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Co je ADL ?Co je ADL ?

Google nám 

neradí správně :-) 
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Co je ADL ?Co je ADL ?

● Google nám neradí správně :-) 

● Architecture description language (ADL)
● Jedná se o jazyk pro popis softwarové, technické nebo 

systémové architektury 

● Systémová architektura je konceptuální (pojmový) popis 
struktury a chování systému.

● Technická architektura je struktura HW komponent 
systému a SW komponent na nich běžících.

● Softwarová architektura je struktura systému složeného 
ze softwarových komponent, jejich vlastností a vztahů 
mezi nimi.
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Co je ADL ?Co je ADL ?

● Opět i zde existuje více definic

●  Má větší potenciál než samotné UML

● Má podobně vlastnosti jako UML :

● prostředek pro vyjádření softwarové architektury
● srozumitelný pro všechny aktory
● Musí umět vyjadřovat komponenty, konektory a 

konfigurace systému (důležité!)
● Podpora grafické formy a generování kódu
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Co musí um t vyjad ovat ?ě řCo musí um t vyjad ovat ?ě ř

● Základní elementy architektury

● Komponenty

– části dekomponovaného systému s daným rozhraním
● Konektory

– komunikační kanály pro propojení komponent s 
daným rozhraním

● Konfigurace

– konkrétní způsob vzájemného propojení komponent 
pomocí konektorů



66

Co musí um t vyjad ovat ?ě řCo musí um t vyjad ovat ?ě ř

● U dynamických a mobilních navíc

● události, na které systém reaguje (vnější podněty)
● akce, které systém vykonává (reakce na podněty),
● vztahy mezi akcemi udávající, na jaké události systém 

reaguje jakými akcemi,
● chování systému, tj. komponent, konektorů a změn 

konfigurace, tedy tím, jak se mění softwarová 
architektura v důsledku akcí, je dáno vztahy mezi 
událostmi a akcemi
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D lení ADL jazykě ůD lení ADL jazykě ů

● Formální

● Využívají matematické, algebraické nástroje, grafy apod.
● Jsou přesné
● Horší na používání a pochopení
● Př. Wright

● Neformální/obecné

● Čitelnější, některé jsou omezenější například jen na 
embedded systémy

● Př. ACME, AADL, Archimate
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D kuji za pozornostěD kuji za pozornostě

  Jiří ŠebekJiří Šebek


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8

