časti externých dokumentov. Tie sa pri inicializácii 

interpretácie vloţia na príslušné miesta dokumentu. Podobnú funkcionalitu 

vyjadruje stavový podautomat z jazyka UML. Treba však zdôrazniť, ţe v SCXML 

sú umoţnené referencie na ľubovoľné elementy! Vloţiť tak moţno nie len celý 

stav, ale i vstupnú akciu, prípadne niektorý prechod. Zvyšný obsah uţ môţe byť 

zadefinovaný priamo v dokumente. Platnosť externých odkazov je dôleţitá aţ pri 

inicializácii dokumentu, počas jeho návrhu odkazy na externé dokumenty nemusia 

byť platné. Pre grafické znázornenie hierarchie je ale vhodné zobrazenie a úprava 

referencovaných častí. Chýba však definícia prístupu k nim a k obsahu 

zadefinovanom priamo v dokumente. Referencované časti by tieţ mali obsahovať 

identifikátory stavov z dokumentu, do ktorého budú vkladané. Iba tak budú mať 

význam v nich zaznamenané prechody. Takto vytvorené externé dokumenty však 

nie sú validné SCXML dokumenty.  
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4 Analýza možných implementácií 

4.1 Existujúce implementácie 

V súčasnosti existuje iba niekoľko implementácií jazyka SCXML. Ţiadna z nich 

nezahrňuje grafický nástroj na návrh odpovedajúcich diagramov. Nasledujúce riešenia sú 

najznámejšie: 

4.1.1 Intervoice Media Exchange 

Je prvý komerčne dostupný projekt implementujúci jazyk SCXML ako prostredie na 

tvorbu komplexných systémov so vzájomnou interakciou. V budúcnosti plánuje 

spoločnosť Intervoice vývoj ďalších produktov zaloţených na platforme vyuţívajúcej 

jazyk SCXML. Viac o projekte a spoločnosti sa dozviete v [16]. 

4.1.2 Apache Commons SCXML 

Apache Commons je projekt organizácie Apache Software Foundation
21

. Účelom  

projektu Commons je poskytnutie opakovane vyuţiteľného open source softwaru
22

  

vytvoreného v programovacom jazyku Java.  

Commons SCXML je projekt implementujúci špecifikáciu jazyka SCXML zameraný 

na vytvorenie a údrţbu Java SCXML modulu. Úlohou tohto modulu je interpretácia 

stavových automatov definovaných v SCXML dokumentoch  a abstrahovanie ich 

programového rozhrania. Viac o projekte sa dozviete na jeho internetových stránkach [17]. 

4.1.3 SCXML Web Laboratory 

Je webové rozhranie k implementácii jazyka SCXML zaloţené na programovacom 

jazyku Oz
23

. Jedná sa o testovací interpret jazyka SCXML s názvom Synergy SCXML. 

Jeho vývoj prebieha na Univerzite v Göteborgu.  

Webowé rozhranie SCXML Web Laboratory s popisom súčasnej verzie Synergy 

SCXML 0.7.5 môţete nájsť na internetovej adrese [18]. 

                                                 
21

 ASF (Apache Software Foundation) – je nezisková organizácia podporujúca softwarové projekty 

Apache 

22
 open source software – software s dostupným zdrojovým kódom, ktorý moţno voľne modifikovať 

a šíriť  

23
 Oz – programovací jazyk Oz. http://en.wikipedia.org/wiki/Oz_programming_language  

http://en.wikipedia.org/wiki/Oz_programming_language


58 

 

4.1.4 IBM Modeling and Integration Tools for State Chart XML 

Spoločnosť IBM vytvorila modelovacie a integračné nástroje na podporu jazyka 

SCXML. Zahrňujú dva prídavné moduly (pluginy). Prvý do aplikácie Rational Software 

Architect
24

, v ktorej umoţňuje transformáciu UML stavových diagramov na SCXML 

dokumenty. Druhý modul je súčasťou internetových prehliadačov Mozilla a Firefox. Slúţi 

na interpretáciu SCXML dokumentov na strane klienta. Dané rozšírenie prehliadačov 

vyuţíva voľne dostupný modul Commons SCXML.  

Spomínané nástroje poskytujú prostriedky na návrh, úpravu a interpretáciu SCXML 

dokumentov. V súčasnosti tvoria najkompletnejšiu mnoţinu nástrojov na podporu jazyka 

SCXML. Detailnejšie informácie sa nachádzajú v [19]. 

4.2 Analýza implementácií 

4.2.1 Nevýhody existujúcich implementácii  

Z existujúcich implementácii jazyka SCXML je SCXML Editoru najbliţšia moţnosť 

transformácie UML stavových automatov na SCXML dokumenty. Jazyk UML však 

neobsahuje moţnosti na zadanie niektorých prvkov špecifických pre jazyk SCXML ( 

dátový model, <invoke>, spustiteľný obsah, atď. ). Do pretransformovaných SCXML 

dokumentov ich treba pridávať dodatočne.   

Výhodou SCXML Editoru je úprava SCXML dokumentov v celom rozsahu 

špecifikácie jazyka. 

4.2.2 Architektúra a spôsob nasadenia 

 

Samostatný nástroj 

SCXML Editor ako samostatný nástroj so sebou prináša výhody jednoduchého nasadenia 

bez viazanosti na iné programy. Bol by závislý jedine na pouţitých technológiách. Menším 

zbrzdením tohto prístupu je vytvorenie vlastného prostredia a architektúry na návrh 

dialógu. Vlastná architektúra návrhu dialógu môţe poslúţiť na prípravu rozšíriteľnosti 

SCXML Editoru. Tú moţno vyuţiť pri ďalších zmenách jazyka SCXML. 

 

Prídavný modul 

                                                 
24

 Rational Software Architect – je vysoko rozvinutý modelovací a vývojový nástroj vyuţívajúci jazyk 

UML a metodiku RUP. http://www-306.ibm.com/software/awdtools/architect/swarchitect/  

http://www-306.ibm.com/software/awdtools/architect/swarchitect/
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Prídavné moduly slúţia na rozšírenie funkcionality uţ existujúcich nástrojov. Príkladom sú 

pluginy vytvorené spoločnosťou IBM (4.1.4) pre aplikáciu Rational Software Architect. 

Ďalšími podobnými vývojovými alebo návrhovými nástrojmi, ktoré podporujú prídavné 

moduly a boli by vhodné na rozšírenie o SCXML Editor sú Microsoft Visual Studio 

2008
25

 a open source vývojové prostredie Eclipse
26

. V kaţdom z týchto moţností je 

výhodou vyuţitie existujúcej návrhovej architektúry. Nevýhodou, ktorá však z nášho 

hľadiska prevyšuje je strata samostatnosti SCXML Editoru a nemoţnosť jeho pouţitia bez 

vývojového prostredia. 

 

Rozšíriteľnosť 

Pri implementácii je vhodné brať v úvahu rozšíriteľnosť výslednej aplikácie. Jazyk 

SCXML je ešte len v návrhu a jeho budúce verzie môţu priniesť radu zmien, vrátane 

nových elementov. Architektúru grafického nástroja je preto potrebné zostaviť do podoby, 

ktorá by umoţňovala jednoduché pridávanie nových grafických elementov, úpravu 

existujúcich. Zároveň by bolo vhodné oddelenie grafickej a funkčnej stránky jednotlivých 

elementov. Tieto vlastnosti umoţnia jednoduchú aplikáciu budúcich zmien jazyka 

SCXML. 

4.2.3 Technológie 

Nasledujúce technológie predstavujú jedny z najlepších technológii vhodných na 

tvorbu diagramového nástroja. 

 

Windows Presentation Foundation - WPF 

Windows Presentation Foundation (WPF) predstavuje grafickú platformu novej generácie. 

Je to jednotná platforma na vývoj moderného uţívateľského rozhrania (pre windows 

i webové aplikácie) zaloţená na programovacej platforme .Net. Umoţňuje tvorbu rozhraní 

zahrňujúcich dokumenty, médiá, 2D a 3D grafiku, animácie a mnoho ďalších funkcionalít. 

Zároveň uľahčuje spoluprácu medzi vývojármi a návrhármi uţívateľského rozhrania.  

Do veľkej miery je postavená na jazyku Extensible Application Markup Language 

(XAML
27

), ktorý umoţňuje oddelenie vzhľadu uţívateľského rozhrania od jeho logiky. 

                                                 
25

 Visual Studio 2008 –  http://www.microsoft.com/cze/msdn/produkty/vstudio/default.mspx  

26
 Eclipse – http://www.eclipse.org   

27
 XAML (Extensible Application Markup Language) – deklaratívny jazyk zjednodušujúci tvorbu 

uţívateľského rozhrania v programovacom modele .Net Framework. http://msdn2.microsoft.com/en-

us/library/ms752059.aspx  

http://www.microsoft.com/cze/msdn/produkty/vstudio/default.mspx
http://www.eclipse.org/
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms752059.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms752059.aspx
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Rozdiel medzi jazykom XAML a inými značkovacími jazykmi je ten, ţe elementy 

XAMLu predstavujú priamo inštancie spravovaných objektov. Vzhľad objektu je tak 

definovaný pomocou štýlov a šablón, ktoré moţno deklarovať pomocou XAML kódu 

alebo vytvoriť a priradiť v príslušnom programovacom jazyku platformy .Net. 

Funkcionalita objektu je následne definovaná v príslušnej triede. Oddelenie vzhľadu 

aplikačného rozhrania od jeho funkcionality umoţňuje grafickým návrhárom navrhnúť 

dané rozhranie bez hlbšej znalosti programovacích jazykov. Bez znalosti jazyka XAML sa 

samozrejme nezaobídu, no vďaka špecializovaným nástrojom ( napr. Microsoft Expression 

Studio) je návrh uţívateľského rozhrania a rozhrania jeho jednotlivých prvkov jednoduchý 

a výsledok pouţiteľný pre vývojárov. XAML v sebe zahrňuje i mnoţstvo špecializovaných 

techník akými sú prepojenie dát (DataBinding), definícia zdrojových dát (Resources), 

vektorová grafika, animácie atď.  

WPF tvorí bohatú a komplexnú grafickú platformu vhodnú na návrh ľubovoľnej 

aplikácie. SCXML Editor ako grafický nástroj však môţe čerpať z jej bohatých moţností 

ešte viac. Viac informácií o WPF sa dozviete v technickom článku [20] uvádzajúcom túto 

technológiu a o jej hlbších detailoch nájdete viac informácií napríklad v [19]. 

 

Eclipse Graphical Editing Framework - GEF 

GEF
28

 je open source framework poskytujúci bohaté grafické editovacie prostredie pre 

aplikácie zaloţené na platforme Eclipse. Vývojárom umoţňuje pretvoriť ich aplikačný 

model na grafický nástroj. Vyuţíva architektúru model-pohľad-radič (MVC- model-view-

controller). Táto architektúra poskytuje moţnosti na jednoduché aplikovanie zmien 

z pohľadu na model. Poskytuje nástroje na označenie, tvorbu a prepojenie editovaných 

prvkov. Obsahuje 2 typy pohľadov na návrh – grafický a stromový. Mapovanie biznis 

modelu na pohľad a mnoho ďalších funkčností, ktoré moţno rozšíriť alebo upraviť podľa 

potreby. GEF bol pouţitý na tvorbu rôznych grafických nástrojov, napríklad na tvorbu 

diagramov  tried,  diagramov aktivít, stavových automatov, na návrh uţívateľského 

rozhrania atď. Z popisu projektu GEF vyplýva, ţe tvorí ideálneho kandidáta na tvorbu 

grafického nástroja pre túto prácu - SCXML Editor.  

4.3 Návrh implementácie 

Na základe predošlej analýzy existujúcich implementácií, moţností nasadenia 

a technológií, sme navrhli nasledujúcu implementáciu SCXML Editoru. 

                                                 
28

 GEF (Graphical Editing Framework) - http://www.eclipse.org/gef/  

http://www.eclipse.org/gef/
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Prostredie 

SCXML Editor bude predstavovať samostatnú aplikáciu s SDI
29

 grafickým rozhraním 

splňujúcu poţiadavky špecifikované v kapitole 3. Samostatnosť zjednoduší poţiadavky na 

nástroj, zmenší réţiu počas jeho tvorby a uľahčí jeho nasadenie.  

 

Použitá technológia 

Z predošlého popisu vhodných technológií sa javí GEF ako najvhodnejší kandidát. Ţiadnu 

z technológií však nechceme zavrhovať. Obe predstavujú bohaté moţnosti na vytvorenie 

nami poţadovaného grafického nástroja. Pre ich kompletné porovnanie by však bolo 

potrebné vytvoriť SCXML Editor v oboch z nich, to ale nie je účelom tejto práce. 

Nakoniec sme sa rozhodli pouţiť WPF. Toto rozhodnutie vyplýva jednak z predošlej 

znalosti platformy .Net a zároveň z lákavých moţností jazyka XAML. Konkrétne nás 

zaujala moţnosť kompletného oddelenia vzhľadu a funkčnosti grafických elementov 

a moţnosť pouţitia šablón na deklaráciu ich vzhľadu. Tieto vlastnosti zvýšia rozšíriteľnosť 

výsledného nástroja. 

 

 

 

  

                                                 
29

 SDI (Single Document Interface) – organizovanie grafického rozhrania do individuálneho 

programového okna pre kaţdý dokument. 
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5 Implementácia 

V tejto kapitole sú uvedené informácie týkajúce sa implementácie SCXML Editoru. Je 

tu prehľad pouţitých nástrojov, popis architektúry a zaujímavých častí implementácie. 

5.1 Použité nastroje 

Pre implementáciu bol zvolený programovací jazyk C# platformy .Net. Dôvodom 

zvolenia tejto platformy je vyuţitie moţností technológie WPF, sady kniţníc pre prácu 

s XML dokumentmi a i predchádzajúce skúsenosti s danou platformou a programovacím 

jazykom C#. Vývoj sa uskutočnil pomocou vývojového prostredia Microsoft Visual Studio 

2008 v kombinácii s prostredím Microsoft Expression Blend
30

. 

5.1.1 VistaICO Toolbar Icons 

V programe boli pouţité ikony VistaICO
31

 z balíku Toolbar Icons, ktoré poslúţili 

ako súčasť nástrojovej lišty.  Pouţitie ikon bolo schválené výrobcom a licencia k nim je 

súčasťou priloţeného CD-ROMu (príloha B). 

5.1.2 Unfold Diagramming Tool 

Unfold
32

 je nástroj na tvorbu diagramov vytvorený v jazyku C# za pomoci WPF. Slúţi 

ako nástroj a súprava pre vývojárov platformy .Net na tvorbu aplikácií integrujúcich 

interaktívne diagramy. Práve z daného dôvodu bol pouţitý ako základ implementácie. Jeho 

dostupná (obmedzená) varianta je dostupná pod licenciou GPL
33

. V základe 

implementácie sa z neho ponechal vzhľad a nástrojová lišta pripomínajúca tzv. Office 

Ribbon pouţitý v novej verzii Microsoft Office 2007. Ďalej bol vyuţitý systém pridávania 

prvkov na pracovnú plochu. Samotné grafické prvky, ich vzhľad a funkcionalita ako 

i celkové dokončenie SCXML Editoru vzhľadom k špecifikácii poţiadaviek bolo 

uskutočnené samostatne. 

                                                 
30

 Microsoft Expression Blend – interaktívny nástroj na tvorbu uţívateľského rozhrania pre webové 

a desktopové aplikácie. V podstate ide o front-end návrhu XAML rozhraní pre WPF. 

31
 VistaICO – balíky ikon. http://www.vistaico.com  

32
 Unfold – diagramový nástroj. http://www.orbifold.net/unfold/info.php 

33
 GPL (General Public License) – licencia umoţňujúca slobodu pouţitia, úprav a šírenia kópií 

týkajúceho sa softwaru  

http://www.vistaico.com/
http://www.orbifold.net/unfold/info.php
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5.2 Architektúra  

SCXML Editor predstavuje hlavnú časť grafického nástroja. Jeho architektúra je 

zloţená zo štyroch modulov, zvaných  assembly (na platforme .Net). Kaţdý modul 

predstavuje samostatný projekt: 

 SCXML.Editor – hlavná časť aplikácie zaisťujúca návrh diagramov, 

generovanie SCXML dokumentov a komunikáciu s ostatnými modulmi 

 SCXML.Core – tvorí základný modul – kniţnicu obsahujúcu základné triedy a 

rozhrania na tvorbu grafických tvarov a spoluprácu s nimi 

 SCXML.ShapeLibrary – predstavuje kniţnicu grafických i negrafických 

elementov prislúchajúcich jazyku SCXML 

 SCXML.Validation – modul obsahujúci vytvorené SCXML schéma a 

funkcionalitu na validovanie SCXML dokumentov podľa schemata a dodatočných 

validačných podmienok 

5.3 Zaujímavé riešenia a postupy implementácie 

V tejto časti sú popísané zaujímavé a zároveň i dôleţité časti implementácie. 

5.3.1 Vlastný formát na reprezentáciu diagramu 

Pre uloţenie grafického rozmiestnenia a vlastností prvkov diagramu bolo potrebné 

vymyslieť vlastný formát na reprezentáciu diagramu. Zvolili sme XML dokument 

s predpokladom, ţe o svoju XML reprezentáciu, jej uloţenie a rovnako i jej spätné 

natiahnutie sa postará kaţdý element zvlášť. Poskytuje to voľnosť pri vytváraní nových 

grafických elementov.  

Modul SCXML.Core obsahuje rozhranie IControlState. Implementujú ho 

prvky, ktoré potrebujú uloţiť svoj stav. Dané rozhranie obsahuje 4 hlavné metódy: 

- void LoadProperties(XmlNode properties); 

- void GetProperties(XmlNode properties); 

- void LoadContent(XmlNode content); 

- void GetContent(XmlNode content); 

 

Dané metódy slúţia na uloţenie vlastností prvku a jeho vnoreného obsahu. Za návrhovú 

plochu bol v module SCXML.ShapeLibrary vyvinutý ovládací prvok Statechart. 

Tvorí hlavnú návrhovú plochu a plochy na návrh vnorených diagramov u zloţených a 

ortogonálnych stavov. Implementuje rozhranie IControlState, pomocou ktorého je 

schopné uloţiť obsah prvkov z návrhovej plochy. Ich spätné vytvorenie prebieha vďaka 
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typu prvku a modulu (assembly), v ktorej bol zadefinovaný. Tieto informácie ukladá do 

svojej XML reprezentácie ku kaţdému prvku z návrhovej plochy. 

5.3.2 Generovanie SCXML kódu 

Generovanie SCXML kódu prebieha podobne ako generovanie XML reprezentácie 

diagramu. Generácia SCXML kódu je opäť ponechaná na kaţdom prvku zvlášť a prebieha 

pomocou rozhrania ISCXML. 

5.3.3 Šablóny grafických prvkov 

Všetky grafické prvky sú odvodené od základnej triedy SimpleShape. Nededia od 

nej vzhľad, ale iba funkcionalitu. Svoj vzhľad si kaţdý prvok nastaví vo svojom statickom 

konštruktore priradením šablóny prislúchajúcej danému typu : 

 

DefaultStyleKeyProperty.OverrideMetadata(typeof(SimpleState),  

new FrameworkPropertyMetadata(typeof(SimpleState))); 

 

Šablóny k jednotlivým elementom sú zadefinované v module SCXML.ShapeLibrary 

v súbore generic.xaml. Týmto spôsobom predstavuje zmena vzhľadu prvkov 

jednoduchú zmenu dekláracie v XAML kóde.  

5.3.4 Validácia SCXML 

V aplikácii SCXML Editor moţno pomocou menu SCXML vygenerovať SCXML 

dokument z navrhnutého diagramu. Moţno odtiaľ v spustiť i validačný nástroj z modulu 

SCXML.Validation, ktorý vygenerovaný dokument zobrazí a poskytne moţnosti na jeho 

validáciu podľa SCXML schémy a podľa zostavených dodatočných validačných 

podmienok. Pomocou tohto nástroja moţno otvoriť, validovať, upravovať a ukladať i iné 

SCXML dokumenty. 
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6 Záver  

Vznik tejto práce moţno rozdeliť na dve časti – teoretickú a praktickú. Teoretická časť 

pozostávala z analýzy zápisu stavových automatov a najmä vznikajúceho jazyka SCXML. 

Praktickú časť tvorila implementácia grafického nástroja. 

Teoretická časť práce bola koncipovaná ako úvod do zápisu stavových automatov. 

Z hľadiska historického vývoja postupne poukazuje na najznámejšie druhy zápisu 

(klasické stavové automaty, Harelove statecharty, UML stavové diagramy aţ po jazyk 

SCXML) a súvislosti medzi nimi. Po dôkladnom preštudovaní spomínaných zápisov sa 

ukázalo, ţe grafický zápis UML stavových automatov zaloţený na objektovo orientovanej 

verzii Harelových statechartov tvorí najvhodnejší základ pre grafickú reprezentáciu  XML 

elementov jazyka SCXML. V nasledujúcom kroku bola zostavená vhodná grafická 

reprezentácia pre elementy jazyka SCXML a špecifikované poţiadavky, ktoré by mal 

grafický nástroj na úpravu SCXML automatov splňovať.  

V praktickej časti sme najprv zvolili vhodné nástroje a technológie na implementáciu 

grafického nástroja. S ich pomocou bol na základe analýzy a poţiadaviek z teoretickej časti 

zostavený výsledný nástroj. 

Vlastný prínos práce spočíva v dôkladnej analýze súčasného návrhu jazyka SCXML. 

Na základe tejto analýzy bolo vytvorené odpovedajúce XML schéma a spísané dodatočné 

validačné podmienky, ktoré v ňom nebolo moţné zachytiť. Ďalším a zároveň významným 

prínosom tejto práce bolo zostavenie zoznamu návrhov na úpravu jazyka SCXML. Tento 

zoznam obsahuje popis nezrovnalostí a chýb v súčasnom návrhu jazyka SCXML s návrhmi 

na ich zmenu. K prínosom práce samozrejme patrí i výsledný grafický nástroj. Je to 

unikátny nástroj na tvorbu stavových automatov vzhľadom k moţnostiam jazyka SCXML. 

Na záver moţno dodať, ţe stanovené ciele práce boli v zásade splnené. Výsledný 

grafický nástroj odráţa moţnosti jazyka SCXML. Tvorí základ, ktorý poskytuje moţnosti 

a priestor na jeho ďalšie rozšírenie. Za vhodné rozšírenia povaţujeme rozšírenie 

editovacích moţností nástroja o prvky na kopírovanie, zarovnávanie a usporiadanie 

jednotlivých grafických elementov (diagram layout). Jedným z ďalších smerov práce by 

mohlo byť udrţanie kroku s budúcimi návrhmi jazyka SCXML. Zaujímavým smerom 

práce je i podpora rôznych skriptovacích a programovacích jazykov, buď za účelom 

nastavenia častí SCXML dokumentu alebo za účelom generovania programového 

rozhrania. 
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A  SCXML 

A.1 SCXML Schéma 

XML schéma pre SCXML dokumenty, vychádzajúce z nedokončeného návrhu v [5] 

 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"  

            targetNamespace="http://www.w3.org/2005/07/scxml"  

            xmlns="http://www.w3.org/2005/07/scxml"> 

  <xsd:annotation> 

    <xsd:documentation> 

      State Chart XML Schema (20060118) 

    </xsd:documentation> 

    <xsd:documentation> 

      Copyright 1998-2006 W3C (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. 

 Permission to use,copy, modify and distribute the VoiceXML 

 schema and its accompanying documentation for any purpose and 

 without fee is hereby granted in perpetuity, provided that the 

above copyright notice and this paragraph appear in all copies. The 

copyright holders make no representation about the suitability of 

the schema for any purpose. It is provided       “as is" without 

expressed or implied warranty. 

    </xsd:documentation> 

  </xsd:annotation> 

 

  <xsd:element name="scxml"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:sequence> 

        <xsd:element ref="datamodel" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

        <xsd:element ref="state" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

        <xsd:element ref="parallel"  minOccurs="0" 

                                    maxOccurs="unbounded"/> 

        <xsd:element ref="final" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xsd:sequence>       

<xsd:attribute name="version" type="xsd:string" default="1.0"/> 

      <xsd:attribute name="initialstate" type="xsd:IDREF" 

      use="required"/>       

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

  

  <xsd:element name="datamodel"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:sequence> 

        <xsd:element ref="data" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xsd:sequence> 

      <xsd:attribute name="schema" type="xsd:anyURI"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="data">     

    <xsd:complexType mixed="true"> 

      <xsd:sequence> 

          <xsd:any namespace="##any" processContents="skip" 

                   minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>                    

      </xsd:sequence> 

      <xsd:attribute name="name"  type="xsd:NMTOKEN" use="required"/> 

      <xsd:attribute name="src"   type="xsd:anyURI"/> 

      <xsd:attribute name="expr"  type="xsd:string"/> 

    </xsd:complexType> 
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  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="state"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:sequence> 

        <xsd:element ref="datamodel"  minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 

        <xsd:element ref="onentry"    minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 

        <xsd:element ref="onexit"     minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 

        <xsd:element ref="invoke"     minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 

        <xsd:element ref="initial"    minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 

        <xsd:element ref="history"    minOccurs="0" 

                                      maxOccurs="unbounded"/> 

        <xsd:element ref="anchor"     minOccurs="0" 

                                      maxOccurs="unbounded" /> 

        <xsd:element ref="transition" minOccurs="0" 

                                      maxOccurs="unbounded"/> 

        <xsd:element ref="state"      minOccurs="0" 

                                      maxOccurs="unbounded"/> 

        <xsd:element ref="parallel"   minOccurs="0"  

                                      maxOccurs="unbounded"/> 

        <xsd:element ref="final"      minOccurs="0" 

                                      maxOccurs="unbounded"/>                  

      </xsd:sequence> 

      <xsd:attribute name="id"    type="xsd:ID" use="required"/> 

      <xsd:attribute name="src"   type="xsd:anyURI"/> 

      <xsd:attribute name="task"  type="xsd:boolean"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="parallel"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:sequence> 

        <xsd:element ref="datamodel" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

        <xsd:element ref="onentry" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

        <xsd:element ref="onexit" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

        <xsd:element ref="history" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

        <xsd:element ref="anchor" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

        <xsd:choice minOccurs="2" maxOccurs="unbounded"> 

          <xsd:element ref="state"/> 

          <xsd:element ref="parallel"/> 

        </xsd:choice>        

      </xsd:sequence> 

      <xsd:attribute name="id"    type="xsd:ID" use="required" /> 

      <xsd:attribute name="src"   type="xsd:anyURI" /> 

      <xsd:attribute name="task"  type="xsd:boolean" /> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="initial"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:sequence> 

        <xsd:element ref="transition" minOccurs="1" maxOccurs="1"/> 

      </xsd:sequence> 

      <xsd:attribute name="id"  type="xsd:ID"  use="required"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="final"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="required"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 
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  <xsd:element name="onentry"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:group ref="executablecontent" minOccurs="0" 

                                         maxOccurs="unbounded"/>       

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="onexit"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:group ref="executablecontent" minOccurs="0" 

                                         maxOccurs="unbounded"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="transition"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:group ref="executablecontent" minOccurs="0"   

                                         maxOccurs="unbounded"/> 

      </xsd:sequence> 

      <xsd:attribute name="event"   type="xsd:string"/> 

      <xsd:attribute name="cond"    type="xsd:string"/> 

      <xsd:attribute name="target"  type="xsd:IDREFS"/> 

      <xsd:attribute name="anchor"  type="xsd:NMTOKEN"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="history"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:sequence> 

        <xsd:element ref="transition" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> 

      </xsd:sequence> 

      <xsd:attribute name="id" type="xsd:ID" use="required"/> 

      <xsd:attribute name="type"type="historytype" default="shallow"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element>   

 

  <xsd:element name="invoke"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:sequence> 

        <xsd:element ref="param" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

        <xsd:element ref="finalize" minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 

        <xsd:element ref="content"  minOccurs="0" maxOccurs="1" /> 

      </xsd:sequence> 

      <xsd:attribute name="targettype"  type="xsd:string" 

                                        default="scxml"/> 

      <xsd:attribute name="src"         type="xsd:anyURI"/> 

      <xsd:attribute name="srcexpr"     type="xsd:string"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="param"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:attribute name="name" type="xpathExpr" use="required"/> 

      <xsd:attribute name="expr" type="xpathExpr"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="finalize"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:group ref="executablecontent" minOccurs="0" 

                                         maxOccurs="unbounded"/> 



71 

 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="content"> 

    <xsd:complexType mixed="true"> 

      <xsd:sequence> 

        <xsd:any namespace="##any" processContents="skip" 

                 minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xsd:sequence> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="anchor"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:attribute name="type" type="xsd:NMTOKEN" use="required"/> 

      <xsd:attribute name="snapshot" type="xpathExpr"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:group name="executablecontent"> 

    <xsd:choice> 

      <xsd:element ref="log" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      <xsd:element ref="assign" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      <xsd:element ref="validate" minOccurs="0"  

                                  maxOccurs="unbounded"/> 

      <xsd:element ref="event" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      <xsd:element ref="send" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      <xsd:element ref="if" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      <xsd:any namespace="##other" processContents="skip"   

               minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" /> 

    </xsd:choice> 

  </xsd:group> 

 

  <xsd:element name="log"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:attribute name="label" type="xsd:string"/> 

      <xsd:attribute name="expr"  type="xsd:string" use="required"/> 

      <xsd:attribute name="level" type="loglevel"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

   

  <xsd:element name="assign"> 

    <xsd:complexType mixed="true"> 

      <xsd:sequence> 

        <xsd:any namespace="##any" processContents="skip" 

                 minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 

      </xsd:sequence> 

      <xsd:attribute name="location" type="xpathExpr" use="required"/> 

      <xsd:attribute name="src"      type="xsd:anyURI"/> 

      <xsd:attribute name="expr"     type="xsd:string"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="validate"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:attribute name="location" type="xpathExpr"/> 

      <xsd:attribute name="schema"   type="xsd:anyURI"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="event"> 

    <xsd:complexType> 
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      <xsd:attribute name="name" type="xsd:NMTOKEN" use="required"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="send"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:attribute name="event"       type="xsd:string"/> 

      <xsd:attribute name="target"      type="xsd:anyURI"/> 

      <xsd:attribute name="targettype"  type="xsd:string"  

                                        default="scxml"/> 

      <xsd:attribute name="sendid"      type="xsd:string"/> 

      <xsd:attribute name="delay"       type="xsd:string"  

                                        default="'0s'"/> 

      <xsd:attribute name="namelist"    type="xsd:string"/> 

      <xsd:attribute name="hints"       type="xsd:string"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="if"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> 

        <xsd:element ref="elseif"/> 

        <xsd:element ref="else"/> 

        <xsd:group   ref="executablecontent"/> 

      </xsd:choice> 

      <xsd:attribute name="cond" type="xsd:string" use="required"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="elseif"> 

    <xsd:complexType> 

      <xsd:attribute name="cond" type="xsd:string" use="required"/> 

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:element name="else"> 

    <xsd:complexType>       

    </xsd:complexType> 

  </xsd:element> 

 

  <xsd:simpleType name="xpathExpr"> 

    <xsd:restriction base="xsd:token"/> 

  </xsd:simpleType> 

 

  <xsd:simpleType name="historytype"> 

    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

      <xsd:enumeration value="shallow"/> 

      <xsd:enumeration value="deep"/> 

    </xsd:restriction> 

  </xsd:simpleType> 

   

  <xsd:simpleType name="loglevel"> 

    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

      <xsd:enumeration value="trace"/> 

      <xsd:enumeration value="debug"/> 

      <xsd:enumeration value="info"/> 

      <xsd:enumeration value="warn"/> 

      <xsd:enumeration value="error"/> 

      <xsd:enumeration value="fatal"/> 

    </xsd:restriction> 

  </xsd:simpleType> 

</xsd:schema> 
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A.2 Diagram tried elementov jazyka SCXML 

Nasledujúci diagram tried zobrazuje vzťahy medzi jednotlivými elementmi jazyka 

SCXML. Bol vytvorený na základe popisu [5]. 
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B Obsah CD-ROM 

Súčasťou diplomovej práce je i priloţený CD-ROM obsahujúci text práce, zdrojové 

súbory, preloţený program a ďalšie dokumenty týkajúce sa implementácie. Obsahuje 

nasledujúce adresáre : 

 /Doc – adresár obsahujúci :  

- text diplomovej práce 

- uţívateľskú dokumentáciu 

- dokumentáciu k zdrojovým kódom 

- podadresár License s licenciami k externým súčastiam programu 

 /Src – adresár obsahujúci : 

- SCXMLEditor.sln – solution programu Visual Studio 2008  

- SCXML.Core – projekt obsahujúci základné časti implementácie 

- SCXML.Editor – hlavný projekt tvoriaci aplikáciu 

- SCXML.ShapeLibrary – projekt obsahujúci kniţnicu grafických prvkov 

- SCXML.Validation – projekt obsahujúci vytvorené SCXML schéma a časti 

slúţiace na validáciu SCXML dokumentov 

 /SCXMLEditor – adresár obsahujúci preloţený a spustiteľný program a podadresár 

Examples s príkladmi diagramov 

 /Prerequisities – adresár s inštalačnými balíkmi potrebnými na správny beh 

programu 
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C Príklad 

Príklady uvedené v tejto časti boli prevzaté z projektu Apache Shale Project a zároveň boli 

pouţité i v poslednom návrhu jazyka SCXML [5]. Viac informácií o projekte Shale a jeho 

integrácii s jazykom SCXML nájdete na stránkach projektu (http://shale.apache.org/shale-

dialog-scxml/index.html). Zdrojový SCXML kód bol upravený tak, aby spĺňal vytvorenú 

SCXML schému. Obsahoval iba drobné nezrovnalosti, napríklad chýbajúce identifikátory 

stavov, neaktuálne atribúty a pod. Priloţené diagramy boli vytvorené v programe SCXML 

Editor.  

 

Log-on-config.scxml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- 

  Copyright 2005-2006 The Apache Software Foundation. 

  

  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 

  you may not use this file except in compliance with the License. 

  You may obtain a copy of the License at 

  

      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

  

  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  

  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 

  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or  

  implied. See the License for the specific language governing    

  permissions and limitations under the License. 

 

  $Id: Overview.html,v 1.6 2007/02/18 07:47:42 ashimura Exp $ 

 

--> 

<!— 

 

  Dialog definitions for Shale Use Cases Example Web Application 

  written out as SCXML to demonstrate use of Commons SCXML as one 

  of Shale's Dialog Manager implementations. 

 

  Related artifacts from <dialog name="Log On">...</dialog> 

  in original dialogs definition file from Shale nightlies. 

 

--> 

<scxml xmlns="http://www.w3.org/2005/07/scxml" version="1.0" 

       initialstate="checkCookie"> 

 

  <state id="checkCookie"> 

    <onentry> 

      <assign location="cookieOutcome" expr="#{profile$logon.check}" /> 

    </onentry> 

    <transition cond="${cookieOutcome eq 'authenticated'}" 

                target="exit"/> 

    <transition cond="${cookieOutcome eq 'unauthenticated'}" 

                target="logon"/> 

  </state> 

 

  <state id="logon"> 

http://shale.apache.org/shale-dialog-scxml/index.html
http://shale.apache.org/shale-dialog-scxml/index.html
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    <transition event="faces.outcome"  

                cond="${outcome eq 'authenticated'}"  

                target="exit"/> 

    <transition event="faces.outcome"  

                cond="${outcome eq 'create'}" 

                target="createProfile"/> 

  </state> 

 

  <state id="createProfile" src="edit-profile-config.xml" > 

    <transition event="createProfile.done"  

                cond="${outcome eq 'success' or outcome eq 'cancel'}" 

                target="exit"/> 

  </state> 

 

  <final id="exit"/> 

 

</scxml> 

 

Edit-profile-config.xml 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!-- 

 

  Copyright 2005-2006 The Apache Software Foundation. 

  

  Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); 

  you may not use this file except in compliance with the License. 

  You may obtain a copy of the License at 

  

      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 

  

  Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  

  distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, 

  WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or  

  implied. See the License for the specific language governing    

  permissions and limitations under the License. 

 

  $Id: Overview.html,v 1.6 2007/02/18 07:47:42 ashimura Exp $ 

 

--> 

 

<!-- 

 

  Dialog definitions for Shale Use Cases Example Web Application 

  written out as SCXML to demonstrate use of Commons SCXML as one 

  of Shale's Dialog Manager implementations. 

 

  Related artifacts from <dialog name="Edit Profile">...</dialog> 

  in original dialogs definition file from Shale nightlies. 

 

--> 

 

<scxml xmlns="http://www.w3.org/2005/07/scxml" version="1.0" 

       initialstate="edit"> 

 

  <state id="edit"> 

 

    <initial id="Edit_initial"> 

      <transition target="setup"/> 

    </initial> 

 

    <transition event="faces.outcome"  
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                cond="${outcome eq 'cancel'}"  

                target="cancel"/> 

    <transition event="faces.outcome"  

                cond="${outcome eq 'finish'}"  

                target="finish"/> 

 

    <state id="setup"> 

 

      <onentry> 

        <assign location="setupOutcome" expr="#{profile$edit.setup}" /> 

      </onentry> 

 

      <transition cond="${setupOutcome eq 'success'}" target="page1"/>       

 

    </state> 

 

    <state id="page1"> 

 

      <transition event="faces.outcome"  

                  cond="${outcome eq 'next'}"  

                  target="page2"/> 

 

    </state> 

 

    <state id="page2"> 

 

      <transition event="faces.outcome"  

                  cond="${outcome eq 'previous'}"  

                  target="page1"/> 

      <transition event="faces.outcome"  

                  cond="${outcome eq 'next'}"  

                  target="page3"/> 

 

    </state> 

 

    <state id="page3"> 

 

      <transition event="faces.outcome"  

                  cond="${outcome eq 'previous'}"  

                  target="page2"/> 

      <transition event="faces.outcome"  

                  cond="${outcome eq 'next'}"  

                  target="editExit"/> 

 

    </state> 

 

  </state> 

 

  <state id="cancel"> 

   

    <onentry> 

      <assign location="cancelOutcome" expr="#{profile$edit.cancel}" /> 

    </onentry> 

 

    <transition cond="${cancelOutcome eq 'success'}" target="editExit"> 

      <assign location="outcome" expr="cancel"/> 

    </transition> 

 

  </state> 

 

  <state id="finish"> 
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    <onentry> 

      <assign location="finishOutcome" expr="#{profile$edit.finish}" /> 

    </onentry> 

 

    <transition cond="${finishOutcome eq 'username'}" target="page1"/> 

    <transition cond="${finishOutcome eq 'password'}" target="page1"/> 

    <transition cond="${finishOutcome eq 'success'}" target="editExit"> 

      <assign  location="outcome" expr="success"/> 

    </transition> 

 

  </state> 

 

  <final id="editExit"/> 

 

</scxml> 

 


