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Abstrakt 

Cílem této práce je představit programovací přístup Design by Contract (DbC), jeho principy a 

způsoby implementace v různých prostředích. V úvodě projektu je diskutovaná motivace k vzniku 

tohoto přístupu a vysvětlená metafora, o kterou se DbC opírá i její aplikace do programování. 

Následně jsou popsány hlavní prvky smlouvy v kontextu rozhraní rutiny. Hlavní náplní práce je 

analýza a porovnaní jednotlivých programovacích prostředí pro vývoj pomocí DbC pomocí 

programových ukáţek. V závěru práce je zhodnocen přínos této techniky a její začlenění do 

moderního procesu vývoje. 
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Návrh na základě smlouvy, vstupní a výstupní podmínky, invarianty, výjimky, aserce, specifikace 

rozhraní, statická verifikace. 

 

 

 

Abstract 

This paper aims to introduce programming using Design by Contract (DbC) approach, its principles 

and implementations in different environments. The motivation for the creation of this approach is 

discussed in the beginning and the DbC metaphor is explained, as well as its application to 

programming. The description of major elements of the contract in the context of routine interface 

follows afterwards. The subject matter of this paper is the analysis and comparison of individual 

programming systems for DbC development with the help of code samples. The benefits of using this 

approach and its role in the modern development process are evaluated in conclusion.  
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1 Úvod 

Počas štúdia na Fakulte Informačných Technológií som mal moţnosť pracovať v komerčnej 

softvérovej firme  na vývoji rozsiahleho informačného systému. Systém bol zameraný na podporu 

podnikových činností dopravných a logistických firiem, vyvíjaný v C# a .NET nad relačnou 

databázou Ingres. Na systéme pracoval tím viac neţ desiatich ľudí po dobu dvoch rokov. Išlo o veľmi 

cennú skúsenosť pretoţe do tej doby som mal moţnosť pracovať tímovo len na akademických 

projektoch, kde počet členov bol typicky do troch osôb a projekt nepresiahol náročnosťou jeden 

mesiac. Okrem rozdielov v správe a riadení projektu tu existujú rozdiely aj v programátorských 

činnostiach,  nárokoch na kvalitu, produktivitu alebo znovupouţiteľnosť kódu. 

Typickou črtou väčších komerčne budovaných softvérových produktov je výstavba kniţníc, 

alebo platforiem, niekedy i na viacerých úrovniach. Často opakované, alebo spoločné kusy kódu sú 

premiestnené do kniţníc dostupných všetkým programátorom v tíme a tieto kniţnice bývajú pouţité 

i na ďalších projektoch. To firmám umoţňuje budovať špecifické riešenia postavené na spoločných 

základoch. 

Ďalším špecifikom boli zvýšené nároky na kvalitu. Akademický projekt slúţi často ako dôkaz 

pochopenia témy študentom, alebo implementácia nejakého formalizmu. Nepredpokladá sa zvyčajne 

znovupouţitie v budúcnosti, alebo niekým iným ako je autor. Nie je zvyčajne treba extenzívne 

testovanie podľa špecifikácií, alebo vyčerpávajúcu dokumentáciu. Kvalita softvéru sa netýka len 

kritických aplikácií, korektnosť a robustnosť sa týkajú aj algoritmov na výpočet platu alebo 

dovoleniek. 

Kvôli týmto zvýšeným poţiadavkám bolo moţné pozorovať aj nedostatky v ich plnení. 

Testovanie je často zanedbávané, alebo presúvané na neskôr, mnohokrát redukované len  

na otestovanie aplikácie jej spustením. Testovanie jednotiek, ktoré je v súčasnosti povaţované  

za štandardnú praktiku, neexistuje. Napriek existencii kvalitných nástrojov dokumentácia mnohokrát 

chýba, alebo je len čiastočná, chýba revízia kódu, atď. Za najväčšie nedostatky však povaţujem návrh 

hierarchie tried, ktorý nerešpektuje princípy dobrého návrhu a chyby v implementácii, ktorým je 

moţné predísť pouţitím dobrých programátorských techník. Jednou z týchto techník je statická 

verifikácia kódu. 

Statická verifikácia kódu nie je len činnosť rezervovaná pre akademický výskum, ale je moţné 

ju s podporou existujúcich kvalitných nástrojov a postupov pouţiť aj pre stavbu
1
 komerčného 

softvéru. Napríklad v prostredí .NET, ktoré obsahuje systém statických typov, je určitá miera 

verifikácie vykonávaná kompilátorom. Existujú preň aj iné nástroje na analýzu kódu, napr. program  

FxCop, zabudovaný priamo do prostredia Visual Studio IDE
2
. Ďalšou technikou na zvýšenie kvality 

                                                      
1
 Stavba ako proces vývoja softvérového produktu v (20) str. 32 

2
 Integrated Development Environment – integrované prostredie pre vývoj 
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kódu je programovanie s prístupom Design by Contract (DbC) alebo Návrh na základe zmluvy,
3
 ktorá 

prináša rozšírené moţnosti statickej verifikácie a ktorou by som sa chcel zaoberať v tejto práci. 

 

1.1 Štruktúra a plán projektu 

 

V nasledujúcej kapitole bude bliţšie popísaný prístup vyuţívajúci návrh na základe zmluvy, 

spolu s motiváciami k jeho vzniku a pouţitiu. Pre pochopenie tohto prístupu je dôleţité vysvetlenie 

metafory obchodnej zmluvy a jej aplikácia na proces návrhu a vývoja softvérových komponent. 

Predstavím hlavné prvky zmluvy z programátorského pohľadu a budem sa zaoberať vzťahom DbC 

k existujúcim mechanizmom ako asercie alebo výnimky.  

V ďalšej časti sa budem zaoberať špecifikami nasadenia DbC na platforme .NET. Spomeniem 

súčasný stav a plánované zmeny na tejto platforme, ktoré majú dopad na pouţitie existujúcich techník 

a prístupov. Stručne popíšem jednotlivé .NET programovacie jazyky v ktorých budú vyvíjané 

ukáţkové programy pre demonštráciu DbC.  

Hlavným cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotenie moţností a špecifík pouţitých jazykov 

pre pouţitie DbC prístupu a analýza ako sú tieto techniky implementované na platforme .NET. 

Detailne budú popísané hlavne prostredia zaloţené na jazyku C# a jeho rozšírenia, s dôrazom na ich 

kompatibilitu. Popis jednotlivých prostredí  je doplnený programovou časťou, ktorá ilustruje pouţitie 

rozoberaných princípov pri vývoji jednoduchej kniţnice tried. Cieľom ukáţkových programov nie je 

implementácia konkrétneho produktu alebo algoritmu. Ide o vhodne volené krátke bloky kódu, ktoré 

slúţia na ilustráciu ako má byť postup aplikovaný, prípadne čo je alebo nie je moţné v danom 

prostredí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3
 Preklad termínu podľa českého prekladu (43) str. 102. Anglický termín Design by Contract je registrovaná 

ochranná známka firmyI nteractive Software Engineering, Inc. US. 
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2 Návrh na základe zmluvy 

2.1 Motivácia 

Jednou z najdôleţitejších metrík pri posudzovaní adopcie novej technológie do komerčnej praxe je 

produktivita, teda schopnosť vyprodukovať väčší objem práce, alebo produktu za menšie kvantum 

času. Pri hodnotení produktivity sú zisky z novej technológie jasné a merateľné, pretoţe je ich moţné 

okamţite pretransformovať na zníţené náklady na čas, pracovnú silu a v konečnom dôsledku zvýšený 

zisk. Nemala by byť však jediným kritériom, inak dochádza k poklesu kvality na úkor kvantity. 

Objektovo orientované programovanie je jedným z prístupov, ktorý prináša okamţitý zisk  

zo zvýšenej produktivity a mnohokrát ako vedľajší efekt, aj zvýšený dôraz na kvalitu výsledného 

softvérového produktu. Tento dôraz na kvalitu je výsledkom snahy o znovupouţiteľnosť, ktorá ústi 

do budovania softvérových komponent, kniţníc a platforiem. Nielenţe tieto komponenty šetria čas, 

ale tým, ţe sa kód neopakuje na viacerých miestach aj uľahčujú testovanie, dokumentáciu 

a zjednodušujú údrţbu, prípadne opravu chýb. Softvér vyuţívajúci znovupouţiteľné komponenty 

nahrádza mnoho závislostí na roztratených duplicitných blokoch kódu závislosťou na jednej 

komponente. Je ţiaduce aby táto komponenta bola vysokej kvality, vyššej ako generický kód. 

V opačnom prípade neexistuje motivácia pouţívať takéto komponenty – neexistujú výhody v ich 

pouţití oproti nákladom na ich zakúpenie alebo nákladom vo forme dlhšieho vývoja. Keďţe softvér 

nie je, na rozdiel od fyzických produktov, vystavený únave materiálu a nezniţuje svoju kvalitu 

pouţívaním. Raz napísaná, otestovaná prípadne verifikovaná komponenta bude poskytovať rovnakú 

kvalitu v kaţdom čase. Kvalitné znovupouţiteľné komponenty vyţadujú rovnako kvalitný návrh 

a špecifikáciu a za týmto účelom bol vyvinutý prístup DbC.  

2.2 Princíp zmluvy 

Návrh na základe zmluvy je prístup k návrhu softvéru, ktorej priekopníkom sa stal jazyk Eiffel 

(1). Tento termín predstavil jeho tvorca, Bertrand Meyer, ako filozofiu, ktorá by mala riadiť vývoj 

aplikácií a ktorej vyústením bol práve spomínaný Eiffel. Predpisuje návrhárom aby pri návrhu 

formálne, precízne a verifikovateľne špecifikovali rozhrania tried a rutín. Táto návrhová technika 

získala názov podľa metafory s obchodnou zmluvou, ktorá sa vyuţíva na jej vysvetlenie. 

Vo svete obchodu sa medzi dvoma stranami podpisujú zmluvy, kde jedna z nich (dodávateľ) 

má vykonať nejakú činnosť pre stranu druhú (zákazník). Obe strany očakávajú od zmluvy nejaký zisk 

a zase naopak sa zaväzujú splniť nejaký záväzok. To, čo zvyčajne jedna strana berie ako záväzok je 

zvyčajne zisk pre stranu druhú. Cieľom zmluvy je presne definovať tieto zisky a záväzky. Takúto 

zmluvu si môţeme znázorniť graficky vo forme tabuľky: 
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 záväzok zisk 

zákazník 

musí zaručiť vstupnú podmienku môže získať z výstupnej podmienky 

 byť na letisku minimálne 30 minút 

pred odletom 

 mať len povolenú batoţinu 

 mať zakúpený lístok 

 dorazí do destinácie 

dodávateľ 

musí zaručiť výstupnú podmienku môže predpokladať vstupnú podmienku 

 previezť zákazníka do destinácie 

 nemusí odviezť zákazníka, ktorý 

dorazil na letisko neskoro 

 nemusí odviezť zákazníka, ktorý má 

nepovolenú batoţinu 

 nemusí odviezť zákazníka ktorý 

nemá zakúpený lístok 

 

Zmluva chráni obe strany. Zákazníka tým, ţe definuje, čo má byť vykonané a dodávateľa tým, 

ţe hovorí, ţe dodávateľ nie je zodpovedný za vykonávanie činností mimo rozsah zmluvy. 

Rovnaký princíp môţeme aplikovať aj na softvér. Predpokladajme softvérovú komponentu E. 

Na naplnenie svojho účelu (splnenie svojej zmluvy). E pouţije určitú stratégiu, ktorá zahŕňa niekoľko 

podúloh t1 aţ tn. Ak je podúloha netriviálna, bude vykonaná volaním určitej rutiny R. Inak povedané 

E zadá podúlohu R. Takáto situácia by mala byť riadená dobre definovaným zoznamom záväzkov 

a ziskov – zmluvou. 

Predpokladajme, ţe ide o úlohu vloţenia nejakého záznamu do slovníka (kolekcia, kde kaţdý 

záznam je identifikovaný reťazcom znakov slúţiacich ako kľúč) limitovanej kapacity. Kontrakt 

môţeme zapísať nasledovne: 

 záväzok zisk 

zákazník 

musí zaručiť vstupnú podmienku môže získať z výstupnej podmienky 

 zaistiť, ţe slovník nie je plný 

 zaistiť, ţe kľúč je neprázdny reťazec 

 získa aktualizovaný slovník so 

záznamom identifikovateľným podľa 

kľúča 

dodávateľ 

musí zaručiť výstupnú podmienku môže predpokladať vstupnú podmienku 

 vloţiť daný záznam do slovníka 

 zaručiť, ţe je identifikovateľný 

pomocou kľúča 

 nerobiť nič ak je slovník prázdny 

 nerobiť nič ak je kľúčom prázdny 

reťazec 
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2.3 Štruktúra zmluvy 

Zmluva obsahuje najdôleţitejšie informácie ktoré je moţné o rutine zistiť – aké predpoklady musí 

volajúca strana splniť pred volaním rutiny a čo tým ktorá strana získa. Táto informácia je tak dôleţitá, 

ţe by nemalo zostať pri neformálnej špecifikácii zmluvy, ale táto informácia by mala sprevádzať 

rozhranie rutiny. Cieľom nástrojov pre podporu DbC prístupu, či sú to uţ syntaktické konštrukcie, 

metadáta alebo preprocesorové komentáre, je integrácia týchto informácii priamo do zdrojového 

kódu. 

Kaţdá zmluva zvyčajne začína predstavením strán, ktoré zmluvu uzatvárajú. V programe sú 

obe strany jasne definované ako volajúci a volaný. Zmluva ďalej obsahuje vec, objekt alebo činnosť, 

ktorá je predmetom zmluvy. Účel rutiny je v programe identifikovaný jej názvom a spôsob, ktorým 

bude tento účel dosiahnutý,  je bliţšie popísaný v jej tele. Vstupné a výstupné podmienky je moţné 

prirovnať k prerekvizitám nutným k naplneniu zmluvy oboma stranami a je nutné ich dodať/odovzdať 

v rámci plnenia zmluvy. 

V ďalších častiach sa budem venovať jednotlivým typom informácií, ktoré zmluva rutiny môţe 

definovať (nemusí pri kaţdej príleţitosti definovať všetky informácie, ale len tie, ktoré sú relevantné 

pre volanie rutiny). 

2.3.1 Vstupné a výstupné hodnoty 

Rutina je základ a najväčší prínos štruktúrovaného programovania
4
 a umoţňuje prehľadnejší 

a organizovanejší prístup k výstavbe kódu.  Ide o znovupouţiteľný blok kódu, ktorý za daným účelom 

sekvenčne vykonáva príkazy programátora a jeho funkčnosť je závislá na voľbe parametrov. 

Parametre rutiny predstavujú vstupné hodnoty. Výstupné hodnoty sú reprezentované buď návratovou 

hodnotou, alebo výstupnými parametrami. Definícia rozhrania rutiny určuje, aké vstupné hodnoty 

vyţaduje a aké ponúka výsledky. V tomto ohľade návrh na základe zmluvy a štruktúrované 

programovanie poskytujú rovnakú vyjadrovaciu schopnosť. V jazykoch, kde je DbC nadstavbou je 

zachovávaný formát vstupu a výstupu daný syntaxou hostiteľského jazyka. 

2.3.2 Vstupné a výstupné podmienky 

Vstupné podmienky (angl. preconditions) sú podmienky, ktoré musí volajúca strana splniť pred 

volaním rutiny. Z pohľadu programovacieho jazyka sú tieto zapísané vo forme logickej podmienky 

alebo predikátu. V jazykoch bez podpory DbC slúţia k rovnakému účelu asercie. Blok kódu chránený 

vstupnou podmienkou garantuje, ţe bude vykonaný tak ako je očakávané, resp. stanovené v zmluve. 

V prípade, ţe kód pokračuje napriek nesplneniu vstupnej podmienky nie je moţné zaručiť správnu 

funkčnosť a pravdepodobne bude vyvolaná výnimka. Napríklad aritmetická operácia delenia 

                                                      
4
 český preklad (45), str. 178 
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vyţaduje ako vstupnú podmienku, aby deliteľ bol nenulové číslo, inak dôjde  k chybe pri delení 

nulou. Výnimka môţe byť reakciou na porušenie zmluvy (proaktívna), alebo výsledkom chybnej 

činnosti rutiny (reaktívna). V kontexte zmluvy by bolo moţné prirovnať vyvolanie výnimky 

ku sankcii, alebo anulovaniu zmluvy kvôli porušeniu zmluvných podmienok. 

Výstupné podmienky (angl. postconditions) sú podmienky, ktoré sa volaná strana zaväzuje 

splniť pred ukončením svojej činnosti. Podobne ako vstupná podmienka je zapísaná ako logický test. 

Napríklad výpočet absolútnej hodnoty určite vţdy vráti nezáporné číslo. Ak po návrate z volanej 

rutiny táto podmienka neplatí, došlo k porušeniu výstupnej podmienky, čo môţe signalizovať 

zlyhanie, alebo chybu implementácie a je bezpečnejšie takýto výsledok nepouţiť. 

Mechanizmus kontroly je síce rovnaký, dôleţitý rozdiel je však v tom, ktorá strana sa zaväzuje 

k splneniu podmienky a ktorá overuje jej plnenie. V jazykoch bez priamej podpory DbC sú vstupné 

podmienky typicky kontrolované aserciami na začiatku tela volanej rutiny. Výstupné podmienky sú 

zase kontrolované v tele volajúcej rutiny po návrate z volania. 

Špeciálnu pozornosť vstupným a výstupným podmienkam je treba venovať pri 

budovaní hierarchie tried pomocou objektovo orientovaných jazykov. Podľa Liskovovej 

substitučného princípu (2), vstupné podmienky v odvodenej triede musia byť maximálne tak silné ako 

v bázovej triede, zatiaľ čo výstupné podmienky musia byť minimálne tak silné ako v bázovej triede. 

Inak povedané, odvodená trieda môţe byť tolerantnejšia ku vstupu ale môţe byť len precíznejšia  

ku výstupu ako bázová trieda. Ide v podstate o inú formuláciu problému generalizácie/špecializácie 

v relácii dedičnosti. 

2.3.3 Invarianty 

Vstupné a výstupné podmienky sa týkajú jednotlivých rutín. V objektovo orientovanom 

programovaní je ţiaduce disponovať aj mechanizmom, ktorý umoţňuje overiť to, ţe všetky objekty 

danej triedy spĺňajú určitú vlastnosť. Na to slúţia invarianty, ktoré je moţné prirovnať k aserciám na 

úrovni triedy. Je teda moţné invariant vyjadriť ako podmienku, ktorá je platná od vytvorenia objektu 

po ukončenie jeho ţivota. Táto podmienka musí platiť vţdy, keď je objekt prístupný manipulácii 

zvonka, teda pri volaní rutín jeho verejného rozhrania, resp. návrate z ich volania. Je teda moţné 

porušiť invariant počas vykonávania rutiny, alebo pomocou súkromného rozhrania triedy. Invariant 

navonok porušený nie je, takéto postupy sa však neodporúčajú. 

Podobne ako aj pri vstupných a výstupných podmienkach je treba venovať špeciálnu pozornosť 

dedičnosti – odvodené triedy musia dodrţiavať invarianty definované ich bázovými triedami. Pri 

manipulácii s odvodenými triedami je totiţ nutné, aby ich bolo moţné pouţiť pomocou bázového 

rozhrania. Odvodená trieda môţe totiţ ponúkať viac, ale minimálne to, čo bázová. 

V teórii zmlúv je invariant niečo ako všeobecná podmienka, ktorá platí pre celú mnoţinu 

zmlúv. 
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2.3.4 Chyby a výnimky 

Takmer všetky v súčasnosti pouţívané vyššie programovacie jazyky implementujú mechanizmus  

na signalizáciu chybových, alebo výnimočných stavov pomocou výnimiek. Výnimky sú integrované 

do jazyka na syntaktickej úrovni, často je moţné pomocou nich získať informácie o chybe niţšej 

úrovne (operačný systém, hardvér). 

Ak ignorujeme syntaktické rozdiely v implementácii, existuje iba niekoľko málo odlišných 

štýlov práce s výnimkami. Výnimka je typicky špeciálny typ objektu, pre ktorý existujú príkazové 

bloky na jeho vyvolanie a zachytenie. Výraznejšie rozdiely sú vo filozofii pouţívania výnimiek. 

Niekde sú výnimky odporúčané aj na činnosti ako riadenie toku programu, inde sú zavrhované, alebo 

ignorované kvôli zloţitosti ich implementácie a zvýšeným nárokom na platformu. Líši sa aj postoj 

k tomu, čo vyvolanie výnimky vlastne znamená, či je moţné ju ignorovať, alebo naopak, či je 

uţitočná existencia nemaskovateľných výnimiek reprezentujúcich kritické zlyhania systému. 

Návrh na základe zmluvy zahŕňa do špecifikácie rozhrania aj definíciu chybových stavov 

a výnimiek, situácií, ktoré môţu nastať pri plnení zmluvy. Implementácie DbC v rôznych jazykoch 

profitujú z existencie mechanizmu na spracovanie výnimiek v hostiteľskom jazyku. Implementovať 

tento  mechanizmus je všeobecne náročné a pridávať ho dodatočne by si vyţiadalo nesmierne úsilie 

v lepšom prípade, v horšom by nebolo moţné vôbec. DbC predstavuje vyššiu abstrakciu ako 

izolovaný mechanizmus pre prácu s výnimkami a preto z pravidla kaţdé prostredie s DbC prístupom 

obsahuje podporu výnimiek.  

2.3.5 Vedľajšie efekty 

Rutina spôsobuje vedľajší efekt, ak okrem vrátenia hodnoty vykonáva ďalšiu činnosť ako modifikáciu 

globálnych/statických premenných, výstupných parametrov, alebo napríklad zápis na disk. Vedľajšie 

efekty sú typické pre imperatívne jazyky (štruktúrované i objektovo orientované) kde rutiny primárne 

slúţia na vykonávanie činností. Opakom sú funkcionálne jazyky, ktoré sa snaţia vedľajšie efekty 

minimalizovať a rutiny pouţívajú len kvôli návratovým hodnotám.  

Vedľajšie efekty robia program zloţitejším na pochopenie a predvídanie, keďţe okrem 

návratových hodnôt je treba sledovať aj vedľajšie efekty na ktorých tok riadenia často závisí. 

Typickým príkladom rutiny bez vedľajšieho efektu sú výpočty, alebo dotazy. Výpočet funkcie sínus 

pravdepodobne nespôsobí vedľajší efekt a nebude problém nahradiť ho priamo výsledkom, alebo ho 

zavolať opakovane a získať vţdy ten istý výsledok z rovnakého vstupu. 

Rutiny implementované v imperatívnych jazykoch vedľajšie efekty zvyčajne popisujú 

vo svojej špecifikácii. Keďţe základnou myšlienkou návrhu na základe zmluvy je zahrnúť  

do špecifikácie rozhrania relevantné informácie, môţu sa aj vedľajšie efekty stať súčasťou zmluvy 
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2.4 Porovnanie DbC s existujúcimi 

mechanizmami 

Návrh na základe zmluvy je blízky existujúcim mechanizmom na kontrolu spoľahlivosti kódu, ako sú 

asercie, výnimky alebo formálna špecifikácia. 

Asercie sú jednoduché príkazy v kóde, testujúce stav prostredia alebo premenných. Pouţívajú 

sa na potvrdenie predpokladu, ţe vykonávanie kódu prebieha v poriadku a vstupné, alebo výstupné 

podmienky boli splnené. 

Výnimky predstavujú v súčasnosti štandardný mechanizmus pre ohlasovanie chýb v kóde.  

Vo väčšine objektovo orientovaných programovacích jazykov tvorí mechanizmus vyhadzovania 

a odchytávania výnimiek súčasť syntaxe a je nutné ho zohľadniť uţ pri návrhu. 

Formálna špecifikácia je ďalšou alternatívou k návrhu podľa zmluvy aj keď sféra jej pouţitia je 

zvyčajne na akademickej pôde. 

2.4.1 Asercie 

Najvýznamnejším rozdielom medzi aserciami a návrhom na základe zmluvy je fakt, ţe asercie sú 

časťou výkonného kódu a nie súčasťou rozhrania. Nie je teda moţné ich vyuţiť na účely návrhu 

a nemajú popisnú schopnosť ako zmluva v DbC. Je moţné ich pouţiť len na testovanie podmienok 

v kóde, čo prináša problémy s prehľadnosťou, alebo údrţbou kódu v prípade, ţe kód asercií validuje 

veľké mnoţstvo vstupných podmienok. 

Pri práci s aserciami sa vyskytujú dva časté problémy. Po prvé, asercie bývajú zvyčajne 

vystavené podmienenej kompilácii. To je dôsledkom rozšíreného názoru, ţe asercie sa majú pouţiť 

len na testovanie počas vývoja a v uvoľnenom kóde sa nemajú vyskytovať ,čo je však v rozpore s 

princípom rýchleho zlyhania (3). Druhou typickou chybou býva pouţitie asercie s vedľajším efektom. 

To môţe mať nečakané následky v prípade, ţe je program ukončený kvôli zlyhanej asercii ale počas 

kontroly asercie boli modifikované dáta. Prípadne v kombinácii s podmienenou kompiláciou môţe 

byť takýto príkaz odstránený a program, ktorý spoliehal na jeho výsledok nečakane zlyhá a to 

dokonca v ostrej prevádzke. 

Keďţe asercie sú súčasťou tela rutiny a nie jej rozhrania, nie je moţné ich pouţiť ako náhradu 

zmluvy v prípade dedičnosti pri preťaţovaní metód – metóda takto môţe porušiť, alebo úplne 

ignorovať definované vstupné a výstupné podmienky (Liskovovej substitučný princíp). 

Napriek týmto nedostatkom, veľkou výhodou asercií na rozdiel od DbC zmlúv je ich existencia 

v takmer kaţdom programovacom jazyku a jednoduchosť ich pouţitia a implementácie. Určite je 

výhodnejšie pouţiť slabší overovací prostriedok ako ţiadny, ak tým môţeme zvýšiť kvalitu 

výsledného produktu. 
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2.4.2 Výnimky 

Jazyky podporujúce výnimky ich vyuţívajú primárne ako mechanizmus signalizácie chybového, 

alebo neočakávaného stavu. Vďaka faktu, ţe definujú typ chyby, popisujú jej príčinu a v niektorých 

jazykoch sú súčasťou
5
 rozhrania metódy, plnia podobnú funkciu ako časť zmluvy popisujúca chyby 

a výnimky. 

Rozdielom medzi zmluvou a výnimkou je, ţe výnimka je uţšie špecializovaný mechanizmus 

a nie je nijak širšie zasadený do konceptu zmluvy. Vyuţitie výnimiek teda neslúţi na špecifikáciu 

rozhrania, ale skôr na riadenie toku programu, alebo na validáciu uţívateľského vstupu. Rutiny často 

obsahujú niekoľko blokov odchytávania výnimiek, čo negatívne ovplyvňuje prehľadnosť 

a čitateľnosť. Mechanizmus spracovania výnimiek je tieţ kritizovaný pre svoju ťaţkopádnosť, 

pretoţe bloky odchytávania neposkytujú moţnosť chytiť rôzne typy výnimiek v jednom bloku, čo 

často vedie k ďalšej duplikácii. 

Dôleţitým faktorom je aj rozdiel implementácie výnimiek v rôznych jazykoch, inak povedané 

úroveň integrácie do jazyka (súčasť syntaxe, metadáta, externá špecifikácia). 

2.4.3 Formálna špecifikácia 

Návrh na základe zmluvy si nekladie za cieľ definovať úplnú a vyčerpávajúcu špecifikáciu rozhrania 

tried a ich členov tak, ako to robí formálna špecifikácia. Aj keď formálna špecifikácia ponúka vyššiu 

úroveň garancie kvality, je pre praktické účely neúmerne náročná na čas, čo je v komerčnom 

prostredí, kde je produktivita kritická, neţiaduce. 

Ďalšou výhodou návrhu na základe zmluvy je, ţe jazyk pre špecifikáciu zmluvy je ten istý, ako 

jazyk pouţitý na návrh a programovanie (viď kapitola 0), zatiaľ čo jazyky pre formálnu špecifikáciu 

sú nespustiteľné, alebo pouţiteľné len na prototypovanie. Výsledkom DbC prístupu je bezproblémová 

integrácia jednotlivých častí vývojového cyklu návrh – implementácia – údržba. Nie je treba 

pouţívať odlišné modelovacie prostriedky, spôsoby zápisu, alebo iné konceptuálne úrovne a tým 

pádom nedochádza k problémom medzi transformáciou jedného modelu na druhý. Tieţ sa aj 

zjednodušuje údrţba modelov, keďţe nie sú duplikované na viacerých miestach. Vývojový cyklus 

potom môţe hladko prebiehať medzi rôznym fázami a redukuje sa aj sada nástrojov potrebných  

k vývoju. 

  

                                                      
5
 (10) kapitola 11 popisuje kontrolované výnimky v jazyku Java 
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2.5 Implementácia DbC v rôznych prostrediach 

Existuje viacero prístupov k implementácii návrhu na základe zmluvy. Líšia sa nielen spôsobom, 

akým boli implementované v konkrétnom jazyku, ale aj mierou podpory jednotlivých prvkov. 

Niektoré implementácie nepodporujú predikáty, niektoré zase riešia kontrolu podmienok aserciami, 

iné výnimkami alebo špeciálnymi inštrukciami. 

Návrh na základe zmluvy sa vyvinul a bol propagovaný jazykom Eiffel, ktorý obsahuje 

kompletnú syntaktickú podporu. Nové jazyky, ktoré vznikli neskôr a boli prístupom DbC ovplyvnené, 

prevzali a vo svojej syntaxi implementovali potrebné konštrukcie, napríklad Oxygene (4), 

vychádzajúci z jazyka Object Pascal. 

Jednoduchým spôsobom, ktorým je moţné DbC aspoň simulovať, je vytvorenie kniţníc 

obsahujúcich rutiny pre kontrolu invariantov, vstupných a výstupných podmienok. Tento prístup ale 

nie je plnohodnotnou implementáciou DbC, väčšinou len zaobaľuje asercie, alebo podobné 

mechanizmy. Naviac bez podpory kompilátora musí kontrolovať podmienky v tele rutiny a teda 

navonok skrýva dôleţite detaily špecifikácie rozhrania. Výhodou je moţnosť implementácie 

v kaţdom programovacom jazyku bez nutnosti písať dodatočný kompilátor/preprocesor a zachovanie 

úplnej spätnej kompatibility (podmienky sú z pohľadu kompilátoru obyčajné príkazy). 

Pre populárne jazyky, ktoré majú širokú a zameraním heterogénnu uţívateľskú základňu 

uţívateľov, musia byť potrebné konštrukcie pridané iným spôsobom ako je zmena syntaxe jazyka. 

Tieto jazyky môţu byť riadené viacerými záujmovými skupinami, komunitou alebo štandardami, ako 

napríklad C++ alebo Java. Prípadne môţe ísť o jazyky, kde sú zmeny riadené účelne a konzervatívne, 

ako C# a rodina .NET jazykov. V takejto situácii sa ukázala jazyková nadstavba ako najvhodnejší 

prístup. Pre C/C++ existuje napríklad nadstavba GNU Nana (5), ktorej cieľom je nahradiť jednoduché 

assert makrá a na svoje fungovanie pouţíva C preprocesor a gdb. Pre Javu bol vytvorený preprocesor 

iContract (6), ktorý vyhľadáva v komentároch k rutinám direktívy v jazyku OCL
6
. Tieto nástroje 

kompilujú zmluvy a podľa nich inštrumentujú kód. Interne teda fungujú ako rozšírenie asercií, avšak 

sú často jediným praktickým spôsobom, ako DbC prístup implementovať a poskytujú spätnú 

kompatibilitu (zdrojový kód je moţné kompilovať štandardným postupom, zmluvy budú ignorované). 

  

                                                      
6
 Object Constraint Language – jazyk pre zápis obmedzení (štandard spravovaný Object Management Group) 



 14 

3 Implementačné prostredia 

V tejto kapitole sa budem venovať jednotlivým prostrediam, na ktorých bude v implementačnej časti 

projektu demonštrované programovanie s DbC prístupom. Výber prostredí bol realizovaný tak, aby 

poskytol prierez spektrom existujúcich implementácií DbC na platforme .NET. Jednotlivé prostredia 

reprezentujú rôzne spôsoby implementácie, poskytujú rôzne nástroje a v niektorých prípadoch 

vyţadujú aj odlišný prístup k návrhu.  

3.1 .NET 

Platforma Microsoft.NET je rozšíreným prostredím pre vývoj komerčných aplikácií širokého rozsahu. 

Jej bohaté moţnosti a popularita spôsobuje aţ lavínový efekt a narastá percento vývojárov, nástrojov 

a technológií, ktoré sa na ňu zameriavajú. Vznikajú aj nástroje vedeckého, alebo akademického 

pôvodu a jednou z oblastí, v ktorej sa tento záujem prejavil, je programová verifikácia. Prostredie 

.NET je silno/staticky typované, čo zvyšuje bezpečnosť programov voči chybám, ktorých dôvodom je 

typová nezhoda a ktoré sa prejavujú aţ za behu programu. Kompilátor dokáţe takéto chyby odhaliť 

a upozorniť na ne ešte počas prekladu. Vynútením povinnej identity typov je tieţ moţné zaviesť  

a kontrolovať invarianty tried. To umoţnilo záujem o tvorbu nástrojov na statickú verifikáciu kódu 

pre platformu .NET. 

.NET je primárne pouţívaný ako prostredie pre vývoj komerčných aplikácií a tomu bola 

prispôsobená aj tvorba verifikačných nástrojov. V praxi sú dostupné prostriedky (peniaze, čas, ľudská 

sila) zvyčajne fixné a nástroje na zvýšenie kvality by sa nepresadili, ak by mali výrazne negatívne 

ovplyvniť produktivitu. Návrh na základe zmluvy inšpirovaný jazykom Eiffel je povaţovaný  

za komerčne pouţiteľnú techniku, na rozdiel od zloţitejších metód matematickej verifikácie. Aj keď 

kvalita a bezpečnosť kódu je povaţovaná za jednu z priorít v .NET, doteraz
7
 neexistuje priama 

podpora DbC v CLR
8
 a v jazykoch smerovaných na vývoj pod .NET od Microsoftu (C#, Visual Basic 

.NET). Okrem kompilátora je moţné pouţiť na statickú verifikáciu nástroj FxCop, ktorým je moţné 

analyzovať skompilovaný kód v CIL
9
 a odhaliť potenciálne problémy, alebo upozorniť na doporučené 

praktiky vývoja pre .NET. 

Podľa Microsoftom zverejnenej roadmapy bude nadchádzajúca verzia .NET 4.0 obsahovať 

podporu pre DbC natívne a so zachovaním spätnej kompatibility. Ide o vyústenie snahy výskumného 

tímu v Microsoft Research, ktorý pracoval na projekte Code Contracts. Zmluva bude poskytovať 

dodatočnú spresňujúcu informáciu o rozhraní rutín a tried, ktorá bude môcť byť za behu kontrolovaná 

avšak bude zachovaná moţnosť vývoja aplikácií bez pouţitia prístupu DbC. CTP verzia .NET 4.0 

                                                      
7
 V čase písania tohto projektu je aktuálna verzia .NET 3.5, uvoľnená v novembri 2007 

8
 Common Language Runtime – manaţované behové prostredie pre .NET aplikácie, virtuálny počítač 

9
 Common Intermediate Language – manaţovaný kód ktorý je pri spustení preloţený na natívny kód platformy 
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a Visual Studia 2010 umoţňuje písanie kontraktov, ich verifikácia však zatiaľ nie  je moţná. Podpora 

DbC umoţní aj lepšie vyuţitie nástrojov pre testovanie formou bielej skrinky ako Pex, ktorý podľa 

informácií z kontraktu môţe generovať testy pre hraničné hodnoty uvedené v podmienkach. 

3.1.1 Spec# 

Do doby, kým bude uvoľnená nová verzia .NET je najkvalitnejším prostredím pre programovanie 

s prístupom DbC v jazyku C# na platforme .NET Spec#. Spec# je komplexné prostredie obsahujúce: 

 Programovací jazyk, ktorý je rozšírením C# a umoţňuje zápis podmienok, invariantov, 

deklaráciu výnimiek v rozhraní metódy (podobne ako v Jave) a podporuje pouţívanie non-null 

typov. 

 Kompilátor, ktorý zmluvy preloţí a vyprodukuje kód na kontrolu zmlúv, ktorým sa za behu 

overuje ich platnosť. Zmluvy vloţí do kompilátu aj ako metadáta pre ďalšie pouţitie 

verifikačnými nástrojmi. Kompilátor pri preklade tieţ kontroluje priradenia non-null typov 

a bloky odchytávania výnimiek. 

 Statický a dynamický verifikátor. Statický verifikátor vyuţíva algoritmus na overovanie hypotéz 

tvorených podmienkami v zmluve. Dynamický verifikátor má za behu k dispozícii aktuálny stav 

prostredia a parametrov a kontroluje, či obe strany spĺňajú pri predávaní riadenia podmienky 

definované v zmluve. 

 Generátor testov, ktorým je moţné automatizovať kontrolu zmlúv. Test je vygenerovaný podľa 

metadát a nie je nutné ho písať ručne. 

 Integrácia do Visual Studia. Pouţívanie nástrojov z jedného známeho prostredia uľahčuje prácu 

a zvyšuje rýchlosť adopcie nových techník. 

 Nástroj na kontrolu modelu pre pouţitie architektom alebo návrhárom. 

3.1.2 Code Contracts 

Code Contracts je pripravované API
10

, ktoré má byť integrované do nadchádzajúcej verzie .NET 4.0. 

Ide o interný výskumný projekt Microsoft Research, ktorý bol nedávno zverejnený a uvoľnený do 

distribúcie na akademické a neskôr aj komerčné účely. Vychádza z projektu Spec# (pracuje na ňom 

takmer rovnaký tým) ale na rozdiel od neho nepôjde o špeciálny jazyk ale o kniţnicu pouţiteľnú 

v kaţdom .NET kompatibilnom jazyku. To má zaručiť jazykovú neutralitu a rozšíriť programovanie 

s prístupom DbC medzi širšie publikum. Ďalším faktorom, ktorý podporuje indície, ţe podpora DbC 

je povaţovaná za prioritu pri vývoji ďalšej verzie .NET je začlenenie Code Contracts priamo 

základných assembly .NET. 

                                                      
10

 Application Programming Interface 
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3.1.3 Eiffel 

Eiffel, ktorý je priekopníkom návrhu na základe zmluvy bol aj jeden z prvých jazykov 

nepochádzajúcich od Microsoftu, ktoré bolo moţné pouţiť na vývoj na platforme .NET. Ide o veľmi 

vplyvný jazyk, z ktorého veľa čŕt bolo prevzatých jazykmi ako Java a C#. Je pouţívaný nielen na 

výučbu programovania, ale dosahuje úspechy aj v komerčnej praxi, kde je pouţívaný v oblastiach 

ktoré si vyţadujú vysokú spoľahlivosť ako zdravotníctvo alebo letecký priemysel. Jazyk je 

štandardizovaný ISO/ECMA a neustále sa vyvíja. 

Eiffel je moderný objektovo orientovaný jazyk a podporuje štandardnú paletu konštrukcií ako 

dedičnosť (dokonca viacnásobná), zapúzdrenosť, typovú bezpečnosť, polymorfizmus, podporu 

generických typov, alebo automatickú správu pamäte. Návrh na základe zmluvy tvorí jeden  

zo základných kameňov a nejde len o podporu v syntaxi jazyka, ale aj o filozofiu jazyka. 

. 

3.1.4 Oxygene 

Oxygene, v minulosti označovaný ako Chrome, je programovací jazyk zaloţený na jazyku Object 

Pascal, presláveného hlavne vďaka Delphi. V súčasnosti sa stal Oxygene pokračovateľom Delphi, 

ktoré upustilo z vlastného produktu Delphi. NET v prospech Oxygene distribuovaného ako Delphi 

Prism. Ide o moderný objektovo orientovaný jazyk na úrovni C#, na rozdiel od neho však integruje 

návrh na základe zmluvy priamo do syntaxe jazyka.  
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4 Implementácia DbC na platforme 

.NET 

4.1 Existujúce mechanizmy a konštrukcie v C# 

4.1.1 Výnimky 

4.1.1.1 Výnimky v C# .NET 

Výnimky v C# (7) a v .NET všeobecne, poskytujú štruktúrovaný, jednotný a typovo bezpečný spôsob 

ako zaobchádzať s chybovými stavmi na úrovni systému i aplikácie. Podobne ako všetko ostatné  

v .NET i výnimky sú objekty – ide o inštancie triedy System.Exception. Táto trieda má niekoľko 

dôleţitých vlastností, ktoré sú spoločné pre všetky výnimky: 

 Message – vlastnosť typu string určená len na čítanie. Zrozumiteľne pre uţívateľa  popisuje 

príčinu vyvolania výnimky 

 InnerException – vlastnosť typu Exception určená len na čítanie. V prípade, ţe je 

neprázdna, obsahuje výnimku, ktorá spôsobila súčasnú výnimku. Takéto zreťazenie umoţňuje 

prácu s výnimkami na rôznych úrovniach abstrakcie 

BCL (8), štandardná kniţnica .NET, poskytuje dve triedy priamo odvodené zo System.Exception 

– System.SystemException a System.ApplicationException. Tieto triedy boli vytvorené 

na rozlíšenie výnimiek definovaných systémom a aplikačných výnimiek a predstavujú základ 

hierarchie výnimiek pre danú kategóriu. 

Pre ilustráciu je uvedený výsek z hierarchie výnimiek obsiahnutých v BCL. Aj keď sa môţe 

táto hierarchia javiť hlboká, v skutočnosti odvodené triedy reprezentujúce výnimky nepresiahnu tri 

úrovne dedičnosti. Z uvedenej hierarchie je tieţ  moţné spozorovať určité trendy 

 Pomenovanie – podľa konvencií názov triedy výnimky obsahuje sufix Exception 

 Menné priestory – výnimky sú členmi menného priestoru do ktorého logicky patria, napr. IO 

 Dedičnosť – ako vidieť na aritmetických výnimkách ArithmeticException alebo 

výnimkách vznikajúcich pri validácii parametrov ArgumentException, sú tieto odvodené od 

spoločného predchodcu  a umoţňujú tak v jednom záchytnom bloku spracovávať celú rodinu 

výnimiek. 

 System.Object 



 18 

 System.Exception 

 System.SystemException 

 System.ArgumentException 

 System.ArgumentNullException 

 System.ArgumentOutOfRangeException 

 System.ArithmeticException 

 System.DivideByZeroException 

 System.OverflowException 

 System.FormatException 

 System.OutOfRangeException 

 System.IO.IOException 

 System.IO.FileNotFoundException 

 System.IO.PathTooLongException 

 System.NotImplementedException 

 System.NotSupportedException 

 System.NullReferenceException 

 System.OutOfMemoryException 

 System.StackOverflowException 

 System.Threading.ThreadAbortException 

 System.UnauthorizedAccessException 

 System.ApplicationException 

Tabuľka 1 - Výsek z hierarchie výnimiek obsiahnutých v BCL (9) 

4.1.1.2 Syntaktické konštrukcie pre prácu s výnimkami v C# 

Na úrovni syntaxe obsahuje C# základnú podporu pre prácu s výnimkami. Príkaz  

throw E; 

preruší tok riadenia a pomocou výnimky zapísanej výrazom E signalizuje chybu alebo inú výnimočnú 

udalosť. Príkaz  

try { S } catch (X x) { T } 

zachytí kaţdú výnimku typu X vyvolanú príkazom S (resp. kódom zavolaným z S) a prejde do bloku 

spracovania výnimky T, kde x obsahuje objekt výnimky. Blok try môţe byť nasledovaný viacerými 

catch blokmi. V takom prípade je vybraný v poradí prvý blok ktorého typ zodpovedá typu vyvolanej 

výnimky. Príkaz  

try { S } finally { T } 
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vykoná príkaz S vţdy bezpodmienečne nasledovaný T, ktorý obsahuje „upratovací― kód. V prípade, 

ţe S vyvolá výnimku a T ukončí beh normálne, bude výnimka znovu vyhodená po ukončení 

finally bloku. Pouţitie bloku finally má význam v prípadoch, keď sa pracuje s objektmi, ktoré 

nie sú spravované automatickou správou pamäti, ako napr. otvorené súbory (garbage collector
11

) a 

ktoré je nutné uvoľniť ručne. Z dôvodu zjednodušenia syntaxe umoţňuje C# zapísať try-finally 

bloky kde try blok obsahuje try-catch ako  

try { S } catch (X x) { T } finally { U } 

4.1.1.3 Porovnanie mechanizmu výnimiek v C# a v Jave 

V tejto chvíli by bolo vhodné porovnať rozdiely v implementácii výnimiek v C#, C++ a v Jave, ktoré 

slúţili ako základ pri budovaní jazyka C# a ovplyvnili mnohé rozhodnutia jeho tvorcov.  

Pri porovnaní s Javou je najmarkantnejším rozdielom podpora Javy pre kontrolované výnimky 

(10). Kontrolované výnimky reprezentujú mechanizmus pomocou ktorého je moţné a zároveň 

kompilátorom vyţadované, aby metóda vo svojej signatúre deklarovala výnimky, ktoré môţe  

za svojho behu vyvolať. Toto umoţňuje kompilátoru staticky verifikovať, ţe potenciálne výnimky  

vo volanej metóde budú zachytené volajúcou metódou a spracované, alebo nespracované predané 

ďalej a deklarované v signatúre volajúcej metódy. Ďalšou výhodou tohto prístupu je, ţe moţné 

zlyhania poskytovateľa sú explicitne a verejne uvedené v syntaxi jazyka, čo umoţňuje 

programátorovi jasnejšie definovať kontrakt v klientskom kóde.  

Keďţe C# kontrolované výnimky neobsahuje (11), je nutné, aby zoznam potenciálnych 

výnimiek metódy bol dostupný aspoň informatívne pre programátora klientského kódu. Tvorcovia C# 

sa rozhodli pre zverejnenie tejto informácie vo forme XML dokumentácie metódy. Problém tohto 

prístupu je v tom, ţe dokumentácia nie je súčasťou assembly
12

 obsahujúceho kód, ale ide 

o samostatný súbor, ktorý nie je vyţadovaný a nemusí byť nutne dostupný, hlavne v prípade kódu 

tretej strany. V prípade, ţe tento súbor dostupný nie je, informáciu nie je moţné získať ani ako 

metadáta a jedinou moţnosťou je reverzné inţinierstvo. 

V ostatných aspektoch sú si obe implementácie veľmi podobné. Java i C# obsahujú funkčne 

i syntakticky identické konštrukcie na prácu s výnimkami (try-catch-finally), Java však kvôli 

existencii kontrolovaných výnimiek ide ďalej v budovaní hierarchie výnimiek. Základom hierarchie 

v Jave (12) je java.lang.Throwable, priamo odvodený z java.lang.Object. Ten sa ďalej 

delí na java.lang.Error pre kritické systémové chyby, ktoré by sa aplikácie nemali snaţiť 

zachytávať a java.lang.Exception pre výnimky, ktoré je moţné v aplikáciách rozumne 

                                                      
11

 Súčasť virtuálneho stroja .NET CLR, zodpovedná za automatickú správu pamäte 
12

 Modul obsahujúci CIL kompilát pre spustenie na .NET virtuálnom stroji. Jednotka verzovania a distribúcie na 

.NET platforme, navonok ide o spustiteľný súbor, alebo dynamicky linkovanú kniţnicu. 
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spracovať. Výhodou tohto prístupu je, ţe catch-all
13

 bloky v Jave ignorujú kritické výnimky, ktoré by 

nemala aplikácia spracovávať. Z triedy Exception je odvodená špeciálna trieda 

java.lang.RuntimeException reprezentujúca výnimky vyvolané JVM
14

. Výnimky vyvolané 

virtuálnym strojom nie je moţné povaţovať za zlyhanie volanej metódy – poskytovateľa a preto 

kompilátor nevyţaduje ich deklaráciu v signatúre metódy. Od verzie 1.4 obsahuje trieda Throwable 

naviac moţnosť zreťazenia výnimiek a pole pre popis príčiny. 

4.1.1.4 Porovnanie mechanizmu výnimiek v C# a v C++ 

Pri porovnávaní C# a C++ je nutné spomenúť dva najdôleţitejšie rozdiely. Po prvé, C++ nekladie 

ţiadne obmedzenia na typ objektu reprezentujúci výnimku a umoţňuje vyhodiť ľubovoľný objekt. 

Z dôvodu interoperability bola preto do syntaxe C# pridaná podpora pre všeobecné catch bloky 

try { S } catch { T } 

ktoré dokáţu zachytiť aj výnimky z iných jazykov, ktoré nemôţu byť reprezentované odvodením  

od triedy Exception. Takéto výnimky nie je moţné v C#  vyvolať (7) s.244, môţu však vzniknúť vo 

volanom kóde. Ide o sémanticky odlišnú konštrukciu od  

try { S } catch (Exception e) { T } 

ktorá ignoruje výnimky, ktoré v C# kóde nemôţu nikdy vzniknúť. 

Po druhé, C++ neobsahuje automatickú správu pamäte, ale alokácia a uvoľňovanie zdrojov 

prebieha v réţii programátora. Tento rozdiel je zásadný,  pretoţe správa pamäte implementovaná v 

.NET je z princípu nedeterministická a preto syntax C# obsahuje konštrukciu finally tam, kde je 

nutná deterministická správa zdrojov v prípade, ţe tok riadenia bol ovplyvnený vyhodením výnimky. 

C++ túto konštrukciu neobsahuje a pre korektnú správu zdrojov pri vyvolaní výnimky sa pouţíva 

návrhový vzor RAII
15

, ktorý vyuţíva fakt, ţe kaţdý objekt má implicitne daný rozsah platnosti. 

Okrem týchto základných rozdielov existuje viacero nuáns pri práci s výnimkami v C++, ktoré 

sú dané platformou, pre ktorú je daný kód vyvíjaný, ako i verziou a nastavením kompilátora. Je preto 

moţné aby funkčný kód po rekompilácii vykazoval neočakávané správanie (13). 

4.1.1.5 Zásady pre prácu s výnimkami 

Na záver je vhodné uviesť neformálne zásady a návody na prácu s výnimkami. V tejto oblasti existuje 

viacero protichodných názorov a doporučení, často spôsobených nepochopením mechanizmu 

výnimiek, poprípade skúsenosťou s odlišným programovacím prostredím. Pre zaobchádzanie 

s výnimkami v .NET slúţi ako kodifikácia pravidiel kniha (14) s. 211 od interného tímu vývojárov 

v MS zodpovedných za návrh a konzistenciu platformy .NET. Pre validáciu API s ohľadom  

                                                      
13

 bloky spracovania výnimiek, ktoré zachytávajú kaţdý typ výnimky, typicky pouţité ako centrálne 

spracovanie výnimiek. Zvyčajne majú formu catch (Exception e), kde Exception je základom 

hierarchie výnimiek 
14

 Java Virtual Machine 
15

 Resource Acquisition Is Initialization, (36) s.3 
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na návrhové zásady uvedené v tejto knihe bol vytvorený nástroj FxCop (15) (distribuovaný 

samostatne alebo ako súčasť vývojového rozhrania Visual Studio pod označením Code Analysis), 

ktorý je prehrešky schopný detegovať a navrhnúť riešenie. 

 Pouţívajte výnimky na signalizáciu chybového stavu namiesto špeciálnych návratových hodnôt. 

 Nepouţívajte výnimky pre návrat informácií a hodnôt z metódy, tj. na normálny tok riadenia. 

 Pouţívajte výnimky pri zlyhaniach a chybách, ktoré nie je moţné ignorovať. 

 Nezahadzujte výnimky a nezachytávajte výnimky, ktoré neviete spracovať. 

 Zoraďujte catch bloky od konkrétnych po všeobecné (kontroluje kompilátor). 

 Nepouţívajte výnimky ako indikátory nedostupného alebo neexistujúceho zdroja. 

 Nevyhadzujte triedu Exception, pouţívajte odvodené konkrétne triedy. 

 Nevytvárajte zbytočne nové triedy s výnimkami a snaţte sa udrţiavať plytkú hierarchiu tried. 

 Ak znovu vyhadzujete zachytenú výnimku, majte na pamäti úroveň abstrakcie  

a pridajte dodatočnú sémantickú informáciu pomocou zreťazenia výnimiek. 

 Implementujte centrálny bod na spracovanie výnimiek v aplikácii ako doplnok k lokálnemu 

spracovaniu a nie ako jeho náhradu. Okrem logovania slúţi aj ako spôsob, ako šetrne 

informovať uţívateľa o chybe a vyvolať reštart aplikácie. 

 Dokumentujte výnimky. 

 Logujte celé výnimky, nie len správy o príčine výnimky. Výnimky sú objekty – vytvárajte 

potrebné vlastnosti, nezneuţívajte vlastnosť Message ako úloţisko všetkých informácii  . 

 Pouţívajte bloky finally na uvoľnenie zdrojov, ktoré nepodliehajú automatickej správe. 

Garantujete tak, ţe aplikácia v prípade výnimky zostane v konzistentnom stave alebo sa ukončí. 

 Pri pochybách uprednostnite výnimku pred aserciou. 

 Kaţdá nová výnimka by mala implementovať všetky štyri základné konštruktory. 

Dodrţiavanie týchto zásad nielen systematizuje prácu s výnimkami, ale pomáha tieţ vyhnúť sa 

prípadom, kedy v kóde zostávajú nespracované výnimky. Tie sú typicky za behu zachytené 

v centrálnom spracovaní výnimiek, v priebehu ladenia ale potrebujeme takéto situácie testovať 

a odhaliť. Okrem dobre špecifikovaných jednotkových testov býva efektívne pouţiť nástroje  

na profilovanie kódu s trasovaním výnimiek ako Exception Hunter (16), súčasť RedGate ANTS 

Profiler. 
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Obrázok 1 - RedGate Exception Hunter (16) 

4.1.2 Asercie 

4.1.2.1 Asercie v C# .NET 

Podpora asercií v .NET existuje uţ od prvej verzie tejto platformy. Asercie sú súčasťou BCL a sú 

umiestnené v mennom priestore System.Diagnostics. Z dôvodu rozlíšenia asercií určených len  

na ladenie kódu a asercií, ktoré zostávajú v produkčnom kóde, rozhodli sa vývojári .NET vytvoriť dve 

triedy – Debug a Trace (17). Pomenovanie tried napovedá, ţe trieda Debug má slúţiť na ladenie 

kódu pred jeho uvoľnením a trieda Trace na inštrumentáciu kódu v produkčnom zostavení, často 

formou logovania asercií.  

Rozdielne správanie v rôznych verziách zostavenia je kontrolované podmienenou kompiláciou 

kódu pomocou prekladových symbolov spolu s direktívami preprocesoru, alebo novým spôsobom 

zavedeným v .NET pomocou atribútu podmienenej kompilácie.  

Pri pouţití symbolov a direktív je treba na začiatku súboru obsahujúceho zdrojový kód, alebo 

v prepínači kompilátora definovať symbol. V tomto prípade ide o existujúce symboly DEBUG 

a TRACE. Riadky zdrojového kódu S, ktoré majú byť podmienene kompilované sú uzavreté 

v preprocesorových direktívach 
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#if defined($SYMBOL) 

S 

#endif 

a v prípade, ţe bol symbol definovaný 

#define $SYMBOL 

sú riadky S zahrnuté do kompilátu. 

 

.NET ponúka ďalší spôsob ako podmienene kompilovať kód a to deklaratívne pouţitím atribútu 

ConditionalAttribute nad metódou. Pomocou atribútu nie je treba kód uzatvárať do blokov 

označených preprocesorovými direktívami, ktoré majú tendenciu zniţovať čitateľnosť kódu.  

Správanie tried Debug a Trace je primárne ovplyvnené faktom, ţe Visual Studio má 

implicitne definované symboly DEBUG a TRACE v Debug zostavení a symbol TRACE v Release 

zostavení. 

Obe triedy pouţívajú identický formát zápisu asercií a v prípade ich porušenia, reagujú 

zobrazením rovnakého uţívateľského dialógu. Asercia je zapísaná ako volanie metódy obsahujúcej 

predikát, ktorý je vţdy pravdivý počas korektného behu programu a text správy, ktorá je zobrazená 

v dialógu v prípade, ţe asercia zlyhala. Inštrumentácia nemusí mať len podobu dialógu, je moţné 

presmerovať výstup asercie pridaním objektu typu TraceListener do vlastnosti Listeners, čo je 

kolekcia monitorov výstupu. Zmena tejto vlastnosti má dopad na obe triedy, Debug i Trace. 

4.1.2.2 Využitie asercií 

Asercie reprezentujú spôsob, ako zapísať podmienky, pri ktorých je vylúčené, aby nastali 

v produkčnom kóde (preto na rozdiel od výnimiek nie je nutný mechanizmus na ich zachytávanie). 

Existujú dva tábory, ktoré zastávajú odlišné názory na vyuţitie asercií (18), (19) a (20). Niektorí 

programátori odporúčajú uvoľňovať kód obsahujúci asercie do produkčného zostavenia 

s odôvodnením, ţe tieto neplatné, neočakávané stavy nemôţu nastať a v prípade, ţe nastanú, je 

vhodnejšie, aby aplikácia bola ukončená ako keby pokračovala v nekonzistentnom stave. Druhá 

strana zase vidí vyuţitie asercií len vo fáze ladenia kódu a testovania. Vychádza z predpokladu, ţe ak 

kód prešiel testovaním aţ do produkčného zostavenia, nemá zmysel, aby obsahoval dynamickú 

kontrolu podmienok, ktoré nikdy nemôţu nastať a ktorých kontrola iba zvyšuje réţiu (niţší výkon, 

alebo väčšia veľkosť kompilátu).  

Asercie umoţňujú tvoriť robustnejší kód a v C# umoţňujú v obmedzenej miere zapísať vstupné 

a výstupné podmienky v prípade, ţe lepšia alternatíva nie je k dispozícii. Výhodou asercií je ich 

pouţitie v testovaní, kde môţu byť pouţité ako špecifikácia pomocou príkladu, keďţe jasne 

a formálne komunikujú účel. Za plnou implementáciou DbC mechanizmov však zaostávajú kvôli 

nemoţnosti pouţiť ich na statickú verifikáciu, extrakciu dokumentácie z kódu, alebo z dôvodu,  
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ţe nepodporujú dedičnosť – nie sú súčasťou signatúry metódy a ako jej obsah budú prepísané  

v preťaţenej verzii metódy. 

4.1.3 XML Dokumentácia 

Na rozdiel od jazyku Eiffel, ktorý vďaka plnej implementácii DbC umoţňuje formálnu špecifikáciu 

vstupných a výstupných podmienok metódy, neexistuje v C# podpora pre inú ako neformálnu 

špecifikáciu pomocou XML dokumentácie nad metódou, ktorá by slúţila pre informáciu 

programátora klientského kódu. Pomocou štandardne dostupných XML značiek (Tabuľka 1 - Výsek z 

hierarchie výnimiek obsiahnutých v BCL) môţeme v zdrojovom kóde popísať účel metódy, 

parametre, návratové hodnoty, obmedzenia pre hodnoty vstupu i výstupu,  prípadné výnimky, ktoré 

môţe metóda počas svojho behu vyvolať a dokonca príklady pouţitia. Kvalita tejto informácie je 

závislá na programátorovi zodpovednom za údrţbu dokumentácie, v prípade BCL býva typicky veľmi 

detailná a extenzívna. Výhodou je, ţe sa nachádza priamo v zdrojovom kóde a preto je v prípade 

tímového projektu okamţite k dispozícii kaţdému členovi. Neformálny zápis špecifikácie vedie 

k dichotómii – na jednej strane mu chýba exaktnosť formálnej notácie, na strana druhej robí 

dokumentáciu prístupnejšiu vďaka pouţitiu prirodzeného jazyka. 

Dokumentáciu je počas kompilácie moţné extrahovať do samostatného súboru, kompilátor sa 

postará aj o pridanie dodatočnej sémantickej informácie o pouţitých typoch. Pomocou existujúcich 

nástrojov sa dá transformáciou XML súboru vytvoriť API dokumentácia v rôznych formátoch, či uţ 

typicky XHTML alebo HTML Help (rovnakým spôsobom je distribuovaná MSDN kniţnica). 

Nevýhodou z pohľadu vývojára klientského kódu je nutnosť mať k dispozícii externý 

dokument so špecifikáciou metódy. Nie je zaručené, ţe informácia obsiahnutá v takejto dokumentácii 

bude vecná, presná a aktuálna a v niektorých prípadoch nemusí byť vôbec dostupná. Zo strany 

vývojára – producenta môţe byť záťaţou duplikovať informáciu obsiahnutú v kóde a prepisovať ju 

do dokumentácie. To vedie často k zanedbávaniu dokumentácie a nutnosti pri zásahu do kódu 

synchronizovať zmeny s dokumentáciou. 
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4.2 Vylepšenia existujúcich mechanizmov 

V predchádzajúcich kapitolách som sa venoval popisu a porovnaniu do akej miery je techniky DbC 

moţné implementovať a pouţívať na platforme .NET za pouţitia výnimiek, asercií a XML 

dokumentácie. Tieto existujúce mechanizmy môţeme efektívnejšie vyuţívať aj bez pouţitia 

dodatočných jazykových alebo platformových rozšírení, a to za pomoci nástrojov na vyhľadávanie a 

extrakciu implicitných kontraktov a pomocou jednoduchej DbC kniţnice v jazyku C#. 

4.2.1 Implicitné kontrakty a ich extrakcia 

V súčasnosti existujú na trhu nástroje pre automatizovaný refaktoring kódu ako Refactor! Pro (21) 

pre Visual Studio, ktorý dokáţe analyzovať parametre metódy, navrhnúť a doplniť vstupnú 

podmienku vo forme asercie, výnimky alebo okamţitého ukončenia metódy. V Refactor! Pro má 

tento refaktoring názov Create Method Contract a dokáţe navrhnúť kostru kódu, ktorý validuje či 

parametru bola priradená hodnota, alebo ide o prázdny zdroj.  

 

 

Obrázok 2 - Create Method Contract refaktoring v Refactor! Pro 

Vo svojej podstate ide o triviálny kus kódu, dôleţitý je, ale pri uváţení, ţe validácia parametrov 

je nutnosťou v kaţdom verejnom člene triedy. Minimálne môţeme vygenerovaný kód pouţiť ako 

šablónu a zmeniť predikát podľa potreby. 

Ďalším nástrojom, ktorý je k voľne dispozícii je GhostDoc (22), nástroj pre automatické 

generovanie dokumentácie pomocou, ktorého môţeme zverejniť špecifikáciu metódy v XML 

dokumentácii.  

 

 

Obrázok 3 - integrácia GhostDoc pluginu do Visual Studio IDE 
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GhostDoc pouţíva obmedzenú heuristiku na vytvorenie textu dokumentácie z názvov metódy, 

parametrov, a všeobecných konvencií pre pomenovávanie. Okrem tohto je schopný extrahovať 

sémantickú informáciu o pouţitých typoch, v prípade preťaţenia metódy získať dokumentáciu 

k bázovému členu a čo je najdôleţitejšie, je schopný analyzovať kód a zahrnúť do dokumentácie 

vyvolané výnimky. V porovnaní s jazykom Eiffel, kde je získanie dokumentácie k metóde 

jednoduchšie kvôli formálnej podpore DbC, je extrakcia dokumentácie s pouţitím GhostDoc zaloţená 

viac na programátorskej disciplíne a navonok skrytým kontraktom v kóde. Stále však ide o krok v 

pred k princípu samo-dokumentácie, jedného z pilierov DbC.  

 

Výskumom skrytých kontraktov v .NET sa zaoberá (23), v ktorej boli analyzované triedy 

kolekcií obsiahnuté v mennom priestore System.Collections. Konkrétne sa výskum zaujímal o 

triedu ArrayList kvôli existencii jej funkčného protikladu v kniţnici EiffelBase a rozhraniami 

IList, ICollection, IEnumerator, IEnumerable. Výskum si kladie za otázku ako vyhľadať a 

získať kontrakty z informácií uvedených v komentároch a metadátach. Takéto kontrakty sa označujú 

ako skryté alebo implicitné, keďţe oficiálne neexistujú, pretoţe ich nie je moţné formálne zapísať. 

Pomocou neformálnej, ručne spravenej inšpekcie je moţné získať najviac informácií typicky 

z dokumentácie nasledovných konštrukcií: 

 parametre – obsahujú popis mnoţiny platných vstupov. Je moţné pomocou nich odvodiť 

vstupné podmienky 

 výstupné hodnoty – obsahujú popis závislosti výstupov na vstupoch. Je moţné pomocou nich 

odvodiť výstupné podmienky 

 výnimky – dokumentácia zvyčajne obsahuje príčinu pre vyvolanie a typ výnimky pridáva 

sémantickú informáciu. Výnimky sa pouţívajú k špecifikácii vstupných i výstupných 

podmienok 

 dokumentácia k triede a k jej členom – často odhaľuje implementačné detaily a môţe obsahovať 

neformálne invarianty 

Keďţe nejde o exaktnú disciplínu, problém je v zhodnotení a interpretácii výsledkov. 

Minimálne je však moţné formálne zapísať tie kontrakty, ktoré sú dostupné v dokumentácii a uţ aj to 

je úspech. Ďalej uvádzam výsledky inšpekcie a počet kontraktov, ktoré sa podarilo získať inšpekciou. 

Tieto výsledky sú pozoruhodné a podporujú predpokladanú hypotézu, ţe .NET triedy obsahujú veľké 

mnoţstvo popisnej informácie. 
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Obrázok 4 - Zhodnotenie neformálnej inšpekcie implicitných kontraktov .NET kolekcií (23) 

 

Výskum tieţ hodnotí nástroje pre automatickú analýzu a získavanie kontraktov a stručne 

rozoberá základy tvorby týchto nástrojov. Pri automatickom odvodzovaní kontraktu sa informácie 

získavajú trasovaním premenných, variáciou hodnôt parametrov a korešpondujúcim výstupom 

a správaním metódy. Ide teda v princípe o testovanie čiernou skrinkou za pomoci automatického 

generátora hodnôt, vyhľadávajú sa vzory v správaní. Výhodou je, ţe na rozdiel od manuálnej 

inšpekcie nie je nutný prístup k zdrojovému kódu alebo dokumentácii. 

Získavanie špecifikácie ex post pomáha pochopeniu kódu a umoţňuje taký kód dodatočne 

vybaviť formálnym kontraktom, avšak len ako alternatívu v prípade, ţe toto nie je moţné robiť 

v priebehu vývoja. Ţiadna inšpekcia totiţ nedokáţe získať tú najlepšiu formu kontraktu – tú ktorá 

odzrkadľuje abstraktný zmysel za jeho existenciou a ktorou ju môţe vybaviť len tvorca kódu. Ďalej, 

ak kontrakty nie sú dostupné od začiatku vývoja, nie je zaručené, ţe budú dodatočne nájdené a cenná 

informácia môţe byť stratená. 

4.2.2 Jednoduchá knižnica 

Pouţitie asercií a výnimiek na zápis kontraktov v C# môţe byť ťaţkopádne a zvyčajne má negatívny 

dopad na prehľadnosť kódu. Ako riešenie týchto nedostatkov sa ponúka vybudovať jednoduchú 

kniţnicu obaľujúcu testovanie asercií, vyvolávanie výnimiek, prípadne s podporou dodatočnej 

funkcionality ako logovanie. Takáto kniţnica bola navrhnutá v (24). Ide o jednoduchý wrapper, ktorý 

obsahuje vlastnú hierarchiu výnimiek s korešpondujúcou sémantikou, umoţňuje meniť správanie 
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podľa toho, či programátor preferuje asercie, alebo výnimky a podporuje tieţ podmienenú 

kompiláciu. 

Ako príklad pouţitia (25) si uveďme metódu, ktorá podľa ID vyhľadá a vráti uţívateľa. Metóda 

vyţaduje ako vstupnú podmienku kontraktu, aby ID bolo prirodzené číslo a databáza uţívateľov bola 

dostupná. Ako výstupnú podmienku garantuje, ţe vráti uţívateľa s daným ID. 

 

 

Takýto kód často produkujú programátori, ktorý si dávajú záleţať na validácii parametrov 

a výstupu vo verejnom rozhraní triedy. Pre klienta tejto metódy je ale náročnejšie rozoznať, či 

predikáty sú súčasťou validácie alebo súčasťou výkonného kódu. Pomocou tried z tejto kniţnice 

dokáţeme zápis podmienok sprehľadniť nasledovne: 

 

 

Nejde samozrejme o plnohodnotnú podporu DbC, keďţe nepodporuje dedenie podmienok pri 

preťaţovaní metód (2) a nie je moţné vykonávať ţiadnu statickú verifikáciu. Cieľom tejto kniţnice 

však nie je plná podpora DbC, ktorá bez dodatočných rozšírení ani nie je moţná, ale systematickejší 

prístup k tvoreniu kontraktov za pomoci obmedzených prostriedkov. Kritiku si zaslúţi aj zahrnutie 

podmienenej kompilácie, pretoţe variabilita správania v ladiacom a produkčnom zostavení môţe byť 

zdrojom ťaţko vystopovateľných chýb, ktoré je často zloţité reprodukovať. 

/// <summary>Gets the user for the given ID.</summary> 

public User GetUserWithIdOf(int id, UserRepository userRepository) 

{ 

    Check.Require(userRepository != null, "userRepository may not be null"); 

    Check.Require(id > 0, "id must be > 0"); 

 

    User foundUser = userRepository.GetById(id); 

 

    Check.Ensure(foundUser != null, "No user with an ID of " + id.ToString() +  

                                    " could be located."); 

 

    return foundUser; 

} 

/// <summary>Gets the user for the given ID.</summary> 

public User GetUserWithIdOf(int id, UserRepository userRepository) 

{ 

    // Pre-conditions 

    if (userRepository == null) 

        throw new ArgumentNullException("userRepository"); 

 

    if (id <= 0) 

        throw new ArgumentOutOfRangeException("id must be > 0"); 

 

    User foundUser = userRepository.GetById(id); 

 

    // Post-conditions 

    if (foundUser == null) 

        throw new KeyNotFoundException("No user with an ID of " + id.ToString() +  

                                       " could be located."); 

    return foundUser; 

} 
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4.3 Spec# 

4.3.1 Predstavenie 

Vývoj korektného a udrţiavateľného softvéru je výzva, na ktorú sa rozhodol reagovať výskumný tím 

z Microsoft Research vytvorením programovacieho systému Spec# (26). Ako hlavnú motiváciu pre 

výskum uvádzajú fakt, ţe proces vývoja softvéru a jeho kvalita dokáţu profitovať zo zápisu 

predpokladov v podobe formálnych špecifikácií. Ide teda o rovnakú úvahu, ktorá viedla 

k formulovaniu konceptu DbC a v tejto kapitole by som sa chcel venovať popisu a zhodnoteniu ich 

snahy, systému Spec#. 

Aby mohlo dôjsť k rozšíreniu programovacieho systému je nutné, aby tento poskytoval 

kompletnú infraštruktúru, vrátane kniţníc, nástrojov, návrhovej podpory, integráciu s vývojovým 

prostredím a hlavne aby bol ľahko pouţiteľný pre programátora. Preto bol Spec# koncipovaný ako 

kompletné prostredie, zaloţené na a vyuţívajúce .NET platformu. Jeho jednotlivé súčasti sú (27): 

 Programovací jazyk – nadstavba C#, obsahuje non-null typy, kontrolované výnimky, podporu 

pre vstupné a výstupne podmienky a invarianty 

 Kompilátor – vytvára assembly s IL kódom, ktorý je kompatibilný so štandardnou 

implementáciou CLR, zodpovedný za injektovanie run-time kontrol kontraktu 

 Podpora .NET – dodatočne pridané kontrakty pre triedy v BCL, spolupráca kódu s kontraktmi 

a kódu bez kontraktov 

 Boogie – nástroj na statickú verifikáciu kódu 

 Plugin pre Visual Studio – Spec# editor s podporou zvýraznenie syntaxe a IntelliSense, 

integrácia do MSBuild systému 

4.3.2 Jazyk Spec# 

Programovací jazyk Spec# je nadstavba jazyka C#, tzn. obsahuje všetky konštrukcie dostupné v C# 

bez zmeny a naviac pridáva konštrukcie pre podporu DbC. Zdrojový kód napísaný v Spec#, ktorý 

nepouţíva špeciálne konštrukcie je teda moţné bez problémov preloţiť pomocou C# kompilátoru. 

Dôvodomm prečo bolo zvolené takéto riešenie, je popularita a rozšírenosť C#, ktorý je v súčasnosti 

primárnym jazykom pre vývoj na platforme .NET. Na rozdiel od vytvorenia nového účelového 

jazyka, pridaním jednoduchej nadstavby do jazyka, ktorý programátor uţ pozná a ovláda, sa 

osvojenie DbC techník stáva rýchlejším a jednoduchším. V nasledujúcich kapitolách sa budem 

venovať jednotlivým rozšíreniam. 
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4.3.3 Non-null typy 

Objekty v .NET sa delia na referenčné a hodnotové (primitívne) typy. Referenčné typy môţu 

nadobúdať špeciálnu hodnotu null, ktorá vyjadruje, ţe objekt je bez hodnoty
16

. Je vhodné aby sa 

pouţívanie tejto špeciálnej hodnoty riadilo istými konvenciami, konzistentnými v rámci celej 

aplikácie, v opačnom prípade môţe byť zdrojom mnohých problémov (28), (29). Jedným z pravidiel 

je rozlišovať medzi neexistujúcim zdrojom, pre ktorý je pouţitie null na mieste a medzi prázdnym 

zdrojom (prázdny reťazec, pole, kolekcia), pre ktorý je naopak vhodné pouţiť špeciálnu hodnotu
17

. 

Keďţe kaţdý pokus o zavolanie metódy nad objektom, ktorý je null, vyvolá 

NullReferenceException, je nutné testovať všetky externé dáta s ktorými objekt pracuje. Dobre 

špecifikované verejné členy tried v C# preto typicky začínajú validáciou parametrov pomocou nejakej 

z uţ zmienených techník. Testovanie parametrov na null má zvyčajne podobu jednoduchého 

šablónového kódu, napriek svojej jednoduchosti má však svoje úskalia. Okrem rizika, ţe tento test 

bude chýbať, robí metódu menej prehľadnou a naviac je nutné túto informáciu duplikovať 

v dokumentácii aby programátor klientského kódu poznal povolený rozsah parametrov, prípadne ich 

význam.  

 

Túto rutinnú prácu si môţeme uľahčiť v Spec# pomocou podpory non-null typov, pre ktoré 

bola vytvorená nasledovná syntax: 

 

 

Pri deklarovaní premennej referenčného typu uvedením modifikátoru ! ju označíme ako non-

null, tzn. objekt nemôţe nikdy obsahovať hodnotu null, vţdy pôjde o platný odkaz. Inšpekciou 

vygenerovaného IL kódu je moţné overiť, ţe nejde o ţiadny wrapper ale o skutočný modifikátor. 

 

 

Pouţívanie non-null premenných je kontrolované staticky i dynamicky kompilátorom. 

Pomocou statickej kontroly dokáţe kompilátor upozorniť na priradenie null hodnoty formou 

varovania v prípade, ţe je táto priradená uţ v zdrojovom kóde.  

                                                      
16

 Situácia je ešte komplikovanejšia od druhej verzie jazyka C# (3. edícia štandardu ECMA-334) v ktorej bola 

zavedená podpora pre nullable typy. Ide o rozšírenie, vďaka ktorému aj hodnotové typy môţu nadobúdať 

hodnotu null. Nejde o zásah do IL alebo CLR, len o rozšírenie jazyka o špeciálnu syntax pomocou ktorej 

kompilátor interne prevedie hodnotové typy označené ako nullable na triedu Nullable<T>, kde generický 

parameter označuje hodnotový typ, ktorý táto trieda zaobaľuje. 
17

 Táto technika bola predstavená v (46) ako refaktoring Introduce Null Object. 

.method public hidebysig instance int32 GetLength(string 

modopt([System.Compiler.Runtime]Microsoft.Contracts.NonNullType) stringythingy) cil managed 

{ 

    ... 

/// <summary>Gets the length of the string</summary> 

public int GetLength(string! stringythingy) 

{ 

    return stringythingy.Length; 

} 

http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://SpecSharp1:1.0.3422.29843/Tester/GetLength(%7boptional:Microsoft.Contracts.NonNullType%7dString):Int32
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://mscorlib:2.0.0.0:b77a5c561934e089/System.String
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://System.Compiler.Runtime:1.0.21125.0:736440c9b414ea16
http://www.aisto.com/roeder/dotnet/Default.aspx?Target=code://System.Compiler.Runtime:1.0.21125.0:736440c9b414ea16/Microsoft.Contracts.NonNullType
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Premenné môţu samozrejme získať null hodnotu počas behu programu, čo nie je moţné detegovať 

uţ v kompilátore, preto sú do metódy vkladané runtime kontroly vo forme predikátov a výnimiek. 

Tieto kontroly si môţeme prehliadnuť pomocou reverzného inţinierstva IL kódu späť do C#, napr. 

pomocou nástroja Red Gate’s .NET Reflector (30). 

 

 

Non-null typy je moţné pouţiť bez výnimky v triedach, ako inštančné alebo statické premenné, 

v členoch triedy, ako lokálne premenné, formálne parametre, alebo návratové hodnoty a dokonca 

môţeme deklarovať aj polia obsahujúce non-null prvky. Pre ilustráciu viď deklaráciu metódy: 

 

 

Kompilátor nevynucuje, aby v prípade deklarácie non-null premennej musela byť táto okamţite 

inicializovaná. V prípade, ţe v momente jej pouţitia však nesplňuje obmedzenie dané modifikátorom, 

dôjde k vyvolaniu výnimky, čo je zabezpečené injektovaním runtime kontrol. Existuje však 

výnimočná situácia, keď inicializácia premennej ešte nemohla prebehnúť, ale je moţné ju uţ 

pouţívať. Táto situácia nastáva, keď je objekt ešte len čiastočne skonštruovaný, čo je vţdy vo vnútri 

konštruktoru. 

 

 

Ako riešenie tejto situácie bol Spec# vybavený podporou pre inicializátory, konštrukcie známe 

z jazyka C++, ktoré ironicky do C# zaradené neboli. Ide o rozšírenie deklarácie konštruktoru, 

pomocou ktorého je moţné inicializovať inštančné premenné objektu hodnotami z parametrov ešte 

class Student : Person 

{ 

    private School! school; 

 

    public Student(string! name, School! school) : base(name) 

    { 

        // this.school is null here 

        this.school = school; 

    } 

} 

/// <summary>Gets the first string from an array of strings</summary> 

public string! First(string![]! strings) 

{ 

    ... 

public int GetLength(string modopt(NonNullType) stringythingy) 

{ 

    try 

    { 

        if (stringythingy == null) 

        { 

            throw new ArgumentNullException("stringythingy"); 

        } 

    } 

    catch (ContractMarkerException) 

    { 

        throw; 

    } 

    int return_value = stringythingy.Length; 

    int SS$Display_Return_Local = return value; 

    return return_value; 

} 
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pred vstupom do tela konštruktoru. Na rozdiel od C++ je inicializátor volaný pred bázovým 

konštruktorom a naviac kompilátor vyţaduje aby existoval inicializátor pre kaţdú inštančnú 

premennú. 

 

 

Okrem podpory inicializátorov umoţňuje Spec# v porovnaní so C# voľnejšiu syntax pre 

zreťazenie konštruktorov. Volanie bázového konštruktoru pomocou príkazu base() uţ nie je 

obmedzené len na deklaráciu konštruktoru, je moţné ho volať na ľubovoľnom mieste v tele 

konštruktoru. 

Zavedenie non-null typov má široké pouţitie, ideálne je však na ochranu verejného rozhrania 

triedy
18

, pri deklarácii verejných členov triedy, kde je moţné špecifikovať, aké podmienky musia 

spĺňať vstupné parametre a aké garancie sú kladené na výstupné hodnoty. Napriek tomu, aké 

problémy môţe špeciálna hodnota null spôsobovať, jej pouţitie je mnohokrát opodstatnené, 

prirodzené a často predstavuje najlepšie riešenie. Typickým príkladom je signalizácia nedostupného, 

alebo neexistujúceho zdroja, čo je beţné napr. pri práci s relačnými databázami kde kaţdý typ musí 

podporovať hodnotu null – nie je k dispozícii
19

. Nie je teda moţné chápať non-null typy ako dôvod 

pre to, aby sa prestala hodnota null pouţívať, alebo dokonca ţiadať jej elimináciu z jazyka. Ide o len 

o nový nástroj v arzenáli programátora a je len na ňom ako s ním naloţí. 

4.3.4 Kontrolované výnimky 

Mechanizmus výnimiek v C# a .NET všeobecne neobsahuje takmer ţiadne obmedzenia alebo 

poţiadavky na prácu s výnimkami, preto Spec# zavádza trochu disciplinovanejší prístup značne 

ovplyvnený Javou. Spec# kategorizuje výnimky podľa stavu, ktorý signalizujú na (zaloţené na (31)): 

 Klientské zlyhania (client failure) – nastáva v prípade, ţe metóda je volaná neplatným 

spôsobom, tj. keď jej vstupné podmienky neboli splnené 

 Producentské zlyhania (producer failure) – nastáva v prípade, keď metóda nemôţe svoju 

činnosť ukončiť platným spôsobom, teda nedokáţe splniť výstupné podmienky. 

 

Producentské zlyhania ďalej delíme na: 

                                                      
18

 Princíp skrývania informácií a z neho plynúce oddelenie verejného a privátneho rozhrania triedy hovorí, ţe za 

konzistenciu vnútorného stavu objektu zodpovedá sám objekt. 
19

 Čo môţe viesť ku kurióznym situáciám ako zavedenie trojstavovej logiky true-false-null. 

class Student : Person 

{ 

    private School! school; 

 

    public Student(string! name, School! school) : this.school = school, base(name) 

    { 

        // this.school is already assigned  

    } 

} 
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 Prípustné zlyhania (admissible failures) – keď metóda nie je schopná ukončiť svoju činnosť 

kvôli príčine, ktorú je moţné predvídať.  Takéto zlyhania sú súčasťou kontraktu. 

 Pozorované programové chyby (observed program errors) – môţu byť zapríčinené 

programátorskou chybou, alebo globálnym zlyhaním, ktoré nie je spôsobené činnosťou metódy. 

 

Dôleţitým rozdielom medzi spomenutými zlyhaniami je moţnosť ich predpokladať 

a adekvátne sa na ne pripraviť. Prípustné zlyhania sú jedným z moţných a očakávaných správaní 

programu, takţe klientský kód by mal byť vybavený schopnosťou ich zachytiť a spracovať. Oproti 

tomu sa v korektne napísanom programe nebudú vyskytovať klientské zlyhania alebo pozorované 

programové chyby, ktoré sú prejavom neočakávaného, nedefinovaného správania. Nie je moţné 

očakávať, ţe program bude vedieť, ako s takýmto zlyhaním naloţiť. Nanajvýš môţe tieto zlyhania 

zachytiť v centrálnom spracovaní výnimiek, len aby korektne ukončil beh programu, prípadne podal 

informáciu o zlyhaní.  

Kvôli týmto rozdielom Spec# umoţňuje programátorom deklarovať výnimky ako 

kontrolované, alebo nekontrolované. Prípustné zlyhania sú oznamované kontrolovanými výnimkami, 

pre klientské zlyhania a pozorované programové zlyhania sa pouţívajú nekontrolované výnimky. 

Kontrolovaná výnimka je ľubovoľná výnimka, ktorá implementuje rozhranie ICheckedException, 

viď nasledovná deklarácia: 

 

 

Ak metóda počas svojho behu môţe vyvolať kontrolovanú výnimku, kompilátor si vynúti, aby 

bola deklarovaná v signatúre metódy. Pre mnoţinu výnimiek, ktoré metóda môţe vyvolať, sa pouţíva 

termín throws set
20

. Spec# pouţíva rovnakú syntax ako Java: 

 

Dekompiláciou vygenerovaného IL kódu do C# si môţeme urobiť predstavu o tom ako sú 

kontrolované výnimky implementované interne. Môţeme vidieť, ţe Spec# kompilátor prevádza 

príkaz throws na atribút ThrowsAttribute nad metódou, ktorý popisuje danú kontrolovanú 

                                                      
20

 Pre tento termín sa v súčasnosti nezauţíval ţiadny ekvivalent, v texte sa bude pouţívať označenie mnoţina 

výnimiek (metódy). 

public void Send(Socket socket, Packet packet) throws PacketNotReadyException; 

{ 

    if (!packet.IsReady) 

       throw new PacketNotReadyException(); 

    ... 

} 

using System; 

using Microsoft.Contracts; 

 

public class PacketNotReadyException : Exception, ICheckedException { } 
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výnimku. Tento atribút je potom ďalej pouţívaný kompilátorom na verifikáciu, či volajúca metóda 

daný typ výnimky naozaj zachytáva. 

 

Kompilátor tieţ musí riešiť situáciu, ktorá môţe vzniknúť pretypovaním kontrolovanej 

výnimky na nekontrolovanú vyššie v triednej hierarchii, viď príklad: 

 

Statickým typom výnimky je trieda Exception, ktorá nie je kontrolovaná. Dynamicky je však 

vyvolaná uţívateľsky definovaná výnimka PacketNotReadyException, ktorá kontrolovaná je.  

Keďţe by bolo moţné týmto spôsobom obísť kontrolný mechanizmus a nutnosť deklarovať 

výnimku, vkladá  kompilátor do kódu runtime testy (získané dekompiláciou). 

 

 

public void Send(Socket socket, Packet packet) 

{ 

    if (!packet.IsReady) 

    { 

        Exception e = new PacketNotReadyException(); 

        Exception SS$exception local = e; 

           

        AssertHelpers.AssertStatement("::!(bool){$typetest(${[mscorlib]System.Exception, 

\"SS$exception local\"},[System.Compiler.Runtime]Microsoft.Contracts.ICheckedException)}", 

"Unknown source context"); 

 

        try 

        { 

            if (((((SS$exception local is ICheckedException) ? 1 : 0) != 0) ? 0 : 1) == 0) 

            { 

                AssertHelpers.Assert(false); 

            } 

        } 

        catch (ContractMarkerException) 

        { 

            throw; 

        } 

        throw SS$exception local; 

    } 

} 

 

public void Send(Socket socket, Packet packet) 

{ 

    if (!packet.IsReady) 

    { 

        Exception e = new PacketNotReadyException();             

        throw e; 

    } 

} 

[Throws(typeof(PacketNotReadyException), Filename=@"Program.ssc", StartLine=0x37,   

 StartColumn=0x3b, EndLine=0x37, EndColumn=0x52, SourceText="PacketNotReadyException")] 

public void Send(Socket socket, Packet packet) 

{ 

    if (!packet.IsReady) 

    { 

        throw new PacketNotReadyException(); 

    } 

} 

 



 35 

4.3.5 Vstupné podmienky 

Spec# obsahuje bohatú syntax pre zápis kontraktov nad metódami. Pravdepodobne najdôleţitejším 

predpokladom programátora o metóde je vstupná podmienka, pre ktorú sa zaviedla nasledovná 

notácia: 

(requires condition [otherwise Exception];)* 

Pomocou tejto konštrukcie môţeme zapísať neformálnu špecifikáciu vstupných podmienok 

metódy Insert triedy ArrayList uvedenú v dokumentácii (Obrázok 5) nasledovne: 

 

 

Obrázok 5 - Špecifikácia metódy Insert triedy ArrayList ako je uvedená v .NET dokumentácii (26) 

 

Ak nie je definovaný špecifický typ výnimky v otherwise bloku, bude pri nesplnení vstupnej 

podmienky pouţitý východzí typ výnimky – RequiresEception. Pretoţe ide o klientské zlyhanie, 

musí byť vyvolaná výnimka nekontrolovaná, inak dôjde k chybe pri preklade. Na uvedenom príklade 

je tieţ moţné vidieť, ţe v predikáte vstupnej podmienky sa môţu vyskytovať iba hodnoty parametrov, 

alebo verejných členov triedy.  

public class ArrayList 

{ 

    public int Count { get { … } } 

    public bool IsReadOnly { get { … } } 

    public bool IsFixedSize { get { … } } 

 

    public virtual void Insert(int index, object item) 

        requires 0 <= index && index <= Count otherwise ArgumentOutOfRangeException; 

        requires !IsReadOnly && !IsFixedSize otherwise NotSupportedException; 

    {  

        ... 

    } 

} 
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Kompilátor pri preklade vstupnej podmienky musí vykonať dva kroky. Po prvé, vygeneruje 

a vloţí do tela metódy kód testujúci splnenie podmienok a po druhé opatrí metódu atribútom 

RequiresAtribute, ktorý nesie duplikát informácie o vstupnej podmienke. Táto redundancia je 

zavedená z dôvodu zjednodušenia statickej verifikácie – nie je nutné extrahovať špecifikáciu 

z výkonného kódu, stačí len načítať metadáta.  

 

4.3.6 Výstupné podmienky 

Výstupné podmienky môţeme do špecifikácie metódy zahrnúť v Spec# nasledovne: 

(ensures condition;)* 

Nadväzujúc na príklad s metódou Insert triedy ArrayList môţeme jej výstupné podmienky 

zapísať nasledovne: 

 

 

Tieto výstupné podmienky hovoria, ţe vykonaním metódy Insert bude daný prvok vloţený  

na určený index a počet prvkov v objekte ArrayList sa zvýši o jeden. Ďalej tieţ špecifikuje, ţe 

prvky pred indexom vkladaného prvku si svoje pozície zachovajú, zatiaľ čo prvky nasledujúce za ním 

budú posunuté o jedno miesto. Podobne ako vstupné, aj výstupné podmienky sú interne prevedené  

na runtime kontrolu implementovanú vo forme testov vloţených do tela metódy a metadáta vo forme 

atribútu RequiresAttribute. V prípade, ţe výstupná podmienka nebude splnená pri návrate 

z metódy, bude vyvolaná EnsuresException. 

public class ArrayList 

{ 

    public int Count { get { … } } 

 

    public virtual void Insert(int index, object item) 

        ensures Count == old(Count) + 1; 

        ensures item == this[index]; 

        ensures Forall{int i in 0:index; old(this[i]) == this[i] }; 

        ensures Forall{int i in index:old(Count); old(this[i]) == this[i+1]}; 

    {  

        ...  

    } 

} 

[Requires("::>=(i32,i32){$1,0}", SourceText="index >= 0")] 

[Requires("::<=(i32,i32){$1,this@System.Collections.ArrayList::get_Count{}}",    

 SourceText="index <= Count")] 

[Requires("::!(bool){this@System.Collections.ArrayList::get_IsReadOnly{}}",  

 SourceText="! this.IsReadOnly")] 

[Requires("::!(bool){this@System.Collections.ArrayList::get_IsFixedSize{}}",  

 SourceText="! this.IsFixedSize")] 

public void Insert(int index, object value) 

{ 

    ... 

} 
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4.3.7 Výnimočné výstupné podmienky 

Výstupné podmienky definujú garancie, ktoré sa metóda zaväzuje splniť pri úspešnom ukončení 

svojej činnosti. Existujú však situácie keď metóda môţe zlyhať a aj napriek tomu je treba 

špecifikovať podmienky, ktoré majú platiť v takomto prípade. Ide o predpokladané prípustné zlyhania 

metódy, s ktorými je moţné rátať a preto sú pre ne pouţité kontrolované výnimky. Syntax 

kontrolovaných výnimiek bola preto rozšírená o moţnosť definovať ensures blok: 

(throws ICheckedException ensures condition;)* 

Pre tieto výstupné podmienky sa zaviedlo označenie exceptional postconditions, voľne po 

slovensky výnimočné výstupné podmienky. Pomocou tejto konštrukcie môţeme napríklad 

v nasledujúcom príklade špecifikovať, ţe v prípade, ţe dôjde k výnimke pri posielaní sieťového 

paketu, nebude tento zmenený. Pretoţe ide o prípustnú výnimku, volajúca strana počíta s touto 

moţnosťou a môţe v prípade zlyhania zaslanie opakovať. 

 

 

4.3.8 Frame conditions 

Kontrakt metódy môţe okrem poţiadaviek a záväzkov obsahovať aj informáciu o častiach programu, 

ktoré metóda svojou činnosťou mení: 

(modifies identifier;)* 

Pokračujúc s príkladom kontraktu metódy ArrayList.Insert, môţeme definovať, ţe 

metóda zmení vnútorný stav objektu. 

 

 

Identifikátor v bloku v modifies môţe nadobúdať ľubovoľnú z nasledujúcich foriem, ktoré 

určujú rozsah zmien ktoré metóda môţe spôsobiť: 

 p.x – vlastnosť x objektu p 

 p.* – všetky vlastnosti objektu p 

public class ArrayList 

{     

    public virtual void Insert(int index, object item) 

        modifies this.* 

    {  

        ...  

    } 

} 

 

public void Send(Socket socket, Packet packet)  

    throws PacketNotReadyException ensures packet == old(packet); 

{ 

    ... 

} 
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 p.** – všetky polia všetkých súrodencov
21

 objektu p 

 this.* – východzí stav; ak nie je uvedený ţiadny modifies blok, bude doplnený automaticky 

 this.0 – označuje, ţe metóda nemá vedľajší efekt, svojou činnosťou nič nemodifikuje; 

umoţňuje vypnúť východziu hodnotu this.* 

 a[i] – prvok i poľa a 

 a[*] – všetky prvky poľa a 

V uvedenom príklade nie je informácia v bloku modifies ničím prekvapivá, uvedená frame 

condition je triviálna. Je zrejmé, ţe dôjde k zmene vnútorného stavu objektu, môţe ísť dokonca 

o zmenu hodnôt viacerých premenných. Spec# neočakáva vyčerpávajúci zoznam zmenených 

objektov a dokonca túto informáciu ani nevyţaduje. Dôvodom je, ţe kontrola zmien má výraznú réţiu 

a zavedením povinnej kontroly by sa znemoţnilo jednoduché portovanie programov napísaných v C#,  

v ktorom túto informáciu nie je moţné zapísať. Program napísaný v C# je totiţ podľa definície 

platným programom aj v jazyku Spec#, ktorý je koncipovaný ako nadstavba.  

 

Aby nedošlo k porušeniu princípu skrývania informácií a narušeniu abstrakcie, nie je moţné, aby  

v bloku modifies boli uvádzané privátne členy objektu. V deklarácii je moţné  uvádzať len 

premenné z verejného rozhrania objektu a parametre metódy. 

4.3.9 Dedičnosť kontraktov 

Aby bola implementácia kontraktov nad metódami v objektovo – orientovanom prostredí kompletná, 

musí adresovať otázku dedičnosti a preťaţovania metód. Spec# je dôsledne budovaný na exaktnej 

metodológii a pre dedenie kontraktov zavádza nasledovné pravidlá: 

 Pri preťaţovaní členov triedy sú kontrakty definované v bázovej implementácii zachované. 

Dedí sa statická i dynamická (runtime) kontrola. 

 V deklarácii preťaţeného člena nie je moţné pridať ďalšie vstupné podmienky. Reštrikcia 

vstupných podmienok by mala za následok porušenie substitučného princípu a ich zvoľnenie 

nie je moţné z implementačných dôvodov
22

. 

 Je moţné detailnejšie špecifikovať záväzky metódy pomocou dodatočných výstupných 

podmienok. Pri návrate z metódy musia platiť zároveň všetky podmienky, tzn. v efekte je medzi 

bázovými a odvodenými podmienkami logický súčin. 

                                                      
21

 peer - voľný preklad z anglickej dokumentácie. Súrodenec objektu p je objekt s rovnakým vlastníkom. 
22

 Substitučný princíp uvádza ţe preťaţená metóda môţe špecifikovať voľnejšie vstupné podmienky oproti 

pôvodnej metóde. Spec# toto neumoţňuje z praktického dôvodu – typ objektu je známy aţ za behu, 

programátor počas písania programu nevie aké sú jeho vstupné podmienky. Pozná ale vstupné podmienky 

premennej v ktorej bude uloţený tento objekt a vie, ţe odvodené triedy ich musia spĺňať tieţ. 

V konečnom dôsledku by teda ani nemalo zmysel aby preťaţená metóda bola tolerantnejšia na vstupe, keďţe jej 

vstup bude vţdy obmedzený reštriktívnejšími bázovými vstupnými podmienkami. 
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 Mnoţina výnimiek metódy môţe byť rozšírená, ale len o výnimky odvodené z výnimiek 

definovaných v bázovej implementácii. Takto je zaručené, ţe pouţitím preťaţenej metódy 

v existujúcom programe nevznikne vo volajúcom kóde výnimka, ktorá by nebola zachytená.  

 Výnimočné výstupné podmienky môţu oproti pôvodnej verzii metódy obsahovať ďalšie 

záväzky, nemôţu však rozširovať mnoţinu výnimiek. De facto ide o kombináciu pravidiel pre 

výstupné podmienky a mnoţinu výnimiek metódy. 

 

Dedičnosť kontraktov rieši aj problém, s ktorým sa stretávame pri ich neformálnom zápise vo 

forme XML dokumentácie. V dokumentácii k preťaţeným metódam je nutné uvádzať pôvodnú 

dokumentáciu a doplniť ju o prípadné rozšírenia ručne. Tento postup je náchylný k chybám, duplikuje 

informáciu zapísanú v kóde a naviac je nutné vykonávať všetku činnosť ručne. Za pomoci dedičnosti 

kontraktov  je moţné extrahovať dokumentáciu z metadát automaticky a je zaručená jej presnosť a 

aktuálnosť. 

4.3.10 Kontrakty v rozhraniach 

Mechanizmus pre zápis a implementáciu kontraktov nad metódami v Spec# nie je obmedzený len  

na pouţitie v triedach; je moţné pomocou neho definovať aj kontrakty nad metódami v rozhraniach. 

Rozhrania v C# sa pouţívajú na implementáciu viacnásobnej dedičnosti. Rovnako, ako aj v iných 

jazykoch, rozhranie popisuje určitú funkčnosť alebo správanie, ktoré objekt poskytuje, resp. má. 

Pomocou kontraktov môţe rozhranie naviac špecifikovať, čo pre svoju činnosť vyţaduje a čo sa 

zaväzuje splniť. Kontrakty v rozhraniach vyţadujú odlišný prístup nielen s ohľadom na internú 

realizáciu, ale i po stránke ich pouţitia a obmedzení. Syntax zostáva rovnaká: 

 

rozdiel je v realizácii kontroly kontraktu. Na rozdiel od tried je kontrola kontraktu rozdelená na dve 

časti. Statická časť má podobu metadát (atribútu) a je ňou vybavené rozhranie. 

 

public interface ISwappable 

{ 

    [Requires("::!=(optional([System.Compiler.Runtime]Microsoft.Contracts.NonNullType,     

object),optional([System.Compiler.Runtime]Microsoft.Contracts.NonNullType,object)){$1,$2}", 

SourceText="a != b"),     

    [Ensures(@"::==(optional([System.Compiler.Runtime]Microsoft.Contracts.NonNullType, 

object),optional([System.Compiler.Runtime]Microsoft.Contracts.NonNullType,object)){$1,\old(

$2)}", SourceText="a == old(b)"),  

    [Ensures(@"::==(optional([System.Compiler.Runtime]Microsoft.Contracts.NonNullType, 

object),optional([System.Compiler.Runtime]Microsoft.Contracts.NonNullType,object)){$2,\old(

$1)}", SourceText="b == old(a)")] 

    void Swap(object modopt(NonNullType) a, object modopt(NonNullType) b); 

} 

 

public interface ISwappable 

{ 

    void Swap(object! a, object! b) 

        requires a != b; 

        ensures a == old(b) && b == old(a);             

} 
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Dynamická kontrola má formu kódu vloţeného do tela metódy v triede implementujúcej dané 

rozhranie. V nasledovnom príklade  je uvedená prázdna implementácia metódy ISwappable.Swap: 

 

Takéto rozdelenie je pochopiteľné pretoţe rozhranie definuje abstraktné správanie, 

nepredpisuje presne kroky, ktoré budú vykonané – neobsahuje telo metódy. Dynamická kontrola preto 

musí byť injektovaná aţ do implementujúcej triedy. Na príklade s rozhraniami je moţné pochopiť 

detailnejšie princípy zápisu a kontroly kontraktov nad metódami. Spec# pouţíva statickú informáciu  

na deklaráciu kontraktu vo forme metadát, ktorými je kontrakt popísaný a ktoré sú uloţené spolu 

s triedou/rozhraním v jednom assembly. Na základe tejto informácie generuje kompilátor kód pre 

dynamickú kontrolu kontraktu za behu do metódy triedy, ktorá kontrakt implementuje. Vidieť, ţe aj 

v prípade kontraktov je pouţitá abstrakcia a je oddelené rozhranie (zápis kontraktu) od realizácie (kód 

pre jeho kontrolu). 

Trieda v C# implementuje rozhranie, ak deklaruje metódu s rovnakou signatúrou ako je 

uvedená v rozhraní. Pre Spec# platí rovnaké pravidlo a pretoţe definícia kontraktu signatúru 

nerozširuje, nie je nutné ho uvádzať znova. Nie je nutná ţiadna redundancia, kontrakt uţ bol uvedený 

v rozhraní a to je záväzné. 

Spec# definuje niekoľko nutných obmedzení pre špecifikáciu kontraktov v rozhraní. Kontrakt 

nemôţe obsahovať ţiadne frame conditions, čo je logické pretoţe rozhranie nemá vlastné premenné – 

je bezstavové.  

Keďţe rozhranie predstavuje mechanizmus viacnásobnej dedičnosti v .NET, je nutné rátať  

so situáciou, keď je treba deklarovať dve metódy s rovnakými signatúrami pochádzajúce s rôznych 

rozhraní. Pri existencii kontraktov je situácia ešte komplikovanejšia, pretoţe aj v situácii, keby sme 

chceli a mohli pouţiť rovnakú implementáciu pre obe rozhrania, môţeme naraziť na rozdiel  

vo vstupných podmienkach. Aby bolo tento konflikt moţné riešiť bez zavádzania ďalších 

syntaktických konštrukcií, alebo zloţitého odvodzovania podľa sémantiky, pouţíva Spec# 

public void Swap(object a, object b) 

{ 

    object old(b); object old(a); 

    try 

    { 

        if (a == null)         

            throw new ArgumentNullException("a");         

        if (b == null)         

            throw new ArgumentNullException("b");            

        if (a == b)             

            throw new RequiresException("Precondition 'a != b' violated...");         

        old(b) = b; 

        old(a) = a; 

    } 

    catch (ContractMarkerException) { throw; } 

    try 

    { 

        if ((a != old(b)) || (b != old(a)))         

            throw new EnsuresException("Postcondition 'a == old(b) && b == old(a)'  

                                        violated... "); 

     } 

     catch (ContractMarkerException) { throw; } 

} 
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mechanizmus, ktorý uţ existuje v C# – explicitná implementácia rozhrania. V prípade, ţe dve metódy 

majú zhodnú signatúru, ale odlišné vstupné podmienky, je nutné implementovať rozhranie 

nasledovným spôsobom: 

 

4.3.11 Procedurálne testovanie kontraktov 

Predikáty v kontrakte nie sú obmedzené len na deklaratívny zápis jednoduchého logického testu, 

podporované sú aj zloţitejšie procedurálne testy obsahujúce kvantifikátory a agregačné funkcie. 

Procedurálny test sa skladá z kvantifikátoru, alebo agregačnej funkcie a z definície mnoţiny prvkov. 

V prípade kvantifikátoru sú testované všetky prvky, v prípade agregačnej funkcie je testovaný 

výsledok. Prvky mnoţiny sa vyberajú pomocou indexu, ktorým sa posúva v  intervale (jednoduchý 

for cyklus).  

 

Interval v ktorom sa má nachádzať index pre výber prvkov mnoţiny môţe byť: 

 Polootvorený, 0 ≤ 𝑖 < 𝑛  

{int i in (0: n)} 

 Uzavretý,  0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛  

{int i in (0..n)} 

 

Podporované sú nasledovné kvantifikátory: 

 forall – všeobecný kvantifikátor; predikát platí pre kaţdý prvok z mnoţiny. 

 exists – existenčný kvantifikátor, predikát musí platiť aspoň pre jeden prvok. 

 exists unique –  existenčný kvantifikátor s obmedzením na jedinečnosť; predikát musí platiť 

presne na jeden prvok. 

 

 

Obsiahnuté sú základné agregačné funkcie: 

forall {int i in (0: array.Length); array[i] > 0}; 

exists {int i in (0: array.Length); array[i] != 1}; 

exists unique {int i in (0..array.Length); array[i] == -1}; 

interface ISwappable 

{     

    void Swap(object a, object b) requires a != null && b != null; 

} 

     

interface ISwappablePlus 

{ 

    void Swap(object a, object b) requires a != b; 

} 

     

public class Swapper : ISwappable, ISwappablePlus 

{ 

    void ISwappable.Swap(object a, object b) { }         

    void ISwappablePlus.Swap(object a, object b) { }        

} 
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 sum – súčet vybraných prvkov 

 product – súčin vybraných prvkov 

 min – minimum z mnoţiny prvkov 

 max – maximum z mnoţiny prvkov 

 count – počet prvkov v mnoţine (počíta sa počet prvkov, ktoré zodpovedajú kritériu) 

 

4.3.12 Invarianty 

Kontrakty nad metódami špecifikujú podmienky a garancie pri práci s externým kódom. 

Špecifikované je teda správanie objektu a jeho interakcia s okolím. Okrem správania sa však objekt 

vyznačuje aj tým, ţe má určité atribúty, ktoré ho odlišujú od ostatných objektov, má stav. Návrh  

na základe zmluvy určuje mechanizmus, pomocou ktorého je moţné určiť podmienky, ktoré majú 

spĺňať atribúty objektu. Tie majú typicky formu premenných,  pre ktoré je často treba definovať 

pevný formát, rozsah alebo iné obmedzenia, ktoré budú platiť.  

Uvaţujme napr. triedu Adresa, ktorá reprezentuje poštovné adresy. Okrem ulice, popisného 

čísla, alebo mesta, adresa typicky obsahuje poštové číslo. Poštové číslo má pevný formát, obmedzený 

na päť numerických znakov. Triedu Adresa spolu s obmedzením pre PSČ môţeme zapísať 

nasledovne: 

 

 

Z definície invariant musí platiť vţdy – je pevne daný, nemenný a stály. Implementačne však 

nie je moţné aby platil za kaţdých podmienok, napr. preto, ţe existujú invarianty, ktoré nie je moţné 

splniť jednou atomickou operáciou. Ďalším dôvodom bývajú situácie, kedy musí byť invariant 

dočasne porušený, napr. pri aktualizácii hodnoty. Preto bola zavedená definícia tzv. stabilného stavu 

(steady state). Objekt je v stabilnom stave vtedy, keď nie sú vykonávané ţiadne operácie nad jeho 

premennými, teda keď nie je zasahované do jeho vnútorného stavu. V takomto stave budú platiť 

invarianty; opak by znamenal, ţe došlo k narušeniu stavu objektu. Spec# umoţňuje určiť kedy, je 

objekt v stabilnom stave a kedy je odkrytý (exposed) pomocou nasledovnej syntaxe: 

expose (o [upto T]) { S; } 

 

public class Address 

{ 

    private string! _Street; 

    private string! _City;         

    private string! _PSC; 

        

    invariant _PSC.Length == 5; 

} 

array.Sum() == sum {int i in (0: array.Length); array[i]}; 

x > product {int i in (1..n); i + 1}; 

int.MinValue == min {int i in (int.MinValue: int.MaxValue); i}; 

int.MaxValue >= max {int i in (0: 999); i}; 

evens == count {int i in (0: n); array[i] % 2 == 0}; 
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Nadväzujúc na príklad s adresou, objekt reprezentujúci adresu je nechránený v momente, keď 

dochádza k nastaveniu PSČ. 

 

 

Pri kaţdej manipulácii s objektom, pre ktorý je definovaný invariant, dochádza ku kontrole 

platnosti invariantu. Pomocou expose je moţné deklarovať blok, v ktorom dočasne uvedieme objekt  

do nechráneného stavu. V nechránenom stave je objekt odkrytý a môţe meniť svoju hodnotu bez 

toho, aby porušil invariant – invariant nebude v rozsahu bloku kontrolovaný 

Spec# tieţ rieši otázku jednoduchosti a pohodlnosti pri práci s invariantmi. Keďţe stav objektu 

je modifikovaný pomocou metód, znamenalo by to, ţe v prípade existencie invariantu bude takmer  

v kaţdej metóde povinne uvedený blok expose pre vlastniaci objekt. Nutnosť uvádzať takúto 

triviálnu informáciu by ale bola kontraproduktívna a preto je do výsledného kódu implicitne doplnený 

blok 

expose (this) { . . . } 

Invarianty v Spec# stoja na pevných formálnych základoch a okrem spomenutých konštrukcií 

obsahujú naviac podporu pre obálky nad triedami a rozlišovanie dedičnosti. Ich vyuţitie leţí skôr 

však v oblasti formálnej verifikácie a dokazovania korektnosti, ako v oblasti praktického vývoja  

4.3.13 Verifikácia kontraktov 

Na záver by som chcel ešte zmieniť niektoré ďalšie moţnosti, ktoré Spec# ponúka a zbeţne sa 

venovať popisu procesu verifikácie a integrácii s platformou .NET. 

Mimo rámca kontraktu je moţné zapísať programátorské predpoklady pomocou ďalších 

príkazov, ktoré sa môţu nachádzať v tele metódy: 

 assert – slúţi na zápis asercie. Definuje predikát, ktorý sa za behu kontroluje. Kompilátor 

vygeneruje kód pre dynamickú kontrolu asercie, naviac sa asercie kontrolujú aj pomocou 

statického verifikátoru. 

 assume – slúţi na zápis predpokladu. Od asercie sa líši v tom, ţe predpoklad je kontrolovaný 

len za behu a pri statickej verifikácii je ignorovaný (predpokladá sa, ţe vţdy platí). 

public string! PSC 

{ 

    get  

    {  

        return this._PSC; 

    } 

    set  

    {  

        expose(_PSC) 

        {  

            this._PSC = value; 

        } 

    } 

} 
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Jednotlivé časti kontraktov je tieţ moţné popísať atribútmi a pridať tak vlastné metadáta. Tie môţu 

byť pouţité na ľubovoľné účely – Spec# napr. pouţíva atribút ConditionalAttribute  

na podmienenú kompiláciu. 

Dve dôleţité vlastnosti, ktoré sa pouţívajú pri práci s kontraktmi sú čistota (purity) 

a viditeľnosť (visibility). Čistota je vlastnosť zaloţená na princípe Command – Query Separation 

predstavenom v jazyku Eiffel (32). Metóda, ktorá je označená ako čistá nebude spôsobovať svojou 

činnosťou ţiadne vedľajšie efekty; nemôţe zmeniť stav objektu alebo svojou činnosťou vyvolať 

výnimku. Príkladom takejto metódy je napr. aritmetický výpočet alebo vrátenie hodnoty vlastnosti. 

Čistota metódy je rozhodujúci faktor pri jej pouţití v kontrakte – ak potrebujeme v kontrakte testovať 

predikát zapísaný pomocou metódy, je nutné aby táto metóda nespôsobovala vedľajší efekt. Tým je 

zaručené, ţe vyhodnotenie kontraktu nemôţe ovplyvniť vykonávanie programu a program, ktorý beţí 

so zapnutým testovaním kontraktov sa správa rovnako ako bez nich. Typom metód, ktoré sú 

implicitne povaţované za čisté sú gettery vlastností. Na explicitné označenie metódy ako čistej 

môţeme pouţiť atribúty PureAttribute alebo ConfinedAttribute. Viditeľnosť je vlastnosť 

známa uţ z C#, kde je moţné pomocou modifikátorov (public, private, protected a 

internal) nastaviť viditeľnosť metódy alebo triedy a tým obmedziť jej dostupnosť klientskému 

kódu. 

Ako uţ bolo spomenuté v predchádzajúcich kapitolách, verifikáciu kontraktov môţeme 

rozdeliť na statickú a dynamickú časť. Dynamická verifikácia prebieha počas vykonávania programu 

za pomoci kódu vygenerovaného kompilátorom pri preklade. Pri generovaní kontrolného kódu 

kompilátorom je moţné ho vloţiť ako inline kód alebo ho separovať do samostatných tried a metód. 

Pouţitý bol prvý spôsob, pretoţe personifikuje ideológiu, ţe kontrakt je neoddeliteľná súčasť metódy 

a po praktickej stránke je prirodzenejší a zrozumiteľnejší pre programátora. Programátori v C# 

(v prostredí bez podpory DbC), ktorí sa snaţia o kvalitný kód, totiţ pouţívajú asercie, validujú 

parametre a  testujú výsledky volaných metód vo väčšine prípadov štrukturujú telo metódy rovnako. 

Môţeme sa o tom presvedčiť tak, ţe program napísaný v Spec# a preloţený do IL spätne preloţíme 

do C#. Vidíme, ţe kontrolný kód je zostavený z informácií uvedených v kontrakte a je vloţený do tela 

metódy na príslušné miesta – vstupné podmienky na začiatku, výstupné na konci, invarianty pri práci 

s objektmi na ktorých boli definované, atď.  

Statická kontrola je zaloţená na formálnej verifikácii programu. Pri formálnej verifikácii 

pouţitej v Spec# ide o dokazovanie korektnosti programu zaloţené na logickej inferencii 

a dokazovaní teorémov. Na tento účel bol vyvinutý verifikátor Boogie, pracujúci so špeciálnym 

účelovým jazykom BoogiePL. Ten bol vytvorený, pretoţe ani kód v Spec#, ani jeho kompilát v IL, 

nie je vhodný na pouţitie pre formálnu verifikáciu. Nie je však nutné ovládať tento jazyk pre účely 

programovania v Spec#, pretoţe je pouţívaný len na internú reprezentáciu. Tú si dokáţe Boogie 

vytvoriť tak, ţe buď prevezme abstraktný syntaktický strom zo Spec# kompilátoru, alebo pomocou 

priameho prekladu IL kódu obsiahnutého v nejakom assembly. Pomocou prvého spôsobu bolo moţné 
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integrovať statickú verifikáciu do procesu kompilácie a v momente prekladu tak poskytnúť spätnú 

väzbu programátorovi o korektnosti jeho programu. Druhý spôsob je pouţitý na to, aby bolo moţné 

kedykoľvek verifikovať korektnosť dodávaného programu (obsahujúceho kontrakty v metadátach). 

Bliţší popis verifikátoru Boogie je mimo záber tejto práce, kvalitným zdrojom obsahujúcim bliţšie 

informácie o ňom je (33). 

 

Obrázok 6 - Postup statickej verifikácie programu v Spec# pomocou Boogie (34) 

4.3.14 Integrácia s platformou .NET 

Keďţe cieľovou platformou a zároveň hlavnou kniţnicou pre programy v Spec#  je .NET je dôleţité 

poznať niektoré dôleţité aspekty ich spolupráce. Spec#  je výskumný projekt, ktorý je vyvíjaný 

malým tímom vedcov, ktorých prioritou je budovanie jazyka a nástrojov pre vývoj korektného 

a kvalitného softvéru pomocou návrhu na základe zmluvy. Nejde o prostredie primárne určeného pre 

komerčný vývoj a nasadenie v praxi, aj keď kvalitatívne tomu moc nebraní. Napriek tomu, ţe otázka 

integrácie s platformou je veľmi dôleţitá, nie je moţné čakať, ţe Spec# bude okamţite reflektovať 

trendy vo vývoji jadra .NET alebo jazyka C#. Toto je najviac cítiť pri chýbajúcej podpore pre novú 

syntax v C# verzie 3.0, ktorá bola vyvinutá na podporu nových API (LINQ
23

) v .NET 3.5. Spec# je 

zhora obmedzený na verziu 2.0 platformy ako i jazyka, na druhú stranu však podporuje 

multitargeting. Multitargeting je moţnosť vybrať si cieľovú verziu CLR pre ktorú bude kompilovaný 

IL kód. Obmedzí sa tak mnoţina API a inštrukcií IL kódu len na tie, ktoré sú na danej platforme 

k dispozícii. Podporované sú verzie 1.0, 1.1 a 2.0. 

Ďalším dôleţitým aspektom je spolupráca s BCL, ktorá neobsahuje definíciu kontraktov vo 

svojich metadátach. Aj keď by bolo moţné distribuovať assembly BCL obsahujúce kontrakty, došlo 

by tak k problémom vo verzovaní a linkovaní pretoţe assembly sú digitálne podpísané a podvrhnuté 

verzie nie je moţné vydávať za originál. Preto bol zvolený odlišný prístup – kontrakty je moţné 

definovať v samostatnom out-of-band assembly obsahujúcom metadáta s kontraktmi pre primárne, 

výkonné assembly. Distribúcia Spec# obsahuje out-of-band assembly nesúce špecifikácie pre BCL 

kniţnicu, ktoré boli získané nástrojom pre automatickú extrakciu. Je teda moţné verifikovať kód 

pouţívajúci BCL a garantovať jeho korektnosť. 

Medzi ďalšie zaujímavosti patrí vývoj nástroja pre extrakciu dokumentácie z kontraktov 

a prebiehajúci proces prevodu Spec# z účelového jazyka na API jazyka C#. Tento proces v súčasnej 
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 Language Integrated Query. Súčasť .NET pridávajúca natívnu jazykovú podporu a API pre tvorbu dotazov 

nad dátovými zdrojmi. 
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dobe kulminuje projektom Code Contracts, a je plánovaná jeho integrácia do .NET 4.0. Pre ďalšie 

informácie o Spec# je moţné pouţiť zdroje uvedené v pouţitej literature, špeciálne (26) a (35). 

4.4 Code Contracts 

4.4.1 Predstavenie 

Skúsenosti týmu z Microsoft Research zodpovedného za Spec# potvrdzujú, ţe pomocou návrhu na 

základe zmluvy je moţné dosiahnuť hmatateľných pokrokov v produkcii kvalitného 

verifikovateľného softvéru. Spec# demonštroval, ţe bez veľkých zásahov do súčasných techník 

a nástrojov môţeme pridať do existujúceho jazyka všetky potrebné konštrukcie a výsledkom bude 

kód, ktorý je bez problémov spustiteľný na nemodifikovanej .NET platforme. Cenou za všetky tieto 

výhody, je však obmedzenie na jeden jazyk čo ide proti jednej z hlavných filozofií .NET, jazykovej 

neutralite. Medzi základné kritériá na rozšírenie DbC do praxe je to, ţe jeho pouţívanie nemá mať 

vysokú réţiu, musí ponúkať jednoduchý prechod (rozšírenie) súčasných programových techník 

a mala by preň existovať podpora v programovacom prostredí. Metriky ako produktivita a efektivita 

sú dôleţité a pouţitie nového jazyka alebo systému proste nie je vţdy ekonomické aj napriek tomu, ţe 

výsledky ním dosahované môţu byť vynikajúce. Špeciálne tak v prípade, ţe ide o uţ v existujúci 

produkt, ktorý je omnoho citlivejší na ľubovoľné zmeny a zásahy. 

Tieto dôvody viedli k vývoju projektu Code Contracts. Code Contracts sa stane primárnym 

spôsobom na programovanie pomocou DbC prístupu na .NET platforme od jej nasledujúcej verzie (v 

4.0
24

). Na rozdiel od Spec#, Code Contracts nie je špeciálnym účelovým jazykom, ale ide o API. 

Tento prístup bol zvolený z dôvodu jazykovej neutrality a pouţiteľnosti API vo všetkých .NET 

kompatibilných jazykoch. Nie je teda nutný ţiadny preprocesor alebo špeciálny kompilátor, stačí iba 

importovať príslušný menný priestor a je moţné okamţite pouţívať kontrakty. 

Keďţe CC v súčasnosti ešte nie je vo finálnej podobe, je nutné zmieniť akou formou je 

distribuované a ako zapadá do platformy. V .NET 4.0 bude CC priamo súčasťou mscorlib.dll, čo je 

úplne najdôleţitejšie assembly platformy bez ktorého by nemohli fungovať ani .NET programovacie 

jazyky. Takéto výsostné postavenie dáva najavo, ţe kontrakty budú tvoriť jeden zo základných 

kameňov a môţeme sa tieţ dočkať ţe budú zahrnuté aj do BCL štandardu. V prípade, ţe pracujeme s 

.NET 4.0 (aj v beta verzii) sú kontrakty teda dostupné okamţite. Je však moţné ich pouţívať uţ aj na 

.NET 2.0, resp. 3.0 a 3.5, pomocou balíku, ktorý bol vydaný ako samostatná distribúcia. V takom 

prípade je nutné do projektu pridať naviac referenciu na assembly, ktoré obsahuje implementáciu 

kontraktov a musí byť dodávané s aplikáciou. 
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 Momentálne vo fáze Beta 1 (50), očakávané vydanie v 2010 
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Táto samostatná distribúcia existuje v dvoch verziách, líšiacich sa podľa vyuţitia. Prvá, staršia 

verzia, je určená na akademické účely, druhá, novšia bola vydaná pre komerčné vyuţitie. Funkčne sú 

obe identické, komerčná verzia sa ale viaţe na verziu Visual Studia do ktorého bude integrovaná 

a celá paleta nástrojov je obsiahnutá aţ v najvyššej verzii. Okrem samotného assembly obsahujúceho 

API na zápis kontraktov, sú zahrnuté nástroje na ich verifikáciu, programové ukáţky, dokumentácia, 

out-of-band kontrakty pre triedy v BCL do verzie .NET 3.5 vrátane. Automaticky je tieţ inštalovaná 

podpora do VS, ktorá umoţňuje spravovať nastavenia kontraktov vo vlastnostiach projektu 

a importované sú aj jednoduché code snippets
25

. 

4.4.2 Code Contracts API 

Code Contracts API je minimalistická kniţnica, ktorá obsahuje triedy a atribúty potrebné pre zápis 

kontraktov nad metódami a triedami pomocou jednoduchých volaní tejto kniţnice. Oproti Spec#, 

ktorý definuje špeciálne jazykové konštrukcie, zápis kontraktov pomocou CC pripomína asercie, 

keďţe ide o volania metód. Základom je trieda Contract, umiestnená v mennom priestore 

System.Diagnostics.Contracts, pomocou ktorej sa zapisujú všetky typy kontraktov (názvy 

metód sa drţia pomenovania zavedeného v Spec#,  resp. Eiffel): 

 

Contract.Requires(cond) vstupná podmienka 

Contract.Ensures(cond) výstupná podmienka 

Contract.EnsuresOnThrow<Ex>(cond) výnimočná výstupná podmienka 

Contract.Invariant(cond) invariant 

Contract.Assert(cond) asercia 

Contract.Assume(cond) predpoklad 

 

Pre kaţdú z týchto metód existuje aj preťaţenie v ktorom je moţné nastaviť textový popis 

predikátu, ktorý sa zobrazí v prípade porušenia kontraktu.  

Keďţe ide o API a nie špeciálny jazyk, sú k dispozícii len tie konštrukcie, ktoré poskytované 

jazykom v ktorom je API pouţívané. To v prípade C# alebo VB.NET znamená, ţe na rozdiel od 

Spec# nebudú podporované nadstavbové konštrukcie ako kontrolované výnimky alebo non-null typy. 

Kontrakty sú vo svojej podstate metadáta, ktoré popisujú triedy alebo metódy a preto je 

zaujímavé, ţe sa kontrakty v CC nezapisujú pomocou atribútov ale sú zapísané v tele metódy. 

Atribúty sú prirodzený spôsob na zápis metadát v .NET, a oproti imperatívnym volaniam nezaťaţujú 

metódu, ale sú definované mimo nej. Problém je ale práve v tom, ţe atribúty sú metadáta, tzn. nie sú 

časťou výkonného kódu. Na to aby boli pouţité ich treba explicitne vyţiadať, čo nie je problém pre 

nástroj ako statický verifikátor, ktorému stačí ich jednorázovo načítať a pouţiť ale pre virtuálny stroj 

by to znamenalo značne zvýšenú záťaţ. Virtuálny stroj by pri kaţdom zavolaní alebo opustení 

                                                      
25

 Programátorské skratky v zdrojovom kóde, ktoré umoţňujú rýchly zápis často pouţívaných a opakovaných 

konštrukcií a príkazov. Ich účelom je ušetriť čas programátora tak, ţe zniţujú čas na zápis šablónového kódu. 
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metódy, musel načítať kontrakty a testovať či dané podmienky boli splnené. Problémom je tieţ ako 

by boli podmienky zapísané a kontrolované, keďţe atribúty musia byť známe uţ v dobe prekladu - 

nie je moţné aby záviseli na stave programu, pretoţe ten nemusí byť ani spustený. To znamená, ţe 

kontrakt by musel byť zapísaný ako textový reťazec, ktorý by virtuálny stroj musel rozparsovať, 

vytvoriť z neho podmienku a vygenerovať kód na jeho kontrolu. Naviac by nebolo moţné pre 

podmienky vo forme textových reťazcov pouţiť podporu vo vývojovom prostredí, ako kontrola 

syntaxe, alebo IntelliSense takţe by boli viac náchylné k chybám, ktoré by sa prejavili aţ za behu 

programu. 

Pretoţe bol zvolený prístup, kde kontrakty sú umiestnené do tela metódy, bolo vytvorené 

riešenie pomocou ktorého je moţné ich v metóde oddeliť od výkonnej časti aspoň vizuálne. 

Kontrakty sú vyhodnocované v pevne dané okamţiky, je teda moţné ich zapísať na ľubovoľné miesto 

v metóde, podľa konvencie na začiatok. To je zaujímavé napríklad v prípade výstupných podmienok. 

Tie sú kontrolované pri návrate z metódy a v ich zápise sa môţu objaviť premenné alebo špeciálne 

hodnoty, ktoré nemusia byť definované v čase ich deklarácie. Podobne tak invarianty pri ktorých je 

situácia ešte komplikovanejšia. O toto všetko sa stará API v spojení s kompilátorom aby uľahčilo 

prácu programátorovi. Oproti pouţitiu asercií je takto kód prehľadnejší a čitateľnejší. 

Neskôr sa budem venovať porovnaniu CC s inými spôsobmi implementácie DbC techník 

popísanými v tejto práci, chcel by som však na začiatok porovnať CC s aserciami. Asercie tvoria 

v súčasnosti primárny spôsob zápisu kontraktov na .NET platforme a do budúcna majú byť nahradené 

práve CC. Asercie sú jednoduchý systém logických predikátov, ktoré umoţňujú kontrolovať či 

program naozaj spĺňa predstavy programátora o tom ako sa má chovať. Tu však ich moţnosti končia. 

Asercie nie sú tak robustný systém ako kontrakty. Asercie nie sú verejne viditeľné, nie je moţné ich 

teda pouţiť na sprostredkovanie verejnej informácie ako vstupné/výstupné podmienky alebo 

invarianty. Naviac nepodporujú dedičnosť, nedajú sa pouţiť v rozhraniach a hlavne ich nie je moţné 

pouţiť na statickú verifikáciu, na dokázanie platnosti programu.  Asercie je moţné ďalej pouţívať, ich 

pouţitie by však malo byť obmedzené skôr na kontrolu internej konzistencie programu. 

4.4.3 Vstupné podmienky 

Vstupné podmienky sú zaloţené na Spec#, z ktorého preberajú rovnaké pravidlá zápisu a správanie. 

Vstupná podmienka sa do tela metódy vloţí nasledovne:  

 

V prípade, ţe chceme určiť typ výnimky, ktorý sa má vyvolať pri nesplnení vstupnej 

podmienky, môţeme pouţiť generickú verziu. To môţe byť uţitočné v prípade, keď prepisujeme 

existujúce validácie ale nechceme narušiť volajúci kód. 

 
Contract.Requires<ArgumentNullException>(x != null); 

Contract.Requires(x != null); 
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Pre vstupné podmienky tieţ platí pravidlo viditeľnosti. Všetky pouţité členy a premenné 

v predikáte musia mať rovnaký stupeň viditeľnosti ako metóda – sú súčasťou jej signatúry. 

V opačnom prípade by vstupná podmienka nebola viditeľná pre volajúcu stranu a ťaţko by tak bolo 

moţné ju splniť. Rovnako je tieţ nutné dodrţať pravidlo čistoty. Vyhodnotenie predikátu nesmie mať 

vedľajší efekt a ovplyvniť stav programu.  

Okrem tohto spôsobu, ktorý je primárne určený pre nové projekty alebo také, ktoré si môţu 

dovoliť prechod z validácií parametrov na plnú podporu kontraktov, existuje aj druhá moţnosť 

označovaná ako legacy requires. Táto je určená pre existujúce projekty, ktoré uţ obsahujú validáciu 

parametrov pomocou výnimiek a nemajú v pláne ich prepisovať z rozličných dôvodov. Validácie 

zapísané ako if-then-throw konštrukcie je takto ľahké previesť takmer bez zásahu na vstupné 

podmienky plne podporované nástrojmi CC API. Nástroj na generovanie dynamickej verifikácie 

dokáţe takýto kód rozpoznať a previesť ho interne na kontrakt. Tým sa získa moţnosť statickej 

verifikácie, čo má zas za následok spätnú väzbu vo VS. Nástroj však nie je všemocný a vyţaduje aby 

takéto validácie spĺňali niekoľko základných poţiadaviek: 

 Musia sa nachádzať na začiatku metódy, tzn. nemôţu byť pred nimi ţiadne iné príkazy ani 

deklarácie premenných 

 Sú okamţite nasledované ľubovoľným volaním triedy Contract. Môţe ísť o vstupnú alebo 

výstupnú podmienku, je však moţné pouţiť aj volanie Contract.EndContractBlock. Táto 

meoda nemá ţiaden efekt, len označuje koniec bloku kontraktov. 

 Validácia musí mať formu if (P) throw new E(); kde P označuje predikát, ktorým sa 

validuje parameter a E je typ výnimky ktorá bude vyvolaná v prípade, ţe predikát nebol 

splnený. Konštrukcia nemôţe obsahovať else blok, a telo if sa môţe skladať len z vyvolania 

výnimky, nemôţe obsahovať ţiadne iné príkazy. 

Príkladom takejto legacy requires konštrukcie je nasledovná ukáţka kódu: 

 

Pri kompilácii sú kontrakty prepísané a vloţené sú ekvivalentné bloky kódu, ktoré kontrolujú 

plnenie podmienok. Toto a ďalšie nastavenia ako napr. východzie správanie pri nesplnení kontraktu je 

moţné meniť vo vlastnostiach projektu, ktorým sa budem venovať v príslušnej kapitole.  

4.4.4 Výstupné podmienky 

Výstupne podmienky definujú záväzok metódy, ktorý bude splnený pri jej úspešnom ukončení. Na 

rozdiel od vstupných podmienok, nie je nutné aby boli viditeľné pre klienta. Nepredpisujú 

public void Divide(int x, int y) 

{ 

    if (y == 0) 

        throw new DivideByZeroException(); 

    Contract.EndContractBlock();             

} 
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podmienky, ktoré by musel splniť a nezabraňujú mu úspešne metódu zavolať. Je však vhodné aby 

o nich volajúca strana vedela; neviditeľné výstupné podmienky slúţia skôr na kontrolu konzistencie 

interného stavu, pre informáciu iného programátora s prístupom k zdrojovému kódu a pod.  

Výstupné podmienky je moţné rozdeliť na normálne a výnimočné, podobne ako je tomu 

v Spec#. Normálne výstupné podmienky musia platiť v prípade, ţe metóda prebehla bez zlyhania, 

tzn. bez vyvolania výnimky. Zapisujú sa nasledovne: 

 

Výnimočné výstupné podmienky sa naopak metóda zaväzuje splniť v prípade, ţe dôjde 

k zlyhaniu a je nutné vyvolať výnimku. Zapisuje sa pomocou: 

 

 

Táto výstupná podmienka bude platiť vţdy keď metóda vyhodí objekt reprezentujúci výnimku 

špecifikovaného typu alebo typu z neho odvodeného. Treba mať na pamäti pravidlá pre pouţívanie 

výnimiek – vţdy sa pouţíva tá najšpecifickejšia výnimka. Inak je moţné dostať sa do problémov, 

napr. v prípade, ţe ako typ výnimky vo výstupnej podmienke je zvolená Exception, základ 

hierarchie všetkých výnimiek. V takejto situácii sa metóda zaväzuje splniť podmienku v prípade 

ľubovoľného zlyhania, aj takého ktoré je na úrovni systémovej chyby alebo zlyhania virtuálneho 

stroja ako pretečenie zásobníka (StackOverflowException) či vyčerpanie pamäte 

(OutOfMemoryException). Takéto zlyhania nemá zmysel ošetrovať pretoţe prakticky neexistuje 

spôsob ako pokračovať vo vykonávaní programu bez narušenia konzistencie programu alebo dát inak 

ako reštartom programu alebo virtuálneho stroja. Je treba teda obmedziť garancie vo výstupnej 

podmienke iba na prípustné zlyhania, na také výnimky, ktorých príčina je identifikovateľná 

a systematická. Pri neopraviteľnom zlyhaní by sme sa mali drţať zásady silnej záruky (36) a stavať 

aplikáciu tak aby sa bezpečne ukončila namiesto toho aby pokračovala v nedefinovanom stave. 

Pri definícii výstupných podmienok môţeme pouţívať niektoré špeciálne hodnoty. Prvou 

z nich je návratová hodnota metódy, presnejšie jej zástupca Contract.Result<T>. Generický 

parameter udávajúci typ musí byť zhodný s typom návratovej hodnoty metódy tak ako je uvedený 

v deklarácii metódy. Vo väčšine prípadov je typ automaticky odvodený kompilátorom. Výnimku tvorí 

situácia keď metóda nemá parametre, vtedy je nutné zadať ho explicitne. Túto špeciálnu hodnotu 

samozrejme nie je moţné pouţívať v metódach, bez návratovej hodnoty (void v C#). 

Druhou špeciálnou hodnotou je Contract.OldValue<T>, ktorou môţeme získať hodnotu 

premennej akú mala pri vstupe do metódy. Pre prácu so starými hodnotami platí niekoľko pravidiel: 

 Premenná musí existovať a mať hodnotu uţ pred vstupom do metódy, nemôţe ísť o lokálnu 

premennú deklarovanú v metóde. Je treba mať na pamäti, ţe aj parameter metódy je lokálna 

Contract.EnsuresOnThrow<ArgumentNullException>(x != null); 

Contract.Ensures(x != null); 
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premenná. Toto neplatí v prípade, ţe je parameter pouţitý vo vstupnej podmienke, potom je 

moţné získať jeho hodnotu pred vstupom do metódy 

 Nemôţe ísť o výstupný (out v C#) parameter. Zaobchádzaniu s výstupnými parametrami 

sa budem venovať neskôr. 

 Nie je moţné odkazovať sa na starú hodnotu návratovej hodnoty. Nie je moţné ani vytvoriť 

konštrukcie, ktoré by boli na tejto hodnote závislé napr. kvantifikátory, ktorý pouţíva starú 

hodnotu návratu ako obmedzenie intervalu. 

 Problémy tieţ spôsobuje pouţitie starých hodnôt parametrov v  anonymných delegátoch ako 

výrazoch pouţitých v kontraktoch. Staré hodnoty parametrov neexistujú, pretoţe sa 

vyhodnocujú v tele metódy delegáta a nie v nadradenej metóde.  

Pretoţe ide o volania metód kontraktov, nie je kompilátor schopný odhaliť chybu. V prípade, ţe 

bude porušené nejaké z pravidiel nedôjde k chybe pri preklade ani nebude za behu vyvolaná výnimka. 

Vyhodnotenie volania metódy zlyhá potichu a typicky bude dosadená východzia hodnota pre daný 

typ.  To môţe byť zavádzajúce pre programátora, ktorý napr. v prípade parametru predpokladá, ţe 

bude pouţitá hodnota na vstupe do metódy:  

 

Pouţitie out parametrov vo výstupných podmienkach má tieţ svoje špecifiká. Výstupná 

podmienka môţe byť definovaná skôr ako bude parametru priradená hodnota. Typicky ide o situáciu 

keď na začiatku metódy sú definované výstupné podmienky, ktoré v predikáte pouţívajú parameter, 

ale k nastaveniu jeho hodnoty aţ na konci metódy. Kompilátor označí pouţitie výstupného parametru 

v takejto situácii za chybu, pouţitie neinicializovanej premennej. Preto je k dispozícii posledná zo 

špeciálnych hodnôt, Contract.ValueAtReturn<T>, pomocou ktorej je moţné sa odkázať na 

hodnotu premennej v momente návratu z metódy. Takto je moţné obísť kontrolu kompilátora, dôjde 

k oneskorenému vyhodnoteniu za behu. V súčasnosti je takto moţné spôsobiť chybu počas behu 

programu pretoţe pri prepise kontraktov zatiaľ výstupné parametre kontrolované nie sú (bude 

implementované pred vydaním finálnej verzie). Podobne ako s predchádzajúcimi špeciálnymi 

hodnotami, pre generický parameter platia rovnaké pravidlá na jeho odvodenie. 

4.4.5 Invarianty 

Invarianty definujú podmienky, ktoré sú platné v kaţdom momente keď je objekt prístupný 

klientskému kódu, definujú obmedzenia na stav objektu. Na rozdiel od Spec# nie je moţné zapísať 

invarianty jednoducho priamo v triede pri deklarácii premenných, je nutné ich umiestniť do tela 

metódy. Metóda špecifikujúca invarianty musí spĺňať nasledovné kritéria: 

public void Divide(int x, int y) 

{ 

    x = 5;                         // x is 5 

    int z = Contract.OldValue(x);  // value of x on entry is 0 (default) 

    bool areEqual = x == z;        // x != z 

} 
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 Je bezparametrická 

 Nemá návratovú hodnotu 

 Ak trieda nie je uzavretá voči dedeniu (sealed v C#), musí byť táto metóda dostupná 

v odvodenej triede (viditeľnosť minimálne na úrovni protected v C#).  

 Musí byť označená parametrov ContractInvariantMethodAttribute 

 Nesmie obsahovať nič iné len definície invariantov (volania Contract.Invariant) 

 Názov metódy je ľubovoľný, konvenciou je pomenovať ju ObjectInvariant 

Invarianty sú kontrolované pri návrate z kaţdej verejnej metódy v prípade, výraz v invariante 

obsahuje jednoduchý predikát. Ak predikát obsahuje volanie verejnej metódy objektu, je invariant 

kontrolovaný aţ vo volajúcej metóde. Kontrola invariantov má väčší dopad na výkon a ich pouţitie je 

menej časté ako v prípade vstupných/výstupných podmienok, preto sú kontrolované len pri plnej 

podpore kontraktov (podmienená kompilácia). Invarianty nie sú kontrolované vo finalizátoroch a v 

prípade, ţe trieda implementuje rozhranie IDisposable, ani v metóde Dispose. V oboch prípadoch 

ide o špeciálne metódy, ktoré ukončujú ţivotnosť objektu a je pochopiteľné, ţe v tom momente 

prestáva ja platnosť invariantu. 

4.4.6 Dedičnosť kontraktov 

Code Contracts podporuje dedičnosť kontraktov, ktorá spĺňa substitučný princíp. Implementácia je 

zaloţená na mechanizme prevzatom zo Spec#, platia tu preto rovnaké obmedzenia. Najmarkantnejším 

obmedzením je podobne ako v Spec#, pravidlo, ţe vstupné podmienky nemôţu byť v odvodených 

triedach zmenené. Nie je moţné modifikovať existujúce vstupné podmienky ani pridávať dodatočné 

aj keby boli oproti bázovým podmienkam uvoľnenejšie. Toto obmedzenie vychádza zo skúseností zo 

Spec#, kde sa ukázalo, ţe uvoľnenie vstupných podmienok neprináša ţiadne výhody a zbytočne 

komplikuje prácu verifikátoru. Uvádza sa tieţ, ţe v praxi nebol identifikovaný scenár, ktorý by takéto 

pouţitie vyţadoval (37) s. 11. Pre programátora klientského kódu sú totiţ vţdy viditeľné a platné len 

vstupné podmienky definované v bázovej implementácii, pretoţe tá udáva typ premennej s ktorou 

programátor pracuje. Vie, ţe vďaka polymorfizmu skutočný objekt za behu programu musí tieto 

podmienky spĺňať a to je dostatočné. 

Spomenuté pravidlo uľahčuje prácu s kontraktmi v odvodených triedach. Univerzálne platí, ţe 

nie je moţné nikdy zapísať vstupnú podmienku v odvodenej metóde a to bez výnimiek aj v prípade, 

ţe v bázovej metóde nebola ţiadna podmienka definovaná. Je treba totiţ vziať v úvahu, ţe s metódou, 

ktorá explicitne neuvádza vstupnú podmienky sa zaobchádza ako keby mala podmienku, ktorej 

predikát je vţdy splnený. Rovnako je treba mať na pamäti, ţe trieda, ktorá implementuje rozhranie sa 

stáva jeho podtypom (dedičnosť rozhraní). Teda aj napriek tomu, ţe preťaţuje prázdnu implementáciu 

nemôţe definovať ţiadne vstupné podmienky. Kombinácia týchto faktov dáva jednoduchý výsledok – 
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vstupné podmienky musia byť vţdy definované  v koreni hierarchie, tj. vo virtuálnej alebo abstraktnej 

metóde, nikdy nie v jej preťaţení. Toto samozrejme platí aj pri dedení z typov v BCL, ktoré tieţ majú 

pevne špecifikované kontrakty  

Pre výstupné podmienky ani invarianty neexistujú podobné reštrikcie. Dodatočné podmienky je 

moţné ľubovoľne pridávať v kaţdej odvodenej triede a metóde. Pri návrate z metódy je prejdená celá 

hierarchia je skontrolované či platia všetky podmienky; podmienky sú spojené pomocou logického 

súčinu. Pridávanie podmienok len rozširuje garancie, ktoré sa metóda zaväzuje splniť a nemôţe 

negatívne ovplyvniť volajúci kód, pretoţe budú splnené všetky podmienky definované v type 

premennej s ktorou pracuje. 

Kontrakty nie je nutné v odvodených triedach znovu zapisovať, ich špecifikácia sa prevezme 

automaticky. Rovnako je tomu i u rozhraní a abstraktných tried, kontrola by sa iba zbytočne 

duplikovala. Musí tieţ platiť, ţe ak pôvodná verzia metódy bola bez vedľajších efektov, nesmie ich 

spôsobiť ani preťaţená verzia. 

4.4.7 Kontrakty v rozhraniach 

Implementácia DbC by nebola kompletná keby nepodporovala špecifikáciu kontraktov aj 

v rozhraniach. Keďţe nie je moţné aby metódy v rozhraniach obsahovali telo, bolo vyvinuté riešenie 

pomocou ktorého je moţné presunúť kontrakty rozhrania do samostatnej triedy. Pre túto triedu platia 

nasledovné pravidlá: 

 Musí implementovať rozhranie, ktoré popisuje 

 Trieda a rozhranie musia byť spojené párom atribútov ContractClassAttribute 

a ContractClassForAttribute 

 Musí byť uzavretá voči dedeniu (sealed v C#), aby nedošlo k prekrytiu kontraktov 

Ako príklad uveďme: 

 

 

[ContractClass(typeof(ICalculatorContract))] 

interface ICalculator 

{ 

    double Divide(int a, int b); 

} 

[ContractClassFor(typeof(ICalculator))] 

sealed class ICalculatorContract : ICalculator 

{ 

    #region IFoo Members 

    double ICalculator.Divide(int a, int b) 

    {             

        Contract.Requires(b != 0); 

        Contract.Ensures(Contract.Result<double>() != double.NaN);                        

        return default(double);             

    } 

    #endregion 

} 
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Nástroje na extrakciu a prepis kontraktov očakávajú, ţe rozhranie bude implementované 

explicitne aby sa predišlo nejasnostiam alebo konfliktom v pomenovaní. Implementované metódy by 

mali obsahovať len definície kontraktov a nič viac. V prípade metód, ktoré vracajú hodnotu je nutné 

poskytnúť prázdnu výstupnú hodnotu kvôli kompilátoru; najjednoduchším spôsobom je vrátiť 

implicitnú hodnotu pre daný typ pomocou default(T). Kontrakty v rozhraniach môţu pracovať 

s premennou this odkazujúcou na objekt rozhrania, je treba ho však vţdy pretypovať na rozhranie 

kvôli explicitnej implementácii. 

Podobne ako rozhrania, ani abstraktné metódy v abstraktných triedach nemôţu obsahovať telo. 

Aj v tomto prípade umoţňuje Code Contracts pouţiť samostatnú triedu ako nosič kontraktov. V tomto 

prípade musí trieda špecifikujúca kontrakt spĺňať nasledujúce podmienky: 

 Musí dediť z abstraktnej triedy, ktorú špecifikuje 

 Musí byť tieţ abstraktná (abstract v C#) 

 Obe triedy musia byť spojené párom atribútov ContractClassAttribute 

a ContractClassForAttribute 

 

Ukáţková implementácia (variácia na príklad s rozhraním) by vyzerala nasledovne: 

 

4.4.8 Procedurálne testovanie kontraktov 

V Code Contracts je zahrnutá podpora pre kvantifikátory a agregačné funkcie, ktorá je odvodená zo 

Spec#. Na rozdiel od Spec# však umoţňuje pouţitie iterátorov, ktoré vo verzi 2.0 .NET platformy ešte 

dostupné neboli a tieţ paleta agregačných funkcií je rozmanitejšia. 

Pri zápise kvantifikátorov platí všeobecné pravidlo, ţe telom kvantifikátoru musí byť za behu 

vyčísliteľný výraz zapísaný pomocou delegátu Predicate<T>; nie sú povolené cykly alebo 

priradenia. Podporované sú všeobecné i existenčné kvanifikátory. 

Pre všeobecný kvantifikátor platí, ţe podmienka zapísaná pomocou výrazu musí platiť pre 

kaţdý prvok. Prehľadávanie končí vo chvíli, ţe sa nájde prvok pre ktorý podmienka neplatí alebo sa 

prejde celou kolekciou. Kvantifikátor je moţné zapísať v dvoch formách: 

[ContractClass(typeof(CalculatorContract))] 

abstract class Calculator 

{ 

    abstract public double Divide(int a, int b); 

} 

[ContractClassFor(typeof(Calculator))] 

abstract class CalculatorContract : Calculator 

{ 

    public override double Divide(int a, int b) 

    { 

        Contract.Requires(b != 0); 

        Contract.Ensures(Contract.Result<double>() != double.NaN); 

        return default(double); 

    } 

} 
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 Vyuţívajúci foreach cyklus na prechod generickou kolekciou, ktorá implementuje 

IEnumerable<T>. 

 

 Vyuţívajúci for cyklus, kde je moţné zadať dolný a horný limit intervalu. 

 

Code Contracts API plne podporuje LINQ a umoţňuje nahradiť Contract.ForAll metódou 

System.Linq.Enumerable.All. Trieda Enumerable poskytuje tieţ základné agregačné funkcie 

a v prípade potreby jednoduchý spôsob na zápis vlastných funkcií. 

 

Pre existenčný kvantifikátor platí, ţe podmienka zapísaná pomocou výrazu musí platiť na 

aspoň jeden prvok. Prehľadávanie končí v prípade, ţe sa nájde prvok pre ktorý podmienka platí alebo 

sa prejde celou kolekciou. Zapisuje sa volaním Contract.Exists, ktorá existuje v dvoch 

preťaţeniach (rovnako ako všeobecný kvantifikátor). Podporovaný je tieţ zápis pomocou LINQ, kde 

na rovnaký účel slúţi metóda System.Linq.Enumerable.Any.  

4.4.9 Verifikácia kontraktov 

V Code Contracts API je pouţitý rovnaký systém viditeľnosti a čistoty (tu atribút PureAttribute) 

kontraktov ako v Spec#. Niekedy je však potrebné špecifikovať kontrakt nad verejným členom triedy, 

ktorý vyţaduje pouţitie privátnej premennej. Typickým príkladom sú vlastnosti, ktoré zvyčajne 

predstavujú verejný prístupový bod k privátnym premenným triedy. Problém nastáva ak by sme 

chceli definovať vstupnú alebo výstupnú podmienku nad vlastnosťou a predikát by sa odkazoval na 

hodnotu privátnej premennej. Túto situáciu rieši pouţitie atribútu 

ContractPublicPropertyNameAttribute, ktorý umoţňuje udeliť výnimku z pravidla 

viditeľnosti privátnej premennej. 

Kontrakty zapísané pomocou API je moţné podmienene kompilovať podobne ako asercie. Táto 

podpora existuje hlavne kvôli moţnosti definovať si vlastnú konfiguráciu pre kompiláciu programu, 

nemala by slúţiť na odstraňovanie kontraktov v produkčnom zostavení. Podmienená kompilácia 

definuje viaceré úrovne kontroly kontraktov za behu programu. Túto úroveň je moţné zvoliť vo 

vlastnostiach projektu, pomocou panelu Code Contracts. Jednotlivé úrovne spolu s ich definíciou sú 

uvedené v nasledovnej tabuľke: 

 Kontrakty kontrolované za behu 

Úroveň kontroly 

Level 

Legacy Requires<E> Requires Ensures Invariants Asserts Assumes 

Full X X X X X X X 

public void Sort<T>(T[] array){ 

    Contract.Requires(Contract.ForAll(0, array.Length, i => array[i] != null));} 

public void Sort<T>(IEnumerable<T> collection) { 

    Contract.Requires(Contract.ForAll(collection, (T x) => x != null));} 
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Pre and Post X X X X    

Preconditions X X X     

ReleaseRequires X X      

None        

 

Podobne ako Spec#, aj Code Contracts obsahuje rozšírené moţnosti verifikácie pomocou 

asercií (Contract.Asserts) a predpokladov (Contract.Assumes). Pomocou nich môţeme 

zapísať podmienky ktoré platia v danom mieste v kódea  môţeme ich vyuţiť na rozšírenie našej bázy 

znalostí, ktorá sa pouţije pri verifikácii. Bol zachovaný aj ich význam – obe slúţia na kontrolu počas 

behu programu, predpoklady ale nie sú staticky verifikované. Predpoklady sú automaticky 

povaţované za platné bez nutnosti kontroly a pouţívajú sa na zápis podmienok, ktoré je zloţité alebo 

náročné overiť. Obe volania podliehajú podmienenej kompilácii a do kompilátu sú zahrnuté len ak je 

nastavená plná kontrola. Vyvstáva otázka, prečo bol vytvorený ďalší spôsob na zápis asercií, keď uţ 

existuje Debug.Assert, pouţívaný na rovnaké účely. Dôvodom je, ţe Debug.Assert nie je 

súčasťou Code Contracts API, preto nie je podporovaný nástrojmi na prepis a kontrolu kontraktov 

a teda nebolo by moţné pouţiť ho na statickú verifikáciu. Ďalším dôvodom je, ţe nepodlieha 

podmienenej kompilácii pomocou rovnakých symbolov a dodatočná zmena jeho implementácie je 

proti zásadám verzovania .NET, pretoţe by mohla spôsobiť chyby v existujúcom kóde. 

Nastavenia statickej a dynamickej verifikácie je moţné meniť vo vlastnostiach projektu vo 

Visual Studiu. Statická verifikácia je implicitne vypnutá; po jej zapnutí bude po kaţdej úspešnej 

kompilácii spustený verifikátor, ktorý ako vstup prijíma assembly. Je moţné ho vyvolať aj ručne, 

existuje totiţ aj vo forme programu beţiaceho v príkazovom riadku. Okrem kontraktov je moţné 

kontrolovať aj aritmetické operácie, indexovanie polí a dereferenciu null objektov, tri z najčastejších 

príčin chýb v aplikáciách. Princíp fungovania verifikátoru je zaloţený na Spec# (popísaný 

v predchádzajúcej kapitole), výrazný rozdiel je však v tom, ţe kontrakty zapísané v Code Contracts 

nevkladajú do assembly popisné metadáta, ktoré by zjednodušili kontrolu. 

Dynamická verifikácia je implementovaná nahradením volaní triedy Contract volaniami 

metód konkrétnej triedy, ktorá obsahuje skutočné testy podmienok. Tento spôsob bol vyvinutý aby 

bolo moţné vytvoriť vlastnú implementáciu behových kontrol. Výnimku tvoria vstupné podmienky 

vo forme Contract.Requires<E> a legacy requires. Tie sú nahradené príslušným volaním podľa 

toho aké bolo zvolené správanie pri porušení kontraktu. Popis triedy zodpovednej za prepis 

kontraktov je uvedený v (37). 

Pri porušení kontraktu za behu je implicitne vyvolaný neignorovateľný dialóg, rovnaký aký sa 

pouţíva keď zlyhá volanie Debug.Assert. V tomto momente je síce moţné pokračovať v behu 

programu ale uţívateľ je viditeľne upozornený o chybe. Alternatívou je pouţitie výnimku na 

signalizáciu zlyhania kontraktu. Táto moţnosť nebola zvolená ako primárna, pretoţe na rozdiel od 

zlyhania aserciou, je vyvolanie výnimky maskovateľné a program môţe potichu pokračovať 
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v chybnom stave. Môţe sa totiţ stať, ţe výnimka bude zachytená v jednej z volajúcich metód 

omylom alebo chybou programátora a nedostane sa k uţívateľovi. 

 

Pre radenie podmienok v metóde sa zaviedla jednoduchá konvencia: 

1. legacy requires – spätne kompatibilné verejné vstupné podmienky 

2. Requires, Requires<E> – verejné vstupné podmienky 

3. Ensures – verejné normálne výstupné podmienky  

4. EnsuresOnThrow, Throws – verejné výnimočné výstupné podmienky 

5. Ensures – privátne normálne výstupné podmienky 

6. EnsuresOnThrow, Throws – privátne výnimočné výstupné podmienky 

7. EndContractBlock – v prípade, ţe metóda pouţíva len legacy requires 

4.4.10 Integrácia s platformou .NET a podpora VS 

Ohľadom integrácie do platformy .NET je treba pripomenúť, ţe v súčasnosti Code Contracts ešte nie 

vo finálnej forme; v tej bude aţ v dobe vydania .NET 4.0. Preto sa musí zatiaľ spoliehať na  

out-of-band kontrakty zapísané pomocou tzv. reference assemblies. Pre assembly, povedzme A.dll, 

ktoré nešpecifikuje kontrakt (BCL do verzie 4.0), je vytvorené sprievodné assembly, A.Contracts.dll, 

ako nosič kontraktu bez implementácie. Tieto budú vo finálnej verzii Code Contracts zlúčené do 

jedného, dovtedy je nutné ich distribuovať spolu s aplikáciou. Okrem tohto vyuţitia je tieţ moţné 

pouţívať reference assemblies vo vlastnej aplikácii a kontrakty dodávať samostatne. Toto riešenie 

môţe byť vhodné v prípade, ţe distribuujeme kniţnicu alebo API pre .NET aplikácie a od nalesdovnej 

verzie chceme vyuţiť výhod DbC. 

Distribúcia Code Contracts obsahuje aj podporu pre vývojové prostredie Visual Studio. 

Najpodstatnejšími rozšíreniami sú panel vo vlastnostiach projektu na úpravu práce s kontraktmi, 

podpora spätnej väzby pri verifikácii v editore pomocou varovných správ a značenia a kolekcia code 

snippets, programátorských skratiek na zápis kódu. V paneli kontraktov môţeme jednoducho 

nastavovať podmienenú kompiláciu dynamických kontrol, správanie pri porušení kontraktu, nastaviť 

rozsah kontroly pri statickej verifikácii, definovať vlastné prepisovacie triedy a pod. 

Tieto nastavenia uţ boli spomenuté skôr; okrem nich však stojí za zmienku jeden veľmi 

uţitočný nástroj, tzv. baseline – východzí stav kontraktov projektu. Pomocou baseline, môţeme 

zachytiť porušenia kontraktu k určitému stavu a dátumu projektu a uloţiť ich do XML súboru. Tieto 

chyby budú pri ďalšom vývoji ignorované a nebudú sa zobrazovať ako varovania pri kompilácii. Znie 

to síce kontra intuitívne ale v projektoch ktoré prechádzajú na DbC vznikne zrazu nesmierne 

mnoţstvo varovaní. Problém je v tom, ţe by nebolo moţné jednoducho odlíšiť porušenia kontraktov 

v existujúcom a novo vyvíjanom kóde. Preto sa odporúča pravidelné vytváranie baseline súborov, aby 

časť týmu mohla pracovať na vývoji novej funkcionality a časť týmu na údrţbe a úprave kódu. 
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Postupne sa tak budú varovania z baseline odstraňovať a časom sa docieli, ţe v projekte nebude 

ţiaden neplatný kontrakt. 

V súčasnosti ešte nie je Code Contracts vo finálnej verzii a niektoré kontroly ešte neboli 

implementované. Napríklad statická verifikácia má problém s kontrolou iterátorov a kvantifikátorov 

a nepodporuje zápis invariantov v štruktúrach (struct v C#). Varovania a označovanie nesplnených 

podmienok v editore je tieţ jedna z oblastí na ktorej sa pracuje. Nesplnené podmienky sú síce správne 

označené ale kompilátor zatiaľ nie je schopný podať deskriptívnu informáciu príčiny a obmedzuje sa 

na konštatovanie, ţe došlo k chybe na danom riadku. 
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4.5 Eiffel 

Návrh na základe zmluvy je jeden z ústredných princípov okolo ktorých bol vybudovaný jazyk Eiffel. 

Okrem základnej podpory pre zápis vstupných/výstupných podmienok a invariantov, podporuje tieţ 

ich dedenie a špecifikáciu v rozhraniach a stal sa preto východiskom a referenčnou implementáciou 

pre ostatné jazyky s podporou DbC.  

Na zápis kontraktov v Eiffel (38) slúţia kľúčové slová: 

 require – vstupná podmienka. Uvedený na začiatku deklarácie metódy. Eiffel vyţaduje aby 

jednotlivé kontrakty boli pomenované (výhodou je, ţe sú tak ľahšie dentifikovateľné). 

 ensure – výstupná podmienka uvedená na konci metódy. Umoţňuje pouţitie kľúčového slova 

old na prístup k hodnotám premenných pred vstupom do metódy. 

 invariant – invariant triedy. Zapisuje sa do deklarácie typu. 

 

Doleuvedený príklad ilustruje ako zapísať kontrakt v jazyku Eiffel pre vloţenie peňazí (metóda 

deposit) na bankový účet (rozhranie ACCOUNT). 

 

 

Pre vývoj v jazyku Eiffel je moţné pouţiť vývojové prostredie EiffelStudio alebo Visual Studio 

plugin EiffelEnvision. Citeľným problém pri vývoji v jazyku Eiffel je jeho slabá podpora .NET 

platformy v porovnaní s ostatnými jazykmi. Pomocou EiffelStudio je moţné kompilovať len 

programy pouţívajúce BCL verzie 2.0 a pomocou EiffelEnvision dokonca len 1.0, ktoré bolo 

uvoľnené v roku 2003 a obsahuje nekompatibility z dôvodu novej CLR v neskorších verziách. 

  

class interface 

    ACCOUNT 

feature -- Element change  

    deposit (amount: INTEGER) 

            -- Add `amount' to an account 

        require 

            non_negative: amount >= 0 

        ensure 

            one_more_deposit: deposit_count = old deposit_count + 1 

            updated: balance = old balance + amount 

invariant 

 non_negative_balance: balance > 0 
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4.6 Oxygene 

Distribuovaný ako súčasť programovacieho systému Delphi Prism (39), Oxygene jazyk zaloţený na 

Delphi a pouţívajúci syntax ObjectPascal zameraný na pouţitie pri vývoji informačných 

a databázových systémov. Obsahuje veľa pokročilých syntaktických konštrukcií, z ktorých mnohé 

nemajú svoju obdobu v ostatných .NET jazykoch. V tejto časti sa budem veľmi stručne venovať jeho 

podpore DbC. 

Pre programovanie s prístupom DbC obsahuje Oxygene nasledovné kľúčové slová: 

 require – slúţi na zápis vstupnej podmienky. Obsahuje predikát, ktorý musí byť platný pri 

vstupe do metódy. Uvádza sa na začiatku metódy. 

 ensure – slúţi na zápis výstupnej podmienky. Obsahuje logický predikát, ktorý musí byť 

platný pri výstupe z metódy. Uvádza sa na konci metódy. V bloku výstupnej podmienky môţe 

byť pouţité kľúčové slovo old, pomocou ktorého je moţné pristúpiť k hodnote premennej pred 

vstupom do metódy. 

 

Na ilustráciu pouţitia viď nasledovnú metódu ktorá vloţí prvok do kolekcie: 

 

 

 invariant – slúţi na zápis invariantov. Podobne ako v jazyku Eiffel a Spec# sa uvádza 

invariant priamo v definíciu typu a obsahuje predikát, ktorý trieda garantuje spĺňať v kaţdom 

stabilnom stave. V Oxygene je moţné rozdeliť invarianty na privátne a verejné, takţe je moţné 

aby metóda kontrolovala svoju konzistenciu aj interne medzi volaniami svojich privátnych 

metód. Verejné invarianty sú kontrolované pri návrate z kaţdej verejnej metódy, zatiaľ čo 

privátne invarianty sú kontrolované pri kaţdom návrate. 

 

Invarianty sú v Oxygene zapísané v deklarácii typu: 

method MyObject.Add(aItem: ListItem); 

require 

  assigned(aItem) : 'List Item for MyObject cannot be nil'; 

begin 

  InternalList.Add(aItem); 

ensure 

  Count = old Count +1 : 'MyObject: Count logic error'; 

end; 
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Okrem spomenutej podpory pre DbC, Oxygene obsahuje ďalšie zaujímavé konštrukcie. Jednou 

z nich je podpora operátora : , ktorý slúţi ako rozšírenie štandardného operátoru . na prístup 

k objektom. Pomocou : operátoru je moţné predchádzať výnimkám typu 

NullReferenceException. Kompilátor obalí členský prístup testom na platnú hodnotu a v 

prípade, ţe referenčný typ obsahuje neplatný odkaz, nebude zavolaný člen objektu ale výraz bude 

vyhodnotený ako null (nil v Oxygene) alebo nebude zavolaná metóda. 

Oxygene obsahuje jednoduchú podporu asercií, tu implementovaných ako makro kompilátoru. 

Pri preklade sa makro rozbalí na jednoduchý podmienený test. V prípade porušenia asercie je 

podobne ako v C# vyvolaný uţívateľský dialóg. 

Systém Delphi Prism má tieţ vynikajúcu podporu platformy.NET o obsahuje podporu pre 

najnovšie verzie vývojového prostredia Visual Studio. 

 

 

  

type 

  MyClass = class; 

  public 

    ... 

  public invariants 

    fField1 > 35; 

    SomeProperty = 0; 

    SomeBoolMethod() and not (fField2 = 5); 

  private invariants 

    fField > 0; 

  end; 
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5 Programové riešenie 

5.1 Predstavenie 

Súčasťou tejto práce je programové riešenie ilustrujúce pouţitie návrhu na základe zmluvy pri vývoji 

jednoduchej kniţnice tried v rozličných jazykoch platformy .NET.   

Na implementáciu kniţnice boli vybrane jazyky C#, Spec# a C# s rozšírením Code Contracts. 

Tieto jazyky boli vybrané za účelom poukázať na rozdiely v zápise a podpore jednotlivých 

mechanizmov DbC. Pretoţe ide o jazyky vychádzajúce z rovnakého základu je moţné takto izolovať 

špecifické syntaktické prvky a lepšie kontrastovať rozdiely medzi vybranými jazykmi. Dôleţitým 

kritériom pri vývoji bolo tieţ aby výsledné kompiláty boli identické a ľahko zameniteľné (mali 

rovnaké verejné rozhranie). To je potrebné aby bolo moţné zdôrazniť jednotlivé formy zápisu 

a demonštrovať akým spôsobom je moţné previesť komponenty napísané v jednom jazyky s pouţitím 

dostupných konštrukcií do druhého. Jednotlivé prostredia sú zaujímavé aj tým, ţe reprezentujú 

vývojové fázy rovnakého jazyka – od v súčasnosti pouţívaného C# bez formálnej podpory DbC, cez 

účelovo vyvíjaný Spec# s plnou funkcionalitou aţ po Code Contracts API, kompromisné riešenie, 

ktoré sa má stať v budúcnosti primárnym nástrojom pre DbC vývoj na platforme .NET. 

Programové riešenie sa skladá z implementácie kniţnice tried a jednotkových testov 

demonštrujúcich jej pouţitie. Pri vývoji tejto kniţnice išlo o hlavne pouţitie typických čŕt objektovo-

orientovaného programovania ako dedičnosť, abstrakcia (rozhrania a abstraktné triedy) 

a polymorfizmus (špeciálne preťaţovanie metód). Naprogramovaná kniţnica tried je maketou 

informačného systému banky, ide však len o triviálnu syntetickú implementáciu, ktorá nie je zaloţená 

na skutočných poţiadavkách alebo analýze doménovej oblasti. Dôleţité bolo aby zmysel jednotlivých 

procesov bol ľahko pochopiteľný pouţitím príkladu z beţného ţivota, namiesto kladenia dôrazu na 

realistické a kompletné spracovanie informačného systému banky. Bol vytvorený základ (Obrázok 7), 

verejné rozhranie kniţnice a na tejto kostre boli nasledovne vytvorené tri identické verzie kniţnice 

v jednotlivých vybraných jazykoch.  

Na záver bola vytvorená mninimalistická sada jednotkových testov pre systém NUnit (40) na 

kontrolu kontraktov a hraničných podmienok. S pouţitím jednotkových testov je moţné overiť 

zameniteľnosti jednotlivých implementácii ak je splnená podmienka rovnakého verejného rozhrania. 

S pouţitím Pex (41), nástroja na automatizované white-box testovanie bola ďalej spravená inšpekcia 

kniţníc a boli vygenerované prametrizované testy overujúce hraničné podmienky detegované v kóde. 

Za pomoci tohto nástroja bolo moţné testovať splnenie kontraktov pri rôznych vstupoch. 
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Obrázok 7 - Diagram tried ukážkovej aplikácie 
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5.2 Analýza a model knižnice 

Programové riešenie nemá formu interaktívnej aplikácie s grafickým rozhraním, ide o kniţnicu tried 

a sadu jednotkových testov. Táto forma bola vybraná na zdôraznenie prínosu a pouţitia DbC 

v procese vývoja softvéru. Na začiatok uvediem popis modelu bankového systému s ktorého 

vychádza návrh kniţnice, jednotlivé triedy a ich funkcionalita. 

 Základnými entitami systému sú platobná karta (Card), účet (Account), ku ktorej sa 

viaţe a disponent účtu (IAccountHolder). Všetky triedy sú spojené jednoduchými 

asociáciam reprezentujúcimi vzťah „má―. Ide o abstraktnú reprezentáciu, skutočnými 

objektami budú aţ odvodené konkrétne typy účtov a kariet. 

 Konkrétnymi verziami účtu Account sú CheckingAccount a SavingsAccount, 

ktoré modelujú beţný resp. sporiaci účet. Základná vlastnosť, ktorá odlišuje tieto účty 

je prístup k peniazom. Na rozdiel od beţného účtu, zo sporiaceho účtu nie je povolené 

vyberať ľubovoľne peniaze (typicky terminované vklady, atď). Okrem disponenta, 

poskytuje trieda Account informácie o stave na účte, úrokovej miere a mene v ktorej 

je účet vedený (Currency). 

 Situácia je podobná u platobných kariet, kde platobná karta Card môţe byť buď 

kreditná (CreditCard) alebo debetná (DebitCard). Debetná karta je obmedzená 

mnoţstvom peňazí na účte, zatiaľ čo kreditná karta nečerpá peniaze z účtu ale z 

povoleného úveru v špecifikovanej výške. Obe karty sú vybavené číslom, dátumom 

platnosti a PINom. 

 Disponentom účtu môţe byť osoba (Person) alebo organizácia (Company). Pretoţe 

ide o rozdielne entity, ktoré nie je vhodné modelovať pomocou spoločného predchodcu 

ale napriek tomu musia byť zameniteľné, implementujú obe rovnaké rozhranie 

IAccountHolder. Toto slúţi na identifikáciu klienta pomocou mena a jeho 

kontaktnej adresy (napr. pre zasielanie bankovej korešpondencie). 

 Disponent účtu musí byť identifikovateľný adresou (Address), ktorá obsahuje ulicu, 

mesto, PSČ a štát (Country). 

 Okrem tejto funkcionality boli definované dve výnimočné podmienky, reprezentujúce 

zlyhanie pri výbere z účtu (WithdrawalException) a zlyhanie bankomatu 

(ATMFailureException). Výber z účtu zlyhá vţdy ak účet výber nepodporuje 

(sporiaci účet). Zlyhanie bankomatu zas znázorňuje situáciu, kde bankomat nemôţe 

vykonať transakciu, kvôli výpadku  – ide o modelovú situáciu prípustného zlyhania.  

 



 65 

5.3 Popis implementácie 

V tejto časti stručne popíšem postup pri vývoji programovej časti a priebeţne budem hodnotiť 

špecifiká jednotlivých implementácií. 

Pri tvorbe programovej časti bola v jazyku C# vytvorená kostra obsahujúca potrebné triedy 

a metódy, teda verejné rozhranie. Následne boli implementované metódy, podporujúce len minimálnu 

funkcionalitu bez validácie parametrov alebo overovania hodnôt. Kontrola vstupov, výstupov a 

vnútornej konzistencie objektov je uţ záleţitosťou jednotlivých prostredí a v tomto momente bola 

kniţnica rozvetvená do troch identických verzií vyvíjaných vo vybraných jazykoch. 

Ako prvá bola naprogramovaná vetva v jazyku Spec#, ktorá slúţila ako referenčná 

implementácia. Spec# bol vybraný ako prvý pretoţe obsahuje najvyšší stupeň podpory DbC a je tak  

moţné dosiahnuť čo najkorektnejší výsledok. V tejto implementácii boli pouţité okrem vstupných 

a výstupných podmienok alebo invariantov, aj špeciálne črty jazyka ako podpora non-null typov 

a kontrolovaných výnimiek. Non-null typy boli pouţité ako inštančné premenné a parametre 

verejných metód. Takto bolo moţné eliminovať veľké mnoţstvo vstupných podmienok, ktoré by iba 

testovali či bola zadaná hodnota. Spec# ako jediný jazyk umoţňuje definíciu kontrolovaných 

výnimiek, čo bolo pouţité pri zaradení ATMFailureException do metódy Withdraw triedy Card. 

Nasledovne bola vytvorená verzia v jazyku C# pouţívajúca na implementáciu DbC 

mechanizmus výnimiek (vstupné podmienky) a asercií (výstupné podmienky). Pri programovaní tejto 

verzie bolo nutné rozšíriť spoločný základ špecifikáciou výnimiek, ktoré môţu jednotlivé metódy 

vyvolať pri kontrole parametrov. Definícia zoznamu výnimiek je nutnosťou pretoţe aj Spec# aj Code 

Contracts obsahujú východzí typ výnimky pri porušení kontraktu a takto by došlo k nekonzistencii so 

C# verziou. Tá typicky pouţíva na validáciu parametrov výnimky odvodené z ArgumentException 

a bolo nutné zjednotenie aby nedošlo k situácii kde klientský kód nebude schopný zachytiť vyvolanú 

výnimku. Komplikáciou pri programovaní v C# je nutnosť opakovať kontroly v preťaţených 

metódach, špeciálne pri abstraktných metódach definovaných v abstraktných triedach alebo 

rozhraniach. V tomto prípade typicky dochádza k nekonzistenciám alebo konfliktom v 

konkrétnej implementácii a implementácii predpísanej rozhraním. 

Ako posledná bola vyvinutá verzia s pouţitím CodeContracts API. Toto riešenie je zaujímavé 

tým, ţe z pohľadu DbC leţí niekde medzi oboma predchádzajúcimi verziami. Na jednu stranu 

umoţňuje zápis invariantov a vstupných/výstupných podmienok nad rozhraniami a abstraktnými 

metódami, na druhú stranu nejde o špeciálnu syntax ale o volania metód, takţe je veľmi podobný 

verzii v C#.  

Pri vývoji jednotlivých verzií bolo tieţ cítiť, ţe Spec# je zaloţený na staršom štandarde 

a neobsahuje podporu pre automaticky generované vlastnosti, ktorú obsahuje C# od verzie 3.0. 
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6 Záver 

V tejto diplomovej práci som sa venoval popisu a pouţitiu programovacieho princípu Design By 

Contract, alebo návrh na základe zmluvy. Uviedol som teoretické východiská a vysvetlil som 

základné prvky z ktorých tento princíp pozostáva. Následne som sa venoval špecifikám nasadenia 

DbC pri vývoji programov pre platformu .NET a analyzoval som aktuálnu situáciu a dostupné 

mechanizmy pre implementáciu DbC na tejto platforme. Nazrel som do problému vývoja korektného 

softvéru pomocou výnimiek a asercií, vysvetlil som ich pouţitie a porovnal som rôzne názory na 

prácu s nimi. Bliţšie som sa venoval sa programovaciemu jazyku C#, ktorý reprezentuje najviac 

pouţívaný jazyk pre vývoj na platforme .NET a syntaktických konštrukciám, ktoré obsahuje na zápis 

a kontrolu kontraktov. Detailne som sa zaoberal jeho rozšíreniami Spec# a Code Contracts, ktoré 

predstavujú dva odlišné spôsoby ako integrovať podporu DbC do produkčného prostredia s dôrazom 

na jednoduchosť prechodu a pouţiteľnosť v praxi. Charakterizoval som rozdiely medzi nimi, mieru 

do ktorej podporujú prvky DbC a ich výhody a nedostatky. Pre porovnanie som stručne popísal 

programovacie jazyky Eiffel a Oxygene, jazyky so syntaktickou podporou DbC, ktoré leţia mimo 

rodiny C# a vychádzajú z iných prostredí. V programovej časti aplikácie som vytvoril jednoduchý 

model informačného systému banky, na ktorom som demonštroval rozdiely medzi troma hlavnými 

analyzovanými prostrediami. 

Dúfam, ţe moja práca poslúţi ako referenčná príručka a ako prehľad problematiky 

a dostupných nástrojov pre programátorom so záujmom vyvíjať kvalitnejší softvér na platforme .NET 

za pomoci formálnej verifikácie kódu. Do nedávna neexistoval programovací systém pre rapídny 

vývoj aplikácií, ktorý by poskytoval prostriedky pre verifikáciu kódu. Verím, ţe s príchodom Code 

Contracts API sa pouţívanie tohto prístupu rozšíri, hlavne vďaka integrácii do platformy .NET, 

dostupnosti zo všetkých .NET kompatibilných jazykov a aj vďaka vynikajúcej podpore vo 

vývojovom prostredí Visual Studio. Okrem tohto prínosu môţeme tieţ  očakávať, ţe nastane 

kvalitatívny posun v dokumentácii a miere znovupouţitia komponent tretích strán vďaka detailnejšej 

špecifikácii ich rozhraní. 

Samozrejme ako kaţdý nástroj pre vývoj kvalitného softvéru, ani návrh na základe zmluvy nie 

je všeliek a nutné jeho citlivé a racionálne začleneniu do procesu vývoja. Ide prístup, ktorý je 

komplementárny k existujúcim technikám moderného procesu vývoja softvéru ako napríklad agilné 

programovanie  alebo Test Driven Development. Špeciálne zaujímavou oblasťou výskumu je 

spolupráca kontraktov a jednotkových testov na automatizáciu tvorby testových príkladov a pomoc 

pri hľadaní hraničných podmienok. Pomocou kontraktov je moţné jednoducho špecifikovať verejné 

rozhranie a správanie komponenty a následne ju tak podrobiť dôkladnejším testom. V tejto oblasti je 

vyvíjaných v súčasnosti niekoľko projektov ako napr. Pex a očakávam, ţe záujem bude ešte narastať. 
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8 Prílohy 

8.1 Podporované XML značky v C# 

Značka Použitie 

<c> Vysádza slovo v štýle pouţívanom pre kód 

<code> Vysádza blok textu v štýle pouţívanom pre kód 

<example> Označuje príklad 

<exception> Označuje výnimky, ktoré môţe metóda vyvolať 

<list> Vytvorí zoznam alebo tabuľku 

<para> Odsadí text ako paragraf 

<param> Popisuje parameter metódy alebo konštruktoru 

<paramref> Odkazuje na typ parametru 

<permission> Dokumentuje bezpečnostné poţiadavky člena triedy 

<remarks> Obsahuje detailnejší popis k triede alebo jej členu 

<returns> Dokumentuje návratovú hodnotu metódy 

<see> Umoţňuje pouţitie odkazu 

<seealso> Vytvorí záznam v sekcii odkazov 

<summary> Obsahuje stručný popis k triede alebo jej členu 

<typeparam> Popisuje typ v generickej triede alebo metóde 

<typeparamref> Odkazuje na generický parameter 

<value> Popisuje vlastnosť 

 

Tabuľka 2 - Podporované XML značky v C# podľa ECMA štandardu (7) 


