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Abstrakt 

Detta examensarbete har kommit till för att skapa ett prototyp verktyg som tillåter 
användaren att konceptuellt modellera en databas genom att använda sig av tekniker 
från Objekt orienterad System Modellering (OSM). Verktyget skall underlätta för 
användaren att designa en säker och välstrukturerad databas design genom att 
implementera tekniken Objekt Relations Modellen (ORM) från OSM. 

Arbetet innebär att bekanta sig med utvecklingsverktyget Borland C++ Integrated 
Development Environment och sedan skapa en dabasmodellerings applikation med 
hjälp av detta verktyg.  
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THESIS 
 
 

A Tool to Facilitate  
Object System Modelling 

 
 

Abstract 

The purpose of this project is to develop a tool that will allow a database designer to 
conceptually model a database, using Object System Modelling techniques. By 
implementing the Object Relational Modelling (ORM) technique of OSM, the tool aims 
to allow the database designer to create a solid and well-structured database schema 
design.  

The tool will be implemented in C++, using the Borland C++ Integrated Development 
Environment. 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete vid Institutionen för informatik och 
matematik på Trollhättans/Uddevallas Högskola (HTU) under våren 2002.  

Rapporten vänder sig till de personer som har en grundläggande kunskap om databaser 
och software engineering. Alla metoder som har använts för databaser och software 
engineering är beskrivna i detalj. 

Denna rapport är uppdelad i fem delar. I första delen ges en kort introduktion till Objekt 
System Modellering som sedan går in på mer detalj om Objekt Relations Modellen. 
Andra delen beskriver det som förväntas av applikationen i form av funktionella och 
icke-funktionella krav. Den tredje delen behandlar mer ingående om vilka beslut som 
togs under design processen och varför dessa beslut togs. Den fjärde delen 
sammanfattar den implementation jag gjorde och den sista delen beskriver de olika 
tester som utfördes för att verifiera applikationen.  

 

 

 

Trollhättan den 24 maj 2002 

 

Hena Master 
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1 Introduktion 
Användandet av databas baserade applikationer har under de senaste åren haft en enorm 
ökning. Applikationer med databaser används i princip överallt i samhället t.ex. i skolor, 
företag, sjukhus och bibliotek. På grund av denna ökning är det väldigt viktigt att 
databaser är konstruerade och utvecklade på ett strukturerat sätt. Det finns ett antal 
modellerings metoder för databaser som har uppkommit just för att hjälpa utvecklaren 
att skapa en bra struktur. Entitet Relations Modellering (ER-modellering) och Objekt 
orienterad System Modellering (OSM) är en av dessa modellerings metoder. Det här 
examensarbetet kommer att behandla den sist nämnda metoden.1  

1.1 Bakgrund 

Vid utveckling av en databas måste hänsyn tas till dataorganisationen, datastrukturen, 
relationen mellan olika data osv. Det är väldigt viktigt att alla nödvändiga detaljer tas 
med i modelleringen vilket kan vara svårt när man skall modellera större databaser. 
Därför har jag valt att hitta en lösning som skall underlätta databas modelleringen och 
samtidigt minska risken till att man inte missar någon viktig komponent vid modellering 
av en databas.1 

När man skapar databaser är det till en början ganska enkelt och lätthanterligt men när 
t.ex. en organisation växer i storlek och omsättning, blir behovet av att lagra och hantera 
mycket data av olika slag större. Därför uppstår behovet av en större och stabilare 
databas. Vid utveckling av en databas måste hänsyn tas till bl.a. hur data skall 
organiseras, hur datastrukturen skall se ut, hur olika data är relaterade till varandra osv. 

Det här examensarbetet går ut på att underlätta utvecklingsprocessen för en person som 
vill utveckla en databas. Jag har valt att skapa en prototyp för en applikation som ska 
hjälpa användaren att designa en konceptuell databas modell på ett systematiskt och 
strukturerat sätt. 

1.2 Problem och Syfte 

Databaser som skall hantera mycket data av olika slag är oftast mycket komplicerade att 
skapa. Det är väldigt mycket som man skall tänka på bl.a. att ta med de fält som 
kommer att behövas, hur de olika fälten skall grupperas tillsammans, vilken relation 
dessa skall ha osv. Det är lätt hänt att man missar någon viktig detalj som i den närmaste 
framtiden kan få allvarliga konsekvenser. Det krävs att man har tänkt igenom allting 
noggrant och gjort en design av databasen innan den implementeras. 

Den konceptuella databas modellen skall vara grundad på Objekt orienterad System 
Modellerings (OSM) principen. Målsättningen för mig är att skapa datastrukturen för 

                                                        
1 Texten är baserad på ett arbete i kursen System-och vetenskaps teori, 2002. 
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applikationen med ett enkelt textbaserat gränssnitt. Detta gränssnitt skall i framtiden 
kunna kompletteras med ett grafiskt gränssnitt i framtiden.1  

1.3 Avgränsning 

I OSM finns det tre olika modeller som behandlar olika grenar. Det finns en modell som 
beskriver de olika objektens beteende, en s.k. Object Behaviour Model (OBM). En 
annan modell beskriver interaktionen, en s.k. Object Interaction Model (OIM) och den 
tredje är Object Relational Model (ORM), som är ett sätt att beskriva relationerna 
mellan objekten och objekt klasserna. Jag kommer att begränsa mig till att basera mitt 
system på ORM som kommer att ha stöd för de komponenterna vilka ingår i ORM.1 

Jag kommer att begränsa applikationens gränssnitt till att applikationen endast kommer 
att ha stöd för ett textbaserat grässnitt där relationerna mellan objekten kommer att 
beskrivas med ord s.k. textnotationer. Men jag kommer att lämna utrymme för vidare 
utveckling av ett mer avancerad eventuellt grafiskt grässnitt.  

Applikationen kommer att vara skapad i Windows miljön och kommer därför att endast 
ha stöd för Windows. 

                                                        
1 Texten är baserad på ett arbete i kursen System-och vetenskaps teori, 2002. 
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2 Metodik 
För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att planera hur projektet skall hanteras och 
hur det skall bedrivas. Vid utveckling av en programvara används en livscykelmodell. 
Denna livscykelmodell innehåller ett antal steg som bör följas vid utveckling av en 
programvara. Det finns modeller av olika slag som noggrant beskriver de olika stegen i 
en programvaras utveckling.  

2.1 Utvecklingsmodell 

Jag har valt att använda mig av den klassiska vattenfalls modellen för att utveckla min 
prototyp applikation. Vattenfalls modellen är den mest äldsta och kanske den mest 
vanligaste modellen som används för att beskriva en programvaras utveckling. Denna 
modell kom till på 60-talet, och är mest känd för att programvaru-utvecklingen går 
igenom ett antal på varandra följande steg. Programvaran utvecklas på ett väldigt 
systematiskt och strukturerat sätt, genom att man först börjar med att definiera krav, 
övergår sedan till design fasen, därefter implementations fasen, testnings fasen och till 
sist men inte minst underhållning. I varje fas i vattenfalls modellen sker verifiering och 
validering. Vid verifiering ställer man sig frågan ”bygger vi rätt produkt?” och vid 
validering ställer man frågan ”bygger vi produkten rätt?”. Fördelen med verifieringen 
och valideringen är att man förebygger de problem som kan uppstå i varje fas. [1] 

FIGUR 2.1 är en vattenfalls modell som kommer att utgöra grunden för mina 
arbetsmoment vid utvecklingen av min applikations prototyp.  
 

 
FIGUR 2:1 VATTENFALL MODELLEN 1 

                                                        
1 Figuren är baserad på information från [1]  

Krav 
definiering 
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Design 
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Jag kommer att börja med att definiera kraven som verifieras och valideras, därefter gå 
över till design fasen där datastrukturen och gränssnittet kommer att skapas. När detta är 
klart går jag vidare till implementering och sedan testning i vattenfallsmodellen. I varje 
fas ingår verifiering och validering. 

Orsaken till att varför jag har valt vattenfallsmodellen är för att denna modell är mest 
lämplig att använda vid utveckling av mindre program där kraven är klara och satta från 
början. I mitt fall så kommer jag att utveckla ett litet program där kraven kommer att 
vara definierade från början. Ett annat skäl till att jag har valt vattenfalls modellen är för 
att det beskrivs väldigt klart och tydligt om vad som skall göras och i vilken 
ordningsföljd. 

2.2 Projekt plan 

Utvecklingen av programmet skall ske på ett systematisk och strukturerat sätt. För att 
uppnå detta är det nödvändigt att bryta ned projektet i olika aktiviteter och teoretiskt gå 
igenom vad som skall göras samt schemalägga de olika aktiviteterna.  

Jag har brutit ned mitt projekt i nedanstående aktiviteter, samt angett ett datum för när 
aktiviteten skall vara avslutad.  
 

Aktivitet Avsluta aktivitet 

Samla information 2002-04-05 
Förbereda 
dokumentationen 2002-04-19 
Användargränssnitt Design 
 Kodning 
 Testning 2002-05-05 
Datastruktur Design 
 Kodning 
 Testning 2002-05-10 
Funktionalitet Design 
 Kodning 
 Testning 2002-05-15 
System integration 
och testning 2002-05-20 

 
FIGUR 2:2 PROJEKT PLAN 
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3 Introduktion till OSM 
Konceptuell modellering innebär i princip att omvandla abstrakta idéer till konkreta 
beskrivningar. När det gäller software engineering1 innebär konceptuell modellering av 
en applikation att göra en beskrivning av hur det skall byggas. Detta kan göras med 
hjälp av olika modellerings metoder.  

Objekt orienterad System Modellering2 (OSM) är ett alternativ till Entity Relationship 
Attribute (ERA) modellering som används för att designa databaser. Skillnaden är att 
man i OSM använder sig av semantiska objekt med relevanta restriktioner och 
relationer. Denna konceptuella modelleringsmetod utgör underlag för analys, 
specifikation, design och implementation.  

För att kunna få en kompakt representation av modelleringen erbjuder OSM något som 
kallas OSM-Language (OSM-L). Det är en s.k. modell ekvivalent språk3 som innebär 
att den grafiska representationen av den konceptuella modellen även får en textbaserad 
motsvarighet. [2] se figuren nedan. 

 
FIGUR 3:1 OSM-L, TEXT BASERAD REPRESENTATION4 
 

OSM består av tre följande komponenter; Objekt Relation Modell5 (ORM), Objekt 
Beteende Modell6 (OBM) och Objekt Interaktion Modell7 (OIM). Det här 
examensarbetet kommer endast att behandla ORM som är ett sätt att beskriva olika 
objekt, objekt klasser och relationer mellan dessa objekt. [2] 

                                                        
1 Software engineering – svenska: Programvaru utveckling 
2 Objekt orienterad System Modellering – engelska: Object oriented System Modeling 
3 Modell ekvivalent språk – engelska: Model-equivalent language 
4 Baserad på textmaterial i ref. Embley, s. 351-352 
5 Objekt Relation Modell – engelska: Object Relationship Model 
6 Objekt Beteende Modell – engelska: Object Behaviour Model 
7 Objekt Interaktion Modell – engelska: Object Interaction Model 

Person 
har Person [OBJEKT] 

Namn [OBJEKT] 
 
Person[1:*] har Namn[1*] 

Namn 

Grafisk 
representation 

Textbaserad 
representation 
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3.1 Objekt Relation Modellen 

I OSM modelleras relationen mellan de olika objekten med hjälp av komponenter från 
ORM. Den mest grundläggande komponenten i ORM är objektet. Det kan vara något 
från verkligheten eller bestå av en mängd atomiska komponenter som bildar ett objekt. 
ORM har egenskapen att gruppera objekten och dess relationer i olika grupper, 
modellering sker sedan av de olika grupperna med relationerna och objekten. De 
komponenter som ingår i ORM har förmågan att modellera speciella delgrupper1 av en 
grupp av objekt i generaliserade/specialiserade hierarkier.  

För att bättre kontrollera komplexiteten har ORM egenskapen att dela upp 
objektgrupperna i olika nivåer. Det finns en högre nivå av objekt grupper2 som består av 
de lägre nivåers objekt grupper3 dvs. de består av mindre objekt och relationsgrupper. 
[2] 

3.2 Objekt och Relation 

Ett objekt kan vara något som finns i det verkliga livet, t.ex. en person, plats eller ett 
ting, det kan vara fysiskt eller konceptuell. I ORM beskrivs objekten normalt i form av 
en punkt. Se figuren nedan. 

 
FIGUR 3:2 OBJEKT OCH RELATIONER4 
 

Objekten kan beskrivas som lexikaliska eller icke-lexikaliska. Lexikala objekt innebär 
att objekten är omöjliga att skilja från sig själv, t.ex. på bilden ovan representeras 
personen Stina av objektet ”Stina”.  Däremot objektet Kvinna11 är ett icke-lexikaliskt 
objekt eftersom objektets namn skiljer sig från det som objektet representerar.  

En relation skildrar sambanden mellan två eller flera objekt och har ett namn som 
identifierar denna relation. I ORM visas relationen mellan objekten genom att streck 
dras mellan de relaterade objekten (se FIGUR 3.2). När det endast är en binär relation, dras 
                                                        
1 delgrupp – engelska: subset 
2 högre nivå av objekt grupper – engelska: high level object sets 
3 lägre nivå av objekt grupper – engelska: lower level object sets 
4 Baserad på textmaterial i ref. Embley, s. 119-120 

”Stina” ”Pelle”

är gift med 

beskriver 

”Erik”

”Maria” Kvinna11
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Namn 

Person 

Adress 

Tfn nr 

har 

En person har 
Adress och 
telefonnummer 

ett streck mellan de två relaterade objekten med en kort beskrivning av relationen, samt 
en pil som visar riktningen. Beskrivningen och pilen hjälper till att utforma namnet på 
relationen och inkludera objekt namnen i relationen. [2] 

3.3 Objekt och relations grupper 

Objekten är oftast grupperade i olika objekt grupper som är antingen lexikaliska eller 
icke-lexikaliska. Även relationer grupperas i olika relationsgrupper.  

Lexikaliska objektgrupper innehåller de objekt grupper som är lexikaliska. Dessa 
representeras av ett gemensamt gruppnamn och är inkapslade i en streckad rektangel. 
Icke-lexikaliska objektgrupper kan innehålla objektgrupper som är icke-lexikaliska eller 
en blandning av både lexikaliska och icke-lexikaliska objektgrupper. De icke-
lexikaliska objektgrupperna representeras av en vanlig rektangel. Namnet på varje 
objektgrupp är unikt för varje objektgrupp och det fungerar som en identifierare för 
gruppen. 

 

 

 

 

 

 
 
FIGUR 3:3 OBJEKTGRUPPER OCH RELATIONSGRUPPER1 
 

Relationsgrupper beskrivs med hjälp av en diamantliknande figur som kopplar ihop de 
relaterade objekten med hjälp av streck. Namnet på relationsgruppen är en beskrivning 
som innehåller namnen på de sammanhängande objekten i en relation.  

En grupp av binära relationer specificeras i vanligtvis med hjälp av bara namnet, 
diamanten uteslutes, och man använder sig av beskrivningar och läsriktnings pilar. [2] 

3.4 Restriktioner 

OSM har stöd för implicita, explicita och generella restriktioner2. I implicita 
restriktioner ingår en grupp av restriktioner och integritetsrefererande restriktioner. 
Medan i explicita restriktioner ingår restriktioner för objektets kardinalitet dvs. 
relationen mellan två objekt. Generella restriktioner är, som man hör på namnet, 
generella restriktioner för generellt bruk.  

                                                        
1 Baserad på textmaterial i ref. Embley, s. 121-124 
2 Restriktioner – engelska: Constraints 
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Människa 

Kvinna Man 

En grupp av restriktioner kan skapa grupper av objekt- och relationsgrupper. Här ingår 
inga dubbletter och det finns heller inte någon ordningsföljd för de olika 
gruppelementerna. [2] 

3.5 Generalisering/Specialisering 

Det finns även stöd för Generalisering och Specialisering i OSM. Generalisering 
representeras i form av en klar triangel som har koppling från triangelns topp till 
generaliseringen. Till triangelns botten kopplas specialiseringen. Precis som en 
restriktion, specificerar en generalisering/specialisering att en grupp av objekt i en 
specialiserad objektgrupp är en delgrupp av en generaliserad objektgrupp.  

 
FIGUR 3:4 GENERALISERING/SPECIALISERING1 
 

En generalisering kan också vara en specialisering i OSM, eftersom den tillåter att 
delvis fånga en del av ordningsföljden av hierarkin. [2] 
 

 
 

FIGUR 3:5 GENERALISERINGS/SPECIALISERINGS RESTRIKTIONER 2 
 
                                                        
1 Baserad på textmaterial i ref. Embley, s 129-130 
2 Embley, 1998, s. 130 fig. 4.10 
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När generaliseringar har flera direkta specialiseringar används restriktioner. En union 
specificerar att objektgruppen i en generalisering är en union av objektgrupps 
specialisering, detta beskrivs med hjälp av en union symbol (U) i en triangel. Plus 
symbolen (+) i triangeln konstaterar att specialiseringsgruppen är en ömsesidig 
uteslutning en s.k. ”mutual exclusion”. En partition specificerar att generaliseringen är 
en partition av specialiseringen eftersom det finns både en union och en ömsesidig 
uteslutnings restriktion och detta representeras med både unions (U) och mutual 
exclusion (+) symbolen.  

 
 
 
FIGUR 3:6 INTERSEKTION RESTRIKTION1 
 
När en specialisering har flera direkta generaliseringar kan man använda sig av 
intersektion restriktioner, genom att placera ut intersektion symbolen (n ) i triangeln. 
Symbolen konstaterar att objektgruppen i specialiseringen är den exakta intersektionen 
av objektgruppens generalisering. [2] 

3.6 Aggregation 

I OSM finns också stöd för något som heter ”aggregation”, som är en del av relationen. 
Aggregation betyder sammangyttring och betecknas med hjälp av en svart triangel. Den 
sammangyttrade objektgruppen är kopplad till triangelns topp och de andra är kopplade 
till triangelns botten. [2] 

3.7 High Level Obejct and Relationship Sets 

Dvs. en högre nivå av objekt och relations grupper, är en väldig användbar egenskap 
som erbjuds av OSM. Denna egenskap erbjuder abstrakta vyer2 för olika typer av 
information. Objekt- och relationsgrupper är grupperade tillsammans för att kunna 

                                                        
1 Embley, 1998, s. 131, fig. 4.11 
2 vy – engelska: view 
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utforma en högre nivå av objektgrupper eller relationsgrupper. Fördelen med att ha en 
högre nivå är att man kan visa eller gömma interna detaljer genom ”exploded” och 
”imploded” vyer. FIGUR 3.7 visar “exploded” vy av både objektgrupper och 
relationsgrupper av en högre nivå. FIGUR 3.8 visar exempel på ”imploded” vy med dold 
intern information. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGUR 3:7 ”EXPLODED” VY AV HÖG NIVÅ OBJEKT OCH RELATIONS GRUPPER1 

 
 

                                                        
1 Embley, 1998, s. 137, fig. 4.15 
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FIGUR 3:8 ”IMPLODED” VY AV HÖG NIVÅ OBJEKT OCH RELATIONS GRUPPER1 
 

                                                        
1 Embley, 1998, s. 138, fig. 4.15 (cont.) 
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4 Genomförande 

4.1 Kravspecifikation 

En kravspecifikation anses ofta tillhöra en av de mest grundläggande aspekterna i 
software engineerings processen. Den tar upp det som förväntas av en produkt i form av 
olika krav. I en kravspecifikation framförs både de funktionella och de icke-funktionella 
kraven på produkten och därför skall man under produktutvecklingen ständigt referera 
sig till kravspecifikationen och hålla sig uppdaterad. [2] De funktionella kraven handlar 
om produktens funktionalitet och tjänster, dessa krav skall täcka in det som förväntas av 
programvaran. De icke-funktionella kraven handlar om produktens egenskaper d.v.s. 
hur den skall fungera och verka. [1]  

4.1.1 Funktionella Krav 

Jag har valt att dela upp de funktionella kraven i två kategorier. I den första kategorin 
behandlas de grundläggande funktioner som är ett måste för applikationen. I den andra 
kategorin tas de lite mer avancerade funktioner upp. Dessa är extra funktioner som 
prioriteras efter när de grundläggande funktionerna är klara.  

Det finns flera grundläggande funktioner som systemet måste ha stöd för. Det måste i 
första hand finnas en meny som ska bl.a. hjälpa användaren att lägga till olika ORM 
komponenter. En användare skall även kunna välja ett objekt som ska korrigeras eller 
tas bort, annars skulle det resultera i att användaren skulle få börja om med 
modelleringen gång på gång.  

Som ett tillägg till de grundläggande funktionaliteten skall även lite avancerade 
funktioner erbjudas. De avancerade funktionerna skall ge användaren en möjlighet att få 
nytta av den tid som de har spenderat på att modellera databasen i applikationen. Nedan 
beskrivs de avancerade funktionerna.  

4.1.1.1 Öppna/Spara 

Öppna och spara är en väldig viktig del i vilket program som helst. Användaren kan 
påbörja modelleringen, spara den och sedan fortsätta jobba på den en annan gång. Utan 
denna funktionalitet skulle användaren bli tvungen att designa databasen på en enda 
gång som oftast inte är möjligt för stora och komplexa databaser.  

4.1.1.2 Ångra/Gör om 

Ångra och gör om funktioner är ganska vanliga i applikations sammanhang. Dessa 
funktioner har sparat många timmar för tusentals slutanvändare. [3] Om användaren gör 
ett misstag skall det finnas möjlighet att ångra sig och gå tillbaka ett antal steg. Allra 
helst bör det finnas möjligheten att gå tillbaka hur långt som helst. 
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4.1.1.3 Skriva ut 

När användaren är klar med modelleringen, skall det finnas en möjlighet att kunna 
skriva ut det textbaserade databas modellen på ett papper. 

4.1.2 Icke-funktionella Krav 

De icke-funktionella kraven bestämmer produktens egenskaper som t.ex. vilken 
plattform applikationen kan köras på, svarstiden, pålitligheten, gränssnittets struktur 
osv. Prototypen för modelleringsapplikationen skall vara skapad för att köras på alla 
maskiner med Windows plattform. Den skall vara lätt att använda men det förväntas att 
användarna har en grundläggande kunskap om OSM. Applikationen måste ha korta 
svarstider annars kan det leda till att användarna tröttnar på att få vänta varje gång något 
görs. Den skall även vara pålitlig annars kommer ingen vilja använda applikationen. 
Gränssnittet måste representeras på ett bra sätt och skall vara lätt att använda. Den skall 
erbjuda alla de funktioner som har diskuterats tidigare i de funktionella kraven ovan.  

Eftersom det här är ett förslag till en framtida databas modelleringsapplikation med ett 
grafiskt gränssnitt är det viktigt att det lämnas utrymme för vidareutveckling. Detta skall 
göras genom att separera datastrukturen från gränssnittet så att det textbaserade 
gränssnittet kan på ett smidigt sätt ersättas av ett grafiskt gränssnitt. 
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4.2 Design 

I detta avsnitt kommer systemets design diskuteras. Jag kommer att börja med 
gränssnittets design och därefter fortsätta med data strukturen.  

4.2.1 Gränssnitt och dess riktlinjer 

Gränssnittet är en av de viktigaste delarna i ett system. Det är det som användaren ser 
och jobbar emot och skall därför vara byggt på ett användarvänligt sätt. Oavsett hur 
komplext en applikation är måste dess gränssnitt alltid vara lätt att förstå och lätt hantera 
för slutanvändaren.  

Det har publicerats diverse böcker och artiklar om användargränssnitt som har lett till 
att det har etablerats flera riktlinjer. Dessa riktlinjer innehåller rådgivningar om hur man 
bygger ett bra gränssnitt. [2] Nedan finns tre riktlinjer som jag anser ha betydelse vid 
utveckling av gränssnitt för min applikation. 

4.2.1.1 Generell interaktion mellan användare och gränssnitt 

Ett gränssnitt skall vara konsistent och inte innehålla komplicerade kommandonamn. 
Målsättningen skall vara att användaren snabbt skall vänja sig vid gränssnittet. 
Kommandonamnen skall vara enkla att komma ihåg, ej för korta och inte heller för 
långa. Systemet skall förse användaren med en relevant feedback för att säkerställa 
kommunikationen mellan användaren och systemet. Systemet skall även begära 
bekräftelse från användaren då en destruktiv handling skall göras som t.ex. 
överskrivning av en befintlig fil. Detta för att undvika att göra misstag som kan kosta en 
förlust av många timmars hårt arbete. Det är viktigt att systemet reagerar på felaktiga 
inmatningar och även ger användaren en möjlighet att ångra en inmatning. [2] 

4.2.1.2 Presentation av information 

Det är väldigt viktigt att den information som visas på skärmen är relevant, det skall inte 
finnas något utrymme för extra och onödig information. Informationen skall presenteras 
på ett sådant sätt att användaren förstår det som har skett samt får en överblick över det 
som har modellerats. [2] 

4.2.1.3 Data inmatning 

Datainmatningen är en av de viktigare beståndsdelarna i ett system. Om 
datainmatningen sker på ett ineffektivt sätt kan det resultera med att mycket tid går 
förlorad, därför är det viktigt att data matas in med ett få antal inmatningssteg. 
Användaren skall själv få möjligheten att välja hur och i vilken ordningsföljd 
informationen skall matas in och inte styras helt och hållet av systemet. [2] 
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4.2.2 Data struktur 

Data strukturen som är en väldig viktig komponent, utgör stommen för all bearbetning 
för det här systemet. Det är mer eller mindre hjärnan som styr hela systemet. Ingen 
funktionalitet vore möjlig om det inte fanns någon datastruktur bakom gränssnittet. 
Därför är det väldigt viktigt att ha en god datastruktur. Med en god datastruktur menas 
att den kan uppdateras ganska lätt utan att behöva koda om de berörda funktionerna 
varje gång en uppdatering skall göras.  

4.2.2.1 Komponent klasser 

För att effektivt kunna hantera de olika komponenterna som ORM erbjuder har jag 
använt mig av olika klasser där varje komponent ingår i en klass. Men eftersom vissa 
komponenter har likartade egenskaper var det lämpligt att gruppera vissa 
komponentklasser tillsammans och använda mig av arv. Arv innebär att en klass ärver 
vissa funktioner från en s.k. ”base class”. I denna bas klass deklareras de funktioner som 
ärvs vidare till andra klasser [4] 

Jag har gjort tre olika grupperingar, där jag har utgått ifrån de olika komponenternas 
egenskaper. Varje grupp ärver från en gemensam bas klass. I den första gruppen ingår 
objekt och objektgrupper, i den andra ingår relationer, generalisering/specialiseringar 
och ”aggregation” och i den tredje ingår ”high level” objekt och relationsgrupper.  

Diagrammen nedan visar hur de olika komponentklasserna är grupperade och 
strukturerade. FIGUR 4.1 ger en helhetsbild av klasstrukturen som visar att Relations 
klassen kan lagra objekt, och ”high level” klassen kan både lagra objekt och klasser av 
typen ”relation”. 
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FIGUR 4:2 RELATION 
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en hel del nackdelar, för det första så begränsas data strukturens storlek, vid borttagning 
av en post kan matrisen bli väldigt fragment och splittrad. När en ny post skall läggas 
till måste hela matrisen sökas igenom för att hitta en ledig position. [5] Detta skulle leda 
till att väldigt långa svarstider.  

Vid dynamisk lagring av data strukturer kan storleken ändras, det innebär att 
minnesplatser endast tilldelas vid behov och nya data strukturer kan enkelt läggas till. 
[5] 

Eftersom en statisk lagrings metod skulle begränsa användarens design möjligheter, har 
jag valt att tillämpa dynamisk lagrings metod.  

Standard Template Library (STL), som är ett kraftfullt bibliotek i C++, har forskat 
mycket inom dynamisk lagring. De har bl.a. försökt hitta de mest lämpligaste container 
klasserna för att lagra strukturerna på ett dynamiskt sätt. STL containers är egentligen 
objekt som kan lagra andra objekt, de kan antingen vara sekvens containers eller 
associativa containers. Sekvens containern lagrar objekten allteftersom de läggs till, 
medan den associativa containern placerar objekten beroende på dess värde enligt någon 
sorterings kriterium. [6] 

Den data struktur som systemet skall lagra har inget behov av att bli sorterad efter något 
kriterium, därför har jag valt att använda sekvens container. I sekvens container finns 3 
olika lagringssätt: vektor, list och deque. 
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element i slutet av vektorn. Men problem kan uppstå då ett element ska läggas till eller 
tas bort i början eller i mitten av vektorn eftersom de element som redan finns i vektorn 
måste förflyttas. Detta innebär att ju fler element man har i vektorn desto längre 
svarstider. [4] 

”Deque”, kan beskrivas som en dubbel-ändad kö, där objekten effektivt kan läggas till 
eller tas bort antingen i början eller i slutet av kön. Precis som vektorn kan man få direkt 
access till varje enskild element samt snabb insättning eller uttag i båda ändarna. [5] 
Listor kan beskrivas som dubbel länkade listor där data sorteras till en slumpmässig 
plats i minnet. Den skiljer sig från vektor och deque genom att i varje list nod lagras 
data objekt med två pekare, en som pekar på det föregående elementet i listan och den 
andra som pekar nästa element i listan. Detta innebär att det tar längre tid att få access 
till ett enskilt element i listan jämfört med vektorn, men en fördel är att elementen i 
mitten kan snabbt tas bort. [6] 

Eftersom ORM komponenter ständigt kommer att uppdateras och tas bort av 
användaren, har jag därför valt att använda listor. Egenskapen att snabbt kunna ta bort 
element från mitten är mer lämpligare och förmodligen mer uppskattat av användaren. 

Som det tidigare nämndes har arv använts för att designa data strukturen. Listorna har 
fått egenskaper från polymorfism. Det innebär att listorna med de olika 
komponentklasserna behandlas på ett liknande sätt. För att erhålla polymorfism måste 
man använda sig av pekare eller referenser. [6] I det här fallet lagrar listorna pekare till 
objekten, istället för att lagra själva objekten. STL har stöd för både standard pekare och 
iterator. Iterator är väldigt lik den vanliga standard pekaren fast mycket kraftfullare.  

Pekare är mycket enklare att hantera än iteratorer, men den har andra problem. Om man 
till exempel har två pekare som pekar på samma objekt då en av pekarna tas bort då 
kommer den andra pekaren bli ”hängande” och detta kan leda till att systemet kraschar. 
En annan nackdel är att det kan uppstå minnesluckor då en pekare är det enda 
referensen till ett objekt som tas bort. Dessa problem uppstår vanligen inte med 
iteratorer eftersom dessa pekare underhåller sig själva. [6] 
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En iterator pekar på ett objekt i en container. Iteratorer har samma syntax som vanliga 
pekare har och kallas därför för smarta pekare. Smarta pekare beskrivs som C++ objekt 
som kan även vara som vanliga pekare, men kan dölja viss intelligens i 
medlemsfunktionerna. [4] På grund av denna egenskap valde jag att använda smarta 
pekare för att hantera listorna för data strukturen.  

Jag har använt mig av tre listor, den första listan för smarta pekare till objekt bas 
klassen, den andra med smarta pekare till relations bas klassen och den tredje för smarta 
pekare till ”high level” bas klassen.  
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4.3 Implementation 

Implementation kan beskrivas som en process för att omvandla procedur designen till en 
körbar kod. Om designen är väl genomtänkt och planerad är då denna implementations 
fas ganska enkel. [3] 

4.3.1 Plattform och Språk 

Som det har nämnts i kravspecifikationen, har detta system utvecklats på en Windows 
plattform med hjälp av C++ som dess programmeringsspråk. Jag valde C++ eftersom 
jag ville utnyttja och förbättra mina kunskaper i C++ samtidigt som jag ansåg att C++ 
var ett bättre alternativ för att slutföra detta projekt. 

4.3.2 Kodnings sätt 

Sättet att programmera kan variera från person till person. Varje programmerare har sin 
egen programmeringsstil, därför förstår programmeraren nästan alltid att sin 
programkod. Om koden inte har en god struktur och är heller inte väl kommenterad kan 
det även bli svårt för den som har skrivit koden att beskriva vad ett stycke programkod 
gör för något. [7] Därför har extra hänsyn tagits till att se till att det fanns tomma rader 
mellan olika delar av koden och att det var indenterat på ett korrekt sätt. Jag har också 
sett till att kommentera koden, samt gett variablerna, funktionerna och klasserna logiska 
namn. Målsättningen med detta var att få en kod som kan underhållas av vilken 
programmerare som helst.  

4.3.3 Implementations Strategi 

Jag har använt mig av en inkrementell metod för att implementera detta system där olika 
moduler designades, kodades och testades. Dessa moduler kombinerades ihop för att 
bilda större moduler. Dessa större moduler kombinerades ihop i sin tur som så 
småningom resulterade i ett komplett system. Tack vare att problemet delades upp i 
mindre moduler blev det hanterligt, och det ledde till att implementations processen 
blev lättare.  

4.3.4 Version kontroll 

Under implementations processen gjordes en ständig säkerhetskopiering av modulerna. 
Om det uppstod några problem fanns det alltid en möjlighet att återställa och gå tillbaka 
en version.  
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4.4 Testning 

Testning är en viktig fas i software engineering’s processen. Det är en process för att 
verifiera att programvaran fungerar som den ska och gör vad den skall göra. Ett system 
som inte fungerar som den ska kommer troligen att inte användas. [3] Jag har använt 
mig av flera testnings strategier för att testa mitt program, med målsättningen att hitta så 
många error som möjligt. Dessa tester omfattar ”black-box testing”, ”white-box testing” 
och ”regression-testing”. Målsättningen med black-box testning är att testa programmets 
individuella funktioner. När en modul är skapad, testas den för att kontrollera om det 
fungerar riktigt. White-box testningens målsättning är att testa programmet i sin helhet. 
Då modulerna är skapade och testade skall de integreras med varandra och när de har 
integrerats måste de testas för att se till att dessa integrerade moduler fungerar bra ihop. 
Regression testning innebär att samma tester upprepas då en ändring sker t.ex. man 
lägger till en funktion i en modul. Denna upprepning är nödvändig för att se till att inga 
nya error har uppstått. [3] 

4.4.1 Testning av användargränssnitt 

Användargränssnittet var den allra lättaste modulen som testades. Först av allt gjordes 
en kontroll av de olika menyerna, såg till att den första menyn presenterades på skärmen 
som start meny. Därefter testades de olika alternativen i menyn, varje alternativ skulle 
leda till att en ny meny kom upp på skärmen. Användargränssnittet klarade mina tester 
utan några som helst problem.  

4.4.2 Testning av data strukturen 

Data strukturen var väldig svår att testa eftersom det var många olika klasser som var 
inblandade. Data strukturen testades genom att ORM komponenter skapades, 
manipulerades, korrigerades and sedan togs bort. Jag gjorde en enkla ”cout”-satser som 
bekräftade det som hände vid varje steg. Allteftersom nya klasser lades till testades de 
individuellt och sedan testades hela data strukturen igen för att se till att integrationen 
inte orsakade nya error. Resultatet visade att komponenterna manipulerades på korrekt 
sätt och testet var därmed avklarad.  
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5 Resultat 
Det här examensarbetet har varit väldigt lärorikt. Jag har lärt mig att när ett projekt av 
den här typen skall fullbordas är det väldigt viktigt att milstolparna och tidsgränserna 
hålls, annars är det lätt hänt att man hamnar i efter kälken. Jag har ökat mina kunskaper 
i C++ ganska mycket. Jag känner mig mycket säkrare på ”Standard Template Library” 
och programmering nu än vad jag gjorde förr. Jag lärde mig även mer om databaser och 
hur man utformar en bra och stadig design. 

Målsättning för detta projekt har varit att bygga upp en datastruktur för ett system som 
tillåter användaren att konceptuellt designa en databas med hjälp av objekt orienterad 
system modellering. Det skulle även finna möjlighet för vidareutveckling av detta 
system med ett eventuellt grafiskt gränssnitt. Jag tycker personligen att jag har uppnått 
mitt mål. Detta verktyg tillåter användaren att konceptuellt designa sin databas genom 
att använda objekt orienterad system modellering. De grundläggande funktionella 
kraven har uppfyllts. Det finns en meny som hjälper användaren att navigera och utföra 
önskade handlingar som t.ex. lägga till  olika ORM komponenter, ta bort dem osv. När 
det gäller de avancerade funktionerna så lades tyngdpunkten i första hand på att spara 
och öppna funktionerna eftersom jag ansåg att denna funktion var väldig viktig för en 
användare.  

De icke-funktionella kraven har också uppfyllts. Människans interaktion med systemet 
var en viktig punkt. Jag läste en hel del om de olika riktlinjerna för att bygga ett bra 
gränssnitt och utifrån det tog jag mina beslut, bl.a. att menyn skulle bestå av bokstäver 
istället för en meny med siffror, eftersom jag anser att det är mer ergonomisk  och 
logisk. Data strukturen har designats med omsorg och det har lämnats utrymme för 
vidare utveckling.  
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6 Analys 
Systemet skapades och testades med framgång. Olika testnings strategier användes för 
att hitta så många error som möjligt. Dessa testnings strategier var ”black-box” och 
”white-box” testning, även regressions testning användes för att undvika att nya error 
skulle uppstå. Olika test fall valdes med hänsyn till det som skulle testas. Samma tester 
gjordes på data strukturens alla delar och därför anser jag att tester som gjordes var 
rättvisa samt att resultaten är riktiga. 

6.1 Riskhantering 

Generellt sett så hanterades alla riskerna på ett bra sätt. Riskanalysen som gjordes innan 
projektet sattes igång har haft en åtanke under hela utvecklingsprocessen. Det gick bort 
mer tid än förväntat i början eftersom mina kunskaper om OSM var väldigt begränsade. 
Det krävdes tid för att få tillräckligt mycket förståelse för att kunna planera en 
applikation. Denna tid som gick åt här kunde ha bl.a. använts till att bättre utforma de 
avancerade funktionerna.  

6.2 Utvecklings faser 

Projektet hanterades på ett systematiskt sätt. Mina uppsatta milstolpar uppnåddes 
allteftersom tiden gick. Kravspecifikationen var klar och koncis med de krav som 
ställdes på systemet. Design fasen innefattade en mängd alternativ som skulle övervägas 
för att hitta den bästa lösningen. Tack vare den välplanerade designen var 
implementations fasen ganska enkelt att ta sig igenom. Även testnings fasen var 
ingående eftersom olika testnings strategier användes för att verifiera systemet.  

6.3 Förslag till vidare utveckling 

Det finns flera förslag som kan förbättra detta system, i första han kan den byggas ut 
med de avancerade funktioner som jag tyvärr inte hann fullborda. Det kan även 
kompletteras med ett grafiskt gränssnitt där användaren placerar ut de olika ORM 
komponenterna på t.ex. en rityta i applikationen. Det här systemet kan i framtiden även 
utvidgas till ett komplett OSM applikation som ger stöd för modellering av alla OSM 
komponenter. 
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7 Sammanfattning 
Under de senaste åren har användandet av databas baserade applikationer ökat kraftigt. 
Dessa används idag bl.a. inom skolor, företag, sjukhus osv. för att lagra olika sorters 
data. Databaser som skall hantera mycket data av olika slag är oftast mycket 
komplicerade att skapa eftersom de skall klara av de krav som ställs från omgivningen. 
Det är därför väldigt viktigt att databaser modelleras på ett strukturerat och systematiskt 
sätt. När man skapar databaser är det till en början ganska enkelt och lätthanterligt men 
när behovet ökar krävs det större och stabilare databaser. Därför har jag valt att hitta en 
lösning som underlättar modellerings processen, samtidigt som risken för att missa 
någon viktig komponent minskar.  

Jag har skapat en prototyp för en applikation som ska hjälpa användaren att designa en 
konceptuell databas modell på ett effektivt sätt med principer från Objekt orienterad 
System Modellering (OSM). Detta verktyg skall underlätta utvecklingsprocessen för en 
person som vill utveckla sin databas. Målsättningen för mig har varit att skapa 
strukturen för applikationen med ett enkelt textbaserat användargränssnitt. 

Vid utveckling av denna applikation har jag följt vattenfalls modellen eftersom den klart 
och tydligt angav vad som skulle göras och i vilken ordningsföljd allt skulle ske. Jag 
började utvecklingsprocessen med att definiera kraven för applikationen, därefter gick 
jag vidare till design fasen där användargränssnittet och data strukturen designades. 
Nästa steg i utvecklingsprocessen var implementationen där designen omvandlades till 
en körbar kod och slutligen gjordes olika tester för att verifiera applikationens 
funktionalitet. 

Det här projektet resulterade i en väl fungerande applikation där användaren kan 
modellera sin konceptuella databas. Det innehåller funktioner som ger användaren 
möjlighet att lägga till ORM komponenter, ta bort dem, spara/öppna, visa modelleringen 
osv.  
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Appendix A – Riskanalys 
Riskanalys 
Vid en riskanalys skall alla tänkbara risker som kan påverka projektet negativt identifieras 
och därefter bedömas. Sedan skall åtgärder planeras för att i första hand motverka att något 
inträffar. Alla risker som har identifierats skall övervakas under projektets gång. Denna 
process innehåller fyra olika delar: Riskidentifiering, Riskvärdering, Riskvärde och 
Åtgärdslista. 

Riskidentifiering 
Riskidentifiering handlar om att identifiera de risker som kan inträffa. Nedan står de risker 
som har identifierats för detta projekt: 
 
Risk 

1. Bristande kunskap 
2. Bygger fel produkt 
3. Dålig 
användargränssnitt 
4. Dålig datastruktur 
5. Felaktig 
projektplanering 
6. Förlorar programkoden 
7. Tidsplanen hålls ej 
8. Otydlig/Oklar 
specifikation 
 
FIGUR A:1 RISKIDENTIFIERING 
 
Riskvärdering 
Riskvärdering handlar om att bedöma sannolikheten för något som kan inträffa och vad 
konsekvenserna kan bli.  

Värdering av sannolikheten 
Jag har använt mig av en skala från 5 (=mycket sannolikt) till 1 (=mycket osannolikt) för 
att värdera sannolikheten för att de risker som har identifierats skall inträffa. 
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Risk Sannolikhet 

Bristande kunskap 2 

Bygger fel produkt 2 

Dålig användargränssnitt 2 

Dålig datastruktur 2 

Felaktig projektplanering 2 

Förlorar programkoden 1 

Tidsplanen hålls ej 2 

Otydlig/Oklar specifikation 1 

 
FIGUR A:2 VÄRDERING AV SANNOLIKHETEN 

 
Värdering av konsekvensen 
Jag har använt mig av samma skala som ovan för att värdera konsekvenserna om 
händelserna inträffar, (5 = katastrof, 1 = försumbar). 
 
Risk Konsekvens 

Bristande kunskap 4 

Bygger fel produkt 3 

Dålig användargränssnitt 3 

Dålig datastruktur 4 

Felaktig projektplanering 5 

Förlorar programkoden 5 

Tidsplanen hålls ej 3 

Otydlig/Oklar 
specifikation 

4 

 
FIGUR A:3 VÄRDERING AV KONSEKVENSEN 
 
Riskvärde 
För att få ett riskvärde multipliceras sannolikheten med konsekvensen. 
 
Risk  Riskvärde 

Bristande kunskap 8 

Bygger fel produkt 6 

Dålig användargränssnitt 6 

Dålig datastruktur 8 

Felaktig projektplanering 10 

Förlorar programkoden 5 

Tidsplanen hålls ej 6 

Otydlig/Oklar 
specifikation 

4 
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FIGUR A:4 RISKVÄRDE 
 
Åtgärds lista 
En åtgärdslista skapas för att identifiera de åtgärder som skall tas för att minska 
sannolikheten för att risker som har identifierats skall inträffa. Denna lista skall underlätta 
hanteringen och övervakningen av riskerna. Nedan finns förebyggande åtgärder för det här 
projektet: 
 
Risk Åtgärd 

Bristande kunskap Öka kunskaps nivån, genom att söka 
efter rätt och trovärdig information. 

Bygger fel produkt Kontrollera med specifikation 
regelbundet, viktigt att följa den under 
hela utvecklingsprocessen. 

Dålig användargränssnitt Försöka förstå människans interaktion 
med datorn, HCI (Human Computer 
Interaction) och använda sig av rätt 
komponenter. 

Dålig datastruktur Planera data på ett bra sätt, ta hänsyn 
till de olika klasserna och hur de 
påverkar varandra. Data skall vara 
strukturerad på ett sådant sätt att så att 
vem som helst skall kunna sätta sig in i 
projektet och förstå strukturen. 

Felaktig projektplanering Med jämnamellanrum kontrollera med 
handledaren. 

Förlorar programkoden Regelbundet göra säkerhetskopiering. 
Tidsplanen hålls ej Räkna med att lite tid kommer att gå 

förlorad, t.ex. vid sjukdom, installation 
av rätt program för att kunna utföra 
projektet osv. Sätta upp milstolpar där 
resultatet av varje milstolpe redogörs för 
handledaren. 

Otydlig/Oklar 
specifikation 

Skriva en klar och kortfattad 
specifikation. Alla krav skall identifieras 
samt ta hänsyn till funktionella och icke 
funktionella kraven. 

 
FIGUR A:5 ÅTGÄRDSLISTA 
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Appendix B – Kod 
OSM.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  osm.h                                                  */ 
/* Info     Klass definition för lexikal objekt grupp klass        */  
/*          'OSMMeny'                                              */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _OSM_H 
#define _OSM_H 
 
class OSMMeny 
{ 
 public: 
 OSMMeny(); 
 ~OSMMeny(); 
 void huvud_meny(); 
     void laggtill_meny(); 
     void laggtillobjekt_meny(); 
     void laggtillrelation_meny(); 
     bool get_val(); 
     void visa_meny(); 
     void tabort_meny(); 
     void opensave_meny(); 
     void help_meny(); 
 
    private: 
      char c, tmp; 
  string _namn, _temp; 
  char _tmpbuf[10]; 
 
 Operations _myOperations; 
}; 
 
#endif 
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OSM.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  osm.cpp                                                */  
/* Info     Innehåller main som startar applikationen.             */ 
/*                                                                 */  
/*********************************************** ********************/ 
 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
#include <string> 
#include <conio.h> 
 
#include <assert.h> 
 
#include <stdio.h> 
 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
#include "RefHantering.h" 
#include "ObjektBas.h" 
#include "objekt.h" 
#include "lexobj.h" 
#include "ickelexobj.h" 
#include "highlev.h" 
#include "prestriktion.h" 
#include "Relatera.h" 
#include "Relation.h" 
#include "Generalisering.h" 
#include "partition.h" 
#include "aggregation.h" 
#include "mutexcl.h" 
#include "union.h" 
 
#include "HL.h" 
#include "HighLevel.h" 
#include "HLRelation.h" 
 
#include "opensave.h" 
#include "export.h" 
 
#include "Operations.h" 
 
#include "osm.h" 
 
using namespace std; 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : OSMMeny                                         */  
/* Målsättning   : Default konstruktor.  Initierar variabler.      */  
/*                 Tillkallas automatiskt när ett OSMMeny objekt   */ 
/*                 skall skapas.                                   */  
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    :                                                 */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
OSMMeny :: OSMMeny() 
{ 
 c = ' '; 
    _namn = ""; 
    _temp = ""; 
    cout << "Default constructor invoked" << endl;  
} 
 
 
/************************************* ******************************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : ~OSMMeny                                        */  
/* Målsättning   : Destruktor.                                     */  
/*                 Tillkallas automatiskt när ett OSMMeny objekt   */  
/*                 skall förstöras.                                */  
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    :                                                 */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
OSMMeny :: ~OSMMeny() 
{ 
 cout << "Removing data structure from memory" << endl;  
    _myOperations.tabort_allt(); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : huvud_meny                                      */  
/* Målsättning   : Skapa huvud meny n (main menu).                  */ 
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    :                                                 */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void OSMMeny :: huvud_meny() 
{ 
 c = ' '; 
 while(c != 'q') 
    { 
 
  clrscr(); 
      cout << endl; 
  cout << '\t' << "Main Menu" << endl; 
  cout << '\t' << "=========" << endl << endl; 
     cout << '\t' << "i - Insert Component" << endl; 
     cout << '\t' << "x - Delete Component" << endl; 
     cout << '\t' << "d - Display OSM" << endl; 
       cout << '\t' << "f - Open/Save" << endl; 
     cout << '\t' << "h - Help" << endl; 
  cout << '\t' << "q - Quit" << endl << endl;; 
       cout << '\t' << "Please enter option: "; 
       cin >> c; 
 
  switch (c) 
       { 
         case 'i': laggtill_meny(); 
            break; 
 
   case 'x': tabort_meny(); 
            break; 
 
   case 'd': visa_meny(); 
            break; 
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           case 'f': opensave_meny(); 
            break; 
 
   case 'h': help_meny(); 
            break; 
 
       } 
 
 } 
 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Funktion namn : opensave_meny                                   */  
/* Målsättning   : Skapa meny för open/save                        */  
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    :                                                 */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void OSMMeny :: opensave_meny() 
{ 
 c = ' '; 
 
    while(c != 'b') 
    { 
 
     clrscr(); 
       cout << endl; 
  cout << '\t' << "Open/Save" << endl; 
  cout << '\t' << "=============" << endl << endl;  
     cout << '\t' << "o - Open OSM file" << endl; 
     cout << '\t' << "s - Save OSM file" << endl; 
     cout << '\t' << "e - Export to OSM-L" << endl; 
     cout << '\t' << "b - Back" << endl << endl; 
       cout << '\t' << "Please enter option: "; 
     cin >> c; 
 
  switch (c) 
       { 
         case 'o':  cout << endl << '\t' << "Please enter file name: "; 
             cin >> _namn; 
     _myOperations.open(_namn); 
              cout << endl << '\t' << "File " << _namn << "opened, press 
      any key to continue..." << endl; 
     cin.get(); 
             break; 
 
   case 's':  cout << endl << '\t' << "Please enter file name: "; 
              cin >> _namn; 
     _myOperations.spara(_namn); 
             cout << endl << '\t' << "File " << _namn << "saved, press any 
       key to continue..." << endl; 
     cin.get(); 
             break; 
 
         case 'e':  cout << endl << '\t' << "Please enter file name: "; 
          cin >> _namn; 
     _myOperations.exportosm(_namn); 
              cout << endl << '\t' << "File " << _namn << " saved, press 
      any key to continue..." << endl; 
     cin.get(); 
             break; 
 
      } 
 
   } 
 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : laggtill_meny                                   */  
/* Målsättning   : Skapa lägga till menyn (insert menu).           */ 
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    :                                                 */  
/*                                                                 */  
/****************************************** *************************/ 
void OSMMeny :: laggtill_meny() 
{ 
 c = ' '; 
    while(c != 'b') 
    { 
 
     clrscr(); 
       cout << endl; 
  cout << '\t' << "Insert Menu" << endl; 
  cout << '\t' << "===========" << endl << endl;  
     cout << '\t' << "o - Insert Object" << endl; 
     cout << '\t' << "r - Insert Relationship" << endl; 
     cout << '\t' << "b - Back" << endl << endl; 
       cout << '\t' << "Please enter option: "; 
     cin >> c; 
 
  switch (c) 
       { 
         case 'o':  laggtillobjekt_meny(); 
             break; 
 
   case 'r': laggtillrelation_meny(); 
             break; 
 
     } 
 
 } 
 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : laggtillobjekt_meny                             */  
/* Målsättning   : Skapa menyn för att lägga till objekt           */  
/*    insert object).                            */  
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    :                                                 */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void OSMMeny :: laggtillobjekt_meny()  
{ 
 c = ' '; 
 
    while(c != 'b') 
    { 
 
     clrscr(); 
       cout << endl; 
  cout << '\t' << "Insert Object" << endl; 
  cout << '\t' << "=============" << endl << endl;  
     cout << '\t' << "o - Insert object" << endl; 
     cout << '\t' << "l - Insert Lexical Object set" << endl;  
     cout << '\t' << "n - Insert Non Lexical Object set" << endl;  
     cout << '\t' << "h - Insert High Level Object set" << endl;  
     cout << '\t' << "b - Back" << endl << endl; 
      cout << '\t' << "Please enter option: "; 
     cin >> c; 
 
  switch (c) 
       { 
         case 'o':  cout << endl << '\t' << "Please enter name: "; 
             cin >> _namn; 
     _myOperations.laggtill_obj('o', _namn);  
             cout << endl << '\t' << "Object " << _namn <<  
      " inserted, press any key to continue..." << endl; 
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     cin.get(); 
             break; 
 
   case 'l':  cout << endl << '\t' << "Please enter name: "; 
             cin >> _namn; 
                     _myOperations.laggtill_obj('l', _namn);  
                     cout << endl << '\t' << "Lexical Object set " << _namn << 
      " inserted, press any key to continue..." << endl;  
                  cin.get(); 
             break; 
 
   case 'n':  cout << endl << '\t' << "Please enter name: "; 
             cin >> _namn; 
                     _myOperations.laggtill_obj('n', _namn); 
                     cout << endl << '\t' << "Non Lexical Object set " << _namn << 
      " inserted, press any key to  continue..." << endl; 
              cin.get(); 
              break; 
 
   case 'h': if (get_val() == TRUE) 
                  { 
              cout << "Please enter name: "; 
                      cin >> _namn; 
                     _myOperations.laggtill_highlevel('s', _namn);  
                      cout << endl << '\t' << "High Level Object set "  
       << _namn << " inserted, press any key to  
       continue..." << endl; 
                     } 
                     cin.get(); 
             break; 
 
      } 
 
 } 
 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Funktion namn : laggtillrelation_meny                           */  
/* Målsättning   : Skapa menyn för att lägga till relation         */  
/*                 (insert relationship).                          */  
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    :                                                 */  
/*                                                                 */  
/****************************************************************** */ 
void OSMMeny :: laggtillrelation_meny()  
{ 
 c = ' '; 
 
    while(c != 'b') 
    { 
 
     clrscr(); 
       cout << endl; 
  cout << '\t' << "Insert Relationship" << endl;  
  cout << '\t' << "===================" << endl << endl;  
     cout << '\t' << "r - Relationship" << endl; 
     cout << '\t' << "g - Generalisation" << endl; 
     cout << '\t' << "a - Aggregation" << endl; 
  cout << '\t' << "m - Mutual Exclusion" << endl; 
    cout << '\t' << "p - Partition" << endl; 
     cout << '\t' << "u - Union" << endl; 
     cout << '\t' << "h - High Level Relationship set" << endl;  
     cout << '\t' << "b - Back" << endl << endl; 
       cout << '\t' << "Please enter option: "; 
     cin >> c; 
 
  switch (c) 
       { 
         case 'r':  cout << "Insert Relationship" << endl;  
                     if (get_val() == TRUE) 
                     { 
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                      cout << "Please enter relationship name: ";  
                      cin >> _namn; 
              _myOperations.laggtill_relat('r', _namn);  
              cout << endl << "Relationship inserted..." << endl  
       << endl; 
      cout << "Press enter to return..." << endl;  
                      gets(_tmpbuf); 
                     } 
                     cin.get(); 
             break; 
 
           case 'g':  cout << "Insert Generalisation" << endl; 
                     if (get_val() == TRUE) 
                     { 
              _myOperations.laggtill_relat('g', "");  
                        cout << endl << "Generalisation inserted..."  
       << endl << endl; 
                        cout << "Press enter to return..." << endl;  
                      gets(_tmpbuf); 
                     } 
                     cin.get(); 
             break; 
 
           case 'a':  cout << "Insert Aggregation" << endl;  
                     if (get_val() == TRUE) 
                     { 
               _myOperations.laggtill_relat('a', "");  
                      cout << endl << "Aggregation inserted..." << endl 
       << endl; 
                         cout << "Press enter to return..." << endl;  
                      gets(_tmpbuf); 
                     } 
                     cin.get(); 
             break; 
 
   case 'm':  cout << "Insert Mutual Exclusion" << endl;  
                     if (get_val() == TRUE) 
                     { 
              _myOperations.laggtill_relat('m', ""); 
                      cout << endl << "Mutual Exclusion inserted..."  
       << endl << endl; 
                        cout << "Press enter to return..." << endl;  
                      gets(_tmpbuf); 
                     } 
                     cin.get(); 
            break; 
 
           case 'p': cout << "Insert Partition" << endl;  
                     if (get_val() == TRUE) 
                     { 
              _myOperations.laggtill_relat('p', "");  
                      cout << endl << "Partition inserted..." << endl 
       << endl; 
                        cout << "Press enter to return..." << endl;  
                      gets(_tmpbuf); 
                     } 
                     cin.get(); 
             break; 
 
           case 'u':  cout << "Insert Union" << endl; 
                     if (get_val() == TRUE) 
                     { 
               _myOperations.laggtill_relat('u', "");  
                       cout << endl << "Union inserted..." << endl  
       << endl; 
                        cout << "Press enter to return..." << endl;  
                      gets(_tmpbuf); 
                     } 
                     cin.get(); 
             break; 
 
            case 'h':  cout << "Insert High Level Relationship set" << endl;  
                     if (get_val() == TRUE) 
                     { 
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              cout << "Please enter relationship name: ";  
                      cin >> _namn; 
                      _myOperations.laggtill_highlevel('t', _namn);  
                      cout << endl << "High Level Relationship set  
       inserted..." << endl<< endl; 
                        cout << "Press enter to return..." << endl; 
                      gets(_tmpbuf); 
                     } 
                     cin.get(); 
             break; 
 
      } 
 
 } 
 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : get_val                                         */  
/* Målsättning   : Tillåter användaren att välja ORM  komponenter.  */ 
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    : True om komponenten har blivit vald annars      */  
/*                 returneras False.                               */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
bool OSMMeny :: get_val() 
{ 
 cout << "Please enter name of head component: ";  
    cin >> _namn; 
 
    if (_myOperations.valj_1(_namn) == TRUE)  
      cout << "Component " << _namn << " selected..." << endl;  
 
  else 
       { 
        cout << "Component " << _namn << " not found";  
            return false; 
       } 
 
 cout << "Please enter name of tail component: ";  
    cin >> _namn; 
 
 if (_myOperations.valj_1(_namn) == TRUE) 
            cout << "Component " << _namn << " selected..." << endl;  
  
      else 
  { 
         cout << "Component " << _namn << " not found";  
           return false; 
       } 
 
    c = ' '; 
    while(c != 'n') 
    { 
  cout << "Do you wish to add another tail component? (y/n): ";  
     c = cin.get(); 
 
       if(c == 'y')  
  { 
      cout << "Please enter name of component: ";  
      cin >> _namn; 
 
        if (_myOperations.valj_1(_namn) == TRUE)  
           cout << "Component " << _namn << " selected..." << endl; 
 
        else 
           { 
         cout << "Component " << _namn << " not found";  
        } 
 
       } 
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 } 
 
 return true; 
 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : visa_meny                                       */  
/* Målsättning   : Skapa visa menyn (Display Menu).                */ 
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    :                                                 */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void OSMMeny :: visa_meny() 
{ 
 c = ' '; 
    while(c != 'b') 
    { 
 
  clrscr(); 
       cout << endl; 
  cout << '\t' << "Display Menu" << endl; 
  cout << '\t' << "============" << endl << endl;  
     cout << '\t' << "d - Display in descriptive format" << endl;  
     cout << '\t' << "o - Display in OSM-L format" << endl; 
     cout << '\t' << "b - Back" << endl << endl; 
      cout << '\t' << "Please enter option: "; 
       cin >> c; 
 
  switch (c) 
       { 
         case 'd':  cout << endl << _myOperations <<endl << endl;  
                     cout << "Press enter to return..." << endl; 
                     gets(_tmpbuf); 
                     break; 
 
           case 'o':  cout << endl << _myOperations <<endl << endl;  
                     cout << "Press enter to return..." << endl;  
                     gets(_tmpbuf); 
                     break; 
 
       } 
 
 } 
 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : tabort_meny                                     */  
/* Målsättning   : Skapar menyn för att ta bort (Delete Menu).     */ 
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    :                                                 */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
void OSMMeny :: tabort_meny() 
{ 
 c = ' '; 
 
 while(c != 'b') 
    { 
 
     clrscr(); 
       cout << endl; 
  cout << '\t' << "Delete Menu" << endl; 
  cout << '\t' << "============" << endl << endl; 
     cout << '\t' << "c - Delete Component" << endl; 
     cout << '\t' << "e - Delete Everything" << endl; 
     cout << '\t' << "b - Back" << endl << endl; 
       cout << '\t' << "Please enter option: "; 
     cin >> c; 
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       cout << endl; 
  cout << endl; 
 
  switch (c) 
       { 
         case 'c':  cout << "Enter component name to delete: ";  
             cin >> _namn; 
 
            if (_myOperations.valj_1(_namn) == TRUE)  
                   { 
               cout << "Component found, deleting..." << endl; 
             _myOperations.tabort_valda(); 
            } 
             
     else 
             cout << "Component not found"; 
 
             cout << "Press enter to return..." << endl;  
                    gets(_tmpbuf); 
                    break; 
 
   case 'e': _myOperations.tabort_allt(); 
                    cout << "Data structure deleted!" << endl << endl;  
                    cout << "Press enter to return..." << endl;  
                    gets(_tmpbuf); 
                    break; 
 
      } 
 
 } 
 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : help_meny                                       */  
/* Målsättning   : Skapar hjälp menyn (Help Menu).                 */ 
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    :                                                 */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void OSMMeny :: help_meny() 
{ 
 string s = ""; 
 
    while(s != "4") 
    { 
     clrscr(); 
       cout << endl; 
  cout << "\tHelp Menu" << endl; 
  cout << "\t=========" << endl; 
       cout << endl; 
     cout << "\t1) Help on using this application" << endl;  
     cout << "\t2) Help on OSM" << endl; 
     cout << "\t3) About this application" << endl;  
     cout << "\t4) Back" << endl; 
       cout << endl; 
       cout << "\tPlease enter option: "; 
     cin >> s; 
    } 
 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : main                                            */  
/* Målsättning   : Startar applikationen.                          */ 
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    :                                                 */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void main() 
{ 
 OSMMeny myOSMMeny; 
    myOSMMeny.huvud_meny(); 
} 



 Verktyg som ger stöd för modellering av objekt orienterade system 
 

 40 
 

OPERATIONS.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  operations.h                                           */  
/* Info     Klass definition för klassen 'Operations'              */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _OPERATIONS_H 
#define _OPERATIONS_H 
 
class Operations 
{ 
 public: 
  Operations() {}; 
 
  // för att öppna, spara och exportera till OSM -L. 
  void open(string filnamn); 
  void spara(string filnamn); 
  void exportosm(string filnamn); 
 
  // lägga till relevanta komponenter till data strukturen.  
  void laggtill_obj(char objtyp, string objnamn);  
  void laggtill_relat(char reltyp, string relnamn);  
  void laggtill_highlevel(char hltyp, string hlnamn);  
 
  // Välja funktioner. 
  bool valj_1(string namn); 
  bool valj_2(string namn); 
 
  // Ta bort funktioner. 
  void tabort_valda(); 
  void tabort_valdlistor(); 
  void tabort_allt(); 
 
     ostream &Print(ostream &out); 
 
 private: 
 
  // Lista för komponenter med typen ObjektBas.  
  list< RefHantering<ObjektBas> > objektlist;  
  list< RefHantering<ObjektBas> > :: iterator ob;  
 
  // Lista för komponenter med typen Relatera.  
  list< RefHantering<Relatera> > relateralist;  
  list< RefHantering<Relatera> > :: iterator re;  
 
  // Lista för komponenter med typen High Level.  
  list< RefHantering<HLSTRUKT> > highlevellist;  
  list< RefHantering<HLSTRUKT> > :: iterator hi;  
 
  // Val av listor 
  list< RefHantering<ObjektBas> > valj1;  
  list< RefHantering<ObjektBas> > valj2;  
  list< RefHantering<Relatera> > valj3;  
 
  list< RefHantering<ObjektBas> > :: iterator vl1;  
  list< RefHantering<Relatera> > :: iterator vl2; 
 
}; 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : ostream operator <<                             */  
/* Målsättning   : Öka funktionaliteten för befintlig ostream      */  
/*                 << operatorn, för att ge stöd till OSM klasserna*/  
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    :                                                 */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  



 Verktyg som ger stöd för modellering av objekt orienterade system 
 

 41 
 

inline ostream &operator <<(ostream &out, const Operations &o)  
{ 
 return (o.Print(out)); 
} 
 
#endif 
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OPERATIONS.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */ 
/* Filnamn  operations.cpp                                         */  
/* Info     Funktion definition för klassen 'Operations'           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <string> 
 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
#include "RefHantering.h" 
#include "ObjektBas.h" 
#include "objekt.h" 
#include "lexobj.h" 
#include "ickelexobj.h" 
#include "highlev.h" 
#include "prestriktion.h" 
#include "Relatera.h" 
#include "Relation.h" 
#include "Generalisering.h" 
#include "partition.h" 
#include "aggregation.h" 
#include "mutexcl.h" 
#include "union.h" 
 
#include "HL.h" 
#include "HighLevel.h" 
#include "HLRelation.h" 
 
#include "opensave.h" 
#include "export.h" 
 
#include "Operations.h" 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Funktion namn : Print                                           */  
/* Målsättning   : Utmatninings operator, matar ut alla            */  
/*                 komponenter i data strukturen.                  */ 
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
ostream &Operations::Print(ostream &out)  
{ 
 // Loopar igenom listan och matar ut alla komponenter.  
 
 for(ob = objektlist.begin(); ob !=  objektlist.end(); ob+ +) 
      out << *(*ob) << endl; 
 
    for(re = relateralist.begin(); re !=  relateralist.end(); re++)  
  out << *(*re) << endl; 
 
 for(hi = highlevellist.begin(); hi !=  highlevellist.end(); hi++)  
  out << *(*hi) << endl; 
 
 return out; 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : open                                            */  
/* Målsättning   : Öppnare en tidigare sparad fil                  */ 
/* Argument      : Fil namn                                        */  
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*********************************** ********************************/ 
void Operations :: open(string filnamn)  
{ 
 // Se till att ett namn finns angivet.  
 if(filnamn == "") 
  return; 
 
 // Ta bort tidigare data struktur. 
 tabort_allt(); 
 
 // Öppna filen. 
 OpenSave myOpenSave; 
 myOpenSave.open(filnamn); 
 
 // Få ny data struktur. 
 objektlist = myOpenSave.get_objlist();  
 relateralist = myOpenSave.get_rellist();  
 highlevellist = myOpenSave.get_hllist();  
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : spara                                           */  
/* Målsättning   : Sparar den aktuella strukturen till filen       */  
/* Argument      : Fil namn                                        */  
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void Operations :: spara(string filnamn)  
{ 
 // Se till att ett namn finns angivet.  
 if(filnamn == "") 
  return; 
 
 // Spara till filen 
 OpenSave myOpenSave; 
 myOpenSave.spara(filnamn, objektlist, relateralist, highlevellist);  
} 
 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : exportosm                                       */  
/* Målsättning   : Exporterar data strukturen till OSM -L           */ 
/* Argument      : Fil namn                                        */ 
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void Operations :: exportosm(string filnamn) 
{ 
 // Se till att ett namn finns angivet.  
 if(filnamn == "") 
  return; 
 
 // Exportera data strukturen. 
 OSMExport myOSMExport; 
 myOSMExport.spara(filnamn, objektlist, relateralist, highlevellist);  
 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : laggtill_obj                                    */  
/* Målsättning   : Lägger till ett objekt i data strukturen   */ 
/* Argument      : 1) Objekt typ  2) Objekt namn                   */  
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/******************************************************* ************/ 
void Operations :: laggtill_obj(char objtyp, string objnamn)  
{ 
 // lägg till objekt i data strukturen.  
 if(objtyp == 'o') 
  objektlist.push_back(objekt(objnamn));  
    else if(objtyp == 'l') 
  objektlist.push_back(lexobjekt(objnamn));  
    else if(objtyp == 'n') 
      objektlist.push_back(ickelexobjekt(objnamn));  
 
 return; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : laggtill_relat                                  */  
/* Målsättning   : Lägga till en relation i data strukturen   */ 
/* Argument      : 1) Relation typ  2) Relation namn               */  
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void Operations :: laggtill_relat(char reltyp, string relnamn)  
{ 
 // se till att objekten har blivit valda första.  
 if (valj1.empty() || valj2.empty()) 
  return; 
 
 // skapa och lägg till i data strukturen.  
    if(reltyp == 'g') 
    relateralist.push_back(Generalisering(valj1, valj2));  
 
    else if(reltyp == 'u') 
  relateralist.push_back(Union(valj1, valj2));  
 
    else if(reltyp == 'a') 
  relateralist.push_back(Aggregation(valj1, valj2));  
 
    else if(reltyp == 'm') 
  relateralist.push_back(Mutexcl(valj1, valj2));  
 
    else if(reltyp == 'p') 
  relateralist.push_back(Partition(valj1, valj2));  
 
    else if(reltyp == 'r')  
 { 
  // Listor som innehåller berörda restriktionerna för de involverade objekten i 
  // denna relation. 
  list < RefHantering < PRestriktion > > _prlist1;  
  list < RefHantering < PRestriktion > > _prlist2;  
 
  // Lägg till restriktion för det första objektet i data stru kturen. 
  _prlist1.push_back(PRestriktion("1:*"));  
 
  // Lägg till restriktioner för de restrerande objekten i data strukturen.  
  for(ob = valj2.begin(); ob !=  valj2.end(); ob++)  
  { 
   _prlist2.push_back(PRestriktion("1:*"));  
  } 
 
     // Lägg till relation i data strukturen. 
  relateralist.push_back(Relation(relnamn, valj1, valj2, _prlist1, _prlist2));  
 
  // Ta bort listor. 
  _prlist1.erase(_prlist1.begin(), _prlist1.end());  
  _prlist2.erase(_prlist2.begin(), _prlist2.end());  
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    } 
 
 // ta bort listor 
 tabort_valdlistor(); 
 return; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : laggtill_highlevel                              */  
/* Målsättning   : Lägg till en high level komponent i data        */  
/*                 strukturen                                      */  
/* Argument      : 1) Komponent typ  2) Komponent namn             */  
/* Returnerar    : Inget                                           */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void Operations :: laggtill_highlevel(char hltyp, string hlnamn)  
{ 
 if (valj1.empty() && valj2.empty() &&  valj3.empty()) 
  return; 
 
 // Tillfällig lista (och iterator) för objekten.  
 list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn1;  
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: iterator ii;  
 
 list < RefHantering < Relatera > > :: iterator ii2;  
 
 // Kopiera alla objekten (head och tail) till listan. 
 
 // Lägg till head komponenter. 
 for(ii = valj1.begin(); ii != valj1.end(); ii++)  
  inmatn1.push_back(*ii); 
 
    // Lägg till tail komponenenter. 
 for(ii = valj2.begin(); ii != valj2.end(); ii++)  
  inmatn1.push_back(*ii); 
 
 // Lägg till high level komponenter i data strukturen.  
 if(hltyp == 's') 
  highlevellist.push_back(HighLevel(hlnamn, inmatn1, valj3));  
 else if(hltyp == 't') 
  highlevellist.push_back(HLRelation(hlnamn, inmatn1, valj3));  
 
 objektlist.push_back(highlev(hlnamn)); 
 
 tabort_valdlistor(); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : tabort_valda                            */ 
/* Målsättning   : Ta bort de komponenter som har blivit valda     */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 * / 
/*******************************************************************/  
void Operations :: tabort_valda() 
{ 
 
 if (valj1.empty() && valj2.empty() && valj3.empty())  
  return; 
 
 string typen, namnet; 
 
 
   // Loopar igenom de valda objekt listorna och ta bort objekten från 
   // data strukturen. Om ett objekt är ett high level objekt, lägg då till  
   // dess objekt och relationer tillbaka i data strukturen innan det tas bort.  
   // Om ett objekt är länkad med en relation, ta då bort relationen också.  
 
 vl1 = valj1.begin(); 
 while(vl1 != valj1.end()) 
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 { 
  // hitta det valda objektet i objekt listan.  
  ob = objektlist.begin(); 
  ob = find(ob, objektlist.end(), *vl1++);  
 
 
 
  // Kontrollera om objektet är ett high level objekt.  
  if(ob != objektlist.end() && (*ob)->get_typ() == "high level component")  
  { 
   typen = (*ob)->get_typ(); 
   namnet = (*ob)->get_namn(); 
 
   // Loopa igenom high level komponent listan i data strukturen.  
   hi = highlevellist.begin(); 
   while(hi != highlevellist.end()) 
   { 
    // Kontrollera om en high level komponent har valts.  
    if((*hi)->returnera_namn()==namnet) 
     highlevellist.erase(hi++); 
    else 
     ++hi; 
   } 
  } 
 
 
  // Om objektet är länkad med en relation, ta då bort relationen också.  
 
       // Loopa igenom relations listan i data strukturen. 
  re = relateralist.begin(); 
  while(re !=  relateralist.end()) 
  { 
   // Om länkad, ta bort relationen. 
   if((*re)->innehaller_objekt(*ob)) 
   { 
    relateralist.erase(re++); 
   } 
   else 
    ++re; 
  } 
 
  // Slutligen ta bort objektet från objekt listan i data strukturen.  
       objektlist.erase(ob++); 
 
 } 
 
 // Loopar igenom den valda relations listan och tar bort från data strukturen.  
 vl2 = valj3.begin(); 
 while(vl2 != valj3.end()) 
 { 
  re = relateralist.begin(); 
  re = find(re, relateralist.end(), *vl2++); 
 
  if(re != relateralist.end()) 
  { 
   relateralist.erase(re++); 
  } 
  else 
   ++re; 
 } 
 
 // Slutligen ta bort den valda listan.  
 tabort_valdlistor(); 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : valj_1                                          */  
/* Målsättning   : Väljer den första en komponenten                */  
/* Argument      : Position                                        */ 
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
bool Operations :: valj_1(string namn) 
{ 
 string typen; 
 string namnet; 
 
 // Loopar igenom relations listan för att kontrollera om den innehåller objekt.  
 
 for(re = relateralist.begin(); re !=  relateralist.end(); re++) 
 { 
  // Om relationen matchar komponenten som har valts, lägg då till den i  listan. 
  if((*re)->returnera_namn()==namn) 
  { 
   valj3.push_back(*re); 
   return true; 
  } 
 } 
 
    // Om den första valda objekt listan är tom, välj då en head komponent, annars kalla 
 // på funktionen valj_2() för att välja en tail kompon ent. 
 if(valj1.empty()) 
 { 
  // Loopa igenom objekt listan i data strukturen.  
  for(ob = objektlist.begin(); ob !=  objektlist.end(); ob++)  
  { 
   // Om objekt finns, lägg till i listan.  
   if((*ob)->ettobjekt(namn)) 
   { 
    valj1.push_back(*ob); 
    return true; 
   } 
  } 
    } 
 else 
    return valj_2(namn); 
 
 return false; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : valj_2                                          */ 
/* Målsättning   : Väljer (den sista) tail komponenten             */  
/* Argument      : Position                                        */  
/* Returnerar    : Inga                                            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
bool Operations :: valj_2(string namn)  
{ 
 
 // Loopa igenom objekt listan i data strukturen.  
 for(ob = objektlist.begin(); ob !=  obje ktlist.end(); ob++) 
 { 
     // Om objekt finns, lägg till i listan.  
  if((*ob)->ettobjekt(namn)) 
  { 
          // Se till att objektet inte redan har valts som head komponent.  
   vl1 = valj1.begin(); 
   while(vl1 != valj1.end()) 
   { 
    // Returneara false om objektet redan har valts som head  
    // komponent. 
    if((*vl1)==(*ob)) 
     return false; 
    else 
     ++vl1; 
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   } 
 
   // Se till att objektet inte redan har valts som tail komponent.  
   vl1 = valj2.begin(); 
   while(vl1 != valj2.end()) 
   { 
    // Returneara false om objektet redan har valts som tail  
    // komponent. 
    if((*vl1)==(*ob)) 
     return false; 
    else 
     ++vl1; 
   } 
 
   // Lägg till objekt till den andra valda listan.  
   valj2.push_back(*ob); 
 
   return true; 
  } 
 } 
 
    return false; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : tabort_valdlistor                               */  
/* Målsättning   : Ta bort valj listorna                           */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void Operations :: tabort_valdlistor()  
{ 
 valj1.erase(valj1.begin(), valj1.end());  
 valj2.erase(valj2.begin(), valj2.end());  
 valj3.erase(valj3.begin(), valj3.end());  
} 
 
 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : tabort_allt                                     */  
/* Målsättning   : Ta bort alla listor och dess data struktur    */ 
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void Operations :: tabort_allt() 
{ 
 // Ta bort alla listorna i data strukturen 
 objektlist.erase(objektlist.begin(), objektlist.end());  
 relateralist.erase(relateralist.begin(), relateralist.end());  
    highlevellist.erase(highlevellist.begin(), highlevellist.end());  
 tabort_valdlistor(); 
} 
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RefHantering.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */ 
/* Filnamn  refhantering.h                                         */  
/* Info     En klass som hanterar referenser (mha smarta pekare)   */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
template<class T> 
class RefHantering 
{ 
 public: 
     // Default konstruktor. 
  RefHantering() 
   : _t(0), _ref_rakna(0) 
   {} ; 
 
      // Typ specifik konstruktor. 
  RefHantering(const T &tr) 
  { 
   _ref_rakna = new int(1) ; 
   _t = tr.Clone() ; 
  } ; 
 
      // Kopierings konstruktor. 
  RefHantering(const RefHantering &rh)  
  { 
   assert(this != &rh) ; 
   _ref_rakna = rh._ref_rakna ; 
   _t = rh._t ; 
   if (_ref_rakna != 0) 
   { 
    assert(_t != 0) ; 
    (*_ref_rakna)++ ; 
   } 
  } ; 
 
      // Tilldelnings konstruktor. 
  RefHantering & operator=(const RefHantering &rh)  
  { 
   if (this == &rh) 
    return *this ; 
   _ref_rakna = rh._ref_rakna ; 
   _t = rh._t ; 
   if (_ref_rakna != 0) 
   { 
    assert(_t != 0) ; 
    (*_ref_rakna)++ ; 
   } 
  } ; 
 
       // Destruktor. 
  ~RefHantering() 
  { 
   if (_ref_rakna == 0) 
   { 
    assert(_t == 0) ; 
    return ; 
   } 
   if (--(*_ref_rakna) == 0) 
   { 
    delete _ref_rakna ; 
    delete _t ; 
    _ref_rakna = 0 ; 
    _t = 0 ; 
   } 
  } ; 
 
  operator bool() const 
  { 
   return (_t == 0) ; 
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  } ; 
 
      // Mindre än (<) operator. 
  bool operator<(const RefHantering &rh) const  
  { 
   return (_t < rh._t) ; 
  } ; 
 
  // Likhets (==) operator. 
  bool operator==(const RefHantering &rh) c onst 
  { 
   return (_t == rh._t) ; 
  } ; 
 
       // Indirekt access (->) operator. 
  T * operator->() const 
  { 
   return _t ; 
  } ; 
 
  // pekar operator (*). 
  T & operator*() const 
  { 
   return *_t ; 
  } ; 
 
 private: 
  T *_t ; 
  int *_ref_rakna ; 
} ; 
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OBJEKTBAS.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  ObjektBas.h                                            */  
/* Info     Klass definition för bas klassen 'ObjektBas'           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _OBJEKTBAS_H 
#define _OBJEKTBAS_H 
 
class ObjektBas 
{ 
 public: 
  ObjektBas() ; 
  ObjektBas(const ObjektBas &o){}; 
  virtual ~ObjektBas(); 
  virtual ObjektBas & operator=(const ObjektBas &o ) {return *this;}; 
  virtual ostream &Print(ostream &out) const = 0;  
  virtual bool ettobjekt(string objekt_namn) const = 0;  
  virtual string get_namn() const = 0;  
  virtual string get_typ() const = 0;  
  virtual void byt_namn(string nyttnamn) {};  
   virtual ObjektBas *Clone() const = 0; 
}; 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : ostream operator <<                             */  
/* Målsättning   : Öka funktionaliteten för befintlig ostream      */  
/*                 << operatorn, för att ge stöd till OSM klasserna*/  
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    :                                                 */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
inline ostream &operator <<(ostream &out, const ObjektBas &o)  
{ 
 return (o.Print(out)); 
} 
 
#endif
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OBJEKTBAS.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  objektbas.cpp                                          */  
/* Info     Funktion definition för klassen 'Objektbas'            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
#include <string> 
 
#include "ObjektBas.h" 
 
 
/***************************************************************** **/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : ObjektBas                                       */  
/* Målsättning   : Default konstruktor.  Gör inget, men bra        */  
/*                 att ha med.                                     */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
ObjektBas :: ObjektBas() 
{ 
 return; 
} 
 
 
/*********************************************** ********************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : ~ObjektBas                                      */  
/* Målsättning   : Destruktor.  Gör inget men bra att ha med.      */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
ObjektBas :: ~ObjektBas() 
{ 
 return; 
} 
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OBJEKT.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  Objekt.h                                               */ 
/* Info     Klass definition för klassen 'Objekt'                  */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _OBJEKT_H 
#define _OBJEKT_H 
 
class objekt : public ObjektBas 
{ 
 public: 
  objekt() {}; 
  objekt(const objekt &o); 
  objekt(string objekt_namn); 
  virtual objekt & operator =(const objekt &o);  
  virtual ostream &Print(ostream &out) const;  
  virtual bool ettobjekt(string objekt_namn) const;  
  virtual string get_namn() const; 
  virtual string get_typ() const; 
  virtual void byt_namn(string nyttnamn);  
   virtual objekt *Clone() const 
   { 
    return new objekt(*this); 
   } 
 
 private: 
  string _objekt_namn; 
}; 
 
#endif 
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OBJEKT.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */ 
/* Filnamn  Objekt.cpp                                             */  
/* Info     Funktion definition för objekt klassen 'Objekt'        */  
/*                                                                 */  
/********************************** *********************************/ 
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
#include <string> 
 
#include "ObjektBas.h" 
#include "objekt.h" 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : objekt                                          */  
/* Målsättning   : Typ specifik konstruktor, initierar variblerna  */  
/* Argument      : Objekt namn                                     */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
objekt :: objekt(string objekt_namn)  
{ 
 // Kopierar värden internt 
 _objekt_namn = objekt_namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : objekt                                          */  
/* Målsättning   : Kopierings konstrukt or                          */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
objekt :: objekt(const objekt &o) 
{ 
    // Kopierar värden internt 
 _objekt_namn = o._objekt_namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : =                                               */  
/* Målsättning   : Tilldelningsoperator. Tilldela värde            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
objekt &objekt::operator=(const objekt &o)  
{ 
 if (this != &o) 
 { 
  _objekt_namn = o._objekt_namn; 
 } 
 return (*this); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Print                                           * / 
/* Målsättning   : Utmatnings operator, mata ut objekt detaljer    */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
ostream &objekt::Print(ostream &out) const  
{ 
 out << _objekt_namn << "\t[OBJECT]" ; 
 return out; 
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} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : ettobjekt                                       */ 
/* Målsättning   : Kontrollera om objekt har namn                  */  
/* Argument      : Namn                                            */  
/* Returnerar    : Sant, om namn matchar objekt namn               */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
bool objekt :: ettobjekt(string objekt_namn) const  
{ 
 return (_objekt_namn == objekt_namn);  
} 
 
 
/****************************************************** *************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : get_namn                                        */  
/* Målsättning   : Returnera objekt namn                           */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returns       : Namn                                            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string objekt :: get_namn() const 
{ 
 return _objekt_namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : get_typ                                         */ 
/* Målsättning   : Returnera objekt typ                            */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Objekt typen                                    */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
string objekt :: get_typ() const 
{ 
 return "object"; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : byt_namn                                        */  
/* Målsättning   : Byta namn på objekten                           */  
/* Argument      : Nytt namn                                       */  
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void objekt :: byt_namn(string nyttnamn)  
{ 
 _objekt_namn = nyttnamn; 
} 
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LEXOBJ.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  Lexobj.h                                               */  
/* Info     Klass definition för lexikala objekt grupp klassen     */  
/*          'Lexobject'                                            */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _LEXOBJEKT_H 
#define _LEXOBJEKT_H 
 
class lexobjekt : public ObjektBas 
{ 
 public: 
  lexobjekt() {}; 
  lexobjekt(const lexobjekt &o); 
  lexobjekt(string objekt_namn); 
  virtual lexobjekt & operator =(const lexobjekt &l);  
  virtual ostream &Print(ostream &out) const;  
  virtual bool ettobjekt(string objekt_namn) const;  
  virtual string get_namn() const; 
  virtual string get_typ() const; 
  virtual void byt_namn(string nyttnamn);  
  virtual lexobjekt *Clone() const 
   { 
    return new lexobjekt(*this); 
   } 
 private: 
  string _objekt_namn; 
}; 
 
#endif 
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LEXOBJ.CPP 
 
/******************************************* ************************/ 
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  Lexobj.cpp                                             */  
/* Info     Funktion definition för lexikala objekt grupp klassen  */  
/*          'Lexobjekt'                                            */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
#include <string> 
 
#include "ObjektBas.h" 
#include "lexobj.h" 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : lexobjekt                                       */  
/* Målsättning   : Typ specifik konstruktor, initierar variabler   */  
/* Argument      : Lexikal objekt grupp namn                       */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
lexobjekt :: lexobjekt(string objekt_namn)  
{ 
 // Kopierar värdena internt 
 _objekt_namn = objekt_namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : lexobjekt                                       */ 
/* Målsättning   : Kopierings konstruktor                          */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
lexobjekt :: lexobjekt(const lexobjekt &l) 
{ 
 // Kopierar värdena internt 
 _objekt_namn = l._objekt_namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : =                                               */ 
/* Målsättning   : Tilldelningsoperator. Tilldela värde            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
lexobjekt &lexobjekt::operator=(const lexobjekt &l) 
{ 
 if (this != &l) 
 { 
        _objekt_namn = l._objekt_namn;  
 } 
 return (*this); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion name : Print                                           */  
/* Målsättning   : Utmatnings operator, matar ut objekt gruppens   */  
/*                 detaljer                                        */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
ostream &lexobjekt::Print(ostream &out) const  
{ 
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 out << _objekt_namn << "\t[LEXOBJECT]"; 
 return out; 
} 
 
 
/******************************************************* ************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : ettobjekt                                       */  
/* Målsättning   : Kontrollera om objektet har ett namn            */  
/* Argument      : Namn                                            */  
/* Returns       : Sant, om namnet matchar objekt gruppens namn    */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
bool lexobjekt :: ettobjekt(string objekt_namn) const  
{ 
 return (_objekt_namn == objekt_namn);  
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : get_namn                                        */  
/* Målsättning   : Returnerar objekt gruppens namn                 */  
/* Argument      : inga                                            */  
/* Returnerar    : Namn                                            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string lexobjekt :: get_namn() const  
{ 
 return _objekt_namn; 
} 
 
 
/*************************************************** ****************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : get_typ                                         */  
/* Målsättning   : Returnerar objekt gruppens typ                  */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Objekt gruppens typ                             */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string lexobjekt :: get_typ() const 
{ 
 return "lexical object set"; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : byt_namn                                        */ 
/* Målsättning   : Byt namn på objekt gruppen                      */  
/* Argument      : Nytt namn                                       */  
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void lexobjekt :: byt_namn(string nyttnamn)  
{ 
 _objekt_namn = nyttnamn; 
} 
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ICKELEXOBJ.H 
 
/************************************************** *****************/ 
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  Ickelexobj.h                                           */  
/* Info     Klass definition för icke lexikala objet grupp klassen */  
/*          'Ickelexobjekt'                                        */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _ICKELEXOBJEKT_H 
#define _ICKELEXOBJEKT_H 
 
class ickelexobjekt : public ObjektBas  
{ 
 public: 
  ickelexobjekt() {}; 
  ickelexobjekt(const ickelexobjekt &n);  
  ickelexobjekt(string objekt_namn); 
  virtual ickelexobjekt & operator =(const ickelexobjekt &n);  
  virtual ostream &Print(ostream &out) const;  
  virtual bool ettobjekt(string objekt_namn) const;  
  virtual string get_namn() const; 
  virtual string get_typ() const; 
  virtual void byt_namn(string nyttnamn); 
  virtual ickelexobjekt *Clone() const  
   { 
    return new ickelexobjekt(*this); 
   } 
 private: 
  string _objekt_namn; 
}; 
 
#endif 
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ICKELEXOBJ.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  Ickelexobj.cpp                                         */ 
/* Info     Funktion definition för icke lexikala objekt grupp     */  
/*          klassen 'Ickelexobjekt'                                */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
#include <string> 
 
#include "ObjektBas.h" 
#include "ickelexobj.h" 
 
 
/**************************************************************** ***/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : ickelexobjekt                                   */  
/* Målsättning   : Typ specifik konstruktor, initierar variabler   */  
/* Argument      : Icke lexikal objekt gr upp namn                  */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
ickelexobjekt :: ickelexobjekt(string objekt_namn)  
{ 
 // Kopiera värdena internt 
 _objekt_namn = objekt_namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : ickelexobjekt                                   */  
/* Målsättning   : Kopierings konstuktor                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
ickelexobjekt :: ickelexobjekt(const ickelexobjekt &n)  
{ 
 // Kopiera värden internt 
 _objekt_namn = n._objekt_namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : =                                               */ 
/* Målsättning   : Tilldelningsoperator. Tilldela värde            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
ickelexobjekt &ickelexobjekt::operato r=(const ickelexobjekt &n) 
{ 
 if (this != &n) 
 { 
        _objekt_namn = n._objekt_namn;  
 } 
 return (*this); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Print                                           */  
/* Målsättning   : Utmatnings operator, mata ut objekt gruppens    */  
/*                 detaljer                                        */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
ostream &ickelexobjekt::Print(ostream &out) const  
{ 
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 out << _objekt_namn << "\t[NONLEXOBJECT]"; 
 return out; 
} 
 
 
/**************************************************** ***************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion name : ettobjekt                                       */  
/* Målsättning   : Kontrollera om objektet har ett namn            */  
/* Argument      : Namn                                            */  
/* Returnerar    : Sant, om namn matchar objekt gruppens namn      */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
bool ickelexobjekt :: ettobjekt(string objekt_namn) const  
{ 
 return (_objekt_namn == objekt_namn);  
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : get_namn                                        */  
/* Målsättning   : Returnerar objekt gruppens namn                 */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Namn                                            */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string ickelexobjekt :: get_namn() const  
{ 
 return _objekt_namn; 
} 
 
 
/**************************************** ***************************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : get_typ                                         */  
/* Målsättning   : Returnerar objekt grupp typen                   */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Objekt grupp typen                              */  
/*                                                                 */  
/************************************************************** *****/ 
string ickelexobjekt :: get_typ() const  
{ 
 return "non lexical object set"; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : byt_namn                                        */  
/* Målsättning   : Byta namn på objekt gruppen                     */  
/* Argument      : Nytt namn                                       */  
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void ickelexobjekt :: byt_namn(string nyttnamn)  
{ 
 _objekt_namn = nyttnamn; 
} 
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HIGHLEV.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  highlev.h                                              */  
/* Info     Klass definition för high level objekt grupp klassen   */  
/*          'highlev'                                              */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _HIGHLEV_H 
#define _HIGHLEV_H 
 
class highlev : public ObjektBas 
{ 
 public: 
  highlev() {}; 
  highlev(const highlev &n); 
  highlev(string objekt_namn); 
  virtual highlev & operator =(const highlev &n);  
  virtual ostream &Print(ostream &out) const;  
  virtual bool ettobjekt(string objekt_namn) const;  
  virtual string get_namn() const; 
  virtual string get_typ() const; 
  virtual void byt_namn(string nyttnamn);  
  virtual highlev  *Clone() const 
   { 
    return new highlev(*this); 
   } 
 private: 
  string _objekt_namn; 
}; 
 
#endif 
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HIGHLEV.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  highlev.cpp                                            */  
/* Info     Funktion definition för  klassen 'highlev'              */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
 
#include <string> 
 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
#include "ObjektBas.h" 
#include "highlev.h" 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : highlev                                         */  
/* Målsättning   : Typ specifik konstruktor, initierar variabler   */  
/* Argument      : objekt grupp namn                               */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
highlev :: highlev(string objekt_namn)  
{ 
 _objekt_namn = objekt_namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : highlev                                         */  
/* Målsättning   : Kopierings konstruktor                          */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
highlev :: highlev(const highlev &n)  
{ 
 _objekt_namn = n._objekt_namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Funktion namn : =                                               */  
/* Målsättning   : Tilldelningsoperator. Tilldelar värde.          */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
highlev &highlev::operator=(const highlev &n)  
{ 
 if (this != &n) 
 { 
        _objekt_namn = n._objekt_namn;  
 } 
 return (*this); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Print                                           */  
/* Målsättning   : Utmatnings operator, matar ut objekt gruppens   */  
/*                 detaljer                                        */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
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ostream &highlev::Print(ostream &out) const  
{ 
 out << _objekt_namn << "\t[HL COMPONENT]"; 
 
 return out; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : ettobjekt                                       */  
/* Målsättning   : Kontrollerar om objekt gruppern har ett namn    */  
/* Argument      : namn                                            */  
/* Returnerar    : Sant, om namnet matchar objekt grupperns namn   */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
bool highlev :: ettobjekt(string objekt_namn) const  
{ 
 return (_objekt_namn == objekt_namn);  
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : get_namn                                        */  
/* Målsättning   : Returnerar objekt gruppens namn                 */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Namn                                            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string highlev :: get_namn() const 
{ 
 return _objekt_namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : get_typ                                         */  
/* Målsättning   : Returns object set type                         */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Objekt gruppens typ                             */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string highlev :: get_typ() const 
{ 
 return "high level component"; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Funktion namn : byt_namn                                        */  
/* Målsättning   : Byta namn på objekt gruppen                     */  
/* Argument      : Nytt namn                                       */  
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void highlev :: byt_namn(string nyttnamn)  
{ 
 _objekt_namn = nyttnamn; 
} 
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RELATERA.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */ 
/* Filnamn  Relatera.h                                             */  
/* Info     Klass definition för bas klassen 'Relatera'            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _RELATERA_H 
#define _RELATERA_H 
 
 
class Relatera 
{ 
 public: 
  Relatera(); 
  Relatera(const Relatera &r) {}; 
  virtual ~Relatera(){}; 
  virtual Relatera & operator =(const Relatera &r) {ret urn *this ; } ; 
  virtual ostream &Print(ostream &out) const = 0;  
  virtual bool innehaller(string objekt_namn) const = 0;  
  virtual Relatera *Clone() const = 0;  
  virtual string returnera_namn() const = 0;  
  virtual string vadarjag() const = 0;  
  virtual void byt_namn(string namn) {}; 
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_obj_list1() const = 0;  
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_obj_list2() const = 0;  
  virtual bool innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o) const =  0; 
  virtual list < RefHantering < PRestriktion > > retur_prlist1()const = 0;  
  virtual list < RefHantering < PRestriktion > > retur_prlist2()const = 0;  
}; 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : ostream operator <<                             */  
/* Målsättning   : Öka funktionaliteten för befintlig ostream      */  
/*                 << operatorn, för att ge stöd till OSM klasserna*/  
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    :                                                 */  
/*                                                                 */  
/************************************************ *******************/ 
inline ostream &operator <<(ostream &out, const Relatera &o)  
{ 
 return (o.Print(out)); 
} 
 
#endif 
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RELATERA.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  relatera.cpp                                           */  
/* Info     Funktion definition för klassen 'Relatera'             */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
#include <string> 
 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
#include "RefHantering.h" 
#include "ObjektBas.h" 
 
#include "prestriktion.h" 
#include "Relatera.h" 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Relatera                                        */  
/* Målsättning   : Default konstruktor.  Gör inget men bra att ha. */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
Relatera :: Relatera() 
{ 
 return; 
} 
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RELATION.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  Relation.h                                             */  
/* Info     Klass definition för kla ssen 'Relation'                */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _RELATION_H 
#define _RELATION_H 
 
class Relation : public Relatera 
{ 
 public: 
  Relation() {}; 
  Relation(const Relation &r); 
  Relation(string namn, 
       list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn1,  
           list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn2,  
      list < RefHantering < PRestriktion > > prlist1,  
           list < RefHantering < PRestriktion > > prlist2);  
 
  virtual Relation & operator =(const Relation &r);  
  virtual ostream &Print(ostream &out) const;  
 
  virtual void byt_namn(string namn);  
 
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_obj_list1() const;  
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_obj_list2() const;  
  virtual list < RefHantering < PRestriktion > > retur_prlist1()const;  
  virtual list < RefHantering < PRestriktion > > retur_prlist2()const;  
 
  virtual string returnera_namn() const;  
  virtual bool innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o)const;  
  virtual string vadarjag() const; 
  bool tabort_obj(RefHantering <ObjektBas> o);  
 
  virtual bool innehaller(string objekt_namn) const;  
  virtual Relation *Clone() const 
   { 
    return new Relation(*this); 
   } 
 
 private: 
  // listor med objekt som har denna relation.  
  list < RefHantering < ObjektBas > > _inmatn1;  
  list < RefHantering < ObjektBas > > _inmatn2;  
 
  // Iterator (pekare) för objekts listor.  
  list < RefHantering < ObjektBas > > :: iterator li; 
 
     // Listor med restriktioner för denna relation.  
  list < RefHantering < PRestriktion > > _prlist1, _prlist2;  
 
   // Iterator (pekare) för PRestriktion listor.  
  list < RefHantering < PRestriktion > > :: iterator pi;  
  string _namn; 
}; 
 
#endif 
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RELATION.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  Relation.cpp                                           */  
/* Info     Funktion definition för klassen 'Relation'             */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
#include <string> 
 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
#include "RefHantering.h" 
#include "ObjektBas.h" 
 
#include "prestriktion.h" 
#include "Relatera.h" 
#include "Relation.h" 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion name : Relation                                        */  
/* Målsättning   : Typ specifik konstruktor                        */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
Relation :: Relation(string namn, 
    list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn1,  
    list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn2,  
         list < RefHantering < PRestriktion > > prlist1,  
    list < RefHantering < PRestriktion > > prlist2)  
{ 
 _namn = namn; 
 
    // Kopiera både båda objekt listorna internt  
 for(li = inmatn1.begin(); li != inmatn1.end(); li++)  
  _inmatn1.push_back(*li); 
 
 for(li = inmatn2.begin(); li != inmatn2.end(); li++)  
  _inmatn2.push_back(*li); 
 
    // Kopiera båda restriktion listorn a internt 
 for(pi = prlist1.begin(); pi != prlist1.end(); pi++)  
  _prlist1.push_back(*pi); 
 
 for(pi = prlist2.begin(); pi != prlist2.end(); pi++)  
  _prlist2.push_back(*pi); 
 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Relation                                        */  
/* Målsättning   : Kopierings konstruktor                          */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
Relation :: Relation(const Relation &r)  
{ 
 // Kopierar värden internt 
 _inmatn1 = r._inmatn1; 
 _inmatn2 = r._inmatn2; 
 _prlist1 = r._prlist1; 
 _prlist2 = r._prlist2; 
 _namn = r._namn; 
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} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : byt_namn                                        */  
/* Målsättning   : Byter namn på relationen                        */  
/* Argument      : Nytt namn                                       */  
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void Relation :: byt_namn(string namn)  
{ 
 _namn = namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Funktion namn : retur_obj_list1                                 */  
/* Målsättning   : Returnerar en kopia av objekt list 1            */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Objekt list 1                                   */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
list < RefHantering < ObjektBas > > Relation :: retur_obj_list1() const  
{ 
 return _inmatn1; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : retur_obj_list2                                 */  
/* Målsättning   : Returnerar en kopia av objekt list 2            */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Objekt list 2                                   */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
list < RefHantering < ObjektBas > > Relation :: retur_obj_list2() const  
{ 
 return _inmatn2; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : retur_prlist1                                   */  
/* Målsättning   : Returnera en kopia av aktuell restriktion       */  
/*                 lista 1                                         */  
/* Argument      : inga                                            */  
/* Returnerar    : Aktuell restriktion lista 1                     */  
/*                                                                 */  
/************************************************* ******************/ 
list < RefHantering < PRestriktion > >  Relation :: retur_prlist1()const  
{ 
 return _prlist1; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : retur_prlist2                                   */  
/* Målsättning   : Returnera en kopia av aktuell restriktion       */  
/*                 lista 2                                         */  
/* Argument      : inga                                            */ 
/* Returnerar    : Aktuell restriktion lista 2                     */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
list < RefHantering < PRestriktion > >  Relation :: retur_prlist2()const  
{ 
 return _prlist2; 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : returnera_namn                                  */ 
/* Målsättning   : Returnerar namnet                               */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Namn                                            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string Relation :: returnera_namn() const  
{ 
 return _namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : innehaller_objekt                               */  
/* Målsättning   : Kontrollerar om länkad till en specifik objekt  */  
/* Argument      : Objekt                                          */ 
/* Returnerar    : True om objekt finns annars false               */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
bool Relation :: innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o) const  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: const_iterator ci;  
 
 // Loopa igenom båda objekt listorna och kontrollera om objekt finns.  
 for(ci = _inmatn1.begin(); ci !=  _inmatn1.end(); ci++)  
 { 
  if ((*ci) == (o)) 
  return 1; 
 } 
 
 for(ci = _inmatn2.begin(); ci !=  _inmatn2.end(); ci++)  
 { 
  if ((*ci) == (o)) 
  return 1; 
 } 
 
 return 0; 
} 
 
bool Relation :: innehaller(string objekt_namn) const  
{ 
 return(_namn == objekt_namn); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : vadarjag                                        */  
/* Målsättning   : Returnerar typen                                */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Typ                                             */  
/*                                                                 */  
/************************************************ *******************/ 
string Relation :: vadarjag() const  
{ 
 return "RELATIONSHIP"; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : tabort_obj                                      */  
/* Målsättning   : Ta bort länken till ett objekt                  */  
/* Argument      : Objekt                                          */  
/* Returnerar    : True, om objekt hittas och tas bort             */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
bool Relation :: tabort_obj(RefHantering <ObjektBas> o)  
{ 
 



 Verktyg som ger stöd för modellering av objekt orienterade system 
 

 71 
 

 // Loopa igenom båda objekt listorna, om objekt finns tas det  bort 
 
 // Loopa igenom objekt lista _inmatn1  
 li = _inmatn1.begin(); 
 while(li !=  _inmatn1.end()) 
 { 
       // Kontrollera om objekt finns och ta bort  
  if((*li)== (*o)) 
  { 
   _inmatn1.erase(li++); 
   return 1; 
  } 
  else 
    ++li; 
 } 
 
 // Loopa igenom objekt lista _inmatn2 
 li = _inmatn2.begin(); 
 while(li !=  _inmatn2.end()) 
 { 
      // Kontrollera om objekt finns och ta bort  
  if((*li)== (*o)) 
  { 
   _inmatn2.erase(li++); 
   return 1; 
  } 
  else 
    ++li; 
 } 
 
 return 0; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : =                                               */  
/* Målsättning   : Tilldelningsoperator.                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
Relation &Relation::operator=(const Relation &r)  
{ 
 if (this != &r) 
 { 
  _namn = r._namn; 
  _inmatn1 = r._inmatn1; 
  _inmatn2 = r._inmatn2; 
  _prlist1 = r._prlist1; 
  _prlist2 = r._prlist2; 
 } 
 return (*this); 
} 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Print                                           */  
/* Målsättning   : Utmatnings operator, utmatning av detaljer      */  
/*                                                                 */  
/******************************************************************* / 
ostream &Relation::Print(ostream &out) const  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > >:: const_iterator mi;  
 list < RefHantering < PRestriktion > >:: const_iterator pi;  
 pi = _prlist1.begin(); 
 
 // loopa igenom objekt listan och skapa en OSM -L beskrivning för denna relation. 
 
 for(mi = _inmatn1.begin(); mi !=  _inmatn1.end(); mi++)  
 { 
  out<<(*mi)->get_namn()<<"["<<(*pi++)->returnera_namn()<<"]"; 
 } 
 
 out<<" "<<_namn<<" "; 
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 pi = _prlist2.begin(); 
 for(mi = _inmatn2.begin(); mi !=  _inmatn2.end(); mi++)  
 { 
  if (mi != _inmatn2.begin()) 
   out<<", "; 
  out<<(*mi)->get_namn()<<"["<<(*pi++)->returnera_namn()<<"]"; 
 } 
 out<<";"; 
 return out; 
} 
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AGGREGATION.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  Aggregation.h                                          */  
/* Info     Klass definition för klassen 'Aggregation'             */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _AGGREGATION_H 
#define _AGGREGATION_H 
 
 
class Aggregation : public Relatera 
{ 
 public: 
  Aggregation() {}; 
  Aggregation(const Aggregation &a); 
  Aggregation(list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn1,     
  list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn2);  
 
  virtual Aggregation & operator =(const Aggrega tion &a); 
  virtual ostream &Print(ostream &out) const;  
  virtual bool innehaller(string objekt_namn) const;  
  virtual Aggregation *Clone() const 
   { 
    return new Aggregation(*this); 
   } 
 
  virtual void byt_namn(string namn) {};  
  virtual string returnera_namn() const; 
  virtual string vadarjag() const; 
 
  virtual bool innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o)const;  
 
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_obj_list1() const;  
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_obj_ list2() const; 
 
  virtual list < RefHantering < PRestriktion > > retur_prlist1()const {};  
  virtual list < RefHantering < PRestriktion > > retur_prlist2()const {};  
 
 private: 
     // Listor med objekten som har denna aggregation.  
  list < RefHantering < ObjektBas > > _inmatn1, _inmatn2; 
 
     // Iteratorer (pekare) för objekt listor.  
  list < RefHantering < ObjektBas > > :: iterator li;  
 
}; 
 
#endif 
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AGGREGATION.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  Aggregation.cpp                                        * / 
/* Info     Funktion definition för klassen 'Aggregation'          */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
#include <string> 
 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
#include "RefHantering.h" 
#include "ObjektBas.h" 
 
#include "prestriktion.h" 
#include "Relatera.h" 
#include "Aggregation.h" 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Aggregation                                     */  
/* Målsättning   : Typ specifik konstruktor                        */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
Aggregation :: Aggregation(list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn1,  
     list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn2)  
{ 
    // Kopiera båda objekt listor intert  
 for(li = inmatn1.begin(); li != inmatn1.end(); li++)  
  _inmatn1.push_back(*li); 
 
 for(li = inmatn2.begin(); li != inmatn2.end(); li++)  
  _inmatn2.push_back(*li); 
} 
 
 
/********************************************* **********************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Aggregation                                     */  
/* Målsättning   : Kopierings konstruktor                          */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
Aggregation :: Aggregation(const Aggregation &a)  
{ 
 _inmatn1 = a._inmatn1; 
 _inmatn2 = a._inmatn2; 
} 
 
 
/********************************** *********************************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : retur_obj_list1                                 */  
/* Målsättning   : Returnera en kopia av objekt lista 1            */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Objekt lista 1                                  */  
/*                                                                 */  
/******************************************************** ***********/ 
list < RefHantering < ObjektBas > > Aggregation :: retur_obj_list1() const  
{ 
 return _inmatn1; 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : retur_obj_list2                                 */  
/* Målsättning   : Returnera en kopia av objekt lista 2            */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Objekt lista 2                                  */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
list < RefHantering < ObjektBas > > Aggregation :: retur_obj_list2() const  
{ 
 return _inmatn2; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : innehaller_objekt                               */  
/* Målsättning   : Kontrollera om länkad ti ll en specifik objekt   */ 
/* Argument      : Objekt                                          */  
/* Returnerar    : True om objektet finns, annars false            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
bool Aggregation :: innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o) const  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: const_iterator ci;  
 
 // Loopa igenom båda objekt listor för att kolla om objektet fi nns. 
 
 for(ci = _inmatn1.begin(); ci !=  _inmatn1.end(); ci++)  
 { 
  if ((*ci) == (o)) 
  return 1; 
 } 
 
 for(ci = _inmatn2.begin(); ci !=  _inmatn2.end(); ci++)  
 { 
  if ((*ci) == (o)) 
  return 1; 
 } 
 
 return 0; 
} 
 
 
/****************************************** *************************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : returnera_namn                                  */  
/* Målsättning   : Returnera namnet                                */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnera     : Namn                                            */  
/*                                                                 */  
/**************************************************************** ***/ 
string Aggregation :: returnera_namn() const  
{ 
 return "AGGREGATION"; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : vadarjag                                        */ 
/* Målsättning   : Returnera typen                                 */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Typ                                             */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string Aggregation :: vadarjag() const  
{ 
 return "AGGREGATION"; 
} 
 
 
/************************************************************ *******/ 
/*                                                                 */  
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/* Funktion name : =                                               */  
/* Målsättning   : Tilldelningsoperator.                           */ 
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
Aggregation &Aggregation::operator=(const Aggregation &a)  
{ 
 if (this != &a) 
 { 
  _inmatn1 = a._inmatn1; 
  _inmatn2 = a._inmatn2; 
 } 
 return (*this); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Print                                           */  
/* Målsättning   : Utmatning operator, utmatn ing av detaljer       */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
ostream &Aggregation::Print(ostream &out) const  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: c onst_iterator pi; 
 
 // loopa igenom objekt listorna, och skapa en OSM -L beskrivning för denna   
 // aggregation. 
 
 for(pi = _inmatn2.begin(); pi != _inmatn2.end(); pi++)  
 { 
  if (pi != _inmatn2.begin()) 
   out << ", "; 
  out << (*pi)->get_namn(); 
 } 
 out<<" isa[aggregation] "; 
 
 for(pi = _inmatn1.begin(); pi != _inmatn1.end(); pi++)  
  out << (*pi)->get_namn(); 
 
 out <<";"; 
 return out; 
} 
 
bool Aggregation :: innehaller(string objekt_namn) const  
{ 
 return 1; //(_obj1 == objekt_namn || _obj2 == objekt_namn);  
} 
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GENERALISERING.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  Generalisering.h                                       */  
/* Info     Klass definition för klassen 'Generalisering'          */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _GENERALISERING_H 
#define _GENERALISERING_H 
 
class Generalisering : public Relatera  
{ 
 public: 
  Generalisering() {}; 
  Generalisering(const Generalisering &g);  
  Generalisering(list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn1,  
     list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn2);  
 
  virtual Generalisering & operator =(const Generalisering &g);  
  virtual ostream &Print(ostream &out) const;  
  virtual bool innehaller(string objekt_namn) co nst; 
  virtual Generalisering *Clone() const  
   { 
    return new Generalisering(*this); 
   } 
  virtual void byt_namn(string namn) {};  
  virtual string returnera_namn() const;  
  virtual string vadarjag() const; 
 
  virtual bool innehaller_objekt(const RefHan tering <ObjektBas> &o)const ; 
 
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_obj_list1() const;  
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_obj_list2() const;  
 
  virtual list < RefHantering < PRestriktion > > retur_prlist1()const {};  
  virtual list < RefHantering < PRestriktion > > retur_prlist2()const {};  
 
 private: 
  // Listor med de objekt som har denna genaralisering.  
  list < RefHantering < ObjektBas > > _inmatn1, _inmatn2;  
 
  // Iterator (pekara) för objekt listorna.  
  list < RefHantering < ObjektBas > > :: iterator li; 
}; 
 
#endif 
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GENERALISERING.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */ 
/* Datum    2001-05-21                                             */  
/* Filnamn  Generalisering.cpp                                     */  
/* Info     Funktion definition för klass 'Generalisering          */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
#include <string> 
 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
#include "RefHantering.h" 
#include "ObjektBas.h" 
 
#include "prestriktion.h" 
#include "Relatera.h" 
#include "Generalisering.h" 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Funktion namn : Generalisering                                  */  
/* Målsättning   : Typ specifik konstruktor                        */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
Generalisering :: Generalisering(list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn1,  
      list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn2)  
{ 
 // Kopiera båda objekt listorna internt  
 for(li = inmatn1.begin(); li != inmatn1.end( ); li++) 
  _inmatn1.push_back(*li); 
 
 for(li = inmatn2.begin(); li != inmatn2.end(); li++)  
  _inmatn2.push_back(*li); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Funktion namn : Generalisering                                  */  
/* Målsättning   : Kopierings konstruktor                          */  
/*                                                                 */  
/*************************************** ****************************/ 
Generalisering :: Generalisering(const Generalisering &g)  
{ 
 // Kopiera värdena intert 
 _inmatn1 = g._inmatn1; 
 _inmatn2 = g._inmatn2; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : retur_obj_list1                                 */  
/* Målsättning   : Returnera en kopia av objekt lista 1            */  
/* Argument      : Inga                                            */ 
/* Returnerar    : Objekt lista 1                                  */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
list < RefHantering < ObjektBas > > Gen eralisering :: retur_obj_list1() const  
{ 
 return _inmatn1; 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : retur_obj_list2                                 */ 
/* Målsättning   : Returnerar en kopia av objekt lista 2           */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Objekt lista 2                                  */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
list < RefHantering < ObjektBas > > Generalisering :: retur_obj_list2() const  
{ 
 return _inmatn2; 
} 
 
 
/****************************************** *************************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : innehaller_objekt                               */  
/* Målsättning   : Kontrollerar om länkad till en specifik objekt  */  
/* Argument      : Objekt                                          */  
/* Returnerar    : Sant om objekt hittad, annars false             */  
/*                                                                 */  
/**************************************************************** ***/ 
bool Generalisering :: innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o) const  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: const_iterator ci;  
 
 // Loopa igenom båda objekt listorna och kontrollera om objekt finns.  
 
 for(ci = _inmatn1.begin(); ci !=  _inmatn1.end(); ci++) 
 { 
  if ((*ci) == (o)) 
  return 1; 
 } 
 
 for(ci = _inmatn2.begin(); ci !=  _inmatn2.end(); ci++)  
 { 
  if ((*ci) == (o)) 
  return 1; 
 } 
 
 return 0; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : returnera_namn                                  */  
/* Målsättning   : Returnerar namnet                               */  
/* Argument      : Inga                                            */ 
/* Returnerar    : Namn                                            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string Generalisering :: returnera_n amn() const 
{ 
 return "GENERALISATION"; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : vadarjag                                        */  
/* Målsättning   : Returnerar typen                                */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Typ                                             */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
string Generalisering :: vadarjag() const  
{ 
 return "GENERALISATION"; 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : =                                               */  
/* Målsättning   : Tilldelningsoperator. Tilldela värde.           */ 
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
Generalisering &Generalisering::operator=(const Generalisering &g)  
{ 
 if (this != &g) 
 { 
  _inmatn1 = g._inmatn1; 
  _inmatn2 = g._inmatn2; 
 } 
 return (*this); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Print                                           */  
/* Målsättning   : Utmatning operator, utmatning av detaljer       */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
ostream &Generalisering::Print(ostream &out) const  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: const_iterator pi ; 
 
 // loopar igenom objekt listorna och skapar en OSM -L 
    // beskrivning för denna generalisering.  
 
 for(pi = _inmatn2.begin(); pi != _inmatn2.end(); pi++)  
 { 
  if (pi != _inmatn2.begin()) 
   out << ", "; 
  out << (*pi)->get_namn(); 
 } 
 out<<" isa "; 
 
 for(pi = _inmatn1.begin(); pi != _inmatn1.end(); pi++)  
  out << (*pi)->get_namn(); 
 
 out <<";"; 
 return out; 
} 
 
bool Generalisering :: innehaller(string objekt_namn) const  
{ 
 return 1; //(_obj1 == objekt_namn || _obj2 == objekt_namn);  
} 
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UNION.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */ 
/* Filnamn  Union.h                                                */  
/* Info     Klass definition för klassen 'Union'                   */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _UNION_H 
#define _UNION_H 
 
 
class Union : public Relatera 
{ 
 public: 
  Union() {}; 
  Union(const Union &u); 
  Union(list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn1,  
   list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn2 ); 
 
  virtual Union & operator =(const Union &u);  
  virtual ostream &Print(ostream &out) const;  
  virtual bool innehaller(string objekt_namn) const;  
  virtual Union *Clone() const 
   { 
    return new Union(*this); 
   } 
 
  virtual void byt_namn(string namn) {}; 
  virtual string returnera_namn() const;  
  virtual string vadarjag() const; 
 
  virtual bool innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o)const ;  
 
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_obj_list1() const;  
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_obj_list2() const;  
 
  virtual list < RefHantering < PRestriktion > > retur_prlist1()const {};  
  virtual list < RefHantering < PRestriktion > > retur_prlist2()const {};  
 
 
 private: 
  // Listor med objekt för denna union.  
  list < RefHantering < ObjektBas > > _inmatn1, _inmatn2;  
 
  // Iterator (pekare) för Objekts listor.  
  list < RefHantering < ObjektBas > > :: iterator li;  
}; 
 
#endif 
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UNION.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  Union.cpp                                              */ 
/* Info     Funktion definition för klassen 'Union'                */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
#include <string> 
 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
#include "RefHantering.h" 
#include "ObjektBas.h" 
 
#include "prestriktion.h" 
#include "Relatera.h" 
#include "union.h" 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Union                                           */  
/* Målsättning   : Typ specifik konstruktor                        */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
Union :: Union(list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn1,  
   list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn2)  
{ 
 // Kopiera båda objekt listorna internt 
 for(li = inmatn1.begin(); li != inmatn1.end(); li++)  
  _inmatn1.push_back(*li); 
 
 for(li = inmatn2.begin(); li != inmatn2.end(); li++)  
  _inmatn2.push_back(*li); 
} 
 
 
/************************************************************** *****/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Union                                           */  
/* Målsättning   : Kopierings konstruktor                          */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
Union :: Union(const Union &u) 
{ 
 // Kopiera värden internt 
 _inmatn1 = u._inmatn1; 
 _inmatn2 = u._inmatn2; 
} 
 
 
/****************************************** *************************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : retur_obj_list1                                 */  
/* Målsättning   : Returnerar en kopia av objekt lista 1           */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Objekt list 1                                   */  
/*                                                                 */  
/**************************************************************** ***/ 
list < RefHantering < ObjektBas > > Union :: retur_obj_list1() const  
{ 
 return _inmatn1; 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : retur_obj_list2                                 */  
/* Målsättning   : Returnerar en kopia av objekt lista 2           */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Objekt list 2                                   */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
list < RefHantering < ObjektBas > > Union :: retur_obj_list2() const  
{ 
 return _inmatn2; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : innehaller_objekt                               */  
/* Målsättning   : Kontrollera om länkad till specifik objekt      */ 
/* Argument      : Objekt                                          */  
/* Returnerar    : True om objekt finns,annars false               */  
/*                                                                 */  
/************************************** *****************************/ 
bool Union :: innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o) const  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: const_iterator ci;  
 
 // Loopa igenom båda objekt listorna och kontrollera om objekt finns.  
 
 for(ci = _inmatn1.begin(); ci !=  _inmatn1.end(); ci++)  
 { 
  if ((*ci) == (o)) 
  return 1; 
 } 
 
 for(ci = _inmatn2.begin(); ci !=  _inmatn2.end(); ci++)  
 { 
  if ((*ci) == (o)) 
  return 1; 
 } 
 
 return 0; 
} 
 
 
/****************************************************************** */ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : returnera_namn                                  */  
/* Målsättning   : Returnera namnet                                */  
/* Argument      : Inga                                            */ 
/* Returnerar    : Namn                                            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string Union :: returnera_namn() const 
{ 
 return "UNION"; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : vadarjag                                        */  
/* Målsättning   : Returnerar typen                                */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Typ                                             */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
string Union :: vadarjag() const 
{ 
 return "UNION"; 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Funktion namn : =                                               */  
/* Målsättning   : Tilldelningsoperator.                           */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
Union &Union::operator=(const Union &u)  
{ 
 if (this != &u) 
 { 
  _inmatn1 = u._inmatn1; 
  _inmatn2 = u._inmatn2; 
 } 
 return (*this); 
} 
 
/**************************************************************** ***/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Print                                           */  
/* Målsättning   : Utmatnings operator, utmatning av detaljer      */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
ostream &Union::Print(ostream &out) const  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: const_iterator pi;  
 
 // loopa igenom objekt listorna och skapa OSM -L beskrivning för denna union. 
 
 for(pi = _inmatn2.begin(); pi != _inmatn2.end(); pi++)  
 { 
  if (pi != _inmatn2.begin()) 
   out<<", "; 
  out << (*pi)->get_namn(); 
 } 
 
 out<<" isa[union] "; 
 
 for(pi = _inmatn1.begin(); pi != _inmatn1.end(); pi++)  
  out << (*pi)->get_namn(); 
 
 out <<";"; 
 return out; 
} 
 
bool Union :: innehaller(string objekt_namn) const  
{ 
 return 1; //(_obj1 == objekt_namn || _obj2 == objekt_namn);  
} 
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MUTEXCL.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  Mutexcl.h                                              */ 
/* Info     Klass definition för Mutual Exclusion klassen 'Mutexcl'*/  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _MUTEXCL_H 
#define _MUTEXCL_H 
 
 
class Mutexcl: public Relatera 
{ 
 public: 
  Mutexcl() {}; 
  Mutexcl(const Mutexcl &m); 
  Mutexcl(list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn1,  
   list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn2);  
 
  virtual Mutexcl & operator =(const Mutexcl &m);  
  virtual ostream &Print(ostream &out) const; 
  virtual bool innehaller(string objekt_namn) const;  
  virtual Mutexcl *Clone() const 
   { 
    return new Mutexcl(*this); 
   } 
 
  virtual void byt_namn(string namn) {};  
  virtual string returnera_namn() const;  
  virtual string vadarjag() const; 
 
  virtual bool innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o)const;  
 
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_obj_list1() const;  
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_obj_list2() const;  
 
  virtual list < RefHantering < PRestriktion > > retur_prlist1()const {};  
  virtual list < RefHantering < PRestriktion > > retur_prlist2()const {};  
 
 private: 
  // Listor med objekt som har denna mutual exclusion.  
  list < RefHantering < ObjektBas > > _inmatn1, _inmatn 2; 
 
  // Iteratorer (pekare) för objekt listorna.  
  list < RefHantering < ObjektBas > > :: iterator li;  
 
}; 
 
#endif 



 Verktyg som ger stöd för modellering av objekt orienterade system 
 

 86 
 

MUTEXCL.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  Mutexcl.cpp                                            */  
/* Info     Funktion definition för Mutual Exclusion klassen       */  
/*          'Mutexcl'                                              */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
#include <string> 
 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
#include "RefHantering.h" 
#include "ObjektBas.h" 
 
#include "prestriktion.h" 
#include "Relatera.h" 
#include "mutexcl.h" 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Mutexcl                                         */  
/* Målsättning   : Typ specifik konstruktor                        */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
Mutexcl :: Mutexcl(list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn1,  
    list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn2) 
{ 
 // Kopiera båda objekt listorna internt  
 for(li = inmatn1.begin(); li != inmatn1.end(); li++)  
  _inmatn1.push_back(*li); 
 
 for(li = inmatn2.begin(); li != inmatn2.end(); li++)  
  _inmatn2.push_back(*li); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Mutexcl                                         */  
/* Målsättning   : Kopierings konstruktor                          */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
Mutexcl :: Mutexcl(const Mutexcl &m)  
{ 
 _inmatn1 = m._inmatn1; 
 _inmatn2 = m._inmatn2; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : retur_obj_list1                                 */  
/* Målsättning   : Returnerar en kopia av objekt lista 1           */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Objekt list 1                                   */  
/*                                                                 */  
/********************************************** *********************/ 
list < RefHantering < ObjektBas > > Mutexcl :: retur_obj_list1() const  
{ 
 return _inmatn1; 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 * / 
/* Funktion namn : retur_obj_list2                                 */  
/* Målsättning   : Returnerar en kopia av objekt lista 2           */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Objekt list 2                                   */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
list < RefHantering < ObjektBas > > Mutexcl :: retur_obj_list2() const  
{ 
 return _inmatn2; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : innehaller_objekt                               */  
/* Målsättning   : Kontrollera om länkad till specifik objekt      */ 
/* Argument      : Objekt                                          */  
/* Returnerar    : True om objekt finns annars false               */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
bool Mutexcl :: innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o) const  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: const_iterator ci;  
 
 // Loopar igenom båda objekt listor och kontrollerar om objekt fi nns. 
 
 for(ci = _inmatn1.begin(); ci !=  _inmatn1.end(); ci++)  
 { 
  if ((*ci) == (o)) 
  return 1; 
 } 
 
 for(ci = _inmatn2.begin(); ci !=  _inmatn2.end(); ci++)  
 { 
  if ((*ci) == (o)) 
  return 1; 
 } 
 
 return 0; 
} 
 
 
/****************************************** *************************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : returnera_namn                                  */  
/* Målsättning   : Returnerar namnet                               */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Namn                                            */  
/*                                                                 */  
/**************************************************************** ***/ 
string Mutexcl :: returnera_namn() const  
{ 
 return "MUTEXCL"; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : vadarjag                                        */ 
/* Målsättning   : Returnerar typen                                */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Typ                                             */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string Mutexcl :: vadarjag() const 
{ 
 return "MUTEXCL"; 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : =                                               */  
/* Målsättning   : Tilldelningoperator. Tilldela värde             */ 
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
Mutexcl &Mutexcl::operator=(const Mutexcl &m)  
{ 
 if (this != &m) 
 { 
  _inmatn1 = m._inmatn1; 
  _inmatn2 = m._inmatn2; 
 } 
 return (*this); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Print                                           */  
/* Målsättning   : Utmatnings operator, utmatning av detaljer      */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
ostream &Mutexcl::Print(ostream &out) const  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: const_iterator pi;  
 
 // loopar igenom objekt listan och skapar en OSM -L beskrivning för denna  
 // "mutual exclusion". 
 
 for(pi = _inmatn2.begin(); pi != _inmatn2.end(); pi++)  
 { 
  if (pi != _inmatn2.begin()) 
   out<<", "; 
  out << (*pi)->get_namn(); 
 } 
 
 out<<" isa[mutex] "; 
 
 for(pi = _inmatn1.begin(); pi != _inmatn1.end(); pi++)  
  out << (*pi)->get_namn(); 
 
 out <<";"; 
 return out; 
} 
 
bool Mutexcl :: innehaller(string objekt_namn) const  
{ 
 return 1; //(_obj1 == objekt_namn || _obj2 == objekt_namn);  
} 
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PARTITION.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */ 
/* Filnamn  Partition.h                                            */  
/* Info     Klass definition för klassen 'Partition'               */  
/*                                                                 */  
/****************************************** *************************/ 
 
#ifndef _PARTITION_H 
#define _PARTITION_H 
 
 
class Partition : public Relatera 
{ 
 public: 
  Partition() {}; 
  Partition(const Partition &p); 
  Partition(list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn1,  
    list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn2); 
 
  virtual Partition & operator =(const Partition &p);  
  virtual ostream &Print(ostream &out) const;  
  virtual bool innehaller(string objekt_namn) const;  
  virtual Partition *Clone() const 
   { 
    return new Partition(*this); 
   } 
 
  virtual void byt_namn(string namn) {};  
  virtual string returnera_namn() const;  
  virtual string vadarjag() const; 
 
     virtual bool innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o)const;  
 
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_obj_list1()  const; 
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_obj_list2() const;  
 
  virtual list < RefHantering < PRestriktion > > retur_prlist1()const {};  
  virtual list < RefHantering < PRestriktion > > retur_prlist2()const {};  
 
 private: 
  // Listor med objekt med denna partition. 
  list < RefHantering < ObjektBas > > _inmatn1, _inmatn2;  
 
  // Iterator (pekare) för objekts listorna.  
  list < RefHantering < ObjektBas > > :: iterator li;  
 
}; 
 
#endif 
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PARTITION.CPP 
 
/****************************************** *************************/ 
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  Partition.cpp                                          */  
/* Info     Funktion definition för klassen 'Partition'            */  
/*                                                                 */  
/**************************************************************** ***/ 
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
#include <string> 
 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
#include "RefHantering.h" 
#include "ObjektBas.h" 
 
#include "prestriktion.h" 
#include "Relatera.h" 
#include "partition.h" 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Partition                                       */  
/* Målsättning   : Typ specifik konstruktor                        */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
Partition :: Partition(list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn1, list < R efHantering < 
ObjektBas > > inmatn2) 
{ 
   // Kopiera båda objekt listor internt  
 for(li = inmatn1.begin(); li != inmatn1.end(); li++)  
  _inmatn1.push_back(*li); 
 
 for(li = inmatn2.begin(); li != inmatn2.end(); li++)  
  _inmatn2.push_back(*li); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Partition                                       */  
/* Målsättning   : Kopierings konstruktor                          */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
Partition :: Partition(const Partition &p)  
{ 
 // Kopiera värdena internt 
 _inmatn1 = p._inmatn1; 
 _inmatn2 = p._inmatn2; 
} 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : retur_obj_list1                                 */  
/* Målsättning   : Returnerar en kopia av objekt lista 1           */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Objekt lista 1                                  */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
list < RefHantering < ObjektBas > > Partition :: retur_obj_list1() const  
{ 
 return _inmatn1; 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : retur_obj_list2                                 */  
/* Målsättning   : Returnernar en kopia av objekt lista 2          */  
/* Argument      : Inga                                            */ 
/* Returnerar    : Objekt lista 2                                  */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
list < RefHantering < ObjektBas > > Part ition :: retur_obj_list2() const 
{ 
 return _inmatn2; 
} 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : innehaller_objekt                               */ 
/* Målsättning   : Kontrollerar om länkad till en specifik objekt  */  
/* Argument      : Objekt                                          */  
/* Returnerar    : True om objekt finns annars false               */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
bool Partition :: innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o) const  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: const_iterator ci;  
 
 // Loopa igenom båda objekt listorna och kontrollera om objekt finns.  
 
 for(ci = _inmatn1.begin(); ci !=  _inmatn1.end(); ci++)  
 { 
  if ((*ci) == (o)) 
  return 1; 
 } 
 
 for(ci = _inmatn2.begin(); ci !=  _inmatn2.end(); ci++)  
 { 
  if ((*ci) == (o)) 
  return 1; 
   } 
 
 return 0; 
} 
 
 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : returnera_namn                                  */  
/* Målsättning   : Returnerar namnet                               */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Namn                                            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string Partition :: returnera_namn() const  
{ 
 return "PARTITION"; 
} 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Funktion namn : vadarjag                                        */  
/* Målsättning   : Returnerar typen                                */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Typ                                             */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string Partition :: vadarjag() const  
{ 
 return "PARTITION"; 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : =                                               */  
/* Målsättning   : Tilldelningsoperator. Tilldela värde.           */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
Partition &Partition::operator=(const Partition &g)  
{ 
 if (this != &g) 
 { 
  _inmatn1 = g._inmatn1; 
  _inmatn2 = g._inmatn2; 
 } 
 return (*this); 
} 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Print                                           */  
/* Målsättning   : Utmatnings operator, utmatning av detaljer      */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
ostream &Partition::Print(ostream &out) const  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: const_iterator pi;  
 
 // loopa igenom objekt listorna och skapa en OSM -L beskrivning för denna partition. 
 
 for(pi = _inmatn2.begin(); pi != _inmatn2.end(); pi++)  
 { 
  if (pi != _inmatn2.begin()) 
   out<<", "; 
  out << (*pi)->get_namn(); 
 } 
 out<<" isa[partition] "; 
 
 for(pi = _inmatn1.begin(); pi != _inmatn1.end(); pi++)  
  out << (*pi)->get_namn(); 
 
 out <<";"; 
 return out; 
} 
 
bool Partition :: innehaller(string objekt_namn) const  
{ 
 return 1; //(_obj1 == objekt_namn || _obj2 == objekt_namn); 
} 
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PRESTRIKTION.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  prestriktion.h                                         */  
/* Info     Klass definition för klassen 'PRestriktion'            */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _PRESTRIKTION_H 
#define _PRESTRIKTION_H 
 
 
class PRestriktion 
{ 
 public: 
  PRestriktion(); 
  PRestriktion(string pr_namn); 
  PRestriktion(const PRestriktion &p); 
  virtual PRestriktion & operator =(const PRestriktion &p);  
  virtual void byt_pr(string ny_pr); 
  virtual string returnera_namn()const;  
 
  virtual PRestriktion *Clone() const  
   { 
    return new PRestriktion(*this); 
   } 
 
 private: 
  string _pr_namn; 
}; 
 
#endif 
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PRESTRIKTION.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  prestriktion.cpp                                       */  
/* Info     Funktion definition för klassen 'Prestriktion'         */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
 
#include <string> 
 
#include "prestriktion.h" 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Funktion namn : PRestriktion                                    */  
/* Målsättning   : Default konstruktor.  Initierar variablerna.    */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
PRestriktion :: PRestriktion() 
{ 
 _pr_namn = "1:*";  //default 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Prestriktion                                    */  
/* Målsättning   : Typ specifik konstruktor                        */  
/*                                                                 */  
/********************************************************* **********/ 
PRestriktion :: PRestriktion(string pr_namn)  
{ 
 _pr_namn = pr_namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : PRestriktion                                    */  
/* Målsättning   : Kopierings konstruktor                          */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
PRestriktion :: PRestriktion(const PRestriktion &p)  
{ 
 _pr_namn = p._pr_namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : =                                               */ 
/* Målsättning   : Tilldelningsoperator.                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
PRestriktion &PRestriktion::operator=(const PRestriktion &p)  
{ 
 if (this != &p) 
 { 
  _pr_namn = p._pr_namn; 
 } 
  return (*this); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : byt_pr                                          */  
/* Målsättning   : Byter restriktion.                              */  
/* Argument      : ny restriktion                                  */  
/* Returnerar    : Inget                                           */ 
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/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void PRestriktion :: byt_pr(string ny_pr)  
{ 
  _pr_namn = ny_pr; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : returnera_namn                                  */  
/* Målsättning   : Returnera restriktion.                          */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnera     : Restriktion                                     */  
/*                                                                 */  
/********************************************** *********************/ 
string PRestriktion ::returnera_namn()const  
{ 
 return _pr_namn; 
} 
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HL.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  hl.h                                                   */  
/* Info     Klass definition för klassen 'HLSTRUKT'                */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _HL_H 
#define _HL_H 
 
class HLSTRUKT 
{ 
 public: 
  HLSTRUKT() {}; 
  HLSTRUKT(const HLSTRUKT &r){}; 
 
  virtual HLSTRUKT & operator =(const HLSTRUKT &h)  {return *this ; };  
 
  virtual ostream &Print2(ostream &out) const = 0;  
 
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_objektlist() const = 0;  
  virtual list < RefHantering < Relatera > > retur_relaterali st() const = 0; 
 
  virtual string returnera_namn() const = 0;  
  virtual void byt_namn(string namn) {};  
 
  virtual string returnera_typ() const = 0;  
 
  virtual void laggtill_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o){};  
  virtual void laggtill_relatera(const  RefHantering <Relatera> &r){}; 
 
  virtual bool innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o)const = 0;  
  virtual bool innehaller_relatera(const RefHantering <Relatera> &r)const = 0;  
 
  virtual HLSTRUKT *Clone() const= 0;  
}; 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : ostream operator <<                             */  
/* Målsättning   : Öka funktionaliteten för befintlig ostream      * / 
/*                 << operatorn, för att ge stöd till OSM klasserna*/  
/* Argument      :                                                 */  
/* Returnerar    :                                                 */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
inline ostream &operator <<(ostream &out, const HLSTRUKT &h)  
{ 
 return (h.Print2(out)); 
} 
 
#endif 
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HL.CPP 
 
/**************************************************** ***************/ 
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  hl.cpp                                                 */  
/* Info                                                            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
 
#include <string> 
 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
#include "RefHantering.h" 
#include "ObjektBas.h" 
#include "prestriktion.h" 
#include "Relatera.h" 
#include "HL.h" 
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HIGHLEVEL.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */ 
/* Filnamn  highlevel.h                                            */  
/* Info     Klass definition för klassen 'Highlevel'               */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _HIGHLEVEL_H 
#define _HIGHLEVEL_H 
 
class HighLevel : public HLSTRUKT 
{ 
 public: 
  HighLevel() {}; 
  HighLevel(const HighLevel &r); 
 
  HighLevel(string namn, 
     list < RefHantering < ObjektBas > > objlist, 
   list < RefHantering < Relatera > > rellist);  
 
  virtual HighLevel & operator =(const HighLevel &h);  
  virtual ostream &Print2(ostream &out) const;  
 
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_objektlist() const;  
  virtual list < RefHantering < Relatera > > retur_relateralist() const;  
 
  virtual string returnera_namn() const;  
  virtual void byt_namn(string namn);  
 
  virtual string returnera_typ() const;  
 
  virtual void laggtill_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o);  
  virtual void laggtill_relatera(const RefHantering <Relatera> &r);  
 
  virtual bool innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o)const;  
  virtual bool innehaller_relatera(const RefHantering <Relatera> &r)const;  
 
  virtual HighLevel *Clone() const 
   { 
    return new HighLevel(*this); 
   } 
 private: 
  // Listor (och iteratorer) med objekt och relationer för denna hight level 
  // komponent. 
  list < RefHantering < ObjektBas > > _objlist;  
  list < RefHantering < ObjektBas > > :: iterator oi;  
 
  list < RefHantering < Relatera > > _rellist; 
  list < RefHantering < Relatera > > :: iterator ri;  
 
  string _namn; 
 
}; 
 
#endif 



 Verktyg som ger stöd för modellering av objekt orienterade system 
 

 99 
 

HIGHLEVEL.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  highlevel.cpp                                          */  
/* Info     Funktion definition för klassen 'Highlevel'            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
 
#include <string> 
 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
#include "RefHantering.h" 
#include "ObjektBas.h" 
#include "prestriktion.h" 
#include "Relatera.h" 
#include "HL.h" 
#include "HighLevel.h" 
 
 
/**************************************************** ***************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : HighLevel                                       */  
/* Målsättning   : Typ specifik konstruktor, initierar variablerna */  
/* Argument      : High level objekt namn, objekt och relatera     */  
/*                 listor.                                         */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
HighLevel :: HighLevel(string namn, 
         list < RefHantering < ObjektBas > > objlist,  
         list < RefHantering < Relatera > > rellist)  
{ 
 _namn = namn; 
 
 _objlist = objlist; 
 _rellist = rellist; 
} 
 
 
/***************************************************** **************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : HighLevel                                       */  
/* Målsättning   : Kopierings konstruktor                          */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
HighLevel :: HighLevel(const HighLevel &h)  
{ 
 _namn = h._namn; 
 _objlist = h._objlist; 
 _rellist = h._rellist; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : laggtill_objekt                                 */  
/* Målsättning   : Lägger till objekt till Hight Level Objekt.     */ 
/* Argument      : Objekt                                          */  
/* Returnerar    :                                                 */  
/*                                                                 */  
/**************************************************** ***************/ 
void HighLevel :: laggtill_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o)  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: iterator ci;  
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 for(ci = _objlist.begin(); ci !=  _objlist.end(); ci++)  
 { 
  if ((*ci) == (o)) 
         return; 
 } 
 
 _objlist.push_back(o); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : laggtill_relatera                               */  
/* Målsättning   : Lägger till relation för High Level Objekt.     */ 
/* Argument      : Relation                                        */  
/* Returnerar    :                                                 */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void HighLevel :: laggtill_relatera(const RefHantering <Relatera> &r)  
{ 
 list < RefHantering < Relatera > > :: iterator ci;  
 
 for(ci = _rellist.begin(); ci !=  _rellist.end(); ci++)  
 { 
               if ((*ci) == (r)) 
           return; 
 } 
 _rellist.push_back(r); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : byt_namn                                        */ 
/* Målsättning   : Byter namn på High Level Objekt                 */  
/* Argument      : Nytt namn                                       */  
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void HighLevel :: byt_namn(string namn)  
{ 
 _namn = namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : retur_objektlist                                */  
/* Målsättning   : Returnerar en kopia av objekt listan            */  
/* Argument      : Inga                                            */ 
/* Returnerar    : Objekt lista                                    */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
list < RefHantering < ObjektBas > > HighLevel :: retur_objektlist() const  
{ 
 return _objlist; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : retur_relateralist()                            */ 
/* Målsättning   : Returnerar en kopia av relattion listan         */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Relation lista                                  */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
list < RefHantering < Relatera > > HighLevel :: retur_relateralist() const  
{ 
 return _rellist; 
} 
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/********************************** *********************************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : returnera_namn                                  */  
/* Målsättning   : Returnerar namnet                               */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Namn                                            */  
/*                                                                 */  
/******************************************************** ***********/ 
string HighLevel :: returnera_namn() const  
{ 
 return _namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : returnera_typ                                   */ 
/* Målsättning   : Returnerar typen                                */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Typ                                             */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string HighLevel :: returnera_typ() const  
{ 
  return "high level object set"; 
} 
 
 
/************************************************ *******************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion name : innehaller_objekt                               */  
/* Målsättning   : Kontrollerar om det innehåller specifik objekt  */  
/* Argument      : Objekt                                          */  
/* Returnerar    : True om objektet finns annars false             */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
bool HighLevel :: innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o) const  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: const_iterator ci;  
 
 for(ci = _objlist.begin(); ci !=  _objlist.end(); ci++)  
 { 
  if ((*ci) == (o)) 
   return 1; 
 } 
 
 return 0; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : innehaller_relatera                             */  
/* Målsättning   : Kontrollerar om det innehåller en  specifik      */ 
/*                 relation                                        */  
/* Argument      : Relation                                        */  
/* Returnerar    : True om relation finns annars false             */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
bool HighLevel :: innehaller_relatera(const RefHantering <Relatera> &r) const  
{ 
 list < RefHantering < Relatera > > :: const_iterator ci;  
 
 for(ci = _rellist.begin(); ci !=  _rellist.end(); ci++)  
 { 
               if ((*ci) == (r)) 
           return 1; 
 } 
 
 return 0; 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Funktion namn : =                                               */  
/* Målsättning   : Tilldelningsopertor.                            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
HighLevel &HighLevel::operator=(const HighLevel &h)  
{ 
 if (this != &h) 
 { 
  _namn = h._namn; 
  _objlist = h._objlist; 
  _rellist = h._rellist; 
 } 
 return (*this); 
} 
 
 
/*************************************************** ****************/ 
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Print2                                          */  
/* Målsättning   : Utmatnings operator, utmatning av detaljer      */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
ostream &HighLevel::Print2(ostream &out) const  
{ 
   list < RefHantering < ObjektBas > > :: const_iterator oi;  
   list < RefHantering < Relatera > >  :: const_iterator ri; 
 
  out << _namn << " includes "; 
 
 for(oi = _objlist.begin(); oi != _objlist.end(); oi++) {  
      if(oi != _objlist.begin()) 
       out << ", "; 
 
  out << (*oi)->get_namn(); 
   } 
 
 for(ri = _rellist.begin(); ri != _rellist.end(); ri++) 
  out << ", [" << *(*ri) << "] "; 
 
 out <<";"; 
 return out; 
} 
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HLRELATION.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  hlrelation.h                                           */  
/* Info     Klass definition för klassen 'HLRelation'              */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _HLRELATION_H 
#define _HLRELATION_H 
 
class HLRelation : public HLSTRUKT 
{ 
 public: 
  HLRelation() {}; 
  HLRelation(const HLRelation &r); 
 
  HLRelation(string namn, 
     list < RefHantering < ObjektBas > > objlist,  
   list < RefHantering < Relatera > > rellist);  
 
  virtual HLRelation & operator =(const HLRelation &h);  
 
  virtual ostream &Print2(ostream &out) const;  
 
  virtual list < RefHantering < ObjektBas > > retur_objektlist() const;  
  virtual list < RefHantering < Relatera > > retur_relateralist() const;  
 
  virtual string returnera_namn() const;  
  virtual void byt_namn(string namn);  
 
  virtual string returnera_typ() const; 
 
  virtual void laggtill_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o);  
  virtual void laggtill_relatera(const RefHantering <Relatera> &r);  
 
  virtual bool innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o)const;  
  virtual bool innehaller_relatera(con st RefHantering <Relatera> &r)const;  
 
  virtual HLRelation *Clone() const 
   { 
    return new HLRelation(*this); 
   } 
 private: 
  // Listor (och iteratorer) med objekt och relationer för denna high level 
  // komponent. 
  list < RefHantering < ObjektBas > > _objlist; 
  list < RefHantering < ObjektBas > > :: iterator oi;  
 
  list < RefHantering < Relatera > > _rellist;  
  list < RefHantering < Relatera > > :: iterator ri;  
 
  string _namn; 
}; 
 
#endif 
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HLRELATION.CPP 
 
/******************************************* ************************/ 
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  hlrelation.cpp                                         */  
/* Info     Funktion definition för klassen 'HLRelation'           */  
/*                                                                 */  
/***************************************************************** **/ 
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
 
#include <string> 
 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
#include "RefHantering.h" 
#include "ObjektBas.h" 
#include "prestriktion.h" 
#include "Relatera.h" 
#include "HL.h" 
#include "HLRelation.h" 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : HLRelation                                      */  
/* Målsättning   : Typ specifik konstruktor, initierar variabler   */  
/* Argument      : High level relation namn, objekt and relation   */  
/*                 listor.                                         */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
HLRelation :: HLRelation(string namn,  
   list < RefHantering < ObjektBas > > objlist,  
             list < RefHantering < Relatera > > rellist)  
{ 
 _namn = namn; 
 
 _objlist = objlist; 
 _rellist = rellist; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : HLRelation                                      */  
/* Målsättning   : Kopierings konstruktor                          */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
HLRelation :: HLRelation(const HLRelation &h)  
{ 
 _namn = h._namn; 
 _objlist = h._objlist; 
 _rellist = h._rellist; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : laggtill_objekt                                 */ 
/* Målsättning   : Lägger till objekt till high level relation.    */ 
/* Argument      : Objekt                                          */  
/* Returnerar    :                                                 */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
void HLRelation :: laggtill_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o)  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: iterator ci;  
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 for(ci = _objlist.begin(); ci !=  _objlist.end(); ci++) 
 { 
  if ((*ci) == (o)) 
         return; 
 } 
 
 _objlist.push_back(o); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : laggtill_relatera                               */  
/* Målsättning   : Lägger til relation till High Level Relation    */  
/* Argument      : Relation                                        */  
/* Returnerar    :                                                 */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void HLRelation :: laggtill_relatera(const RefHantering <Relatera> &r)  
{ 
 list < RefHantering < Relatera > > :: iterator ci; 
 
 for(ci = _rellist.begin(); ci !=  _rellist.end(); ci++)  
 { 
               if ((*ci) == (r)) 
           return; 
 } 
 _rellist.push_back(r); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : byt_namn                                        */  
/* Målsättning   : Byter namnet på High Level Relationen           */  
/* Argument      : Nytt name                                       */ 
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void HLRelation :: byt_namn(string namn)  
{ 
 _namn = namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion name : retur_objektlist                                */  
/* Målsättning   : Returnerar en kopia av objekt listan            */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Objekt lista                                    */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
list < RefHantering < ObjektBas > > HLRelation :: retur_objektlist() const  
{ 
 return _objlist; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : retur_relateralist                              */  
/* Målsättning   : Returnerar en kopia av relations listan         */  
/* Argument      : Inga                                            */ 
/* Returnerar    : Relation lista                                  */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
list < RefHantering < Relatera > > HLRelat ion :: retur_relateralist() const 
{ 
 return _rellist; 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : returnera_namn                                  */ 
/* Målsättning   : Returnerar namnet                               */  
/* Argument      : Inga                                            */  
/* Returnerar    : Namn                                            */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string HLRelation :: returnera_namn() const  
{ 
 return _namn; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : returnera_typ                                   */  
/* Målsättning   : Returnerar typen                                */  
/* Argument      : Inga                                            */ 
/* Returnerar    : Typ                                             */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
string HLRelation :: returnera_typ() const 
{ 
  return "high level relationship set";  
} 
 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : innehaller_objekt                               */ 
/* Målsättning   : Kontrollerar om det finns en specifik objekt    */  
/* Argument      : Objekt                                          */  
/* Returnerar    : True om objekt finns annars false               */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
bool HLRelation :: innehaller_objekt(const RefHantering <ObjektBas> &o) const  
{ 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: const_iterator ci;  
 
 for(ci = _objlist.begin(); ci !=  _objlist.end(); ci++)  
 { 
               if ((*ci) == (o)) 
           return 1; 
 } 
 
 return 0; 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 * / 
/* Funktion namn : innehaller_relatera                             */  
/* Målsättning   : Kontrollerar om det finns en sepcifik relation  */  
/* Argument      : Relation                                        */  
/* Returnerar    : True om relaton finns ann ars false              */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
bool HLRelation :: innehaller_relatera(const RefHantering <Relatera> &r) const  
{ 
 list < RefHantering < Relatera > > :: const_iterator ci;  
 
 for(ci = _rellist.begin(); ci !=  _rellist.end(); ci++) 
 { 
               if ((*ci) == (r)) 
           return 1; 
 } 
 
 return 0; 
} 
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/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : =                                               */  
/* Målsättning   : Tilldelningsoperator. Tilldela värde.           */ 
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
HLRelation &HLRelation::operator=(const HLRelation &h)  
{ 
 if (this != &h) 
 { 
  _namn = h._namn; 
  _objlist = h._objlist; 
  _rellist = h._rellist; 
 } 
 return (*this); 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : Print2                                          */  
/* Målsättning   : Utmatnings operator, utmatning av detaljer      */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
ostream &HLRelation::Print2(ostream &out) const  
{ 
   list < RefHantering < ObjektBas >  > :: const_iterator oi; 
   list < RefHantering < Relatera > >  :: const_iterator ri;  
 
  out << _namn << " includes "; 
 
 for(oi = _objlist.begin(); oi != _objlist.end(); oi++)  
 { 
      if(oi != _objlist.begin()) 
        out << ", "; 
 
  out << (*oi)->get_namn(); 
    } 
 
 for(ri = _rellist.begin(); ri != _rellist.end(); ri++) 
  out << ", [" << *(*ri) << "] "; 
 
 
 out <<";"; 
 return out; 
} 
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OPENSAVE.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */ 
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  OpenSave.h                                             */  
/* Info     Klass definition för klassen 'OpenSave'                */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
#ifndef _OPENSAVE_H 
#define _OPENSAVE_H 
 
class OpenSave 
{ 
 public: 
  void spara(string filnamn, 
   list < RefHantering < ObjektBas > >  objlist, 
    list < RefHantering < Relatera > >  rellist, 
     list < RefHantering < HLSTRUKT > >  hllist); 
 
  void open(string filnamn); 
 
  // Funkion för att returnera data struktur en. 
  list < RefHantering < ObjektBas > >  get_objlist(); 
  list < RefHantering < Relatera > >  get_rellist(); 
  list < RefHantering < HLSTRUKT > >  get_hllist(); 
 
 private: 
  // Listor med data strukturen. 
  list < RefHantering < ObjektBas > > _objlist;  
  list < RefHantering < Relatera > >  _rellist; 
  list < RefHantering < HLSTRUKT > >  _hllist; 
 
     // Tillfälliga listor. 
   list < RefHantering < ObjektBas > >  objtemplist; 
  list < RefHantering < Relatera > >   reltemplist; 
  list < RefHantering < PRestriktion > > prtemplist; 
 
     list < RefHantering < PRestriktion > > prlist1;  
  list < RefHantering < PRestriktion > > prlist2;  
 
  list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn1;  
  list < RefHantering < ObjektBas > > inmatn2;  
 
     // Iteratorer. 
     list < RefHantering < ObjektBas > >    :: iterator _oi; 
     list < RefHantering < Relatera > >     :: iterator _ri; 
    list < RefHantering < HLSTRUKT > >     :: iterator _hi; 
 
  list < RefHantering < PRestriktion > > :: iterator _pri;  
 
  char ch, tmpch; 
 
    string _relnamn, _objnamn, _prnamn, _hlnamn, _kompnamn;  
     string _typen, _namnet; 
 
}; 
#endif 
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OPENSAVE.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  opensave.cpp         */ 
/* Info     Funktion definition för klassen 'OpenSave'             */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
#include <string> 
 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
#include "RefHantering.h" 
 
#include "ObjektBas.h" 
#include "objekt.h" 
#include "lexobj.h" 
#include "ickelexobj.h" 
#include "highlev.h" 
 
#include "prestriktion.h" 
#include "Relatera.h" 
#include "Relation.h" 
#include "Generalisering.h" 
#include "partition.h" 
#include "aggregation.h" 
#include "mutexcl.h" 
#include "union.h" 
 
#include "HL.h" 
#include "HighLevel.h" 
#include "HLRelation.h" 
 
#include "opensave.h" 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : spara                                           */  
/* Målsättning   : Spara data strukturen till fil                  */  
/* Argument      : filnamn                                         */ 
/* Returnerar    : inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void OpenSave :: spara(string filnamn,  
  list < RefHantering < ObjektBas > > objlist,  
       list < RefHantering < Relatera > > rellist,  
       list < RefHantering < HLSTRUKT > > hllist)  
{ 
 if(filnamn == "") 
  return; 
 
 // Kopiera data strukturen internt.  
 for(_oi = objlist.begin(); _oi != objlist .end(); _oi++) 
  _objlist.push_back(*_oi); 
 
 for(_ri = rellist.begin(); _ri != rellist.end(); _ri++)  
  _rellist.push_back(*_ri); 
 
 for(_hi = hllist.begin(); _hi != hllist.end(); _hi++)  
  _hllist.push_back(*_hi); 
 
 // Öppna/skapa filen. 
 ofstream myout(filnamn.c_str()); 
 



 Verktyg som ger stöd för modellering av objekt orienterade system 
 

 110 
 

    // Loopa igenom alla listor som håller data strukturen och lägg till informationen i 
 // filen. 
 
 // Loopa igenom objekt listorna och lägg till i filen.  
 for(_oi = _objlist.begin(); _oi !=  _objlist.end(); _oi++)  
 { 
  // Få information om objektet. 
  _typen = (*_oi)->get_typ(); 
  _namnet = (*_oi)->get_namn(); 
 
  // Lägg till i filen. 
  if(_typen == "object") 
        myout << "o" << " \"" << _namnet << "\"" << '\n'; 
 
  else if(_typen == "lexical object set")  
   myout << "l" << " \"" << _namnet << "\"" << '\n'; 
 
  else if(_typen == "non lexical object set")  
   myout << "n" << " \"" << _namnet << "\"" << '\n'; 
 
  else if(_typen == "high level object set")  
   myout << "h" << " \"" << _namnet << "\"" << '\n'; 
 } 
 
 // Loopa igenom relation listorna och lägg till i filen. 
 for(_ri = _rellist.begin(); _ri !=  _rellist.end(); _ri++) 
 { 
  // Få information om relationen. 
  _typen = (*_ri)->vadarjag(); 
  _namnet = ((*_ri)->returnera_namn()).c_str(); 
 
  // Lägg till relations identfierare i filen.  
       if(_typen == "GENERALISATION") 
       myout << "g" << " "; 
  else if(_typen == "UNION") 
        myout << "u" << " "; 
       else if(_typen == "AGGREGATION") 
        myout << "a" << " "; 
  else if(_typen == "MUTEXCL") 
         myout << "m" << " "; 
       else if(_typen == "PARTITION") 
        myout << "p" << " "; 
       else if(_typen == "RELATIONSHIP") 
        myout << "r" <<" \"" << _namnet << "\" "; 
 
       // Lägg till objekt information för relationen i filen.  
 
  // Få första objekt listan. 
       objtemplist = (*_ri)->retur_obj_list1(); 
 
  // Få restriktioner för relationerna.  
       if(_typen == "RELATIONSHIP")  
  { 
   prtemplist = (*_ri)->retur_prlist1(); 
             _pri = prtemplist.begin(); 
       } 
 
  // Lägg till objekt information i filen.  
  for(_oi = objtemplist.begin(); _oi !=  objtemplist.end(); _oi++)  
       { 
   myout << "\"" << (*_oi)->get_namn() << "\" "; 
           // Lägg också till restriktion för relationerna.  
           if(_typen == "RELATIONSHIP") 
              myout << "\"" << (*_pri++)->returnera_namn() << "\" "; 
       } 
 
  // Få andra objekt listan. 
  objtemplist = (*_ri)->retur_obj_list2(); 
 
  // Få restriktioner för relationerna.  
       if(_typen == "RELATIONSHIP") 
       { 
   prtemplist = (*_ri)->retur_prlist2(); 
             _pri = prtemplist.begin(); 
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       } 
 
    // Lägg till objekt information i filen.  
    for(_oi = objtemplist.begin(); _oi !=  objtemplist.end(); _oi++)  
       { 
   myout << "\"" << (*_oi)->get_namn() << "\" "; 
 
   // Lägg också till restriktion för relat ionerna. 
           if(_typen == "RELATIONSHIP") 
              myout << "\"" << (*_pri++)->returnera_namn() << "\" "; 
       } 
 
  myout <<" ;"<< '\n'; 
 } 
 
 // Loopa igenom high level komponent listan och lägg till i filen.  
 for(_hi = _hllist.begin(); _hi !=  _hllist.end(); _hi++) 
 { 
     // Få information om high level komponenter.  
  _typen = (*_hi)->returnera_typ(); 
  _namnet = (*_hi)->returnera_namn(); 
 
  // Lägg till identfierare för high level komponenter i filen.  
       if(_typen == "high level object set") 
        myout << "s \"" << _namnet << "\" "; 
  else if(_typen == "high level relationship set")  
        myout << "t \"" << _namnet << "\" "; 
 
     // Lägg till objekt och relations information för high level  
       // komponenten i filen. 
 
  // Få objekt och relations listor. 
       Objtemplist = (*_hi)->retur_objektlist(); 
       reltemplist = (*_hi)->retur_relateralist(); 
 
       // Lägg till objekt namn i filen. 
       for(_oi = objtemplist.begin(); _oi !=  objtemplist.end(); _oi++)  
        myout << " \"" << (*_oi)->get_namn() << "\" "; 
 
  // Lägg till relation namn i filen.  
  for(_ri = reltemplist.begin(); _ri !=  reltemplist.end(); _ri++)  
             myout << " \"" << (*_ri)->returnera_namn() << "\" "; 
 
  myout <<" ;"<< '\n'; 
 } 
 
 myout << '\0';  //Avslutande null character. 
 myout.close(); 
 
} 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : open                                            */ 
/* Målsättning   : Öppna en befintlig fil.                         */  
/* Argument      : filnamn                                         */  
/* Returnerar    : inget                                           */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
void OpenSave :: open(string filnamn)  
{ 
 if(filnamn == "") 
  return; 
 
 // Ta bort interna listor. 
 _objlist.erase(_objlist.begin(), _objlist.end());  
 _rellist.erase(_rellist.begin(), _rellist.end());  
    _hllist.erase(_hllist.begin(), _hllist.end());  
 
 // Öppna fil för inmatning. 
 ifstream myin(filnamn.c_str()); 
 
 int rakna; 
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 list < RefHantering < Relatera > > inmatn3;  
 list < RefHantering < Relatera > > :: i terator re, ii2; 
 
 list < RefHantering < ObjektBas > > :: iterator ii;  
 
 
    // Börja läsa in från filen och skicka till data strukturen.  
 
 // Få första bokstav. 
 Myin.get(ch); 
 
 // Fortsätta läsa till slutet av filen.  
 while (myin && ch != '\0') 
 { 
  // Variabler och listor initieras igen.  
  _objnamn = ""; 
       _relnamn = ""; 
       _prnamn = ""; 
       _hlnamn = ""; 
       _kompnamn = ""; 
     inmatn1.erase(inmatn1.begin(), inmatn1.end());  
  inmatn2.erase(inmatn2.begin(), inmatn2.end());  
       inmatn3.erase(inmatn3.begin(), inmatn3.end());  
  prlist1.erase(prlist1.begin(), prlist1.end());  
  prlist2.erase(prlist2.begin(), prlist2.end());  
 
  switch (ch) 
       { 
   // Ignorera. 
   case '#': 
         while (myin.get(ch) && ch != '\n'); 
    break ; 
 
   // Få objekten. 
   case 'o': 
   case 'l': 
   case 'n': 
   case 'h': 
                 tmpch = ch; 
                   // Få namnet på objektet. 
    while(myin.get(ch) && ch != '\"'); 
                   while(myin.get(ch) && ch != '\"') 
                   _objnamn += ch; 
 
                   // Lägg till objekt i data strukturen.  
                   if(tmpch == 'o') 
     _objlist.push_back(objekt(_objnamn));  
                   if(tmpch == 'l') 
                    _objlist.push_back(lexobjekt(_objnamn));  
                   if(tmpch == 'n') 
                    _objlist.push_back(ickelexobjekt(_objnamn));  
                   if(tmpch == 'h') 
                    _objlist.push_back(highlev(_objnamn));  
 
                   // Placera markören i början på nästa rad.  
                   while (myin.get(ch) && ch != '\n'); 
    break ; 
 
 
        // Få relationerna. 
      Case ’g’: 
        case ‘u’: 
        case ‘a’: 
        case ‘m’: 
        case ‘p’: 
        case ‘r’: 
    tmpch = ch; 
 
                  // Få namnen på relationerna. 
                  if(tmpch == 'r') 
                  { 
                   while((myin.get(ch) && ch != '\"') && ch != ';'); 
                   while((myin.get(ch) && ch != '\"') && ch != ';') 
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                      _relnamn += ch; 
                  } 
 
    // Få namnet på första objektet. 
    while((myin.get(ch) && ch != '\"') && ch != ';'); 
                   while((myin.get(ch) && ch != '\"') && ch != ';') 
                   _objnamn += ch; 
 
                   // Få namnet på restriktionen för första obje ktet. 
                   if(tmpch == 'r') 
                   { 
           while((myin.get(ch) && ch != '\"') && ch != ';'); 
                       while((myin.get(ch) && ch != '\"') && ch != ';') 
                        _prnamn += ch; 
                   } 
    // Hitta objekt i data strukturen och lätt till i lista 1.  
    for(_oi = _objlist.begin(); _oi !=  _objlist.end(); _oi++)  
     if((*_oi)->ettobjekt(_objnamn)) 
                       { 
      inmatn1.push_back(*_oi); 
  
                           if(tmpch == 'r') 
                             prlist1.push_back(PRestriktion(_prnamn));  
                       } 
 
    // Flytta markören till nästa objekt namn.  
    while((myin.get(ch) && ch != '\"') && ch != ';'); 
 
    // Få de återstående objekten. 
    while(myin && ch != ';') 
    { 
     // Få namnet på nästa objekt. 
     _objnamn = ""; 
                       while((myin.get(ch) && ch != '\"') && ch != ';') 
      _objnamn += ch; 
 
                       // Få namnet på restriktionen för nästa objekt.  
     if(tmpch == 'r') 
                       { 
           _prnamn = ""; 
                         while((myin.get(ch) && ch != '\"') && ch != ';'); 
                       while((myin.get(ch) && ch != '\"') && ch != ';') 
                    _prnamn += ch; 
                       } 
 
     // Hitta objekt i data strukturen och lägg till i lista 2.  
     for(_oi = _objlist.begin(); _oi !=  _objlist.end(); _oi++)  
      if((*_oi)->ettobjekt(_objnamn)) 
                        { 
       inmatn2.push_back(*_oi); 
 
                             if(tmpch == 'r') 
                            prlist2.push_back(PRestriktion(_prnamn));  
                        } 
 
     // Flytta markören till nästa objekt namn.  
     while((myin.get(ch) && ch != '\"') && ch != ';'); 
    } 
 
    // Lägg till relation i data strukturen. 
    if(tmpch == 'g') 
                    _rellist.push_back(Generalisering (inmatn1, inmatn2));  
                   if(tmpch == 'u') 
                    _rellist.push_back(Union(inmatn1, inmatn2));  
          if(tmpch == 'a') 
                     _rellist.push_back(Aggregation(inmatn1, inmatn2));  
         if(tmpch == 'm') 
               _rellist.push_back(Mutexcl(inmatn1, inmatn2));  
              if(tmpch == 'p') 
                    _rellist.push_back(Partition(inmatn1,inmatn2));  
          if(tmpch == 'r') 
                       _rellist.push_back(Relation(_relnamn, inmatn1, inmatn2, 
      prlist1, prlist2)); 
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    // Placera markören i början på nästa rad.  
    while (myin.get(ch) && ch != '\n'); 
     break; 
 
    // Få high level objekten. 
    case 's': 
         case 't': 
                 tmpch = ch; 
               // Få namnet på high level komponenten.  
     while(myin.get(ch) && ch != '\"'); 
                    while(myin.get(ch) && ch != '\"') 
                    _hlnamn += ch; 
 
                    // Flytta markören till första komponenten.  
     while((myin.get(ch) && ch != '\"') && ch != ';'); 
 
     // Få komponenter. 
     while(myin && ch != ';') 
     { 
      // Få namnet på komponenten. 
      _kompnamn = ""; 
                        while((myin.get(ch) && ch != '\"') && ch != ';') 
      _kompnamn += ch; 
 
      // Kontrollera om komponenten är ett objekt och lägg
      // till det. 
      for(_oi = _objlist.begin(); _oi !=  _objlist.end(); 
       _oi++) 
      if((*_oi)->ettobjekt(_kompnamn)) 
       inmatn1.push_back(*_oi); 
 
      // Kontrollera om komponenten är ett objekt och lägg 
      // till det. 
      for(_ri = _rellist.begin(); _ri !=  _rellist.end(); 
       _ri++) 
       if((*_ri)->returnera_namn()==_kompnamn) 
        inmatn3.push_back(*_ri); 
     } 
 
                     // Lägg till high level komponent i data strukturen.  
     if(tmpch == 's') 
                     _hllist.push_back(HighLevel(_hlnamn, inmatn1,  
       inmatn3)); 
     if(tmpch == 't') 
      _hllist.push_back(HLRelation(_hlnamn, inmatn1, 
       inmatn3)); 
  
     _objlist.push_back(highlev(_hlnamn));  
 
     // Placera markören i början på nästa rad.  
     while (myin.get(ch) && ch != '\n'); 
     break; 
 
 
         // Ignorera annan data. 
    default: 
 
    while (myin.get(ch) && ch != '\n') 
    { 
 
    } 
    break; 
  } 
  myin.get(ch); 
 
 } 
 
 // Stäng filen. 
 myin.close(); 
 
} 
 
list < RefHantering < ObjektBas > > OpenSave :: get_objlist()  
{ 
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 return _objlist; 
} 
 
list < RefHantering < Relatera > > OpenSave :: get_rellist()  
{ 
 return _rellist; 
} 
 
list < RefHantering < HLSTRUKT > > OpenSave :: get_hllist()  
{ 
 return _hllist; 
} 
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EXPORT.H 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2002-05-21                                             */  
/* Filnamn  Export.h                                               */  
/* Info     Klass definition för klassen 'Export'                  */ 
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
 
#ifndef _EXPORT_H 
#define _EXPORT_H 
 
 
class OSMExport 
{ 
 public: 
  void spara(string filnamn, 
   list < RefHantering < ObjektBas > > objlist,  
     list < RefHantering < Relatera > > rellist,  
     list < RefHantering < HLSTRUKT > > hllist);  
 
 private: 
  // Listor för att hantera data strukturen.  
  list < RefHantering < ObjektBas > > _objlist;  
  list < RefHantering < Relatera > > _rellist; 
  list < RefHantering < HLSTRUKT > > _hllist;  
 
  // List iteratorer. 
    list < RefHantering < ObjektBas > > :: iterator oi;  
    list < RefHantering < Relatera > > :: iterator ri;  
    list < RefHantering < HLSTRUKT > > :: iterator hi; 
 
}; 
 
#endif 



 Verktyg som ger stöd för modellering av objekt orienterade system 
 

 117 
 

EXPORT.CPP 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Namn     Hena Master                                            */  
/* Datum    2001-05-21                                             */  
/* Filnamn  Export.cpp                                             */  
/* Info     Funktion definition för klass 'Export'                 */  
/*                                                                 */ 
/*******************************************************************/  
 
#include <iostream.h> 
#include <assert.h> 
#include <fstream.h> 
#include <iostream.h> 
#include <string> 
 
#include <list> 
 
using namespace std; 
 
#include "RefHantering.h" 
 
#include "ObjektBas.h" 
 
#include "prestriktion.h" 
#include "Relatera.h" 
 
#include "HL.h" 
 
#include "export.h" 
 
 
/*******************************************************************/  
/*                                                                 */  
/* Funktion namn : spara                                           */  
/* Målsättning   : Spara databasen till en fil                     */  
/* Argument      : Filnamn, som string                             */  
/*                 Listor som innehåller databas strukturen        */ 
/* Returnerar    : Inget                                           */  
/*                                                                 */  
/*******************************************************************/  
void OSMExport :: spara(string filnamn, 
    list < RefHantering < ObjektBas > > objlist,  
    list < RefHantering < Relatera > > rellist,  
                   list < RefHantering < HLSTRUKT > > hllist)  
{ 
 // Se till att det får ett filnamn.  
 if(filnamn == "") 
  return; 
 
 // Kopiera objekt listan internt. 
 for(oi = objlist.begin(); oi != objlist.end(); oi++)  
  _objlist.push_back(*oi); 
 
 // Kopiera relatera listan internt.  
 for(ri = rellist.begin(); ri != rellist.end(); ri++)  
  _rellist.push_back(*ri); 
 
 // Kopiera high level listan internt. 
 for(hi = hllist.begin(); hi != hllist.end(); hi++)  
  _hllist.push_back(*hi); 
 
 // Öppna ny fil för att dumpa OSM-L där. 
 ofstream myout(filnamn.c_str()); 
 
 // Loopa igenom data strukturen, och lägg till OSM -L information i filen. 
 
 // Loopa igenom objekt listan och dumpa OSM-L till filen. 
    for(oi = _objlist.begin(); oi !=  _objlist.end(); oi++)  
  myout << *(*oi) << endl; 
 
 // Loopa igenom realtion listan och dumpa OSM -L till filen. 
 for(ri = _rellist.begin(); ri !=  _rellist.end(); ri++) 
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  myout << *(*ri) << endl; 
 
 // Loopa igenom high level komponent listan och dumpa OSM -L till filen. 
 for(hi = _hllist.begin(); hi !=  _hllist.end(); hi++)  
  myout << *(*hi) << endl; 
 
 
 // Stänga filen. 
 myout << '\0';  //avslutande null character 
 myout.close(); 
} 
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Appendix C – Viktiga funktioner 
 

Gäller Funktion namn Argument Returnerar Beskrivning 

          
Alla byt_namn() nytt namn inget Byter namn på komponenten. 

  Print() stream  stream Skriver till en stream och 
därefter skriver cout den på 
skärmen 

          
Objekt ettobjekt() objekt namn boolean Kontrollerar om namnet tillör 

ett objekt, om namnet är ett 
objekt returneras 1 annars 0. 

  get_namn() inga namn Returnerar namnet på 
komponenten. 

  get_typ() inga typ Returnerar komponent typen 
          
Relatera vadarjag() inga typ Returnerar typen. 
  retur_obj_list1() inga objekt lista returnerar objektlistan. 
  retur_prlist1() inga pr lista Returnerar listan med de 

aktuella restriktionerna. 
          
High Level retur_objektlist() inga objektlista Returnerar objekt listan. 
  retur_relateralist() inga relatera listan Returnerar relations listan. 
  returnera_typ() inga komponent typ Returnerar komponent typen, 

t.ex. Union. 
  laggtill_objekt() inga inget Kopplar en komponent till 

objektet. 
  laggtill_relatera inga inget Kopplar en komponent till 

relationen. 
  innehaller_relatera relation boolean Kontrollerar om relationen 

finns, returnerar True om den 
finns. 

          
Relatera + 
High Level 

innehaller_objekt() objekt boolean Kontrollerar om objektet 
finns, returnerar True om det 
finns. 

  returnera_namn() inga komponent namn Returnerar namnet på 
komponentet. 

          
 
FIGUR C:1 FUNKTIONER 
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Appendix D – Test 
Nedan finns en av de grundläggande testerna som har gjorts för att verifiera systemet. 

 

Test Förväntat        
Resultat 

Verkligt     
Resultat 

Godkänt/Underkänt 

Lägg till icke lexikal 
objekt grupp 
"Manniska" 

"Manniska" 
läggs till 

"Manniska" 
läggs till Godkänt 

Lägg till icke lexikal 
objekt grupp "Man" 

"Man" läggs 
till 

"Man" läggs 
till Godkänt 

Lägg till icke lexikal 
objekt grupp 
"Kvinna" 

"Kvinna" 
läggs till 

"Kvinna" 
läggs till Godkänt 

Lägg till 
generalisering 

Fråga efter 
head och tail 
komponenter 
och därefter 
lägga till 
generalisering 

Frågar efter 
head och tail 
komponenter 
och därefter 
läggs  
generalisering 
till 

Godkänt 

Visa i OSM-L format Visar i OSM-
L 

Visar i OSM-
L Godkänt 

Ta bort "Kvinna" "Kvinna" tas 
bort 

"Kvinna" tas 
bort Godkänt 

Spara OSM filen Fråga efter 
namnet på 
filen och 
spara sedan 

Frågar efter 
namnet på 
filen och 
sparar sedan 

Godkänt 

Avsluta applikationen Applikation 
avslutas 

Applikation 
avslutas Godkänt 

Starta applikationen Applikation 
startas 

Applikation 
startas Godkänt 

Öppna den sparade 
filen 

Filen öppnas Filen öppnas Godkänt 

        

 
FIGUR D:1 TEST 
 



 Verktyg som ger stöd för modellering av objekt orienterade system 
 

 121 
 

Appendix E – Handledar Manual 
Denna handledning kommer att hjälper användaren att skapa en enkel ORM design med 
hjälp av applikationen. 

Vi ska skapa följande OSM design: 

 

 
FIGUR E:1 OSM Design 
 

Steg 1. 

När man startar applikationen ser man huvud menyn, s.k. ”Main Menu”. Vi skall börja 
med att lägga till några objekt i data strukturen.  

Välj ”Insert Component” från menyn (genom att trycka på tangenten ’i’). 
 
        Main Menu 
        ========= 
 
        i - Insert Component 
        x - Delete Component 
        d - Display OSM 
        f - Open/Save 
        h - Help 
        q - Quit 
 
        Please enter option: 
 

 
 

 

Man Kvinna 

Namn 

+ 

Familj 

Barn 

 Person 

har 
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Steg 2. 

Välj alternativet “Insert Object”. 
 
        Insert Menu 
        =========== 
 
        o - Insert Object 
        r - Insert Relationship 
        b - Back 
 
        Please enter option: 
         

 

Steg 3. 

Nu ser man menyn för ”Insert Object”. Från denna meny kommer vi att lägga till 
följande objekt: 

o Objekt (engelska: Object): ”Person” 

o Icke Lexikal Objekt (engelska: Non Lexical Object): ”Namn” 

o Icke Lexikal Objekt (engelska: Non Lexical Object): ”Man” 

o Icke Lexikal Objekt (engelska: Non Lexical Object): ”Kvinna” 

o Lexikal Objekt (engelska: Lexical Object): ”Barn” 
 
        Insert Object 
        ============= 
 
        o - Insert object 
        l - Insert Lexical Object set 
        n - Insert Non Lexical Object set 
        h - Insert High Level Object set 
        b - Back 
 
        Please enter option: 

 

Steg 4. 

Välj ”Insert Object” från menyn och ange ”Person” som objekt namn. 
 
        Insert Object 
        ============= 
 
        o - Insert object 
        l - Insert Lexical Object set 
        n - Insert Non Lexical Object set 
        h - Insert High Level Object set 
        b - Back 
 
        Please enter option: o 
 
        Please enter name: Person 
 
        Object Person inserted, pres s any key to continue... 

 

Lägg till de resterande objekten på samma sätt. 
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Steg 5. 

För att kolla om objekten har lagts till på rätt sätt går vi tillbaka till ”Main Menu” och 
väljer ”Display OSM”. 

 
        Display Menu 
        ============ 
 
        d - Display in descriptive format 
        o - Display in OSM-L format 
        b - Back 
 
        Please enter option: 
 

Steg 6. 

Välj “Display in descriptive format” från display menyn för att se data strukturens innehåll.  

 
        Display Menu 
        ============ 
 
        d - Display in descriptive format 
        o - Display in OSM-L format 
        b - Back 
 
        Please enter option: d 
 
Person  [OBJECT] 
Namn    [NONLEXOBJECT] 
Man     [NONLEXOBJECT] 
Kvinna  [NONLEXOBJECT] 
Barn    [LEXOBJECT] 

 

Som man kan se ovan, har objekten lagts till korrekt. 

 

Steg 7. 

Nu när objekten har lagts till, behöver vi skapa relationer mellan dem.  

Gå till ”Insert Relationship” menyn (via ”Insert Component” menyn). 
 
 
        Insert Relationship 
        =================== 
 
        r - Relationship 
        g - Generalisation 
        a - Aggregation 
        m - Mutual Exclusion 
        p - Partition 
        u - Union 
        h - High Level Relationship set 
        b - Back 
 
        Please enter option: 

 

Steg 8 
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Lägg till relationen ”har” mellan Person och Namn (se nedan). 
 
 

Insert Relationship 
        =================== 
 
        r - Relationship 
        g - Generalisation 
        a - Aggregation 
        m - Mutual Exclusion 
        p - Partition 
        u - Union 
        h - High Level Relationship set 
        b - Back 
 
        Please enter option: r 
Insert Relationship 
Please enter name of head component: Person  
Component Person selected... 
Please enter name of tail component: Namn  
Component Namn selected... 
Do you wish to add another tail component? (y/n): n 
Please enter relationship name: har  
 
Relationship inserted... 
 
Press enter to return... 
 

 

Steg 9. 

Lägg nu till “Mutual Exclusion” för att visa att en person kan vara en man eller en 
kvinna.  

 
Insert Relationship 

        =================== 
 
        r - Relationship 
        g - Generalisation 
        a - Aggregation 
        m - Mutual Exclusion 
        p - Partition 
        u - Union 
        h - High Level Relationship set 
        b - Back 
 
        Please enter option: m 
Insert Mutual Exclusion 
Please enter name of head component: Person  
Component Person selected... 
Please enter name of tail component: Man  
Component Man selected... 
Do you wish to add another tail component? (y/n): y  
Please enter name of component: Kvinna  
Component Kvinna selected... 
Do you wish to add another tail component? (y/n): n  
 
Mutual Exclusion inserted... 
 
Press enter to return... 

 

 

 

Steg 10. 
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Kontrollera nu om relationerna har lagts till på rätt sätt. 
 
        Display Menu 
        ============ 
 
        d - Display in descriptive format 
        o - Display in OSM-L format 
        b - Back 
 
        Please enter option: d 
 
Person  [OBJECT] 
Namn    [NONLEXOBJECT] 
Man     [NONLEXOBJECT] 
Kvinna  [NONLEXOBJECT] 
Barn    [LEXOBJECT] 
Person[1:*] has Name[1:*]; 
Man, Kvinna isa[mutex] Person; 
 
 
Press enter to return... 

 

Steg 11. 

Nu när vi har lagt till objekt och skapat relationen mellan dessa kan vi skapa ett objekt 
av högre nivå, dvs. ”high level object”.  

Lägg till en ”high level object set” som ska heta familj. Denna ska innehålla objekten 
Man, Kvinna och Barn. 

 
        Insert Object 
        ============= 
 
        o - Insert object 
        l - Insert Lexical Object set 
        n - Insert Non Lexical Object set 
        h - Insert High Level Object set 
        b - Back 
 
        Please enter option: h 
Please enter name of head component: Man  
Component Man selected... 
Please enter name of tail component: Kvinna  
Component Kvinna selected... 
Do you wish to add another tail component? (y/n): y  
Please enter name of component: Barn  
Component Barn selected... 
Do you wish to add another tail component? (y/n): n  
Please enter name: Familj 
 
        High Level Object set Familj inserted, press any key to continue...  
 

 
 

 

 

 

 

Steg 12. 
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Gå till ”Display” menyn för att se data strukturen. 

 
        Display Menu 
        ============ 
 
        d - Display in descriptive format 
        o - Display in OSM-L format 
        b - Back 
 
        Please enter option: d 
 
Person  [OBJECT] 
Namn    [NONLEXOBJECT] 
Man     [NONLEXOBJECT] 
Kvinna  [NONLEXOBJECT] 
Barn    [LEXOBJECT] 
Familj  [HL COMPONENT] 
Person[1:*] has Namn[1:*]; 
Man, Kvinna isa[mutex] Person; 
Familj includes Man, Kvinna, Barn; 
 
 
Press enter to return... 
 

Steg 13. 

Nu när vi har lagt upp en grundläggande struktur är det dags att spara det för framtida 
användning. Välj ”Open/save” från huvud menyn. 

 
 
        Open/Save 
        ============= 
 
        o - Open OSM file 
        s - Save OSM file 
        e - Export to OSM-L 
        b - Back 
 
        Please enter option: 

 

Steg 14. 

Välj ”Save OSM file” och ange ett filnamn. 
 
       Open/Save 
       ============= 
 
       o - Open OSM file 
       s - Save OSM file 
       e - Export to OSM-L 
       b - Back 
 
       Please enter option: s 
 
       Please enter file name: test.osm  
 
       File test.osm saved, press any ke y to continue... 

 

 

 

Steg 15. 
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För att kontrollera om data strukturen verkligen har sparats, tar vi först bort något och 
sedan öppnar vi den sparade filen.  

Välj ”Delete” menyn från huvud menyn.  
 
        Delete Menu 
        ============ 
 
        c - Delete Component 
        e - Delete Everything 
        b - Back 
 
        Please enter option: 

 

Steg 16. 

Ta bort high level komponenten ”Familj”. 
 
        Delete Menu 
        ============ 
 
        c - Delete Component 
        e - Delete Everything 
        b - Back 
 
        Please enter option: c 
 
 
Enter component name to delete: Familj  
Component found, deleting... 
Press enter to return... 
 

Steg 17. 

För att kontrollera om det verkligen har tagits bort kan man välja att visa data 
strukturen. 

 
        Display Menu 
        ============ 
 
        d - Display in descriptive format 
        o - Display in OSM-L format 
        b - Back 
 
        Please enter option: d 
 
Person  [OBJECT] 
Namn    [NONLEXOBJECT] 
Man     [NONLEXOBJECT] 
Kvinna  [NONLEXOBJECT] 
Barn    [LEXOBJECT] 
Person[1:*] has Name[1:*]; 
Man, Kvinna isa[mutex] Person; 
 
 
Press enter to return... 
 

Steg 18. 

Som man kan se har high level komponenten ”Familj” tagits bort från data strukturen. 
Nu kan vi öppna den filen som vi tidigare sparade.  
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       Open/Save 
       ============= 
 
       o - Open OSM file 
       s - Save OSM file 
       e - Export to OSM-L 
       b - Back 
 
       Please enter option: o 
 
       Please enter file name: test.osm  
 
       File test.osm opened, press any key to continue...  

 

Steg 19. 

När vi öppnar filen och väljer att visa data strukturen på skärmen, kan vi se den 
kompletta data strukturen. 

 
        Display Menu 
        ============ 
 
        d - Display in descriptive format 
        o - Display in OSM-L format 
        b - Back 
 
        Please enter option: d 
 
Person  [OBJECT] 
Namn    [NONLEXOBJECT] 
Man     [NONLEXOBJECT] 
Kvinna  [NONLEXOBJECT] 
Barn    [LEXOBJECT] 
Familj  [HL COMPONENT] 
Person[1:*] har Name[1:*]; 
Man, Kvinna isa[mutex] Person; 
Familj includes Man, Kvinna, Barn; 
 
 
Press enter to return... 

 

 


