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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je navrhnout a implementovat plug-in do vývojového nástroje 

Eclipse IDE pro podporu vývoje softwaru dle metodiky produktových řad. První část práce se 

věnuje teorii produktových řad a postupu návrhu a vývoje referenční platformy. Ve druhé části 

práce je popsána platforma Eclipse a možnosti rozšíření stávajícího vývojového nástroje Eclipse 

IDE. Poslední část se zaměřuje na návrh a implementaci rozšíření pro podporu vývoje softwaru 

dle metodiky produktových řad. 
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Abstract 

The aim of diploma thesis is to design and implement Eclipse IDE plug-in for software 

product line development support. The first section of thesis contains the theory of product line 

development and process how to design and implement reference platform. The second section 

of thesis describes Eclipse platform and the possibility of Eclipse IDE extending. The last 

section focuses on design and implementation of plug-in which supports software product line 

development process. 
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1 Úvod 

Zvyšující se tlak na zkracování lhůt při dodání softwarového řešení je důvodem, proč 

společnosti začaly hledat nové způsoby efektivního, rychlého a spolehlivého vývoje řešení pro 

své zákazníky. V minulých deseti letech se vývoj dle metodiky produktových řad objevil jako 

jeden z nejslibnějších přístupů, jak významně zvýšit produktivitu a zároveň snížit čas potřebný 

k dodání celého řešení koncovému zákazníkovi.  

Hlavní idea produktových řad je budování produktové rodiny softwaru, který se skládá 

ze znovupoužitelných modulů, namísto vývoje celého produktu pokaždé od začátku. Hlavním 

předpokladem zmiňovaného přístupu je, že systémy mají více částí, které jsou pro ně společné, 

než těch unikátních. Dále pak produktové řady využívají především společnosti produkující 

různé varianty svého řešení a liší se pouze v obsahovaných modulech. [2] [3] 

Cílem práce je implementovat rozšíření pro vývojový nástroj Eclipse IDE pro podporu 

vývoje dle produktových řad. Plug-in bude umožňovat vytváření konkrétních zákaznických 

řešení v konkrétních konfiguracích (možnost ovlivnit, které moduly a variability budou použity) 

z existující produktové řady. Součástí nástroje bude také analýza dopadu při změně některé části 

produktové řady na již existující zákaznická řešení. 

Druhá kapitola popisuje metodiku vývoje software dle produktových řad. Obsahem 

kapitoly je seznámit čtenáře s hlavními rysy produktové řady a vysvětlení rozdílů mezi vývojem 

softwaru klasickou cestou (každý software je vyvíjen zvlášť) a vývojem dle produktových řad. 

Součástí kapitoly je i historie vzniku znovupoužitelných komponentů. Kapitola se věnuje všem 

fázím produktového vývoje (sběr požadavků, návrh architektury, implementace řešení 

a testování). 

Třetí kapitola je zaměřená na popis platformy Eclipse, která slouží jako základ pro 

implementovaný plug-in na podporu vývoje dle produktových řad. Obsahuje popis základní 

filozofie rozšiřování vývojářského nástroje Eclipse IDE. Ve třetí kapitole je čtenář seznámen se 

základními technologiemi (SWT, JFace) pro implementaci rozšíření Eclipse IDE. Jsou zde také 

popsány použité komponenty z platformy Eclipse při implementaci plug-inu na podporu vývoje 

dle produktových řad. 

Čtvrtá kapitola obsahuje analýzu plug-inu pro podporu vývoje dle metodiky 

produktových řad. Kapitola obsahuje specifikaci konkrétních požadavků na plug-in, datovou 

analýzu a funkční analýzu výsledného plug-inu. 
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Popis implementace plug-inu je součástí páté kapitoly diplomové práce. Kde jsou 

popisované jednotlivé vrstvy implementace, kterými jsou databázová vrstva, aplikační logika 

a prezentační vrstva výsledného plug-inu. Kapitola obsahuhe i popis instalace plug-inu do 

vývojového prostředí Eclipse IDE. Ukázka vzhledu plug-inu je umístěná v příloze B této 

diplomové práce.  
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2 Metodika produktových řad 

Existují dva základní principy, jak členit tvorbu softwaru. První způsob je individuální 

vývoj každého programu samostatně a druhý je vývoj dle metodiky produktových řad, který 

bude podrobně rozpracován v jednotlivých kapitolách práce. Oba přístupy mají svoje výhody 

i nevýhody. Hlavní nevýhodou vývoje individuálního softwaru jsou jeho vysoké náklady, 

zatímco nevýhodou produktových řad je jejich nedostatečná diverzifikace. [1] 

Metodika produktových řad se dělí na dva základní procesy: 

 Doménové inženýrství se zaměřuje na návrh a vytvoření znovupoužitelné 

platformy. Hlavními kroky jsou specifikace společných vlastností a identifikace 

variabilit v softwarovém řešení. Proces obsahuje všechny části softwarového 

návrhu. Doménovému inženýrství se podrobněji věnuje samostatná kapitola 2.4. 

 Aplikační inženýrství klade za cíl vytváření konkrétních řešení na základě 

vytvořené referenční platformy dle metodiky produktových řad. Kapitola 2.5 

popisuje jednotlivé kroky obsažené v aplikačním inženýrství. 

2.1 Historie 

Znovupoužitelnost jednotlivých komponentů byl jeden z podnětů pro vznik nových 

návrhových vzorů za pomoci kombinací vysokoúrovňové specifikace a existujících artefaktů. 

Na podporu vývoje znovupoužitelného softwaru vzniklo mnoho technik návrhů řešení. Samotná 

myšlenka znovupoužitelnosti existuje již od samotného počátku programování aplikací, přesto 

první odborný článek vydal Douglas Mcllroy v roce 1969. Kde se zabýval tématem masové 

produkce softwarových modulů jako základ pro vývoj aplikací. Obrázek 2-1 znázorňuje historii 

od znovupoužitelných komponentů (Reusable Code Component), návrhových vzorů (Design 

Patterns), architektonických vzorů a stylů (Architecture Style) až po produktové řady (Software 

Product Line). Důležité myšlenky vyplívající z tohoto období zahrnují principy návrhu (3C’s 

model1), propojovací jazyky (module interconnection languages2), analýza variabilit, bod 

variability, apod. [2] 

  

                                                      
1 Pochází z anglické zkratky Customer (zákazník), Competitors (konkurence) a Corporation (společnost). 
2 Module interconnection languages - jazyk, který se používá na propojení jednotlivých částí kódu 

(modulů). 
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Obrázek 2-1 Historie znovupoužitelného kódu 

 

Zdroj: [2] 

2.2 Motivace 

Motivací pro použití metodiky produktových řad je snadnější údržba komponentů 

vyplývající z faktu, že jeden komponent je využíván více produkty. Což znamená, že pokud se 

objeví chyba v řešení, tak ji stačí opravit pouze na jednom místě. Tato kapitola podrobně 

rozpracovává motivaci pro užití metodiky dle produktových řad. [1] 

2.2.1 Snížení nákladů na vývoj 

Obrázek 2-2 znázorňuje náklady potřebné pro vývoj n různých systémů. Plná čára 

vykresluje ceny vývoje systémů, které jsou vyvíjeny nezávisle na sobě. Přerušovaná čára 

zobrazuje ceny systémů vyvíjených pomocí metodiky produktových řad. Z obrázku 2-2 jasně 

plyne, že přerušovaná čára představující ceny systémů s důrazem na znovupoužitelnost je ze 

začátku o něco vyšší, než je tomu u systémů vyvíjených nezávisle na sobě. Další trend z grafu 

vypovídá o tom, že s množstvím vyvíjených systémů cena naopak značně klesá při použití 

metodiky produktových řad. Bod, kde se protínají plná, a přerušovaná křivka se nazývá bod 

zlomu. V průsečíku křivek jsou náklady na vývoj shodné pro oba přístupy vývoje. Empirickým 

zkoumáním se došlo ke zjištění, že bodu zlomu je dosaženo kolem třetího systému vytvořeného 

pomocí produktové řady. Přesné určení bodu zlomu závisí na mnoha různých charakteristikách 
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organizace a vlivů trhu jako je počet zákazníků, odborné znalosti a druh vytvářených 

systémů.[1] [4] 

Obrázek 2-2 Srovnání cen vývoje n různých systémů vyvíjených jako samostatné systémy 

a vývoje jednotlivých systémů za pomocí metodiky produktových řad 

 

Zdroj: [1] 

2.2.2 Zlepšování kvality 

Zlepšení kvality zajišťuje fakt, že jednotlivé artefakty systému jsou již mnohokrát 

revidovány a testovány. Funkčnost zdrojového kódu je prověřena ve více než jednom produktu. 

Využívání jednoho artefaktu ve více systémech zajišťuje dřívější odhalení případné chyby a její 

následné opravení. [1] 

2.2.3 Rychlejší uvedení na trh 

Čas potřebný pro uvedení nového produktu na trh3 bývá často jedna z klíčových 

vlastností vývoje softwaru. Pokud je zvolena metodika produktových řad, je možné množství 

práce a čas potřebný k implementaci řešení snížit na minimum4. Obrázek 2-3 znázorňuje graf, 

který porovnává metodiku dle produktových řad a vývoj jednotlivých řešení samostatně.  

Z obrázku 2-3 jasně vyplívá, že se zvyšujícím počtem aplikací vytvořených pomocí platformy 

                                                      
3 Od sběru požadavků až po předání aplikace koncovému zákazníkovi. 
4 Za předpokladu, že už máme navrženou referenční platformu a implementovanou alespoň část 

znovupoužitelných artefaktů. 
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navržené v rámci produktové řady znatelně snižuje cena jednotlivé aplikace. Zatímco u vývoje 

každé aplikace odděleně je cena konstantní5. [1]  

Obrázek 2-3 Uvedení na trh bez a s metodikou produktových řad 

 

Zdroj: [1] 

2.2.4 Další motivace 

Mezi další motivace lze uvést snížení náročnosti údržby softwaru. Snížení údržby softwaru 

vychází z faktu, že jednotlivé komponenty systému se využívají i v dalších projektech. To 

znamená, že nalezení a opravení chyby stačí provést na jednom místě a projeví se i v ostatních 

řešeních. K dalším benefitům patří nižší cena pro koncového zákazníka. Nižší cena produktu 

plyne z faktu, že jsou menší náklady na vývoj a vydávání nových verzí, případně celých 

systémů. Neméně důležitá vlastnost produktové řady je přímočaré určování ceny nového 

produktu. Produktová řada také poskytuje dobrý podklad pro odhadování nákladů. Na základě 

toho je určování ceny koncového řešení relativně přímočaré. [1] 

2.3 Variability 

Zdokumentování a udržování variabilit je jedna z klíčových vlastností produktových 

řad. Variability jsou jedna z hlavních vlastností, které odlišují metodiku produktových řad od 

vyvíjení systémů pouze pomocí znovupoužitelných komponentů. Variability musí být 

zachyceny a specifikovány ve všech fázích návrhu a realizace. Je důležité poznamenat, že 

v každé fázi návrhu a vývoje, je nutné specifikovat jinou úroveň abstrakce variability.  

                                                      
5 Záleží na konkrétních požadavcích právě vyvíjené aplikace. Obecně lze říci, že se musí na rozdíl od 

produktové řady začínat vždy od základů. 
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V jednotlivých fázích vývoje mohou být objeveny také nové variability, např. při sběru 

požadavků nebyly zřejmé variability, které souvisí s návrhem architektury a spolupráci mezi 

jednotlivými moduly systému. Obrázek 2-4 zobrazuje pyramidu variabilit, která znázorňuje 

přibývající počet variabilit v jednotlivých fázích vývoje. Z obrázku 2-4 lze vypozorovat 

postupné přibývání celkového počtu variabilit v méně abstraktních vývojových fázích. 

Variability obsažené v požadavcích na systémové řešení jsou mapovány do více než jednoho 

elementu v návrhu řešení. Podobně je tomu u variabilit v návrhu systému, jedna variabilita 

z návrhu je v mnoha případech mapována na více míst ve vyvíjeném artefaktu a tento proces 

vede k nárůstu počtu variabilit obsažených v softwarové produktové řadě. [1] 

Obrázek 2-4 Počet variabilit na jednotlivých stupních abstrakce 

 

Zdroj: [1, upraveno autorem] 

Evidence variabilit ve všech fázích vývoje (tj. v návrhu řešení a jeho realizaci) je 

klíčová a informace musí být konzistentní, aby byl zajištěný správný průběh realizace. 

Zapracování variability do zdrojového kódu aplikace se nazývá „binding time“6. Pro zvýšení 

flexibility vytvářeného řešení, se zpracování do aplikačního kódu odkládá na co nejpozdější část 

vývoje. Tři základní pojmy, se kterými se lze u variability setkat: 

 Předmět variability (Variability Subject) – proměnlivý předmět v reálném světě 

nebo proměnlivá vlastnost předmětu. 

 Objekt variability (Variability Object) – konkrétní instance předmětu 

variability. 

                                                      
6 Process, kdy se zapracují jednotlivé variability do zrojového kódu se označuje anglickým výrazem 

binding time. 
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 Varianta (Variant) – konkrétní varianta objektu variability. 

Jako příklad vyjmenovaných pojmů lze uvést platební metodu (předmět variability) 

a její metody, které jsou platba kreditní kartou a hotově (objekty variability). Konkrétní metoda 

platby, např. platební kartou, je varianta. [1] 

2.3.1 Model bodu variability 

Model bodu variability (VPM – Variation Point Model) je navržen k zachycení bodů 

variability obsažených v modulech produktové řady. „Bod variability identifikuje jedno nebo 

více míst, kde je umístěna variabilita“ – I. Jacobson [5]. VPM lze použít v jakémkoliv 

znovupoužitelném návrhu, který používá bod variability. Výhody modelu bodu variability jsou 

následující: 

 Vizualizace bodu variability. 

 Zachyceni bodu variability do požadavků na systém. 

 Použití jazyku UML pro popsání variačního bodu. 

 Větší přehlednost pro porozumění, jak vytvářet různé varianty z produktové 

řady. 

2.3.2 Variabilita v čase a v prostoru 

Základní rozlišení variability v metodice produktových řad je rozdělení na variabilitu 

v čase a v prostoru.  

Variabilita v čase 

Komponenty obsažené v produktové řadě se časem dále vyvíjí a rozšiřují, např. 

z důvodu technologického pokroku. Pokud se změna dotýká i některé variability obsažené 

v upravovaném modulu, je změna nazývána jako variabilita v čase (Variability in Time).  Jako 

příklad lze uvést odemykání dveří, kde je pouze jedna varianta použití magnetické karty 

a později se varianta změní na odemykání pomocí otisku prstu. Změna konkrétního modulu je 

snadná, jelikož je bod variability přesně zdokumentovaný a změna se týká pouze malé 

a izolované části kódu. Při vytváření variačního bodu není nutností myslet na pozdější 

rozšiřování. Tím zůstane kód čistější a nedochází k zanášení zbytečností do zdrojového kódu 

navíc. Variabilita existuje i u vývoje jednotlivých systémů samostatně. Produktová řada má 

hlavní výhodu v tom, že bod variability je přesně identifikován a tím je pozdější změna 

jednoduší. [1] 
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Variabilita v prostoru 

Variabilitu v prostoru (Variability in Space) lze chápat jako existenci jednoho artefaktu, 

který může mít ve stejnou dobu různou podobu v různých systémech. Naproti tomu variabilita 

v čase popisuje změny jedné varianty v průběhu časového období. Variabilita v prostoru je 

speciální případ, který u vývoje systémů samostatně neexistuje ve stejné podobě jako u vývoje 

pomocí metodiky dle produktových řad. Obrázek 2-5 znázorňuje rozdíl mezi variabilitou v čase 

a variabilitou v prostoru. Změna variability (variabilita v čase) je zobrazena vlnovkou. Základní 

verze produktu obsahuje pouze způsob odemykání pomocí klávesnice pro zadání přístupového 

kódu. Plná verze nabízí odemykání jak pomocí klávesnice, tak i pomocí magnetické karty, 

později otisku prstu. Existence dvou různých verzí s různými variantami odemykání dveří nám 

umožňuje použití variability v prostoru. [1] [6] 

Obrázek 2-5 Rozdíl mezi variabilitou v čase a v prostoru 

 

Zdroj: [1, upraveno autorem] 

2.3.3 Externí a interní variabilita 

Další způsob dělení variability je na externí a interní. Tyto dva typy vychází 

z rozdílného pohledu, jak se na variability dívá zákazník a programátor. 

Externí variabilita 

 Externí variabilita je viditelná pro koncového zákazníka, který si může vybrat jakou 

variantu chce mít obsaženou ve finálním řešení. Jedná se například o variability typu platební 

metoda. Zákazník má možnost si vybrat, které platební metody chce mít zahrnuty do právě 

vznikajícího softwaru. Např. si stanoví, že požaduje funkčnosti platit v systému pomocí platební 

karty a v hotovosti, ale nepotřebuje variantu platby pomocí převodu na účet. [1] 
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Interní variabilita 

 Interní variabilita v systému není pro koncového zákazníka viditelná. Jedná 

se o specifické variability na úrovni technického řešení produktu. Jako příklad lze uvést 

komunikace různých částí řešení po firemní síti. Software má implementovaná dvě řešení. 

Jedno je optimalizované pro rychlý přenos dat a druhé pro lepší zotavení z výpadku sítě. Výběr 

jedné z variant se provede na základě zákazníkovi firemní sítě, aniž by o tom zákazník musel 

rozhodovat. Odstínění zákazníka od interních variabilit vede ke snížení komplexnosti řešení pro 

zákazníka. Další výhodou je uschování některých klíčových variabilit před konkurencí 

a zabránění jejich brzkému adoptování do konkurenčních systémů. [1] 

2.3.4 Variability v jednotlivých fázích vývoje 

Důležitou součástí modelování bodů variabilit, variant a jejich vztahů je 

zakomponování jednotlivých částí do všech ostatních vývojových fází (požadavky, návrh, 

realizace, testování). Je zapotřebí zdokumentovat vztahy mezi modelem variabilit 

a jednotlivými fázemi. Šipky na obrázku 2-6 znázorňují definice konkrétních variant variability 

v požadavcích, návrhu řešení, zdrojovém kódu a testech aplikace, které dokumentují jejich 

realizaci v různých etapách vývoje. Zjednodušeně řečeno varianta může být popsaná velmi 

obecně (v požadavcích), nebo detailně rozpracovaná (ve zdrojovém kódu). 

Obrázek 2-6 Vztah variability a jednotlivých vývojových fází softwaru 

 

Zdroj: [1, upraveno autorem] 

2.4 Doménové inženýrství 

Hlavním cílem doménového inženýrství je identifikace, popis a realizace společných 

požadavků a variabilit předpokládaných řešení, které lze vytvářet pomocí právě vznikající 

produktové řady. Variability a jednotlivé moduly jsou zdokumentovány pro jejich pozdější 
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využití v aplikačním inženýrství (aplikačním inženýrstvím se detailně zabývá kapitola 2.5). 

Hlavními cíli doménového inženýrství jsou: 

 Vytvoření znovupoužitelných doménových artefaktů. 

 Definování společných požadavků na vyvíjené řešení pomocí produktové řady 

a jejich variability v jednotlivých fázích vývoje softwaru. 

 Realizovat společné požadavky a variability v konkrétních fázích vývoje. 

 Vyhodnotit proveditelnost konkrétních variabilit v každé vývojové fázi. 

Obrázek 2-7 popisuje jednotlivé fáze vývoje softwaru, ve kterých se musí popsat 

společné vlastnosti systémů. Další kapitoly se věnují detailněji konkrétním fázím. 

Obrázek 2-7 Jednotlivé artefakty doménového inženýrství 

 

Zdroj: [1, upraveno autorem] 

2.4.1 Produktový management 

Produktový management se zabývá ekonomickými a marketingovými aspekty 

produktové řady na základě požadavků trhu a firemní strategie. Hlavní cíle produktového 

managementu jsou: 

 Správa produktového portfolia produktové řady - kde produktové portfolio je 

sada jednotlivých produktů, které lze vytvářet na základě platformy vytvářené 

dle metodiky produktových řad. 

 Určení rozsahu platformy – rozhodnutí zda budou funkcionality 

implementovány nebo již budou mimo rozsah vytvářené platformy. 

Součástí produktového managementu je dále portfolio management. Portfolio 

management vyhodnocuje plánované produkty obsažené v produktové řadě. Na základě 

vyhodnocení se provádí posouzení, zda se budou požadované nové vlastnosti přidávat, případně 

stávající funkcionality dále vyvíjet v produktové řadě, a jakou budou mít prioritu. Obrázek 2-8 

ukazuje matici používanou při vyhodnocování produktu. Na ose X je zobrazený podíl na trhu 
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daného produktu. Osa Y vykresluje předpokládaný růst trhu. Matice přiřazuje produkt do jedné 

ze čtyř kategorií, které jsou: [6] 

 Kategorie Q1 – Produkt má na velmi rostoucím trhu malý (případně žádný) 

podíl a je zapotřebí investic a vývoje, aby se přesunul do kategorie Q2. 

 Kategorie Q2 – Produkt má velký podíl na rychle rostoucím trhu. Vyplatí se 

udržet investice na odpovídající úrovni pro udržení, případně další růst, 

stávajícího podílu na trhu. 

 Kategorie Q3 – Produkt má malý podíl na málo rostoucím trhu. Ve většině 

případů se nevyplatí do produktu dále investovat. 

 Kategorie Q4 – Produkt má velký podíl na pomalu rostoucím trhu. Vyplatí se 

investovat pouze prostředky pro udržení stávajícího podílu na trhu. 

Obrázek 2-8 Matice portfolio managementu 

 

Zdroj: [6, upraveno autorem] 

Typickými vstupy pro produktový management jsou jednotlivé funkcionality na 

požadovanou platformu od managementu firmy. Výstupem je plán budoucích funkcí 

a variabilit, které budou zahrnuty do platformy. Výstupem je také časový plán vydávání nových 

systémových modulů a jejich variabilit. V rámci produktového managementu se udržuje seznam 

a dokumentace všech existujících komponentů pro jejich budoucí znovupoužití novými moduly. 

Důvod proč se liší produktový management při vývoji produktových řad oproti vývoji 

jednotlivých řešení samostatně, je zaměření na klíčové vlastnosti produktové řady, které lze 

členit: [1] 

 Návrh společné platformy pro více verzí produktu, který je klíčový. 

 Návrh platformy pro generování různých variant produktu za odpovídající cenu. 
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 Produkty generované produktovou řadou, které spolu úzce souvisí, protože 

vychází ze stejné platformy. 

 Je brán ohled na budoucí změny v jednotlivých řešeních např. změny 

v legislativě nebo průmyslových standardů. 

2.4.2 Systémové požadavky 

Sběr požadavků v doménovém inženýrství má za cíl identifikovat a zdokumentovat 

společné požadavky a variability pro předpokládanou množinu řešení, kterou bude možné 

vytvářet na základě společné platformy produktové řady. Jedná se o kontinuální činnost 

probíhající po dobu celého životního cyklu vyvíjené platformy. Jeden z hlavních účelů sběru 

požadavků je identifikace a zdokumentování externích variabilit. Vstupem jsou z největší části 

požadavky na nové vlastnosti, případně modifikace vlastností, platformy z produktového 

managementu. Dokumentace požadavků musí být dostatečná, aby na jejím základě bylo možné 

vytvářet návrh produktové řady. Dokumentace požadavků je také vstupem pro požadavky 

v aplikačním inženýrství a vytváření specifického řešení pro koncového zákazníka. 

Obrázek 2-9 popisuje vzájemné vazby mezi sběrem požadavků, produktovým 

managementem, návrhem a sběrem požadavků v aplikačním inženýrství. Na obrázku 1-9 je 

popsán informační tok mezi doménovými požadavky a ostatními procesy. Vstupem pro 

doménové požadavky (tok č. 1) ze strany produktového managementu je seznam existujících 

a plánovaných (produktový plán) komponentů a jejich variabilit. Výstupem směrem 

k produktovému managementu (tok č. 2) je návrh nových vlastností na základě sběru nových 

požadavků. V pravé části obrázku je komunikace s návrhem platformy. Vstupem pro doménové 

požadavky (tok č. 4) jsou žádosti o revidované a detailně zdokumentované požadavky 

a výstupem (tok č. 3) je model variabilit a společné vlastnosti pro vyvíjenou platformu. 

Ve spodní části obrázku 2-9 probíhá komunikace mezi doménovými požadavky a aplikačními 

požadavky pro konkrétní aplikaci. Výstupem z doménových požadavků (tok č. 5) je model 

variabilit a společné vlastnosti pro stávající platformu. Vstupem (tok č. 6) jsou požadavky na 

změnu, případně přidání nových doménových požadavků. [1] 
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Obrázek 2-9 Datové toky mezi doménovými požadavky a ostatními procesy 

 

Zdroj: [1, upraveno autorem] 

Mezi hlavní důvody, proč se liší doménové požadavky u vývoje dle metodiky 

produktových řad oproti vývoji každého řešení samostatně, patří: [1] 

 Při sběru požadavků se musí určit, které požadavky jsou společné pro všechny 

aplikace postavené na společné platformě, a které jsou specifické pro každou 

aplikaci zvlášť. 

 Jednotlivé variability mezi různými aplikacemi (případně verzemi) musí být 

zdokumentovsné v modelu variabilit. 

 V průběhu životního cyklu produktové řady se očekávají změny legislativní 

a standardů, které bude potřeba zapracovat do dalších verzí konkrétních 

aplikací. 

2.4.3 Návrh architektury platformy 

Hlavním účelem návrhu platformy je vytvořit referenční architekturu, na základě které 

se poté budou vytvářet jednotlivé verze aplikací pro koncového zákazníka. Architektura určuje 

jak se každý požadavek a variabilita identifikuje ve sběru požadavků (kapitola 2.4.2) promítne 

do navržené platformy produktové řady. Nejdůležitější propojení návrhu platformy s dalšími 

fázemi vývoje jsou: 

 Doménovými požadavky. 

 Realizací platformy. 

 Návrhem konkrétních aplikací. 
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Na obrázku 2-10 je zachycen datový tok mezi návrhem platformy a dalšími procesy 

vývoje. Návrh architektury dostává požadavky a model variabilit od procesu zabývajícím se 

sběrem požadavků (tok č. 1). V případě identifikace dalších potřebných požadavků je vrací zpět 

pro další analýzu (tok č. 2). Komunikace také probíhá s procesem, který zajišťuje realizaci 

platformy. Pro realizaci platformy vzniká návrh referenční architektury a jednotlivých 

znovupoužitelných komponentů (tok č. 3). Proces sběru požadavků z realizace přebírá zpět (tok 

č. 4) některé elementy, kde je potřeba udělat revizi návrhu případně návrh celý přepracovat tak, 

aby byl proveditelný. Na základě referenční platformy vznikají architektury konkrétních 

aplikací, které se vyhotovují v procesu zabývajícím se návrhem výsledné aplikace pro 

koncového zákazníka (tok č. 5 a 6). [1] 

Obrázek 2-10 Datové toky mezi návrhem platformy a ostatními procesy 

 

Zdroj: [1, upraveno autorem] 

Návrh architektury platformy dle metodiky produktových řad se liší od návrhu 

architektury systémů vyvíjených samostatně zejména kvůli následujícím důvodům: [1] 

 Navrhovaná platforma není společná pouze pro jeden systém, ale musí 

podporovat vytváření více různých systémů s různými variantami jejich 

vlastností. 

 Referenční platforma musí být navrhována tak, aby bylo možné v budoucnu 

jednoduše reagovat na změny požadavků jednotlivých aplikací. 

 Doménový návrh navrhuje znovupoužitelné moduly společné pro více aplikací.  
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2.4.4 Realizace 

Při realizaci v doménovém inženýrství vzniká implementace znovupoužitelných 

komponentů na základě navržené referenční architektury. Při realizaci vznikají i další artefakty 

vyvíjené aplikace jako jsou databázové tabulky, protokoly atd. Vzniká také mechanismus, který 

umožňuje vytváření jednotlivých variant řešení implementovaných v aplikačním inženýrství. 

Realizace platformy interaguje s dalšími procesy vývoje, které jsou: 

 Návrh referenční platformy (doménové inženýrství). 

 Testování referenční platformy (doménové inženýrství). 

 Realizací konkrétní aplikace na základě referenční platformy (aplikační 

inženýrství). 

Obrázek 2-11 znázorňuje vazby mezi realizací platformy a jednotlivými procesy vývoje. 

Proces realizace platformy implementuje variability a společné vlastnosti navržené v návrhu 

architektury (tok č. 1). Pokud se identifikuje chyba v návrhu, vrátí se jeho část k přepracování 

(tok č. 2). Komunikace probíhá i s procesem testování (tok č. 3), kterému předává 

implementované moduly a rozhraní aplikace i s příslušnou dokumentací. Nalezené chyby 

v implementovaném kódu jsou reportovány (tok č. 4) zpět do procesu realizace a následně 

opraveny. Konkrétní aplikace je vytvářená v rámci aplikačního inženýrství v procesu realizace 

a využívá k jejímu sestavení již implementované části znovupoužitelných modulů a variabilit 

(tok č. 5). Při realizaci v aplikačním inženýrství vznikají jednotlivé požadavky na úpravu 

znovupoužitelných modulů, případně vzniká potřeba implementace nových vlastností, které je 

nutné zapracovat do referenční architektury. [1]  
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Obrázek 2-11 Datové toky mezi realizací platformy a ostatními procesy 

 

Zdroj: [1, upraveno autorem] 

Doménová realizace v metodice produktových řad se liší od vývoje jednotlivých 

systémů zvlášť z následujících důvodů: [1] 

 Výsledkem doménové realizace jsou komponenty, které nejsou pevně 

provázány.  

 Komponenty jsou vyvíjeny, plánovány a navrhovány tak, aby je bylo možné 

používat v různých aplikacích a v různém kontextu. 

 Referenční architektura obsahuje konfiguraci existujících artefaktů, na základě 

které je možné zvolit různé varianty výsledného řešení. 

2.4.5 Testování 

Testování v doménovém inženýrství si klade za cíl validovat výstupy z jednotlivých 

procesů realizovaných v doménovém inženýrství. Testy jsou navrhované na základě výstupů ze 

sběru požadavků, návrhu referenční architektury a z implementace řešení. V procesu testování 

jsou vytvářené testy, které pokrývají většinu případů testovatelných na úrovni doménového 

inženýrství. Implementované testy jsou znovupoužitelné a lze je využít při vytváření konkrétní 

aplikace v aplikačním inženýrství. Návrh testů se provádí ještě před zahájením implementace 

platformy pro prověření, zda zvolený návrh umožňuje snadné testování vznikající platformy. 

V doménovém inženýrství vznikají pouze společné vlastnosti a variability pro celou 

platformu. Chybějící artefakty, které jsou konkrétní pro jednotlivé aplikace, značně komplikují 

testování platformy. Testování také ztěžují jednotlivé variability. Každý znovupoužitelný modul 
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existuje v jedné nebo více variantách, kde jednotlivé varianty je třeba otestovat i s jejími 

konkrétními případy užití. 

Chybějící artefakty lze nahradit objekty7 (někdy jsou označovány jako „falešné 

objekty“8), které budou simulovat jejich chování při integračních testech. Vytváření „falešných 

objektů“ má tři hlavní nedostatky: [1] 

 Nutnost věnovat velké úsilí implementaci „falešných objektů“. 

 „Falešné objekty“ implementují pouze nejdůležitější vlastnosti chybějících 

artefaktů. Některé chyby se tudíž nemusí při jejich použití projevit. 

 „Falešné objekty“ je nutné otestovat. 

2.5 Aplikační inženýrství 

Aplikační inženýrství se zabývá tvorbou konkrétních aplikací. Ve vytvářené aplikaci je 

snaha využít co největší množství znovupoužitelných komponentů vytvořených 

a zdokumentovaných v jednotlivých fázích vývoje v doménovém inženýrství. Hlavní úkoly 

v aplikačním inženýrství jsou: 

 Zvážit využití variability a společných vlastností implementovaných 

v doménovém inženýrství při definování požadavků na konkrétní aplikaci. 

 Zdokumentování zvolených variant z jednotlivých variabilit. 

 Propojit požadavky na aplikace s návrhem, implementací a testy. 

 Vyhodnotit dopad změn v aplikačním inženýrství na komponenty 

implementované v doménovém inženýrství. 

Aplikační inženýrství se skládá z pěti základních podprocesů, které jsou zobrazené na 

obrázku 2-12. Následující kapitoly popisují detailněji konkrétní podprocesy aplikačního 

inženýrství. [1] 

  

                                                      
7 Objekty simulující chování chybějících artefaktů se anglicky nazývají „Test Stubs“. 
8 Falešné objekty, neboli anglicky Mock Objects. 
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Obrázek 2-12 Jednotlivé podprocesy aplikačního inženýrství 

  

Zdroj: [1, upraveno autorem] 

Aplikace vytvářené v aplikačním inženýrství lze rozdělit na dvě kategorie: [1] 

 Aplikace, které využívají pouze znovupoužitelné artefakty vytvořené 

v doménovém inženýrství. Jsou zdokumentovány pouze požadavky aplikace, na 

základě kterých se vyberou jednotlivé varianty variabilit a vytvoří se výsledné 

řešení. 

 Aplikace využívající komponenty, které nejsou součástí referenční platformy 

vytvořené v doménovém inženýrství. Požadavky, které nejsou zpracováné 

v rámci doménového inženýrství, se musí zdokumentovat, navrhnout 

a realizovat ve všech procesech v aplikačním inženýrství. Cena aplikace je vyšší 

než u první kategorie. 

2.5.1 Požadavky konkrétní aplikace 

Hlavním cílem specifikace požadavků pro konkrétní aplikaci je získat a zdokumentovat 

požadavky na aplikaci. Dalším neméně důležitým cílem je snaha o využití co nejvíce 

sesbíraných a zdokumentovaných požadavků v doménovém inženýrství. Důležitá aktivita 

v rámci sběru požadavků na aplikaci je komunikace doménových požadavků se zákazníkem 

a produktovým managementem.  

Komunikace se zákazníkem probíhá tak, že jsou mu v první řadě prezentovány společné 

vlastnosti platformy a její externí variability (a možné varianty). Na základě obecných vlastností 

se hledá průsečík vlastností, které budou nejlépe splňovat zákazníkovi požadavky. Pokud má 

zákazník požadavky na funkcionality, které nejsou součástí referenční platformy, musí se 

zdokumentovat a zapracovat do všech dílčích fází vývoje řešení9. 

Proces sběru požadavků v aplikačním inženýrství komunikuje s dalšími procesy: 

                                                      
9 Sběr požadavků, návrh architektury, implementace architektury, testování aplikace. 
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 Produktový management. 

 Doménové inženýrství – sběr požadavků. 

 Návrh architektury konkrétní aplikace. 

Obrázek 2-13 znázorňuje komunikaci sběru požadavků v aplikačním inženýrství 

s dalšími dílčími procesy. Komunikace probíhá s produktovým managementem, od kterého 

přebírá jednotlivé artefakty a variability znovupoužitelných komponentů (tok č. 1) používaných 

při vytváření konkrétní aplikace. Výstupem směrem k produktovému managementu (tok č. 2) 

jsou návrhy na změny, případně přidání nových funkcionalit do referenční platformy. Vstupem 

z doménových požadavků (tok č. 3) je model variabilit a společné požadavky na 

znovupoužitelné artefakty, které se budou využívat v aplikačním inženýrství. Výstupem (tok 

č. 4) jsou požadavky na změnu, případně přidání doménových požadavků. Probíhající 

komunikace s návrhem konkrétní aplikace má z důvodu lepší podpory návrhu architektury jako 

vstup (tok č. 6) žádosti o revidování požadavků vyvíjené aplikace. Výstupem (tok č. 5) je 

kompletní specifikace požadavků a jejich dokumentace vyvíjené aplikace. [1] 

Obrázek 2-13 Datové toky mezi sběrem požadavků pro konkrétní aplikaci a ostatními procesy 

 

Zdroj: [1, upraveno autorem] 

Hlavní rozdíly mezi sběrem požadavků v aplikačním inženýrství v metodice 

produktových řad a sběrem požadavků u vývoje každého systému jednotlivě jsou: [1] 

 Většina požadavků je odvozena od existujících požadavků v produktové řadě. 

 Musí být zdokumentovány rozdíly mezi existujícími požadavky v produktové 

řadě a požadavky specifickými pro vytvářenou aplikaci. 
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2.5.2 Návrh aplikací 

Návrh aplikací je proces vytvářející specifickou architekturu pro navrhovanou aplikaci. 

Návrh aplikace vychází z referenční platformy vytvářené v doménovém inženýrství. Úkolem 

návrhu architektury je zapracovat variability a jejich konkrétní varianty z referenční architektury 

a zakomponovat do vznikající architektury specifické požadavky pro konkrétní aplikaci. 

Specifické požadavky pro vznikající aplikaci jsou výstupem ze sběru požadavků. 

Proces návrhu aplikace interaguje s dalšími podprocesy vývoje řešení, kterými jsou: 

 Sběr požadavků pro konkrétní aplikaci. 

 Návrh referenční architektury. 

 Implementace aplikace. 

Obrázek 2-14 znázorňuje datové toky mezi návrhem aplikace a dalšími podprocesy 

vývoje aplikace. Vstupem pro návrh architektury aplikace z procesu sběru požadavků (tok č. 1) 

je ucelená specifikace všech požadavků na vznikající systém. Výstupem jsou žádosti na změnu 

nebo revidování konkrétních požadavků (tok č. 2). Vstupem z návrhu referenční architektury 

(tok č. 3) je navržená referenční architektura, jejíž součástí jsou jednotlivé komponenty 

a variability. Výstupem (tok č. 4) jsou požadavky na změnu, případně přidání nových 

komponentů a variabilit do referenční architektury. Výstupem z návrhu aplikace směrem 

k procesu implementace (tok č. 5) je návrh architektury aplikace. Vstupem z implementace 

architektury (tok č. 6) jsou chyby objevené v návrhu při samotné implementaci, které musí být 

přepracované a poté vrácené zpět k implementaci.[1] 

Obrázek 2-14 Vztahy mezi návrhem aplikace a ostatními procesy vývoje 

 

Zdroj: [1, upraveno autorem] 
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Návrh architektury aplikace v aplikačním inženýrství dle metodiky produktových řad se 

liší od návrhu architektury jednotlivě vyvíjených aplikací z následujících důvodů: [1] 

 Návrh architektury není vytvářen od začátku, ale zaměřuje se hlavně na 

znovupoužití již existujících artefaktů a variabilit v referenční platformě. 

 Návrh architektury musí být v souladu s pravidly navrženými v referenční 

architektuře (týká se to použití znovupoužitelných komponentů i částí 

specifických pouze pro právě vyvíjenou aplikaci). 

 Každý návrh na změnu oproti referenční architektuře musí být vyhodnocený, 

aby se zajistilo, že její přínos bude větší než požadovanou vlastnost 

implementovat od základů znovu. 

2.5.3 Implementace aplikace 

Implementace aplikace má za cíl vytvořit řešení, které bude testovatelné z důvodu 

zajištění odpovídající kvality při uvedení produktu na trh. Hlavní cíl implementace je vytvoření 

specifických komponentů pro vyvíjenou aplikaci a propojení se znovupoužitelnými artefakty 

z doménového inženýrství. Je nutné doménové artefakty správně nakonfigurovat10 se správnými 

variantami. 

Proces implementace aplikace spolupracuje s dalšími procesy vývoje aplikace: 

 Návrh aplikace (aplikační inženýrství). 

 Realizace platformy (doménové inženýrství). 

 Testování aplikace (aplikační inženýrství). 

Obrázek 2-15 znázorňuje vazby mezi implementací aplikace a dalšími fázemi vývoje 

aplikací v metodice dle produktových řad. V rámci komunikace s návrhem aplikace 

(architektury) přebírá proces implementace samotný návrh aplikace (tok č. 1). Jako výstup pro 

návrh jsou zjištěné chyby, které je nutné zapracovat do existujícího návrhu (tok č. 2). Vstupem 

pro implementaci od doménové realizace (tok č. 5) platformy jsou konkrétní již vytvořené 

artefakty, rozhraní a variability. Výstupem (tok č. 6) jsou pak požadavky na změnu 

implementace existujících artefaktů a případně požadavky na přidání nových artefaktů do 

referenční architektury. V neposlední řadě probíhá komunikace s procesem, který se stará 

o testování a validování vznikající aplikace. Vstupem pro testy (tok č. 3) je samotná aplikace 

                                                      
10 Pod pojmem konfigurace je myšleno zvolení správného nastavení doménového artefaktu, aby 

podporoval předem specifikované varianty vlastností. 
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a popis jejího rozhraní. Výstupem z procesu testování (tok č. 4) jsou reporty obsahující zjištěné 

chyby v aplikaci a jejím rozhraní. [1] 

Obrázek 2-15 Vztahy mezi implementací aplikace a dalšími podprocesy vývoje aplikace 

 

Zdroj: [1, upraveno autorem] 

Zásadní rozdíly mezi implementací aplikace v aplikačním inženýrství dle metodiky 

produktových řad a implementací jednotlivých aplikací zvlášť jsou: 

 Většina komponentů není vyvíjená znovu pro každou aplikaci zvlášť, ale jsou 

využívané a konfigurované již existující artefakty vzniklé v rámci doménového 

inženýrství. 

 Při vytváření specifických modulů pro právě vznikající aplikace musí být brán 

ohled na rozhraní a strukturu již existujících komponentů. 

2.5.4 Testování aplikace 

Testování aplikace zajišťuje dosažení odpovídající kvality aplikace před jejím 

uvolněním koncovému zákazníkovi. Při testování v aplikačním inženýrství se využívají již 

vytvořené testy v doménovém inženýrství a vytváří se nové testy pro specifické komponenty 

a varianty vyvíjeného řešení. 

Testování aplikace v aplikačním inženýrství spolupracuje s dalšími fázemi vývoje: 

 Sběr požadavků (aplikační inženýrství). Specifikované požadavky slouží pro 

navržení testovacích scénářů. 
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 Návrh architektury (aplikační inženýrství), který se používá pro účely 

integračních testů. 

 Implementace aplikace (aplikační inženýrství). Hotová aplikace je vstupem pro 

jednotkové testy. 

 Testování (doménové inženýrství). Využívají se již vytvořené testovací 

artefakty pro znovupoužitelné komponenty. 

Klíčové pro vytvoření funkčních testů je správné pochopení jednotlivých bodů 

variabilit, definovaných variant v doménových artefaktech a znalost jejich mapování 

v doménových testech platformy. Důležitá je také znalost zvolených variant variabilit11 a jejich 

chování. Jednotlivé scénáře a plány testování aplikace musí být modifikovány pro konkrétní 

aplikaci, pokud jsou zanášeny změny oproti referenční architektuře (např. nové komponenty, 

které interagují se znovupoužitelnými artefakty). 

Hlavní rozdíly testování aplikace v aplikačním inženýrství dle metodiky produktových 

řad oproti testování systémů vyvíjených samostatně jsou: [1] 

 Většina testů není vytvářena znovu, ale jsou použité již hotové z doménového 

inženýrství. 

 Jsou vytvářené testy pro kontrolu zvolených variant a provázání nových 

artefaktů se znovupoužitelnými komponenty. 

 

  

                                                      
11 Konfigurace konkrétních variant variabilit se provádí již v návrhu architektury. 
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3 Platforma Eclipse 

Platformu Eclipse zaštiťuje společnost Eclipse Foundation. Pod značkou Eclipse se 

vyvíjí mnoho projektů a tato práce se zaměřuje pouze na projekt Eclipse IDE a vývoj rozšíření 

pro usnadnění vývoje softwaru dle metodiky produktových řad. Aplikace Eclipse IDE je „Open 

Source“12 a je vydána pod licencí EPL13. V následující kapitole jsou popsány všechny klíčové 

komponenty a technologie, které byly využity pro implementaci praktické části práce 

v prostředí platformy Eclipse.[12] [18] 

3.1 Architektura platformy  

Platforma Eclipse je kompletně založena na konceptu plug-inů14 (kapitola 3.2 se věnuje 

konceptu plug-inů podrobněji). Každý komponent v platformě je strukturovaný set jednoho až 

několika plug-inů implementujících konkrétní funkcionalitu.   

Obrázek 3-1 znázorňuje Eclipse SDK (Standard Development Kit) jehož klíčový 

komponent je platforma Eclipse. Platforma se skládá z jednotlivých komponentů, které tvoří 

další dílčí strukturované bloky kódu (plug-iny). Součástí platformy je Workspace (pracovní 

prostor), kde se ukládá aktuální fyzická cesta složky na disku, ve které uživatel právě pracuje. 

Ve Workspace jsou uloženy projekty vytvořené uživatelem, zdrojové soubory, obrázky, atd. Je 

zde také uložené nastavení a případně logy a meta data pro konkrétní plug-iny. Druhou částí 

platformy Eclipse je Workbench, kde je implementované UI platformy a rozhraní pro 

rozšiřování dalšími vývojáři. Workbench umožňuje úpravu UI pomocí bodů rozšíření (detailně 

popsáno v podkapitole 3.2.3). Součástí komponentu Workbench jsou technologie SWT a JFace 

(dále se jim věnuje podkapitola 3.2.2) pro vývoj UI. Součástí jsou také komponenty Help (sada 

plug-inů, které poskytují nápovědu uživateli) a Team (sada plug-inů podporující kooperaci více 

vývojářů na jednom projektu). Zbývajícím dvěma komponentům JDT a PDE se věnuje kapitola 

3.2. Nejdůležitějším komponentem v platformě je „Runtime Platform“. Runtime platformy 

(jádro) je implementovaný za pomocí technologie Eclipse Equinox15. Při startu Eclipse IDE se 

první spustí runtime, který vyhledá specifikace jednotlivých plug-inů a spustí je ve správném 

pořadí. Runtime platformy umožňuje registraci nových rozšíření (případně zastavení již 

běžících rozšíření) rozšíření i při běhu prostředí.[7] [8] [10]   

                                                      
12 Open Source – volně šiřitelný software, zdrojové kódy jsou dostupné každému vývojáři. 
13 EPL - Eclipse Public License. 
14 Plug-in - rozšíření 
15 Eclipse Equinox je referenční implementace OSGi specifikace. OSGi specifikace definuje modulární 

architekturu v jazyce Java. 
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Obrázek 3-1 Schéma platformy Eclipse a Eclipse SDK 

  

Zdroj: [8] 

3.2 Vývoj plug-inů 

Rozšíření pro Eclipse IDE je implementováno pomocí jazyka Java a je potřeba mít 

nainstalované Java SDK a Eclipse IDE i s požadovanými rozšířeními. Prerekvizitám pro vývoj 

se věnuje podkapitola 3.2.1. Každý plug-in pro vývojový nástroj Eclipse IDE musí obsahovat 

několik základních souborů. Mezi ty nejdůležitější patří MANIFEST.MF, plugin.xml 

a build.properties, konkrétně se jim věnuje podkapitola 3.2.3. Pro vývoj plug-inu bylo použito 

Eclipse API 3.x16. 

3.2.1 Prerekvizity 

Samotná platforma Eclipse je multiplatformní a Eclipse IDE tak lze spustit na 

kterémkoliv operačním systému (Windows, Linux, MacOS). Implementace samotného plug-inu 

se provádí v programovacím jazyce Java. Pro vývoj plug-inů nad platformou Eclipse je potřeba 

splnit několik následujících předpokladů: 

 Nainstalovat Java SDK a nastavit systémovou proměnou PATH. [14] 

 Stáhnout a rozbalit Eclipse Standard (obsahuje nástroje pro usnadnění vývoje 

rozšíření). [13] 

                                                      
16 K dispozici je i Eclipse API 4.x, nicméně jeho plná podpora je zatím pouze pro Eclipse RCP. Při vývoji 

rozšíření pro Eclipse IDE se stále musí využívat vrstva kompatibility a její aplikační model z verze 3.x. 

Aplikační model verze 4.x bude dostupný až od Eclipse IDE 4.4. 
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 V případě, že je používán již fungující Eclipse IDE je potřeba zajistit, aby byly 

nainstalovány rozšíření JDT (Java Development Toolkit) a PDE (Plug-in 

Developer Environment) viz obrázek 3-1. 

3.2.2 Uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní je často označované pouze zkratkou UI17. Vznikající rozšíření 

může přidávat nové grafické prvky, případně celá nová okna do již běžící instance Eclipse IDE. 

Nové elementy UI jsou implementované nad základní komponent platformy Workbench, který 

je znázorněn na obrázku 3-1. Workbench poskytuje jednotnou strukturu a body rozšíření 

stávajícího grafického vzhledu. Pro implementaci nových grafických prvků lze použít jednu ze 

dvou dostupných technologií: [7] 

 SWT (Standard Widget Toolkit) – set grafických knihoven. Vývojář používá 

nezávislé API na zvolené platformě (Windows, Linux atd.). Samotná 

implementace SWT, ale používá grafickou knihovnu konkrétního operačního 

systému. [11] 

 JFace – využívá technologii SWT a implementuje pomocí ní nejběžnější 

komponenty, které se používají při vytváření UI. JFace například obsahuje 

komponenty jako TreeViewer (vykreslení stromové struktury a usnadnění práce 

s událostmi apod.), ListViewer (vykreslení seznamu a ulehčení práce 

s událostmi apod.), Dialog, pomocné třídy pro práce s obrázky apod. Všechny 

komponenty obsažené v JFace je možné implementovat v samotné technologii 

SWT, ale je k tomu nutné vyvinout daleko větší úsilí než s použitím 

frameworku JFace. [15] 

3.2.3 Konfigurační soubory 

Plug-in pro Eclipse IDE musí splňovat základní strukturu a obsahovat důležité 

konfigurační soubory. Při vytváření projektu pomocí nástrojů pro vývoj plug-inů v Eclipse IDE 

jsou povinné soubory automaticky vygenerované i se strukturou a základní konfigurací nového 

projektu. Mezi důležité konfigurační soubory patří: [16] 

 META-INF/MANIFEST.MF – jedná se o OSGi manifest (konfigurační soubor), 

kde jsou specifikované závislosti, minimální verze Javy pro spuštění plug-inu, 

                                                      
17 UI (User Interface) neboli uživatelské rozhraní. 
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verze plug-inu a název vyvíjeného rozšíření apod. Formát souboru dodržuje 

standardů jazyka Java18. 

 plugin.xml – konfigurační soubor plugin.xml není povinný. Obvykle není 

potřeba u rozšíření, které nepracují s UI aplikace. Jsou zde popisy 

tlačítek/menu19, specifikovaná a nastavená jednotlivá rozšíření plug-inů, které 

běží ve spuštěné instanci Eclipse IDE (např. je zde zaregistrováné pomocí bodu 

rozšíření org.eclipse.ui.menu nové tlačítko, které bude umístěné v hlavní 

nabídce „File“ v Eclipse IDE). Koncept bodu rozšíření je podrobněji rozepsaný 

v podkapitole 3.2.4. 

 build.properties – konfigurační soubor je používán rozšířením PDE při vývoji 

a kompilaci plug-inu. Soubor není povinný, pokud nejsou používané žádné 

knihovny, obrázky apod. Jsou zde například relativní cesty k používaným 

knihovnám třetích stran, konfiguračním souborům jako plugin.xml 

a MANIFEST.MF. 

Konfigurační soubory nemusí být upravované pouze v textové podobě, ale rozšíření 

PDE nabízí přehledný grafický editor konfiguračních souborů. 

3.2.4 Rozšíření a bod rozšíření 

Koncept vývoje plug-inů pro platformu Eclipse je znázorněný na obrázku 3-2 a nabízí 

dva druhy rozšíření plug-inů: 

 Bod rozšíření – plug-in vystavuje veřejné API, aby bylo možné se na něj 

připojit z dalších plug-inů a rozšířit tak jeho funkcionalitu. Veřejné API je 

popsané pomocí XML souboru, které je specifikované v souboru plugin.xml. 

V uživatelském rozhraní rozšíření PDE souboru plugin.xml je bod rozšíření 

konfigurovaný na záložce „Extension Point“. 

 Rozšíření – nový plug-in je možné napojit přes bod rozšíření na již existující 

a běžící plug-iny v Eclipse IDE. Rozšíření se specifikuje v konfiguračním 

souboru plugin.xml a lze použít uživatelské rozhraní PDE (záložka 

„Extensions“) pro snadnější konfiguraci. 

  

                                                      
18 Každý konfigurační parametr začíná na novém řádku a soubor musí končit prázdným řádkem. 

Konfigurační soubor má i některá omezení, jako např. maximální počet 72 znaků na jednom řádku. 
19 Díky tomu lze načítat konkrétní třídy rozšíření až po vyvolání akce menu/tlačítka a nemusí tak být vše 

načteno hned při startu Eclipse IDE, čímž se značně zrychluje jeho spuštění.  
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Obrázek 3-2 Schéma bodu rozšíření a rozšíření 

 

Zdroj: [17, upraveno autorem] 

3.2.5 Editor a View 

Editor a View jsou využívány pro zobrazování dat uživateli a také pro jejich změny. 

Hlavní rozdíl mezi View a Editorem je jejich rozdílné chování. Oba grafické elementy pro 

prezentaci dat jsou vytvářené pomocí rozšíření existujících plug-inů. 

Editor 

Editor využívá bod rozšíření komponentu org.eclipse.ui.editors. Třída, která 

implementuje editor, musí dědit od rodičovské třídy org.eclipse.ui.part.EditorPart, nebo jejího 

potomka20. 

Editor se standardně ukládá explicitně po zvolení akce „Uložit“ v menu Eclipse IDE, 

případně stisknutí klávesové zkratky CTRL+S. Jsou implementované také metody pro „uložení 

jako“ a ostatní běžně známé vlastnosti textového editoru. Implementovaný editor nemusí být 

pouze textový, ale je možné implementovat i formulářový apod. (zmiňované chování zůstává 

stejné). 

View 

View využívá bod rozšíření komponentu org.eclipse.ui.views. Třída implementující 

konkrétní view musí dědit od rodičovské třídy org.eclipse.ui.part.ViewPart případně jejího 

potomka. Třída musí také implementovat metodu createPartControl s parametrem Composite, 

která je volaná v rámci životního cyklu vytváření view a přidává grafické komponenty do UI 

Eclipse IDE. 

                                                      
20 V případě plug-inu, který je součástí práce, editor dědí od třídy org.eclipse.ui.forms.editor.FormEditor. 
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View se nejčastěji používá v Eclipse IDE pro prezentaci dat (např. „error log“, „package 

explorer“ apod.). View lze použít i pro editaci dat, ale chování není stejné jako v případě 

grafického komponentu editor (ukládání se běžně neprovádí pomocí zkratek CTR+S nebo přes 

menu aplikace a zvolení položky „Uložit“). Ukládání se ve většině případů provádí implicitně, 

ale je možné implementovat tlačítka (případně položky v menu) pro explicitní ukládání.  

3.2.6 Content assist 

Jeden z příkladů rozšíření existujícího plug-inu pomocí bodu rozšíření lze uvést přidání 

obsahu do nástroje JDT21, konkrétně jeho části „Content assist“. Content assist (obrázek 3-3) 

napovídá klíčová slova a názvy tříd, metod, proměnných atd. a usnadňuje tak vývoj v jazyce 

Java v Eclipse IDE. Funkcionalitu je možné rozšířit novým plug-inem, který bude přidávat nový 

požadovaný obsah do kontextové nabídky při psaní zdrojového kódu. 

Plug-in rozšiřující nástroj JDT, konkrétně Content assist musí využívat bodu rozšíření 

javaCompletionProposalComputer22. Třída, která implementuje funkcionalitu nové vlastnosti, 

musí implementovat rozhraní IJavaCompletionProposalComputer23 a implementovat veřejné 

metody definované v rozhraní. Obsah musí být načtený nejpozději do pěti sekund jinak je 

uživatel upozorněný na dlouho trvající operaci s možností zakázat plug-in, který prodlevu 

způsobuje. 

Obrázek 3-3 Java Content assist v aplikace Eclipse IDE 

 

Zdroj: [plug-in, který je součásti práce] 

                                                      
21 JDT – Java Development Toolkit. Jedná se o sadu plug-inů pro podporu vývoje v jazyce Java. 
22 Celý název: org.eclipse.jdt.ui.javaCompletionProposalComputer. 
23 Celý název: org.eclipse.jdt.ui.text.java.IJavaCompletionProposalComputer. 
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3.2.7 Export plug-inu 

Možností jak vyexportovat plug-in jako instalovatelný balíček je více. Při implementaci 

plug-inu pro podporu vývoje dle produktových řad byl zvolený typ instalace pomocí „Update 

Site“. Postup vytvoření „Update Site“ je následující: 

 Musí být vytvořený nový projekt typu „Feature Project“. 

 Do konfiguračního souboru feature.xml musí být přiřazeny všechny dílčí plug-

iny (každá Update Site se může skládat z více než jednoho plug-inu, které 

budou nainstalované). 

 Konfigurační soubor feature.xml umožňuje nastavit název Update Site, popis, 

licenční podmínky užívání atd. 

 Feature projekt musí být vyexportovaný jako Export – Deployable features, kde 

je zvolené umístění, kam se feature projekt vyexportuje. 

Instalace plug-inu je následně stejná jako u většiny již existujících rozšíření nástroje 

Eclipse IDE. Popis instalace plug-inu pro podporu vývoje dle produktových řad je zaznamenaný 

v kapitole 5.4. 
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4 Analýza plug-inu pro podporu vývoje dle metodiky 

produktových řad 

S vytvořeným plug-inem do vývojového nástroje Eclipse IDE budou pracovat vývojáři 

produktových řad (a produktů vznikajících na základě produktové řady) a analytici, kteří mohou 

spravovat moduly a variability produktové řady. Základní funkce plug-inu jsou: 

 Podpora pro produktové řady vyvíjené v programovacím jazyku Java za pomocí 

vývojového nástroje Eclipse IDE. 

 Vytvoření produktové řady. 

 Import existující produktové řady. 

 Správa modulů a variabilit obsažených v produktové řadě. 

 Vytváření nových aplikací, které vychází z referenční architektury produktové 

řady. 

 Analýza zdrojových kódů a existujících zákaznických řešení pro zjištění dopadů 

jednotlivých změn v základní produktové řadě. 

4.1 Specifikace požadavků 

V této kapitole jsou specifikované funkce plug-inu pro vývoj aplikací dle metodiky 

produktových řad a jeho vstupy a výstupy. 

4.1.1 Funkce plug-inu 

 Vytvoření produktové řady. 

 Import produktové řady z konfiguračního souboru ve formátu Yaml24. 

 Správa modulů a variabilit jednotlivých produktových řad. 

 Analýza zdrojového kódu – vypsání výskytů použití variabilit a modulů 

ve zdrojovém kódu. 

 Analýza dopadu – vypsání všech zákaznických řešení, kde je využitý konkrétní 

modul nebo variabilita z produktové řady. 

 Vytváření nového zákaznického řešení z existující produktové řady. 

                                                      
24 Yaml je standard pro serializaci dat dobře čitelný i pro člověka [http://www.yaml.org/] 
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 Správa jednotlivých zákaznických řešení. 

 Napovídání názvů variabilit a modulů ve zdrojovém kódu. 

 Podpora pro variability v analýze a další dokumenty, které mají specifikaci 

ve formátu XML. 

4.1.2 Vstupy plug-inu 

 Specifikace jednotlivých modulů a variabilit. 

 Zdrojový kód. 

 Obrázky a ostatní soubory využívané produktovou řadou. 

 Dokumenty produktové řady - specifikace, testy, analýzy, atd. 

4.1.3 Výstupy plug-inu 

 Vytvořená konfigurace pro produktovou řadu. 

 Konkrétní zákaznické řešení s příslušnými zdrojovými kódy a dokumenty podle 

zvolených modulů a variabilit. 

4.1.4 Nefunkční požadavky 

Implementovaný plug-in pro podporu vývoje dle metodiky produktových řad je určen 

pro aplikaci Eclipse IDE, kterou lze používat na různých platformách. To znamená, že není 

nutné vynakládat žádné úsilí na úpravu plug-inu pro jinou platformu než je Microsoft 

Windows 725. Implementace plug-inu využívá souborové databáze H2, která je poskytovaná 

jako open source zdarma pod licencí Mozilla Public License. 

4.2 Analýza 

V této kapitole je podrobně analyzovaný implementovaný plug-in. Kapitola se skládá 

z datové a funkční analýzy. Datová analýza obsahuje databázové schéma použité pro ukládání 

informací o produktové řadě a jednotlivých konkrétních řešeních. Funkční analýza se zabývá 

analýzou a popisem jednotlivých procesů a operací prováděné implementovaným plug-inem. 

4.2.1 Datová analýza 

Výstupem datové analýzy je správně navržená struktura databázového schématu a jsou 

v modelu zohledněné všechny požadavky na jednotlivé funkce specifikované ve specifikaci 

                                                      
25 Plug-in byl otestovaný na operačním systému Microsoft Windows 7. 
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požadavků. Databázové schéma je v 3NF a jsou zohledněné důležité faktory jako je 

konzistence, integrita a redundance dat. 

Na obrázku 4-1 je znázorněný ER diagram databázového schématu, který je používaný 

pro uložení informací o produktové řadě a konkrétních řešeních, které z ní vychází. Datový 

slovník, který popisuje strukturu uloženou v databázi, je v příloze A. 

Obrázek 4-1 ER diagram používaný pro ukládání dat plug-inu 

 

4.2.2 Funkční analýza 

První krok v analýze implementovaného plug-inu je popsání jednotlivých procesů 

pomocí use case26 diagramu. Use case diagram (obrázek 4-2) popisuje celkový pohled na 

systém. Na levé straně diagramu jsou znázorněni jednotliví aktéři, kteří budou pracovat se 

systémem a specifikované procesy, které budou používat. V pravé části diagramu jsou 

specifikované jednotlivé procesy a jejich dílčí podprocesy. 

  

                                                      
26 Use case, znamená případ užití 
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Obrázek 4-2 Use case diagram 

 

Procesy 

V této kapitole jsou podrobně popsané  jednotlivé procesy z use case diagramu – 

diagram případu užití (obrázek 4-2). Složitější procesy jsou znázorněné pomocí diagramu 

datových toků27 a sekvenčního diagramu. 

Vytváření nových aplikací z produktové řady 

Vytváření konkrétních řešení pro koncového zákazníka vycházejících 

z existující produktové řady. Proces je popsaný na obrázku 4-3 a obrázku 4-4. 

  

                                                      
27 DFD diagram 
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Obrázek 4-3 Diagram datových toků vytváření nové aplikace z produktové řady 

 

Obrázek 4-4 Sekvenční diagram vytváření nové aplikace z produktové řady 

 

Správa zákaznických řešení 

Po vytvoření zákaznického řešení z produktové řady, lze spravovat jejich nastavení. 

Vývojář například může konfiguraci zákaznického řešení vymazat z databáze, případně 

přidat/upravit konkrétní moduly nebo variability. 

 DeleteCustomeLine (vymaže vytvořené zákaznické řešení). 

o Vstup: konkrétní zákaznické řešení. 

 UpdateCustomeLine (upraví zákaznické řešení). 

o Vstup: konkrétní zákaznické řešení. 

o Upravovat lze moduly, variability a elementy konkrétního řešení. 

Podpora při psaní zdrojových kódů 

Bod variability je ve zdrojových kódech umístěn do bloku komentářů (viz obrázek 4-5). 

Blok komentářů lze vygenerovat pomocí klávesové zkratky ctrl+mezera a napsání klíčového 

slova variability. V prvním komentáři je umístěné klíčové slovo „@variability“ a následně 
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název variability. Název variability napovídá opět klávesová zkratka ctrl+mezera a psaní 

začátku názvu variability. V nabídce se nabízí pouze variability platné v daném kontextu. 

Variability se hledají na základě Java balíčku (package). Balíček musí být přiřazený k modulu 

v konfiguračním souboru configuration.productline, ve kterém se variabilita nachází. 

Obrázek 4-5 Příklad bodu variability ve zdrojovém kódu 

 

Obdobně je tomu u inicializace modulu ve zdrojovém kódu, viz obrázek 4-6. 

Obrázek 4-6 Příklad inicializace modulu ve zdrojovém kódu 

 

 GetVariabilities (vrátí seznam jmen všech variabilit pro daný Java package). 

o Vstup: Java package dané třídy, ve které se má bod variability vytvořit. 

 GetModules (vrátí seznam jmen všech dostupných modulů). 

Analýza zdrojových kódů 

Pro usnadnění práce s moduly a variabilitami slouží analýza zdrojového kódu. Proces 

analýzy projde všechny soubory s implementací a zjistí, ve kterých souborech se nachází 

příslušná variabilita/modulu, a na kterém řádku. Proces je detailně zobrazený na obrázku 4-7. 

 GetPositionOfVariability (vrátí výskyt variability ve zdrojových kódech). 

o Vstup: konkrétní variabilita. 

 GetPositionOfModule (vrátí výskyt modulu ve zdrojových kódech). 

o Vstup: konkrétní modul.  
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Obrázek 4-7 Sekvenční diagram analýzy zdrojových kódů 

 

Analýza dopadů změn na existující řešení 

Pokud existují řešení vytvořená pomocí plug-inu na základě produktové řady, je možné 

vyhledávat, ve kterých řešeních jsou použité konkrétní moduly nebo variability. 

 WhereUsedModule (vyhledá, ve kterých zákaznických řešeních je použítý daný 

modul). 

o Vstup: konkrétní modul produktové řady. 

 WhereUsedVariability (vyhledá, ve kterých zákaznických řešeních je použitá 

daná variabilita). 

o Vstup: konkrétní variabilita modulu. 
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Import existující produktové řady 

Při prvním spuštění Eclipse IDE s plug-inem pro podporu vývoje dle produktových řad 

je možné importovat již existující produktovou řadu. Je možné si vybrat, zda se produktová řada 

bude importovat do již existující databáze nebo jestli se při importu vytvoří databáze nová. 

 ImportFromDB (import produktové řady z již existující databáze). 

o Vstup: přístupové údaje k databázi s produktovou řadou a ID produktové 

řady (k získání ID je využitý vizuální komponent při importu). 

 ImportFromYaml (import produktové řady ze souboru ve formátu Yaml). 

o Vstup: cesta k souboru ve formátu Yaml. 

Vytvoření nové produktové řady 

Při prvním spuštění plug-inu je možné vytvořit produktovou řadu a data ukládat do již 

existující databáze, nebo do nově vytvořené databáze. 

 UseExistingDatabase (použití existující databáze). 

o Vstup: přístupové údaje k existující databázi. 

 UseNewDatabase (vytvoření nové databáze přímo v projektu aplikace). 

o Vstup: přístupové údaje k nově vzniklé databázi. 

Správa modulů a variabilit v produktové řadě 

Spravovat moduly v produktové řadě je možné z pozice analytika, programátora 

i vedoucího programátora. Lze zakládat nové, upravovat a smazat stávající elementy. Vytvářet 

moduly a variability lze ve zdrojovém kódu. Inicializace modulu a bodu variability je 

ve zdrojovém kódu ohraničena blokem komentářů (viz obrázek B-8 v příloze). Variabilita může 

být také v dokumentu s požadavky, analýzou systému apod. Mezi dva požadavky na výsledný 

dokument s variabilitou (například dokument s analýzou systému) patří formát XML 

a ohraničení bodu variability blokem komentářů (viz obrázek B-9 v příloze). 

 AddNewModule (přidání nového modulu). 

 EditModule (editace modulu). 

 DeleteModule (smazání modulu). 
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 AddNewVariability (přidání variability). 

 EditVariability (editace variability). 

 DeleteVariability (smazání variability). 
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5 Implementace 

Implementace plug-inu pro podporu vývoje dle produktových řad je provedená 

v programovacím jazyku Java (verze 7). Celá aplikace byla vyvinutá na operačním systému 

Windows 7 ve vývojovém nástroji Eclipse IDE, ve kterém je nutné mít nainstalované všechny 

potřebné plug-iny pro možnost vývoje nového rozšíření. Plug-iny a další prerekvizity jsou 

podrobně popsané v kapitole 3. Jako databázové úložiště pro konfiguraci produktové řady byla 

zvolená souborová databáze H2. Do konfiguračního souboru uloženého u projektu s názvem 

„configuration.productline“ jsou ukládaná pouze data potřebná k připojení k databázi a 

identifikační číslo zobrazované produktové řady. Konfigurační soubor je uložený ve formátu 

Java Properties (klíč=hodnota). 

5.1 Databázová vrstva 

Pro implementaci databázové vrstvy nebyl zvolený žádný ORM framework z důvodu 

jednoduchého návrhu databáze. Pro dotazování do databáze je použito standardní Java JDBC 

API. Nad databází jsou prováděné pouze jednoduché SQL příkazy typu SELECT, UPDATE, 

DELETE. SQL příkazy jsou tak dobře přenositelné na většinu nejpoužívanějších SQL databází, 

protože nepoužívají žádné specifické funkce pro databázi H2. Hlavní místo, které bude potřeba 

měnit v případě přechodu na jinou databázi je DDL skript pro vytváření tabulek a přidání 

ovladačů pro konkrétní úložiště. Databázi lze vytvořit při vytváření nové produktové řady. 

Ukázka vytvoření databáze je na obrázku 5-1. Databázové schéma je detailně popsané 

v kapitole 4.2.1. 

Obrázek 5-1 Vytvoření databázových tabulek 

 

Pro prezentaci jednotlivých databázových tabulek slouží konkrétní Java beans28. 

Databázové operace obstarávají DAO (Data Access object) objekty, které slouží pro ukládání, 

editaci a vybírání dat z databáze (obrázek 5-2). 

  

                                                      
28 Java beans - Java objekt, který musí mít konstruktor bez parametru a pro jednotlivé proměnné 

(kterou jsou private) implementované get a set metody. 
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Obrázek 5-2 Příklad DAO objektu pro manipulaci s objekty 

 

5.2 Aplikační logika 

V implementovaném nástroji je snaha oddělit aplikační logiku od prezentační 

a databázové vrstvy. Na obrázku 5-3 je zobrazený příklad části implementace sloužící 

k vytváření nového zákaznického řešení z existující produktové řady. Konkrétně je zobrazená 

část vytváření specifického xml konfiguračního souboru pro dokument (například analýza 

modulu), ve kterém jsou obsažené různé variability. Ve výsledném souboru obsaženém 

v novém zákaznickém řešení, budou všechny neexistující variability zakomentovány. Podobně 

jsou řešené variability ve zdrojových kódech v novém zákaznickém řešení. 

Obrázek 5-3 Ukázka vytváření nového dokumentu pro vznikající zákaznické řešení 
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Absence celých modulů v novém řešení vzniklém na základě produktové řady je řešená 

odlišně. Pokud není zahrnutý konkrétní modul do nové aplikace, jeho zdrojové kódy 

a dokumenty nejsou vůbec zahrnuté ve výsledné aplikaci. 

5.3 Prezentační vrstva 

Pro implementaci grafického rozhraní je použitá grafická knihovna SWT a framework 

postavený nad technologií SWT s názvem JFace (obě technologie jsou více popsané 

v podkapitole 3.2.2).  

5.3.1 Vytváření produktové řady 

Vytváření nové produktové řady v existujícím projektu v Eclipse Workspace využívá 

bodu rozšíření org.eclipse.ui.newWizards (obrázek 5-4). Bod rozšíření s názvem newWizard 

zajistí přidání tlačítka s akcí na zobrazení průvodce (wizardu) pro vytvoření produktové řady do 

menu Eclipse IDE. Tlačítko je zobrazené v menu File – New. Třída implementující vlastnosti 

a vzhled nového průvodce musí implementovat rozhraní IWorkbenchWizard (obrázek 5-5). 

Pomocí průvodce je vytvořený konfigurační soubor configuration.productline a případně i nová 

databáze. 

Obrázek 5-4 Ukázka bodu rozšíření pro přidání nového průvodce do Eclipse IDE 

 

Obrázek 5-5 Třída implementující nového průvodce pro vytvoření produktové řady 

 

5.3.2 Editace a prohlížení produktové řady 

Vytvořený konfigurační soubor je při otevření zobrazený v novém editoru, který slouží 

ke snadné manipulaci s produktovou řadou a jejími vlastnostmi (bod rozšíření pro přidání 
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nového editoru je podrobně popsán v podkapitole 3.2.5). Místo zobrazení jednotlivých 

komponentů v programu Eclipse IDE je závislé na aktuálně použité perspektivě (Perspective). 

Editor konkrétně dědí z třídy FormEditor, která umožňuje implementaci více záložek na 

jednom editoru. V případě implementovaného plug-inu to jsou záložky Overview (editace 

produktové řady) a Configuration (správa připojení k databázi). Na záložce Overview se 

nachází zobrazená stromová struktura aktuální produktové řady. Možnost přidávání nových 

modulů, variabilit a elementů je implementovaná pomocí menu, které je zobrazené po pravém 

kliknutí na existující element ve stromové struktuře. Ukázka implementace menu je na 

obrázku 5-6. 

Obrázek 5-6 Vytvoření menu pro každý element ve stromové struktuře produktové řady 

 

Data jednotlivých analýz produktové řady (v jakých zákaznických řešeních je použitý 

konkrétní modul apod.) jsou zobrazená pomocí komponentu View (podrobnější popis View je 

uveden v podkapitole 3.2.5). Ukázka zobrazení view po kliknutí na tlačítko Where Used 

konkrétního elementu je na obrázku 5-7. V prvním kroku je potřeba view zobrazit. Pokud už je 

view zobrazený v Eclipse IDE, nezobrazí se nová instance view, ale dá se na existující view 

focus. Ve druhém kroku je získaná instance otevřeného view a poté zavolaná veřejná metoda 

refresh s parametrem, ve kterém jsou předány data k zobrazení. Metoda refresh není součásti 

standardního API view, ale nově implementovaná vlastnost objektu, která umožňuje obnovu 

view s aktuálními daty.  
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Obrázek 5-7 Ukázka zobrazení view s novými daty 

 

5.4 Instalace plug-inu 

Instalace plug-inu na podporu vývoje dle metodiky produktových řad probíhá 

standardní cestou přes menu Eclipse IDE Help – Install New Software. Při výběru repositáře se 

zvolí „Local“ a přidá umístění, kde se nachází vyexportovaný plug-in. 

Obrázek 5-8 Instalace plug-inu 

  



46 

 

6 Závěr 

Na základě analýzy metodiky produktových řad byl vytvořený plug-in do vývojového 

nástroje Eclipse IDE. Plug-in usnadňuje podporu vývoje produktové řady a vytváření 

konkrétních zákaznických řešení vycházejících z referenční platformy. V rámci nově 

vytvořeného rozšíření lze spravovat i jednotlivé zákaznické řešení, které vznikly z referenční 

platformy. Rozšíření umožňuje správu modulů, variabilit a elementů. Rozšíření zjednodušuje 

vytváření bodů variabilit ve zdrojovém kódu a v dokumentech jako je např. analýza modulu. 

Dále poskytuje analýzy existujících zákaznických řešení (jako je analýza dopadu změn 

v referenční platformě na existující zákaznická řešení) a zdrojového kódu (místa výskytu 

variability ve zdrojových kódech). Plug-in byl implementovaný v programovacím jazyku Java 

a využívá technologie pro vytváření desktopového uživatelského rozhraní SWT a JFace. Jako 

úložiště je použitá souborová databáze H2. 

Při vytváření práce se vyskytly další možnosti jak plug-in na podporu vývoje dle 

produktových řad v budoucnu rozšířit. První z možností jak rozšířit plug-in je vizuální nástroj 

pro správu variabilit v dokumentech Microsoft Word. V aktuální verzi lze přidávat variability 

do dokumentů s analýzou, požadavky apod. pouze v textové podobě do souborů ve formátu 

XML. Druhou možností je rozšíření podpory dalších datových úložišť, aby uživatel nebyl 

limitovaný pouze použitím databáze H2. 
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Přílohy 

A. Datový slovník 

Product Line 

Atribute Datový typ Velikost Null Klíč Index 

productline_id Integer - Ne PK Primární 

name Varchar 50 Ne - - 

description Varchar 100 Ano - - 

parent_productline Integer - Ano FK Index 

Module 

Atribute Datový typ Velikost Null Klíč Index 

module_id Integer - Ne PK Primární 

name Varchar 50 Ne - - 

description Varchar 100 Ano - - 

is_variable Smallint - Ne - - 

product_line_id Integer - Ne FK Index 

Package 

Atribute Datový typ Velikost Null Klíč Index 

package_id Integer - Ne PK Primární 

name Varchar 50 Ne - - 

module_id Integer - Ne FK Index 

Variability 

Atribute Datový typ Velikost Null Klíč Index 

variability_id Integer - Ne PK Primární 

name Varchar 50 Ne - - 

description Varchar 100 Ano - - 

module_id Integer - Ne FK Index 
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Element 

Atribute Datový typ Velikost Null Klíč Index 

element_id Integer - Ne PK Primární 

name Varchar 50 Ne - - 

description Varchar 100 Ano - - 

type_id Integer - Ne FK Index 

module_id Integer - Ne FK Index 

Resource 

Atribute Datový typ Velikost Null Klíč Index 

resource_id Integer - Ne PK Primární 

name Varchar 255 Ne - - 

relative_path Varchar 255 Ne - - 

full_path Varchar 255 Ne - - 

element_id Integer - Ne FK Index 

Type 

Atribute Datový typ Velikost Null Klíč Index 

type_id Integer - Ne PK Primární 

name Varchar 50 Ne - - 
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B. Vzhled aplikace 

Obrázek B-1 Průvodce na vytváření nové produktové řady je součástí menu File-New v Eclipse 

IDE 

 

Obrázek B-2 Vytváření nové produktové řady - databáze 
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Obrázek B-3 Vytváření nové produktové řady – import dat 

 

Obrázek B-4 Vzhled konfigurace produktové řady a jejich jednotlivých elementů 
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Obrázek B-5 Konfigurace produktové řady – připojení k databázi 

 

Obrázek B-6 Menu s nabídkou analýz zvoleného modulu a smazání modulu 

 

Obrázek B-7 Menu s nabídkou přidání nových elementů (v tomto případě modulu) a analýzou 

prodktové řady 

 

Obrázek B-8 Ukázka definování bodu variability v kódu 
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Obrázek B-9 Ukázka bodu variability v xml dokumentu 

 

Obrázek B-10 Vytváření nového zákaznického řešení na základě produktové řady 

 

Obrázek B-11 Analýza zdrojových kódů 
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C. Adresářová struktura CD 

Adresář Popis 

Zdrojové kódy – 

databázová vrstba 

Projekt osahující zdrojové kódy práce s databází. 

Zdrojové kódy – plug-in Projekt obsahující zdrojové kódy plug-inu na podporu vývoje dle 

metodiky produktových řad. 

Eclipse Složka obsahující nástroj Eclipse IDE s nainstalovaným plug-inem 

pro podporu vývoje dle metodiky produktových řad 

Workspace Složka obsahující jednoduchý projekt se zdrojovými kódy, 

konfigurací produktové řady a databází.  

Text Textová část diplomové práce. 

 


