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Резюме: В настоящата статия е разгледан софтуерният продукт GN 
IDE – графична среда за моделиране и симулация с обобщени 
мрежи, от гледна точка на софтуерното инженерство. Разгледани и 
обобщени са функционалните и нефункционални изисквания към 
приложението. Посочени са различни технологии и методи, с 
помощта на които може да се изгради софтуерно приложение, което 
да удовлетвори поставените изисквания. Анализирани са техни 
предимства и недостатъци и е обоснован избор кой точно програ–
мен език да се използва, среда за разработка, библиотеки (XML 
parser, widget toolkit). Описан е обектно-ориентираният дизайн на 
приложението. Основен принцип в дизайна е обособяването на 
отделни компоненти със слаби ациклични зависимости помежду тях 
с възможност за повторно използване от бъдещи нови компоненти. 
Една от целите е да се улесни създаването на нови софтуерни 
компоненти, свързани с ОМ. 

 
 
1. Въведение 
 
Обобщените мрежи са инструмент за моделиране и оптимизация на паралелни и 
конкурентни процеси в сложни системи и за решаване на задачи, за които други 
средства се оказват неприложими или неефективни [1] [2]. 
Към настоящия момент са започвани различни софтуерни продукти за работа с 
обобщени мрежи. При повечето от тях има известна обща функционалност, която 
обаче в почти всички случаи е реализирана независимо от останалите, започвайки 
„от нулата“. По този начин от една страна очевидно е изгубено много време за нещо, 
което би могло да се напише само веднъж, а от друга страна почти липсва съвмес–
тимост и приемственост между различните софтуерни приложения. 
Огромна крачка в правилната посока е направена с разработването на GNTicker [4], 
който въвежда множество стандарти, например единен разширяем XML формат за 
описание на ОМ модели. 
В [3] е анонсирано ново софтуерно приложение – GN IDE – графична среда за 
моделиране с обобщени мрежи, интегрираща се с GNTicker. В настоящата статия е 
разгледан по-подробно техническият аспект на продукта – избор на програмен език, 
използвани технологии, обектно-ориентиран дизайн и т.н. 
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Настоящото приложение се очаква да улесни създаването на нови софтуерни 
компоненти, свързани с моделирането с обобщени мрежи. При реализирането на 
такъв компонент програмистът ще може да използва наготово обектното представяне 
на ОМ, кода за работа с XML файлове, потребителския интерфейс и много други. 
Бъдещото развитие на разработвания продукт допълнително е улеснено от намере-
нието програмният код на целия софтуерен пакет да бъде публикуван свободно. 
Във втора глава на настоящата статия са разгледани и обобщени функционалните и 
нефункционалните изисквания за GN IDE. В трета глава са посочени различни 
технологии и методи, с помощта на които може да се изгради софтуерно 
приложение, което да удовлетвори поставените изисквания. Анализирани са техни 
предимства и недостатъци и е обоснован избор кой точно програмен език да се 
използва, среда за разработка, библиотеки (XML parser, widget toolkit). В четвърта 
глава е описан обектно-ориентираният дизайн на приложението. 
 
 
2. Изисквания 
 
Функционални изисквания 
 
С помощта на интегрирана среда за моделиране с ОМ симулацията на модел може да 
се извърши на следните стъпки: 

1. Чертае се изготвената графична структура на модела в удобен за потре-
бителя графичен редактор. Въвеждат се параметрите на модела: условия 
за преминаване на ядрата през преходите, начални стойности на характе-
ристиките на ядрата, характеристични функции на ядрата, капацитети и 
приоритети на позициите и дъгите, условия за сливане и разцепване на 
ядра, параметри за време и продължителност и други. 

2. Симулацията се стартира, с възможност за управление от потребителя: 
начало на симулация, постъпково и автоматично изпълнение, пауза, 
продължаване на симулацията. 

3. По време на симулацията потребителят може да следи моментното 
състояние на модела, както и историята на характеристиките. Възможно е 
връщане на модела в предишно състояние по време на пауза. Всички 
резултати от симулацията ще могат да се запишат с цел възпроизвеждане 
на същата симулация и по-детайлно изследване на резултатите от нея. 

4. Моделите могат да се запазват в XGN формат, а в бъдеще и да се 
експортират до TeX и графични формати. 

Основните възможности на GN IDE са описани в [3]. 
 
Use-case диаграмата на Фиг. 1 обобщава всички функционални изисквания. 
Дефинирани са два актьора: User (потребител) и Simulation server (симулационен 
сървър). Потребителят може да бъде моделиер, експерт или и двете. Симулационният 
сървър е външен компонент – интерпретатор за ОМ, който поддържа протокола 
GNTP. По подразбиране това е GNTicker. 
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Фигура 1: Диаграма на потребителските случаи 
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Нефункционални изисквания 
 
Използваемост. Теоретично симулацията на ОМ модели може да се извършва един-
ствено с помощта на GNTicker, а за създаването им може да се използва произволен 
текстов или XML редактор. Следователно основна цел на настоящата графична среда 
е значително да улеснява потребителя в тези процеси, предлагайки подходящ 
потребителски интерфейс. 
Лесно внедряване и портативност. Целият пакет за работа с ОМ не изисква инста-
лация. Единственото ограничение е нуждата от предварително инсталирана Java 
виртуална машина. 
Платформена независимост. Настоящото приложение е първата платформено неза-
висима среда за моделиране с ОМ. 
Разширяемост. В бъдеще се очаква да се дефинират още изисквания към графичната 
среда и да бъдат разработени множество нови инструменти, свързани с ОМ. Дизай-
нът на приложението, както е описан в следващите глави, позволява разширение. 
Възможност да се включат нови разработчици. Където е възможно, дизайнът е 
опростен, а изходният код на продукта е самодокументиращ се, например всички 
идентификатори имат имена, отразяващи тяхното значение. 
Бързо пускане на работеща версия. Това изискване се комбинира добре с 
изискването за опростен дизайн, но не и с необходимостта от усъвършенстван 
потребителски интерфейс. За да се спазят кратки крайни срокове е необходим 
итеративен процес. Разширяемостта на приложението спомага за итеративното му 
разработване. 
Задоволителна производителност. Тъй като логиката по симулацията на ОМ 
модели се извършва в друг компонент, графичната среда е освободена от повечето 
времеотнемащи операции. Въпреки това приложението не трябва да има неоправ-
дано високи изисквания за системни ресурси. 
 
 
3. Използвани технологии 
 
Програмен език 
 
Настоящата глава започва с избор на програмен език, тъй като от него зависят до 
определена степен много от следващите решения – както технически, така дори и 
изборът на лиценз. 
Ще бъдат разгледани няколко програмни езика, подходящи за настолно (desktop) 
приложение с графичен интерфейс. 
 
C++ 
Предимства 
Симулационният сървър е написан на С++ [4], вследствие на което: 

• Може да се използват наготово части от неговия код – обектното 
представяне на ОМ модели, комуникацията чрез GNTP, четенето, 
валидирането и писането на XML файлове и др. Това би спестило много 
време за разработка, което е от изключителна важност за проекта 
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• При по-нататъшното развитие на проекта ще бъдат достатъчни само 
специалисти по С/С++, като един и същ разработчик ще може по-лесно да 
извършва промени както по клиентската част, така и по сървърната. 

• Компилираните приложения не изискват инсталирането на допълнителни 
компоненти от трети страни, например виртуални машини. Тъй като голяма 
част от бъдещите потребители на настоящия продукт използват Microsoft 
Windows, този фактор също не е за пренебрегване. 

Предимство, макар и с по-нисък приоритет за настоящото приложение, е бързо-
действието на написаните на С++ приложения. 
Недостатъци 
Разработването на приложения на С++ изисква от програмистите сериозни познания 
и опит. Поддръжката на различни платформи също изисква допълнителни усилия. За 
всяка платформа, на която се очаква да се използва настоящото приложение, трябва 
да се изготви и тества отделен пакет за разпространение. 
 
C# или друг език за .NET 
.NET Framework е съвременна платформа за разработка и изпълнение на приложения 
[6]. Поддържат се множество езици за програмиране като C#, VB.NET, Managed C++, 
J# и др, които са съобразени с общата езикова инфраструктура (CLI, Common 
Language Infrastructure). Препоръчваният език за .NET е C# [7], но разгледаните 
съображения важат и за други .NET езици. 
Предимства 
.NET Framework съдържа цялостна стандартна библиотека, реализираща функцио–
налност, необходима за повечето приложения, в частност и за настоящата графична 
среда – работа с XML, изграждане на графичен потребителски интерфейс, мрежова 
комуникация и други. В резултат с малко усилия се пишат удобни за използване 
съвременни приложения. 
.NET е много популярна платформа, включително и сред специалисти–неинформа-
тици, каквито се очаква да бъдат някои от евентуалните бъдещи потребители на 
настоящото приложение. 
.NET е сравнително нова платформа, при проектирането на която е черпен опит от 
предшестващите я популярни технологии. Взети са силни страни на езици като Java, 
С++ и Delphi, а също и на функционалния стил на програмиране. 
Официалната среда за разработка Microsoft Visual Studio .NET включва редица 
инструменти и удобства, намаляващи необходимото време за писане на код. 
Предлага се и безплатна версия – Visual Studio Express, чийто лиценз позволява дори 
разработването на комерсиални приложения [8]. 
.NET приложения могат да бъдат изпълнявани както под Microsoft Windows, така и 
под Linux, MacOS X, BSD и др., използвайки Mono – имплементация на .NET 
Framework с отворен код [9]. 
Различни части на приложението могат да бъдат написани на различни .NET езици, 
тъй като кодът се компилира до общ междинен език (CIL, Common Intermediate 
Language). Това би позволило да се включат в бъдещата работа по проекта 
разработчици с опит например във Visual Basic. 
Недостатъци 
Най-сериозната пречка пред избора на .NET Framework за настоящото приложение е 
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силната обвързаност с Microsoft. Различните възможности за стартиране на прило-
жения под Linux – например Mono – са разработки на други компании и не се 
поддържат по никакъв начин от Microsoft. Не трябва да се пренебрегва и факта, че 
много от инструментите за разработка работят единствено под Windows. 
За .NET са написани по-малко на брой свободни компоненти и инструменти, 
отколкото за Java и C++ [10]. 
Във Visual Studio Express са наложени немалко ограничения във функционалността. 
 
Java 
Java е сравнително нов (1995 г.) [11] обектно-ориентиран език. 
Предимства 
Много от силните страни на .NET са валидни и за Java. Основна цел на дизайна на 
Java е да се улесни писането на приложения. Включена е стандартна библиотека, в 
която са приложени добри практики на обектно-ориентираното програмиране. 
Технологията е популярна както в академичните среди, така и в практиката. 
Характерно предимство на Java технологията е нейната платформена независимост. 
Както и при .NET, приложенията се компилират до междинен език, наречен байт код, 
който може да бъде изпълнен на всяка платформа, за която е предвидена Java 
Runtime Environment (JRE). Поддържат се всички популярни операционни системи. 
Подобно на C++, за Java съществуват множество свободни средства за разработка, 
библиотеки и т.н. 
Още с първата версия на Java [13] е предвидена възможността Java приложения да се 
зареждат в интернет страници – под формата на аплети, без необходимост от 
инсталация на клиентската машина. В днешно време съществува и друга технология 
– Java Web Start (JWS) [14], при която приложение, разработено изцяло като 
настолно, може също да се стартира от интернет браузър. 
Недостатъци 
Често посочвана слаба страна е относително бавното изпълнение на приложенията, 
написани на Java, както и тяхната необходимост от повече оперативна памет. Въпре-
ки това, както многократно беше споменато, бързодействието не е с висок приоритет. 
 
Adobe Flex 
Adobe Flex [15] е съвременна колекция от технологии за разработка на богати 
интернет приложения (rich internet applications, RIAs). Това са уеб приложения, които 
имат възможности на традиционните десктоп приложения. Flex приложенията се 
базират на популярната платформа Flash. 
Предимства 
С Adobe Flex може да се създават както приложения, които се стартират в браузър 
без да се изисква инсталация, така и настолни приложения – използвайки Adobe AIR 
[16]. 
Както при Java и .NET, Flex приложенията се компилират до междинен код в SWF 
файлове и са платформено независими. За стартиране на интернет приложение е 
необходим браузър с инсталиран Flash Player, а за настолно – Adobe AIR. 
Характерно предимство на Flex приложенията е, че изглеждат по един и същи начин 
на всяка платформа, за разлика от масовите уеб приложения, чиито интерфейс е 
изграден основно с HTML и JavaScript. 
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Традиционно флаш съдържанието се разработва с Adobe Flash (бившия добре познат 
Macromedia Flash), но той е ориентиран към създаването на анимации и с него много 
трудно се пишат софтуерни приложения. По тази причина е създаден Flex. 
Flex предлага вградена поддръжка на XML, която по удобство не се среща в нито 
един от изброените езици. Работата с XML e особено важна за настоящото 
приложение. Следва кратък пример, демонстриращ удобствата на Flex: 

var x:XML=<root> 
<tag1>{a.text}</tag1> 
<tag2>{b.text}</tag2> 
</root>; 

Flex предлага два програмни езика – обектно-ориентирания ActionScript и 
декларативния XML-базиран MXML. Всеки от тях е подходящ в различни ситуации 
и умелото им комбиниране дава предимства, които не могат да се постигнат при 
използването само на един от езиците. Обикновено за презентационната логика се 
използва MXML, а неговият синтаксис е разбираем за уеб дизайнерите, следователно 
в разработката могат да се включат дизайнери без програмистки умения. 
Официалната среда за разработка е Adobe Flex Builder. Тъй като тя е базирана на 
Eclipse, може да се използват различни добавки, каквито са налице и за Java 
разработчиците, например Subclipse [17]. 
Недостатъци 
Flex Builder не е безплатен [18], въпреки че Flex Framework е с отворен код. Въпреки 
това съществуват и други среди за разработка, например безплатният FlashDevelop 
[19]. 
Текущата трета версия на езика ActionScript не разполага с някои важни 
възможности, например generics/templates, които са налице при по-новите версии на 
останалите изброени езици. С Flex Builder се компилира бавно и в него липсват 
някои стандартни възможности, с които Java програмист на Eclipse е свикнал. 
За бъдещата работа по проекта се очаква да е по-трудно намирането на Flex 
програмисти сред ОМ специалистите. 
 
Окончателен избор 
Разполагайки с по-горните аргументи, избран е езикът Java. Той е подходящ за 
всички компоненти на клиентската част. 
Като конкретна версия е избрана Java 5, тъй като в нея са въведени редица полезни 
новости. 
 
Среда за разработка 
 
За разработването на настоящия продукт е използвана интегрираната среда за разра-
ботка (IDE) Eclipse [20]. Част от предимствата, които са съществени за конкретния 
случай, са следните: 

• Разпространява се свободно; 
• Предлага стотици удобства за програмиста; 
• Поддържат се много платформи; 
• Лесно е разширяема и за нея са разработени значително количество добавки, 

например за работа с SVN. 
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• Не изисква инсталация; 
• Огромна популярност; 
• Може да се използва и за разработка на C++ приложения, в частност на 

GNTicker. 
 
3.3 XML парсер 
За целите на графичната среда е необходимо както четене на XML съдържание, така 
и писане. В настоящото приложение се използват имплементации на SAX, StAX и 
DOM, включени в Java SE. SAX е избран за четене на ОМ модели от XGN файлове, 
тъй като за представянето на ОМ в паметта е проектирана сложна йерархия от Java 
класове и не е необходимо да се създават временни DOM дървета. StAX е използван 
за записване на ОМ модели в XGN формат, който се използва както за съхранение на 
моделите във файлове, така и при комуникацията с TickerServer. DOM се използва 
при работата с протокола GNTP. 
 
Widget toolkit 
Разгледани са три от най-популярните технологии за изграждане на графичен потре-
бителски интерфейс (GUI) на настолни Java приложения, подредени в хронологичен 
ред [12]. 
 

Критерий AWT Swing SWT 

Разнообразни GUI 
компоненти Не Да Да 

Поддръжка на Native look 
and feel Да До известна 

степен Да 

Многонишкова поддръжка Да Не Не 

Top-down изграждане Да Да Да 

Bottom-up изграждане Да Да Не 

Автоматично почистване на 
неизползвани компоненти Да Да Не 

Включен в JRE Да Да Не 

Декларативно описание на 
UI чрез XML Не Само решения на 

трети страни 
Само решения на 
трети страни 

Лесен за използване Да Не Да 
 
За настоящото приложение е избран Standard Widget Toolkit (SWT). 

 
4. Дизайн 
 
При дизайна на класовете на приложението са взети предвид редица съображения, 
по-съществените от които са следните: 
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• Поддръжка на множество изгледи към един и същ модел на данни. 
• Моделът на данните трябва да поддържа undo/redo функционалност. Проме-

ните по модела трябва да могат да се групират с цел отмяната на много 
промени наведнъж. Някои промени не трябва да се регистрират, например 
при конструиране на ОМ модел по време на четенето му от файл. 

• При разглеждането на горните две изисквания трябва да се има предвид, че 
моделът на данните обикновено се състои от множество различни обекти, 
следователно трябва да се осигури стабилен механизъм за регистриране на 
промените в различни обекти. 

• Моделът на данните не трябва да допуска неконсистентно състояние, напри-
мер наличие на преходи с еднакви идентификатори. 

• Често изгледите имат състояние, от което се интересуват други изгледи, 
например текуща страница и селекция в текстов редактор. Повечето такива 
състояния не е уместно да се смесват с основния модел, например текста на 
документа, тъй като са специфични за определен изглед, а моделът не трябва 
да е обвързан с изгледите си. 

• Дизайнът не трябва да въвежда прекалено нетрадиционни похвати, които да 
затруднят евентуалното бъдещо включване на нови разработчици. 

Компоненти 
Сред основните цели, които се постигат с представеното решение, са следните: 
висока свързаност на отговорностите (strong cohesion), слаба обвързаност (loose 
coupling) и възможност за разширяемост. Един от важните моменти е разделението 
между модела и презентационната логика. Диаграма на компонентите на настоящото 
приложение е дадена във Фигура 2. 
Първият слой е универсален за широк клас приложения – графични редактори – и в 
него няма елементи, свързани с обобщените мрежи. Съдържа MVC framework и  
модул за работа с разширения (т.нар. plug-ins). 
Модулът за поддръжка на разширения Plugin Framework осигурява лесен механи-
зъм за добавяне на нова функционалност към приложението. Тази възможност се 
използва и за основните модули на продукта, с цел да се елиминират цикличните 
зависимости между модулите. Съществуват реалистични възможности за употребата 
на MVC библиотеката за други цели. Една от тях е създаването на нови модули за 
работа с мрежи на Петри или други техни разширения. Друга перспектива е 
създаването на модули за по-различно графично представяне на ОМ – с различни 
изображения, характерни за конкретната приложна област, която се моделира. 
Модулът за MVC съдържа три подмодула – Base Model, Base View и Base Controller. 

• В Base Model са дефинирани базови и помощни класове за обекти на 
модела, които улесняват създаването на йерархия от обекти, прилагането на 
шаблона за дизайн Observer [21], Undo/Redo функционалността и др. Тези и 
останалите класове ще бъдат подробно разгледани по-надолу. 

• В Base View са дефинирани базови класове за изгледи на модел. Тук отново е 
наблегнато на улесненото създаване на йерархия от изгледи и прилагането на 
шаблона Observer. Изгледите капсулират UI контролите от избрания widget 
toolkit – SWT. Тъй като има различия в начина на използване на тези UI 
библиотеки, view модулът не може да се направи универсален. Например Swing 
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позволява изграждане на потребителски интерфейси отдолу нагоре, докато SWT 
– не. И накрая, след като модулът е обвързан с SWT, в него са предвидени някои 
улеснения за конкретните класове, които използват този модул. 

• В Base Controller е проектиран универсален механизъм за обработка на 
събития от изгледите. Различните контролери се регистрират в общ 
регистър, като всяко събитие е асоциирано с конкретен метод, който да го 
обработи. Регистрирането обикновено трябва да се извършва при старти-
рането на съответния plug-in. 

 

 
Фигура 2: Диаграма на компонентите 
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В следващия слой е самият ОМ модел. Той използва базовата логика от подмодула 
Base Model и въвежда само функционалност, специфична за обобщените мрежи. Има 
множество класове с възможност за лесно разширяване (например поддръжка на 
други езици за функции в ОМ моделите). 
След като вече е уточнено представянето на ОМ, в следващия слой се намират 
различни приложни модули: 

• XGN Data Access – модул за четене и писане на XGN съдържание 
(съответно подмодул за четене и подмодул за писане). 

• Simulation – модул за симулация на обобщени мрежи. Към момента има два 
модула, които реализират конкретна логика, свързана със симулация: 
• Модул за симулацията, която се извършва от външен компонент, 

поддържащ протокола GNTP. В настоящия софтуерен пакет това е 
GNTicker, но може да се използва всеки друг продукт, стига да 
поддържа GNTP 0.1. 

• Модул за повторение на вече извършена и записана симулация. 
Събитията се четат от XML файл. 

В тези модули се извършва връзката с източника на събития (симулационен 
сървър или файл със записани събития), както и промяната на обектите на 
модела. Визуализацията е в отделен модул. 
Двата вида симулация се достъпват през общ интерфейс. В бъдеще могат да 
се добавят нови средства за симулация на ОМ, например използващи друг 
протокол за комуникация, или реализиращи по-различни алгоритми за 
симулация. 

• Error Checker – модул за проверка на грешки в ОМ модела. В настоящия 
прототип се извършват само базови проверки, като в бъдеще се предвижда 
по-сложна логика. 

 
Дизайн на класовете 
Приложени са множество шаблони за дизайн – Observer, Command, Composite, 
Simple Factory, Singleton и др. [21] 
Подробно ще бъдат разгледани само класовете от MVC библиотеката. 
BaseObject – базов клас за всички обекти от модела и изгледите. Дефинира релация 
„родител-наследник“. 
 
Base Model 
BaseObservable – интерфейс за наблюдавани обекти според шаблона за дизайн 
Observer [21]. „Наблюдателите“ са от тип BaseObserver. 
BaseObservableImpl – имплементация на BaseObserver. За разлика от вградената в 
Java реализация, използва слаби референции (WeakReference) към обектите-
наблюдатели. Така се намалява опасността от т.нар. memory leaks. 
BaseModel – базов абстрактен клас за всички обекти от модела. Изисква се моделът 
да бъде йерархия (по отношение на parent връзката) само от обекти, които наследяват 
този клас, тъй като е необходимо да могат да се регистрират единно всички промени 
в данните. 
Класът е проектиран да улеснява реализирането на undo-redo функционалност на 
модела: 
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• Дефинирани са методи, наречени get и set, чрез които дадено свойство на 
класа може да се достъпи по име, зададено като символен низ. Например, 
ако в класа е дефиниран метод с декларация void setName(String name), то 
той може да се извика по следния начин: 

  set("name", value); 
Чрез използването на reflection методът намира съответстващия метод 
setName и го извиква с аргумент value. Подобен подход се използва в Java 
Beans (PropertyChangeEvent). Предимството е, че при реализацията на 
шаблона за дизайн Command [21] няма да е нужно да се създава отделна 
команда за извикването на всеки възможен set метод, а ще се използва обща, 
на която само ще се подава като параметър името на свойството. По-надолу 
е описано всичко, свързано с реализацията на шаблона Command в 
настоящото приложение. 

• При извикването на методи от типа на setName, както и на обобщения set, 
промените не се регистрират. За целта трябва да се създаде обект-команда, в 
чийто метод, дефиниращ логиката на командата, се извиква съответният set 
метод. За улеснение в BaseModel е дефиниран метод undoableSet, който 
автоматизира описания процес. 

 
BaseModelList<T extends BaseModel> – наследява BaseModel и имплементира 
интерфейса java.util.List за обекти от тип BaseModel. При конструирането на обект от 
този клас може да се посочи дали на елементите на списъка автоматично да им се 
задава свойството parent. Ако това се разреши, на всеки новодобавен елемент му се 
указва родителят да бъде даденият списък. Съответно при отстраняване на елемент 
референцията към родителя му приема стойност null. Подобно на BaseModel, тук 
също са дефинирани методи, улесняващи undo-redo функционалността – 
undoableAdd, undoableSet и т.н., които капсулират създаването на команда и 
изпълнението й. 
Command – абстрактен базов клас, представящ капсулирана команда, съгласно 
шаблона за дизайн Command [21]. Всички промени по модела, за които трябва да е 
възможно да бъдат отменени впоследствие, трябва да се извършват посредством 
команди. Някои промени не изискват отмяна – например конструирането на модела 
при отваряне на файл – при тях директно се работи с модела. 
Основните методи са execute и unExecute, в които се дефинира логиката при 
изпълнение на командата и при нейната отмяна. Допълнително всяка команда има 
описание във вид на низ, което може да се използва в потребителския интерфейс да 
информира потребителя какви команди са били изпълнени. 
PropertyChangeCommand – както вече беше споменато, основен тип промени по 
модела са просто извиквания на даден set метод на даден обект от наследник на 
BaseModel. При тях логиката по отмяната на командата е същата като при нейното 
изпълнение – размяна на старата стойност на свойството с друга. За да е коректна 
отмяната на дадена промяна, set-методите не трябва да имат странични ефекти. 
ListCommand – за стандартните действия с BaseModelList – добавяне, промяна и 
отстраняване на елемент. 
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CompositeCommand – абстрактен клас, групиращ няколко команди в една. Те се 
изпълняват заедно и се отменят също в комплект. Реализиран е шаблонът за дизайн 
Composite [21]. 
AutoCompositeCommand – абстрактен клас, в чиито наследници е достатъчно да се 
имплементира само един метод, в който се изпълняват други команди (например с 
undoableSet методи). При изпълнението на този метод командите се прихващат преди 
да бъдат регистрирани, зареждат се в списък и накрая цялата команда се регистрира. 
При отмяната се обхожда списъкът в обратен ред. В метода, указващ логиката на 
командата, е възможно да има условни оператори, цикли и т.н., които могат да се 
изпълнят по различен начин. Точно този конкретен ред на изпълнение се записва в 
списъка с команди и впоследствие многократното изпълнение на undo/redo винаги 
протича по един и същи начин. В настоящия прототип на графичната среда този клас 
не е завършен. 
CommandManager – съхранява списък с всички изпълнени команди, съгласно 
шаблона за дизайн Command. Разполага с методи за регистриране на команда, отмяна 
на определен брой команди и за възстановяване на определен брой команди. 
ModelWithHistory – наследява BaseModel и имплементира BaseObservable. Използва 
реализацията на BaseObservableImpl, използвайки композиция, понеже в Java не е 
допустимо множествено наследяване на класове. Съдържа и поле от тип 
CommandManager. 
Document<T extends BaseModel> – абстрактен базов клас, наследяващ 
ModelWithHistory. Класът е параметризиран с тип T, наследяващ BaseModel, за да се 
избегне нуждата от преобразуване (cast) на модела към съответния конкретен клас. 
Класът разполага с поле, указващо името на файла, от който е зареден документът. 
При нов документ името е празен низ. 
DocumentPersister – интерфейс с два метода, съответно за четене и запис на модел 
от файл. Целта е да не се допусне двупосочна зависимост между клас, наследник на 
документ, и клас, отговорен за сериализацията на документа. Прилага се т.нар. 
Dependency Injection. 
 
Base View 
BaseView – базов клас за всички изгледи на модела. BaseView обектите капсулират 
SWT контроли. Отново обектите образуват йерархия с родителски връзки. Класът 
имплементира както BaseObserver, така и BaseObservable, тъй като някои изгледи се 
интересуват от състоянието на други изгледи, например нивото на увеличение (zoom 
level) на графичния изглед. Такива състояния не трябва да са част от модела, тъй като 
са специфични за конкретен изглед, а както вече беше споменато, един модел може 
да има много изгледи и не трябва да знае кои точно са те. 
Бавните операции, например зареждане на модел от файл, е необходимо да се 
изпълняват в отделни нишки, за да не блокират потребителския интерфейс. Тъй като 
се използва шаблон Observer, в същата нишка, в която се извършва евентуално 
бавната операция, се извиква и обновяването на потребителския интерфейс. Както 
беше споменато, SWT забранява компонентите на интерфейса да се променят от 
други нишки. За целта методът update изпълнява промените чрез метода syncExec на 
Display. Конкретната логика по обновяването се дефинира в наследниците на 
BaseView в метода syncUpdate. Реализирани са шаблоните за дизайн Composite и 
Template [21]. 
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Нова XML схема 
 
XML схемата, използвана за XGN файлове в GNTicker, дефинира до голяма степен 
коректни ОМ модели – не позволява преходи без изходни позиции и т.н. При 
зареждане на даден модел от файл би било добре да се извърши валидация на 
съдържанието му, преди да се конструира обектният модел в паметта. Въпреки че 
валидаторът успешно ще разпознае коректните файлове, в този си вид схемата не 
може да се използва за валидация на XGN файлове при отварянето им с цел 
редактиране. Нека разгледаме следния очевиден пример: 
Потребителят създава нов ОМ модел и вмъква в него нов преход (без входни и 
изходни позиции – просто преход). Съхранява модела във файл и затваря 
приложението. В по-нататъшен момент отваря същия файл и продължава 
редактирането. 
Проблемът в тази ситуация е, че съхраненият ОМ модел не е коректен – има преход 
без входни и изходни позиции. XML схемата не допуска такива файлове. 
Потребителят обаче не може да бъде ограничаван да съхранява недовършени модели. 
За целта е създадена допълнителна XML схема с по-малко строги ограничения. 
Схемата се използва единствено при зареждане на ОМ модел от файл. 
 
Внедряване 
За автоматизиране на build процеса е създаден Ant [22] скрипт. Приложението се 
разпространява в ZIP файл, съдържащ: GN IDE, TickerServer и Windows Batch 
програма, която зарежда както графичната среда, така и сървъра. 
Възможни са три начина за внедряване на настоящото приложение: 

1. Внедряване върху един компютър. Този начин е подразбиращият се и 
напълно удовлетворява поставеното нефункционално изискване за лесно 
внедряване и портативност. Изискванията за системата са следните: Java 
Runtime Environment – за графичната среда и Microsoft Windows – за 
текущата версия на сървъра. Графичната среда по подразбиране се свързва 
със сървър на адрес 127.0.0.1 (localhost). При наличие на защитна стена е 
необходимо тя да бъде конфигурирана да не забранява трафика между двата 
компонента. 

2. Внедряване върху различни компютри. При този вариант файловете на 
TickerServer се копират на една Windows-базирана машина, а файловете на 
графичната среда – на един или повече компютри с произволна операционна 
система, на които е инсталирана JRE. Сървърът трябва да разполага с IP 
адрес, видим за клиентските машини. Графичната среда трябва да се настрои 
да използва сървър на дадения IP адрес. 

3. Внедряване върху уеб сървър. Този начин съчетава предимствата на 
втория с лекотата на използване на първия. Пакетът може да се внедри на 
произволен уеб сървър и да бъде достъпван чрез уеб браузър. Отново 
сървърната система е Windows-базирана, а за клиентските единственото 
изискване е поддръжката на Java и Java Web Start. 
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5. Заключение 
 
На базата на настоящата работа могат да се дефинират следните насоки за бъдещо 
развитие: 

• Добавяне на нова функционалност, например: 
• експортиране до различни формати, най-приоритетният от които е TeX; 
• реализиране на още аспекти от теорията на ОМ [2]; 
• създаване на шаблони на предикати в матриците на преходите и 

характеристични функции за позициите на ОМ, на GNTCFL и JavaScript. 
Целта е да се улесни работата на потребителите, от които не се очаква да 
имат опит в програмирането. 

• Изграждане на помощна система. 
• Разработване на нови ОМ модели и тяхното симулиране с настоящия 

софтуерен пакет. 
Моделиращите възможности на ОМ са доказани теоретично. Един цялостен 
софтуерен продукт за симулация с ОМ, какъвто се явява разработваният в ЦЛБМИ-
БАН и ТУ-Дрезден пакет GN Lite, ще демонстрира на практика предимствата на това 
средство за моделиране и ще даде възможност на моделиерите да се възползват от 
пълните възможности на ОМ. GN IDE предоставя основа и за разработването на нови 
инструменти за работа с ОМ. 
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