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1 Wstęp 
 

Inżynieria systemów informatycznych dąży do jak najlepszego zaprojektowania architektury, 
gdyż jest to podstawą dobrze działającej aplikacji. Wszelkie uchybienia na tym 
najwcześniejszym etapie są niezwykle znaczące i trudne do usunięcia w późniejszych fazach. 

Dane zjawisko zobrazowane za pomocą animacji pozwala na lepsze poznanie go i zrozumienie. 
Dzięki temu, że możemy obserwować daną rzecz na przestrzeni czasu możemy zauważyć 
różnice pomiędzy stanami, w jakich się ona znajduje oraz zachodzące procesy. Animacji modelu 
systemu pozwala na jego głębsze sprawdzenie pod kątem spełnienia stawianych przed nim 
wymagań. 

Tematem tej pracy inżynierskiej jest animacja modeli UML w celu ich weryfikacji. Warto teraz 
zadać sobie pytanie, po co projektantowi systemu informatycznego taka animacja? Jakich cech 
by od niej oczekiwał i co właściwie miałaby ona ułatwiać?  Język UML posiada już przecież 
zestaw diagramów (diagramy zachowań) służących do opisania zachowania aplikacji (diagramy 
sekwencji, aktywności, stanów, czasu). Pomimo, że diagramy te zostały dodane do standardu 
UML, aby opisywać funkcjonowanie systemu, to wciąż pozostają one statyczne i niezmienne w 
czasie, a jak wiemy stan systemu zmienia się, system reaguje na zdarzenia z zewnątrz i często 
chcielibyśmy wiedzieć czy dla określonej konfiguracji zachowa się tak jak sobie tego życzymy.  
Animacja daje o wiele większy pogląd na daną rzecz, zjawisko nie tylko, jeśli chodzi o systemy 
informatyczne, ale o każdy obiekt, który napotykamy w życiu codziennym. 

Jeśli chodzi o dostępność narzędzi, które umożliwiają animację modeli UML wybór jest na razie 
skromny. Jest to dziedzina, która dopiero się rozwija i wiele bibliotek i rozszerzeń 
umożliwiających symulację jest jeszcze niedopracowanych. W swojej pracy miałam na celu 
zbadanie na ile animacja faktycznie może pomóc w weryfikacji modeli UML, tak żeby 
wykrywać jak najwięcej błędów już na etapie modelowania, co znacznie obniżyłoby koszty 
usunięcia takich usterek. 

Praca nad tym zagadnieniem została podzielona na cztery główne etapy: 

1. Porównanie dostępnych narzędzi oferujących możliwość animacji modeli UML firmy 
IBM: Rational Rhapsody [2] oraz Rational Software Architect wraz z wtyczką 
Simulation Toolkit[1].  

2. Wybranie funkcjonalności, o które można rozszerzyć jedno z nich - do rozszerzenia 
wybrałam Rational Software Architect ze względu na jego budowę, która w dość łatwy 
sposób umożliwia dodanie nowych funkcjonalności.   

3. Implementacja rozszerzenia. Komponent ten został nazwany „RSA Simulation Toolkit 
Extension”, dalej nazywany RSTE.  Rozszerzenie poprzedzone zostało badaniem 
działania mechanizmów animacji. 
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4. Przetestowanie dodanych funkcjonalności. 

Skupiłam się na dwóch rodzajach diagramów: sekwencji i aktywności, gdyż są to diagramy 
obrazujące działanie modelu, a więc ich animacja może być przydatna do obrazowania jak dany 
system będzie działał. 

Podczas realizacji pierwszego etapu korzystałam z dokumentacji obu narzędzi, jednak wszystkie 
wnioski i spostrzeżenia zostały oparte o własne eksperymenty i doświadczenia. Szczegółowy 
opis tego etapu został zawarty w rozdziale 2. Zostało tam przedstawione m.in. jak poszczególne 
elementy diagramów zachowują się podczas animacji oraz jak możemy wpływać na samą 
animację na etapie projektowanie modelu i w czasie jej trwania. Na końcu znajduje się 
porównanie obu narzędzi. 

Drugi etap polegał na analizie, jakie dodatkowe funkcjonalności oraz ulepszenie już istniejących 
pomogłoby w weryfikacji modeli UML podczas animacji. 

Trzeci etap został podzielony na dwa kolejne kroki. Ponieważ dokumentacja deweloperska 
dotycząca obszaru animacji RSA jest bardzo uboga w pierwszym kroku należało zbadać, w jaki 
sposób możliwe jest rozszerzenie. Okazało się, że najprostszym sposobem jest modyfikacja 
kodu, który zostaje wygenerowany na podstawie modelu UML i na którym opiera się późniejszy 
przebieg animacji. Analiza tego kodu została przedstawiona w rozdziale 4. Drugim krokiem była 
implementacja wybranych funkcjonalności z etapu drugiego. Ponieważ RSA jest zbudowany na 
platformie Eclipse, RSTE zostało zaimplementowane, jako wtyczka (ang. plugin), dodana do 
środowiska poprzez punkt rozszerzenia. Działanie oraz opis kodu wtyczki został zawarty w 
rozdziale 5. 

Ostatnim etapem było testowanie. Zostało ono podzielone na dwa kroki. Pierwszym z nich było 
sprawdzenie poprawności działania wtyczki RSTE. Przy tym etapie zostały częściowo 
wykorzystane własne diagramy, a częściowo diagramy złożonego modelu UML PRT (ang. 
Personal Rapid Transit) [4]. Drugim krokiem było testowanie pod kątem użyteczności przy 
weryfikacji modeli UML – do testowania użyłam tylko diagramów z modelu PRT. Pozwoliło to 
na sprawdzenie na ile zaimplementowane rozszerzenie pomaga w śledzeniu zachowania systemu 
już na etapie projektowania modelu UML. Oba testowania zostały opisane w rozdziale 6. 
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2 Porównanie narzędzi do animacji 
 

Na rynku znajdują się dwa główne narzędzia, które umożliwiają animację modelu UML. Jest to 
Rational Rhapsody oraz Rational Software Architect. W niniejszym rozdziale dokonano analizy 
możliwości, jakie oferują te narzędzia w tej dziedzinie oraz ich porównania. Wszystkie wnioski i 
opisy zostały skonstruowane na podstawie animacji własnych projektów oraz doświadczeń i 
obserwacji z nimi związanych. W zestawieniu skupiono się na dwóch rodzajów diagramów: 
sekwencji i aktywności. Wersje narzędzi, na których zostało wykonane porównanie: 

 Rational Rhapsody Developer for  C++ 7.6.1.0 (nazywany dalej Rhapsody) [2] 
 IBM Rational Software Architect for WebSphere Software 8.0.4 (nazywany dalej RSA) 

wraz z wtyczką Simulation Toolkit [1] 

 

2.1. Animacja w Rhapsody 

 

W Rhapsody animacja opiera się na wykonaniu kodu (nazywanego dalej kodem animacji) 
wygenerowanego na podstawie utworzonego modelu. Kod animacji zostaje wygenerowany z 
klas oraz z przypisanych im diagramów – aktywności lub stanów. Każda klasa może mieć tylko 
jeden taki diagram, który określa jej zachowanie podczas animacji. Kod animacji generowany 
jest w języku, dla którego został skonfigurowany Rhapsody (np. C++, Java, C).  Z utworzonego 
modelu powstaje spójny kod, tworzący aplikację, na której uruchomieniu opiera się animacja. 
Warto podkreślić różnicę między kodem animacji, a kodem, który możemy uzyskać z modelu 
np. w RSA podczas transformacji UML to Java. W tym drugim przypadku otrzymujemy szkielet 
kodu aplikacji powstałej na podstawie modelu UML, który możemy dalej rozwijać, aby powstała 
końcowa aplikacja. Natomiast kod animacji jest ściśle powiązany z elementami diagramów, tak, 
aby po jego uruchomieniu odtworzyć scenariusz w nich zapisany. Nie nadaje się natomiast w 
żaden sposób do dalszego rozwijania aplikacji. Wnioski zawarte w tym dokumencie zostały 
wyciągnięte w oparciu o dokumentację i eksperymenty przy użyciu Rhapsody skonfigurowanego 
dla języka C++. 

W Rhapsody nie są animowane poszczególne diagramy, ale cały model. Po uruchomieniu 
animacji możemy włączyć podgląd poszczególnych diagramów. Podczas animacji na 
diagramach zostają wyróżnione aktywne w danym momencie elementy (np. stan na diagramie 
stanów, aktywność na diagramie aktywności).  
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2.1.1 Animacja diagramów  

Należy rozróżnić dwa typy animacji: animację diagramów stanów i diagramów aktywności oraz 
diagramów sekwencji. Ponieważ kod animacji jest generowany z diagramów stanów i 
aktywności, animacja tych dwóch diagramów opiera się na kolejnym wykonywaniu kroków 
jednego ze scenariuszy w nim zawartego. Wybór konkretnego scenariusza zależy od zachowania 
całej aplikacji oraz wpływu na animację przez użytkownika. Animacja tych diagramów jest 
ściśle związana z tym, co sami na nich stworzyliśmy. Polega ona na wyświetleniu dokładnie tego 
samego diagramu, który stworzyliśmy z podświetlonym elementem, w którym znajduje się klasa 
(diagram stanów) lub aktywnością, jaką wykonuje klasa (diagram aktywności) w danym 
momencie podczas animacji. 

W Rhapsody należy rozróżnić animowane diagramy sekwencji, od tych stworzonych przez 
użytkownika (nazywanych dalej diagramami statycznymi). Oba typy diagramów mają wspólne 
tylko linie życia. Natomiast wszystkie pozostałe elementy, które pojawiają się na animowanym 
diagramie sekwencji są wynikiem zachowania aplikacji podczas animacji, (która ma związek z 
diagramami aktywności i stanów), nie mają natomiast żadnego związku ze statycznym 
diagramem sekwencji. Ta cecha daje możliwość porównania czy aplikacja, która została 
zaprojektowana (animowany diagram sekwencji) zachowuje się tak jak to zostało zaplanowane 
(statyczny diagram sekwencji). Tabela 1 ilustruje jak poszczególne zachowania oraz stany 
aplikacji wpływają na animowany diagram sekwencji: 

Tabela 1 Wpływ statycznych elementów na animowany diagram sekwencji. 

Zachowania, stany 
aplikacji 

Element na animowanym diagramie sekwencji 

Stany, w jakich 
znajduje się dana 
klasa (na diagramie 
stanów) 

Na linii życia na diagramie sekwencji pojawi się Condition Mark - w 
Rhapsody jest to element, który określa stan obiektu. 

Stany złożone (na 
diagramie stanów) 

Na linii życia pojawia się nazwa stanu najbardziej ‘wewnętrznego’. Tzn. 
jeśli klasa znajduje się w stanie złożonym ‘stan1’ oraz w podstanie 
‘podstan1’ to na linii życia pojawi się informacja w postaci Condition 
Mark ‘podstan1’ na odpowiedniej linii życia. Zachowanie zapisane w 
stanie złożonym jest animowane (w szczególności poszczególne 
elementy stanu złożonego są animowane w taki sam sposób jakby 
bezpośrednio były elementami diagramu stanów). 
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Stany ortogonalne (na 
diagramie stanów) 

Na linii życia pojawiają się nazwy wszystkich równoległych stanów, w 
jakich znajduje się klasa (chodzi tu o stany najbardziej ‘wewnętrzne’ 
patrz wiersz wyżej). Nazwy te są zapisane w Condition Mark 
oddzielone znakiem ‘|’. Zachowanie zapisane w stanie ortogonalnym 
jest animowane (w szczególności poszczególne elementy stanu 
ortogonalnego są animowane w taki sam sposób jakby bezpośrednio 
były elementami diagramu stanów). Jednak są one wykonywane w 
sposób sekwencyjny i niedeterministyczny. Obecność stanów 
ortogonalnych nie tworzy w animacji równoległych wątków, wszystko 
wykonuje się w jednym wątku (wątku głównym lub wątku klasy). Jeśli 
w dwóch (lub więcej) stanach ortogonalnych w tym samym momencie 
następuje jakaś akcja to na diagramie sekwencji najpierw zostanie 
pokazany rezultat działania akcji z pierwszego stanu, a potem drugiego. 
W szczególności nie pojawi się operator interakcji współbieżności. 

Stany z historią (na 
diagramie stanów) 

Jeśli podczas animacji na diagramie stanów jest wykonywane przejście 
do stanu złożonego poprzez historię to będzie to uwzględnione w czasie 
animacji. W szczególności klasa wróci do podstanu, w jakim 
znajdowała się w momencie opuszczania stanu złożonego. Na diagramie 
sekwencji pojawi się odpowiednia nazwa podstanu w Conditon Mark. 

Wywołanie triggered 
operation 
(odpowiednik 
wywołania operacji) 
na danym obiekcie 

Pojawią się strzałka Message (skierowana w kierunku linii życia 
obiektu, na którym została wykonana operacja) i strzałka Reply Message 
(skierowana w kierunku linii życia obiektu, który wywołał operację).  

Wywołanie 
konstruktora obiektu 

Pojawi się strzałka Create (skierowana w kierunku linii życia obiektu, 
który został utworzony). 

Wywołanie timeout’u 
na danym obiekcie 
(przejście opatrzone 
etykietą tm na 
diagramie stanów) 

Pojawi się strzałka Timeout (wychodząca od i skierowana do obiektu, na 
którym został wywołany timeout). 

Odebranie zdarzenia 
przez dany obiekt 

Pojawi się strzałka Event (skierowana w kierunku linii życia obiektu, 
który odebrał zdarzenie) 

 

Rhapsody posiada funkcję umożliwiającą porównanie dwóch dowolnych diagramów sekwencji. 
Możemy, więc porównać statyczny diagram sekwencji z tym animowanym. Należy tu jednak 
zaznaczyć, iż zmiany są wykrywane na poziomie graficznym, a nie logicznym. Dobrym 
przykładem są tutaj fragmenty wyodrębnione (ang. combined fragments): alternatywa (ang. alt), 
opcja (ang. opt),  pętla (ang. loop), współbieżność (ang. par).  W szczególności, jeśli na 
statycznym diagramie sekwencji umieścimy pętlę, która w kodzie aplikacji będzie 
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odzwierciedlona przez pętle for (np. wpisaną przez nas, jako akcja przy przejściu na diagramie 
stanów) to wynik działania pętli for będzie umieszczony na animowanym diagramie sekwencji, 
ale nie będzie otoczony fragmentem wyodrębnionym. Wynik działania jednej iteracji pętli for na 
animowanym diagramie sekwencji pojawi się tyle razy, ile została ona wykonana i nie będzie 
zaznaczone, że te działania są rezultatem wykonania pętli.  

Podobnie będzie z alternatywą i opcją. Warunek wpisany w kodzie aplikacji będzie miał wpływ 
na wygląd animowanego diagramu sekwencji jednak nie pojawi się na nim sam fragment 
wyodrębniony. W szczególności, jeśli warunek od którego jest uzależnione wykonanie danej 
akcji będzie spełniony, to na animowanym diagramie sekwencji pojawi się rezultat wykonania 
tej akcji, a jeśli nie będzie spełniony to nie pojawi się na nim nic związanego z tym warunkiem 
czy akcją.  

To samo dotyczy zachowań pochodzących ze stanów ortogonalnych diagramów stanów. 
Wszystkie akcje wynikające z tych zachowań zostaną odzwierciedlone na animowanym 
diagramie sekwencji sekwencyjnie (i niedeterministycznie!). W szczególności nie pojawi się 
współbieżność.  

Niemożliwe jest uzyskanie również pozostałych operatorów interakcji na animowanym 
diagramie sekwencji. Warto o tym pamiętać przy porównaniach diagramów sekwencji, gdyż 
Rhapsody może podkreślać różnice na obu diagramach, a w rzeczywistości pod względem 
logicznym diagramy będą równoważne. Nie jest to, więc opcja porównania, na której można 
polegać bez uprzedniej, samodzielnej weryfikacji. 

2.1.2 Możliwości wpływu na animację 

Warto wspomnieć o dodatkowych możliwościach wpływu na animację poza umieszczaniem 
standardowych elementów na diagramach stanów i aktywności. Istnieje możliwość dopisania 
kodu w wybranych miejscach na diagramach stanu i aktywności. Kod ten musi być w języku, 
dla, którego został skonfigurowany Rhapsody (w przypadku tych obserwacji C++). Może być on 
umieszczony w takich miejscach jak: 

1. Na diagramie stanów: 
 W stanach: akcja na wyjściu, akcja na wejściu, akcja wykonywana w stanie; 
 W przejściach: akcja 

2. Na diagramie aktywności 
 W aktywności 

Kod ten zostanie wykonany podczas animacji. 

Mamy również możliwość wpisania kodu (w postaci logicznego warunku, w języku, dla którego 
został skonfigurowany Rhapsody), który będzie dozorem w przejściach na diagramach stanów i 
diagramach aktywności lub warunkiem w miejscach gdzie możliwy jest wybór kolejnego kroku 
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na diagramach stanów i aktywności. Podczas animacji warunki te są sprawdzane i animacja 
przebiega zależnie od wartości logicznych tych warunków. Poza tym możliwe jest dopisanie 
kodu przy operacjach klas w modelu. Kod ten również zostanie wykonany podczas animacji. 

Na diagramach stanów mamy możliwość wysłania zdarzenia poprzez umieszczenie na nim 
elementu send event. Podczas animacji, gdy dana klasa znajdzie się w stanie rodzaju send event, 
zostanie wysłane zdarzenie, którego rodzaj i odbiorcę określamy we właściwościach send event. 
Natomiast nie jest wspierana animacja elementów send event na diagramach aktywności. Istnieje 
również możliwość generacji zdarzeń w wpisanym przez nas kodzie poprzez użycia makra – 
obiekt_odbierający->GEN(nazwa_zdarzenia). Podczas animacji możemy natomiast wpłynąć na 
nią na trzy sposoby. Pierwszym z nich jest generowania zdarzeń. Istnieje możliwość wybrania 
obiektu, do którego ma być wysłane zdarzenie oraz rodzaju tego zdarzenia. Następnym 
sposobem, jaki mamy do dyspozycji jest wywoływanie operacji. Istnieje możliwość wybrania 
obiektu i operacji, jaka ma być na nim wykonana (wybieramy z operacji, które zostały 
zdefiniowane dla obiektu na etapie tworzenia modelu). Ostatnią metodą jest umieszczenie 
pułapki (ang. breakpoint). Istnieje możliwość wybrania obiektu, którego ma dotyczyć pułapka i 
jego miejsca (wejście do stanu, wyjście ze stanu itd. Podczas wyboru mamy dostępną listę 
możliwości dla danego obiektu). Gdy podczas wykonania zostanie napotkana pułapka 
wykonanie aplikacji zatrzyma się.  

2.2.  Animacja w RSA 

 

Sam RSA nie udostępnia możliwości animacji. Niezbędna jest w tym celu wtyczka Simulation 
Toolkit, której używanie wymaga wykupienia dodatkowej licencji. Animacja diagramów w RSA 
również opiera się na wykonaniu kodu (nazywanego dalej kodem animacji) wygenerowanego na 
podstawie diagramów. Kod animacji jest wygenerowany w języku Java (nie ma możliwości 
zmiany języka). Jednak w odróżnieniu od Rhapsody kod animacji generowany jest ze wszystkich 
diagramów: stanów, aktywności, sekwencji.  Kod animacji (również w przeciwieństwie do 
Rhapsody) nie tworzy jednej, spójnej aplikacji. Animacja każdego z trzech typów diagramów 
wspomnianych wcześniej opiera się nie na wykonaniu kodu animacji całego modelu, ale tylko 
jego fragmentu dotyczącego danego diagramu. Animacja diagramu polega, więc na odtworzeniu 
jednego ze scenariuszy w nim zawartego. Diagramy animowane są niezależnie, a nie, jako 
całościowy projekt. Podobnie jak przy Rhapsody należy rozróżnić kod animacji od kodu 
generowanego np. przy transformacji UML to Java. Różnica jest taka sama jak w przypadku 
Rhapsody. Ponieważ w swojej pracy inżynierskiej skupiłam się na rozszerzaniu funkcjonalności 
RSA, opis animacji poszczególnych diagramów jest bardziej szczegółowy niż opis Rhapsody. 

W RSA istnieją trzy podstawowe typy animacji diagramów (sekwencji, aktywności, stanów): 

 Animacja samego diagramu 
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 Animacja z wykorzystaniem diagramu topologii  
 Animacja z wykorzystaniem diagramu komponentów  

W przypadku wszystkich typów diagramów animacja od strony wizualnej polega na wyróżnieniu 
elementu aktualnie aktywnego, wykonującego się w czasie przebiegu animacji.  Ponieważ to 
porównanie dotyczy tylko diagramów aktywności i sekwencji, a diagramy stanów w przypadku 
animacji w RSA nie mają wpływu na animację pozostałych diagramów, ich opis został 
pominięty.  

2.2.1 Animacja samego diagramu 

W RSA, w odróżnieniu do Rhapsody, animacja diagramów sekwencji i aktywności przebiega 
podobnie. Dokładniej każdy z diagramów jest animowany według jednego ze scenariuszy w nim 
zapisanego. Wybór konkretnego scenariusza zależy od takich czynników jak wpływ 
użytkownika podczas animacji, wartość warunków w miejscach decyzyjnych, a w niektórych 
miejscach zachowanie animacji jest losowe. Poniżej zostały opisane zachowania poszczególnych 
konstrukcji tych diagramów podczas animacji w oparciu o doświadczenia przeprowadzone na 
własnych projektach 

Animacja diagramu sekwencji 

W podrozdziale tym został przedstawiony przegląd najważniejszych elementów diagramu 
sekwencji w RSA wraz z opisem ich zachowania podczas animacji. Pierwszym elementem jest 
klasyfikator wraz z linią życia, który w kodzie animacji jest po prostu zmienną języka Java. 
Szerzej transformacja poszczególnych elementów diagramu sekwencji do kodu animacji zostanie 
omówiona w rozdziale 4. Ponieważ animacja jest po prostu wykonaniem kodu animacji w języku 
Java, jej uruchomienie jest podobne do uruchomienia aplikacji języka Java w Eclipsie. W 
szczególności w widoku Variables w perspektywie Model Execution możliwe jest podglądanie 
wartości zmiennych i ich składowych (Rys. 2). Zmienne reprezentujące klasyfikatory na 
diagramie sekwencji, mają wartość null (nie są zainicjowane w kodzie animacji). 
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Rys. 1 Przykładowy diagram sekwencji 

 

Rys. 2 Widok zmiennych diagramu sekwencji podczas animacji 

Kolejnymi elementami są wiadomości. Podstawowymi ich typami są: synchroniczna, 
asynchroniczna, tworząca oraz niszcząca. Możemy do nich przypisać instrukcje w języku UAL 
(ang. UML Action Language). Jest to język o podobnym znaczeniu, co OCL (ang. Object 
Constraint Language), pozwala na zapisywanie warunków, treści akcji. Jest częścią standardu 
OMG Foundational UML oraz UML Action Semantics [5]. Na potrzeby animacji w RSA 
wszystkie instrukcje UAL umieszczone w modelu powinny być zgodne ze składnią Javy. 
Podczas animacji wiadomości na diagramie sekwencji, nie są wykonywane instrukcje do niej 
przypisane. 
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Rys. 3 Przykładowa wiadomość synchroniczna (po lewej) i asynchroniczna (po prawej)  

Następnymi składnikami diagramu sekwencji są fragmenty wyodrębnione.  Podczas animacji 
opcji użytkownik zostanie zapytany czy ma ona zostać wykonana. Istnieje możliwość wpisania 
warunku przy operandzie interakcji w języku OCL lub UAL.  Jednak podczas animacji decyzja o 
wykonaniu przebiegu zawartego w opcji nie zależy od ewaluacji tego warunku, a jedynie od 
wyboru użytkownika.  

 

 

Rys. 4 Przykładowy fragment wyodrębniony (opcji) 

W czasie wykonania alternatywy zostaniemy zapytani, który jej przebieg ma zostać wykonany. 
Podobnie jak przy opcji istnieje możliwość wpisania warunków przy operandach interakcji w 
języku OCL lub UAL.  Jednak podczas animacji wybór przebiegu, który ma zostać wykonany 
nie zależy od ewaluacji tego warunku, a jedynie od decyzji użytkownika.  

Podczas modelowania w pętli możliwe jest podanie minimalnej i maksymalnej ilości wykonań 
instrukcji w niej zawartych. Instrukcje zawarte w pętli wykonają się najpierw ustaloną 
minimalną ilość razy, a następnie użytkownik zostanie zapytany czy chce, aby wykonanie pętli 
zostało kontynuowane (zapytanie będzie się powtarzało aż nie zostanie osiągnięta ustalona 
maksymalna ilość wykonań instrukcji pętli lub gdy użytkownik przerwie wcześniej 
kontynuację). 

Podczas egzekucji przerwania (ang. break), do decyzji użytkownika pozostaje czy przerwanie 
ma zostać wykonane. Jeśli użytkownik zadecyduje twierdząco, to wszystko, co jest po 
przerwaniu nie zostanie wykonane podczas animacji. Natomiast, jeśli przerwanie jest zawarte w 
innym fragmencie wyodrębnionym to obszar jego „mocy działania” zostaje zawężony do tego 
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fragmentu wyodrębnionego. Oznacza to, że nawet, jeśli użytkownik zadecyduje, że przerwanie 
ma się wykonać, to nie zostaną wykonane po nim akcje zawarte we fragmencie wyodrębnionym, 
ale akcje po fragmencie wyodrębnionym wykonają się już normalnie. 

 

Rys. 5 Zagnieżdżony fragment wyodrębniony przerwania 

W czasie animacji współbieżności, akcje z współbieżnych części wykonają się jedna po drugiej, 
jednak jest to niedeterministyczne i nie można wpłynąć na tą kolejność na etapie modelowania 
ani na etapie wykonania. Pozostałe fragmenty wyodrębnione podczas animacji zachowują się w 
taki sam sposób. Użytkownik za każdym razem zostanie zapytany czy instrukcje w nim zawarte 
mają zostać wykonane podczas animacji. 

Przywoływanie wystąpienia interakcji (ang. interaction use) jest referencją do innego diagramu 
sekwencji. Podczas tworzenia przywołania należy wybrać istniejący lub stworzyć nowy diagram 
sekwencji, do którego ta referencja będzie się odnosiła. Podczas animacji przywołania 
wystąpienia interakcji zostaną wykonane akcje, które są zawarte w tym diagramie, do którego 
odnosi się referencja, a po ich wykonaniu zostaną wykonane akcje, które są za referencją w 
macierzystym diagramie. 

Animacja diagramu aktywności 

Podczas animacji diagramu aktywności oprócz standardowego wyróżnienia elementu diagramu 
aktualnie aktywnego, na diagramach RSA aktywności pojawiają się znaczniki (ang. tokens). 
Znacznik jest symbolizowany przez małe zielone kółeczko przed węzłem, który może zostać 
wykonany w następnym kroku. Jeśli na diagramie jest wiele znacznsików, oznacza to, że w 
następnej kolejności zostaną wykonane węzły następujące po rzeczonych znacznikach, a 
kolejność ich wykonania nie jest zdeterminowana przez to, co jest na diagramie. W takiej 
sytuacji domyślna jest losowa animacja, jednak użytkownik może wpłynąć na kolejność 
wykonania tych akcji (trzymając wciśnięty klawisz Shift poprzez kliknięcie lewym klawiszem 
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myszy na znacznik poprzedzający węzeł, który ma zostać wykonany w następnym kroku). 
Podrozdział ten prezentuje przegląd najważniejszych elementów diagramu aktywności w RSA 
wraz z opisem ich zachowania podczas animacji:

 

Rys. 6 Od lewej: węzeł inicjujący, akcja, węzeł zakończenia. 

Animacja zaczyna się od węzła inicjującego (ang. initial). Jeśli jest wiele takich węzłów, to 
węzły po nich następujące są wykonywane jeden po drugim w sposób niedeterministyczny i 
użytkownik nie ma na to wpływu. Akcja symbolizuje czynność, jaką wykonuje dana klasa. Aby 
akcja mogła zostać wykonana na wszystkich krawędziach wchodzących do niej muszą być 
znaczniki. Możliwe jest przypisanie do niej instrukcji w UAL. Instrukcje te zostaną wykonane 
podczas animacji. Animacja diagramu kończy się w momencie napotkania węzła zakończenia 
(ang. activity final). 

Podczas animacji diagramu aktywności możliwe jest przesyłanie wyzwalaczy pomiędzy 
elementami. Potrzebne są do tego akcja akceptująca (ang. accept event) oraz wysyłanie sygnału 
(ang. send signal). We właściwościach akcji akceptującej należy ustawić, jakie wyzwalacze będą 
mogły być odbierane. Akcja akceptująca zostanie wykonana podczas animacji, jeśli wszystkie 
wchodzące do niej krawędzie będą miały znaczniki i gdy zostanie do niej wysłany wyzwalacz, 
który może odbierać.  Wyzwalacz do akcji akceptującej może być wysłany poprzez element 
diagramu aktywności, wysłanie sygnału (ang. send signal opisany poniżej) na etapie 
projektowania modelu. Istnieje również możliwość wysłania sygnału podczas animacji. We 
właściwościach wysyłania sygnału należy ustawić, jaki sygnał będzie wysyłany. Podczas 
animacji zostanie on wysłany, ale będzie go mógł odebrać tylko jeden element w obrębie tego 
samego diagramu. Wybór elementu odbierającego jest niedeterministyczny. Ciekawym 
elementem jest rozgłaszanie sygnału (ang. broadcast signal). Znaczenie rozgłaszania sygnału na 
diagramie aktywności jest następujące: wysyłanie określonego rodzaju sygnału do wszystkich 
elementów, które mogą go odebrać na danym diagramie. Podczas animacji funkcja ta nie jest 
jednak zapewniana. 

 

Rys. 7 Od lewej: wysyłanie sygnału i akcja akceptująca 

Na diagramie aktywności istnieje szereg węzłów, które umożliwiają rozłączenie przepływu na 
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dwa niezależne lub wybranie jednego z możliwych przepływów. Są to znane z języka UML 
węzeł decyzyjny (ang. decision node), węzeł scalający (ang. merge), węzeł rozdzielający (ang. 
fork), węzeł złączający (ang. join). Ponieważ nie mają one ścisłego związku z dalszą częścią 
pracy szczegóły ich animacji nie będą tutaj przedstawiane. 

Kolejną znaczącą grupą elementów są referencje do innych diagramów. Podstawowym z nich 
jest węzeł wywołania zachowania (ang. call behaviour action), który umożliwia zawarcie 
referencji do innego diagramu aktywności. Podczas animacji, gdy zacznie wykonywać się ten 
węzeł animacja zostanie przekierowana do diagramu, który jest zawarty w referencji, a następnie 
wróci do diagramu macierzystego w miejsce gdzie został opuszczony. Elementami o bardziej 
wyspecyfikowanym zachowaniu są strukturalne węzły aktywności. Są to konstrukcje podobne 
do węzła wywołania zachowania. Też zawierają w sobie innym diagram aktywności, ale można 
powiedzieć, że są inline - struktura wewnętrznego diagramu jest widoczna na macierzystym 
diagramie aktywności. Istnieją cztery różne warianty strukturalnych węzłów aktywności: loop, 
conditional, expansion node, structured activity node. W zamierzeniu rodzaje strukturalnych 
węzłów aktywności miały oznaczać określone zachowania. Dla przykładu scenariusz zawarty w 
pętli powinien być wykonany określoną ilość razy. Jednak podczas animacji wszystkie rodzaje 
strukturalnych węzłów aktywności zachowują się tak samo: zostanie wykonany scenariusz 
umieszczony wewnątrz tych węzłów jakby był normalną częścią diagramu, a oczekiwalibyśmy, 
aby część zawarta w loop wykonała się ustaloną przez nas z góry ilość razy. 

2.2.2 Animacja z wykorzystaniem diagramu topologii 

Diagramy topologii (z ang. topology diagrams) są to diagramy zdefiniowane przez twórców 
RSA. Zostały stworzone, aby ułatwić połączenie modelowania na poziomie aplikacji z 
modelowaniem diagramów wdrożenia. Stosuje się je, więc do projektowania aplikacji na 
różnych poziomach (fizycznym, logicznym).  Dają one również możliwość projektowania całej 
aplikacji lub tylko ich fragmentów. Na stronach twórców RSA można przeczytać, że ideą, która 
im przyświecała przy opracowaniu tego diagramu była chęć ujednolicenia nazewnictwa relacji, 
jakie zachodzą pomiędzy różnymi elementami projektowanego systemu. Nie można 
jednoznacznie przełożyć elementów diagramu topologii na elementy UML-a. Należy o tym 
pamiętać gdyż nazwy stosowane w diagramach topologii często pokrywają się z pojęciami z 
UML-a, jednak nie znaczą tego samego i często mogą przez to wprowadzać w błąd! Dla 
klarowności tego tekstu Component, który jest elementem diagramu topologii od tej pory w 
tekście nazywany będzie Składnikiem (UML również posiada element nazywany Component, co 
może wprowadzać nieścisłości związane z nazewnictwem). Podstawowa struktura diagramu 
topologii (potrzebna do animacji) wygląda tak, że każda Location (nazywana dalej Lokalizacją) 
posiada dowolną ilość Node (nazywanych dalej Węzłami), a każdy Węzeł posiada dowolną ilość 
Składników. Lokalizacje, pomiędzy którymi mają być animowane przepływy, powinny być 
połączone za pomocą łączników – Application Communication i Network Communication 
(nazywane dalej Połączeniem). Łącznik typu, Application Communication na diagramie 
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topologii pomiędzy dwoma elementami oznacza, że elementy te będą mogły się ze sobą 
komunikować (jednak połączenie to nie jest jeszcze jednoznacznie sprecyzowane). Natomiast 
łącznik typu Network Communication jest ścieżką łączącą dwa elementy infrastruktury sieci na 
diagramie topologii. 

Elementy meta-modelu diagramu topologii:  

 Topology diagram topologii, zawiera pozostałe elementy. 
 Unit ogólne pojęcie reprezentujące element systemu programowy (aplikacja, baza 

danych) lub sprzętowy (serwer, komputer). 
 Capability opisuje funkcjonalność, jaką może zapewnić dany Unit. Np. Unit 

reprezentujący serwer może zapewniać funkcjonalność – dostęp do Internetu. 
 Requirement opisuje wymaganie, jakiego potrzebuje dany Unit. Np. Unit reprezentujący 

aplikację sieciową może mieć wymaganie podłączenia do Internetu. 
 Artifact odnośnik do pliku albo elementu w pliku. 
 Relationship Links 

o Dependency Link jest bardzo ogólnym połączeniem, który reprezentuje zależność 
od elementu, w którego stronę jest skierowane połączenie, elementu znajdującego 
się na drugim końcu połączenia. 

o Hosting Link jest połączeniem skierowanym w stronę “gospodarza”, czyli 
elementu, na którym jest zainstalowany element z drugiego końca połączenia (np. 
aplikacja zainstalowana na danym komputerze). 

o Member Link jest połączeniem reprezentującym zawieranie, skierowanym w 
stronę elementu, który zawiera element na drugim końcu połączenia. 
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Rys. 8 Rysunek metamodelu diagramu topologii z wersji RSA  7.5 
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Rys. 9 Przykładowy diagram topologii 

Animacja diagramu sekwencji 

Drugi sposób animacji diagramu sekwencji odbywa się z wykorzystaniem diagramu topologii.  
Należy umieścić wybrane elementy diagramu sekwencji na diagramie topologii. W tym celu 
komponenty (ang. Components UML) reprezentowane przez linie życia na diagramie sekwencji, 
który chcemy zaanimować wiążemy ze Składnikami na diagramie topologii. Następnie należy 
utworzyć Połączenia pomiędzy Lokalizacjami, które zawierają w sobie Składniki reprezentujące 
obiekty, pomiędzy którymi wysyłane są wiadomości na diagramie sekwencji. Podczas 
uruchomienia animacji na diagramie topologii możliwe jest wybranie scenariusza animacji w 
postaci tych wszystkich diagramów sekwencji (i aktywności), które zawierają w sobie, choć 
jeden element powiązany z elementem na tym diagramie topologii. Diagram topologii jest 
animowany równolegle z diagramem sekwencji (i aktywności), który wybraliśmy, jako 
scenariusz jego wykonania. Scenariuszem wykonania dla diagramu topologii może być każdy 
diagram sekwencji, który zawiera, choć jeden powiązany z nim element.  Działa to również w 
drugą stronę, jeśli uruchomimy animację z poziomu diagramu sekwencji to animowane będą te 
wszystkie diagramy topologii, które zawierają, choć jeden element powiązany z elementem z 
tego diagramu sekwencji. 

 Animacja na diagramie topologii (na podstawie wybranego przez nas diagramu sekwencji, który 
możemy wybrać przy uruchamianiu, jeśli jest ich więcej) przebiega następująco. Każda wysłana 
wiadomość (pomiędzy Składnikami znajdującymi się w różnych Lokalizacjach) dowolnego 
rodzaju (oprócz wiadomości znalezionych i utraconych – one nie pojawiają się podczas animacji 
na diagramie topologii) przejawia się, jako pogrubiona kolorowa strzałka z numerem, pod 
warunkiem, że istnieje między nimi Połączenie i znajdują się w osobnych Lokalizacjach.  Numer 
oznacza kolejność, w jakiej wysyłane są wiadomości pomiędzy Składnikami. Pozostałe elementy 
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diagramu sekwencji nie pojawiają się w postaci graficznej na diagramie topologii, ale jedynie 
widoczne są logiczne skutki ich działania np. wykonanie określonego przebiegu fragmentu 
wyodrębnionego alternatywy. Rysunek Rys. 11 obrazuje przykładową animację diagramu 
topologii na podstawie diagramu sekwencji z rysunku Rys. 10. 

 

Rys. 10 Przykładowy diagram sekwencji jako scenariusz animacji diagram topologii 

 

Rys. 11 Przykładowa animacja diagramu topologii 
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Animacja diagramu aktywności 
 

Wiązanie Składników z diagramu topologii z elementami diagramów aktywności przebiega 
podobnie jak w przypadku diagramów sekwencji. Diagram aktywności dzielimy na partycje. 
Każda partycja musi być powiązana z elementem reprezentującym klasyfikator. Każdy element 
na diagramie aktywności (oprócz przejść) musi być przypisany do wybranej i tylko jednej 
partycji.  Składniki na diagramie topologii wiążemy z partycjami z diagramu aktywności. Na 
animacji na diagramie topologii będą widoczne przepływy między partycjami z diagramu 
aktywności, jako pogrubione strzałki z numerem, (który oznacza kolejność wykonania), jeśli 
Składniki powiązane z tymi partycjami znajdują się w osobnych Lokalizacjach oraz jeśli między 
tymi Lokalizacjami istnieje Połączenie. Diagramy topologii animują się równolegle z 
diagramami aktywności, z którymi mają wspólne elementy.  Przepływy między partycjami z 
diagramu aktywności podczas animacji pojawiają się, jako kolorowe, pogrubione strzałki na 
diagramie topologii. Pozostałe elementy diagramu aktywności nie pojawiają się w postaci 
graficznej, ale jedynie widoczne są logiczne skutki ich działania, np. wykonanie określonego 
przebiegu po węźle decyzyjnym. Przykładowe obrazki diagramu aktywności i jego animacji z 
wykorzystaniem diagramu topologii zostały przedstawione na Rys. 12 i Rys. 13. 

 

Rys. 12 Przykładowy diagram aktywności jako scenariusz animacji diagramu topologii 
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Rys. 13 Przykładowa animacja diagramu topologii 

2.2.3 Animacja z wykorzystaniem diagramu kompozycji struktury 

Trzecią możliwością animowania diagramów sekwencji i aktywności jest animacja na diagramie 
kompozycji struktury (ang. Composite Structure Diagram) zdefiniowanym w języku UML. 
Diagram kompozycji struktury musi być przypisany do klasy lub komponentu i do tej samej 
klasy lub komponentu musi być przypisany diagram (aktywności lub sekwencji), według którego 
chcemy, aby była wykonana animacja na diagramie komponentów. Przy uruchomieniu animacji 
na diagramie komponentów będziemy mieli do wyboru tyle diagramów (sekwencji, aktywności), 
jako scenariuszy animacji, z iloma to diagram kompozycji struktury ma, chociaż jeden wspólny 
element. Animacja na diagramie kompozycji struktury wykona się równolegle z animacją na tym 
diagramie (sekwencji, aktywności), który wybraliśmy jako scenariusz wykonania przy 
uruchomieniu. Działa to również w odwrotną stronę: przy animacji diagramu sekwencji lub 
aktywności będą się animowały wszystkie diagramy kompozycji struktury, z którymi ten 
diagram ma, choć jeden wspólny element. 
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Rys. 14 Przykładowy diagram kompozycji struktury 

Animacja diagramu sekwencji 
 

Aby diagram kompozycji struktury był animowany na podstawie danego diagramu sekwencji, 
musi zawierać element (komponent, klasę, aktora) z tego diagramu sekwencji. Wiadomości 
każdego typu z diagramu sekwencji (oprócz komunikatów znalezionych i utraconych) podczas 
animacji na diagramie kompozycji struktury pojawią się, jako pogrubione strzałki z numerem 
(oznaczającym kolejność wykonania) pod warunkiem, że dwa elementy, pomiędzy którymi jest 
wysyłana wiadomość, są połączone na diagramie komponentów przez Connector (nazywany 
dalej Łącznikiem). Wszystkie pozostałe elementy diagramu sekwencji podczas animacji na 
diagramie kompozycji struktury zachowują się tak samo jak podczas animacji na diagramie 
topologii. Rysunek Rys. 16 obrazuje przykładowy wynik animacji diagramu kompozycji 
struktury na podstawie diagramu sekwencji z rysunku Rys. 15. 
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Rys. 15 Przykładowy diagram sekwencji jako scenariusz animacji diagramu kompozycji 
struktury 

 

 

Rys. 16 Animacja diagramu kompozycji struktury na podstawie diagramu sekwencji. 

 

Animacja diagramu aktywności 
 

Aby diagram kompozycji struktury był animowany na podstawie danego diagramu aktywności, 
również musi zawierać w sobie elementy (komponent, klasę, aktora) reprezentowane na tym 
diagramie aktywności, jako partycje (każda partycja jest komponentem, klasą lub aktorem). 
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Podobnie jak w przypadku animacji na diagramie topologii na diagramie kompozycji struktury 
będą animowane tylko przepływy pomiędzy partycjami, jako pogrubione strzałki z numerem 
oznaczającym kolejność wykonania, pod warunkiem, że dwa elementy, pomiędzy którymi jest 
przepływ są połączone na diagramie komponentów przez Łącznik.  Pozostałe elementy diagramu 
aktywności podczas animacji na diagramie kompozycji struktury zachowują się tak samo jak 
podczas animacji na diagramie topologii. 

 

Rys. 17 Przykładowy diagram aktywności jako scenariusz animacji diagramu kompozycji 
struktury 

 

Rys. 18 Animacja diagramu kompozycji struktury na podstawie diagramu aktywności. 

  



25 
 

2.3. Podsumowanie 

 

Tabela 2 zawiera podsumowanie porównania omówionych narzędzi pod względem 
najważniejszych cech. 

Tabela 2 Porównanie RSA i Rhapsody 

Cecha RSA - IBM Rational Software 
Architect for WebSphere 
Software 8.0.4 wraz z Simulation 
Toolkit 

Rhapsody - IBM Rational Rhapsody 
Developer for C++ 7.6.1.0 

Animacja Pojedynczego diagramu: 
 Sekwencji 
 Aktywności 
 Stanów 
 Topologii 
 Komponentów 

lub diagramów, które mają 
wspólne elementy. 

Całego modelu. W czasie jej trwania 
można oglądać równolegle diagramy: 

 Sekwencji 
 Aktywności 
 Stanów 

 

Generacja 
kodu animacji 

Kod generowany z modelu, jednak 
nie tworzy on spójnej aplikacji, ale 
oddzielne części na podstawie, 
których można animować 
poszczególne diagramy. 

Kod generowany na podstawie klas i 
przypisanym im diagramom stanów i 
aktywności. Tworzy spójną aplikację. 
Animacja to uruchomienie tej aplikacji. 

Animacja 
diagramu 
sekwencji 

Trzy opcje animacji: 
-animacja samego diagramu; 
-animacja z wykorzystaniem 
diagramu topologii;  
-animacja z wykorzystaniem 
diagramu komponentów; 
 
Scenariuszem dla każdej animacji 
jest to, co zostało na umieszczone 
na diagramie sekwencji na etapie 
projektowania modelu 

Na animowany diagram sekwencji z 
diagramu sekwencji stworzonego na etapie 
projektowania przenoszone są tylko linie 
życia. Natomiast wszystkie pozostałe 
elementy na animowanym diagramie 
sekwencji pojawiają się w zależności od 
scenariusza wykonania aplikacji, (której 
powstał na podstawie klas i przypisanym 
im diagramom stanów i aktywności).  
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Animacja 
diagramu 
aktywności 

Trzy opcje animacji: 
-animacja samego diagramu; 
-animacja z wykorzystaniem 
diagramu topologii;  
-animacja z wykorzystaniem 
diagramu komponentów; 
  
Scenariuszem dla każdej animacji 
jest to, co zostało na umieszczone 
na diagramie aktywności na etapie 
projektowania modelu 

Diagramy aktywności animowane na 
podstawie scenariusza zachowania 
aplikacji, (której powstał na podstawie 
klas i przypisanym im diagramom stanów i 
aktywności).  Animacja polega na 
odtworzeniu jednego ze scenariuszy 
zapisanych w tym diagramie aktywności.  

Animacja 
diagramu 
stanów 

Diagramy stanów animowane na 
podstawie scenariuszy, które są w 
nich zapisane. 

Diagramy stanów animowane na 
podstawie scenariusza zachowania 
aplikacji, (której powstał na podstawie 
klas i przypisanym im diagramom stanów i 
aktywności). Diagramy stanów 
animowane na podstawie scenariuszy, 
które są w nich zapisane.  

Pułapki (ang. 
breakpoints) 

Zatrzymują animację. Wstawiane 
na etapie projektowania modelu, 
element diagramu. 

Zatrzymują animację. Wstawiane, gdy 
animacja jest już uruchomiona, po 
wciśnięciu Run. Nie są zapisywane 
pomiędzy uruchomieniami aplikacji. 

Zdarzenia na 
diagramach 
aktywności 

1. Wysyłane poprzez element 
diagramu send signal, 
definiowane na etapie 
projektowania modelu.  

2. Wysyłanie podczas 
animacji możliwe tylko w 
momencie gdy jest 
aktywny obiekt oczekujący 
na ten sygnał (accept event 
) 

1. Wysyłane poprzez element 
diagramu send signal, definiowane 
na etapie projektowania modelu.  

2. Wysyłanie na etapie projektowania 
modelu w kodzie na podstawie 
makra GEN. 

3. Wysyłane podczas animacji w 
dowolnym momencie. 
 

 
Kod na 
diagramie 
sekwencji 

Można dodać kod do wiadomości, 
lecz nie będzie on wykonany 
podczas animacji. Jest to kod w 
języku specyficznym dla RSA – 
UAL. 

Nie ma możliwości dodanie kodu na 
diagramie sekwencji. 
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Kod na 
diagramie 
aktywności 

Można dodać kod w aktywności i 
będzie on wykonany podczas 
animacji. Jest to kod w języku 
specyficznym dla RSA – UAL. 

Można dodać kod w aktywności i będzie 
on wykonany podczas animacji. Jest to 
kod w języku, dla którego został 
skonfigurowany Rhapsody (np. C++, 
Java). 

Warunki na 
diagramie 
sekwencji 

Można wpisać w języku UAL. Nie 
są jednak sprawdzane w czasie 
animacji, decyzja o wykonaniu 
danego fragmentu powierzona jest 
użytkownikowi. 
 
 

Jest możliwość wpisania warunku, jednak 
nie jest on sprawdzany podczas animacji 
(należy pamiętać, że animacja diagramu 
sekwencji nie opiera się w żadnym stopniu 
na tym, co zostało na nim umieszczone na 
etapie projektowania modelu). 

Warunki na 
diagramie 
aktywności 
 

Można wpisać w języku UAL. Są 
sprawdzane w czasie animacji i 
dalszy jej przebieg zależy od ich 
wartości logicznej. Jeśli nie ma 
wpisanych warunków w miejscach 
gdzie wymagane jest podjęcie 
decyzji to użytkownik zostanie 
zapytany o opcję, która ma zostać 
wykonana. 
 
 

Jest obowiązek wpisania warunków w 
miejscach, które tego wymagają, nie ma 
możliwości zostawienia decyzji 
użytkownikowi. Jest to warunek zapisany 
w kodzie w języku, dla którego został 
skonfigurowany Rhapsody (C++, Java). 

Śledzenie Brak opcji. Dostępna taka możliwość. Wtedy w 
Konfiguracji musimy wybrać opcję trace. 
Podczas śledzenia nie animują się 
diagramy, ale na konsoli wyświetlają się 
po kolei wszystkie akcje, jakie zachodzą 
podczas wykonania aplikacji. 
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Animacja 
diagramu 
topologii 

Diagramy topologii są to diagramy 
zdefiniowane przez twórców RSA. 
Stosuje się je do projektowania 
aplikacji na różnych poziomach 
(fizycznym, logicznym). Można 
poprzez powiązanie ich z 
diagramami aktywności lub 
sekwencji przedstawić na nich 
scenariusze zawarte w tych 
powiązanych diagramach. Ich 
animacja służy do symulacji 
zachowań w obrębie całej aplikacji 
lub części aplikacji (jest duża 
dowolność, jeśli chodzi o zakres 
tego diagramu). 

Brak. 

Animacja 
diagramu 
komponentów 
 

Diagramy zdefiniowane w 
specyfikacji UML-a. Można 
poprzez powiązanie ich z 
diagramami aktywności lub 
sekwencji przedstawić na nich 
scenariusze zawarte w tych 
powiązanych diagramach. Ich 
animacja służy do symulacji 
zachowań w obrębie jednej klasy, 
komponentu lub aktora. 

Brak możliwości animacji. 
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3 Analiza rozszerzenia funkcjonalności RSA 
 

Porównanie Rhapsody i RSA w rozdziale 2 dało ogólny obraz dostępnych możliwości przy 
animacji diagramów i całych projektów w języku UML.  Na pewno istnieją funkcjonalności, 
których dodanie do porównanych wcześniej narzędzi znacznie rozszerzyłoby wachlarz 
możliwości symulacji i weryfikacji modeli UML. Biorąc pod uwagę późniejszą implementację 
rozszerzenia funkcjonalności związanych z animacją porównanych narzędzi, zdecydowanie 
więcej możliwości rozbudowy oferuje RSA. RSA jest zbudowany na platformie Eclipse, która w 
swoim zamyśle miała maksymalnie ułatwiać rozszerzanie już istniejących i dodawanie nowych 
funkcjonalności. W niniejszym rozdziale została przedstawiona analiza wymagań 
funkcjonalnych, których dodanie do istniejących możliwości RSA w zakresie animacji 
ułatwiłoby weryfikację modelu UML.  

Tabela 3 przedstawia analizę rozszerzenia i modyfikacji funkcjonalności związanych z animacją 
w RSA. W kolumnie „Wymaganie” została podana cecha, jaka zostanie zmieniona lub dodana 
do już istniejących, natomiast kolumna „Opis” przybliża dokładne zachowanie RSA po dodaniu 
danej cechy. Kolumna „Impl” zawiera informację czy dana cecha została zaimplementowana w 
ramach części projektowej tej pracy inżynierskiej. Przy wyborze podzbioru wymagań wybranych 
do realizacji kierowano się tym, aby przede wszystkim podzbiór ten tworzył spójny zespól 
powiązanych ze sobą funkcjonalności. Taki wybór umożliwi późniejsze bardziej kompleksowe i 
miarodajne testowanie użyteczności dodanych funkcjonalności w kontekście animacji w celu 
weryfikacji zachowania modelu UML. Dodatkowo nie wszystkie wymagania są możliwe do 
realizacji od strony technicznej, ponieważ RSA nie jest oprogramowaniem o ogólnie dostępnych 
źródłach. Do implementacji wybrano, więc zbiór wymagań dotyczących diagramu sekwencji, 
których realizacja znacznie rozszerzy możliwości RSA przy weryfikacji projektu UML za 
pomocą animacji. 

Tabela 3 Analiza wymagań rozszerzenia RSA 

Nr Wymaganie Opis Impl 
1. Ewaluacja 

warunku 
alternatywy  

Podczas animacji alternatywy powinien zostać wykonany 
przebieg, który został umieszczony w operandzie interakcji 
opatrzonym warunkiem o ewaluacji ‘prawda’. Powinno to 
zostać wykonane automatycznie, bez ingerencji użytkownika.  

Tak 

2. Ewaluacja 
warunku opcji  

Podczas animacji opcji przebieg zawarty w jej operandzie 
interakcji powinien zostać wykonany tylko i wyłącznie, jeśli 
jest opatrzony warunkiem o ewaluacji ‘prawda’. Powinno to 
zostać wykonane automatycznie, bez ingerencji użytkownika. 

Tak 
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3. Iteracja 
określoną ilość 
razy pętli.  

Podczas animacji pętli przebieg w niej zawarty powinien zostać 
wykonany tyle razy, ile wynosi różnica między wartościami 
górną (max) i dolną (min).  Powinno to zostać wykonane 
automatycznie, bez ingerencji użytkownika.  

Tak 

4. Porównanie 
przebiegu 
animacji 
wybranych 
diagramów 
sekwencji 

Porównanie to opiera się na wyświetleniu w tabeli zapisu 
historii wiadomości wysłanych podczas animacji wybranych 
wcześniej diagramów sekwencji. Tabela ta posiada następującą 
strukturę: każda kolumna posiada nagłówek, który jest nazwą 
animowanego diagramu sekwencji, a wiersze tej kolumny są 
wiadomościami tego diagramu sekwencji w porządku, w jakim 
zostały wykonane podczas animacji. Kolumn jest tyle ile 
zostało wybranych diagramów sekwencji do porównania. 

Tak 

5. Tworzenie 
obiektów 
reprezentującyc
h klasyfikatory 

Podczas animacji diagramu sekwencji w widoku Variables w 
perspektywie Debug przy nazwach zmiennych 
reprezentujących klasyfikatory z tego diagramu, powinna 
pojawić się instancja tej zmiennej (bez modyfikacji pojawia się 
null). 

Tak 

6. Wykonywanie 
się instrukcji w 
języku UAL 
przypisanych 
do wiadomości. 

Instrukcje zawarte w języku UAL przypisanym do wiadomości 
powinny się wykonać podczas animacji. 

Tak 

7. Wykonywanie 
się równolegle 
przebiegu 
zawartego we 
współbieżności  

Instrukcje zawarte w kodzie animacji wygenerowane na 
współbieżności powinny wykonywać się w osobnych wątkach 
Javy (każdy operand interakcji powinien animować się w 
osobnym wątku). To wymaganie jest niemożliwe do 
zrealizowania ze względu na fakt, że kod źródłowy RSA nie 
jest ogólno dostępny.    

Nie 

8. Dodanie 
elementu 
sygnału czasu 
(ang. accept 
time event 
action) do 
diagramu 
aktywności oraz 
odpowiedniego 
zachowania 
podczas 
animacji. 

Element ten, przedstawiany graficznie, jako klepsydra, jest 
szczególnym przypadkiem czynności akceptującej (ang. accept 
event action). Czynność ta wykonuje się w odpowiedzi na 
zdarzenie czasowe np. upłynięcie zadanej ilości czasu.  
Uwzględnienie tego elementu podczas animacji powinno 
polegać na wykonaniu go w momencie, gdy to zdarzenie 
czasowe nadejdzie. To wymaganie również nie jest możliwe do 
zaimplementowania ze względu na brak dostępu do kodu 
źródłowego RSA.  

Nie 
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9. Dodanie 
odpowiednich 
zachowań 
podczas 
animacji do 
elementów 
diagramu 
aktywności, 
które są 
szczególnymi 
przypadkami 
strukturalnych 
węzłów 
aktywności 
(ang. structured 
activity nodes) : 
loop oraz 
conditional. 

Podczas animacji diagramu aktywności elementy te powinny 
zachowywać się w następujący sposób: 
loop – instrukcje zawarte w tym węźle powinny zostać 
wykonane określoną, ustaloną wcześniej przez użytkownika 
ilość razy 
conditional - instrukcje zawarte w tym węźle powinny zostać 
wykonane, jeśli warunek, określony przez użytkownika jest 
prawdziwy 

Nie 

10. Animacja 
wiadomości 
utraconych i 
znalezionych na 
diagramie 
topologii 

Podczas animacji diagramu topologii na podstawie diagramu 
sekwencji, na animowanym diagramie topologii powinny 
pojawiać się strzałki obrazujące wiadomości utracone i 
znalezione wysyłane na powiązanym diagramie sekwencji. 

Nie 

11. Wsparcie 
broadcast 
signal na 
diagramie 
aktywności 

Podczas animacji wykonanie elementu broadcast signal 
powinien zostać rozgłoszony sygnał (zdefiniowany przy 
tworzeniu tego elementu) do wszystkich elementów mogących 
ten sygnał odebrać. 

Nie 

 

. 
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4 Generacja kodu animacji w RSA i opis biblioteki UML-SL 
 

Dokładny opis architektury wtyczki RSTE realizującej wymagania z rozdziału 3 został 
umieszczony w rozdziale 5. Ogólna idea wprowadzania do RSA wybranych rozszerzeń będzie 
polegała na modyfikacji kodu animacji RSA. Biblioteką odpowiedzialną za animację i 
wykorzystywaną przez wtyczkę Simulation Toolkit, jest biblioteka UML-SL. Klasy w kodzie 
animacji albo dziedziczą po klasach tej biblioteki albo z niej bezpośrednio pochodzą.  

Kod animacji RSA jest generowany na podstawie całego modelu. Jest to kod w języku Java. 
Wygenerowane pliki nie mogą być uruchomione, jako niezależna aplikacja Javy. Pliki z 
wygenerowanym kodem można podglądać i modyfikować. Po zapisaniu taka modyfikacja może 
mieć wpływ na przebieg animacji. Ta cecha została wykorzystana przy implementacji 
rozszerzeń. 

Aby modyfikować kod animacji w celu uzyskania pożądanego zachowania modelu podczas 
animacji niezbędne były zbadanie jak poszczególne elementy diagramów są odwzorowane w 
kodzie animacji oraz analiza wygenerowanych klas – ich pól i metod. IBM nie udostępnia reguł 
tej transformacji, dlatego wszelkie wnioski i obserwacje związane z generacją kodu zostały 
oparte o własne eksperymenty przeprowadzone na własnych projektach. W tym rozdziale zostały 
przedstawione wnioski z badania tej transformacji. Ponieważ rozszerzenia funkcjonalności 
zaplanowane do implementacji dotyczą tylko diagramu sekwencji ograniczono się do badania 
elementów związanych z diagramem sekwencji i ich reprezentacji w kodzie animacji. Dokładny 
mechanizm animacji i wykorzystywanie wygenerowanych plików nie jest możliwy do zbadania 
ze względu na brak dostępu do źródeł kodu RSA i dość lapidarnej dokumentacji biblioteki UML-
SL.  Poniżej zostanie przedstawiony opis transformacji najważniejszych elementów modelu 
UML do kodu animacji w RSA. 

4.1.  Nazwa elementu 

 

Nazwa elementu UML jest zazwyczaj tłumaczona bezpośrednio na nazwę elementu mu 
odpowiadającego w kodzie Javy. Reguły nazywania elementów UML są mniej restrykcyjne niż 
w przypadku reguł języka Java, dlatego nazywając elementy UML niezgodnie z regułami Javy, 
w wygenerowanym kodzie możemy otrzymać różne zniekształcenia nazw pierwotnych, tak by 
pasowały one do reguł Javy. Aby unikać takich sytuacji najlepiej przestrzegać reguł 
nazewnictwa Javy na etapie modelowania. Podobna sytuacja występuje, jeśli chodzi o 
konwencje nazewnictwa Javy np.: 

 nazwa pakietu Javy powinna zawsze zaczynać się z małej litery; 
 nazwa klasy Javy powinna zawsze zaczynać się z dużej litery; 
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Generator kodu automatycznie dostosuje nazwy modelu, tak, aby pasowały do konwencji Javy. 

Przy implementacji rozszerzenia RSA jest to istotne, ponieważ często zdarza się, że kod animacji 
zostaje zmodyfikowany w oparciu o informacje sczytane z diagramu. Dla przykładu sczytujemy 
informacje o elemencie A z diagramu, tak, aby potem zmodyfikować jego odpowiednik w 
kodzie animacji, więc spójność nazw w tych dwóch przestrzeniach jest wymagana dla 
prawidłowego działania tego mechanizmu.     

4.2.  Klasa, komponent, aktor  

 

Klasa, komponent i aktor UML są transformowane do kodu animacji w ten sam sposób, – jako 
klasa języka Java umieszczana w osobnym pliku. Transformacja odbywa się według szablonu 
zawartego na listingu Lis. 1 gdzie ‘_NAME’ jest zastępowane przez nazwę klasy, komponentu 
lub aktora UML podaną podczas modelowania. ‘_URI’ jest adresem elementu na diagramie 
(_’URI’ we wszystkich listingach w tym rozdziale oznacza adres elementu na diagramie, a 
‘_NAME’ jego nazwę). 

1 public class _NAZWA implements IDestroyable, IModelVariableContainer { 
2  
3   //pola wygenerowane automatycznie 
4  
5   public static final String modelURI = _URI 
6   public static final String modelName = "_NAZWA"; 
7   static ModelVariableMap modelVariables = new ModelVariableMap( 
8   _NAZWA.class); 
9  
10  //implementacja metod interfejsow IDestroyable 
11  //oraz IModelVariableContainer 
12 
13}  

Lis. 1 Szablon transformacja klasy, komponentu, aktora 

 Jeśli klasa, komponent lub aktor UML mają zaznaczoną właściwość isLeaf to klasa w kodzie 
Javy będzie zadeklarowana, jako final. Analogicznie jest z właściwością isAbstract (klasa Javy 
będzie zadeklarowana, jako abstrakcyjna). Operacje i atrybuty klas i komponentów zostaną 
odwzorowane, jako operacje i atrybuty w klasie Javy im odpowiadającej. Interfejsy IDestroyable 
oraz IModelVariableContainer pochodzą z biblioteki UML-SL. Pierwszy interfejs dostarcza 
metod dla klas, które mogą być bezpośrednio niszczone, natomiast drugi dla klas, które 
zawierają zmienne. 
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4.3.  Klasa, komponent, aktor z zachowaniem klasyfikatora 

 

Zachowaniem klasyfikatora (ang. classifier bahaviour) dla klasy lub komponentu UML może 
być diagram sekwencji lub aktywności, natomiast dla aktora może być to diagram aktywności. 
Klasa, komponent lub aktor UML, które posiadają zachowanie klasyfikatora są transformowane, 
jako klasa Javy dziedzicząca po klasie DispatchableClass umieszczana w osobnym pliku. Klasa 
DispatchableClass jest abstrakcyjną klasą biblioteki UML-SL i symbolizuje element, który 
posiada zdolność wykonywania zdarzeń, które zostaną mu przydzielone.  Klasa, komponent lub 
aktor będą transformowana według szablonu na listingu Lis. 2. 

1  public class _NAZWA extends DispatchableClass { 
2   
3    public static final String modelURI = _URI 
4    public static final String modelName = "_NAZWA"; 
5    static ModelVariableMap modelVariables = new ModelVariableMap( 
6    _NAZWA.class); 
7   
8   public void init() { 
9       setClassifierBehavior(new _CLASSIFIER(this)); 
10      super.init(); 
11  } 
12   
13  //zagniezdzona klasa lub klasy reprezentujaca  
14  //zachowanie(a) klasyfikatora 
15 
16  //implementacja metod odziedziczonych  
17  // po klasie DispatchableClass  
18 
19 }  

Lis. 2 Szablon transformacji klasy, komponentu, aktora z zachowaniem klasyfikatora 

Operacje, atrybuty oraz właściwości isLeaf i isAbstract klas i komponentów zostaną 
odwzorowane, tak samo jak w sytuacji, gdy nie posiadają zachowania klasyfikatora. Zachowanie 
klasyfikatora zostanie odwzorowane, jako zagnieżdżona klasa (lub klasy, jeśli zachowań 
klasyfikatorów jest więcej) o typie zależnym od rodzaju tego klasyfikatora. Opis klas 
reprezentujących zachowanie klasyfikatora typu diagram sekwencji zostało opisane w 
podpunkcie 4.6. 

4.4.  Metoda klasy lub komponentu 

 

Metoda klasy lub komponentu UML jest transformowana do kodu animacji, jako operacja klasy 
Javy im odpowiadającej o tej samej nazwie. Widoczność metody Javy będzie taka sama jak 
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widoczność operacji UML. Analogicznie będzie z właściwością static. Jeśli operacja z modelu 
UML posiada ciało w postaci instrukcji w języku UAL to zostanie ono odwzorowane w kodzie 
animacji, jako blok UAL – klasa biblioteki UML-SL UALBlock, która implementuje interfejs 
IExecutionElement. Jednak ciało operacji zostanie odwzorowane tylko pod warunkiem, że 
instrukcje w nim zawarte będą poprawnym składniowo kodem języka Javy. W przeciwnym 
przypadku zostaną one pominięte. Transformacja przykładowego kodu z modelu z listingu Lis. 3 
odbywa się według szablonu na listingu Lis. 4. Jak widzimy na listingu instrukcje dodane do 
operacji w modelu UML są umieszczane w metodzie onExecute klasy UALBlock. 

Natomiast, jeśli operacja z modelu UML zwraca wartość wtedy w bloku UAL zostaje 
wprowadzona dodatkowa zmienna o nazwie return i typie zwracanym przez operację z modelu i 
do niej zostaje przypisana wartość zwrócona. W kodzie animacji uwzględniane są również 
parametry operacji z modelu. Takie parametry zawsze są zadeklarowane, jako finalne, więc 
warto o tym pamiętać dopisując instrukcje do operacji w modelu tak, aby nie przypisywać 
nowych wartości parametrom, ponieważ to wygeneruje błąd w kodzie animacji.  

1 int i = arg1;  
2 return i;  

Lis. 3 Przykładowe ciało metody z modelu UML 

 

1 public int _NAME (final int arg1) { 
2    
3   return new UALBlock( 
4   "_NAME", 
5   "_URI") { 
6       public int $return; 
7  
8       @Override 
9       public void onExecute() { 
10          final String[] $localVariables = new String[] { "i" }; 
11          super.onExecute(); 
12          int i = arg1; 
13          $return = i; 
14          return; 
15      } 
16  }.$return; 
17}  

Lis. 4 Szablon transformacji metody z wartością zwracaną i argumentem 
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4.5.  Interfejs 

 

Interfejs UML jest transformowany do interfejsu Javy według szablonu na listingu Lis. 5. 
Operacje interfejsu UML zostaną odwzorowane, jako operacje interfejsu Javy. 

 

1 public interface _NAME { 
2    
3   public static final String modelURI = _URI 
4   public static final String modelName = "_NAME"; 
5 
6}  

Lis. 5 Szablon transformacja interfejsu 

Warto dodać, że jeśli klasa, UML implementuje jakiś interfejs to na etapie modelowania nie jest 
wymagane, aby implementowała ona metody tego interfejsu. Natomiast w wygenerowanym 
kodzie animacji jest już to wymagane. Jeśli więc na etapie modelowania nie zostaną dodane 
metody interfejsu do klasy go implementującej to w kodzie animacji pojawi się błąd (animacja 
będzie niemożliwa). 

 

4.6.  Diagram sekwencji i jego elementy. 

 

Zanim zostaną omówione szczegółowe transformacje poszczególnych elementów diagramu 
sekwencji przedstawiony zostanie ogólny opis transformacji całego diagramu. W RSA diagram 
sekwencji może być przypisany do klasy lub komponentu lub może istnieć niezależnie. Jeśli 
istnieje niezależnie jest przypisany do interakcji (ang. Interaction), a interakcja jest przypisana 
do kolaboracji (ang. Collaboration). Kolaboracja jest transformowana do kodu animacji, jako 
klasa Javy w osobnym pliku dziedzicząca po klasie DispatchableClass (tak samo jak klasa z 
zachowaniem klasyfikatora). Wszystkie interakcje należące do kolaboracji są odwzorowywane, 
jako klasy zagnieżdżone w klasie Javy odpowiadającej tej kolaboracji. Klasy reprezentujące 
interakcje dziedziczą po klasie biblioteki UML-SL Interaction. Odpowiedniki elementów 
diagramu sekwencji w kodzie animacji są umieszczane w metodzie init klasy interakcji (jest to 
metoda odziedziczona po klasie Interaction). Natomiast atrybuty (ang. attributes) kolaboracji, 
(które są klasyfikatorami z diagramu sekwencji) są odwzorowane, jako zmienne klasy 
kolaboracji o typie danego atrybutu. Są to te zmienne, które można podglądać w widoku 
Variables (zostało to opisane przy opisie animacji w RSA w podrozdziale 2.2). Zmienne te nie są 
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inicjowane. Listing Lis. 6 przedstawia ogólny schemat opisanej transformacji niezależnego 
diagramu sekwencji, gdzie _COLLABORATION to nazwa kolaboracji, a _INTERACTION 
nazwa interakcji: 

 

1 public class _COLLABORATION extends DispatchableClass { 
2    
3   public void init() { 
4       setClassifierBehavior(new _INTERACTION(this)); 
5       super.init(); 
6   } 
7  
8   public class _INTERACTION extends Interaction { 
9  
10      @Override 
11      public void init() { 
12           
13          //zmienne reprezentujace 
14          //elementy diagramu sekwencji 
15      } 
16      //pola i metody odziedziczone po 
17      //Interaction 
18  } 
19  //zmienne reprezentujace klasyfikatory 
20  //z diagramow sekwencji  
21   
22  //pola i metody odziedziczone po 
23  //DispatchableClass 
24   
25   
26}  

Lis. 6 Szablon transformacja kolaboracji wraz z interakcją 

 

Gdy diagram sekwencji jest zachowaniem klasyfikatora przypisanym do innego elementu to 
transformacja odbywa się w ten sam sposób z tą różnicą, że w miejscu kolaboracji występuje 
klasa lub komponent. 

4.6.1 Linia życia 

Linia życia interakcji jest odwzorowana do kodu Javy, jako zmienna w metodzie init klasy 
odpowiadającej interakcji. Zmienna jest inicjalizowana obiektem biblioteki UML-SL Lifeline 
według poniższego szablonu. 
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1 public void init()  
2{ 
3   Lifeline l_X = new Lifeline(this, "_NAME", "_URI"); 
4} 
  

Lis. 7 Szablon transformacji linii życia 

 

4.6.2 Wiadomości 

Wiadomości diagramu sekwencji są odwzorowane do kodu animacji, jako zmienne  metody init 
klasy interakcji. Jeśli chodzi o ich transformację do kodu animacji, to można w uproszczeniu 
powiedzieć, że każda strzałka, która jest częścią danej wiadomości jest odwzorowywana, jako 
dwie zmienne – pierwsza związana z klasyfikatorem wysyłającym, a druga związana z 
klasyfikatorem odbierającym. Tabela 4 obrazuje, na jakie typy zmiennych są transformowane 
poszczególne strzałki (pierwsza zmienna jest związana z klasyfikatorem wysyłającym, a druga z 
klasyfikatorem odbierającym). 

Tabela 4 Zasady transformacji wiadomości 

Strzałka diagramu sekwencji Typ zmiennej w 
kodzie animacji z 

biblioteki UML-SL 
Pierwsza strzałka wiadomości synchronicznej (ang. synchronous 
message) 

CreateMessage 
ReceiveMessage 

Strzałka powracająca wiadomości synchronicznej (ang. synchronous 
message) 

CreateMessage 
ReceiveMessage 

Strzałka wiadomości asynchronicznej (ang. asynchronous message) CreateMessage 
ReceiveMessage 

Strzałka wiadomości tworzącej (ang. create) 
 

CreateMessage 
CreatedMessage 

Strzałka wiadomości niszczącej (ang. destroy) SendMessage 
DestroyOccurrence 

 

Każda ze zmiennych reprezentującej daną strzałkę jest odwzorowywana według szablonu na 
listingu Lis. 8, gdzie „_OCCKIND” jest zastąpiony przez typ tej zmiennej
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1 public void init()  
2 { 
3   _OCCKIND o_X = new _OCCKIND(_OPERAND, _LIFELINE, "_NAME", "_URI") 
4   { 
5       @Override 
6       public void onExecute()  
7       {  
8           super.onExecute();                                        
9       }  
10  };         
11} 
 

 

Lis. 8 Szablon transformacji wiadomości 

4.6.3 Fragment wyodrębniony  

Każdy fragment wyodrębniony jest reprezentowany w kodzie animacji przez odpowiednią klasę 
biblioteki UML-SL. Dokładne odwzorowanie obrazuje Tabela 5.  

Tabela 5 Zasady transformacji fragmentów wyodrębnionych. 

Operator interakcji fragmentu 
wyodrębnionego 

Typ zmiennej w kodzie 
animacji z biblioteki 

UML-SL (_OCCKIND) 
alt Alternative 
loop Loop 
opt Option 
break Break 
par Parallel 
 

Szablon odwzorowania w kodzie przedstawia listing Lis. 9, gdzie „_OCCKIND”  jest zastąpiony  
przez rodzaj klasy odpowiadającej fragmentowi wyodrębnionemu, natomiast „_LIFELINE” jest 
zastąpiony przez referencje do zmiennej reprezentującej listę linii życia związaną z tym 
fragmencie wyodrębnionym. W dalszej części metody init są zadeklarowane klasy 
odpowiadające operandom interakcji fragmentów wyodrębnionych tego diagramu. Dla pętli 
konstruktor posiada dwa dodatkowe argumenty: min, czyli wartość oznaczającą minimalną ilość 
wykonań pętli oraz max, czyli wartość oznaczającą maksymalną ilość wykonań pętli. 



40 
 

1 public void init()  
2 { 
3   _OCCKIND co_X = new _OCCKIND(_OPERAND,  
4   new Lifeline[] {_LIFELINES}, "_NAME", "_URI") 
5   { 
6       @Override 
7       public void onExecute()  
8       {  
9           super.onExecute();                                        
10      } 
11       
12  }; 
13  // Operands of the combined fragment 
14  InteractionOperand op_Y = new InteractionOperand(o_X,  
15  "_OPERANDNAME", "_OPERANDURI"); 
16 
17  // Code for occurrences of the interaction operand 
18 
19  op_Y.init(); 
20}   

Lis. 9 Szablon transformacji fragmentu wyodrębnionego 
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5 Architektura rozszerzenia RSA 
 

Niniejszy rozdział opisuje jak za pomocą przedstawionych możliwości technicznych zostały 
zaimplementowane wybrane wcześniej wymagania (z rozdziału 3). Realizacja wymagań odbyła 
się na dwa sposoby: 

 Modyfikacja biblioteki UML-SL 
 Stworzenie narzędzia RSTE modyfikującego kod animacji  

 

5.1.  Modyfikacja biblioteki UML-SL 

 

Aby uzyskać pożądane zachowanie podczas animacji fragmentów wyodrębnionych należało 
oprócz wprowadzenia zmian w kodzie animacji, zmodyfikować również bibliotekę UMl-SL.  
Modyfikacja biblioteki UML-SL polegała na dodaniu własnych klas, reprezentujących 
fragmenty wyodrębnione, które zastąpią pierwotne klasy biblioteki UML-SL w kodzie animacji: 
MyAlternative, MyOption, MyLoop. Nowo dodane klasy dziedziczą po klasach pierwotnych, 
które zastępują. 

Zmianę zachowania alternatywy podczas symulacji (wymaganie 1 z tabeli Tabela 3) uzyskujemy 
za pomocą dodania do biblioteki UML-SL klasy dziedziczącej po klasie Alternative – 
MyAlternative. W klasie MyAlternative została nadpisana zagnieżdżona klasa 
DefaultOperandSelector wraz z metodą selectOperand, która jest odpowiedzialna za decyzje o 
wybraniu operandu interakcji fragmentu wyodrębnionego alternatywy, który ma zostać 
wykonany. Nadpisana klasa DefaultOperandSelector i metoda selectOperand w klasie 
MyAlternative znajduje się na Lis. 10  

1 public class DefaultOperandSelector implements Alternative.OperandSelector  
2 { 
3   public InteractionOperand selectOperand(Alternative alternative) { 
4        
5       if ((altIndex < 0) || (altIndex > alternative.operands.size())) { 
6           return null; 
7       } 
8        
9       return (InteractionOperand) alternative.operands.get(altIndex); 
10  } 
11 
12}  

Lis. 10 Nadpisana klasa DefaultOperandSelector w klasie MyAlternative 
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Jak widzimy jej działanie polega na zwróceniu operandu interakcji o numerze przechowywanym 
przez pole altIndex  Pole to o typie integer  zostało dodane do klasy MyAlternative, nie ma go w 
klasie bazowej Alternative. Domyślnie wartość zmiennej altIndex została zainicjowana wartością  
‘-1’. W ten sposób możemy rozróżnić czy warunek przy którymś z operandów był prawdziwy 
(numery operandów są nieujemne). Będzie to przydatne, jeśli jeden z operandów alternatywy 
posiada warunek o wartości else. 

Zmianę zachowania opcji podczas symulacji (wymaganie 2 z tabeli Tabela 3)  uzyskujemy za 
pomocą dodania do biblioteki UML-SL klasy dziedziczącej po klasie Option – MyOption. W 
klasie MyOption została nadpisana zagnieżdżona klasa DefaultOperandSelector wraz z metodą 
shouldExecute, która jest odpowiedzialna za decyzje o wykonaniu opcji (Lis. 11). Jak widzimy 
działanie metody shouldExecute polega na zwróceniu wartości pola o nazwie result. Pole to o 
typie boolean zostało dodane do klasy MyOption, nie ma go w klasie bazowej Option. 

 

1 public  class DefaultOptionPredicate implements 
2 Option.ExecutionPredicate { 
3    
4   public boolean shouldExecute(Option arg0) { 
5       if (arg0 instanceof MyOption) { 
6            
7           return result; 
8       } 
9       return false; 
10  } 
11 
12}  

Lis. 11 Nadpisana klasa DefaultOperandSelector w klasie MyOption  

Zmienna result jest domyślnie inicjowana wartością false, więc domyślnie opcja nie zostanie 
wykonana.  

Zmianę zachowania pętli podczas symulacji (wymaganie 3 z tabeli Tabela 3)   uzyskujemy za 
pomocą dodania do biblioteki UML-SL klasy dziedziczącej po klasie Loop – MyLoop. W kodzie 
źródłowym Javy z klasą Loop, podczas wykonania pętla wykona się najpierw ustaloną 
minimalną ilość razy, a następnie użytkownik zostanie zapytany czy chce, aby wykonanie pętli 
zostało kontynuowane (i zapytanie będzie się powtarzało aż nie zostanie osiągnięta ustalona 
maksymalna ilość wykonań pętli lub gdy użytkownik przerwie wcześniej kontynuację). W klasie 
MyLoop została nadpisana zagnieżdżona klasa DefaultOperandSelector wraz z metodą 
shouldExecute, która jest odpowiedzialna za decyzje o dalszej iteracji (Lis. 11).  
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1 public static class DefaultLoopIterator implements Loop.LoopIterator { 
2    
3   public boolean shouldIterate(Loop loop) { 
4  
5       if (loop.getIterationCount() >= ((MyLoop) loop).getHowMany()) 
6       return false; 
7    
8       return true; 
9   } 
10}  

Lis. 12 Nadpisana klasa DefaultOperandSelector w klasie MyLoop  

Jak widzimy jej działanie polega na porównaniu dotychczasowej liczby iteracji (iterationCount) 
z wartością howMany i zwróceniu wyniku tego porównania. Pole howMany zostało dodane do 
klasy MyLoop, nie ma go w klasie bazowej Loop . 

Zmienna howMany jest domyślnie inicjowana wartością różnicy max i min (wartości z 
fragmentu wyodrębnionego pętli z diagramu sekwencji), jeśli ta różnica jest większa od zera. W 
przeciwnym przypadku howMany jest inicjowane wartością 0. 

  

5.2.  RSTE 

 

Aplikacja rozszerzenia RSTE została zaimplementowana, jako wtyczka RSA (ang. plugin). 
Eclipse, na którym zbudowany jest RSA, jest systemem właśnie takich wtyczek, które można 
tworzyć i dodawać zupełnie niezależnie od siebie. Wtyczki te możemy „wpinać” za pomocą 
punktów rozszerzenia (ang. Extension points). Najbardziej zewnętrzna warstwa wtyczek 
definiuje punkty rozszerzenia, z których mogą korzystać osoby chcące dodać własną 
funkcjonalność do platformy.   

Na początku pracy nad aplikacją problemu dostarczył wybór punktu rozszerzenia, który 
umożliwiłby modyfikację kodu animacji, gdyż wtyczka RSA umożliwiająca symulację – 
Simulation Toolkit jest stosunkowo nowym produktem.  Należało zastanowić się, który punkt 
rozszerzenia dałby najłatwiejszy dostęp do plików z kodem animacji. Wprowadzanie i 
zapisywanie zmian tak, aby zmiany te były uwzględnione podczas symulacji było 
problematyczne, ponieważ użytkownik nie ma wpływu na aktualizacje tych plików względem 
wprowadzonych zmian w modelu. Przykładowo, jeśli zostałyby wprowadzone zmiany w plikach 
z kodem animacji, to nie ma pewności czy w przedziale czasowym między wprowadzeniem tych 
zmian, a uruchomieniem animacji nie zaszłaby aktualizacja modelu i pliki z kodem animacji nie 
wróciłyby do stanu sprzed wprowadzenia zmian  

Udało się dotrzeć do punktu rozszerzenia, który idealnie pasowałby do potrzeb, a mianowicie 
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com.ibm.xtools.umlsljavatransformation.postTransform. Brak jest nawet dokładnego opisu tego 
punktu rozszerzenia w pomocy i dokumentacji RSA. Dzięki uprzejmości jednego z autorów 
biblioteki dowiedziałam się, że jest to punkt rozszerzenia, który umożliwia dostęp do plików z 
kodem animacji tuż przed samą symulacją i pozwala je zmodyfikować. Jednakże okazało się, że 
ten punkt rozszerzenia nie działa. Zgłosiłam to autorowi biblioteki i otrzymałam odpowiedź, że 
wkrótce zostanie on naprawiony. Jednak w momencie pisania tej pracy nie została opublikowana 
nowa wersja Simulation Toolkit, która naprawiałaby tą usterkę.  

Wybrałam, więc inny punkt rozszerzenia mianowicie org.eclipse.ui.popupMenus. Ten punkt 
rozszerzenia umożliwia dodawanie nowych akcji do menu kontekstowego (pojawiającego się po 
kliknięciu prawym klawiszem myszy) danego elementu. Ten punkt rozszerzenia może być 
dodawany do obiektów (objectContribution) jak i widoków oraz edytorów (viewerContribution). 
W tym przypadku akcja została dodana do menu kontekstowego obiektu typu 
org.eclipse.gmf.runtime.notation.Diagram, czyli po prostu do diagramu. Menu tego obiektu 
zostało zmodyfikowane poprzez dodanie akcji (action). Klasa realizująca tą akcję musi 
implementować interfejs IObjectActionDelegate. W rozszerzeniu klasą implementującą ten 
interfejs jest klasa ObjectAction1Delegate pakietu pl.gula.martyna.diagram.reader.  

Użycie tego punktu wiąże się z problemem braku wpływu na aktualizację plików z kodem 
animacji względem modelu. Jeśli więc nawet zostanie wprowadzona modyfikacja, to w 
momencie uruchomienia animacji skutki jej działania mogą być niewidoczne. Sytuację tą 
obrazuje rysunek Rys. 19. Z doświadczenia nabytego podczas testowania aktualizacji kodu 
animacji względem modelu, można wysunąć wniosek, że kod animacji w większości 
przypadków aktualizuje się w momencie zapisywania zmian w modelu. Zazwyczaj aktualizacja 
ta dotyczy tylko tych plików, które zawierają kod odpowiedzialny za obszar modelu, którego 
dotyczyły zmiany. Jeśli więc po modyfikacji kodu animacji nie zostaną wprowadzone i zapisane 
zmiany modelu, to w większości przypadków modyfikacja będzie uwzględniona podczas 
uruchomienia animacji.  
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Rys. 19 Poprawne wykonanie animacji (czerwone strzałki) oraz niepoprawne (czerwone i 
fioletowa) 

W rozdziale tym zostanie przybliżona szerzej sama architektura wtyczki realizująca 
modyfikację. Ogólna zasada działania rozszerzenia polega na początkowym sczytaniu 
odpowiednich informacji z diagramu sekwencji, którego ma dotyczyć modyfikacja, a następnie 
wykorzystaniu tych informacji przy wprowadzaniu zmian do kodu animacji.  

Wtyczka została podzielona na trzy pakiety: 

I. pl.gula.martyna.diagram.reader 
II. pl.gula.martyna.code.modification 

III. pl.gula.martyna.main; 

Pierwszy pakiet zawiera klasy, które są odpowiedzialne za sczytywanie informacji z diagramu 
sekwencji. Drugi pakiet jest odpowiedzialny za modyfikacje kodu animacji. Ostatni z pakietów 
zawiera klasy zajmujące się wyświetlaniem dodatkowego widoku gdzie będzie możliwe 
porównanie animacji dwóch diagramów sekwencji. 
 

5.2.1 Pakiet I – sczytanie informacji 

Aby zmodyfikować kod animacji potrzebne są pewne informacje z diagramu, na którego 
podstawie został on wygenerowany. Pakiet I zawiera zestaw klas, które umożliwiają pobranie 
niezbędnych danych. Rysunek Rys. 20 przedstawia diagram klas tego pakietu. 
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Rys. 20 Klasy pakietu pl.gula.martyna.diagram.reader 

Główną klasą tego pakiety jest klasa ObjectAction1Delegate, w której metodzie run zostały 
umieszczone instrukcje pobierające informacje z diagramu. Informacje, które są pobierane z 
diagramu to: 

 Ścieżka do pliku z kodem animacji 
 Informacje o wysyłanych wiadomościach na diagramie sekwencji potrzebne do realizacji 

wymagania 6  
 Warunki fragmentów wyodrębnionych opcji i alternatywy, potrzebne do realizacji 

wymagań 1 i 2.   
 Informacje o liniach życia na diagramie potrzebną do realizacji wymagania 5.  

Pierwszą potrzebną informacją jest ścieżka do pliku z kodem animacji, który będzie 
modyfikowany. Każdy diagram sekwencji przynależy do interakcji (ang. interaction), a każda 
interakcja przynależy do klasy, komponentu lub kolaboracji (elementy „rodzicielskie”). Diagram 
sekwencji jest identyfikowany jednoznacznie poprzez nazwę elementu „rodzicielskiego” oraz 
nazwę interakcji. Klasa, komponent lub kolaboracja z modelu UML są transformowane do kodu 
animacji, jako klasy Javy umieszczone w osobnych plikach. Wszystkie interakcje również są 
odwzorowywane w klasy Javy, ale jako klasy zagnieżdżone w klasie elementu „rodzicielskiego”, 
do której przynależą. Pliki z wygenerowanym kodem źródłowym Javy są umieszczane w tej 
samej przestrzeni roboczej (ang. workspace) w osobnym projekcie o nazwie X Execution w 
folderze generated, gdzie X jest nazwą projektu z modelem, z którego generowany jest kod. W 
folderze generated znajduje się jeszcze nazwa folderu reprezentująca pakiet z projektu z 
modelem, z którego generowany jest kod. Tak, więc ścieżka do danego pliku, który będziemy 
chcieli modyfikować, aby wpłynąć na zachowanie diagramu podczas symulacji wygląda 
następująco: 
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 „Ścieżka do workspace + X Execution + generated + nazwa pakietu + nazwa elementu 
‘rodzicielskiego’”. 

Należy tu zaznaczyć, że przy tworzeniu modelu w języku UML nazwy pakietów nie muszą być 
zgodne z regułami obowiązującymi w Javie. Przy generowaniu kodu z tego modelu nazwy 
pakietów niezgodne z regułami Javy zostaną, więc zmienione tak, aby pasował do restrykcji tego 
języka. Aby uniknąć nieścisłości oraz błędów w działaniu zaleca się stosowanie reguł 
nazewnictwa pakietów Javy również w modelu UML. Rozszerzenie, które jest przedmiotem tej 
pracy nie zostało przetestowane pod każdym możliwym względem tłumaczenia nazw pakietów 
niezgodnych z regułami Javy z modelu UML do pakietów Javy w kodzie animacji, poza 
najprostszymi przypadkami jak np. spacja w nazwie pakietu w modelu UML.  

Kolejną informacją, której potrzebujemy jest informacja o wysyłanych wiadomościach na 
diagramie sekwencji. Przy przeglądaniu diagramu sekwencji wiadomości asynchroniczne 
(reprezentowane na diagramie sekwencji, jako jedna strzałka skierowana) są zapisywane, jako 
instancja klasy MethodCall. Przy wiadomościach synchronicznych (reprezentowanych, jako 
dwie strzałki skierowane przeciwnie na diagramie sekwencji) tylko jedna strzałka (pierwsza) jest 
zapisywana, jako instancja klasy MethodCall w identyczny sposób jak wiadomość 
asynchroniczna, natomiast druga strzałka (powracająca) jest pomijana. Pozostałe typy 
wiadomości nie są transformowane podczas modyfikacji. Instancje klasy MethodCall są zbierane 
w kolekcji typu MethodCallCollection.  Taka kolekcja powstaje z jednego diagramu sekwencji i 
jest zbiorem wszystkich wiadomości umieszczonych na tym diagramie, które potem będą 
przetransformowane na wywołania metod. 

 

5.2.2 Pakiet II – modyfikacja kodu 

 

Pakiet II zawiera w sobie zestaw klas, które umożliwiają modyfikację kodu animacji. Zostają do 
niego przekazane wszystkie informacje sczytane z diagramu sekwencji przez klasy pakietu I, a 
następnie informacje te są wykorzystywane przy wprowadzaniu modyfikacji. Na rysunku Rys. 
21 widzimy diagram klas tego pakietu. Wydzielone zostały cztery klasy odpowiedzialne za 
poszczególne wymagania, dziedziczące po klasie bazowej Modifier. Poniżej zostały opisane 
dokładnie klasy pochodne wraz z ich rolą w aplikacji i wymaganiami, które realizują. Ponieważ 
duża część modyfikacji polega na dodaniu instrukcji do ciała metody onExecute poszczególnych 
klas biblioteki UML-SL w kodzie animacji, warto napisać parę słów o tej metodzie. Jest to 
metoda implementowana przez klasy dziedziczące po abstrakcyjnej klasie biblioteki UML-SL 
ExecutionElement. Klasa ExecutionElement reprezentuje element, który może zostać wykonany 
podczas animacji, a jej metoda onExecute jest wywoływana właśnie w momencie wykonania się 
tego elementu. Logicznym jest, więc, że modyfikując tą metodę uzyskujemy bezpośredni wpływ 
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na zachowanie danego elementu podczas jego animacji. Klasa SimpleCodeModifier jest klasą 
opakowująca dla klas odpowiedzialnych za poszczególne modyfikacje. Natomiast klasa 
ASTNodeUseHelper jest klasą zawierającą statyczne funkcje pomocnicze. 

 

Rys. 21 Diagram klas pakietu pl.gula.martyna.code.modification 

 

Klasa CombinedFragmentModifier 

Za modyfikacje fragmentów wyodrębnionych odpowiada klasa CombinedFragmentModifier. 
Przekazywane są do niej informacje o warunkach opcji i alternatywy sczytane wcześniej z 
diagramu sekwencji, którego dotyczy modyfikacja. Transformacja kodu animacji będzie 
polegała na zamianie instancji pierwotnych klas biblioteki UML-SL na klasy nowo do niej 
dodane (opisane w podrozdziale 5.1) 

Modyfikacja fragmentu wyodrębnionego alternatywy.  

Zmianę zachowania alternatywy podczas symulacji (wymaganie 1 z tabeli Tabela 3) uzyskujemy 
za pomocą modyfikacji kodu animacji polegającej na zamienieniu instancji klasy Alternative na 
instancje klasy MyAlternative oraz dodaniu nowych instrukcjo do jej metody onExecute. 
Przypomnijmy, że zmiana zachowania podczas animacji polega na automatycznym sprawdzeniu 
warunków wykonaniu tego przebiegu, dla którego warunek jest prawdziwy, bez ingerencji 
użytkownika.  
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Następną zmianą, która przeprowadzamy w kodzie źródłowym Javy jest nadanie polu altIndex 
numeru operandu, który ma zostać wykonany.  Uzyskujemy to poprzez zapis do ciała metody 
onExecute klasy MyAlternative dla każdego operandu, instrukcji widocznej na listingu Lis. 13 , 
gdzie ‘tresc_warunku_operandu’ jest warunkiem operandu interakcji z alternatywy, a 
‘nr_warunku_operandu’ jest numerem porządkowym tego operandu. Jeśli warunkiem operandu 
będzie else, wtedy zostanie umieszczona konstrukcja widoczna na listingu Lis. 14. 

1 if (tresc_warunku_operandu) 
2 this.setAltIndex(nr_warunku_operandu);  

Lis. 13 Ustawianie wartości pola altIndex 

1 if (getAltIndex() < 0) 
2 this.setAltIndex(nr_warunku_operandu);  

Lis. 14 Ustawianie wartości pola altIndex w przypadku else 

Zastanówmy się nad listingiem Lis. 14 dodawanym w przypadku warunku operandu else. Mając 
na uwadze, że zmienna altIndex została zainicjowana wartością ‘-1’, można wywnioskować, że 
jeśli jej wartość jest w dalszym ciągu mniejsza od zera to gwarantuje to, że żaden wcześniejszy 
warunek nie został spełniony, więc należy wykonać operand z warunkiem else. Warto jeszcze 
zastanowić się nad sytuacją, w której więcej niż jeden operand interakcji posiada warunek o 
ewaluacji true. Ponieważ konstrukcja (Lis. 13) dla każdego operandu interakcji jest wstawiana 
do ciała metody onExecute w kolejności, w jakiej ułożone są operandy interakcji na diagramie 
sekwencji, zostanie wykonany przebieg zawarty w operandzie interakcji posiadającym większy 
numer porządkowy. Jeśli natomiast żaden z warunków operandów interakcji nie jest spełniony (i 
nie ma operandu interakcji z warunkiem else) nie zostanie wykonany żaden przebieg zawarty w 
alternatywie. Należy dodać, że poprawność warunków wpisanych na diagramie nie jest w żaden 
sposób sprawdzana. Aby symulacja zadziałała musi to być poprawny składniowo kod Javy, 
inaczej plik po modyfikacji będzie zawierał błąd. Dotyczy to również warunków wpisywanych 
na diagramie we fragmentach wyodrębnionych opcji. 

Modyfikacja fragmentu wyodrębnionego opcji 

Zmianę zachowania opcji podczas symulacji (wymaganie 2 z tabeli Tabela 3)  uzyskujemy za 
pomocą modyfikacji kodu animacji polegającej na zamienieniu instancji klasy Option na 
instancje klasy MyOption oraz dodaniu nowych instrukcji do jej metody onExecute.  
Przypomnijmy, że zmiana zachowania polega na automatycznym sprawdzeniu warunku 
zawartego opcji i w zależności od jego ewaluacji wykonaniu przebiegu, bez ingerencji 
użytkownika.  

Następną zmianą, która przeprowadzamy w kodzie źródłowym Javy jest ustawienie wartości 
pola result klasy MyOption w zależności od tego czy fragmenty wyodrębniony ma zostać 
wykonany czy też nie.  Oczywiście wartość tego pola musi być zależna od ewaluacji warunku 
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zawartego we fragmencie wyodrębnionym opcji. Wprowadzenie zmian do ciała metody 
onExecute klasy MyOption polega na zapisie konstrukcji widocznej na listingu Lis. 15, gdzie 
‘warunek’ to warunek fragmentu wyodrębnionego opcji. 

1 if (warunek) 
2 this.setResult(true);  

Lis. 15 Ustawianie wartości pola result 

Modyfikacja fragmentu wyodrębnionego pętli 

Zmianę zachowania pętli podczas symulacji (wymaganie 3 z tabeli Tabela 3) uzyskujemy za 
pomocą modyfikacji kodu animacji polegającej na zamienieniu instancji klasy Loop na instancje 
klasy MyLoop.  Przypomnijmy, że zmiana zachowania polega na automatycznym wykonaniu się 
przebiegu zawartego w pętli tyle razy ile wynosi różnica pomiędzy wartością maksymalną, a 
minimalną wpisanymi na diagramie przy tym fragmencie wyodrębnionym, bez ingerencji 
użytkownika. W przeciwieństwie do poprzednich przypadków jest to jedyna zmiana w kodzie 
animacji, jaką przeprowadzamy przy tej modyfikacji – w szczególności nie zostaje zmienione 
ciało metody onExecute. 

Klasa ObjectInstancesModifier 

Klasa ObjectInstancesModifier jest odpowiedzialna za modyfikację dodającą w kodzie 
źródłowym Javy tworzenie instancji obiektów klasyfikatorów, – czyli wywołanie konstruktora 
(wymaganie 5 z tabeli Tabela 3). Do klasy tej przekazywane są informacje o liniach życia 
sczytanych wcześniej z diagramu sekwencji.  Dla przypomnienia w pierwotnym kodzie 
źródłowym Javy tworzone są deklaracje obiektów, jednak nie są wywoływane ich konstruktory. 
Na rysunku Rys. 22 widzimy podgląd zmiennych reprezentujących klasyfikatory już po dodaniu 
modyfikacji. Jak możemy zaobserwować zmienne te nie mają wartości null, ale są konkretnymi 
obiektami. 

 

Rys. 22 Podgląd zmiennych reprezentujących klasyfikatory 
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Klasa MethodCallsModifier 

Klasa MethodCallsModifier jest odpowiedzialna za dodanie w kodzie źródłowym Javy wywołań 
metod, które odpowiadają wysyłaniu wiadomości na diagramie sekwencji (wymaganie 6 z tabeli 
Tabela 3).  Przekazywane są do niej informacje o wiadomościach sczytane wcześniej z diagramu 
sekwencji. Synchroniczne i asynchroniczne wiadomości na diagramie sekwencji mają swoje 
odpowiedniki w modelu UML w postaci metod klas lub komponentów, do których są wysyłane. 
Zmiana w kodzie animacji będzie polegała na dodaniu wywołania odpowiedniej metody ciało 
metody onExecute klasy ReceiveMessage biblioteki UML-SL(opisana w podrozdziale 4.6). Jeśli 
wiadomość na diagramie sekwencji posiada argumenty to również zostaną one umieszczone w 
wywołaniu metody jej odpowiadającej w kodzie animacji. Listing  Lis. 16 obrazuje przykładowe 
dodanie metody – linia 10. 

 

1 ReceiveMessage o_5 = new ReceiveMessage( 
2 top_op, 
3 l_2, 
4 checkStatus, 
5 platform:/resource/PluginTest/Blank%20Analysis%20Model. 
6 emx#_q9D-4kCdEeKBurrmPIkwQA) { 
7   public void onExecute() { 
8        
9       super.onExecute(); 
10      vehicle.checkStatus(); 
11       
12  } 
13};  

Lis. 16 Dodanie wywołania metody symbolizującej wiadomość 

Należy zauważyć, że w klasach, które reprezentują wiadomości w kodzie animacji umieszczona 
jest tylko nazwa metody, którą ta wiadomość reprezentuje natomiast nie ma tam informacji o jej 
parametrach. Powoduje to, że aby jednoznacznie zidentyfikować wiadomość w kodzie animacji 
musi ona reprezentować metodę o unikalnej nazwie w obrębie obiektu, do którego przynależy. 
W przeciwnym wypadku zostaną umieszczone błędne wywołania metod w kodzie animacji 
podczas modyfikacji (np. zamiast wywołania metody metoda(int a) zostanie umieszczone 
wywołanie metody metoda()). 

Klasa LoggerModifier 

Klasa LoggerModifier jest odpowiedzialna za dodanie modyfikacji umożliwiającej porównanie 
animacji dwóch diagramów (wymaganie 4 z tabeli Tabela 3). Klasa ta dziedziczy po klasie 
Modifier. Modyfikacje w kodzie źródłowym Javy polega na dodaniu definicji funkcji addLog i 
wywołań tej funkcji w każdym ciele metody onExecute klas ReceieveMessage i CreateMessage 
z parametrami nazwą linii życia i nazwą metody. Dzięki temu jesteśmy w stanie porównać 
później dwa różne przebiegi wykonania. Ta modyfikacja wprowadza zapis jedynie nazwy 
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obiektu oraz nazwy metody, która została wywołana. Nie są natomiast zapisywane argumenty tej 
metody, ponieważ argumenty przypisane do wiadomości wysyłanej na diagramie sekwencji, nie 
są umieszczane w kodzie źródłowym. Jeśli chcielibyśmy umieścić argumenty należałoby 
wcześniej pobrać odpowiednie dane z diagramu sekwencji (tak jak to dzieje się w przypadku 
modyfikacji dodającej wywołania metod – MethodCallsModifier). Jednak na potrzeby 
porównania dwóch wykonań diagramów sekwencji taka modyfikacja jest wystarczająca. Logi te 
są wykorzystywane przy późniejszym porównaniu. 

5.2.3 Pakiet III – wyświetlanie widoku 

 

Pakiet III zawiera klasę Activator, która aktywuję wtyczkę oraz klasę ViewPart1, która 
wyświetla dodatkowy widok do porównania. Logi z wykonania zapisane w pliku log.txt są 
wykorzystywane przy porównaniu przebiegów z różnych diagramów sekwencji. Aby wyświetlić 
to porównanie został dodany dodatkowy widok Compare View. Punktem rozszerzenia, który 
umożliwił dodanie nowego widoku jest  org.eclipse.ui.views. Rysunek  Rys. 23 pokazuje widok 
Compare View wraz z porównaniem przebiegu animacji diagramów. Nagłówek kolumny jest 
nazwą diagramu sekwencji, a kolejne komórki zawierają informację o obiekcie i wywołanej na 
nim metodzie (oddzielonej symbolem ‘|’) w kolejności w jakiej zostały wykonane podczas 
animacji . 

 

 

Rys. 23 Widok do porównania przebiegów wykonania diagramów sekwencji 
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6 Testowanie 
 

Niniejszy rozdział obrazuje przebieg testów rozszerzeń wtyczki RSTE, które zostały 
zaimplementowane w ramach tej pracy. Testowanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszym 
z nich było sprawdzenie czy zostały spełnione wymagania wybrane do implementacji 
przedstawione w tabeli  Tabela 3. Drugim etapem było zbadanie na ile dodane rozszerzenia 
ułatwiają weryfikację złożonych modeli UML.  Modelem, który posłużył przy drugim etapie jest 
projekt systemu PRT [4]. PRT (ang. Personal Rapid Transit) jest koncepcją indywidualnego 
transportu miejskiego opartą na bezzałogowych małych pojazdach, w całości sterowanych 
automatycznie. Koncepcja systemu powstała w ramach projektu „ECO – Mobilność” Wydziału 
Transportu, Politechniki Warszawskiej. Model testowanego PRT został wykonany w języku 
SysML, w środowisku Rhapsody Na potrzeby testów mojej wtyczki rozszerzającej dokonałam 
transformacji części tego modelu do języka UML, do środowiska RSA. Zasady tej transformacji 
zostały przedstawione w tabeli Tabela 6. W swojej pracy wykorzystałam obszar projektu PRT 
związany z pojazdem.   

Tabela 6 Zasady transformacji modelu PRT z Rhapsody do Rationala  

Cecha Projekt PRT w Rhapsody w 
języku SysML 

Projekt PRT w RSA w 
języku UML 

Warunki we fragmentach 
wyodrębnionych na 
diagramie 

 zapisane jako zdania, 
równoważniki zdań np. „is 
vehicle overloaded” 

Wywołania metod np. 
„vehicle.isVehicleOverloaded” 

Ciała metod w całym 
modelu 

Brak implementacji Została dodana implementacja 
zgodna z założeniami 
projektowymi 

Argumenty metod na 
diagramie 

Brak przypisanych konkretnych 
argumentów 

Zostały dodane argumenty 
zgodnie z założeniami 
projektowymi 

 komunikaty dla 
użytkownika PRT 

Wysyłane do aktora Wysyłane do klasy 
reprezentującej „ekran” dla 
użytkownika PRT  

 

6.1.  Etap I – testowanie poprawności działania RSTE 

 

W pierwszym etapie testowania zostały wykorzystane częściowo diagramy z projektu PRT oraz 
dodatkowo proste diagramy, nietworzące całościowego projektu, a jedynie mające na celu 
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sprawdzenie wymagań, których nie pokrywał model PRT. W tabeli Tabela 7 zostały 
przedstawione wyniki testowania podczas pierwszego etapu. W kolumnie „Przypadek testowy” 
została opisana cecha, jaka była testowana, natomiast w kolumnie „Diagram” znajduje się 
ścieżka do diagramu, na którym dany przypadek został przetestowany. Diagramy z projektu PRT 
zostały umieszczone w projekcie „PluginTest”, natomiast dodatkowe diagramy potrzebne 
podczas pierwszego etapu testowania zostały umieszczone w projekcie „AdditionalPluginTest”. 
Oba projekty znajdują się na załączonej płycie w katalogu „Testy”. Wszystkie testy 
przedstawione w tabeli  Tabela 7 uzyskały wynik pozytywny. 

 

Tabela 7 Testowanie poprawności działania dodanych funkcjonalności. 

Przypadek testowy Diagram 
Sprawdzanie warunku opcji 
 

PluginTest / VehicleSubsystem/ Interaction1/ go 

Sprawdzanie warunku alternatywy PluginTest / VehicleSubsystem/ Interaction1/ go 
Wykonywanie się pętli ilość razy określoną 
przez różnice max – min 
 

AdditionalPluginTest / Collaboration3/ Interaction1 / 
Loop 

Sprawdzanie warunków alternatywy  
zagnieżdżonej w alternatywie 
 

AdditionalPluginTest / Collaboration3/ Interaction1 / 
AltInAlt 

Sprawdzanie warunków  alternatywy  
zagnieżdżonego w opcji 
 

AdditionalPluginTest / Collaboration2 / Interaction1 / 
AltInOption 

Sprawdzanie warunków opcji 
zagnieżdżonej w opcji 
 

AdditionalPluginTest / Collaboration2 / Interaction1 / 
OptionInOption 

Sprawdzanie warunków opcji 
zagnieżdżonej w alternatywie  

PluginTest / VehicleSubsystem/ Interaction1/ go 

Sprawdzenie czy w widoku Variables są 
zmienne reprezentujące klasyfikatory 
 

PluginTest / VehicleSubsystem/ Interaction1/ go 

Sprawdzenie wykonania się ciał metod  
 

PluginTest / VehicleSubsystem/ Interaction1/ 
change_trip_parameters 

Sprawdzenie poprawności wyświetlanych 
historii wiadomości w dodanym widoku 
 

PluginTest / VehicleSubsystem/ Interaction1/ 
change_trip_parameters 
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6.2.  Etap II – testowanie użyteczności RSTE 

 

Drugim etapem testowania jest sprawdzenie na ile dane rozszerzenia pozwalają nam śledzić i 
weryfikować system na etapie projektowania. Do drugiego etapu testowania wykorzystano 
projekt PRT.   
W projekcie PRT przetransformowanym do RSA, diagramy sekwencji należą do podsystemu, 
VehicleSubsystem, który reprezentuje złożony system, jakim jest pojazd. Diagram klas z rysunku 
Rys. 24 obrazuje budowę VehicleSubsytem. Najważniejszą klasą tego podsystemu jest Vehicle – 
w niej przechowywane są wartości zmiennych określające stan pojazdu, rodzaj kursu. Budowa 
diagramów sekwencji należących do VehicleSubsytem jest podobna, wszystkie składają się z 
klasyfikatorów reprezentujących klasy zagnieżdżone w VehicleSubsystem.  
 

 
Rys. 24 Diagram klas przedstawiający budowę VehicleSubsystem 

  
Aby przybliżyć koncepcję projektu PRT przedstawię ogólny zarys diagramów, które będą 
testowane.  Do testów wykorzystałam część związaną z obsługą pojazdu przez pasażera.  
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Rys. 25 Część diagramu Go 
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Fragment ten składa się z diagramów sekwencji, które obrazują żądania, jakie może zgłosić 
pasażer wobec pojazdu: 

  Launch_trip – rozpoczęcie kursu 

 Resume_trip – wznowienie kursu 

 Open door – otwarcie drzwi  
 Close door – zamknięcie drzwi  
 Change_trip_parameters – zmiana parametrów kursu 

 Abandon_trip – anulowanie i przerwanie kursu 

 Stop_ride – zatrzymanie pojazdu 

 Go – ruszenie pojazdu. Może być wywołane pośrednio, jako referencja w diagramach 
launch_trip i resume_trip 

 

 
Rys. 26 Animacja diagramu Go na diagramie topologii 

Rysunek Rys. 25 przedstawia klasyfikatory na diagramie sekwencji Go, natomiast rysunek Rys. 
26 przedstawia wynikowe strzałki z jego animacji na diagramie topologii. Nie będzie tutaj 
przedstawiony całościowy proces testowania modelu PRT, ale jedynie kilka ogólnych koncepcji, 
które można wykorzystać. Etap drugi został podzielony na trzy podetapy. Pierwszy podetap to 
porównanie historii wiadomości dla animacji danego diagramu, dla różnych inicjalizacji 
atrybutów klasyfikatorów na nim się znajdujących. Podczas drugiego podetapu obserwowany 
jest przebieg animacji, a nie tylko obserwacja końcowej historii wiadomości. Trzeci podetap 



58 
 

polega na śledzeniu zmian wartości zmiennych, które można oglądać w widoku Variables 
perspektywy Model Execution w czasie animacji (Rys. 2). 
 
Podetap I 
 
Ten podetap testowania można porównać do testowania „czarnej skrzynki”. Dla odpowiednich 
danych wejściowych otrzymujemy daną historię wiadomości, nie wiemy natomiast jak dokładnie 
wyglądał przebieg wykonania. Pod terminem „przebieg wykonania” rozumiem konkretną 
ścieżkę na diagramie sekwencji np. wykonanie się danego operandu fragmentu wyodrębnionego 
alternatywy. 
Historia wiadomości z wbudowanego okna Historic Messages nie zawiera obiektu, na którym 
została wywołana metoda., dlatego historia wiadomości została spisana z nowo dodanego do 
RSA widoku do porównywania przebiegów wykonania (Rys. 23). W tabeli  Tabela 8 został 
przedstawionych kilka historii wiadomości dla różnych wartości atrybutów klasy Vehicle. 
 
Do testowania pierwszego podetapu został wybrany diagram Go (Rys. 25), który obrazuje 
sekwencje zdarzeń przy standardowym uruchomieniu pojazdu.  Do najważniejszych 
inicjowanych atrybutów klasy Vehicle, które mają wpływ na przebieg kursu będą należeć: 
zmienna tripDescriptor opisuje kurs (stacja docelowa, lista przystanków), opis trasy wyrażony, 
jako lista kolejnych stacji – stopOverList, stacja docelowa – destination, numer stacji, na której 
aktualnie znajduje się pojazd – thisStation, zmienna mówiąca czy drzwi są otwarte – 
isDoorOpened, zmienne logicznych oraz zmienne o typie enumeracji opisujących warunki na 
trasie oraz stan pojazdu np. otherObstacles, move.  
Tabela 8 Porównanie historii wiadomości dla różnych warunków początkowych 
diagramów. 

 Wartości atrybutów początkowych Historia wiadomości 
1. Vehicle 

tripDescriptor = new TripDescriptor(); 
Vector<STATION> stopOverList = new 
Vector<STATION>();  
stopOverList.addElement(STATION.ZERO); 
stopOverList.addElement(STATION.ONE); 
stopOverList.addElement(STATION.TWO); 
stopOverList.addElement(STATION.THREE); 
tripDescriptor.setStopOverList(stopOverList); 
tripDescriptor.setDestination(STATION.THREE); 
thisStation = 0; 
isDoorOpened = false 

cabineRequestImpl|go 
vehicle|init 
vehicle|go 
vehicle|checkStatus 
vehicle|checkStatus 
outputVehicleImpl|forward_
operation 
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2. Vehicle 
tripDescriptor = new TripDescriptor(); 
Vector<STATION> stopOverList = new 
Vector<STATION>();  
stopOverList.addElement(STATION.ZERO); 
stopOverList.addElement(STATION.ONE); 
stopOverList.addElement(STATION.TWO); 
stopOverList.addElement(STATION.THREE); 
tripDescriptor.setStopOverList(stopOverList); 
tripDescriptor.setDestination(STATION.THREE); 
thisStation = 0; 
isDoorOpened =  true 

cabineRequestImpl|go 
vehicle|init 
vehicle|go 
vehicle|checkStatus 
door|close 
vehicle|checkStatus 
outputVehicleImpl|forward_
operation 

3. tripDescriptor = new TripDescriptor(); 
Vector<STATION> stopOverList = new 
Vector<STATION>(); 
stopOverList.addElement(STATION.ZERO); 
stopOverList.addElement(STATION.ONE); 
stopOverList.addElement(STATION.TWO); 
stopOverList.addElement(STATION.THREE); 
tripDescriptor.setStopOverList(stopOverList); 
tripDescriptor.setDestination(STATION.THREE); 
thisStation = 0; 
move = MOVE.AlreadyInMove; 

cabineRequestImpl|go 
vehicle|init 
vehicle|go 
vehicle|checkStatus 
vehicle|go_rejected 
infomationOutsideVehicle 
Impl|show_go_rejected 
vehicle|checkStatus 
outputVehicleImpl|forward_
operation 

4. tripDescriptor = new TripDescriptor(); 
Vector<STATION> stopOverList = new 
Vector<STATION>(); 
stopOverList.addElement(STATION.ZERO); 
stopOverList.addElement(STATION.ONE); 
stopOverList.addElement(STATION.TWO); 
stopOverList.addElement(STATION.THREE); 
tripDescriptor.setStopOverList(stopOverList); 
tripDescriptor.setDestination(STATION.THREE); 
thisStation = 0; 
otherObstacles = true; 

cabineRequestImpl|go 
vehicle|init 
vehicle|go 
vehicle|checkStatus 
vehicle|go_rejected 
infomationOutsideVehicle 
Impl|show_go_rejected 
vehicle|checkStatus 
outputVehicleImpl|forward_
operation 

 

Jak widzimy dla wszystkich czterech przypadków testowych została ustawiona ta sama trasa, 
stacja docelowa (STATION.THREE) oraz stacja początkowa (0). Dwa pierwsze przypadki 
testowe różnią się ustawieniem wartości zmiennej isDoorOpened. W drugim przypadku drzwi są 
otwarte, więc w historii wiadomości pojawia się wywołanie metody close na obiekcie door, czyli 
po prostu zamknięcie drzwi. W obu przypadkach udało się pomyślnie uruchomić pojazd. 
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Przyjrzyjmy się z kolei przypadkom testowym jeden oraz trzy i cztery. W tych dwóch ostatnich 
uruchomienie pojazdu nie powiodło się. Zostały zmienione wartości zmiennych (w trzecim 
przypadku) move oraz (w czwartym przypadku) isOtherObstacles. Zmiana wartości zmiennej 
move na MOVE.AlreadyInMove oznacza, że pojazd już jest w ruchu, więc nie można do niego 
wsiąść i rozpocząć nowej podróży. Natomiast zmienna otherObstacles ustawiona na wartość true 
oznacza, że wystąpiły dodatkowe utrudnienia. W obu tych przypadkach historia wiadomości jest 
taka sama, choć różne są przyczyny niemożności wykonania kursu. 
 
Podetap II 
 
Ten podetap testowania możemy porównać do testowania „białej skrzynki”. Dokładnie 
monitorujemy przebieg, obserwujemy jak diagram zachowuje się w czasie animacji, a nie tylko 
jej końcowy efekt, czyli historię wiadomości. Przykład przypadku testowego nr 3 i 4 z 
poprzedniego podetapu pokazuje, że na podstawie historii wiadomości nie jesteśmy w stanie 
dokładnie stwierdzić, która konkretna ścieżka na diagramie sekwencji została wykonana podczas 
animacji. Wynikowo dostaliśmy sekwencję wiadomości, jednak nie mogliśmy na przykład 
stwierdzić, który konkretnie fragment wyodrębniony został wykonany. Ponieważ śledzimy 
dokładnie przebieg wykonania podczas podetapu drugiego oprócz tego, że kurs nie został 
wykonany możemy również stwierdzić, dlaczego tak się stało. W przypadku testowym 3 
powodem, dla którego kurs nie mógł zostać wykonany, był fakt, że pojazd był już w ruchu 
(MOVE.AlreadyInMove) , natomiast dla przypadku 4 niezależne utrudnienia (otherObstacles).  
Oba przedstawione w podetapach testowania możemy używać w zależności od potrzeb. 
 
Podetap III 
 
Ostatnim podetapem testowania jest obserwacja zmian wartości zmiennych w zakładce 
Variables w perspektywie Model Execution (Rys. 2). Jest to możliwe dzięki temu, że zostało 
dodane tworzenie instancji zmiennych reprezentujących klasy. Diagram Abandon_trip 
przedstawia procedurę anulowania i przerwania kursu.  W tabeli Tabela 9 zostały przedstawione 
historie zmian zmiennych stopOverList (lista przystanków na trasie) i destination (przystanek 
docelowy) klasy Vehicle podczas animacji diagramu abandon_trip. Podczas tej animacji 
wysyłana jest wiadomość change_trip , która zmienia wartość destination na najbliższą stację, na 
którą może wjechać pojazd. Listing Lis. 17 przedstawia inicjalizacje atrybutów dla przebiegu 
wykonania badanego w tym podetapie. 
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1 tripDescriptor = new TripDescriptor(); 
2 Vector<STATION> stopOverList = new Vector<STATION>(); 
3 stopOverList.addElement(STATION.ZERO); 
4 stopOverList.addElement(STATION.ONE); 
5 stopOverList.addElement(STATION.TWO); 
6 stopOverList.addElement(STATION.THREE); 
7 tripDescriptor.setStopOverList(stopOverList); 
8 tripDescriptor.setDestination(STATION.THREE); 
9 thisStation = 0;  

Lis. 17 Inicjalizacja wartości atrybutów  

Tabela 9 Śledzenie wartości zmiennych podczas wykonania animacji 

Krok  animacji- wiadomość Wartości zmiennych stopOverList i destination 
 
init 

stopOverList = {STATION.ZERO, STATION.ONE, 
STATION.TWO, STATION.THREE} 
destination = STATION.THREE 

Abandon_trip Bez zmian 
Change_trip stopOverList =null 

destination = STATION.ONE 
Check_Status Bez zmian 
Finish_trip Zmienna tipDescriptor  przyjmuje wartość null 
Do końca animacji Bez zmian 
 

Jak mogliśmy zaobserwować na przedstawionych przykładach wtyczka RSTE dała szereg 
możliwości do lepszej weryfikacji i dynamicznego śledzenia przebiegu wykonania animacji. 
Mechanizmy te mogłyby być wykorzystane w testowaniu zachowania modeli aplikacji, co 
pozwoliłoby znaleźć błędy już na etapie projektowania. Jak wiadomo takie wczesne wykrywanie 
błędów jest jak najbardziej pożądane, gdyż wtedy są łatwiejsze i tańsze do usunięcia, niż 
poprawianie błędów na etapie pisania aplikacji. 
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7 Podsumowanie 
 

Implementacja wtyczki RSTE w ramach tej pracy inżynierskiej wymagała wcześniejszego 
gruntownego zbadania dostępnych narzędzi od strony użytkowej w celu zebrania zbioru 
wymagań, których realizacja w znaczący sposób mogłaby wspomóc weryfikacje modeli UML. 
Wybór narzędzia do animacji modeli UML na rynku jest dość skromny, a te dostępne wymagają 
jeszcze wielu rozszerzeń, aby mogły być w pełni użyteczne.   Ten etap w pewnym stopniu 
ułatwiła dokumentacja użytkowa platform Rhapsody i RSA.  

Następnym etapem było przyjrzenie się wybranemu narzędziu od strony dewelopera, co było już 
znacznie trudniejsze ze względu na brak dokumentacji i było działaniem eksperymentalnym na 
zasadzie prób i błędów oraz wyciągania wniosków. Najpierw należało zbadać mechanizm 
generacji kodu na podstawie, którego odbywała się animacja. Drugim krokiem tego etapu było 
zbadanie możliwości rozszerzenia platformy RSA i sama implementacja RSTE, jako wtyczkę 
Eclipsa. Budowa środowiska Eclipse, na którym został zbudowany RSA, umożliwiła 
stosunkowo łatwe dodanie nowych funkcjonalności do produktu firmy IBM oraz być może 
dalsze ich udoskonalenie i rozbudowanie w przyszłości.  Jednak bardzo lapidarna dokumentacja 
biblioteki UML-SL odpowiedzialnej za animację w RSA znacznie utrudniła implementację 
rozszerzeń.  

Również brak działania punktu rozszerzenia, który umożliwia modyfikowanie kodu animacji tuż 
przed jego wykonaniem i gwarantuje to, że zmiany te nie zostaną zniwelowane przed 
wykonaniem animacji, przysporzył dodatkowej pracy i problemów projektowych podczas 
realizacji praktycznej części tej pracy inżynierskiej. Wybranie innego punktu rozszerzenia do 
realizacji projektu miało wpływ na to, że RSTE nie zawsze działa zgodnie z oczekiwaniem 
(spowodowane jest to brakiem możliwości wglądu w kod źródłowy RSA). Czasami zdarza się, 
że zmiany wprowadzone do kodu animacji przez wtyczkę RSTE, zostają anulowane przed 
procesem wykonania animacji, co oczywiście powoduje, że animacja przebiega bez nowych 
funkcjonalności. Niestety jest to niedeterministyczne i ani deweloper ani użytkownik nie mają na 
to wpływu. Dodatkowo należy zaznaczyć, że RSA nie jest oprogramowaniem typu open source, 
więc deweloper nie ma możliwości zajrzenia w kod źródłowy, co również jest dodatkowym 
utrudnieniem przy implementacji rozszerzeń. Niedogodności pokazują jak nowy jest to kierunek 
rozwoju inżynierii oprogramowania i jak wiele jeszcze pracy przed autorami narzędzi do 
animacji.  

Ostatnim etapem pracy było przetestowanie dodanych rozszerzeń pod względem poprawności 
działania oraz przede wszystkim pod względem użyteczności w kontroli działania modeli UML. 
Testowanie różnych scenariuszy zachowań projektu PRT za pomocą narzędzia Simulation 
Toolkit rozszerzonego o nowe funkcjonalności udowodniło, że animacja modeli UML może w 
znacznym stopniu ułatwić projektowanie i weryfikację systemów informatycznych już na etapie 
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modelowania. Wykrywanie błędów oraz niepożądanych zachowań aplikacji we wczesnym etapie 
powstawania systemu znacząco zmniejsza koszty ich usunięcia, co jest niezwykle istotne przy 
realizacji tego typu projektów. 

Dalszymi kierunkami rozwoju tej pracy mogłaby być implementacja wymagań z tabeli Tabela 3, 
które zostały pominięte przy realizacji RSTE. Jednak wymagałoby to jeszcze większych 
nakładów pracy przy badaniu wtyczki Simulation Toolkit. Nie ma gwarancji, że implementacja 
tych wymagań jest możliwa bez wglądu w kod źródłowy aplikacji, który nie jest ogólno 
dostępny. 
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Dodatek A – Instrukcja użytkowania RSTE 
UWAGA: RSTE zostało przetestowane jako wtyczka dla IBM Rational Software Architect for 
WebSphere Software 8.0.4 (nazywany dalej RSA) 

Instalacja Simulation Toolkit: 

1. Uruchomić RSA. 
2. Wybrać z menu Help->IBM Installation Manager 
3. Pojawi się okno, w którym wybieramy ikonę Modify. 
4. Zamykamy RSA. 
5. Klikamy dwa razy Next i z dostępnych pakietów do instalacji wybieramy Simulation 

Toolkit i UML Action Language(UAL) 
6. Klikamy Next , Modify, Finish zamykamy okno instalacji i ponownie uruchamiany RSA. 

Instalacja RSTE 

UWAGA: aby instalacja RSTE przebiegła pomyślnie, RSA musi być zainstalowany w 
domyślnej lokalizacji tzn. ścieżka do pliku eclipse.exe musi być następująca C:\Program 
Files\IBM\SDP\eclipsec.exe. Jeśli RSA jest w innym katalogu należy edytować plik install.bat i 
zamienić tą ścieżkę (poniżej została ona podkreślona). 

Treść pliku install.bat: 

"C:\Program Files\IBM\SDP\eclipsec.exe" -application org.eclipse.equinox.p2.director -
repository file:c:/repo -installIU org.eclipse.jdt.core/3.6.51.modified -destination "C:/Program 
Files/IBM/SDP" -profile bootProfile 

"C:\Program Files\IBM\SDP\eclipsec.exe" -application org.eclipse.equinox.p2.director -
repository file:c:/repo -installIU RSASimulationToolkitExtension/1.0.0 -destination "C:/Program 
Files/IBM/SDP" -profile bootProfile 

Kolejne kroki do wykonania: 

1. Wypakowujemy archiwum repo.zip na dysk C (tak aby mieć ścieżkę C:\repo\plugins). 
2. Uruchamiany plik  C:\repo\install.bat 

Instrukcja obsługi Simulation Toolkit 

Obsługa Simulation Toolkit oraz RSTE odbywa się w trzech perspektywach: 

 Java Perspective [JP] 
 Modeling Perspective [MP] 
 Model Execution Perspective [MEP] 
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Przy każdym kolejnym kroku podano, w jakiej perspektywie powinniśmy się znajdować, aby 
program działał poprawnie. 

1. [MP] Kliknąć prawym klawiszem myszy na diagramie sekwencji i wybrać opcję Execute 
As->1 UML Model 

2. [JP] W tej perspektywie powinien pojawić się projekt Javy 
<NazwaModeluUML>Execution, gdzie <NazwaModeluUML> jest nazwą projektu 
zawierającego diagram sekwencji, który chcemy zaanimować. Projekt zawiera pliki z 
automatycznie wygenerowanym kodem animacji. Aby animacja mogła być możliwa 
projekt ten musi istnieć i nie może zawierać błędów. Projekt generujemy poprzez 
wykonanie kroku 1. 

3. [MEP] Z paska do animacji wybrać jedną z opcji Run/Step Over/Step Into 

UWAGA: RSA posiada defekt w działaniu. Jeśli w modelu UML umieścimy zmienną będącą 
listą zostanie ona przetransformowana do kodu animacji, jako klasa Javy Vector, jednak nie 
zostanie dodany import tej klasy, co objawi się błędem w plikach projektu 
<NazwaModeluUML>Execution. Należy dodać import tej klasy własnoręcznie. 

Szczegółowa instrukcja: 
http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/rsahelp/v8/index.jsp?topic=%2Fcom.ibm.xtools.modeling.exe
cution.doc%2Ftopics%2Ft_usingmodelexecution.html 

Instrukcja obsługi RSTE 

Animacja 

1. [MP] Kliknąć prawym klawiszem myszy na diagramie sekwencji i wybrać opcję Execute 
As->1 UML Model (o ile nie ma w perspektywie Javy [JP] projektu 
<NazwaModeluUML>Execution).  

2. [MP] Kliknąć prawym klawiszem myszy na diagramie sekwencji i wybrać opcję modify. 
3. [MP] Uruchomić animację (z funkcjonalnościami RSTE) poprzez: kliknięcie prawym 

przyciskiem myszy na diagramie i wybranie opcji Execute As->1 UML Model  
4. [MEP] Z paska do animacji wybrać jedną z opcji Run/Step Over/Step Into 
5. Jeśli chcemy dokonać zmian w modelu i ponownie przeprowadzić animację należy: 

a) [MP] Dokonać zmian w modelu. 
b) [JP] Usunąć projekt w perspektywie Javy <NazwaModeluUML>Execution. 
c) [MP] Kliknąć prawym klawiszem myszy na diagramie sekwencji i wybrać opcję 

Execute As->1 UML Model  
d) [MP] Kliknąć prawym klawiszem myszy na diagramie sekwencji i wybrać opcję 

modify. 
e) [MP] Uruchomić animację (z funkcjonalnościami RSTE)  poprzez:  kliknięcie 

prawym przyciskiem myszy na diagramie i wybranie opcji Execute As->1 UML 
Model 



67 
 

UWAGI: 

1. [JP] Usuwanie projektu <NazwaModeluUML>Execution  pozwala na wyłączenie 
działania RSTE w obrębie diagramów sekwencji należących do tego projektu. 

2. [MP] Wybranie opcji w menu kontekstowym Execute As->1 UML Model  i wybranie 
opcji modify pozwala na włączenie działania RSTE.  

3. Aby animacja działała poprawnie warunki na diagramach oraz treści operacji w modelu 
UML powinny być poprawnym składniowo kodem Javy, nazewnictwo klas i pakietów 
powinno być zgodne z konwencją i regułami Javy. 

Obsługa widoku CompareView 

1. [MP] Z menu wybrać Window->Show View->Other->CompareView 
2. [MP] Wcisnąć przycisk Reset w widoku CompareView 
3. [MP/MEP] Wykonać animację wybranych diagramów, które chcemy porównać. 
4. [MP] Wcisnąć przycisk Compare w widoku CompareView. Zostanie pokazane 

porównanie animacji diagramów sekwencji, które zostały wykonane pomiędzy 
wciśnięciem przycisku Reset i Compare. 
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Dodatek B – Zawartość płyty 
1. Praca – treść pracy 
2. Kod źródłowy – kod źródłowy RSTE 
3. RSTE – pliki do instalacji RSTE 
4. Testy – diagramy do testowania RSTE 
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