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Úvod 

Existují různé druhy formálních sítí. Příkladem mohou být hradlové sítě, Petriho sítě 

nebo konečné deterministické automaty. Typickou úlohou v akademické sféře je 

návrh těchto sítí a vizualizace jejich funkčnosti pro potřeby výuky či studia. K tomu 

existují specializované programy, avšak může být zajímavé mít pouze jeden 

program, který umí pracovat s více druhy sítí stejným způsobem. Uživateli pak 

postačí naučit se pracovat pouze s tímto programem a nepotřebuje umět ovládat více 

různých specializovaných aplikací. 

Cíle práce 

Cílem této práce je provést analýzu různých druhů hierarchických sítí, nalézt jejich 

společné obecné atributy a na základě této analýzy navrhnout řešení problému 

vytváření a simulace obecných hierarchických sítí. Práce je omezena na simulace, 

které probíhají v diskrétních krocích, spojité simulace nejsou podporovány. 

Hlavním cílem je implementovat editor NetEd, který umí pracovat 

s hierarchickými sítěmi na obecné úrovni. Editor podporuje tvorbu předpřipravených 

druhů sítí a jejich simulaci. Průběh simulace je zde vizualizován, aby jej bylo možné 

analyzovat a případně okomentovat. Funkčnost editoru je možné rozšířit o nové 

druhy sítí, aniž by bylo nutné zasahovat do jeho zdrojového kódu. 

Při implementaci je kladen důraz na vytvoření architektury, která odpovídá 

nejnovějším standardům a technologiím. 

Struktura práce 

Práce je rozdělena do tří kapitol. 

V první kapitole je provedena analýza struktury hierarchických sítí a z toho 

plynoucích požadavků na vlastnosti aplikace a uživatelského rozhraní editoru. Je zde 

navrženo řešení pro vytváření obecných hierarchicky uspořádaných sítí, jejichž 

funkčnost lze simulovat v diskrétních krocích. Dále kapitola obsahuje diskusi 

vysokoúrovňového návrhu aplikace, rozbor použitých technologií a porovnání 

s podobnými aplikacemi. 

Druhá kapitola se zabývá způsobem použití aplikace pro koncového 

uživatele, který chce vytvořit nové schéma, síť nebo provést její simulaci. Nachází se 
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zde popis ovládacích prvků editoru, dialogů a důležitých chyb, které mohou nastat. 

Na konci kapitoly jsou uvedeny kompletní případy užití editoru. 

Třetí kapitola obsahuje popis použitých knihoven a vysvětluje celkovou 

architekturu aplikace, použité technologie a postupy. Rovněž jsou zde popsány 

algoritmy a rozhraní, které je důležité při vytváření nových schémat. 

K práci jsou přiloženy testovací příklady, popsané v příloze B, na kterých 

jsou demonstrovány možnosti aplikace. Příloha C obsahuje soupis všech 

klávesových zkratek, které je možné v editoru použít, a příloha D podrobně popisuje 

formát souborů, které jsou použity k ukládání dat aplikace. Dále je spolu s prací 

dodána i dokumentace, která byla automaticky vygenerována z komentářů 

obsažených ve zdrojových kódech aplikace. 
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1 Analýza problému 

V této kapitole se analyzují vlastnosti konkrétních typů hierarchických sítí. 

Na základě této analýzy je následně proveden rozbor požadovaných vlastností 

aplikace a z toho plynoucí nároky na uživatelské rozhraní editoru. Je zde navrženo 

řešení některých problémů týkajících se vytváření a simulace obecných 

hierarchických sítí. Dále kapitola obsahuje analýzu vysokoúrovňového návrhu 

aplikace a diskusi o technologiích použitých při implementaci. Na konci kapitoly se 

nachází srovnání s existujícími aplikacemi. 

1.1 Zpracovávaná doména 

Z množství existujících formálních sítí byly k analýze vybrány hradlové sítě, Petriho 

sítě, konečné automaty a třídící sítě. 

Všechny tyto sítě jsou reprezentovány orientovaným grafem, jehož jednotlivé 

vrcholy mohou být různých typů a v závislosti na tomto typu plní v síti určitou 

funkci. Např. v Petriho sítích existují dva různé typy vrcholů: místa a přechody. 

Místa obsahují tokeny a přechody tyto tokeny mezi místy přesouvají. 

 Jednotlivé typy vrcholů se navíc liší způsobem vizualizace a restrikcemi  

na zapojení v rámci sítě. Platí ale, že všechny vrcholy mají nějaký vzhled a dále 

k nim existuje množina typů vrcholů, se kterými nesmějí být propojeny. Tato 

množina může být i prázdná. Například v Petriho sítích nesmějí být propojeny 

vrcholy stejného typu, tj. místa s místy a přechody s přechody. 

 Hierarchické Petriho sítě, hradlové sítě či třídící sítě mohou být hierarchicky 

uspořádány, tj. jednotlivé vrcholy sítě mohou být buď elementární, nebo mohou mít 

vnitřní strukturu. Příkladem strukturovaného vrcholu v hradlových sítích je 

jednobitová sčítačka složená z elementárních hradel. Její struktura je znázorněna  

na obrázku 1.1. 

 

Obrázek 1.1: Hierarchie komponent jednobitové sčítačky 
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Hierarchie sítě je tedy dána stromovou strukturou. Za kořen této struktury 

můžeme virtuálně považovat uzel představující samotnou síť. Vrcholům sítě, které 

mají vzhled a mají definovanou svou funkčnost v rámci sítě, budeme říkat 

komponenty, popř. hierarchické komponenty, mají-li navíc i nějakou vnitřní 

strukturu. Vnitřní struktura komponenty je de facto také samostatná síť, která může 

být se svým okolím propojena pomocí hran. Hierarchické komponenty lze využít  

ve chvíli, kdy je vhodné skrýt implementační detaily nějaké části sítě, popř. ji 

prohlásit za ucelenou funkčnost, kterou je možné následně v rámci celé sítě 

recyklovat. 

V hradlových sítích mají jednotlivé komponenty definované své  

vstupy a výstupy, ty budeme souhrnně nazývat rozhraní komponenty. Na každý 

vstup a výstup se lze odkazovat jeho unikátním názvem. Orientované hrany nevedou 

přímo mezi jednotlivými komponentami, ale vedou vždy z výstupu do vstupu, tj. 

propojují dvě různá rozhraní. Takové hrany budeme nazývat nepřímými. Propojená 

rozhraní mohou příslušet buď k různým komponentám, nebo mohou patřit i k jediné 

komponentě. 

 V ostatních analyzovaných typech sítí komponenty nedefinují své rozhraní, 

na které by se mohly ostatní komponenty připojit. Hrany v nich vedou přímo mezi 

propojovanými komponentami, budeme jim říkat přímé hrany. 

U jednotlivých typů komponent je nutné uchovávat i další informace. Např. 

u míst v Petriho síti je třeba mít poznamenáno, kolik se v nich nachází tokenů, a tato 

informace musí být nějakým způsobem vizualizována. U jednotlivých vrcholů (tj. 

stavů) nedeterministických automatů je nutné mít poznamenáno, jestli se v nich 

automat nachází, nebo ne. Všem těmto volitelným atributům komponent budeme 

souhrnně říkat vlastnosti komponent. 

Ve všech zmíněných sítích navíc probíhá určitý proces, tj. síť se celkově 

nějak chová. V Petriho sítích přecházejí tokeny mezi jednotlivými místy pomocí 

přechodů, v hradlových sítích jsou postupně propagovány logické hodnoty mezi 

jednotlivými hradly, ve třídících sítích jsou mezi komponentami předávány třízené 

hodnoty a v automatech se mění množina aktivních stavů na základě definovaných 

přechodů. Vykonávání všech těchto procesů je možné simulovat v diskrétních 

krocích, avšak funkčnost jednotlivých komponent se mezi různými druhy sítí velmi 

odlišuje. Nastává tedy otázka, jak tuto funkčnost obecně definovat. Analýza tohoto 

problému je popsána v následující sekci. 
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1.2 Rozbor vlastností aplikace 

Všechny koncepty zmíněné v kapitole 1.1 je třeba do aplikace zahrnout. Tj. možnost 

vytváření různých druhů sítí, dva různé druhy hran, různé typy komponent, jejich 

vzhled, rozhraní, vlastnosti, omezení propojení, hierarchie a funkčnost v rámci 

simulace. 

1.2.1 Podpora různých druhů sítí 

Nejjednodušším řešením problému podpory více různých druhů sítí je vymezit jisté 

druhy sítí a jejich podporu do aplikace přímo zabudovat. Toto řešení má však 

zjevnou nevýhodu v tom, že aplikace je v tu chvíli značně omezena a ztrácí  

na obecnosti, která je požadována. 

 Druhou možností, která již implikuje obecné použití, je koncept tzv. schémat. 

Schéma je soubor, který definuje všechna specifika pro daný typ sítě. Především 

definuje povolené typy komponent a k nim všechny výše zmíněné atributy. Ke každé 

síti je připojeno právě jedno schéma a dle něj je síť následně vytvářena. Např.  

ve schématu pro hradlové sítě mohou být definovány jako jednotlivé typy komponent 

typy běžně používaných hradel, tj. např. hradlo pro logický součet, součin či negaci. 

Každá komponenta zde má definováno své rozhraní, svůj vzhled a především svou 

funkčnost v rámci simulace. Např. hradlo pro logický součet má dva vstupy a jeden 

výstup a v rámci simulace spočívá jeho funkce v provedení logického součtu hodnot, 

které se nacházejí na jeho vstupech, a uložení výsledné hodnoty na výstup. 

 Otázkou však zůstává, jakým způsobem definovat tato schémata. Jednou 

z možností je vytvářet schémata jako knihovny, které se k aplikaci dynamicky 

připojí, přičemž mohou využívat programovacího rozhraní aplikace. Toto řešení 

zachovává dostatečnou obecnost a dává tvůrci schématu volnost při tvorbě vlastních 

funkcí a pomocných tříd. To je však možné za cenu, že i pro definici jednoduchého 

schématu je třeba netriviálních znalostí architektury aplikace. Navíc je nutné 

disponovat prostředky pro překlad knihovny do binární podoby. 

Jako řešení se nabízí definovat schéma jako jeden, popř. i více souborů,  

ve kterých je uvedeno vše potřebné, a tyto soubory překládat do binární podoby 

přímo v aplikaci až ve chvíli, kdy je schéma potřeba. 
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V aplikaci je implementováno rozšíření předchozí varianty. Schéma je 

definováno ve značkovacím jazyce XML
1

 a pouze obsah určitých elementů 

představuje fragmenty zdrojového kódu. Ty definují např. funkčnost komponent či 

jejich vzhled. Toto řešení má oproti předchozímu tu výhodu, že jazyk XML 

programátora odstiňuje od většiny implementačních detailů, které by jinak musel pro 

tvorbu schématu znát. V dokumentu tak vedle sebe mohou být definovány části 

kódu, které jsou si jinak v samotné aplikaci poměrně vzdálené. Navíc je možné při 

kompilaci schématu do zdrojového kódu automaticky přidat pomocné proměnné, 

které usnadňují programování funkčnosti komponent. Pro vytvoření oněch fragmentů 

kódu definujících funkčnost komponent však zůstává nutnost znalosti 

programovacího rozhraní aplikace. 

1.2.2 Definice chování 

Pro programování funkčnosti komponent se nabízí použít buď vlastní skriptovací 

jazyk, nebo nějaký již existující programovací jazyk, a to buď interpretovaný, nebo 

překládaný. Napsání vlastního skriptovacího jazyka je poměrně obtížný úkol, jehož 

zpracování by zabralo zbytečně mnoho implementačního času, který jinak může být 

využit lepším způsobem. Naproti tomu výhoda použití interpretovaného jazyka, např. 

Perlu, tkví v tom, že interpret pro tento jazyk je již napsán, odladěn a používán 

širokou komunitou uživatelů. Nevýhodné ale je, že vstupní hodnoty pro jednotlivé 

skripty definované u komponent by musely být předávány do tohoto skriptu a pro 

složitější akce, např. pro posun komponenty, by muselo být definováno poměrně 

komplikované rozhraní. 

 Protože je aplikace implementována v programovacím jazyce C# (viz sekci 

1.4), bylo zvoleno, že skripty pro funkčnost jednotlivých komponent jsou definovány 

právě v tomto programovacím jazyce. Teoreticky by ale bylo možné použít i jiný 

programovací jazyk pro platformu .NET. Toto řešení má tu výhodu, že ve funkcích 

jednotlivých komponent lze použít všechny třídy a metody, které tvoří programovací 

rozhraní pro práci se sítěmi. K vytvoření schématu je tedy třeba mít netriviální 

programátorské znalosti, avšak předpokládá se, že schémata jsou tvořena pouze 

zkušenými uživateli, kteří tyto znalosti mají. 

                                                 
1
 eXtensible Markup Language – rozšiřitelný značkovací jazyk. 
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1.2.3 Hierarchie 

V aplikaci je třeba pracovat s hierarchií sítě, přičemž se nabízejí dva rozdílné 

způsoby, jak tento problém řešit. 

Prvním z nich je práce s hierarchií založená na tzv. stránkách
2
. Stránka je 

samostatná síť, která má své vstupy a výstupy, tj. jedná se de facto o vnitřní strukturu 

nějaké hierarchické komponenty, popř. o strukturu samotné sítě, to v případě 

kořenové stránky. Stránky tvoří stromovou hierarchickou strukturu. Ve chvíli, kdy je 

stránka rozevřena, zobrazí se v aplikaci k úpravám síť, která se nachází na této 

stránce. Výhodou této varianty je, že uživatel skutečně přemýšlí o každé stránce jako 

o samostatné funkční jednotce, která má nějaké vstupy a výstupy. Za nevýhodu lze 

považovat přepínání mezi jednotlivými stránkami ve chvíli, kdy chce uživatel 

pochopit funkčnost stránky v jejím vnějším kontextu. Tento způsob práce s hierarchií 

používá např. editor CPN Tools [1]. 

 Druhou možností je vizualizace hierarchie přímo v síti. Ve chvíli, kdy 

uživatel rozevře komponentu s vnitřní strukturou, tj. stránku z minulé varianty, 

nezobrazí se její vnitřní struktura na speciální záložce, nebo namísto celé sítě, ale 

zobrazí se místo grafiky dané komponenty. Výhodou tohoto řešení je, že uživatel 

ihned vidí vnitřní strukturu komponenty v jejím vnějším kontextu. Nevýhodou je, že 

se samotná síť může stát nepřehlednou, pokud je rozevřeno více komponent, které se 

navíc různě překrývají. U této varianty je tedy třeba více dbát na umístění komponent 

v rámci sítě, aby byla zachována její celková přehlednost. 

Obě varianty se zdají být rovnocenné, avšak vzhledem k zaměření aplikace  

na studium byla nakonec zvolena druhá varianta způsobu vizualizace hierarchie 

komponent, neboť funkčnost hierarchických komponent je možné ihned sledovat 

v jejich kontextu. V aplikaci je navíc k dispozici i vizuální strom, ve kterém je 

hierarchie přehledně zobrazena. 

1.3 Požadavky na uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní aplikace musí disponovat všemi funkcemi, které jsou nezbytné 

pro práci se sítěmi a jejich simulacemi. Samozřejmostí je možnost vytvořit novou síť 

dle předpřipraveného schématu, uložit upravovanou síť do souboru či uloženou síť 

zpětně ze souboru načíst. Aby bylo možné kopírovat mezi jednotlivými sítěmi jejich 

                                                 
2
 Anglicky pages. 
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části, musí aplikace podporovat úpravu více sítí najednou. K tomu se využívá systém 

záložek, kdy se na každé záložce nachází jedna upravovaná síť. 

 V každé síti musí být umožněno provádět selekci komponent a hran, aby 

s nimi bylo možné provádět hromadné akce. Označené komponenty a hrany musí být 

možné kopírovat do schránky či z ní vyjímat a následně vkládat do sítě na některé  

ze záložek. Aby bylo možno strukturu ze schránky do sítě vložit, musí být tato síť 

vytvořena dle stejného schématu jako komponenty ve schránce. Pro celou aplikaci 

tedy existuje jedna sdílená schránka. 

 Dále je pro úpravy sítě nezbytné, aby aplikace podporovala přidávání 

komponent a hran, jejich mazání, přemisťování, úpravu jejich vlastností a vytváření 

hierarchie. Jednotlivé typy komponent, které je možné do sítě vložit, musí být 

vizualizovány ve speciálním panelu. 

Pro snadnější orientaci v síti musí být umožněno pohled na ni přibližovat, 

oddalovat či síti automaticky nastavit takové přiblížení, aby se přesně vešla  

do editační oblasti aplikace. Aby bylo možné komponenty v síti automaticky 

zarovnávat, musí aplikace disponovat pomocnou mřížkou, která k tomuto účelu 

slouží. 

 Simulaci sítě musí mít uživatel plně pod kontrolou, proto je třeba, aby 

v aplikaci byly ovládací prvky pro zapnutí jejího přehrávání, pozastavení přehrávání 

či úplné zastavení. Protože simulace probíhá automaticky v diskrétních krocích, je 

nutné mít možnost nastavit časový interval, který dělí jednotlivé kroky simulace  

od sebe. Rovněž je dobré, aby se simulace mohla přehrávat manuálně klikem na 

určitý ovládací prvek v aplikaci. 

Protože simulace nemusí vždy probíhat deterministickým způsobem, což je 

např. případ Petriho sítí, je třeba, aby ji bylo možné nahrávat či vytvářet manuálně. 

Manuální tvorba simulace může být vhodná právě v případě nedeterministicky se 

chovajících sítí, kdy je třeba demonstrovat určitý jev, např. v rámci  

přednášky, a uživatel v tu chvíli potřebuje, aby tento jev skutečně nastal. Nahranou 

simulaci musí být možno uložit do souboru a následně ji z tohoto souboru zpětně 

načíst a znovu přehrát. 

Některé sítě kladou speciální podmínky, které je třeba splnit, aby mohla 

simulace probíhat. U automatů je například požadováno, aby existoval alespoň jeden 

počáteční stav, u Petriho sítí, aby existoval alespoň jeden přechod, který může 

převést tokeny mezi místy sítě. U jiných typů sítí mohou být tyto podmínky ještě 
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komplexnější a u větších sítí může být těžké vizuálně zkontrolovat jejich správnost. 

Proto je třeba, aby byl v aplikaci zabudován koncept validace sítě. Podmínky  

na validitu mohou být definovány ve schématu a každá síť musí být validována těsně 

před spuštěním simulace. Pokud síť není validní, nemůže být simulace spuštěna. 

V aplikaci musí existovat i speciální ovládací prvek, který přímo spouští proces 

validace sítě.  

U některých vlastností aplikace je vhodné dát uživateli k dispozici jejich 

nastavení. Tato nastavení je třeba při zavření aplikace ukládat a při jejím dalším 

spuštění zpětně načíst. Zde se nabízí možnost ukládat nastavení a další perzistentní 

data do speciálního souboru. Nakonec se však přistoupilo k řešení, že se vše ukládá 

do registrů systému, neboť v registrech je možné ukládat jednoduše data zvlášť  

pro každého z uživatelů systému. 

1.4 Analýza použitých technologií 

Protože aplikace musí mít svoje GUI
3
, nabízí se pro její implementaci použít nativní 

C++ spolu s grafickou knihovnou, např. QT [2]. Další možností je použít jeden 

z programovacích jazyků pro platformu .NET nebo aplikaci implementovat v Javě. 

Obě tyto platformy mají vestavěnou podporu pro tvorbu uživatelského rozhraní. Jako 

hlavní programovací jazyk je nakonec zvolen C# verze 3.5 a za cílovou platformu 

.NET verze 3.5 a vyšší. 

 Pro uživatelské rozhraní aplikace se nabízejí dvě základní technologie: 

Windows Forms a WFP
4
 [3], [4]. Framework WPF je novější a je celkově pojat 

modernějším způsobem – od systému layoutů, přes commandy až po bindingy. Dále 

je v něm rovnou vestavěn systém oddělení aplikační a prezentační logiky – aplikační 

logika je psána v jazyce C#, prezentační poté v jazyce XAML
5
. Technologie WPF 

má v tuto chvíli širokou podporu a z výše zmíněných důvodů byla zvolena pro 

implementaci prezentační vrstvy aplikace. 

 Vzhled panelů nástrojů použitých v aplikaci je inspirován rozhraním Ribbon 

[5], [9][9], které je však součástí .NET frameworku až od verze 4.5. Protože jedním 

                                                 
3
 Graphical User Interface – grafické uživatelské rozhraní. 

4
 Windows Presentation Foundation – framework pro vytváření okenních aplikací pro platformu 

.NET. 

5
 eXtensible Application Markup Language – volně přeloženo jako rozšiřitelný aplikační značkovací 

jazyk. 
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z cílů je, aby aplikace byla spustitelná na platformě .NET již od verze 3.5, nemohlo 

být toto implementované rozhraní použito. Vzhled je tedy vytvořen přímo za pomoci 

elementárních postupů a nevyužívá žádné již existující knihovny. Cílem však nebylo, 

aby aplikace obsahovala přesně panel nástrojů Ribbon, ale aby měla uživatelsky 

příjemný vzhled. 

1.5 Analýza návrhu aplikace 

Z důvodu širší použitelnosti aplikace, je vhodné ji rozdělit na více částí, z nichž lze 

některé využít samostatně, nezávisle na ostatních. Aplikace je proto rozdělena na dvě 

hlavní části: knihovnu pro práci s hierarchickými sítěmi a grafický editor, který je 

nad touto knihovnou postaven. Knihovna je dále rozdělena na menší části, z nichž 

některé z nich jsou zcela oproštěny od vizualizačního mechanismu, z čehož plyne, že 

je lze použít např. i při tvorbě konzolových aplikací. 

Protože se jedná o větší aplikaci, co do velikosti zdrojového kódu, je vhodné 

rozdělit implementaci na více vrstev, které jsou na sobě co nejméně závislé. Proto 

byl zvolen návrhový vzor MVVM
6
 [6], [7], který odděluje datovou vrstvu od vrstvy 

vizualizační a vrstvy prezentační logiky. Tento vzor je obdobou návrhových vzorů 

MVC
7
 či MVP

8
, avšak je upraven přímo pro technologii WPF. 

Implementaci návrhového vzoru MVVM je možné zjednodušit použitím 

některého z existujících frameworků. Nabízí se např. MVVM Light Toolkit, Reactive 

UI, či Prism [8]. Framework Prism navíc slouží i k vytváření tzv. kompozitních 

aplikací, u kterých je kladen důraz na  co nejnižší míru závislosti mezi jednotlivými 

částmi zdrojového kódu a na zvýšení možností rozšiřitelnosti aplikace. Výhodou 

tohoto frameworku je např. možnost vytváření složených commandů, použití služeb
9
, 

regionů a podpora tvorby modulární aplikace, a proto je použit v této aplikaci. Další 

nespornou výhodou použití frameworku je, že programátoři, kteří tento framework 

znají a používají, se ve struktuře aplikace zorientují daleko rychleji, než kdyby zde 

framework použit nebyl. 

                                                 
6
 Model-View-ViewModel. 

7
 Model View Controller. 

8
 Model View Presenter. 

9
 V originále services, dále budeme používat pouze český ekvivalent. 
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Díky použití frameworku Prism je možné editor implementovat obecnějším 

způsobem. Editor jako takový definuje uživatelské rozhraní, vzhled jeho jednotlivých 

ovládacích prvků, základní funkčnost a své programovací rozhraní. Teprve použití 

konkrétní kombinace modulů jej specializuje na určitou doménu. To je výhodné 

v tom, že je možné vytvořit např. moduly, které se specializují na vytváření 

databázových schémat a zaměření editoru se v tu chvíli zcela změní, aniž by bylo 

nutné modifikovat jeho zdrojový kód. 

Moduly editoru jsou nezávislé knihovny, které mohou být k aplikaci 

doprogramovány až zpětně, aniž by bylo třeba jakýmkoli způsobem modifikovat její 

zdrojový kód. Instalace nového modulu k editoru je velmi jednoduchá – jedná se de 

facto o nakopírování této knihovny do speciálního adresáře, ze kterého si editor 

moduly načítá. 

1.6 Podobné programy 

V této sekci je provedeno srovnání s obdobnými již existujícími programy. 

Nepodařilo se však najít program, který by pracoval s hierarchickými sítěmi  

na obecné úrovni, tj. jeden editor, ve kterém by bylo možno pracovat s více druhy sítí 

včetně jejich simulace. To samozřejmě neznamená, že takový software neexistuje. 

Srovnání je tedy provedeno s editory, které se specializují na jeden určitý druh sítí, tj. 

mají k tomu uzpůsobeno své uživatelské rozhraní, které je poté v určitých ohledech 

použitelnější. Na konci této sekce se nachází tabulka 1.1, ve které je editor NetEd 

porovnán s níže popsanými programy v některých klíčových vlastnostech. 

1.6.1 CPN Tools 

CPN Tools [1] je specializovaný editor pro práci s Petriho sítěmi. Editor umí 

vytvářet hierarchické Petriho sítě, simulovat jejich funkčnost a tyto sítě analyzovat. 

Protože se jedná o specializovaný software, podporuje oproti editoru NetEd navíc 

např. koncept časovaných Petriho sítí či barevné Petriho sítě. Ty by ale bylo možno 

v editoru NetEd rovněž definovat pomocí vlastností komponent. V síti se mohou 

navíc vyskytovat proměnné, jejichž hodnota se může během simulace měnit. Pro 

vizualizaci hierarchie sítě se užívá systém stránek, který je popsán v sekci 1.2.3. CPN 

Tools jsou zdarma ke stažení pro operační systémy MS Windows, Linux a Mac OS 

X. Je možné jej bez problémů využívat pro nekomerční účely. Pokud je tento 

software využit pro komerční účely, je třeba uvést referenci na jeho autory. 
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1.6.2 MxGraph 

Editor mxGraph [9] je on-line nástroj pro návrh různých předpřipravených druhů sítí. 

Není v něm možné vytvořené sítě simulovat, lze je pouze vytvářet a poté např. 

exportovat do jiného formátu či tisknout. Protože se jedná o nástroj, který slouží 

pouze ke grafickému navrhování sítí, je tato funkčnost na vyšší úrovni než v editoru 

NetEd. Např. vizualizace hran vypadá v mxGraphu lépe. Editor podporuje u sítí 

hierarchii, a to stejným způsobem jako NetEd. Neboť se jedná o on-line editor, je 

možné jej využívat prakticky na všech operačních systémech. 

1.6.3 Logicly 

Logicly [10] je specializovaný editor pro práci s logickými obvody. Simulace 

probíhá rovněž v diskrétních krocích, avšak je zde kontrolována pomocí generátorů 

signálu (hodin). Signál se v síti nepropaguje postupně po jednotlivých krocích 

simulace, ale je propagován najednou do celé sítě ve chvíli, kdy jej vygenerují 

hodiny. Ve schématu pro editor NetEd je chování signálu jiné – řídí se pravidly  

pro formální hradlové sítě. Editor disponuje možností pro vytváření hierarchie 

jednotlivých součástek. Tyto složené součástky jsou zde nazvány integrované 

obvody. Jakmile je obvod vytvořen, nelze jej již na rozdíl od editoru NetEd nijak 

modifikovat. Je možné pouze zobrazit jeho vnitřní strukturu. Editor je funkční  

na operačních systémech MS Windows, Linux a Mac OS X. Licence za plnou verzi 

se dá po uplynutí třicetidenní zkušební lhůty zakoupit za $29. 
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Podpora různých druhů sítí     

Podpora simulací     

Možnost záznamu simulací     

Vlastní programovací jazyk     

Podpora hierarchie     

Multiplatformní editor     

Zdarma     

Zdarma pro nekomerční účely     

Tabulka 1.1: Srovnání s vlastnostmi podobných programů 
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2 Uživatelská dokumentace 

V této kapitole je vysvětleno použití editoru pro tvorbu schémat, sítí a simulací, které 

nad takto vytvořenými sítěmi probíhají. Editor ke svému spuštění vyžaduje 

instalovaný .NET verze minimálně 3.5. 

Pokud jsou v editoru instalovány všechny základní moduly, je v něm možné 

vytvářet a upravovat schémata k sítím, dle těchto schémat následně sítě  

vytvářet a nad těmito sítěmi provádět simulace. Dále je ve výchozím stavu instalován 

modul pro správu záznamů z logu editoru. 

K editoru jsou dodána schémata pro vytváření nedeterministických automatů, 

simulaci Goldbergova algoritmu pro nalezení maximálního toku v síti, hradlové sítě, 

Petriho sítě, diagramy, třídící sítě, a navíc existuje experimentální schéma, které 

definuje hru ping-pong, kterou je možné v editoru hrát. Všechna tato  

schémata a testovací příklady jsou popsány v příloze B. V příloze C se nachází 

seznam všech klávesových zkratek, které jsou v editoru použitelné. 

2.1 Rozvržení GUI editoru 

 

Obrázek 2.1: Rozvržení GUI editoru 
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GUI editoru, které je popsáno na obrázku 2.1, je logicky rozděleno na několik částí: 

v levém horním editoru se nachází tlačítko, kterým lze ukládat změny v aktuálně 

otevřeném souboru. Vedle něj je menu, které poskytuje rychlý přístup k základním 

operacím editoru. Toto menu de facto obsahuje stejnou funkčnost jako první záložka 

s nástroji, která má název „File“ (soubor). Menu ale navíc obsahuje rychlý  

přístup k až deseti souborům, které byly v editoru otevřeny naposledy. 

Pod těmito dvěma ovládacími prvky se nachází záložky s panely nástrojů. 

Záložky jsou rozděleny do třech sekcí. Každá sekce je reprezentována jedním 

barevným tlačítkem. Při kliku na toto tlačítko se aktivuje první záložka, která se 

v sekci nachází. 

 Edit (úpravy) – zde se nacházejí panely nástrojů pro úpravu schématu,  

sítě a ovládání simulací.  

 View (zobrazení) – záložka obsahuje panel nástrojů, na kterém lze měnit 

pohled na upravovanou síť. Nacházejí se zde nástroje pro  

přibližování a oddalování upravované sítě, možnost zapnutí či vypnutí 

zobrazování pomocné mřížky a možnost zapnutí automatického zarovnávání 

komponent sítě s touto mřížkou. 

 Other (ostatní) – obsahuje panel nástrojů, ve kterém je k dispozici tlačítko 

pro změnu nastavení editoru, zobrazení nápovědy a informací o aplikaci. 

Pod záložkami s panely nástrojů se nachází hlavní editační oblast editoru – 

v této oblasti jsou vykresleny záložky s právě otevřenými soubory. Pod nimi je 

region se záznamy z logu. Zcela ve spodní části editoru je k dispozici stavový řádek, 

kde se zobrazuje akce, kterou editor právě provádí. Posledním regionem, který 

v editoru existuje, je pravý sloupec, který obsahuje vizualizaci hierarchie právě 

upravované sítě. Tento region je viditelný pouze ve chvíli, kdy je v editoru otevřena 

nějaká síť k úpravám. 

2.2 Dialogy editoru 

Všechna dialogová okna, která jsou v editoru použita a očekávají zadání nějakých 

informací, mají jednotný styl. Vstupní políčka těchto oken jsou automaticky 

validována. Pokud hodnota některého z políček není vyplněna správně, zobrazí se 

kolem tohoto vstupu červené ohraničení a vedle něj červený křížek. Po najetí na tuto 

ikonu se zobrazí tooltip, ve kterém je napsáno, k jaké chybě při validaci došlo. Pokud 
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je hodnota ve vstupním poli validní, zobrazí se vedle něj zelená ikona indikující tento 

stav. 

Dialogy typicky fungují tak, že tlačítko pro potvrzení dialogu je invalidováno 

do té doby, dokud nejsou všechny vstupy v dialogu validní. Výjimku tvoří pouze 

dialogy, ve kterých dochází k úpravě nějakého prvku sítě. Příkladem může být dialog 

pro úpravu vlastností komponenty. Na tlačítko pro potvrzení dialogu zde lze kliknout 

i v případě, že nejsou všechny prvky rozhraní komponenty validní. To je z toho 

důvodu, abychom mohli ručně změnit např. pouze hodnotu jednoho vstupu a hodnoty 

na ostatních vstupech nechat nedefinované. 

Pokud v editoru dojde k nějaké chybě, vyskočí dialogové okno se stručným 

popisem této chyby. Celkový popis okolností chyby je následně k nalezení v logu 

aplikace, který se nachází ve spodní části editoru. 

2.3 Schéma 

Každá síť, která je v editoru upravována, k sobě musí mít přiřazeno nějaké schéma. 

Schéma je soubor s příponou .ns, který je vnitřně ve formátu XML. Přesná struktura 

těchto souborů je definována v XML schématu „Schemas.xsd“, které se nachází  

na CD přiloženém k této práci. Podrobnosti k této struktuře jsou uvedeny v příloze 

D.1. 

Pro vytvoření nového schématu slouží tlačítko „New Schema“, případně je 

možné použít klávesovou zkratku „Ctrl+Shift+N“. Po provedení tohoto příkazu se 

otevře dialogové okno, ve kterém je třeba vyplnit název nově vytvářeného schématu. 

Poté se v editační oblasti editoru zobrazí nová oranžová záložka s XML editorem,  

ve kterém lze schéma definovat, přičemž se zde načte základní šablona pro vytváření 

nového schématu. 

Ve schématu jsou především definovány komponenty, které lze v síti 

vytvářet. Každá komponenta zde má definováno své rozhraní, vlastnosti,  

vzhled a funkčnost, kterou zastává v rámci simulace. Pro definici  

vzhledu a funkčnosti je třeba být obeznámen se základními třídami knihovny  

pro práci s hierarchickými sítěmi a se simulačním algoritmem. S třídami se lze 

detailně seznámit v dokumentaci vygenerované ze zdrojových kódů, která je k této 

práci přiložena. Simulační algoritmus je popsán v programátorské dokumentaci 

v sekci 3.4.7, definice vzhledu komponent v sekci 3.4.3. 
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Ve schématu je rovněž možné předdefinovat komponenty, které mají již 

předpřipravenou nějakou vnitřní strukturu. Tu tvoří komponenty, které jsou jejími 

potomky a hrany, které mezi těmito potomky vedou. Ve schématu však není možné 

definovat hrany, které by vedly z nějakého potomka komponenty na ještě nižší 

úroveň hierarchie. 

Dále je možné ve schématu definovat, které typy komponent spolu nepůjde 

propojovat. Tato omezení jsou jednosměrná, tj. pokud je třeba zakázat propojení 

nějakých dvou typů komponent úplně, je k tomu potřeba použít dvou omezení. 

Důležité je případně dodefinovat i omezení pro komponenty typu „User defined“, tj. 

pro typ komponent, který v editoru vzniká dynamicky při vytváření hierarchie 

komponent. Tato omezení jsou využita např. v přiloženém schématu pro Petriho sítě. 

Vytvořená schémata sítí jsou v aplikaci cacheována (viz sekci 3.4.1). Aby se 

změny provedené ve schématu projevily v sítích, které jsou dle něj vytvořeny, je 

třeba kliknout na tlačítko „Reload Cache“ a tyto sítě v editoru následně znovu 

otevřít. 

2.4 Vytvoření sítě 

Po kliknutí na tlačítko „New Network“ se otevře dialogové okno pro vytvoření nové 

sítě. K vyvolání tohoto dialogu je rovněž možné použít klávesovou zkratku 

„Ctrl+N“. Jak je vidět na obrázku 2.2, je třeba v tomto okně vybrat schéma, dle 

kterého má být síť vytvářena, a vyplnit její název. V roletce se schématy  

jsou k dispozici cesty ke všem schématům, která byla v editoru někdy předtím 

použita. Pokud zde nějaké schéma schází, je možné jej do roletky přidat pomocí 

zeleného tlačítka se znakem „+“. Červené tlačítko s křížkem naopak z roletky 

odebere schéma, které je v ní aktuálně vybráno. 

 
Obrázek 2.2: Dialogové okno pro vytvoření nové sítě 
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Jakmile je v dialogu vybráno schéma a vyplněn název sítě, vytvoří se po kliku 

na tlačítko „OK“ nová záložka
10

 s prázdnou sítí. Zároveň se editor přepne na panel 

nástrojů s názvem „Network“. Účel ovládacích prvků tohoto panelu je rozebrán 

v sekci 2.5. 

Pro načtení sítě ze souboru slouží tlačítko „Open Network“. Stejnou 

funkcionalitu zajišťuje i klávesová zkratka „Ctrl+O“. Po úspěšném načtení sítě je 

rovněž vytvořena nová záložka, na které se nachází plátno s vykreslenou sítí. Ta je 

zobrazena ve stavu, ve kterém byla naposledy uložena. Během načítání sítě může 

dojít k chybě. V tom případě editor zobrazí zprávu informující o tom, že se síť 

nepodařilo načíst, a podrobnosti o této chybě jsou k dispozici v logu aplikace. 

Za pozornost stojí, že ve chvíli, kdy je v editoru vybrána záložka se sítí, 

objeví se v pravé části editoru vizualizace hierarchické struktury komponent této sítě. 

Způsob práce s tímto prvkem editoru je popsán v sekci 2.6.4. Zobrazování hierarchie 

sítě je možné vypnout v nastavení editoru. Podrobněji se o nastavení píše v sekci 2.9.  

2.5 Úprava sítě 

Důležité nástroje pro úpravu sítě se nacházejí v panelu s názvem „Network“. Dále 

existují kontextová menu, která slouží pro rychlý přístup k příkazům editoru. 

Kontextové menu pro síť je možné vyvolat klikem pravým tlačítkem myši  

do prázdné oblasti plátna s vykreslenou sítí. Pro otevření kontextového menu 

komponenty je třeba na komponentu kliknout pravým tlačítkem myši a stejný 

mechanismus platí také pro hrany. 

2.5.1 Přidávání komponent 

Ve chvíli, kdy je aktivní záložka s nějakou sítí, zobrazí se v panelu nástrojů s názvem 

„Network“ všechny typy komponent, které lze do sítě přidat. Tyto komponenty jsou 

načteny ze schématu, dle kterého je síť vytvářena. 

Pro přidání nové komponenty do sítě je třeba v tomto panelu kliknout na daný 

typ komponenty a následně přejet kurzorem myši nad oblast, ve které se nachází 

upravovaná síť. Při pohybu kurzorem myši je zobrazen rámeček, který indikuje, 

jakou velikost bude v síti zabírat přidávaná komponenta. Komponenta je do sítě 

následně přidána klikem na prázdné místo na plátně. Rovněž je možné komponentu 

                                                 
10

 Záložky se sítěmi mají zelenou barvu. 
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přidat jako potomka nějaké jiné hierarchické komponenty. Toho lze docílit klikem  

na tuto hierarchickou komponentu, ta ale musí být rozevřena (viz sekci 2.6.4). 

V editoru je možné nastavit (viz sekci 2.9), že se přidávání komponenty nemá 

po přidání právě jedné komponenty vypnout. Tj. v tu chvíli lze přidávat více 

komponent po sobě, aniž by bylo třeba vždy znovu zapínat přidávání komponenty 

v panelu nástrojů. 

2.5.2 Selekce prvků sítě 

Komponenty a hrany, které se v síti nacházejí, lze přidávat do selekce či je z ní 

odebírat. Prvky sítě, které se nacházejí v selekci, budeme nazývat vybrané. Klikem 

na komponentu či hranu při stisknuté klávese „Ctrl“ ji lze do selekce přidávat a opět 

ji z ní odebírat. Selekci komponent lze dále měnit klasickým způsobem pomocí 

výběrového modrého obdélníku. Při stisknuté klávese „Ctrl“ slouží tento obdélník 

k přidávání do selekce. Výběrový obdélník je zobrazen na obrázku 2.3. 

 

Obrázek 2.3: Modrý obdélník, který slouží k vybírání komponent a hran 

 Většina operací, které lze provádět s vybranými komponentami a hranami, je 

smysluplná, pouze pokud se tyto prvky sítě nacházejí na stejné úrovni hierarchie, 

resp. mají v hierarchii společnou nadřazenou komponentu. Proto je selekce prvků sítě 

omezena tak, aby mohly být zároveň vybrány pouze komponenty, které tuto 

podmínku splňují. 

 Komponenty, které se nacházejí na nižších úrovních hierarchie, lze vybírat 

pomocí výběrového obdélníka při stisknuté klávese „Alt“. Na obrázku 2.3 je  

za normálních okolností vybrána komponenta „D“ a hrana, která vede z komponenty 

„D“ do komponenty „A“. Pokud je ale při stejné selekci stisknuta klávesa „Alt“, je 

vybrána pouze komponenta „C“, protože v tu chvíli se vybírají komponenty, které se 

nacházejí v modře zvýrazněné oblasti a zároveň jsou na nejnižší úrovni hierarchie 

z celé selekce. 

 Pro výběr všech prvků sítě na jedné úrovni hierarchie slouží tlačítko „Select 

All“, příp. je možné užít klávesovou zkratku „Ctrl+A“. Tímto příkazem jsou vybrány 
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všechny komponenty a hrany, které se nacházejí na stejné úrovni hierarchie jako 

právě vybrané prvky sítě. Pokud žádné prvky sítě vybrány nejsou, jsou vybrány ty, 

které se nacházejí na nejvyšší úrovni hierarchie. Je-li vybrána právě jedna 

komponenta, která je rozevřená (viz sekci 2.6.4), tak jsou vybrány všechny prvky, 

které se v ní nacházejí. Tento příkaz slouží jako přepínač, tj. při jeho dalším vyvolání 

jsou všechny označené prvky odznačeny. 

 Vybrané komponenty a hrany lze ze sítě odstranit stiskem klávesy „Delete“, 

popř. klikem na tlačítko „Remove“ v panelu nástrojů „Network“. Před smazáním se 

editor ještě ptá, jestli chceme tuto akci skutečně vykonat. Toto chování je 

nastavitelné (viz sekci 2.9). 

2.5.3 Pohyb s komponentami 

Stisknutím levého tlačítka myši nad některou z označených komponent je možné 

začít pohybovat se všemi označenými komponentami. Pohyb je následně řízen 

pohybem myši a zastaven ve chvíli, kdy je levé tlačítko myši puštěno. Pohybu celé 

sítě najednou je možné docílit obdobným způsobem, avšak levé tlačítko myši je třeba 

stisknout nad prázdnou oblastí plátna a zároveň mít stisknutou klávesu „Shift“. 

2.5.4 Přidávání hran 

Přidávání hrany je zahájeno klikem na tlačítko „Connection“ v panelu nástrojů 

„Network“, popř. lze použít klávesovou zkratku „Alt+C“. Stejným způsobem lze 

přidávání hrany i zrušit. 

 

Obrázek 2.4: Dialog pro přidání nové hrany 

 Po najetí myší nad některou z komponent se kolem ní zobrazí buď zelený 

rámeček, který indikuje, že z komponenty hrana může vést, nebo červený rámeček, 
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který informuje o opačném stavu. Pokud lze z komponenty vést hranu, zobrazí se  

po kliku na tuto komponentu zelená šipka, která představuje přidávanou hranu.  

Po kliku na druhou komponentu mohou nastat dva případy. Pokud jsou ve schématu 

sítě povoleny přímé hrany a všechny vstupy a výstupy obou komponent jsou 

obsazeny, hrana se ihned vytvoří. Jinak se zobrazí dialog, ve kterém je třeba vybrat, 

odkud a kam má nová hrana vést, viz obrázek 2.4. Jsou-li ve schématu povoleny 

přímé hrany a alespoň jedna z rozbalovacích nabídek dialogu je ponechána prázdná, 

je vytvořena přímá hrana. Jinak je vytvořena hrana, která propojuje vybraná dvě 

rozhraní. Platí, že lze spolu propojit pouze výstup a vstup, které mají stejný datový 

typ (viz sekci 2.6.1). 

Přímé hrany lze vytvářet i napříč hierarchií komponent, tj. propojované 

komponenty nemusí mít stejnou rodičovskou komponentu. 

2.5.5 Kopírování 

Vybrané komponenty a hrany lze kopírovat a vkládat pomocí standardních 

klávesových zkratek „Ctrl+X“ pro vyjímání, „Ctrl+C“ pro kopírování a „Ctrl+V“  

pro vkládání. Rovněž k tomu lze užít příslušná tlačítka z panelu nástrojů „Network“. 

Prvky lze ze schránky vkládat i do jiné sítě, ta ale musí být vytvořena dle stejného 

schématu jako prvky, které se ve schránce nacházejí. Je-li označena právě jedna 

hierarchická komponenta, která je rozevřená, vloží příkaz pro vkládání strukturu  

ze schránky do této komponenty. 

2.6 Úprava komponent 

Každá komponenta má definované svoje vstupy, výstupy a vlastnosti, jejichž 

hodnoty jsou důležité během simulace. Tyto hodnoty, stejně jako hierarchickou 

strukturu komponent, lze v editoru upravovat. Hodnoty mají přiřazen svůj datový 

typ. 

2.6.1 Datové typy rozhraní komponent 

Datový typ slouží k validaci hodnot, kterých může hodnota rozhraní nebo vlastnosti 

nabývat. Následuje seznam podporovaných datových typů (v jejich názvu nezáleží  

na velikosti písmen): 

 Bool, resp. Boolean – logické hodnoty „true“ a „false“, resp. jsou  

povoleny i hodnoty „1“ a „0“. 
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 Int, resp. Integer – celočíselné hodnoty. 

 Double – reálná čísla. 

 String – jednořádkové textové řetězce. 

 Text – textové řetězce, při jejichž úpravě se místo jednořádkového pole 

zobrazí pole víceřádkové, ve kterém lze zalamovat řádky. Hodnoty tohoto 

typu tedy mohou obsahovat znak nového řádku. 

2.6.2 Atributy komponent 

Po označení komponenty a stisku klávesy „Enter“ se zobrazí dialogové okno 

s atributy této komponenty. Obdobným způsobem funguje i úprava atributů hran 

pomocí klávesové zkratky „Shift+Enter“ a úprava atributů sítě s klávesovou zkratkou 

„Alt+Enter“. 

 

Obrázek 2.5: Dialogové okno s atributy komponenty 

V dialogovém okně s atributy komponenty zobrazeném na obrázku 2.5 lze 

upravit její název, popis, otočení, pozici na plátně, zvětšení a hodnoty jejích vstupů, 

výstupů a vlastností. Navíc zde lze přidávat ke komponentě nové vstupy,  

výstupy a vlastnosti pomocí zeleného tlačítka se znakem „+“. Rozhraní a vlastnosti 

komponenty, které nejsou definovány přímo ve schématu sítě, ale byly přidány  

až později, lze následně odstranit pomocí křížku, který se vedle nich nachází. Toto 

ilustruje rovněž obrázek 2.5. 
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Při přidávání rozhraní či vlastnosti se otevře dialogové okno, v němž je třeba 

vyplnit datový typ, název, který musí být unikátní, a hodnotu. Při přidávání  

vstupů a výstupů je navíc možné vyplnit jejich pozici v rámci komponenty. Tuto 

pozici lze následně upravit pomocí kolečka, které se vedle nich nachází, viz obrázek 

2.5. 

Pozice rozhraní je definována v procentech, a to jak v horizontálním, tak  

ve vertikálním směru. Má-li tedy např. výstup komponenty definovanou pozici jako 

20 % v horizontálním směru a 100 % ve vertikálním směru, znamená to, že se 

nachází v rámci komponenty v jedné pětině její šířky a na jejím spodním okraji. 

Pokud rozhraní spojíme s jiným pomocí hrany, bude tato hrana vycházet 

z dané komponenty, popř. do ní vcházet na místě, které je dáno těmito relativně 

definovanými souřadnicemi. Tato funkcionalita je ilustrována na obrázku 2.6. Hradlo 

„And“ má definován vstup s názvem „x1“ na pozici 0 % v horizontálním  

směru a 33 % ve vertikálním směru. Hrana, která je s tímto vstupem na obrázku 

incidentní, vchází do komponenty na takto definovaných souřadnicích. 

 

Obrázek 2.6: Pozice vstupu „x1“ hradla „And“ 

2.6.3 Aliasy vstupů a výstupů 

Editor nepovoluje možnost vytvoření hrany, která by vedla napříč hierarchií 

komponent a propojovala dvě rozhraní. Proto existuje možnost definovat pro 

rozhraní komponent tzv. aliasy. Alias je rovněž rozhraní komponenty, avšak plní 

speciální funkci, a to tu, že zpřístupňuje rozhraní komponent, které se nacházejí  

na nižší úrovni hierarchie. 

Při změně hodnoty aliasu pro nějaké rozhraní je automaticky  

změněna i hodnota tohoto rozhraní, pro které je alias vytvořen, přičemž  

platí i opačný princip. Dále zde existuje možnost vytvářet i aliasy pro aliasy, tj. 

řetízek aliasů může být potenciálně poměrně dlouhý a stále platí, že při změně 

hodnoty kteréhokoli rozhraní z tohoto řetízku se změní hodnoty všech rozhraní, které 

jsou v tomto řetízku obsaženy. Tímto způsobem je tedy možné vytvořit hranu, která 

propojuje libovolná rozhraní dvou komponent v síti. 
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Důvodem k zákazu hran, které by vedly přímo mezi dvěma rozhraními 

komponent, které se nacházejí na různých úrovních v hierarchii, je příjemnější 

grafický výstup, který z principu aliasů plyne. Pro každý alias lze totiž definovat jeho 

přesnou pozici na komponentě a tím je možné kontrolovat, jakým způsobem hrana 

povede uvnitř i vně komponenty. 

Jakmile je vytvořen alias pro nějaký vstup či výstup, je v síti automaticky 

vytvořena speciální hrana, která symbolizuje, kde na komponentě se nachází  

alias a kde se nachází rozhraní, pro které byl tento alias vytvořen. Jak vypadá hrana, 

která je napojena na nějaký alias, je znázorněno na obrázku 2.7. 

 

Obrázek 2.7: Hrana, která je napojena na alias hradla „And“ 

2.6.4 Práce s hierarchií 

U hierarchických komponent lze v editoru zobrazovat jejich vnitřní strukturu. 

Zobrazení spočívá v tom, že na místě, na kterém se komponenta nachází, se namísto 

standardního vzhledu komponenty vykreslí šedý obdélník, ve kterém se nacházejí 

všechny komponenty a hrany, které uvnitř komponenty vedou. Komponentám, které 

mají zobrazenou svou vnitřní strukturu, říkáme rozevřené komponenty. 

U všech označených hierarchických komponent lze jejich vnitřní strukturu 

zobrazit užitím klávesové zkratky „Ctrl+E“. Skrýt ji lze klávesovou zkratkou 

„Ctrl+Q“. Oba příkazy se rovněž nacházejí v kontextovém menu každé komponenty. 

K vytvoření nové hierarchické komponenty slouží klávesová zkratka 

„Alt+W“. Všechny označené komponenty jsou tímto příkazem vyjmuty  

ze sítě a vloženy do nové komponenty. Všechny hrany, které mezi nimi vedou, jsou 

zachovány. Všechny přímé hrany, které vedou vně této struktury, jsou rovněž 

zachovány. Pro nepřímé hrany, které jsou incidentní pouze s jednou z označených 
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komponent, jsou automaticky vytvořeny aliasy. Tato funkčnost je naznačena  

na obrázku 2.8. Pro vstup „x1“ hradla „Or“ je při vytvoření nové hierarchické 

komponenty automaticky vytvořen alias s názvem „x1“. Hrana, která původně vedla 

z hradla „And“ do hradla „Or“, vede nyní do vstupu nově vytvořené komponenty. 

 

Obrázek 2.8: Automatické vytvoření aliasu hierarchické komponenty 

 Stromová hierarchie komponent je znázorněna v panelu, který se nachází 

v pravé části editoru. Tento panel je automaticky synchronizován s plátnem,  

na kterém je síť vykreslena. Ve chvíli, kdy je rozevřena hierarchická komponenta 

v panelu, je rozevřena i na plátně a naopak. Stejným způsobem je synchronizována  

i selekce komponent, avšak v panelu je vybrána vždy maximálně jedna komponenta, 

což je způsobeno omezením tohoto panelu. 

 V panelu lze rovněž zobrazit a měnit hodnoty vstupů, výstupů a vlastností 

jednotlivých komponent. Dále zde lze při stisknuté klávese „Ctrl“ měnit pořadí 

jednotlivých komponent pomocí šipek „Nahoru“ a „Dolů“. 

2.7 Simulace 

Simulace sítě spočívá ve vykonávání funkce jednotlivých komponent definované  

ve schématu. V každém kroku simulace je u každé komponenty zjištěno, jestli může 

být provedena její funkce, a pokud ano, je tato funkce provedena. Komponentám, 

které právě provedly svou funkci, budeme říkat aktivované komponenty. Aktivované 

komponenty kolem sebe mají vykreslen oranžový rámeček. 

Jakým způsobem se během simulace mění vstupy, výstupy a hodnoty 

vlastností komponent lze sledovat v panelu v pravé části editoru. Hodnoty, které byly 

aktuálně změněny, jsou v tu chvíli zvýrazněny tučně. Rovněž lze u vybraných prvků 

sítě pomocí klávesové zkratky „Alt+T“ zobrazit tooltip, ve kterém jsou vypsány 

hodnoty jejich rozhraní a vlastností. 

Panel nástrojů s názvem „Simulation“ obsahuje prvky pro ovládání simulace 

sítě. Mimo jiné zde lze nastavit časový interval, který má vždy uplynout mezi dvěma 
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kroky simulace. Je-li tento interval nastaven na hodnotu „Manually“, je simulace 

posouvána dopředu pouze manuálně, tj. klikem na tlačítko „Forward“, popř. užitím 

klávesové zkratky „Ctrl+F“. 

Tlačítko „Clear All Values“ smaže hodnoty na všech vstupech a výstupech 

všech komponent v síti. Tlačítko „Clear Except Inputs“ smaže hodnoty na všech 

vstupech a výstupech všech komponent v síti kromě komponent, které slouží jako 

vstup sítě, tj. nemají žádné vstupní rozhraní. 

 Tlačítkem „Record“ je možné zapnout a vypnout nahrávání simulace. Jakmile 

je v simulaci nahrán alespoň jeden její krok, zobrazí se v pravé části editoru panel,  

ve kterém jsou vypsány všechny nahrané kroky simulace, viz obrázek 2.9. Pokud se 

simulace přehrává, lze mezi těmito kroky v panelu přecházet. Po dvojitém kliku  

na název nahraného kroku simulace lze tento název v zobrazeném dialogovém okně 

změnit. Při zastavení simulace pomocí tlačítka „Stop“ jsou všechny nahrané kroky 

simulace smazány, při pozastavení simulace pomocí tlačítka „Pause“ tomu tak není. 

 

Obrázek 2.9: Panel s nahranými kroky simulace 

 Pokud je interval simulace nastaven na hodnotu „Manually“, lze zapnout 

přepínač „Select Manually“. Tím se aktivuje manuální výběr komponent, které mají 

být v dalším kroku simulace aktivovány, což je vhodné především  

u nedeterministicky se chovajících sítí. Aktivované komponenty se vybírají stejným 

způsobem jako komponenty do selekce (viz sekci 2.5.2). Neplatí zde ale omezení, že 

vybrány mohou být pouze komponenty, které se nacházejí na stejné úrovni 

hierarchie. 

Nahrané kroky simulace je možné následně uložit do souboru pomocí tlačítka 

„Save“ z panelu nástrojů „Simulation“. Tlačítkem „Open“ lze simulaci ze souboru 

zpětně načíst. Některé nahrané simulace však nemusejí dávat smysl. Např. pokud je 

nahrávání během simulace přerušeno, kroky simulace se sice nahrají, avšak výsledek 
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nejspíše nebude příliš užitečný. Chybně nahrané simulace mohou vznikat také 

špatným manuálním výběrem komponent, které mají být aktivovány, popř. načtením 

simulace, která logicky přísluší k jiné síti. 

2.8 Log 

Ve spodní části editoru se nachází panel, ve kterém jsou vypsány všechny záznamy, 

které se nacházejí v logu aplikace. V logu jsou vypsány všechny zprávy, varování  

a chyby, ke kterým v editoru došlo. Větší využití má ale log při debugování během 

vývoje nového schématu. Záznamy lze v logu filtrovat dle jejich typů, a to pomocí 

tlačítek s názvy těchto typů: 

 Errors – zapíná a vypíná zobrazení chybových hlášení v logu. 

 Warnings – obsluhuje zobrazení varování. 

 Messages – filtruje v logu zprávy. 

 Debug Entries – zobrazuje a skrývá debugovací zprávy. 

2.9 Nastavení 

Některé z vlastností editoru je možné nastavit. Nastavení se při zavření editoru 

ukládá a při jeho dalším spuštění se zpětně načítá a je používáno. Nastavení je 

k dispozici v panelu nástrojů „Settings & Help“ po kliku na tlačítko „Settings“. 

Rovněž je možné jej vyvolat klávesovou zkratkou „Alt+E“. 

 Add Multiple Components – Pokud je zaškrtnuta tato volba, je možné 

přidávat více komponent daného typu bezprostředně za sebou. Jinak je  

po přidání jedné komponenty přidávání komponent automaticky vypnuto. 

 Add Multiple Connections – Nastavení funguje stejně jako předchozí, ale 

pro přidávané hrany. 

 Ask When Deleting Component/Connection – Pokud je toto nastavení 

vypnuto, editor se nebude před smazáním prvků sítě ujišťovat, že se tak má 

skutečně stát. 

 Ask When Deletion Input/Output/Property – Pokud je toto nastavení 

vypnuto, tak se editor nebude před smazáním rozhraní a vlastností ujišťovat, 

že se tak má skutečně stát. 

 Show Component Tooltips – Nastavuje, jestli se mají zobrazovat žluté 

tooltipy s hodnotami rozhraní a vlastností komponent. 
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 Show Connection Tooltips – Nastavuje, jestli se mají zobrazovat žluté 

tooltipy s hodnotami vlastností hran. 

 Show Tree View – Pokud je nastavení vypnuto, nezobrazuje se v pravé části 

editoru panel s vizualizací hierarchie sítě. 

 Maximum Recorded Simulation Steps – Maximální počet kroků simulace, 

který lze nahrát. Implicitně je toto omezení nastaveno na 150 kroků. 

 Show Log – Pokud je vypnuto, nezobrazují se ve spodní části editoru 

záznamy z logu. 

2.10  Instalace modulů editoru 

Editor je navržen jako modulární aplikace, tj. lze jej rozšiřovat o nové moduly, které 

do něj lze zpětně doprogramovat. Pro instalaci modulu stačí vzít soubor, který 

představuje daný modul, a nakopírovat jej do adresáře „Modules“ v adresáři, kde je 

editor instalován. Tím je funkčnost editoru ihned rozšířena o funkčnost daného 

modulu. Moduly jsou distribuovány jako knihovny funkcí, tj. na systému Windows 

se jedná o soubory s příponou .dll
11

. 

Pro zpětnou odinstalaci modulu stačí knihovnu, ve které je modul definován, 

z adresáře „Modules“ smazat. Tím je modul odinstalován a editor bude nadále  

bez problémů fungovat bez tohoto modulu. 

 

Obrázek 2.10: Chyba při odinstalování modulu, který má závislosti 

Je ovšem třeba dávat pozor na to, že některé moduly mohou být na sobě 

závislé. Příkladem této závislosti je modul pro vytváření a úpravu sítí (definovaný 

v souboru „Modules.NetEd.Networks.dll“). Na tomto modulu je závislý modul  

                                                 
11

 Dynamically Linked Library – dynamicky linkovaná knihovna. 
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pro vytváření a úpravu schémat a modul pro přehrávání simulací. Pokud je modul 

pro vytváření sítí odstraněn, editor při spuštění upozorní na skutečnost, že některým 

dalším modulům tento modul chybí pro jejich správnou funkčnost, viz obrázek 2.10. 

Po odsouhlasení tohoto upozornění je editor uzavřen. 

2.11  Případy užití 

V této sekci jsou na reálných příkladech popsány typické případy užití editoru  

při vytváření sítí a jejich simulací a schémat sítí. První příklad modeluje vytvoření 

jednoduchého deterministického automatu nad abecedou {0, 1}, který přijímá slova 

s počtem jedniček dělitelným třemi. Vytvořený automat je k této práci přiložen jako 

testovací příklad s názvem „Automata-Simple.net“. Druhý příklad poté popisuje 

provádění simulace nad takto vytvořeným automatem. Třetí příklad, který se nachází 

na rozhraní uživatelské a programátorské dokumentace, je zařazen v sekci 3.6. Tento 

příklad popisuje kompletní vytvoření schématu pro orientované grafy. 

2.11.1  Vytvoření automatu 

Uživatel po spuštění editoru vytvoří novou síť pomocí klávesové zkratky „Ctrl+N“. 

Jako její schéma vybere schéma pro nedeterministické automaty a síť nazve „Simple 

automat“. 

 Pomocí klávesové zkratky „Alt+E“ otevře nastavení editoru a zapne volbu 

„Add Multiple Components“. Následně klikne v panelu s komponentami  

na komponentu s názvem „State“ a přidá ji třikrát do sítě. Nastavení poté uvede opět 

do původní podoby. Prvnímu vrcholu nastaví vlastnost „Is Final“ na hodnotu „1“, 

neboť tento stav má být u automatu přijímací. 

Všechny vrcholy pak uživatel propojí hranami do trojúhelníku a těmto 

hranám nastaví, že se po nich má přecházet, pokud vstupní slovo aktuálně obsahuje 

znak „1“. Uživatel tedy postupně hrany označí, stiskne klávesovou zkratku 

„Shift+Enter“ pro otevření dialogového okna s vlastnostmi hrany a zde nastaví 

hodnotu vlastnosti „Character“ na „1“. Aby automat správně fungoval, musí uživatel 

ještě u každého vrcholu vytvořit smyčku, která má vlastnost „Character“ nastavenou 

na hodnotu „0“. Pro každou smyčku tedy uživatel zapne přidávání hrany pomocí 

klávesové zkratky „Alt+C“ a vždy dvakrát za sebou klikne na daný vrchol automatu. 

 Před vyzkoušením simulace si uživatel zapne zobrazení tooltipů s hodnotami 

vlastností pomocí klávesové zkratky „Alt+T“. Vidí ale, že mu překážejí tooltipy 
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zobrazené u jednotlivých komponent, proto přejde na záložku „Settings & Help“, kde 

klikne na tlačítko „Settings“ a vypne zobrazování těchto tooltipů odškrtnutím volby 

„Show Component Tooltips“. 

 Následně přejde na záložku „Network View“, kde pomocí tlačítka „Align 

With Grid“ zarovná jednotlivé vrcholy automatu se zobrazenou mřížkou a poté 

zobrazení této mřížky tlačítkem „Show Grid“ vypne. 

2.11.2  Simulace automatu 

Po přechodu na záložku „Simulation“ vyplní uživatel v panelu, který se nachází 

v pravé části editoru, slovo, které má automat číst. Do vlastnosti „Word“ zde tedy 

napíše „01110“. Uživatel vybere v roletce „Simulation Interval“ hodnotu 

„Manually“, neboť chce provádět simulaci manuálně. Rovněž zapne nahrávání 

simulace pomocí tlačítka „Record“. 

Při spuštění simulace se mu ale zobrazí chyba, že v automatu neexistuje 

žádný vstupní stav. Tato chyba je definována ve schématu pro nedeterministické 

automaty. Uživatel tedy vrchol automatu, který je označen jako přijímací, označí  

i jako vstupní nastavením jeho vlastnosti „Is Initial“ na hodnotu „1“. Následně 

simulaci spustí znovu. Simulace již proběhne bez problémů a v pravé části editoru je 

nyní zobrazeno sedm kroků simulace, které byly nahrány. Uživatel klikne na panelu 

„Simulation“ na tlačítko „Save“ a nahranou simulaci uloží do vybraného souboru. 

Nakonec ještě z horního menu vybere příkaz „Export“ a vytvořený automat si uloží 

jako obrázek. 
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3 Programátorská dokumentace 

V této kapitole je popsána celková architektura aplikace a její způsob implementace. 

Pro implementaci byl zvolen jazyk C# 3.5 pro platformu .NET verze 3.5 a vyšší. 

Aplikace je spustitelná na systémech Windows. 

3.1 Použité knihovny 

Při implementaci byly využity následující knihovny: 

Unity 

Unity [11] je framework od společnosti Microsoft, díky kterému není třeba vytvářet 

přímou vazbu mezi jednotlivými částmi aplikace. Jeho hlavní součástí je container, 

který zajišťuje mechanismus vyřešení závislostí mezi jednotlivými částmi aplikace 

za běhu. V rámci tohoto mechanismu se používá návrhový vzor dependency 

injection [12] založený na reflection, čímž se zjednodušuje případné testování 

aplikace pomocí UNIT testů. 

Prism 

Prism [8] je framework vyvinutý společností Microsoft, který slouží k vytváření 

modulárních WPF aplikací. Cílem frameworku je snížit přímou vazbu mezi 

jednotlivými částmi aplikace na co nejnižší možnou úroveň. 

WPF 

Windows Presentation Foundation je knihovna, která je standardně součástí .NET 

frameworku a slouží k vytváření moderních aplikací s grafickým uživatelským 

rozhraním [3], [4]. 

ScintillaNET 

ScintillaNET [13] je komponenta pro Windows Forms, která představuje textový 

editor se zvýrazňovačem syntaxe. V aplikaci je tento editor použit pro vytváření  

a úpravu schémat sítí. 

3.2 Architektura aplikace 

Aplikace se dá logicky rozdělit na dvě hlavní části: knihovnu pro práci se sítěmi  

a editor, který je nad touto knihovnou postaven. Přehlednější je ale rozdělit aplikaci 
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logicky na části, které jsou znázorněny na obrázku 3.1. Každá z těchto částí je dále 

rozdělena na assembly, které jsou v ní obsaženy. 

 

Obrázek 3.1
12

: Závislosti mezi jednotlivými assembly aplikace 

 Assembly jsou rozděleny do čtyř skupin, obdobně jako je tomu v projektu  

pro Visual Studio, který je přiložen k této práci. Šipky, které z assembly vycházejí, 

znamenají reference, které daná assembly potřebuje ke svému fungování. Šipky, 

které vycházejí ze skupiny, znamenají, že všechny assembly, které se ve skupině 

nacházejí, potřebují referenci, na kterou šipka ukazuje. Naopak pokud do skupiny 

nějaká šipka vchází, znamená to, že assembly, popř. skupina, ze které šipka vede, se 

potřebuje odkazovat na všechny assembly v této skupině. Assembly, které jsou 

vyznačeny zelenou barvou, jsou zcela nezávislé na technologii WPF a frameworcích 

Prism a Unity. 

 Assembly s editorem nepředpokládá nic o tom, co umí moduly. Ty jsou  

na tomto editoru zcela nezávislé a veškerá komunikace mezi těmito dvěma částmi 

aplikace probíhá skrze sdílené rozhraní definované v části s názvem „Common“, 

která je popsána v sekci 3.2.1 a detailně poté v sekci 3.3. To z editoru dělá nástroj, 

který je možné použít i pro řešení jiných problémů, než je vytváření a simulace 

                                                 
12

 Tento diagram byl vytvořen v editoru NetEd za použití schématu s názvem „Shapes.ns“. 
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hierarchických sítí, více o tomto konceptu je napsáno v sekci 3.2.3. Moduly z části 

„Modules“ jsou do editoru registrovány dynamicky při jeho spuštění a až v nich jsou 

definovány specializované nástroje pro práci se schématy, sítěmi a jejich simulacemi. 

3.2.1 Common 

Část Common představuje assembly, které jsou sdílené mezi knihovnou, editorem  

a jeho moduly. Assembly COMMON.BASE a COMMON.BASE.WPF vznikly vydělením 

tříd a rozhraní, které byly společné pro editor a knihovnu. K těmto assembly přísluší 

sdílený jmenný prostor s názvem COMMON. 

Třetí assembly, která se v této části nachází, je 

COMMON.EDITOR.INFRASTRUCTURE, jejíž hlavní jmenný prostor nese stejný název. 

Tato assembly představuje styčný bod mezi samotným editorem a jeho moduly. 

Z obrázku 3.1 je patrné, že mezi moduly editoru a samotným editorem neexistuje 

žádná přímá vazba. Veškerá komunikace, která mezi těmito dvěma částmi aplikace 

probíhá, vede skrze předem definovaná rozhraní a třídy, které se nachází právě 

v assembly COMMON.EDITOR.INFRASTRUCTURE. Více o této části aplikace je napsáno 

v sekci 3.3. 

3.2.2 Library 

Tato část aplikace představuje knihovnu pro práci s hierarchickými sítěmi. Knihovna 

je dále rozdělena na dvě hlavní assembly: assembly, která pracuje se sítěmi na datové 

úrovni, a assembly, která je její nadstavbou a zajišťuje převážně vizualizaci sítí. Řečí 

návrhového vzoru MVVM obsahuje první část knihovny modely a druhá část 

obsahuje view-modely a třídy zajišťující pro ně view. První část knihovny je 

využitelná samostatně např. i v konzolových aplikacích, neboť je zcela nezávislá  

na technologii WPF. Pro použití datové části knihovny v konzolové či jiné aplikaci je 

nutné uvést ve vytvářené assembly reference na knihovny „Common.Base.dll“  

a „NetworkLibraty.Base.dll“. 

 Knihovna je celkově navržena tak, že její datová část vůbec neví o tom, že 

existuje část vizualizační. Modely jsou úplně obyčejné třídy, které o změnách, které 

v nich nastaly, notifikují pomocí speciálních událostí. View-modely tyto události 

poslouchají a automaticky s nimi synchronizují svůj stav. Protože modely neví nic  

o tom, že jsou nad nimi stavěny třídy pro view-modely, musí třídy pro view-modely 

některé vlastnosti modelů obalovat, aby ve správnou chvíli proběhla notifikace view 
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o změně hodnot těchto vlastností. Pro takové vlastnosti modelů nejsou definovány 

události informující o jejich změně, neboť se předpokládá, že budou měněny právě 

skrze view-modely. K notifikaci view je obecně užívána metoda 

RAISEPROPERTYCHANGED z frameworku Prism. View jsou následně na vlastnosti 

view-modelů navázány pomocí bindingů z frameworku WPF, které umožňují 

synchronizaci hodnot různých, na sobě jinak nezávislých objektů. 

Jediným jmenným prostorem knihovny je prostor s názvem NETS. Jemnější 

dělení tohoto jmenného prostoru nebylo použito, aby bylo možné jednou konstrukcí 

using začít používat všechny součásti této knihovny a nebylo třeba řešit, v které části 

se co nachází. 

Funkčnost definovaná v této knihovně je následně využívána moduly editoru, 

které nad ní staví svou funkcionalitu. Implementační detaily knihovny pro práci 

s hierarchickými sítěmi jsou popsány v sekci 3.4. Je zde tedy popsáno rozhraní, které 

mají komponenty, hrany, síť a simulace. Tyto implementační detaily je dobré znát 

především při definici nového schématu pro sítě. 

3.2.3 Editor 

Z obrázku 3.1 lze vyčíst, že assembly, ve které je editor definován, je zcela nezávislá 

na části s moduly i na knihovně pro práci se sítěmi. Jediná část aplikace, na které tato 

assembly závisí, je „Common“ popsaná v sekci 3.2.1. Editor jako takový 

nepředpokládá nic o modulech, které jsou do něj dynamicky nahrány. Bylo by tedy 

možné celý tento mechanismus použít znovu i pro nějakou zcela jinou aplikaci, která 

funguje jako editor. Tj. editor, který je zaměřen na nějaký určitý problém, se z částí 

„Common“ a „Editor“ stává až dle toho, jaké jsou k nim nahrány moduly. 

 Na obrázku 3.2 je vidět, jak vypadá editor, u kterého je instalován pouze 

modul pro sledování záznamů v logu. Všechny nepotřebné panely nástrojů zmizely, 

rovněž zmizely některé položky ze dvou panelů nástrojů, které jsou v editoru 

předpřipraveny. Editor v tuto chvíli de facto nic neumí. Můžeme se na něj tedy dívat 

jako na jakousi jednoduchou platformu, na které lze vytvářet editory pro řešení 

různých problémů, aniž by se programátor musel zabývat grafikou uživatelského 

rozhraní a dalšími aspekty, které by jej jinak zdržovaly od toho, aby se soustředil  

na jádro svého problému. 

Na obrázku je také vidět, že např. i text, který se nachází v záhlaví okna 

editoru, může být předefinován v některém z modulů. V editoru NetEd je tento text 
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definován v modulu MODULES.NETED.NETWORKS, protože na tento modul se ostatní 

moduly editoru NetEd odkazují a nemohou bez něj samostatně existovat. 

 

Obrázek 3.2: Editor pouze s instalovaným modulem MODULES.EDITOR.LOGGER 

Všechny třídy, které se v této assembly nacházejí, jsou označeny jako 

internal, neboť na editor jako takový se není potřeba z žádné jiné assembly 

odkazovat. V této assembly je definován vstupní bod aplikace, její hlavní okno, 

rozvržení a vzhled ovládacích prvků a implementace sdílených rozhraní ze jmenného 

prostoru COMMON.EDITOR.INFRASTRUCTURE. 

Implementace editoru je rozdělena na několik částí, přičemž každá z nich je 

umístěna ve speciálním jmenném prostoru. Hlavní jmenný prostor editoru je nazván 

EDITOR a je v něm definována většina tříd využitých v této assembly. Tento jmenný 

prostor se dále dělí na tyto podprostory: 

Editor.Controls 

Ve jmenném prostoru EDITOR.CONTROLS se nacházejí třídy s uživatelsky 

definovanými ovládacími prvky editoru. Některé z nich jsou sdílené napříč aplikací, 

tj. jsou definované v assembly COMMON.EDITOR.INFRASTRUCTURE. 

Editor.Converters 

Ve jmenném prostoru EDITOR.CONVERTERS se nacházejí třídy, které slouží jako 

convertery hodnot v uživatelském rozhraní editoru definovaném v jazyce XAML. 
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Část z nich je sdílená a využívaná i v modulech aplikace a část je definovaná čistě 

pro použití v assembly editoru. 

Editor.Dialogs 

Ve jmenném prostoru EDITOR.DIALOGS jsou definována dialogová okna, která jsou 

předpřipravena přímo v samotném editoru. Každé dialogové okno má své view  

a k němu příslušný view-model. 

Editor.Toolbars 

Ve jmenném prostoru EDITOR.TOOLBARS jsou definovány třídy představující view  

a view-modely pro předpřipravené panely nástrojů editoru. Jsou to panely s názvy 

„File“ a „Settings & Help“. Jsou zde definovány dialogy pro nastavení editoru, 

nápovědu a dialog pro zobrazení informací o aplikaci. 

3.2.4 Modules 

V části aplikace s názvem „Modules“ jsou definovány assembly s moduly editoru, 

které z něj činí editor pro vytváření hierarchických sítí, jejich simulaci a vytváření 

jejich schémat. Z obrázku 3.1 lze vyčíst, že modul s názvem 

MODULES.EDITOR.LOGGER je zcela nezávislý na knihovně pro práci se sítěmi. Jedná 

se tedy o modul, který je v editoru možné využít i v jeho jiných instancích, např. 

spolu s moduly, které by z editoru vytvořily např. editor pro definici databázových 

schémat. 

 Ostatní moduly jsou závislé na knihovně pro práci s hierarchickými sítěmi  

a definují veškerou funkčnost editoru NetEd. Editor NetEd se skládá z modulů 

MODULES.NETED.SCHEMAS, který slouží k definici a úpravě schémat, 

MODULES.NETED.NETWORKS, který slouží k vytváření a úpravě sítí  

a MODULES.NETED.SIMULATIONS, který slouží k ovládání simulací sítí. 

Implementační detaily editoru NetEd jsou popsány v sekci 3.5. 

Moduly mají typicky jeden bázový jmenný prostor, ve kterém je modul 

implementován. Jeho název začíná buď NETED.MODULES, nebo EDITOR.MODULES, 

tj. je přibližně shodný s názvem assembly. Tento jmenný prostor má podprostory, 

jejichž názvy se typicky shodují s názvy adresářů ve Visual Studio projektu,  

ve kterém je modul definován. 
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3.3 Implementace části „Common“ 

V části „Common“ je definováno sdílené rozhraní pro editor a jeho moduly. Tato 

část je rozdělena na tři assembly, jejichž vazby jsou znázorněny na obrázku 3.3. 

V následujícím textu jsou všechny tyto assembly popsány. 

 

Obrázek 3.3: Rozvržení části „Common“ 

3.3.1 Common.Base 

Assembly COMMON.BASE a COMMON.BASE.WPF jsou sdílené mezi editorem  

a knihovnou. Jedná se o malé assembly, které obsahují řádově jednotky tříd, z nichž 

nejdůležitější jsou třídy DATATYPE a LOG. Třída DATATYPE představuje datový typ, 

který přísluší k nějakému rozhraní komponenty nebo k její vlastnosti. Tato třída 

zajišťuje validaci jejich hodnot. Třída LOG, která implementuje návrhový vzor 

singleton, představuje log, který je možné využívat napříč celou aplikací. Právě nad 

touto třídou je postaven modul pro správu záznamů logu MODULES.EDITOR.LOGGER. 

Protože je tato třída definována právě ve sdílené assembly COMMON.BASE, je možné 

záznamy do logu přidávat z funkcí komponent nově vytvářených schémat a tyto 

záznamy se díky modulu MODULES.EDITOR.LOGGER zobrazí přehledně ve spodní 

části editoru. 

3.3.2 Common.Editor.Infrastructure 

Assembly COMMON.EDITOR.INFRASTRUCTURE tvoří styčný bod mezi editorem a jeho 

moduly. Jsou zde definována rozhraní, která definují především služby, jež editor 

modulům poskytuje. Jsou to: 

 IAPPLICATIONMENUSERVICE – Rozhraní služby pro menu editoru. Instance 

tohoto rozhraní jsou dodávány modulům pomocí návrhového vzoru 
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dependency injection, který zajišťuje framework Unity. Použití této služby je 

popsáno v sekci 3.5.1, která podává informace o interakci modulů a editoru. 

 IEDITOR – Rozhraní, pomocí nějž lze editoru nastavit název, verzi a autora. 

 IHELPSERVICE – Rozhraní, jehož instance slouží ke správě nápovědy 

aplikace. 

 IINTERACTIONSERVICE – Rozhraní, které zprostředkovává interakce 

s uživatelem, např. pomocí dialogových oken. Toto rozhraní se dále rozebírá 

v této sekci. 

 IPERSISTENTSTORAGESERVICE – Rozhraní, které abstrahuje potřebu modulů 

vědět o tom, kam jsou v editoru ukládána perzistentní data. Až implementace 

tohoto rozhraní na straně editoru určuje, jestli jsou ukládána do registrů,  

do souboru na disku, nebo někam jinam. 

 IRECENTFILESSERVICE – Rozhraní pro správu v editoru naposledy 

otevřených souborů. 

 ISETTINGSSERVICE – Rozhraní pro správu položek nastavení editoru. 

 ISTATUSBARSERVICE – Rozhraní pro nastavení textu ve status baru editoru. 

Jednotlivé moduly získávají skutečnou instanci dané služby poté pomocí 

dependency containeru z frameworku Unity. O tom, jaká je implementace této služby 

na straně samotného editoru, však vůbec nevědí. To např. znamená, že editor jako 

takový si definuje, jakým způsobem probíhá komunikace s uživatelem či jak jsou 

spravovány položky v menu. Tuto implementaci je díky tomuto návrhu možné 

kdykoli vyměnit, aniž by bylo třeba měnit zdrojový kód jednotlivých modulů. Např. 

je možné novou implementací rozhraní IINTERACTIONSERVICE definovat, že 

interakce s uživatelem již nebude zprostředkována pomocí dialogových oken, ale že 

místo toho bude vyskakovat bublina v levém spodním rohu editoru. 

Dále jsou v assembly COMMON.EDITOR.INFRASTRUCTURE  definovány bázové 

třídy pro dialogy editoru, jejichž struktura je znázorněna na obrázku 3.4. Třída 

FILEDIALOGVIEWMODEL představuje view-model pro dialogy, ve kterých jsou 

vybírány soubory na disku. Naproti tomu abstraktní třída DATADIALOGVIEWMODEL 

je bázovou třídou pro všechny ostatní dialogy, které se v editoru vyskytují. Konkrétní 

dialogy poté definují moduly editoru, popř. samotný editor. 
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Obrázek 3.4: Struktura tříd pro dialogy editoru 

Zobrazení konkrétního dialogu uživateli poté zprostředkovává již zmíněná 

implementace rozhraní IINTERACTIONSERVICE pomocí metody RAISEDIALOG, která 

přebírá view-model dialogu, který se má zobrazit, a typový parametr pro view, které 

se má pro tento dialog dynamicky vytvořit a zobrazit. Např. pro zobrazení dialogu 

s informacemi o aplikaci stačí kód z obrázku 3.5. 

 

Obrázek 3.5: Vyvolání dialogu pro zobrazení informací o aplikaci 

 Jako druhý parametr je možné této metodě předat akci, která se má vykonat 

ve chvíli, kdy je dialog zavřen. Jestli byl dialog zavřen pomocí potvrzovacího 

tlačítka, lze v této akci vyčíst z vlastnosti CONFIRMED view-modelu tohoto dialogu. 

 Kromě služeb a bázových tříd pro dialogy jsou v assembly 

COMMON.EDITOR.INFRASTRUCTURE definovány ovládací prvky, které jsou využívány 

editorem a mohou být využity jeho moduly. Jedná se např. o třídu DIALOGWINDOW, 

která představuje bázi pro view dialogů editoru. Třída VALIDATEDCONTROL poté 

představuje obal pro vstupy, které se nacházejí v dialozích editoru. Tato třída 

zajišťuje automatickou vizualizaci validace hodnot, které jsou do vstupů uživatelem 

psány. 

 Další důležitou součástí této assembly je třída COMMANDPROXY. Tato třída 

zpřístupňuje všechny commandy, o jejichž volání se stará přímo editor. Jedná se 

např. o command pro uložení obsahu právě otevřené záložky, uložení obsahu všech 



 39 

záložek, zavření záložky apod. Protože jde o instance třídy COMPOSITECOMMAND 

z frameworku Prism, mohou se moduly k těmto commandům připojit a zpracovávat 

je. Navázání těchto commandů na konkrétní ovládací prvky editoru již zajišťuje 

assembly s editorem. Editor tedy pomocí těchto commandů dává vědět modulům  

o tom, že v něm nastala určitá akce, a pokud jsou moduly ke commandu připojeny, 

mohou na tuto akci reagovat. Editor moduly nijak neomezuje v tom, jaká je jejich 

reakce. 

Typicky se na commandy připojují view-modely pro záložky s upravovanými 

soubory. Tyto view-modely dědí z bázové třídy OPENEDFILEVIEWMODEL, která je 

detailně popsaná v sekci 3.5.2. To, že některé z těchto commandů volají pouze 

záložku s právě vybraným upravovaným souborem (např. 

COMMANDPROXY.SAVECOMMAND pro uložení právě upravované záložky) a některé 

volají všechny záložky (např. COMMANDPROXY.SAVEALLCOMMAND pro uložení 

obsahu všech otevřených záložek), je zajištěno tím, že bázová třída 

OPENEDFILEVIEWMODEL implementuje rozhraní IACTIVEAWARE z frameworku 

Prism. Commandy, které provádějí akce pouze na právě vybrané záložce 

s otevřeným souborem, mají nastaveno, že mají své podřízené commandy zavolat 

pouze na těch instancích, jejichž vlastnost ISACTIVE z rozhraní IACTIVEAWARE je 

nastavena na hodnotu „true“. Tuto podmínku splňuje vždy právě jeden view-model, 

který představuje právě vybraný upravovaný soubor. 

3.4 Implementace části „Library“ 

V této sekci jsou popsány důležité třídy a implementační postupy z knihovny  

pro práci s hierarchickými sítěmi. Na obrázku 3.6 je tato část aplikace vymezena jako 

„Library“. Některé implementační detaily této knihovny je nutné znát při vytváření 

nových schémat pro sítě. 

 

Obrázek 3.6: Struktura knihovny pro práci se sítěmi 
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3.4.1 Schéma 

Schéma sítě je primárně reprezentováno třídou NETWORKSCHEMA. Instance této třídy 

se skládají ze schématu pro sítě a pro hrany, což jsou instance tříd 

SCHEMA<COMPONENT> a SCHEMA<CONNECTION>. Tato třída umí dynamicky 

vytvářet nové objekty dle prototypů, které má u sebe uloženy. Tyto prototypy jsou 

načteny z XML souboru, ve kterém je schéma definováno. O vytváření nových 

instancí se stará metoda CREATE, která dostane název typu komponenty, popř. hrany, 

který má vytvořit, dle něj nalezne ve schématu nahraný prototyp a ten zkopíruje. 

 

Obrázek 3.7: Struktura uložených tříd pro schéma komponent a hran 

Ve schématu mohou být uloženy pouze objekty, které implementují rozhraní 

ISCHEMABLE<T>, které dědí z rozhraní IDEEPCLONEABLE<T>. Toto rozhraní 

definuje metodu DEEPCLONE, která je právě při vytváření objektů dle schématu 

využita. Jak třída COMPONENT, tak třída CONNECTION implementují toto rozhraní. 

Protože jsou při načítání schématu ze souboru, které je popsáno dále, dynamicky 

vytvářeny nové třídy, které dědí ze třídy COMPONENT, je třeba, aby tato metoda vždy 

vytvořila komponentu správného typu. Proto metoda DEEPCLONE ve třídě 
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COMPONENT vytváří nové instance komponent pomocí reflection. Relevantní části 

zmíněných tříd jsou ilustrovány na obrázku 3.7. 

 

Obrázek 3.8: Struktura tříd pro načítání schémat z XML 

 Načítání modelu schématu ze souboru, ve kterém je schéma definováno, 

zajišťuje třída NETWORKSCHEMAFILEREADER. Protože jsou v souborech se schématy 

uloženy i informace, které přísluší k view-modelům komponent, popř. k view-

modelům sítě, je nad touto třídou postavena ještě třída 

SCHEMAVIEWMODELFILEREADER z assembly NETWORKLIBRARY.DESKTOP, která 

z XML čte navíc tyto informace. Tato třída zpracovává události, které definuje právě 

třída NETWORKSCHEMAFILEREADER. Struktura tříd pro načítání schémat je 

zobrazena na obrázku 3.8. 

 

Obrázek 3.9: Struktura tříd pro cacheování modelů a view-modelů schémat 

Aby nemuselo být schéma načítáno znovu při otevírání sítě, ke které již bylo 

někdy předtím načteno, jsou načtená schémata cacheována a sdílena mezi sítěmi, 
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které jsou vytvořeny dle stejného schématu. Cacheování zajišťuje třída CACHE<T>, 

kde typový parametr T je využit buď jako třída NETWORKSCHEMA pro cacheování 

modelů schémat, nebo jako třída SCHEMAVIEWMODEL pro cacheování view-modelů 

schémat.  Pokud se schéma v cache nenachází, umí si jej sama načíst pomocí 

instance readeru, který jí dodá přiřazená factory, viz obrázek 3.9. 

Formát souborů se schématy je popsán v příloze D.1. Jednotlivé funkce 

komponent volané převážně během simulace sítě jsou v XML souboru se schématem 

definovány v jazyce C#. Ke každé komponentě zde může být uveden kód až k šesti 

různým akcím: 

1. Akce, která je provedena ve chvíli, kdy je komponenta přidána do sítě,  

tj. něco jako konstruktor komponenty v síti. 

2. Akce, která říká, jestli může být komponenta aktivována. 

3. Akce, kterou komponenta vykonává během simulace, když je aktivována. 

4. Akce, která je provedena těsně před tím, než se vstoupí do hlavní simulační 

smyčky. 

5. Akce, která je provedena těsně poté, co je opuštěna hlavní simulační smyčka. 

Více o simulacích a simulačním algoritmu je napsáno v sekci 3.4.7. 

6. Validační funkce, která říká, jestli je komponenta v rámci sítě validní. Více  

o validaci sítí a validačním algoritmu je napsáno v sekci 3.4.6. 

U každé sítě je v XML souboru, ve kterém je uložena, uvedena relativní cesta 

k souboru, ve kterém je definováno její schéma. Ve chvíli, kdy je síť načítána, je 

rovněž načteno toto schéma a každá komponenta, která je ve schématu definována, je 

za běhu zkompilována jako C# třída, která dědí od třídy COMPONENT. Všechny výše 

uvedené fragmenty kódu jsou interpretovány jako override funkce této bázové třídy. 

 Název XML elementu s funkcí Název příslušné metody 

1. CreateAction DoCreateAction 

2. Activation DetectActivation 

3. ComponentFunction DoAction 

4. BeforeAction DoBeforeAction 

5. AfterAction DoAfterAction 

6. Validation Validate 

Tabulka 3.1: Názvy XML elementů s funkcemi komponent ve schématu a názvy 

příslušných virtuálních metod třídy COMPONENT 
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Aby bylo psaní funkčnosti komponent jednodušší, jsou u všech metod 

z tabulky 3.1 automaticky deklarovány proměnné pro všechny vstupy, výstupy  

a vlastnosti dané komponenty. Hodnoty a datové typy těchto proměnných odpovídají 

hodnotám a datovým typům těchto rozhraní nebo vlastností. Po provedení kódu dané 

metody jsou opět hodnoty těchto proměnných uloženy k danému rozhraní. 

Vezmeme-li tedy například komponentu „And“, která má dva vstupy pojmenované 

„x1“a „x2“ a jeden výstup s názvem „y1“, lze její funkci napsat takto na jeden řádek: 

y1 = x1 && x2; 

Na obrázku 3.10 je uveden fragment kódu, který je ve skutečnosti 

zkompilován. Dále je na uvedené ukázce kódu vidět, že je celý kód obalen do  

try-catch bloku, aby byly odchyceny všechny výjimky, ke kterým by mohlo během 

simulace dojít. 

 

Obrázek 3.10: Vygenerovaný kód, který definuje funkčnost komponenty „And“ 

Protože jsou funkce komponent překládány tímto způsobem, platí, že není 

možné mít ve schématu u jedné komponenty definována dvě různá rozhraní  

či vlastnosti se stejným názvem. Tj. nemůžeme mít u komponenty zároveň definován 

např. vstup s názvem „x“ a vlastnost s totožným názvem. 
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Metoda DETECTACTIVATION má jako jediná metoda z tabulky 3.1 jiný 

návratový typ než void. To, jestli má být komponenta aktivována, je tedy možné 

udělat buď pomocí příkazu return, nebo je možné přiřadit hodnotu do předpřipravené 

proměnné typu bool, která se jmenuje ACTIVATED. 

Pro zobrazení čisté podoby zdrojového kódu, který je pro dané schéma 

zkompilován, stačí v některé z funkcí komponent tohoto schématu vytvořit 

syntaktickou chybu, schéma uložit a poté podle něj zkusit vytvořit novou síť. Protože 

se v tu chvíli schéma nepodaří zkompilovat, je ve třídě 

NETWORKSCHEMAFILEREADER vyvolána výjimka, která je odchycena v modulu 

MODULES.NETED.NETWORKS, a je zobrazeno dialogové okno, které o této chybě 

informuje. V logu editoru jsou následně k dispozici podrobnosti o této výjimce  

a pod textem kaskády výjimek, ke které došlo, je zobrazena i čistá podoba 

zkompilovaného zdrojového kódu, který sloužil k definici komponent ze schématu. 

Tato funkčnost editoru je ilustrována na obrázku 3.11. U zdrojového kódu jsou 

uvedena i čísla jednotlivých řádků, aby byla detekce chyby snadnější. 

 

Obrázek 3.11: Zobrazení čisté podoby zdrojového kódu schématu v logu editoru 

3.4.2 Komponenty 

Model komponenty v síti je představován třídou COMPONENT. Třída 

COMPONENTVIEWMODEL, která předchozí třídu obaluje a rozšiřuje, představuje její 

view-model a třída COMPONENTVIEW definuje její view, ve kterém je uveden obecný 

vzhled komponent v jazyce XAML. V tomto view je rovněž zakomponována logika 

pro zobrazování potomků komponenty, tj. jsou zde definovány dva pohledy  

na komponentu: ve chvíli, kdy je komponenta rozevřena, jsou zobrazeni její potomci, 

jinak je zobrazen její vzhled definovaný ve schématu. DATACONTEXT pro view 
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komponenty je nastaven právě na jeho view-model a toto view si vytváří bindingy, 

které se navazují na vlastnosti tohoto view-modelu. Je to obecný koncept návrhového 

vzoru MVVM, který je použit u všech view a jejich view-modelů v aplikaci. 

Každá komponenta se skládá ze svých vstupů (kolekce INPUTS), výstupů 

(kolekce OUTPUTS) a vlastností (kolekce PROPERTIES). Dále má k dispozici seznam 

svých potomků (kolekce CHILDREN) a obsahuje i odkaz na nadřazenou komponentu 

(vlastnost PARENT). Knihovna zajišťuje, aby komponentu nebylo možné zařadit 

zároveň na více míst v hierarchii, případně aby v hierarchii nevznikaly cykly. 

Uživatelům této třídy jsou příslušné kolekce poskytovány jako instance generické 

třídy READONLYCOLLECTION, aby je nebylo možno z vnějšku modifikovat. 

 

Obrázek 3.12: Vazby mezi modely a view-modely komponenty a přidružených tříd 

Třída COMPONENT definuje události vyvolávané ve chvíli, kdy se  

u komponenty změní některá z výše zmíněných kolekcí. Tyto události poslouchají 

view-modely komponent, aby se mohly se svými modely synchronizovat.  
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Tj. ve chvíli, kdy je do modelu např. přidán nový potomek, je pro tento model 

automaticky vytvořen view-model a je přidán do kolekce s view-modely potomků 

komponenty. Obdobným způsobem probíhá synchronizace i ve chvíli, kdy je objekt 

z některé z kolekcí odebrán. Kolekce s view-modely jsou definovány jako 

OBSERVABLECOLLECTION, a to proto, že view se v tu chvíli dokáže s takovou kolekcí 

automaticky synchronizovat. Model komponenty nedefinuje události pro změnu 

všech svých vlastností, neboť se předpokládá, že ostatní vlastnosti budou měněny 

skrze view-modely a tím pádem se o jejich změně dozví view komponenty. 

Na obrázku 3.12 jsou znázorněny vazby mezi modely, které jsou důležité  

pro komponentu a jejich view-modely. Jsou zde vidět metody využitelné při definici 

funkce komponenty v rámci simulace. Jedná se především o metody pro získání  

či nastavení hodnoty vstupu (GETINPUTVALUE a SETINPUTVALUE), výstupu 

(GETOUTPUTVALUE a SETOUTPUTVALUE) a vlastnosti (GETPROPERTYVALUE  

a SETPROPERTYVALUE) komponenty. Další užitečnou metodou je DEBUG, která přidá 

do logu aplikace nový debugovací záznam. Pomocí této metody se dá při vytváření 

schématu debutovat. 

3.4.3 Vzhled komponent 

 

Obrázek 3.13: Výchozí vzhled komponent definovaný v jazyce XAML 

Vzhled komponent je v souboru se schématem definován ve formátu XAML,  

což přináší poměrně široké možnosti pro různé vzhledy. Vzhled komponenty tedy 

dokáží vytvořit pouze uživatelé, kteří tento formát znají. Důležité je, že všechny 
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elementy, které definují vzhled komponenty, jsou při run-time kompilaci vzhledu 

obaleny ještě elementem GRID. Při psaní XAMLu tedy není třeba uvádět nějaký 

panel pro obalení XAML elementů. 

Data kontext je vždy nastaven na view-model dané komponenty,  

tj. na instanci třídy COMPONENTVIEWMODEL. Díky tomu je možné vytvářet vzhled, 

který se dynamicky mění podle hodnot vlastností komponenty. Takto je rovněž 

vytvořen výchozí vzhled komponent, což je obdélník, který má na sobě vypsán typ 

komponenty, a pokud je vyplněn její název, vypíše se na ni místo typu tento název. 

Na obrázku 3.13 je zobrazen XAML, který je použit jako výchozí vzhled  

pro komponentu, pokud u ní žádný vzhled není definován. 

3.4.4 Hrany 

Model hrany představuje bázová třída CONNECTION. Tato třída představuje model 

pro přímé hrany. Od této třídy dále dědí třída INTERFACESCONNECTION pro hrany, 

které vedou mezi dvěma rozhraními komponent a třídy INPUTALIASCONNECTION  

a OUTPUTALIASCONNECTION, které spojují rozhraní komponenty s aliasem, který je 

pro toto rozhraní vytvořen. Poslední dvě třídy existují čistě proto, aby mohly být  

ve view rozevřených komponent jednoduše zobrazeny hrany, které představují alias 

pro nějaké rozhraní, viz obrázek 2.7. 

 

Obrázek 3.14: Struktura tříd modelů a view-modelu hran 

 Kolekce s vlastnostmi hrany je view-modelu hrany opět automaticky 

synchronizována s kolekcí vlastností v jejím modelu. Pro všechny třídy definující 

modely hran existuje pouze jedna třída pro jejich view-model nazvaná 

CONNECTIONVIEWMODEL, což je ilustrováno na obrázku 3.14. Na této úrovni již 

není příliš třeba rozlišovat, jestli se jedná o přímou či nepřímou hranu. Nejdůležitější 
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funkce, kterou view-model plní, je výpočet souřadnic, na kterých se má hrana 

zobrazit ve view. Souřadnice jsou počítány v metodě GETCOORDINATES na základě 

pozice komponent, mezi kterými hrana vede, dále jsou ovlivněny tím, jak hluboko 

v hierarchii se tyto komponenty nacházejí a jestli se jedná o přímou, nebo nepřímou 

hranu. Pozice počátečního a koncového bodu hrany je rovněž ovlivněna směrovým 

vektorem, který je udán pozicí propojených komponent, popř. pozicí jejich rozhraní. 

 View hrany nazvané CONNECTIONVIEW je již definováno jednoduchým 

XAML skriptem. Hrana se skládá ze tří úseček, jejichž souřadnice jsou vypočteny 

právě ve view-modelu hrany. Dále je zde zabudována podpora pro změnu způsobu 

vykreslení hrany ve chvíli, kdy se hrana nachází v selekci. 

3.4.5 Síť 

 

Obrázek 3.15: Struktura tříd pro model a view-model sítě 

Síť představovaná třídou NETWORK se skládá z jednotlivých komponent a hran, které 

v ní vedou. Dále má síť referenci na schéma, dle kterého je vytvořena, a na instanci 
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třídy SIMULATION, která zajišťuje její simulaci, viz obrázek 3.15. View-model sítě 

představovaný třídou NETOWKVIEWMODEL je se svým modelem synchronizován 

obdobným způsobem, jako je tomu u view-modelu komponenty. Tj. view-model je 

navázán na události CHANGED, COMPONENTSCHANGED a CONNECTIONSCHANGED, 

které poskytuje třída NETWORK. 

Ve vizualizační části knihovny je u sítí již zavedena podpora pro selekci 

komponent a hran. K tomu slouží třída SELECTION<T>, kde jako typový parametr  

T je využita třída COMPONENTVIEWMODEL a CONNECTIONVIEWMODEL.  

Celá síť je vykreslena na plátně, které je představováno třídou 

ADAPTABLECANVAS, která dědí od standardního WPF prvku CANVAS. Jediný rozdíl 

je zde v tom, že toto plátno požaduje pro své vykreslení vždy přesně tolik prostoru, 

aby se do něj akorát vešly všechny na něm vykreslené prvky. Ve view sítě je rovnou 

zabudován prvek, který slouží k vybírání komponent a hran. Funkčnost tohoto 

grafického prvku je implementována ve třídě SELECTIONRECTANGLE. 

3.4.6 Validace 

K validaci sítě slouží funkce VALIDATE definovaná na třídě NETWORK. V XML 

elementech „Predicate“ schématu, které přísluší k validované síti, jsou definovány 

predikáty, které musí být splněny, aby byla síť považována za validní. Každý 

predikát je po načtení schématu reprezentován instancí třídy PREDICATE. Má své 

jméno, výchozí hodnotu, která je při validaci použita, a text chyby, který se má 

uživateli zobrazit ve chvíli, kdy predikát není splněn. 

 Validační algoritmus probíhá následujícím způsobem: 

1. Hodnoty všech predikátů ze schématu sítě jsou nastaveny na svou výchozí 

hodnotu, tou může být buď „true“, nebo „false“, neboť hodnota predikátu je 

typu bool. 

2. Je vytvořen tzv. validační rámec, což je kolekce se všemi predikáty, které 

musí být během validace splněny. 

3. Dále je vytvořena prázdná kolekce s poznámkami, které si mohou jednotlivé 

komponenty během validace mezi sebou předávat. Klíčem v této kolekci je 

vždy nějaký řetězec. Hodnotou může být jakýkoli objekt. 

4. Rekurzivně se zavolá metoda VALIDATE na všech komponentách, které se 

v síti nacházejí. Této metodě je vždy předán validační rámec jako parametr 
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s názvem VALIDATIONSCOPE. Dále je metodě předána kolekce s validačními 

poznámkami pod názvem VALIDATIONSCOPEREMARKS. 

5. Vyhodnotí se všechny predikáty z validačního rámce a z těch, které nebyly 

během validace splněny, se sestaví kolekce s chybovými hlášeními. 

Validace sítě je tedy definována jako obecný nástroj, neboť predikátů je 

možné definovat, kolik je třeba. Logika validace v přepsané metodě VALIDATE třídy 

COMPONENT může být rovněž libovolně složitá. Jednotlivé komponenty, které se 

v síti nacházejí, o sobě sice během validace přímo nevědí, mohou si ale předávat 

určitý validační kontext jako položky proměnné VALIDATIONSCOPEREMARKS. 

Např. validace Petriho sítě může probíhat tak, že se zkontroluje, jestli se  

v ní nachází alespoň jeden token. Ve schématu Petriho sítí je tedy možné vytvořit 

predikát s názvem „HasSomeTokens“, výchozí hodnota tohoto predikátu musí být 

„false“. Ve validační funkci ilustrované na obrázku 3.16 poté každá komponenta, 

která představuje místo v síti, bude zjišťovat, jestli má nějaké tokeny. Pokud ano, 

nastaví hodnotu predikátu na „true“. Tj. pokud se v síti žádné tokeny nenacházejí, 

zůstane tento predikát nastaven na hodnotu „false“ a tím pádem bude síť považována 

za nevalidní. 

 

Obrázek 3.16: Validační funkce Petriho sítě 

3.4.7 Simulace 

Simulaci sítí zajišťuje třída SIMULATION. Její view-model s názvem 

SIMULATIONVIEWMODEL je v tomto případě spíše obálkou, která nepřináší příliš 

nové funkcionality, a view u simulace postrádá smysl. Jedinou důležitou funkcí, 

kterou view-model definuje oproti svému modelu, je možnost automatického 

přehrávání simulace pomocí časovače. Časovou prodlevu mezi jednotlivými kroky 

simulace určuje vlastnost SIMULATIONINTERVAL. Simulace se může nacházet 

v jednom z těchto tří stavů: přehrávána, pozastavena, zastavena. 

Samotné přehrávání simulace zajišťuje její model, tj. třída SIMULATION. 

Simulace je přehrávána ve speciálním vlákně, avšak volitelně je možné tuto vlastnost 

v konstruktoru této třídy vypnout a provádět simulaci ve stejném vlákně, ze kterého 

byla zavolána. Pokud je vlastnost RECORDSIMULATION nastavena na hodnotu „true“, 
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je simulace během přehrávání nahrávána. Nahrávání simulace spočívá 

v zaznamenávání hodnot vlastností jednotlivých komponent a hran v síti a vlastností 

samotné sítě do kolekce s objekty typu SIMULATIONSTEP. Struktura tříd pro simulace 

je zobrazena na obrázku 3.17. 

 

Obrázek 3.17: Struktura tříd pro simulace 

Nejdůležitější metodou je MOVEFORWARD, která provede následující krok 

simulace. Tj. pokud existuje ještě nějaký nahraný krok simulace, který má být 

aktuálně přehrán, provede se, jinak je proveden zcela nový krok. Simulační 

algoritmus pro jeden krok simulace probíhá následujícím způsobem: 

1. Pokud se během kroku simulace mají komponenty sítě procházet v náhodném 

pořadí (což je možné v XML souboru se schématem nastavit atributem 

„RandomizeSimulation“ u kořenového elementu), je kolekce 

s komponentami náhodně zamíchána. 

2. Pokud v simulaci není nastavena vlastnost SIMULATEACTIVECOMPONENTS, je 

u všech komponent shozen příznak ISACTIVATED, který udává, že 

komponenta byla v právě provedeném kroku simulace aktivována. Vlastnost 

SIMULATEACTIVECOMPONENTS indikuje, že se má provést funkčnost právě  

na komponentách, které mají nastaveno ISACTIVATED na hodnotu „true“. 

Tento příznak je důležitý ve chvíli, kdy je v editoru zapnuta volba  

pro manuální výběr komponent, které mají být v rámci následujícího kroku 



 52 

simulace aktivovány, tj. volba s názvem „Select Manually“ v panelu nástrojů 

„Simulation“. 

3. Zároveň je na všech komponentách zavolána jejich metoda 

DOBEFOREACTION, ve které je možné provést akce předcházející samotnému 

kroku simulace. 

4. Následně je procházena kolekce s komponentami a u každé z nich je zjištěno, 

jestli má být aktivována, nebo ne. Komponenta je aktivována ve chvíli, kdy je 

nastavena vlastnost simulace SIMULATEACTIVECOMPONENTS na hodnotu 

„true“ a komponenta má zapnut příznak ISACTIVATED. Pokud je vlastnost 

SIMULATEACTIVECOMPONENTS vypnuta, zjišťuje se, jestli má být 

komponenta aktivována pomocí metody DETECTACTIVATION. Tj. tato metoda 

se nevolá ve chvíli, kdy je zapnuta vlastnost SIMULATEACTIVECOMPONENTS. 

5. Pokud má být komponenta aktivována, nastaví se její vlastnost ISACTIVATED 

na hodnotu „true“ a je provedena její akce zavoláním metody DOACTION. 

6. Po skončení hlavní simulační smyčky je ještě na všech komponentách 

zavolána metoda DOAFTERACTION. 

Takto je simulační smyčka definována obecným způsobem. Jednotlivé typy 

komponent, které dědí od bázové třídy COMPONENT a jsou dynamicky vytvářeny  

při nahrání schématu (viz sekci 3.4.1), definují konkrétní implementaci všech funkcí, 

které jsou na nich v rámci simulace volány. Během simulace je možné si předávat 

hodnoty mezi jednotlivými simulačními funkcemi pomocí kolekce 

SIMULATIONREMARKS, která je definována jak na třídě COMPONENT, tak na třídě 

NETWORK. Tyto poznámky jsou využity např. ve schématu pro Petriho sítě 

přiloženém k této práci. 

3.5 Interakce modulů s editorem 

Veškerá funkčnost editoru pro práci se schématy, sítěmi a simulacemi je definována 

v jeho modulech. Jedná se postupně o moduly MODULES.NETED.SCHEMAS, 

MODULES.NETED.NETWORKS a MODULES.NETED.SIMULATIONS. Jejich vzájemné 

závislosti a závislosti na zbytku aplikace jsou ilustrovány na obrázku 3.18. Samotný 

modul je vždy reprezentován třídou, která implementuje rozhraní IMODULE 

z frameworku Prism. V metodě INITIALIZE z tohoto rozhraní následně modul vytvoří 

všechny ovládací prvky, které potřebuje přidat do uživatelského rozhraní editoru  
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a naváže se na potřebné commandy definované ve třídě COMMANDPROXY zmíněné 

v sekci 3.2.1. 

 

Obrázek 3.18: Komunikace modulů editoru NetEd s assembly s editorem 

3.5.1 Panely nástrojů a menu 

Modul při své inicializaci typicky registruje nové panely nástrojů do již připravených 

sekcí. Každý panel nástrojů je představován svým view, které dědí z WPF třídy 

TABITEM. K tomuto view je vždy vytvořen ještě jeho view-model, který definuje 

commandy, které jsou z view volány. Příkladem panelu nástrojů je třída 

NETWORKMANAGEREDITTOOLBARVIEW z modulu MODULES.NETED.NETWORKS.  

Do které sekce panel nástrojů patří a jaké je jeho umístění v rámci této sekce, je dáno 

atributem VIEWORDERATTRIBUTE, který je k view panelu nástrojů přiřazen.  

O správné pořadí panelů nástrojů v jejich sekcích a o jejich zařazení do sekcí se stará 

třída EDITOR.TABSREGIONMANAGER definovaná v assembly s editorem, o jejíž 

existenci však již moduly nevědí. 

View editoru je rozděleno na několik regionů z frameworku Prism, jejichž 

názvy jsou definovány ve třídě REGIONNAMES z assembly 

COMMON.EDITOR.INFRASTRUCTURE. Do těchto regionů je možné view v modulech 

dynamicky přidávat pomocí instance rozhraní IREGIONMANAGER z frameworku 

Prism. Právě tímto způsobem jsou do editoru přidávány nové toolbary – jako název 

regionu je rozšiřující metodě REGISTERVIEWWITHREGION na třídě 

IREGIONMANAGER předána hodnota REGIONNAMES.TOOLBARREGION a typ view (tj. 

panelu nástrojů), který má být do regionu přidán. 

 V editoru existují dva předpřipravené panely nástrojů. Ty jsou představovány 

třídami FILETOOLBARVIEW pro panel nástrojů „File“ a SETTINGSHELPTOOLBARVIEW 
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pro panel nástrojů „Settings & Help“. Tyto panely jsou speciální v tom, že nejsou 

modulům přímo zpřístupněny, ale položky do nich lze přidávat za pomoci instance 

služby IAPPLICATIONMENUSERVICE. Na panely je tedy v tomto případě z modulů 

pohlíženo jako na obyčejné menu. Na obrázku 3.19 je zobrazena struktura rozhraní 

pro práci s menu editoru, které je definováno ve sdílené assembly 

COMMON.EDITOR.INFRASTRUCTURE. 

 

Obrázek 3.19: Struktura rozhraní pro práci s menu editoru 

Nové položky menu se vytvářejí v modulech pomocí instance rozhraní 

IAPPLICATIONMENUITEMFACTORY a přidávají se do konkrétní služby pro menu 

představované instancí rozhraní IAPPLICATIONMENUSERVICE. V editoru existují tři 

předpřipravená menu, jejichž názvy jsou definované ve třídě MENUNAMES 

z assembly COMMON.EDITOR.INFRASTRUCTURE. Dvě instance představují menu  

pro správu položek výše zmíněných panelů nástrojů a poslední instance slouží  

ke správě položek vrchního vysouvacího menu editoru. Pro získání konkrétní služby 

pro menu je třeba použít metodu GETINSTANCE z rozhraní IUNITYCONTAINER 

z frameworku Unity. Jako parametr ji lze předat název konkrétní instance služby 

definovaný právě ve třídě MENUNAMES. 

Implementace těchto tříd, stejně jako ostatních služeb, na straně editoru již 

není zvláště zajímavá, a proto je v tomto textu vynechána. 

3.5.2 Záložky s otevřenými soubory 

V modulech editoru NetEd existují dva typy záložek s otevřenými soubory. Jsou to 

záložky pro úpravu schémat a záložky pro úpravu sítí. Pro záložky existuje vždy její 

view a view-model. View záložky je typicky ovládací prvek, který dědí od třídy 
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USERCONTROL z WPF. V něm je definován pouze obsah záložky, na které se 

nachází. Barvu záložky může definovat tak, že do svých zdrojů (RESOURCES) přidá 

barvy s klíči BORDERCOLOR pro definici barvy ohraničení záložky, 

GRADIENTTOPCOLOR pro definici barvy záložky a SPLITBORDERCOLOR pro definici 

barvy linky, která záložky odděluje od jejich obsahu. 

 View obsahu záložek pro úpravu schémat je představováno třídou 

SCHEMAOPENEDFILEVIEW definovanou v assembly s modulem pro správu schémat, 

její view-model poté třídou SCHEMAOPENEDFILEVIEWMODEL. Obdobné názvy mají  

i view a view-modely pro otevřené soubory se sítěmi. Struktura tříd pro práci 

s otevřenými soubory je zobrazena na obrázku 3.20. 

 Důležité je, že view-modely záložek dědí ze třídy OPENEDFILEVIEWMODEL 

definované ve sdílené assembly COMMON.EDITOR.INFRASTRUCTURE. Tato bázová 

třída již definuje základní commandy, které jsou potřeba při práci se záložkou,  

a navazuje je na složené commandy z třídy COMMANDPROXY. Třídy, které z ní dědí  

a představují již konkrétní view-modely pro otevřené soubory, poté některé metody 

přepisují a implementují v nich např. způsob ukládání obsahu otevřeného souboru. 

 Za vytváření záložek jsou odpovědné třídy, které dědí z abstraktního předka 

OPENEDFILESMANAGERMODEL definované rovněž ve sdílené assembly. Tato třída 

poskytuje pro své potomky rozhraní pro přidávání nových záložek v podobě metody 

REGISTEROPENEDFILE. 

 

Obrázek 3.20: Struktura tříd pro práci s otevřenými soubory 
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 Tedy např. zavoláním metody CREATESCHEMA třídy 

SCHEMAMANAGERMODEL je nejprve pomocí instance rozhraní 

IINTERACTIONSERVICE zobrazeno dialogové okno, ve kterém uživatel napíše název 

nově vytvářeného schématu. Pokud je tento dialog uživatelem potvrzen, zaregistruje 

tato metoda nové view a jeho view-model pomocí metody REGISTEROPENEDFILE. 

Modul se v tuto chvíli vůbec nemusí starat o to, jakým způsobem je view 

zaregistrováno, do jakého regionu má přijít atp. Celý mechanismus je před ním skryt. 

 Naopak zavoláním commandu CLOSECOMMAND na view-modelu vytvořené 

záložky je tato záložka z příslušného regionu odebrána zavoláním metody 

REMOVEOPENEDFILE příslušné implementace třídy OPENEDFILESMANAGERMODEL. 

Modul se zde opět nestará o to, jak funguje mechanismus odebrání záložky 

z příslušného regionu. 

3.6 Vytvoření schématu 

V této sekci je popsáno, jakým způsobem lze v editoru vytvořit kompletní schéma 

pro orientované grafy. Simulace těchto grafů spočívá v náhodném předávání tokenu 

mezi jednotlivými vrcholy grafu. Tato simulace nic nemodeluje, avšak je dostatečně 

komplexní, aby demonstrovala některé principy potřebné při vytváření schémat. 

Vytvořené schéma je k této práci přiloženo pod názvem „Token-Graphs.ns“. 

Pro vytvoření nového schématu uživatel použije klávesovou zkratku 

„Ctrl+Shift+N“. Do dialogu, který se následně zobrazí, vyplní text „Token graphs“  

a klikne na tlačítko „OK“. V XML editoru, který je nyní zobrazen, vyplní  

u kořenového elementu popis schématu. 

 Dále smaže všechny vlastnosti sítě, neboť žádné nejsou třeba. U grafů je 

potřeba pouze jedna komponenta, což je jeho vrchol. Název komponenty, která se  

ve schématu již nachází, tedy změní na „Vertex“ a změní i její popis. U vrcholu 

nejsou potřeba žádné vstupy ani výstupy, obojí tedy uživatel ze schématu odstraní.  

Pro simulaci je ale potřeba u vrcholu vést jednu vlastnost, která indikuje, jestli vrchol 

vlastní token, nebo ne. Název vlastnosti, která je u komponenty vygenerována, tedy 

změní na „Has Token“ a její datový typ na „bool“. 

 Na obrázku 3.21 je zobrazena finální podoba vzhledu vrcholu grafu. Jeho 

vzhled je definován jako kružnice, která je již jako výchozí vzhled komponenty  

ve schématu vygenerována. Výplň kružnice ale uživatel změnil na černou barvu  
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a zrušil její ohraničení. Protože chce, aby se barva kružnice měnila v závislosti  

na tom, jestli daný vrchol vlastní token, nebo ne, přidal k této kružnici trigger, který 

bude změnu barvy zajišťovat. Za povšimnutí stojí, že je trigger navázán na hodnotu 

PROPERTIES[0], tj. na hodnotu první vlastnosti komponenty, což je právě vlastnost  

s názvem „Has Token“. 

 

Obrázek 3.21: Finální podoba vzhledu vrcholu grafu 

Aby uživatel otestoval, jestli je vzhled definován správně, schéma uloží 

a dle tohoto schématu vytvoří novou síť. V panelu s definovanými typy komponent 

je zobrazena jedna komponenta s názvem typu „Vertex“. Uživatel ji tedy přidá  

do sítě. Komponenta je zobrazena černou barvou. Uživatel komponentu označí, 

stiskne „Enter“ a změní hodnotu vlastnosti „Has Token“ na „1“. Barva komponenty 

se po potvrzení dialogu změní na zelenou. 

 Validací se uživatel ve schématu nezabývá, i když by bylo nejspíše vhodné 

definovat, že se v grafu musí nacházet právě jeden token. Uživatel tedy smaže 

všechny predikáty, které se ve schématu nacházejí, a rovněž smaže definici validační 

funkce. Dále ještě smaže definici vlastností hran, neboť hrany žádné vlastnosti 

nepotřebují. 

 Nyní již zbývá pouze definovat funkčnost komponent. Aktivovaná 

komponenta je v simulaci vždy ta, která vlastní token. Při aktivaci se tedy  

do proměnné ACTIVATED uloží, jestli má komponenta token, nebo ne. Tato funkce je 

ilustrována na obrázku 3.22. 

 

Obrázek 3.22: Kód pro zjištění, jestli má být vrchol v simulaci aktivován 
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 Funkce komponenty poté spočívá v tom, že se náhodně vybere jeden sousední 

vrchol a tomu se tento token předá. Funkce, která tento mechanismus zaručuje, je 

ilustrována na obrázku 3.23. Aby nemohly být aktivovány komponenty, které token 

právě v daném kroku simulace obdržely, je třeba ještě aktivovat manuální propagaci 

hodnot vlastností komponenty před tím, než je krok simulace proveden. 

 

Obrázek 3.23: Kód, který definuje funkci vrcholu během simulace 

3.7 Řešené problémy při implementaci 

Během implementace bylo třeba vyřešit netriviální množství problémů, které se 

vyskytly mnohdy zcela neočekávaně. Následuje popis vybraných problémů a jejich 

řešení. Výčet není zdaleka vyčerpávající, jedná se spíše o ilustraci toho, co vše bylo 

třeba vyřešit. 

3.7.1 Zavedení knihovny Prism 

Protože cílová platforma, pro kterou je aplikace vyvíjena, je .NET verze 3.5 a vyšší, 

nastal problém při linkování knihovny Prism verze 4.0. Tato verze knihovny totiž 

vyžaduje .NET verze alespoň 4.0. 

 Prvním řešením bylo použití starší verze knihovny Prism, a to verze 2.2, která 

vyžaduje .NET framework 3.5 SP1. Tato verze ovšem neobsahuje funkčnost, která je 

požadována, a proto bylo nutné převzít některé třídy z verze 4.0 a knihovnu 

překompilovat spolu s těmito přidanými třídami. 

Dále byl ještě uskutečněn pokus s překompilováním knihovny Prism 

s přenastavenou cílovou platformou na .NET 3.5, což se podařilo. Jediný problém 

byl s assembly „Microsoft.Practices.Prism.Interactivity.dll“, která ke své funkčnosti 

vyžaduje knihovnu „System.Windows.Interactivity.dll“. Ta je ovšem součástí .NET 

frameworku až od verze 4.0. Pro verzi 3.5 ji lze volně stáhnout jako součást  

Microsoft Expression Blend 3 SDK [14]. Poté již šlo vše bez problémů 

překompilovat. S knihovnou Unity žádný obdobný problém nebyl, neboť ta požaduje 

rovnou .NET ve verzi 3.5 a vyšší. 
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3.7.2 Referencování obrázků 

Na obrázky, které se nacházejí v modulech editoru, se nedalo jednoduše odkazovat, 

nejspíše proto, že moduly jsou knihovny, které jsou nahrány až za běhu aplikace. 

Jednalo se např. o obrázky, které jsou v panelech nástrojů jednotlivých modulů. Bylo 

třeba obrázky přidat jako zdroje daného projektu a pro všechny tyto obrázky vytvořit 

vlastnosti ve view-modelech daných panelů nástrojů. Protože jsou ale zdroje projektu 

uloženy jako bitmapy, je třeba vždy zajistit převod na vhodný datový typ, kterým je 

IMAGESOURCE. Tento převod zajišťuje rozšiřující metoda TOIMAGESOURCE 

definovaná na třídě COMMON.EDITOR.INFRASTRUCTURE.EXTENSIONS.  

3.7.3 Skrývání regionů 

V nastavení aplikace lze říci, že chceme zcela skrýt stromový výpis hierarchie 

upravované sítě, popř. že chceme skrýt výpis z logu aplikace. Moduly, které 

poskytují view pro log, popř. pro hierarchii komponent sítě (jedná se o třídy 

LOGMANAGERVIEW z modulu NETED.MODULES.LOGGER a  NETWORKTREEVIEW 

z modulu NETED.MODULES.NETWORKS), zajišťují, že tato view jsou ve správnou 

chvíli zobrazena, popř. skryta. View-modely obou těchto view jsou navázány  

na událost změny nastavení aplikace. Služba, která zajišťuje nastavení aplikace, je 

předána pomocí dependency injection jako rozhraní ISETTINGSSERVICE ze jmenného 

prostoru COMMON.EDITOR.INFRASTRUCTURE, toto rozhraní implementuje třída 

EDITOR.SERVICES.SETTINGSSERVICE. Ve chvíli, kdy je nastavení uživatelem 

změněno, vyvolá se událost synchronizace view s jeho view-modelem pomocí 

metody RAISEPROPERTYCHANGED a trigger, který se nachází ve view, jej buď skryje, 

nebo odkryje. 

První řešení, které se nabízelo, bylo nastavit regionům, ve kterých jsou tato 

view vykreslena, výšku na hodnotu „Auto“. To ovšem fungovalo pouze do té doby, 

než uživatel změnil velikost těchto regionů pomocí prvku GRIDSPLITTER. V tu chvíli 

je totiž regionu nastavena absolutní velikost a hodnota „Auto“ je tím pádem 

zapomenuta. 

Problém byl nakonec vyřešen tak, že k prvkům, které představují regiony 

aplikace, které mohou být skrývány, je přiřazen styl s názvem 

REGIONCONTENTCONTROLSTYLE. Tento styl zajišťuje, že ve chvíli, kdy se v regionu 

nenachází žádný obsah, popř. je jeho obsah skryt, se nastaví vlastnost regionu 
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ISENABLED na hodnotu „false“. U samotného regionu poté existuje obsluha události 

ISENABLEDCHANGED, která zajišťuje, že se regionu nastaví jeho výška, popř. šířka  

na hodnotu „0“ a jeho předchozí velikost se uloží, aby mohla být navrácena ve chvíli, 

kdy má být region opět zobrazen. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo implementovat editor, který umožní navrhovat a simulovat 

hierarchicky uspořádané sítě. V editoru se podařilo implementovat všechny důležité 

prvky nezbytné pro jeho ovládání a navrhování sítí. Návrh sítí je založen  

na předdefinovaných schématech, přičemž lze vytvořit i schémata nová. 

Schéma definuje vzhled, chování a podmínky spojování komponent, které je 

možno vkládat do sítě. Funkce komponent je definována fragmenty kódu napsanými 

v jazyce C#. Jejich vzhled je definován v jazyce XAML, což přináší značnou 

variabilitu a obecnost při vytváření schémat sítí. Simulace spočívá ve vykonávání 

programu chování jednotlivých komponent na základě jejich nastavení a propojení  

v síti. Simulaci je možné také zaznamenat, uložit a následně přehrát konkrétní běh 

sítě. 

Zhodnocení práce 

Editor se podařilo navrhnout tak, aby v něm bylo možno jednoduše vytvářet sítě dle 

předpřipravených schémat. Koncept schématu jako vzoru, dle kterého lze následně 

vytvářet jednotlivé sítě, je díky použití již existujících jazyků jako C# a XAML 

dostatečně robustní, aby pokryl většinu nároků kladených na vytvářené typy sítí. 

Takto definovaná funkce komponent může měnit stav sítě jakýmkoli způsobem, 

včetně vzhledu či umístění komponent. 

Definice nového schématu je ovšem poměrně složitou záležitostí. Je třeba 

znát programovací jazyk C# a základy jazyka XAML, a navíc je třeba být 

obeznámen se základními funkcemi knihovny pro práci se sítěmi, která je součástí 

této práce. XML schéma, dle kterého jsou vytvářena jednotlivá schémata pro sítě, je 

rovněž součástí této práce. 

Editor může nalézt využití u studentů, kteří chtějí pochopit, jakým způsobem 

funguje nějaký druh sítě, pro který bylo předem připraveno její schéma. Případně je 

možné jej využit i na přednáškách, kde v něm může být demonstrována funkčnost 

určitých typů sítí. Tj. přednášející si připraví nějakou síť, vytvoří k ní simulaci a tuto 

simulaci na přednášce předvede spolu s doprovodným výkladem. 

Editor si rozhodně neklade za cíl provádět složité simulace u rozsáhlých sítí. 

Už proto, že při větším počtu komponent a hran fungují některé funkce editoru 

pomaleji kvůli pomalejšímu vykreslování většího množství objektů v editoru.  
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Zlepšení a rozšíření 

Jako u každé aplikace se i zde nabízejí možná vylepšení a rozšíření. Kromě 

případných chyb, které se nepodařilo odhalit během vývoje editoru, by se v práci 

dále daly implementovat následující funkce: 

 Undo a redo operace při práci se sítí. 

 Možnost různých typů hran, tj. možnost definovat si ve schématu hrany 

s různým výchozím nastavením vlastností, obdobně jako to lze v tuto chvíli  

u komponent. 

 Chytřejší vizualizace hran v síti. Hrany by nebyly vizualizovány jako přímky 

s vykreslenou šipkou, která určuje jejich směr, ale jako lomené čáry, které se 

aktivně vyhýbají komponentám, které jim stojí v cestě. V místech křížení 

hran je možné zobrazit „most“, tj. vizualizaci toho, že jedna hrana jde přes 

druhou. 

 Optimalizace vykreslování sítí tak, aby bylo možné pracovat i s rozsáhlejšími 

sítěmi. Nyní fungují některé funkce editoru při větším počtu komponent  

a hran pomaleji právě kvůli vykreslování velkého množství objektů. Tento 

nedostatek se začíná projevovat ve chvíli, kdy jsou v síti řádově stovky 

komponent. 

 Možnost přibalit simulace sítě přímo k souboru s touto sítí. Ve chvíli, kdy je 

síť v editoru načtena, by se na záložce se simulacemi nabídly tyto simulace  

ke spuštění. 

 Možnost volitelného zapnutí přenášení pohledu na vnitřní strukturu 

komponent. Po rozevření komponenty by se místo sítě zobrazila pouze vnitřní 

struktura této komponenty. O úroveň výše by se dalo dostat buď speciálním 

tlačítkem, nebo přechodem na vyšší úroveň pomocí stromové hierarchie 

komponent, která je zobrazena v pravé části editoru. V tuto chvíli je vnitřní 

struktura komponent zobrazena přímo v síti na místě, kde se daná 

komponenta nachází. 

 Možnost definovat jmenné prostory, které se budou používat v rámci všech 

funkcí definovaných ve schématu, možnost definice vlastních pomocných 

funkcí. 
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Seznam použitých zkratek 

V této sekci se nachází seznam všech zkratek, které jsou v této práci použity: 

 XML – eXtensible Markup Language – rozšiřitelný značkovací jazyk. 

V aplikaci slouží jako formát pro ukládání perzistentních dat. 

 GUI – Graphical User Interface – grafické uživatelské rozhraní. 

 WPF – Windows Presentation Foundation – framework pro vytváření 

okenních aplikací pro platformu .NET. 

 XAML – eXtensible Application Markup Language – volně přeloženo jako 

rozšiřitelný aplikační značkovací jazyk. Jazyk slouží v aplikaci k definici 

vzhledu jednotlivých komponent. 

 MVVM – Model-View-ViewModel – návrhový vzor, který slouží k oddělení 

aplikační a prezentační logiky. Je používán spolu s technologií WPF. 

 MVC – Model View Controller – návrhový vzor, který slouží k oddělení 

aplikační a prezentační logiky. 

 MVP – Model View Presenter – návrhový vzor sloužící k oddělení aplikační 

a prezentační logiky. 

 DLL – Dynamically Linked Library – dynamicky linkovaná knihovna. 
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A. Obsah přiloženého CD 

Přiložené CD obsahuje následující soubory a adresáře: 

 Bin – Obsahuje spustitelný program. 

 Doc – Obsahuje dokumentaci vygenerovanou ze zdrojových kódů aplikace. 

Komentáře v aplikaci jsou psány česky, avšak zbytek dokumentace je 

v angličtině. 

 Examples – Adresář obsahuje ukázková schémata, sítě a simulace, které 

demonstrují možnosti aplikace. 

 Source – Adresář se zdrojovými kódy aplikace, obsahuje projekt pro Visual 

Studio 2010. 

 XML Schemas – Obsahuje XML Schema dokumenty, ve kterých je 

definována struktura souborů pro ukládání schémat, sítí a simulací. 

 Thesis.pdf – Tato bakalářská práce. 
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B. Testovací příklady 

Adresář „Examples“, který se nachází na CD přiloženém k této práci, obsahuje 

ukázková schémata, sítě a simulace, na kterých jsou demonstrovány schopnosti 

aplikace. Názvy souborů se sítěmi jsou prefixovány názvem schématu, dle kterého je 

síť vytvořena. Názvy souborů se simulacemi začínají názvem souboru se sítí,  

ke které přísluší. 

B.1 Nedeterministické automaty 

Schéma „Automata.ns“ definuje nedeterministické konečné automaty. U každého 

stavu lze definovat, jestli je počáteční, popř. přijímající, tyto stavy jsou graficky 

zvýrazněny. U hran lze definovat čárkou oddělený seznam znaků, přes které lze 

přejít do stavu, do kterého hrana vede. Simulace spočívá v tom, že automat čte 

vstupní slovo, které je definováno ve vlastnosti „Word“ u sítě, a dle písmen  

u jednotlivých hran přechází mezi stavy. Aktuálně přečtenou část vstupního slova lze 

sledovat v panelu v pravé části editoru ve vlastnosti sítě „Read Part“. Aktivní stavy 

jsou během simulace zvýrazněny červenou barvou. Dle tohoto schématu jsou 

vytvořeny dva automaty – jeden deterministický [15] a jeden nedeterministický [16]. 

Funkčnost obou automatů je popsána přímo v popisu sítě. Následuje popis simulace, 

která je přiřazena k deterministickému automatu: 

 Initial State – Výchozí stav, kdy je do vlastnosti „Word“ načteno 

zpracovávané vstupní slovo. 

 Step #01 – Výchozí stav, automat se nachází v počátečním stavu s názvem 

„A“. 

 Step #02 – Protože ještě nebyla přečtena žádná část vstupního slova 

„0101010“, byl na vstupu znak „0“, proto automat přešel ze stavu „A“  

do stavu „B“ po hraně, která je označena tímto znakem. 

 Step #03 – Automat přešel do stavu „E“ po hraně označené „1“. 

 Step #04 – Automat přešel do stavu „G“ po hraně označené „0“. 

 Step #05 – Automat přešel do stavu „D“ po hraně označené „1“. 

 Step #06 – Automat přešel do stavu „F“ po hraně označené „0“. 

 Step #07 – Automat přešel do stavu „E“ po hraně označené „1“. 
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 Step #08 – Automat přešel do stavu „G“ po hraně označené „0“. Bylo 

přečteno celé vstupní slovo, automat se nachází v přijímacím stavu,  

tj. automat přijmul slovo „0101010“. 

B.2 Toky v sítích 

Schéma „Flows.ns“ definuje toky v sítích. Každá hrana má definovanou kapacitu  

a aktuální velikost toku, který po ní protéká. U vrcholu lze určit, jestli se jedná  

o zdroj, nebo o stok, přičemž platí, že v síti musí být právě jeden zdroj a stok. Toto 

omezení nevadí, neboť síť s více zdroji a stoky se dá převést na tuto variantu. 

Simulace je demonstrací funkčnosti Goldbergova algoritmu pro nalezení 

maximálního toku v síti, konkrétně jeho verze [17]. Během simulace je možné 

sledovat, jak se u vrcholů v síti mění jejich výška a přebytek, tj. hodnoty vlastností 

„Height“ a „Delta“. 

Podobně jako je demonstrována funkčnost Goldbergova algoritmu, by bylo 

možno definovat i schémata pro demonstraci dalších jednoduchých grafových 

algoritmů. Příkladem může být barvení rovinného grafu šesti, popř. i pěti, barvami  

či algoritmus pro počet nejkratších cest mezi dvěma vrcholy orientovaného grafu. 

B.3 Hradlové sítě 

Schéma „Gate-Nets.ns“ a „Gate-Nets-With-Sum.ns“ definují hradlové sítě.  

Ve druhém schématu je navíc předpřipravena jednobitová sčítačka s přenosem jako 

ukázka definice komponent s hierarchií. Dle těchto schémat je vytvořena např. síť 

pro výpočet majority [18], kde se ze třech vstupů sítě dostane na výstup ta hodnota, 

která se na vstupech nachází nejčastěji. Dále je dle tohoto schématu vytvořena 

čtyřbitová sčítačka ve dvou verzích. Na vstupech jsou v tomto příkladu definovány 

dvě čtyřbitová čísla, na výstupech se po dokončení simulace nachází dolní čtyři bity 

z jejich součtu. 

B.4 Petriho sítě 

Schéma „Petri-Nets.ns“ definuje Petriho sítě. V Petriho sítích je u všech míst
13

 

graficky znázorněn počet tokenů, které se zde nacházejí. Jsou graficky rozlišeny 

stavy pro 0–6 tokenů, pokud je v místě více než šest tokenů, je tento stav znázorněn 

                                                 
13

 Místa jsou komponenty typu „Place“. 
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jako stav se šesti tokeny. Během simulace jsou vyznačeny zelenou barvou ty 

přechody, které mohou být v následujícím kroku simulace aktivovány, tj. ty 

přechody, jejichž všechna vstupní místa mají dostatečný počet tokenů. Dle tohoto 

schématu je vytvořena síť s názvem „Development-Process“, která znázorňuje proces 

tvorby open-source softwaru. Simulace, která je k této síti přiřazena, je vytvořena 

ručně dle [19]. Síť s názvem „Mutual-Exclusion“ modeluje problém vzájemného 

vyloučení dvou procesů v kritické sekci, síť je vytvořena dle [20]. Síť s názvem 

„Producer-Consumer“, rovněž vytvořená dle [20], modeluje problém producenta  

a spotřebitele. Uprostřed sítě se nachází sdílený zásobník, do kterého producent 

představovaný levou částí sítě produkuje tokeny. Spotřebitel představovaný pravou 

částí sítě tyto tokeny spotřebovává. Pokud nejsou na sdíleném zásobníku žádné 

tokeny, spotřebitel čeká, než je producent na zásobník přidá. Následuje popis 

simulace, která je k této síti přiřazena: 

 Initial State – Výchozí stav, na zásobníku se nachází jeden token. 

 Produce Item – Producent vyprodukoval novou položku. 

 Put On The Stack – Producent přidal vyprodukovanou položku na sdílený 

zásobník. Zde se nyní nacházejí dva tokeny. 

 Consume Item – Spotřebitel spotřeboval položku. 

 Take From The Stack – Spotřebitel převzal novou položku ze zásobníku. 

Na zásobníku se nyní nachází jeden token. 

 Consume Item – Spotřebitel spotřeboval položku převzatou ze zásobníku 

v minulém kroku simulace. 

 Take Last Item – Spotřebitel převzal poslední položku ze zásobníku. 

Zásobník je nyní prázdný a v dalších krocích simulace spotřebitel bude čekat, 

než producent na zásobník přidá nový token. 

B.5 Ping-Pong 

Schéma „Ping-Pong.ns“ je experimentálním schématem, ke kterému je přiřazen 

jeden testovací příklad. Po otevření tohoto příkladu v editoru se zobrazí dvě pálky  

a jeden míček. S horní pálkou lze pohybovat pomocí šipky doleva a doprava  

na klávesnici. Se spodní pálkou lze pohybovat pomocí kláves „A“ a „D“. Po spuštění 

simulace se začne míček pohybovat. Pro co nejplynulejší pohyb míčku je dobré 

nastavit interval simulace na co nejnižší hodnotu. Úkolem obou hráčů je nenechat 



 70 

míček propadnout na jejich straně. Pokud se tak stane, protihráč získává bod. 

Aktuální stav bodů je možné sledovat v tree view u vlastností obou pálek, popř. je 

možné jej sledovat rovnou u pálky ve vyskakovací bublině, která se dá zapnout 

pomocí klávesové zkratky „Alt+T“. 

Vyhrává hráč, který dosáhne jedenácti bodů, přičemž musí vyhrát alespoň  

o dva body. Hráči se střídají v podání vždy po dvou podáních. Ve vlastnostech hry 

lze nastavit velikost virtuální hrací plochy. Hráči si mohou nastavit své jméno, 

velikost pálky a její rychlost. Rychlost pálky je udána v obrazových jednotkách  

za 40 ms. Do hry je možné přidat i více míčků, a to standardní cestou z panelu  

na záložce „Network“. Každému míčku je možné nastavit počáteční vektor,  

ve kterém se začne pohybovat po započetí simulace. Vlastnost „Place ball“ míčku 

říká, jestli se má míček vždy na začátku kola umístit k pálce, která má mít podání. 

Nahrávání simulace je v tomto případě zbytečné, neboť pálky se pohybují zcela 

mimo simulační smyčku a souřadnice míčku se do simulace nezaznamenávají. 

B.6 Diagramy 

Schéma „Shapes.ns“ definuje komponenty jako různé tvary, které je možné mezi 

sebou propojovat, nastavovat jejich velikost či barvu. Pomocí tohoto schématu jdou 

v editoru vytvářet jednoduché diagramy, což je ukázáno např. v síti s názvem  

„For-Cycle“. To je diagram funkčnosti for cyklu v jazyce C#. Pro vytváření 

složitějších tvarů, jako jsou například cesty, je ovšem bohužel nutné znát podrobnosti 

o formátu, ve kterém se dá cesta definovat [21]. U geometrie cest je nevýhodné, že 

jsou zde jednotlivé body definovány absolutně, ne relativně vzhledem k předchozímu 

bodu. Ve chvíli, kdy posuneme část sítě, ke které je cesta graficky navázána, je třeba 

změnit většinu bodů z definice cesty. Simulace těchto sítí nic nedělá. 

B.7 Třídící sítě 

Schéma „Sorting-Nets.ns“ definuje komponenty třídících sítí. Jsou zde dva testovací 

příklady – jeden pro ukázku třídění pomocí sítě založené na algoritmu bublinkového 

třídění. Druhý příklad demonstruje hierarchicky uspořádanou síť, která třídí metodou 

slévání. Obě sítě jsou vystavěny dle [18]. 

Dále by bylo zajímavé např. definovat schéma pro elektrické obvody, kde by 

se během simulace měnilo napětí a proud na jednotlivých součástkách. 
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C.  Seznam klávesových zkratek 

V této sekci jsou vypsány všechny klávesové zkratky, které jsou v editoru použitelné: 

 Ctrl+N: Vytvoření nové sítě. 

 Ctrl +Shift+N: Vytvoření nového schématu. 

 Ctrl+O: Načtení sítě ze souboru k úpravám. 

 Ctrl+Shift+O: Načtení schématu ze souboru k úpravám. 

 Ctrl+S: Uložení aktuálně upravovaného souboru, tj. sítě, nebo schématu. 

 Ctrl+Shift+S: Uložení všech otevřených souborů. 

 Ctrl+W: Zavře aktuálně upravovaný soubor. 

 Ctrl+ Shift+W: Zavře všechny otevřené soubory. 

 Alt+E: Zobrazí okno s nastavením aplikace. 

 F1: Otevře okno s odkazy na nápovědu k aplikaci. 

 Alt+F4: Zavře editor. 

 Ctrl+P: Tisk aktuálně upravované sítě. 

 Ctrl+Z: Vrátit se o jednu akci zpět při úpravách schématu neboli undo. 

 Ctrl+Y: Přejít o akci vpřed při úpravách schématu neboli redo. 

 Ctrl+X: Vyjme do schránky všechny označené komponenty a hrany. 

 Ctrl+C: Kopíruje do schránky všechny označené komponenty a hrany. 

 Ctrl+V: Vloží ze schránky všechny prvky do právě upravované sítě. Pokud je 

označena právě jedna komponenta, která má nějaké potomky a je rozevřena, 

jsou všechny prvky vloženy do této komponenty. 

 Ctrl+A: Označí všechny komponenty na jedné úrovni hierarchie. Tj. pokud 

není označena žádná komponenta, vybere všechny komponenty a hrany na 

nejvyšší úrovni hierarchie. Pokud je označena právě jedna komponenta, která 

má nějaké potomky a je právě rozevřena, vybere všechny komponenty  

a hrany uvnitř této komponenty. Pokud jsou vybrány nějaké komponenty  

a hrany na nějaké úrovni hierarchie, přidá do selekce i ostatní komponenty  

a hrany na této úrovni hierarchie. Pokud jsou na dané úrovni hierarchie 

vybrány všechny prvky, odebere je ze selekce, tj. tento příkaz funguje jako 

přepínač. 

 Alt+C: Zapne přidávání nové hrany, tj. po provedení tohoto příkazu je třeba 

postupně označit dvě komponenty, které mají být přidávanou hranou spojeny. 
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 Alt+W: Obalí všechny označené komponenty do nové komponenty, která je 

typu „User defined“. Po provedení tohoto příkazu se všechny označené 

komponenty stanou potomky této nově vzniklé komponenty, přičemž 

všechny hrany, které jsou s nimi incidentní, jsou zachovány.  

 Ctrl+E: Provede expanzi všech vybraných komponent, které mají nějaké 

potomky, tj. tyto komponenty rozevře a zobrazí všechny jejich potomky. 

 Ctrl+Q: Provede zavření všech vybraných otevřených komponent. 

 Alt+T: U všech vybraných komponent a hran zobrazí tooltip, ve kterém se 

nacházejí informace o hodnotách na vstupech a výstupech komponent  

a hodnoty vlastností komponent a hran. 

 Alt +R: Skryje u všech vybraných komponent a hran tooltip, ve kterém se 

nacházejí informace o hodnotách na vstupech a výstupech komponent  

a hodnoty vlastností komponent a hran. 

 Alt+Enter: Zobrazí vlastnosti právě upravované sítě. 

 Enter: Pokud je vybrána právě jedna komponenta, zobrazí její vlastnosti. 

 Shift+Enter: Pokud je vybrána právě jedna hrana, zobrazí její vlastnosti. 

 Ctrl a nula na numerické klávesnici, popř. nula na anglické klávesnici: 

Nastaví přiblížení sítě na výchozí hodnotu, tj. na 100 %. 

 Ctrl+T: Nastaví přiblížení sítě tak, aby se přesně vešla do vymezeného 

prostoru. Přiblížení respektuje vymezenou minimální a maximální hodnotu. 

 Ctrl a plus: Zvětší přiblížení sítě o 10 %. 

 Ctrl a mínus: Zmenší přiblížení sítě o 10 %. 

 Ctrl+Shift+V: Zjistí, jestli je aktuálně upravovaná síť validní. 

 Ctrl+L: Smaže hodnoty na všech vstupech a výstupech všech komponent, 

které se nacházejí v aktuálně upravované síti. 

 Ctrl+I: Smaže hodnoty na všech vstupech a výstupech všech komponent 

kromě těch, které nemají žádný vstup, tj. nemažou se výstupy komponent, 

které nejspíše slouží ke generování vstupních dat upravované sítě. 

 Mezerník: Spustí/pozastaví simulaci aktuálně upravované sítě. Aby příkaz 

fungoval, musí být rozevřena záložka s nástroji pro simulace. 

 Ctrl+Mezerník: Zastaví provádění aktuálně spuštěné simulace. 

 Ctrl+F: Posune simulaci o jeden krok dopředu. 

 Backspace: Posune simulaci o jeden krok dozadu. 
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D.  Použité formáty souborů 

Tato sekce popisuje formáty všech souborů, které jsou v aplikaci použity  

pro ukládání dat. Většina dat je ukládána ve formátu XML; jedinou výjimku tvoří 

data z logu aplikace, která jsou ukládána ve formě čistého textu. 

U typů souborů, které jsou ve formátu XML, je k této bakalářské práci vždy 

přiloženo XML schéma, které definuje přesný formát, ve kterém by měla být data 

uložena. Tj. XML schéma definuje především názvy elementů a jejich atributů, již 

však nedefinuje formát hodnot jednotlivých atributů, ten je uveden v následujícím 

textu. Dále jsou v jednotlivých podsekcích této kapitoly doplněny poznámky 

k jednotlivým XML schématům. 

D.1 Formát souborů se schématy 

Formátem pro soubory, ve kterých jsou definována schémata pro sítě, je XML, 

přičemž přípona těchto souborů je .ns. XML schéma s názvem „Schemas.xsd“, které 

je přiloženo k této práci, definuje jejich strukturu. Tato struktura však není striktně 

závazná, tj. pro parser, který v editoru schémata načítá, není důležitá celá struktura 

dokumentu, spíše jsou pro něj důležité názvy elementů, které mají přímo obsah, nebo 

mají atributy, které s sebou nesou obsah. Ostatní elementy slouží ke zlepšení 

čitelnosti dokumentu člověkem a k jeho lepší strukturalizaci. 

Pokud je některý z atributů ve schématu uveden v chybném formátu, dojde 

během načítání schématu k výjimce a editor o této skutečnosti informuje, přičemž 

výjimka je zaznamenána i do logu aplikace. Během načítání schématu může dojít  

i k dalším chybám, které jsou oznámeny stejným způsobem. Jedná se např. o chybu, 

kdy je vytvářena hrana mezi rozhraními, která nemají shodný datový typ, hrana ve 

schématu se odkazuje na neexistující komponentu atp. 

Dále je popsán formát atributů, které mají speciální datový typ: 

 U kořenového elementu „Schema“ nastavuje atribut 

„AllowDirectConnections“, jestli jsou v síti povoleny přímé hrany. Atribut 

„AllowLoops“ nastavuje, jestli jsou povoleny smyčky, a atribut 

„RandomizeSimulation“ říká, jestli se mají komponenty v simulační smyčce 

procházet v náhodném pořadí. 

 Atribut „Type“ u vlastností sítě, komponenty nebo hrany a u vstupů a výstupů 

komponenty může nabývat jakékoli hodnoty, avšak pokud tato hodnota 
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nebude validní, použije se implicitní hodnota, tedy „string“. Všechny 

použitelné datové typy jsou popsány v sekci 2.6.1. 

 U elementu „Child“ musí atribut „Type“ odkazovat na typ komponenty, která 

je ve schématu již někdy před uvedením tohoto atributu definována. Tím je 

zajištěno, že graf, který vyjadřuje způsob, jakým jsou v sobě jednotlivé typy 

komponent obsaženy, je acyklický, tj. je tolopogicky uspořádatelný. Nemůže 

se tedy stát, že by komponenta typu „A“ měla za potomka komponentu typu 

„B“, která by měla za potomka opět komponentu typu „A“. 

 Atribut „Position“ u elementů „Input“, „Output“, „InputAlias“  

a „OutputAlias“ musí být ve formátu, který odpovídá datovému typu „Point“ 

ze jmenného prostoru SYSTEM.WINDOWS. Tj. jedná se o dvě čísla, která 

odpovídají datovému typu double, která jsou od sebe oddělena čárkou. Další 

možností pro tento atribut je hodnota „auto“, která znamená, že pozice 

daného rozhraní je na komponentě volena dynamicky dle toho, jakým 

směrem vede hrana, která je s tímto rozhraním incidentní. 

 Atribut „ChildId“ u elementů „InputAlias“ a „OutputAlias“ odkazuje  

na index potomka komponenty, ke které je tento alias přiřazován. Tento 

atribut musí mít kladnou celočíselnou hodnotu, tj. indexace začíná  

na čísle 1. Např. pokud alias patří ke vstupu s názvem „x1“ komponenty 

„And“, která se v dané komponentě nachází jako třetí potomek, uvedeme jako 

hodnotu atributu „ChildId“ číslici „3“ a jako hodnotu atributu „AliasFor“ 

uvedeme „x1“. Z tohoto tedy plyne, že atribut „AliasFor“ musí být vyplněn 

smysluplně, tj. rozhraní, na které se alias odkazuje, musí existovat. 

 U elementu „Connection“, který definuje jednu hranu, která vede mezi 

potomky právě definované komponenty, musí být hodnoty atributů „From“  

a „To“ kladná celá čísla, tj. potomci komponenty jsou zde opět indexováni  

od jedničky. Atributy „FromPlace“ a „ToPlace“, které jsou již nepovinné, 

udávají názvy rozhraní, mezi kterými hrana vede. Pokud tyto atributy nejsou 

uvedeny, jedná se o přímou hranu. 

 Element „Constraint“ udává jedno omezení propojení komponent v síti,  

tj. dvojici typů komponent, které spolu nesmí být propojeny. Oba jeho 

atributy „TypeFrom“ a „TypeTo“ jsou povinné a oba by měly odkazovat  

na existující typy komponent. Nicméně pokud neodkazují na existující typy 
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komponent, nejedná se o chybu, avšak takové omezení je ve schématu 

zbytečné. 

D.2 Formát souborů se sítěmi 

Formátem pro soubory, do kterých jsou ukládány sítě, je XML, přičemž přípona 

těchto souborů je .net. Struktura těchto souborů je rovněž definována v přiloženém 

XML schématu, které má název „Networks.xsd“. 

Hierarchie komponent je v souboru uložena pre-order průchodem do hloubky. 

Tj. u každé komponenty platí, že jsou v soubory nejprve rekurzivně uloženi všichni 

její potomci a až poté je uložena ona sama. Aby mohla být hierarchie komponent 

zpětně zrekonstruována, jsou u komponenty uvedeny elementy s odkazy  

na komponenty, které jsou jejími potomky. Odkazování se provádí pomocí číselného 

identifikátoru komponenty, který udává její pořadí v souboru. Komponenty jsou 

v souboru indexovány od čísla 1. 

Následuje seznam atributů, které vyžadují nějaký speciální formát: 

 Atribut „Schema“ kořenového elementu „Network“ musí obsahovat validní  

a existující cestu ke schématu, dle kterého je síť vytvořena. Tato cesta může 

být buď absolutní, nebo relativní, přičemž editor ukládá cestu vždy relativně 

vzhledem k souboru se sítí. 

 Atribut „Zoom“ kořenového elementu udává procentuální přiblížení sítě. 

Editor má zoomování omezeno na interval 10–400 %; pokud je v atributu 

uvedeno číslo, které je mimo hranice tohoto intervalu, použije se jako 

hodnota bližší z hranic intervalu. 

 Atributy „ShowGrid“ a „AlignWithGrid“ kořenového elementu udávají, jestli 

se má u dané sítě zobrazovat pomocná mřížka, popř. jestli se mají 

komponenty s touto mřížkou automaticky zarovnávat. Oba atributy mají 

povoleny pouze hodnoty „true“ a „false“. 

 Elementy „Input“, „Output“, „InputAlias“, „OutputAlias“ a elementy  

pro vlastností sítě, komponenty, nebo hrany, mají stejný formát jako  

ve schématu. 

 Atributy „Left“ a „Top“ u elementu „Component“ udávají souřadnice,  

na kterých se daná komponenta nachází na plátně, na kterém je vykreslena, 
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popř. pozice relativně vzhledem k levému hornímu rohu nadřazené 

komponenty. 

 Atribut „IsExpanded“ u elementu „Component“ udává, jestli má být 

komponenta po načtení sítě rozevřena, nebo ne. Pokud komponenta nemá 

žádné potomky, tak rozevřena být nemůže, i kdyby byl tento atribut nastaven 

na hodnotu „true“. 

 Atribut „Id“ u elementu „Child“ musí být kladné celé číslo, které se odkazuje 

na nějakou komponentu v souboru, která je definována před komponentou,  

u které je element „Child“ uveden. 

 Element „Connection“ má obdobnou strukturu jako v samotném schématu. 

Jediný rozdíl mezi nimi je, že v síti se může hrana odkazovat na jakoukoli 

komponentu v hierarchii komponent, kdežto ve schématu se hrana odkazuje 

pouze na komponenty, které jsou potomky komponenty, u které je hrana 

uvedena. 

D.3 Formát souborů se simulacemi 

Formátem pro soubory, do kterých jsou ukládány simulace sítí, je XML, přičemž 

přípona těchto souborů je .sim. Strukturu těchto souborů definuje XML schéma 

s názvem „Simulations.xsd“, které je k této práci přiloženo. 

Každá simulace sítě je v souboru uložena jako posloupnost jednotlivých 

kroků. Každý krok simulace má v sobě zaznamenán stav, v jakém se síť nacházela  

po provedení tohoto kroku, přičemž stav sítě je definován jako stav jednotlivých 

komponent a hran. Na každou komponentu a hranu je v zaznamenané simulaci 

odkazováno pomocí jejího indexu v seznamu komponent a seznamu hran simulované 

sítě. Platí tedy, že každou simulaci lze nahrát ke každé síti, ale ne každou simulaci 

lze bez problémů u každé sítě přehrát. 

Při přehrávání uložené simulace jsou v každém kroku simulace vyhledány 

všechny komponenty a hrany, u kterých je v simulaci zaznamenán jejich stav a těmto 

prvkům je navrácen stav, který je u nich v simulaci uložen. Pokud se nějakou 

komponentu nebo hranu během simulace v síti nepodaří najít, dojde k chybě, tato 

chyba je editorem oznámena a simulace je tím ukončena. K chybě může dojít např. 

tak, že po uložení simulace z dané sítě smažeme nějakou komponentu a poté zkusíme 

uloženou simulaci znovu spustit. K chybě během simulace může dojít také v případě, 
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že se pokusíme spustit simulaci, která k simulované síti vůbec nepatří. Může se ale 

stát, že i simulace, která byla nahrána na nějaké síti, proběhne bez problémů na síti, 

která je úplně jiná. Tato simulace však nejspíše nebude dávat žádný smysl. 

K simulaci je tedy dobré si poznamenat, ke které síti patří (např. do popisu simulace, 

nebo ještě lépe rovnou do názvu souboru, ve kterém je simulace uložena). 

Následuje seznam důležitých atributů, které se v souborech se simulacemi 

nacházejí: 

 Hodnota atributu „HierarchyPath“ elementu „ComponentState“ definuje 

cestu v hierarchii komponent, která vede ke komponentě, jejíž stav je 

v daném kroku simulace uložen. Tato cesta se skládá z nezáporných celých 

čísel, která jsou oddělena tečkou. Každé číslo definuje jeden index, na který 

je třeba přistoupit mezi potomky komponenty, která byla na cestě nalezena 

v předchozím kroku. Např. pokud bude cesta ke komponentě definována jako 

řetězec „2.6.4“, znamená to, že se jedná o pátého potomka komponenty, která 

je sedmým potomkem komponenty, která se nachází jako třetí v simulované 

síti, tj. indexy začínají na nule. 

 Atribut „WasActivated“ elementu „ComponentState“ udává, jestli byla 

komponenta v daném kroku simulace aktivována. 

 Hodnota atributu „ConnectionIndex“ elementu „ConnectionState“ určuje 

index hrany v síti, jejíž stav je v daném kroku simulace uložen. Jedná se  

o nezáporné celé číslo, tj. indexování probíhá rovněž od nuly. 

D.4 Formát souborů se záznamy z logu 

Soubory se záznamy z logu aplikace jsou ve formátu čistého textu. Přípona těchto 

souborů je .log. První řádek každého záznamu obsahuje čtyři sloupce oddělené 

mezerou. V prvním sloupci je v hranatých závorkách uvedeno, o jaký typ záznamu se 

jedná. Možné typy záznamů jsou Debug, Info, Warning a Error. 

V dalším sloupci je uvedeno datum, kdy byl záznam do logu přidán, dále poté 

čas, kdy byl záznam vytvořen, a v posledním sloupci se nachází samotný text 

záznamu, přičemž tento text může přesahovat i přes více řádků souboru. Editor umí 

tyto soubory pouze vytvářet, neumí je načítat a parsovat. Tato funkčnost nebyla 

shledána za potřebnou či smysluplně využitelnou. 

 


