
Posudek vedoucího na diplomovou práci Ľuboše Píši „Generování kódu ze 
stavového modelu UML“ 

Diplomová práce Ľuboše Píši se zabývá možnostmi generování kódu ze stavových diagramů 
notace UML. Specifikace chování systému na úrovni konceptuálního modelu je 
dokumentována pomocí několika typů diagramů. Mezi ně patří i stavové diagramy, které 
popisují dynamiku modelovaných objektů jako událostmi řízený proces. Modelovací jazyk 
UML ve verzi 2 značně zpřesnil sémantiku těchto diagramů a současně je přejmenoval na 
stavové stroje – to má navozovat představu, že je těmito diagramy popsáno chování jakéhosi 
abstraktního stroje, který vykonává svou činnost dle stavového diagramu.  

Smyslem práce je simulovat chování systému popsaného stavovým modelem v UML. 
Stavové diagramy jsou použity pro generování kostry kódu, který by pak realizoval popsané 
chování. Jinými slovy - překlad stavových diagramů do nějakého programovacího jazyka. 
Studium těchto možností bylo právě cílem této diplomové práce.  

Práce čtenáře provádí definicí jazyka UML a stavových digramů. Poté se věnuje popisu 
formátu XMI, který si autor zvolil jako vstupní formát, ve kterém stavové diagramy 
zpracovává. Autor si zvolil tuto možnost jako univerzální, diagramy pořízené např. pomocí 
nějakého CASE nástroje lze posléze exportovat do XMI a zpracovat. Autor velmi elegantně 
vyřešil problém různých verzí formátu XMI – výměnou vstupních modulů lze volit konkrétní 
verzi XMI. Jeho prototyp využívá XMI ve verzi 2.1. 

V další části práce se autor věnuje problematice generování kódu z vnitřní reprezentace 
diagramů získané zpracováním XMI. Je třeba vyzvednout autorovu snahu vytvářet řešení 
s ohledem na možnou volbu cílového jazyka. To je velký diplomantův přínos, neboť takto je 
jeho dílo mnohem lépe využitelné jeho následníky.  

Na základě toho řešení pak vypracoval diplomant prototyp nástroje, který generuje kostru 
kódu v jazyce C#. Ve zbytku práce je popis tohoto prototypu. 

Práce dokumentuje diplomantovu schopnost využít obecné myšlenky a metody softwarového 
inženýrství na konkrétním projektu. Cíle práce lze považovat za splněné. Proto práci 
doporučuji k obhajobě. 
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