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Abstrakt 
Tato diplomová práce se zabývá studiem problematiky metrik a vytvořením aplikačního frameworku, 

který umožní zkoumat kvalitu softwarového vývoje. První část je věnována studiu problematiky 

metrik. Jedná se jak o studium odborných textů, tak o průzkum a analýzu stávajících řešení. Druhá 

část práce se zabývá analýzou a implementací lokální a webové aplikace pro měření kvality softwaru. 
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Abstract 
This thesis studies the metrics and the creation of the application framework, which in turn will 

examine the quality of the software development. The first section is devoted to the study of the 

metrics involved.  It is a study of the scientific texts and a survey and analysis of existing solutions. 

The second section deals with the analysis and implementation of local and web application for 

monitoring the quality of software development. 
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MS   Microsoft 

TFS  Team Foundation Server 

MSSQL  Microsoft SQL Server 

MYSQL  Databázový systém 
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1 Úvod 

Cílem této diplomové práce je vypracovat aplikační framework pro metriky a měření kvality 

softwarového vývoje. Měření a s tím spojené zkoumání kvality prochází celým softwarovým vývojem 

od zadání projektu až po jeho ukončení a vyhodnocení. Kvalitní software pro měření kvality by měl 

postihovat celý tento proces. Na práci spolupracovalo více studentů a společně se tak podíleli na 

tvorbě celého frameworku. Diplomová práce je rozdělena na dvě hlavní částí. 

První část, obsažená v kapitolách jedna až čtyři, se zabývá teoretickým úvodem do měření 

softwaru a metrik. Druhá část je samotný vývoj dvou aplikací pro vyhodnocení měření a je obsažena 

v páté až deváté kapitole.  

1.1 Studium problematiky měření 

Obsahem teoretické části je studium problematiky měření a metrik při vývoji softwarového díla. 

Začíná motivací, dále následuje obecný úvod do měření a zavádění metrik. Zbytek kapitoly se věnuje 

popisu a ukázkám existujících nástrojů. 

Jedná se o nástroje: 

 LogiReport 

 JasperForge 

 Mantis Bug Tracker 

 JIRA 

 TFS 

1.2 Analýza a realizace vlastní aplikace 

Tato část diplomové práce se zabývá analýzou a implementací dvou aplikací pro vyhodnocení 

procesu měření. První z nich je klasická lokální aplikace v prostředí Windows. Obsahuje základní 

funkce pro sledování výkonnosti týmu a chyb v projektu. Nakonec od ní bylo upuštěno a další vývoj 

se již soustředil na druhou z aplikací, realizovanou jako webovou v prostředí Microsoft .NET s 

využitím programovacího jazyka C#. 
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2 Motivace 

Stále častěji se dnes a denně setkáváme s pojmem proces. Bývá takto označována určitá množina 

kroků, které vedou k vytvoření komplexního díla nebo vylepšení. Tyto kroky nemusí nutně 

následovat jeden po druhém (následující vyplývat z předchozího). Mohou také probíhat souběžně. 

Jedním z důvodů vytváření typizovaných postupů je možnost opakování v budoucnu.  Tento fenomén 

se vyskytuje snad ve všech oblastech lidské činnosti. V našem případě se budeme soustředit 

především na problematiku softwarového procesu a procesního managementu. 

Základem každé správně fungující organizace je správné řízení vnitřních procesů. Na toto téma 

bylo již sepsáno nespočet postupů a rad. Jedná se o různé typy norem, například ISO. V oblasti IT pak 

jde především o seznam doporučení, konceptů a postupů označovaných jako ITIL (Information 

Technology Infrastructure Library). Mnohdy je však těžké se ve spoustě těchto norem vyznat. S tím 

souvisí i značně abstraktní forma, kterou jsou tyto normy a doporučené postupy psány.  

Každá organizace je jiná a dané postupy se dají uplatnit jen do určité míry. Do jaké míry se 

jimi pak organizace řídí, záleží na přístupu vedoucích pracovníků a jejich zkušenostech. K tomu aby 

vedoucí mohli správně a pružně zasahovat do řízení procesu, musí mít ucelené informace o jeho 

průběhu. 

Z toho vyplývá potřeba tyto informace o procesu průběžně měřit a zaznamenávat. Aby se z 

takto shromážděných dat mohlo něco zjistit, je zapotřebí navrhnout určitou množinu metrik. Ty by 

měly poskytnout vyšší úroveň pohledu na řízený proces. Při bližším zkoumání problematiky je 

zřejmé, že faktorů, které je zapotřebí během každého procesu sledovat je poměrně mnoho. Je tedy 

jasné, že systémy, které s řízením procesů pomáhají, jsou velmi rozsáhlé. 

Často se při každé činnosti skloňuje pojem „úspora nákladů“. Konkurence na trhu je ve všech 

odvětvích vysoká. Cena požadovaného řešení se tak stává pro většinu společností klíčovou. Hlavním 

cílem je tedy snaha minimalizovat náklady na vývoj a nasazení. 

Dalším důležitým prvkem rozhodování společností o tom, které z navrhovaných řešení 

přijmout, je na základě předešlých referencí nebo předešlé spolupráce. Ne vždy totiž jde cena ruku v 

ruce s kvalitou. 

Při studiu této rozsáhlé problematiky bylo zjištěno, že v současnosti existuje na trhu široká 

škála nástrojů, které se zabývají sledováním procesů. Mezi těmito nástroji se dají nalézt menší či větší 

rozdíly. Jedná se především o to, jak velkou část životního cyklu procesu zpracovávají. Nepsaným 

pravidlem bývá fakt, že komerční řešení bývají vyspělejší. Často se liší po stránce množství a 

důležitosti vytvořených metrik, grafickým zpracováním či přívětivostí uživatelského rozhraní pro 

ovládání. 

V praxi je zcela běžné, že zkušení vedoucí pracují externě ve více organizacích, které využívají 

různé systémy pro řízení. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit aplikační framework pro 

agregaci dat z více systémů a tím usnadnit celou agendu sledování a řízení. Další motivací bylo 

vytvořit nové a efektivnější metriky pro sledování procesů na základě shromážděných dat. 
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3 Měření při vývoji softwarového díla 

Kapitola se zabývá obecným úvodem k metrikám a měření softwaru. Ukazuje základní význam, 

důležitost a také negativní důsledky s měřením spojené.  

3.1 Zavádění měření do procesu vývoje 

Podobně jako v softwarovém inženýrství je důležité vypracovat kvalitní návrh budoucí aplikace, tak i 

během samotného procesu vývoje či testování je neméně podstatné zjišťování slabin a problémů 

realizovaných úkolů. Důvodem může být snaha o zlepšení kvality vývoje budoucích aplikací nebo 

sledování aktivity jednotlivých členů realizačního týmu. Pro tyto účely se zavádí do vývoje 

softwarového procesu měření, které zajišťuje průběžné sledování kvality a ukazatele pro zlepšení a 

ponaučení pro budoucí projekty. Jednotlivé kategorie měření (Obrázek 1) vycházejí ze základního 

vodopádového modelu [1] vývoje aplikací. Je to předpokládaný důsledek, vzhledem ke snaze pokrýt 

celý proces vývoje kvalitním měřením a vyhodnocením.  

 

 

Obrázek 1: Kategorie měření procesu vývoje 

3.2 Výběr metriky a její definice 

Jednou z prvních věcí při zavádění metrik do procesu vývoje by měla být její přesná definice a taky 

sémantika. Smyslem každé metriky je sledovat a dosáhnout určitého vytyčeného cíle. Ty by proto 

měly být také součástí její definice.  
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Následující tabulka [2] ukazuje obecnou šablonu metriky použitelnou v projektu.  

 

Atribut Popis 

Identifikátor Jméno a identifikátor metriky 

Popis Stručný popis metriky 

Motivace a benefity 
Vztahy k cílům a zlepšení cílů. Kvalitativní faktory, obchodní cíle. 

Sledování zlepšení činností. 

Definice Stručný a přesný popis algoritmu 

Stupnice měření Základní stupnice (normal, ordinal, rank, interval, absolute) 

Základní hrubá data Hrubá data a další ukazatele použité pro výpočet této metriky 

Podpora nástrojů Odkazy na podpůrné nástroje jako je databáze, tabulky atd. 

Prezentace a vizualizace 
Odkazy na šablony reportů, například grafy nebo tabulka. Kombinace 

s dalšími ukazateli, vizualizace cílů, plánovací křivky 

Četnost reportu Popisuje, jak často je z metriky prováděn report 

Náklady metrik  

Analytické metody 
Navrhované / povolené statistické testy a analýzy (včetně ověřování 

historie ve vhodných případech) 

Cíl, řízení Kontrolní limity pro kvantitativní řízení procesů 

Řízení konfigurace Odkazy na úložiště (periodicky sbíraných) metrik 

Řízení distribuce 
Určuje viditelnost a dostupnost platného reportu (datum řízení přístupu 

atd.) 

Trénování V případě že je trénování dostupné nebo nezbytné 

Příklad Skutečný projekt, ukazuje metriky a prezentace v praxi 

 

 

3.3 Budování historických dat 

Historická data jsou velice důležitá pro správné a efektivní řízení stávajících i budoucích 

softwarových projektů. Nejlepším měřítkem pro vyvození závěrů je porovnání s minulými projekty. 

Díky tomu lze identifikovat rizika již při spuštění nebo v průběhu vývoje softwarového projektu. A 

také najít návrhy na zlepšení a zvýšení kvality.  
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Celkově lze říci, že budování historie dat je časově velmi náročné. Pro nejlepší posouzení 

nových projektů je zapotřebí nashromáždit data z mnoha projektů již ukončených. Samozřejmě pro 

jednoduché sledování průběhu není zapotřebí příliš velké množství historických dat. Je nutné přesně 

sledovat průběh plnění úkolu oproti jeho odhadu. Toto sledování je prvním krokem v budování 

historických dat. Po několika dokončených projektech lze nashromážděná data použít pro odhad 

práce v novém projektu. 

Dalším důležitým faktorem při budování databáze je kvalita dat. Databáze je složena ze 

zaznamenaných hodnot. Musí zahrnovat všechny projekty a zdroje. Dále by měla být konzistentní a 

dostupná vždy kdy je to potřeba. Důležitá je taky minimální redundance dat, neboli snaha o to aby 

každá informace byla uložena pouze jednou. Samotná kvalita je také závislá na skutečném využití 

metriky. Platí pochopitelně jako ve všem co je dobré pro jeden projekt, pro druhý může být klidně 

nedostačující. 

3.4 Negativní důsledky měření 

Měření a zjišťování kvality při vývoji softwarového díla je velmi důležité. I zde však bohužel vznikají 

také negativní důsledky, kterým je zapotřebí věnovat nemalou pozornost. Je třeba zajistit optimální 

vytížení zaměstnanců a lidí v týmu vzhledem k povinné evidenci údajů. Jistě velice nežádoucí by 

mohl být stav, kdy programátor stráví polovinu pracovní doby zadáváním informací o své vykonané 

práci.  Může se to zdát možná jako trošku extrémní situace, pokud však firma navíc využívá větší 

množství systému pro měření a vyhodnocení není tento stav vůbec nereálný. Primárním úkolem 

programátora jistě není vedení těchto údajů. Zde se dá pouze dohadovat o tom, zdali je efektivnější 

provádět měření během softwarového procesu či nikoliv. Optimálním řešením je zajistit aby každý 

uživatel povinně evidoval pouze nutné informace.  A v případě, že to není jeho primárním pracovním 

úkolem, netrávil samotnou evidencí velké množství času.  

Následující seznam ukazuje obecně negativní důsledky měření [2] 

 

 Neznalost jak a jestli vůbec jsou evidovaná data využita. 

 Žádná zpětná vazba. 

 Odvádění pozornosti od primární práce. 

 Náročnost shromažďování, analýzy a správného měření. 

 Časově náročný sběr dat. 

 Nutnost integrity dat. 

 Výsledky mohou být zneužity proti lidem. 
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4 Existující systémy pro měření a 

vyhodnocení 

Existuje velké množství nástrojů, které lze použít pro sledování procesů a projektů v organizacích. 

Zkoumány byly jak volně šiřitelné nástroje, tak komerční. Dle očekávání bylo zjištěno, že přidaná 

hodnota komerčních nástrojů je značně vyšší. 

Většina komerčních nástrojů umožňuje uživateli si nástroj po nějakou dobu bezplatně 

vyzkoušet. Toho bylo využito k průzkumu komplexnosti jednotlivých řešení a inspiraci při studiu 

dané problematiky. Pro názornost následuje několik nástrojů, které autory práce nejvíce oslovily.  

4.1 LogiReport 

Společnost LogiXML vytvořila na podporu obchodních rozhodování nástroj LogiReport. Ten je určen 

odborníkům v oblasti IT, vývojářům, analytikům a všem zainteresovaným stranám k rychlejšímu 

vytvoření aplikace za zlomek ceny. LogiReport je založen na podpoře vyvíjení pomocí agilních 

technik. Tyto techniky umožňují organizacím rychlý vývoj aplikací, jejich zdokonalování a 

přizpůsobení business procesům zadavatele. 

Jedná se o webovou architekturu. Díky využití nejmodernějších webových standardů 

(HTML5), bylo možné vytvořit aplikaci, která je optimalizována pro nasazení na různé druhy zařízení 

a kombinace jejich platforem. Od stolních počítačů, tabletů, až po mobilní zařízení. Tím dostaneme 

přístup k cenným informacím kdykoliv a kdekoliv. 

LogiReport nám dovoluje rychlý přístup k libovolnému zdroji dat. Typickou záležitostí je, že 

společnosti mají svá důležitá data roztroušená do mnoha různých zdrojů. Jedná se například o 

databáze, stávající aplikace, webové služby, kanály RSS, tabulky a podobně. Pomocí připravených 

konektorů tak je možno připojit libovolný zvolený typ zdroje, integrovat jej a to bez nutnosti 

vytváření složitých datových modelů. 

LogiReport je založen na víceúrovňové modulární architektuře. Tím se stává vysoce 

flexibilním a přizpůsobitelným nástrojem, který je schopný snadno integrovat nové funkcionality, 

upravovat je a rozšiřovat. 

V tomto nástroji nechybí ani možnost vytvářet takzvané „řídící panely“ (Dashboards). Jedná se 

o jakési palubní desky podobně, jak je tomu v automobilech. Ty se skládají z panelů, které jsou 

obvykle jednotlivé obrazovky obsahující kritické informace (metriky). Tento přístup dává koncovému 

uživateli příležitost mít jednotný pohled na data, informace a zdroje, které potřebuje k řízení projektu 

či organizace. Tyto řídící panely tak ukazují přehledným způsobem pohled na výkonnost podniku na 

základě klíčových ukazatelů výkonnosti. 



4 Existující systémy pro měření a vyhodnocení 7 

 

 

 

Obrázek 2: LogiReport - Dashboard [3] 

Jak je i zřetelně vidět na obrázku (Obrázek 2), LogiReport je schopen vytvářet flexibilní a 

přesvědčivé vizualizace. Tyto vizualizace pokročilých grafů se mohou týkat navržených metrik, 

měření, GIS map atd.  

K tomu, aby výsledné hlášení podalo smysluplné informace, je zapotřebí data vystavit 

matematické analýze. Díky pochopení základních trendů, vzorců chování a vztahů uvnitř dat, 

můžeme přijímat lepší rozhodnutí. K tomu nám LogiReport poskytuje kompletní balík rozsáhlých 

obchodních analýz.   
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4.2 JasperForge  

Jedná se o architekturu založenou na protokolu HTTP a Java WebServices pro vlastní provozní 

aplikaci. Jeho cílem je zjednodušit a zlepšit výkonnost generování zpráv a jejich dodání uživatelům. 

Automaticky poskytuje interaktivní reporty v různých výstupních formátech pro tisíce 

uživatelů s využitím kalendáře nebo cronů.  Rozšiřitelná architektura, která poskytuje rámec vlastního 

nastavení pro bezpečnost a zdroje dat, podporující Role Based Access Control ke všem objektům 

v úložišti. 

Opakovaně použitelné sestavy  jsou uloženy a udržovány v úložišti. Sestavy se generují na 

základě XML souboru (jrxml), který představuje šablonu pro sestavu. Tato šablona definuje vzhled a 

umístění vkládaných dat. Šablona se před použitím kompiluje do binární verze šablony (jasper), což 

dává možnost zamezit uživateli modifikovat výslednou sestavu a urychluje zpracování. Šablona se 

naplní daty a vygeneruje se univerzální tiskový výstup  (jrprint). Ten je pak možno zobrazit 

prohlížečem, který je součástí knihovny, poslat do tiskárny nebo konvertovat na formát PDF, HTML, 

a podobně. Knihovna je šířena pod LGPL licencí. 

 

 

Obrázek 3: JasperForge [4] 

 

Aby se usnadnilo použití, existuje hned několik nástrojů, které zjednodušují tvorbu tiskových 

sestav. Nejznámější a nejpokročilejším nástrojem je iReports™. Jedná se o samostatný program 

šířený pod GPL32 licencí, který umožňuje vizuální editaci XML šablon.  
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4.3 Mantis Bug Tracker 

Jedná se o jeden z vyspělých Bugtrackingových programů. Neboli programů pro evidenci chyb 

programu. Je volně šiřitelný a je vydán pod GNU General Public License (GPL). Většinou se používá 

pro menší projekty. 

Jedná se o web-based aplikaci, která se jednoduše instaluje přímo na webový server, kde musí 

být vytvořena nějaká databáze (MYSQL, MSSQL, PostgreSQL). Mantis je napsán v jazyce PHP. 

Koncoví uživatelé se k němu hlásí jako ke kterékoliv jiné webové aplikaci, kde téměř každý webový 

prohlížeč by měl být schopen fungovat jako klient. Mantis byl instalován na operačních systémech 

Windows, Linux, Mac OS, OS / 2 a dalších. Nově byl optimalizován i pro mobilní zařízení iPhone, 

Android a Windows Phone. 

 Jedná se o velmi jednoduchý nástroj, jehož používání je snadné a intuitivní. Jeho tvůrci se 

zaměřili především na to, jak co nejjednodušeji popsat vzniklý problém, ale trošku při tom zapomněli 

na vzhled. Grafické rozhraní totiž není příliš propracované a je tak jeho snad jedinou slabinou. 

 

 

Obrázek 4: Mantis bug tracker[5] 

 Každá vytvořená chyba během svého životního cyklu prochází nějakými stavy. Takovýto 

řízený životní cyklus nazýváme workflow. Výhodou Mantisu je, že nám umožňuje definovat vlastní 

schémata workflow. U každé chyby tak víme, v jakém stavu se nachází. Dalším kladem je, že je 

zachycena celá historie každé chyby. 

 V Mantisu lze snadno pomocí rolí odlišit uživatele, kteří se systémem (daným projektem) 

pracují (programátor, tester, developer, …). Z toho vyplývá, že mantis je schopen pracovat s více 
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projekty. Uživatel si pak jednoduše mezi projekty přepíná. Mantis je také lokalizován do českého 

jazyka, což je dalším pozitivem.  

4.4 JIRA 

JIRA je jedním z nejrozsáhlejších a nejdokonalejších programů v oblasti Bugtrackingu. Používá se 

pro řízení velkých projektů a bohužel není zdarma. JIRA je velmi rozsáhlý systém pro hlídání stavu a 

vedení vytvořeného projektu. Po přihlášení vidí uživatel všechny projekty, na kterých pracuje. 

Popsat stručně a jednoduše JIRA jednoduše nelze. Je to velice komplexní systém, kde je možno 

konfigurovat snad vše, na co si vzpomeneme. Podobně jako ostatní podobné produkty umožňuje 

definovat vlastní workflow. To je i po grafické stránce dobře zpracováno, jak je vidět z obrázku 

(Obrázek 5). 

 
Obrázek 5: Ukázka workflow v JIRA [6] 

  

Dalším ze standartních prvků, které obsahuje každý sofistikovanější nástroj tohoto typu je 

Dashboard (Obrázek 6). Jak již bylo zmíněno, jedná se o obrazovku po přihlášení, která obsahuje 

panely s kritickými informacemi. Těchto obrazovek můžeme obecně vytvořit kolik je zapotřebí. 

Konfigurace, které panely budou na Dashboardu záleží jen na uživateli. K tomu slouží celá řada 

gadgetů. To nám velice usnadní práci při hlídání a dodržování například různých termínů. 

Další silnou stránkou JIRA je statistická analýza z dostupných dat, kdy si můžeme zobrazit 

různé tabulky nebo efektní grafy. A tím se dostáváme k výběru filtrů, podle kterých budeme data 

zobrazovat. Je zde možnost filtrovat data prakticky podle všech zadaných atributů. Filtry je možno 

také vytvářet podle našich požadavků. 
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Obrázek 6: JIRA- dashboard[7] 

 

Další klasickou vlastností, kterou JIRA obsahuje je práce uživatele na více projektech. Na 

obrázku je například vidět, že je možné si vytvářet takové druhy filtrů, které zobrazí úkoly, na kterých 

se daný uživatel podílel, a to i napříč různými projekty. Přihlašování do systému je řízeno pomocí 

přístupu na základě rolí. To zajistí, že jisté úkony budou schopni dělat jen lidé, kteří jsou k tomu 

oprávněni. Nedílnou součástí takovýchto systémů je schopnost verzování vyvíjeného softwaru. Díky 

tomu můžeme přiřadit konkrétní chybu k verzi, ve které se vyskytuje. 

 

Co dále JIRA umožňuje? 

 

 Sledování různých typů otázek, jako jsou chyby nebo úkoly. Každý typ problému lze 

nastavit jinak. 

 JIRA umožňuje přidělit konkrétní osoby na konkrétní role v projektu. Role se používají při 

definování dalších nastavení, jako jsou oznámení a oprávnění. 

 Projekty mohou být rozebrány na jednotlivé části, např. "Databáze", "User Interface". 

Problémy pak mohou být rozděleny na jednotlivé složky. 

Projektová oprávnění umožňují řídit přístup do projektu a definovat, co kdo může dělat. 

 Podpora pro klientský servis a helpdesk. 

 Sdílení komunikace, informací a dokumentů v týmu. 

 Podpora PostgreSQL, MSSQL, ORACLE DB, MYSQL a řady dalších databázových serverů. 
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Jaké přehledy můžeme generovat k jednotlivým projektům? 

 

• Vytíženost pracovníka. 

• Vytíženost pracovníka ve verzi. 

• Přehled časové náročnosti. 

• Výkaz z filtrovaných problémů. 

• Vytvořené vs Vyřešené problémy. 

• Rozlišení času zprávy. 

• Koláčový graf reportů. 

• Average age report. 

• V poslední době vytvořené reporty. 

• Time since issues report. 

 

JIRA je postaven na modulární architektuře. Existuje množství plug-in modulů, které můžeme 

využívat. Jádro systému umožňuje evidovat a sledovat chyby, úkoly, projekty, lidi, zdroje. Poskytuje 

reporty pro detailní analýzy i pro management. 

Seznam Plug-in modulů, které můžeme využít: 

 

 GreenHopper - Zajišťuje funkčnost nezbytnou pro agilní metody – zejména SCRUM a 

KANBAN. Samozřejmostí je pokrytí typů epic, user story a task. 

 Bonfire - je pomůckou pro testování webových aplikací určenou pro agilní týmy. 

 TeamCalendars - sleduje projekty, plánuje jednotlivé akce, zobrazuje dovolené členů týmu. 

 JIRA Sync - slouží pro obousměrné propojení a synchronizaci Microsoft Project 2010 a JIRA 

5. Tento add-in umožní přenést celý projekt z aplikace Microsoft Project  do prostředí JIRA a 

naopak importovat všechny aktuální data o jednotlivých úkolech do aplikace MS Project. 

Importovat lze samozřejmě také uživatele z JIRA jako zdroje do MS Project. 

 Bamboo - Naprostá nezbytnost pro SCRUM týmy. Princip kontinuální integrace. 

Automatické buildy, testy, deployment a podpora release managementu. Integrace s JIRA a 

kompletním release workflow nebo práce přímo z IDE. 

 Clover - metriky zdrojových kódů pomáhají řídit kvalitu výkonného kódu, důraz na čas 

strávený na vytváření a update testů a buildů. 

 Crowd - Identity management - Single Sign-On (SSO) nástroj, pro připojení uživatele do 

různých systémů pomocí jednoho účtu. 

 Crucible - technika Code Review odhaluje chyby a pomáhá podstatně zvýšit kvalitu kódu a 

tím i spolehlivost produktu. 

 FishEye - Správa a zejména dokonalé vyhledávání v jednotlivých repozitářích zdrojových 

kódů. 

 

4.5 Ukázky metrik nástroje TFS 

Jako zajímavý zdroj informací pro sledování chyb v lokální (6) a webové (9) aplikaci posloužil 

nástroj firmy Microsoft Team Foundation server [9]. Následující podkapitoly ukazují metriky měření 

chyb právě pomocí tohoto nástroje.  

4.5.1 Bug Status Report 

Bug Status Report je věnován sledování chyb z časového hlediska. Jako vstupní data jsou použity 

trojice stavů chyb. Aktivní (active), uzavřené (closed) a vyřešené (resolved). Ty jsou zobrazeny v 

grafu na předem určených časových intervalech (Obrázek 7). Stav uzavřen reprezentuje opravené 
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chyby, které zatím nikdo neotestoval, zda je v nich vyřešen problém. Tento účel zastřešuje vyřešené 

chyby. Metrika umožňuje sledovat počet jednotlivých položek chyb v jejich stavech. V ideálním 

případě by postupem času měly aktivní chyby přejít do stavu vyřešených. Zároveň by se měl celkový 

počet chyb časem ustálit. Může nastat i situace kdy bude uzavřených a vyřešených položek přibývat, 

ale aktivních také a ještě ve větší míře (Obrázek 7 2.část). Značí to, že tým není schopen chyby 

efektivně eliminovat a je potřeba učinit zásadní rozhodnutí.   

 

 

 

 

 

Obrázek 7: TFS – Bug Status Report [9] 

Další varianta této metriky umožňuje zobrazit chyby podle priority. Může se jednat o koláčový 

graf a tabulku, do kterých jsou naneseny data o chybách (Obrázek 8). V tabulce je možno například 

sledovat jednotlivé členy týmu a jejich rozdělení práce nad chybami. 

 

 

Obrázek 8: TFS – Bug Status Report  [9] 

4.5.2 Bug Trends Report 

K účelům sledování trendů chyb dobře poslouží Bug Trends Report. Oproti předchozí metrice nebere 

v každém časovém úseku celková čísla chyb podle kategorií, ale pouze jejich přírůstky za tento 

interval. Používá sice stejná data, ale výsledný graf se zobrazí z trošku jiné perspektivy (Obrázek 9). 

V tomto grafu jsou opět zobrazeny chyby a jejich stavy – aktivní, uzavřené a vyřešené. Přírůstky 

položek v daných kategoriích se během životního cyklu budou různit. V ideálním případě se pouze 
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v počátcích nachází větší počet nových chyb (aktivní). Okolo poloviny životního cyklu by se 

postupně tyto chyby měly opravit a tím pádem uzavřít. Ke konci by mělo dojít k nárůstu vyřešených 

položek. Nemělo by se stát, že by aktivní chyby přibývaly větším tempem za polovinou životního 

cyklu. Stejně tak s blížícím se dokončením projektu měly převažovat uzavřené a vyřešené chyby. 

 

 

Obrázek 9: TFS – Bug Trends Report  [9] 

4.5.3 Reactivations Report 

Poslední metrika Reactivation Report je zaměřena opět na chyby. Konkrétně z ní lze jednoduše 

vyčíst, jak efektivně tým chyby opravuje. Jdou zaznamenány celkem dvě kategorie chyb – uzavřené a 

reaktivované, neboli chyby, které se opět staly aktivními. V předchozí metrice totiž může klidně dojít 

k situaci, že vše jde podle plánu a jednotlivé typy položek se postupně přelijí ze stavu aktivních, až do 

uzavřených. Nicméně pokud se přijde v budoucnu na to, že chyba byla nedostatečně opravena, je 

nutné její opětovné otevření. V ideálním případě budou uzavřené položky narůstat a znovuotevřené se 

budou držet na minimální hladině (Obrázek 10). Pokud narůstají položky obou kategorií, lze z toho 

usoudit nedostatečné úsilí věnované kontrole chyb, které se nakonec dostanou do stavu vyřešeno 

(Obrázek 10 - 2. část).  

 

  

Obrázek 10: TFS – Reactivations Report  [9] 
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5 Analýza lokální aplikace 

Původním záměrem při tvorbě této práce bylo vytvořit sadu metrik pro měření kvality vývoje 

software pomocí lokální aplikace v prostředí Microsoft Windows. Tato cesta se postupem času začala 

ukazovat jako ne zrovna ideální. Webové aplikace poskytují pro tyto účely mnohem lepší uživatelský 

komfort např. aplikaci není zapotřebí instalovat, data jsou k dispozici online apod. Jediným 

podstatným omezením je nutnost připojení k internetu. Z těchto důvodu bylo od původního záměru 

nakonec upuštěno a další vývoj se soustředil na vytvoření aplikace v prostředí internetu. To přináší 

samozřejmě spoustu výhod, plynoucích obecně z vlastností a možností internetových aplikací.  

Tato kapitola je zaměřena na analýzu lokální aplikace Testing reports. 

5.1 Zadání 

Základní diagram aplikace ukazuje celkový pohled na vstupy a výstupy popsané níže. 

 

Obrázek 11: Základní diagram aplikace 

Úkolem je vytvořit lokální aplikaci pro analýzu a zobrazení metrik podle jednoduchých dat o vývoji a 

chybách procesu softwarového díla. 

V aplikaci budou evidována data potřebná pro vyhodnocení dané metriky. Pro jednoduchost 

jsou uložena v textové formě, konkrétně v souboru typu csv. Obecný formát souboru je také velmi 

jednoduchý. 

Evidujeme chyby vzniklé v průběhu vývoje projektu, jednotlivé úkoly náležící k projektu, 

záznamy o počtu hodin strávených na úkolech a informaci který uživatel patří k jakému úkolu. 

Aplikace poskytuje dva výstupy. Jedná se o klasickou datovou tabulku a sestavený graf. 
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5.2 Datová analýza 

5.2.1 Přehled tabulek aplikace 

Následující diagram ukazuje základní rozvržení systému spolu se seznamem atributů. 

Obrázek 12: Přehled tabulek 

5.2.2 Popis jednotlivých částí 

5.2.2.1 Projekt 

V rámci celého systému existuje skupina uživatelů (administrátoři), kteří mohou vkládat nové 

projekty a následně je rozdělovat na dílčí úkoly (jednotlivé iterace). Tyto údaje jsou vkládány na 

základě rozhodnutí příslušných projektových manažerů, kteří projekty rozdělují na úkoly a odhadují 

dobu plnění úkolů a celého projektu. 

5.2.2.2 Projekt_členové 

Obsahuje seznam uživatelů nebo celých skupin. Tito uživatelé mohou prohlížet data k příslušnému 

projektu (počet odpracovaných hodin, seznam programátorů atd.). Nemohou do něj však žádným 

způsobem zasahovat, například vkládat záznamy o odpracovaných hodinách a podobně. 

5.2.2.3 Projekt_úkoly 

Rozdělení projektů na jednotlivé části (iterace). Ke každé části je přiřazen uživatel, popřípadě více 

uživatelů, kteří ji řeší. Pokud je příslušná část hotová, je nastaven atribut Ukončení_úkolu na true. 

Podle atributu Ukončení_úkolu a součtu hodin na úkolu strávených, lze zjistit, zda se projekt 

vyvíjí podle očekávaní, a zda lépe nebo hůře. 
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5.2.2.4 Úkol_hodiny 

Uživatelé, přiřazeni k jednotlivým úkolům jsou povinni každý den přidat záznam, jakou dobu na 

konkrétním úkolu pracovali. 

5.2.2.5 Uživatel_úkol 

Ke každému úkolu je přiřazen uživatel nebo skupina uživatelů, kteří na něm pracují. 

5.2.3 Lineární zápis typů entit 

Zde je uveden lineární zápis typů entit. Primární klíče jsou vždy vyznačeny tučným písmem. Cizí 

klíče kurzívou. 

 První dvě tabulky projekt a projekt_clenove nejsou ve výsledné aplikaci použity. Jejich využití 

by bylo přínosem při dalším vývoji aplikace, kdy by jednotlivé úkoly šly dále "škatulkovat" podle 

projektů ke kterým náleží. Podobně by každý projekt měl skupinu uživatelů, kteří mohou řešit úkoly 

daného projektu.  

 

projekt (id_projektu, nazev_projektu, datum_zacatek, datum_konec, datum_vlozeni,  

 

odhad_clovekohodin, pozastaven, admin_login) 

 

projekt_clenove(id, id_projekt, uzivatel, skupina) 

 

projekt_ukoly(id_ukolu, id_projektu, nazev, datum_zacatek, datum_konec, datum_pridani, 

odhad_clovekohodin, pozastaven, spravce, ukonceni_ukolu) 

 

ukol_hodiny(id, id_ukolu, uzivatel_login, datum_vlozeni, datum_prace, pocet_hodin, pozn) 

 

uzivatel_ukol(id_zaznamu, uzivatel, id_ukolu) 

 

chyby(id, id_projekt, jmeno, status, datum_vzniku, uzivatel) 

5.2.4 Lineární zápis typů vazeb 

UZIVATEL_RESI_UKOL(projekt_ukoly, uzivatel_ukol) 

UKOLY_JSOU_RESENY(projekt_ukoly, ukol_hodiny) 

5.2.5 Popis atributů 

V následujících tabulkách jsou uvedeny podrobnější informace o každém atributu u jednotlivých 

tabulek. Kromě jména je uveden také datový typ a stručný popis sémantiky. 
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projekt_clenove 

Název atributu Datový typ Popis 

Id Int Identifikátor záznamu, jedinečný atribut 

id_projektu Int Identifikátor projektu, ke kterému daný uživatel patří 

uzivatel String Přihlašovací jméno uživatele 

skupina String Skupina 

 

 

projekt 

Název atributu Datový typ Popis 

id_projekt Int Identifikátor projektu, jedinečný atribut 

nazev_projektu String Název projektu 

datum_zacatek DateTime Datum začátku 

datum_konec DateTime Datum ukončení 

datum_vlozeni DateTime Datum vložení 

odhad_clovekohodin Int Celkový odhad člověko-hodin na projekt 

pozastaven Bool Příznak pozastavení projektu 

admin_login String Uživatelské jméno správce projektu 

 

projekt_ukoly 

Název atributu Datový typ Popis 

id Int Identifikátor úkoly, jedinečný atribut 

id_projektu Int Identifikátor projektu ke kterému úkol náleží 

nazev String Název úkolu 

datum_zacatek DateTime Datum a čas začátku 

datum_konec DateTime Datum a čas konce 

datum_pridani DateTime Datum a čas přidání úkolu 

odhad_clovekohodin Int Celkový odhad hodin potřebných pro splnění úkolu 

pozastaven Bool Příznak pozastavení úkolu 

spravce String Uživatelské jméno správce úkolu 

ukonceni_ukolu Bool Příznak ukončení úkolu 

 

ukol_hodiny 

Název atributu Datový typ Popis 

id Int Identifikátor záznamu, jedinečný atribut 

id_ukolu Int Identifikátor úkolu, na který se záznam vztahuje 

uzivatel_login String Uživatelské jméno uživatele, který na úkolu pracoval 

datum_vlozeni DateTime Datum vložení záznamu 

datum_prace DateTime Datum práce na úkolu 

pocet_hodin Int Počet odpracovaných hodin danou osobou(login) 

pozn String Jakákoliv poznámka k plnění úkolu 
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uzivatel_ukol 

Název atributu Datový typ Popis 

id_zaznamu Int Identifikátor záznamu, jedinečný atribut 

uzivatel String Uživatelské jméno uživatele 

id_ukolu Int Identifikátor úkolu, ke kterému je daný uživatel přidělen 

 

chyby 

Název atributu Datový typ Popis 

id Int Identifikátor chyby, jedinečný atribut 

id_projekt Int Identifikátor projektu, ke kterému chyba náleží 

jmeno String Jméno chyby 

status Int Status chyby 

datum_vzniku DateTime Datum vzniku 

uzivatel String Uživatel za danou chybu zodpovědný 
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6 Implementace lokální aplikace 

Kapitola popisuje detailněji implementaci samotné lokální aplikace se zaměřením na architekturu a 

způsob fungování jednotlivých částí. Dále pak ukazuje jednoduchou instalaci a praktické ukázky 

použití. Aplikace byla vyvíjena v prostředí Microsoft .NET s využitím programovacího jazyka C#. 

6.1 Architektura aplikace 

Aplikace se skládá ze tří tříd představující formuláře a jedné pro generování grafu. Hlavní rozvržení 

aplikace je dobře patrné z obrázku níže (Obrázek 13).  

 

 
Obrázek 13: Lokální aplikace - Hlavní rozvržení aplikace 

 

 

6.1.1 Hlavní nabídka aplikace (form_main) 

Třída form_main přestavující hlavní nabídku aplikace nemá žádnou velkou podstatnou funkci. Jde 

pouze o rozcestník aplikace. Na formuláři se nachází dvě tlačítka. Jedno slouží pro otevření okna 

Sledování vývojářů a druhé pro sledování chyb. Zdrojový kód třídy tvoří dvě metody, každá se stará o 

otevření jednoho formuláře. 
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6.1.2 Sledování vývojářů (form_vyvoj) 

Třída automaticky načítá data o vývoji z textových souborů do komponent DataTable. Každá z 

instancí představuje jednu tabulku po celou dobu běhu programu. Při prvním spuštění aplikace jsou 

testovací soubory umístěny ve stejné složce jako samotný program. Lze je samozřejmě kamkoliv 

přemístit a měnit jejich obsah. Samotný proces načítání je založen na otevření textového souboru pro 

čtení a následného parsování každého řádku souboru na sloupce v tabulce. 

Celý blok načítání je uzavřen do výjimky a v případě problému je zobrazen dialog MessageBox s 

vzniklou chybou. 

Druhá záložka (Obrázek 14) zobrazuje v tabulce seznam již načtených dat o úkolech daného 

projektu. Jde o pouhé přenesení dat z existujících instancí třídy DataTable do komponenty pro 

zobrazení dat GridView. Data nelze editovat, slouží pouze pro náhled a případnou kontrolu 

správného načtení. 

 

 
Obrázek 14: Lokální aplikace - Zobrazení úkolů projektu 

 

Reporty se v aplikaci dělí na dvě pod-záložky. Každá z nich generuje trošku jiný graf.  

Zobrazení podle úkolů nanáší na graf jednotlivé počty splněných a nesplněných úkolů za určité 

období. Probíhá zde komunikace s třídou pro vizualizaci dat grafem. Vstupem třídy je nadpis grafu, 

výška, šířka a plocha na kterou je graf vykreslován, pole barev jednotlivých položek na ose X a 

nakonec nejdůležitější samotná data. Jako první data na ose Y, která mohou například představovat 

počty jednotlivých záznamů. Osa X pak dané období.  

Podle zadaných údajů na formuláři jsou sestavena vstupní data a předána třídě. Ta po 

zpracování graf sama vykreslí na zadanou plochu. Kromě typu grafu (spojnicový, koláčový a 

sloupcový) lze ještě určit, zda budou data zobrazena pro celý tým nebo jen konkrétního člověka. 

Výstup opracovaných hodin na další záložce je podrobněji popsán v kapitole 6.5. Oproti 

předchozímu se třídě předávají trošku jiná data. Namísto jednotlivých hodnot na ose X a Y se předává 

pro každý úkol jeho odhad a doba na úkolu strávená. Automaticky pro celý tým. 

Je-li v některé ze záložek vybrán typ koláčového grafu, třídě se předají pouze součty hodnot na 

osách Y pro jednotlivé splněné a nesplněné úkoly. 

6.1.3 Sledování chyb v projektu (form_errors) 

Podobně jako u sledování vývojářů (6.1.2), i tato třída automaticky načítá data o chybách v projektu 

do instance třídy DataTable . Sledování chyb obsahuje pouze jednu datovou tabulku (chyby 5.2.5).  

V další záložce je možno vidět již načtená data o chybách (Obrázek 15). Princip a fungování 

celé třídy je stejný, jako u sledování vývojářů jen se v ní pracuje s jinými daty.  
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Obrázek 15: Lokální aplikace - Zobrazení chyb projektu 

 

Na poslední záložce report se opět volá třída pro generování grafu a předávají se jí potřebná 

data. Chyby v projektu lze reprezentovat pomocí spojnicového, koláčového a sloupcového grafu 

(Obrázek 20). 

6.1.4 Třída pro generování grafu (my_graph) 

Na základě dat obdržených od tříd form_vyvoj a form_errors probíhá vykreslení grafu na zadanou 

plochu. Základem třídy je komponenta Graphics, představující plátno na které je možno kreslit mimo 

jiné základní geometrické obrazce jako například kolečka, čáry a podobně. Třída obsahuje 

konstruktor, kde jako vstupní parametr figuruje typ grafu (spojnicový, koláčový, sloupcový). Dále 

obsahuje metody pro vykreslení koláčového, spojnicového a sloupcového grafu. 

Generování koláčového grafu je poměrně jednoduchá metoda vzhledem k nepříliš velké 

množině parametrů pro vykreslení. Metoda jako vstup obdrží pole hodnot, z nichž každá tvoří jednu 

část celého kruhu - kruhovou výseč. Následně je zapotřebí vypočítat pro každou hodnotu procentuální 

podíl vzhledem k celkovému součtu vstupních hodnot. Na základě toho se pak vykreslují jednotlivé 

výseče kruhu. 

Při generování spojnicového grafu je zapotřebí nejdříve zjistit maximální hodnotu na ose Y. 

Pochopitelně z důvodu správného vykreslení popisu osy na celou plochu. Na základě zjištěné hodnoty 

se přepočítá, do kterých bodů se jednotlivé části osy vykreslí. Poté se už pouze postupně v cyklu pro 

každé období na ose X nanese příslušná hodnota zadaná na vstupu. I zde se zohledňuje poměr bodů 

vzhledem k maximální hodnotě. Po nanesení všech hodnot se provede spojení čárou.    

Sloupcový graf je téměř totožný s grafem spojnicovým. Jen místo koleček se z příslušného 

bodu až k ose X vykreslí čtverec. 

6.2 Instalace 

Jedinou podmínkou pro úspěšné spuštění instalátoru aplikace je nainstalovaný .NET Framework ve 

verzi 3.5. Na tuto skutečnost v případě potřeby instalátor sám upozorní. 
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Obrázek 16: Instalace lokální aplikace Testing reports 

Samotná instalace (Obrázek 16) je velmi jednoduchá a intuitivní. Je možno vybrat jazyk 

instalace, instalační adresář a vytvoření zástupce na ploše a panelu Rychlé spuštění. 

Implicitně je adresář instalace nastaven do složky Program Files. 

Je třeba mít na paměti, že instalátor ukládá implicitně soubory s daty do složky programu a 

uživatel k nim musí mít přístupová práva. 

6.3 Spuštění aplikace 

Pokud byla instalace aplikace provedena úspěšně, můžeme program spustit. Hlavní okno slouží jako 

rozcestník. Je zde možnost se rozhodnout, jestli aplikace zobrazí reporty o sledování vývojářů nebo o 

sledovaných chybách v projektu. 

 

 
Obrázek 17: Hlavní okno aplikace 
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6.4 Zdroj dat 

Jako zdroj dat slouží několik textových souborů popsaných v kapitole 5.2. Díky jednoduché struktuře 

není problém doplnit jakákoliv další data pro vyhodnocení.  

6.5 Sledování vývojářů 

Základní myšlenka sledování vývojářů spočívá v porovnání odhadu na plnění určitého úkolu se 

skutečnou dobou nad ním strávenou. Samotný odhad může vycházet ze zkušenosti s podobnými 

úkoly na dřívějších projektech. Může to být také jen odhad manažera projektu na celkový čas 

potřebný pro realizaci, který nemusí být přesný a může se v průběhu vývoje měnit. 

Skutečná doba strávená na daném úkolu nevychází z žádného odhadu, protože se jedná o 

informaci zadanou do systému přímo vývojářem na základě odvedené práce. Obecně jde o člena 

týmu, který je zodpovědný za daný úkol a také za evidenci informací o jeho vývoji. Po splnění úkolu 

nebo jeho části je člen týmu povinen evidovat datum a počet hodin, kdy se úkolu věnoval. Manažer 

projektu potom může porovnat odhad doby plnění daného úkolu s celkovým počtem hodin na úkolu 

stráveném. Na základě tohoto jednoduchého vztahu pak vyvodí závěry o úspěšném nebo neúspěšném 

vývoji. Důležitým atributem v případě tohoto porovnání je datum kdy má být celý projekt hotový. 

Vzhledem ke skutečnosti, že bude pravděpodobně vycházet z termínu odevzdání zákazníkovi, bude 

rovněž důležité porovnat, jestli daný projekt již není po termínu odevzdání. Termín odevzdání může 

mít i větší prioritu než přesné dodržení doby odhadu. Je-li projekt v pořádku odevzdaný, nebude jistě 

tak velkým problémem, že doba jeho vývoje přesáhla odhad. Může to také znamenat zmýlení v 

odhadu původním a podnět pro příští podobné projekty dobu odhadu řešení prodloužit. Dobu lze  

samozřejmě také snížit pokud byl daný úkol vyřešen dříve než se odhadovalo. Vše záleží na 

manažerovi zodpovědném za plnění úkolů. Samozřejmě největší problém beze sporu nastane, pokud 

existuje projekt, který výrazně překročil dobu odhadu a ještě není navíc hotový. U takového projektu 

je zapotřebí provést okamžitě hlubší analýzu a zjistit co se vlastně stalo.  

Lokální aplikace Testing report umožňuje v první části sledování vývojářů přehledně v grafu 

(Obrázek 18) zobrazit splněné a nesplněné úkoly za dané období. 

 

 

Obrázek 18: Lokální aplikace - plnění úkolů 
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Jde pouze o jednoduchý ukazatel kvality vývoje. Ideální stav je samozřejmě bez červených čar, 

tedy bez nesplněných úkolů. Během vývoje reálného projektu to samozřejmě není možné.  

Mnohem zajímavějším grafem je zobrazení odpracovaných úkolů (Obrázek 19). Nejprve je 

potřeba nastínit co vlastně graf znamená. Kolečka mohou být červené, což značí úkoly nesplněné a 

modré úkoly splněné. V tomto případě nemá osa X grafu žádný časový význam. Černá čára značí 

ideální dobu trvání úkolu, původní odhad. Pokud by tedy úkol byl ukončený a trval přesně dobu 

svého odhadu, modré kolečko by se nacházelo přesně na čáře. Jakékoliv další úkoly nad čárou 

znamenají, že doba plnění úkolu ještě nedosáhla původní odhad. Naproti tomu úkoly dole svůj odhad 

již přesáhly. Pochopitelně nejhorší budou červené úkoly pod čárou. Jsou nesplněné a navíc mají 

překročenou dobu trvání. 

 

Obrázek 19:Lokální aplikace - odpracované úkoly 

 

Graf neposkytuje žádnou hlubší analýzu. Jedná se pouze o celkový pohled na daný projekt. Za 

ideální stav lze považovat, pokud jsou všechny úkoly nad čárou. 

6.6  Sledování chyb v projektu 

Evidence, sledování a především rychlé a efektivní řešení chyb by mělo tvořit nedílnou součást 

procesu vývoje softwaru. Chyba nemusí ihned znamenat totální kolaps celého systému, je však dobré 

chyby pečlivým způsobem zaznamenat a předejít tak v budoucnu dalším možným komplikacím. 

Chyby se mohou dělit podle stavu, v jakém se zrovna nacházejí, dále podle priority a řešení. 

Zřejmě nejdůležitějším atributem chyby ve vztahu k zákazníkovi bude její priorita, kdy pochopitelně 

chyby s větší prioritou je zapotřebí řešit rychleji a dříve než ty ostatní. Například přání zákazníka mít 

políčko na formuláři ocelově šedou barvou namísto klasické bílé je jistě chyba, kterou je zapotřebí 

řešit, ovšem má malou prioritou. Nebrání možnosti práci se systémem oproti chybě typu: Nelze se 

přihlásit do systému, nelze vygenerovat novou fakturu a podobně. V případě takto závažných chyb či 

nedostatků výsledného softwaru je zapotřebí takovou chybu řešit okamžitě bez zbytečných odkladů a 

přidělit jí vysokou prioritu.  

Část aplikace Sledování chyb (Obrázek 20) umožňuje přehledně v grafu zobrazit chyby ve 

třech skupinách. Aktivní, uzavřené a vyřešené. Například podle priority chyb je možno nahrát data a 

sledovat počty chyb za jednotlivá období. 
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Obrázek 20: Lokální aplikace - sledování chyb v projektu 

6.7  Zhodnocení lokální aplikace 

Aplikace vypadá jistě velice zajímavě, ovšem poskytuje pouze základní pohled pro měření a 

vyhodnocení softwarových procesů. Možnostmi dalšího vývoje by mohlo být doplnění o filtry 

záznamů například podle období, které podstatně chybí. Pro vizualizaci grafů by bylo asi také lepší 

použít hotovou profesionální komponentu pro generování grafu. Samostatnou kapitolu tvoří způsob a 

úložiště dat. Lokálně umístěný textový soubor by pro rozsáhlejší data byl velmi nedostačující. 

Kvalitní software pro měření a vyhodnocení by měl rovněž obsahovat možnost importu a samozřejmě 

také vyhodnocení dat z nějakého existujícího systému. Například JIRA nebo MANTIS. 

Lokální aplikace Testing report umožňuje zejména tyto funkce: 

 

1. Sledování vývojářů a odpracovaných hodin projektu. 

2. Sledování chyb vzniklých při vývoji. 

3. Generování grafických výstupů formou klasického grafu a tabulky. 

 

Vzhledem k minimálním nárokům aplikace na výkon PC jsou požadavky na spuštění opravdu 

minimální. Nutný je pouze osobní počítač s nainstalovaným systémem Windows XP nebo 7. 

Funkčnost aplikace byla řádně otestována a je plně funkční na jednom osobním počítači a 

notebooku následující konfigurace: 

 

 AMD Athlon II X2 250 3.00 Ghz, 4 GB RAM, OS: MS Windows XP, MS Windows 7 

 Dell studio 1555, Core 2 Duo P8700 (2.54Ghz), 4GB DDR3 RAM, MS Windows 7 
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7 Návrhy metrik pro webovou aplikaci 

Následující kapitola popisuje detailněji vlastní návrhy metrik pro měření ve webové aplikaci, 

vyvíjené v rámci této práce. Každá metrika řeší jeden konkrétní typ úkolu. Může se jednat například o 

chyby, požadavky, vylepšení a podobně. Pro konkrétní metriku a sprint v projektu (kromě odhadu 

plnění úkolu) může být nastaven takzvaný trend. Je to v podstatě seznam hodnot udávající očekávané 

výsledky v daném období. Díky tomu je možné velmi rychle a efektivně porovnat realitu s tím co se 

původně očekávalo a vyvodit z toho patřičné závěry, návrhy na zlepšení a podobně.  

7.1 Vylepšení  

I v sebelepším systému se dříve či později objeví nějaké nápady nebo připomínky. Obecně se nemusí 

jednat o nic závažného. To ovšem neznamená, že by se tyto věci měly přehlížet či zcela ignorovat. Z 

pohledu uživatele může jít třeba pouze o úpravu formuláře, jelikož při používání aplikace byla 

zjištěna úskalí, která dříve až tak patrná nebyla. Je to pochopitelně vše se postupem času vyvíjí a ne 

vše musí být jasné ihned na začátku.  

Metrika Vylepšení ukazuje jak nové tak i stávající či ukončené záznamy o vylepšení v daném 

projektu. Ideálním stavem je pochopitelně pokud nám nově přidané záznamy nepřevyšují ty aktuálně 

řešené. Jistě i k tomuto může dojít. Je ale potřeba pamatovat, že z dlouhodobého hlediska to není 

vůbec dobré.  Obecně vzato by celý realizační tým měl pracovat takovým způsobem, aby počet 

nových záznamů nepřevyšoval ty vyřešené. Tato situace nemusí nutně znamenat neschopnost lidí za 

tyto úkoly odpovědné. Jedním z možných závěrů může být i malý počet lidí na příliš velký úkol. V 

takovém případě je nutné provést analýzu a rozhodnout se, jestli není vhodné pár nových lidí do týmu 

přibrat. Vše je v tuto chvíli opět na manažerovi.  

7.2 Nové požadavky 

Na první pohled se může zdát jistá souvislost mezi vylepšeními systému a novými požadavky. Něco 

takového zde může nastat, ale obecně platí, že nové požadavky jsou většího rozsahu a také mnohem 

komplexnější než drobné vylepšení. Příkladem nového požadavku v informačním systému školy 

může být například zcela nová funkce typu vyhodnocení výsledků zkoušek. Takovýto úkol vyžaduje 

jistě mnohem větší úsilí a také analýzu.  Podobně jako v případě vylepšení nesmí dojít ke stavu kdy je 

nových požadavků na systém příliš a tým nestíhá tyto nové úkoly plnit. Je-li v situaci, kdy tyto nové 

požadavky nemusí řešit automaticky (není vázán smlouvou), není to až takový problém. Řešením 

může být domluva se zákazníkem o vyšší ceně a zároveň vetší odměně pro realizační tým. 

  



7 Návrhy metrik pro webovou aplikaci 28 

 

 

7.3 Predikce chyb 

Zřejmě nejzávažnější jsou v každém systému chyby. Jejich správná evidence, vyhodnocení a 

především řešení je jedním ze základů úspěšného fungování společnosti. Chyby byly podrobněji 

rozebírány v kapitole 6.6. Existuje celá řada chyb. Nejpodstatnější je závažnost dané chyby vzhledem 

ke správné funkci systému. V evidenčním systému školy může být jako ta nejzávažnější chyba 

například nemožnost se do systému vůbec přihlásit. Zdůrazňovat že tato chyba musí být odstraněna 

bez zbytečných odkladů, je zbytečné. Pro většinu těchto a jím podobných problémů se navíc vztahuje 

záruka na fungování softwarového díla. Ta udává dodavateli povinnost řešit chyby podobného rázu 

neprodleně. Jiná situace pochopitelně nastává, pokud uživatel takto závažnou chybu způsobil svých 

nezodpovědných přístupem.  Typická situace, která se neustále opakuje, je závažná chyba systému 

způsobena odcizením hesla osoby s velkými pravomocemi.  

 

 

Obrázek 21 : Webová aplikace - Chyby v projektu podle priority 

 

Obrázek 21 zobrazuje graf chyb v projektu v určitém sprintu. Výraznější barva (červená) 

představuje chyby s kritickou prioritou, modrá pak ostatní méně závažné chyby.  Mělo by zde platit, 

že počet červených nepřesáhne ty modré. Nastane-li tento stav, může to znamenat i kompletně 

špatnou základní analýzu. Ta způsobí, že v systému vznikají stále nové chyby a není možno je opravit 

v dostatečně krátkém čase.  

Chyby lze dále kromě jejich priority ještě zobrazit dle stavu a řešení. Dalším důležitým 

ukazatelem v grafu je očekávaná hodnota (zelená). Ta představuje jakýsi ideální stav. Ten může 

vycházet jak z historie jiných projektu, tak z jednoduchého odhadu. Pro konkrétní projekty a sprinty 

ho lze samozřejmě měnit podle aktuální potřeby. 
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7.4 Odhad plnění úkolů 

Tato základní myšlenka každého procesu měření (popsána v kapitole 6.5) spočívá v porovnání doby 

plnění úkolu s jeho odhadem. Neboli jinými slovy srovnání reality a ideálního stavu. 

Obrázek 22 zobrazuje v grafu porovnání odhadu plnění úkolu (červená barva) s reálnou dobou 

(modrá barva) plnění v určité iteraci. Z obrázku lze vyvodit několik skutečností. Především je 

zvláštní, že u některých úkolů je doba trvání nulová. Lze z toho usuzovat, že plnění těchto úkolů ještě 

nezačalo. Ale pochopitelně je potřeba zjistit jestli není odpovědná osoba s prací pozadu. Nebo v 

horším případě ještě nezačala či dokonce zapomněla. Samozřejmě se může stát, že je vše v nejlepším 

pořádku a v systému jen nejsou data, která odpovídají aktuálnímu stavu. 

Celkově lze říci, že v této iteraci probíhá plnění úkolů v normě. Po celou dobu je odhad 

převážně větší než reálná doba trvání. Což je jistě velmi přínosné. Celkově by nemělo dojít k situaci, 

kdy bude původní odhad dlouhodobě nižší než doba plnění. 

 

 

Obrázek 22 : Webová aplikace - Odhad plnění úkolu 
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8 Analýza webové aplikace 

Následující kapitola je věnována analýze a návrhu webové aplikace.  Ta dále rozšiřuje prvotní 

myšlenku aplikace lokální, od které bylo nakonec upuštěno. Daleko lépe a efektivněji se tak jeví 

aplikace v prostředí internetu, která by byla dostupná uživatelům všude, bez nutnosti instalace a 

provádění základní konfigurace. Jedinou nutnou podmínkou pro běh je tak internetové připojení a 

webový prohlížeč. Díky tomu je k ní možno přistupovat nejenom z PC, ale i z tabletu, mobilu apod. 

Základním vstupem systému jsou předem sestavená data o vývoji softwarového procesu v 

textové formě. Obsahují informace o vývoji chyb, nových požadavků, úkolů a mnoho dalšího. Přes 

webovou aplikaci jsou data naimportována a uložena do databáze, odkud se s nimi dále pracuje. 

Na základě těchto dat poté aplikace generuje příslušné výstupy ve formě procentuálního 

porovnání plnění úkolů, přehledných grafů nebo datových tabulek. 

8.1 Přehled tabulek aplikace 

Následující diagram ukazuje základní rozvržení systému spolu se seznamem atributů. 

 

 

Obrázek 23: Webová aplikace - Přehled tabulek aplikace 

 

Základ celého systému tvoří tabulka Projekty. Ta zaznamenává seznam všech lokálně 

uložených projektů v aplikaci. K jednotlivým projektům je možno kdykoliv přidávat další data o 

úkolech. Tabulka eviduje jednoznačný klíč projektu (číslo), název a stručný popis. Ten může 

například popisovat zdrojový systém dat, skupinu a podobně.  

S projekty je úzce spjata další tabulka s názvem Data [8]. V té se nachází veškerá data o 

měření přiřazena k jednotlivým projektům.  

Každý projekt se skládá z více na sebe navazujících částí tzv. sprintů. Jejich seznam obsahuje 

tabulka Sprint. K jednotlivým záznamům se eviduje jedinečné číslo sprintu a identifikátor projektu, 

ke kterému se sprint vztahuje. Dále potom stručný název a popis, vystihující význam. Asi 
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nejdůležitější atributy, řešící časový úsek tvoří dvojce datum_od a datum_do. Ty udávají datum 

začátku a konce sprintu. Poslední možností co se ještě dá nastavit je určení, jestli se v tomto období 

sprint automaticky zobrazí podle jednotlivých dní nebo podle měsíců. To určuje atribut s názvem 

zobrazení. Jeho možné hodnoty jsou 0 - měsíce a 1 - dny. 

 Pro porovnání jednotlivých reálných hodnot úkolů v projektu je potřeba zjistit, jak by data 

měla vypadat v ideálním případě. Tabulka Sprintideal obsahuje seznam ideálních/očekávaných 

hodnot pro každý sprint v projektu. Tyto hodnoty se pak porovnávají s těmi skutečnými a zobrazují se 

v grafu. Každý záznam má opět svůj jedinečný identifikátor pro jednoznačné oddělení od všech 

ostatních záznamů. Další dva atributy určují k jakému sprintu a metrice se záznam váže. Předposlední 

atribut s názvem hodnoty obsahuje seznam konkrétních očekávaných hodnot pro daný sprint. Je to 

posloupnost čísel oddělených čárkou. Systém zde nevyžaduje přesný počet hodnot. Pokud by se 

například stalo, že v daném sprintu je očekáváno deset ideálních hodnot a vyplněny by byly pouze tři, 

do zbytku se doplní jako očekávané hodnoty samé nuly.  

Očekávané hodnoty nejdou nastavit jen pro prioritu daného úkolu. Atribut index_hodnot 

určuje, zda jsou ideální hodnoty určeny pro prioritu - 0, stav - 1 nebo řešení 2. Tím celá aplikace 

dosahuje lepší použitelnosti a také dokáže vyhodnotit více věcí. 

8.2 Zdroj dat - Jasper 

Jako zdroj dat pro webovou aplikaci byla použita testovací data dvou existujících systémů pro měření. 

Jde o Jiru (4.4) a Jasper (4.2).  Pro bezproblémové použití dat systému Jasper je však zapotřebí 

existující sémantiku upravit (Obrázek 25), tak aby byla použitelná pro webovou aplikaci. Týká se to 

sice jen drobných věcí, ovšem úprava je nezbytná. V databázi webové aplikace je například chyba 

označována klíčovým slovem Bug. Jasper to má podobné, ovšem na konci s písmenem s, tedy Bugs . 

Na tuto skutečnost je potřeba pamatovat a vše řádně upravit. O import a řádnou úpravu dat se stará 

část systému v sekci Správa dat / Import. Datový soubor se skládá z atributů, z nichž každý má svůj 

význam.  Přehled těch nejdůležitějších se stručným popisem je patrný z následujícího obrázku 

(Obrázek 24). 

 

Název atributu Význam 

Id Jedinečný identifikátor každého úkolu 

Project Textový stručný název projektu 

Severity Závažnost úkolu (triviální, kritická atd.) 

Category Typ úkolu (Chyba, nový požadavek, záplata) 

Date Submited Datum vložení úkolu 

Updated Datum poslední aktualizace 

Status Aktuální stav úkolu (Vyřešený, přiřazený, nový) 

Resolution Řešení daného úkolu (Otevřeno, opraveno atd.) 

Obrázek 24 : Popis atributů systému Jasper 

 

Ostatní atributy nemají pro import do webové aplikace žádný význam, popřípadě zcela chybí 

jejich hodnota. Jsou tudíž přeskočeny.  
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Obrázek 25: Webová aplikace - Transformace dat 

8.3 Diagramy aktivit a případy užití 

Následující digramy zachycují rozdělení konkrétního projektu na sprinty a nastavení očekávaných 

hodnot sprintů pro konkrétní hodnoty. Každý diagram je ještě navíc doplněný o textový popis formou 

případu užití. 

 

 

Obrázek 26: Rozdělení projektů na sprinty 

 

Rozdělení projektů na sprinty 

1. Uživatel si vyžádá zobrazení nastavení. 

2. Systém zobrazí nastavení 

3. Uživatel vybere v nastavení položku rozdělení projektů na sprinty 

4. Systém zobrazí rozdělení projektů na sprinty 

5. Uživatel vyplní všechny potřebné hodnoty pro vytvoření sprintu 

6. Systém uloží a vytvoří nový sprint 

7. Uživatel může pokračovat opět v kroku 3 anebo ukončit interakci se systémem 
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Obrázek 27: Nastavení očekávaných hodnot sprintu 

 

 

Nastavení očekávaných hodnot sprintu 

1. Uživatel si vyžádá zobrazení nastavení. 

2. Systém zobrazí nastavení. 

3. Uživatel požaduje zobrazení nastavení očekávaných hodnot. 

4. Systém zobrazí formulář pro výběr projektu a metriky. 

5. Uživatel vyplní korektně formulář. 

6. Systém zobrazí nastavení možností ideálních hodnot. 

7. Uživatel vyplní formulář, kde zvolí nastavení konkrétních hodnot. 

8. Systém zobrazí formulář pro vkládání hodnot. 

9. Uživatel vloží jednu hodnotu. 

10. Systém zobrazí formulář pro uložení rozsahu hodnot, pokud byly zadány všechny hodnoty. 

V jiném případě se pokračuje krokem 8. 

11. Uživatel uloží rozsah hodnot, a pokud chce nastavit další očekávané hodnoty pro jiný projekt 

a metriku, tak pokračuje krokem 3. 



9 Implementace webové aplikace  34 

 

 

9 Implementace webové aplikace 

Následující kapitola popisuje podrobněji samotnou implementaci webové aplikace Testing reports, 

vyvíjené v rámci této práce. Jako implementační prostředí byl zvolen Microsoft .NET s využitím 

programovacího jazyka C#.  Jako systém pro uložení dat Microsoft SQL server ve verzi 2008. 

9.1 Architektura aplikace 

Aplikace je složená z několika tříd, z nichž každá plní určitou funkci. Některé také vytvářejí HTML 

výstupy pro internetový prohlížeč. V průběhu chodu celé aplikace se vzájemně volají a předávají si 

informace a data. Hlavní rozvržení webové aplikace je dobře patrné z obrázku níže (Obrázek 28). 

 

 

Obrázek 28: Webová aplikace - Hlavní rozvržení aplikace 

 

Obrázek 28 se snaží nastínit hlavní rozvržení celého systému. Základem je úvodní obrazovka 

(Základní přehled projektů), obsahující celkový přehled jednotlivých projektů. Dále je možno 

pokračovat a zobrazit detail konkrétního vybraného projektu (Detail projektu). Z něj už potom dále 

konkrétní metriku s datovou tabulkou a grafem (Konkrétní metrika). Svislý čtvereček nalevo znamená 

možnost z jakékoliv ze tří hlavních částí kdykoliv přejít na Správu dat nebo Nastavení aplikace. 
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9.1.1 Hlavní část aplikace (default) 

Třída default má na starosti několik hlavních věcí v celé aplikaci. Také generuje HTML výstup pro 

internetový prohlížeč. Jejím základním úkolem je ihned po načtení aplikace zobrazit základní přehled 

a informace k projektům (Obrázek 29). Jednotlivé metriky jsou rozděleny do několika hlavních 

kategorií. Je to Přidaná hodnota, Předvídatelnost, Kvalita a Spolupráce. Rozdělení do těchto 

kategorií je plně závislé na rozhodnutí uživatele a lze jej kdykoliv změnit.  

 

 

Obrázek 29: Webová aplikace - základní přehled projektů 

 

Podle barvy v každé části lze snadno poznat, kde dochází k problémům. Přesněji řečeno, kde se reálné 

hodnoty moc odchylují od původního předpokladu (trendu) a je zapotřebí provést hlubší kontrolu či 

analýzu. Nejhorší je červená barva znamenající odchýlení o více než 30 procent. 

Vyhodnocení jakou barvu použít řeší třída následujícím způsobem.   Pro každou metriku v 

každé kategorii a sprintu projektu vypočítá číselnou hodnotu udávající, jak moc se reálné hodnoty 

odklonily od těch předpokládaných. Ten nejhorší výsledek v celé kategorii metrik se následně použije 

právě v základním přehledu projektů. Obrázek 30 ukazuje barvy používané pro jednotlivé hodnoty 

odchýlení. Nejlepší hodnotou je 100 procent znamenající, že reálné hodnoty přesně odpovídají těm 

očekávaným. Tato situace však nastane spíše výjimečně. Přes 100 procent došlo k překročení 

původního odhadu. Ideální stav je hodnota pod 100 procenty. Ta znamená příznivější vývoj. Úkoly 

jsou plněny v kratším čase, než se původně předpokládalo. Což je samozřejmě nejlepší situace, jaká 

může nastat.  

 

Procenta Barva 

0-69% Zelená 

70-89% Tmavě zelená 

90-110% Modrá 

111-130% Oranžová 

131% a více Červená 

Chybějící data Šedá 

Nulové hodnoty reálných hodnot Hnědá 

Obrázek 30: Použití barev pro odchýlení hodnot 
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V případě chybějících dat pro porovnání (nenastavení trendu) je automaticky použita šedá 

barva. Hnědá pak slouží pro případ, kdy nejsou nastaveny reálné hodnoty plnění úkolu. 

Druhým úkolem třídy je podrobnější zobrazení problémů u konkrétního vybraného projektu. V 

každé kategorii je zobrazena barva týkající je už konkrétní metriky a sprintu. Postup vyhodnocení je 

podobný jako v případě celkového přehledu (Obrázek 29). Pro její určení se jen místo celé kategorie, 

použije sprint s nejhorší hodnotou. Jeho jméno je viditelné pod názvem dané metriky. Malá ukázka je 

patrná z obrázku (Obrázek 31) 

 

 

Obrázek 31: Webová aplikace - bližší informace o projektu 

Jak je vidět ve sprintu 3 u nových požadavků došlo k velkému odchýlení doby plnění úkolu od 

očekávané (červená barva).  

Kromě barvy je u každé metriky ještě navíc šipka. Ta naznačuje směr růstu hodnot za poslední 

dva sprinty v projektu. Zda je lepší směr nahoru nebo dolů závisí na konkrétní metrice. Jedná-li se 

například o nové chyby, ideální směr by měl být dolů. Přesněji řečeno to znamená, že by nemělo dojít 

k situaci, kdy ke konci projektu nové chyby přibývají. Pokud by se jednalo o vyřešené chyby, je 

naopak žádoucí směr nahoru. Ale nemusí to samozřejmě platit vždy. Pokud bude v posledním sprintu 

projektu málo vyřešených chyb, může to znamenat pouze fakt, že většina byla vyřešena již v 

předchozím. Toto je řešeno pouze jednoduchým porovnáním dvou číselných hodnot. 

Během zpracování jednotlivých úkolů jsou volány instance třídy metrics_class (9.1.3), která 

pro konkrétní metriku v projektu vrací potřebná data pro další zpracování a vyhodnocení. Na začátku 

je nutné také zjistit, které metriky patří do jakých kategorií a podle toho s nimi dále pracovat.  

9.1.2 Zobrazení a příprava dat pro metriky (metrics) 

Tato třída je jakýsi prostřední člen mezi zpracováním jednotlivých metrik a generováním příslušných 

výstupů. Ty mohou být ve formě grafu nebo klasické datové tabulky. Na rozdíl od třídy předchozí již 

není výstupem jen pouhá barva, či určení směru růstu. Vytváří se opět instance metrics_class pro 

zpracování dané metriky. Ta je konkrétně vybraná přes bližší informace k projektu (Obrázek 31). 

Implicitně ihned po načtení je zobrazen první sprint. Pokud dojde k situaci, kdy projekt žádné 

sprinty neobsahuje, aplikace na tuto skutečnost upozorní a není možné dále pokračovat. Podobné je to 

v případě, kdy nejsou nastaveny ideální hodnoty (trendy).  
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Pokud vybraný projekt sprinty obsahuje, třída dále vytváří instanci graph_class. Ta nemá na 

starost nic jiného než zpracování dat metriky pro graf a předání komponentě chart [10]. 

Důležitou součást třídy tvoří html kód, zajišťující vizuální stránku. Obsahuje několik 

důležitých věcí. Pro zobrazení výsledků dané metriky v tabulce komponentu GridView [11]. 

Přehledné zobrazení dat formou grafu zajišťuje komponenta Chart  [10]. Další části vytvářejí 

formulář pro úpravu a filtrování hodnot. Nastavit lze například typ zobrazeného grafu (sloupcový, 

koláčový a podobně), zobrazení do 3D nebo omezit výstup daného sprintu jen na některého člena 

týmu.  

 

 

Obrázek 32: Webová aplikace - Zobrazení a příprava dat pro metriky 

9.1.3 Generování výstupů metrik (metrics_class) 

Tato třída je považována za hlavní stavební prvek v celé architektuře.  Od třídy metrics (Obrázek 

32) obdrží vstupní parametry, které určují danou metriku. Součástí vstupu mohou být také další 

omezení a podmínky. Je to především číslo daného sprintu, jednoznačný identifikátor projektu a 

rozsah dané metriky zadaný pomocí dvou datumových proměnných. Také je zapotřebí určit jestli 

bude výstup metriky zobrazen podle priority, stavu nebo řešení daného úkolu. Nepovinnou možností 

je zadání jména uživatele, pro kterého bude vybraná metrika zobrazena. V případě nevyplnění jsou 

automaticky vybrání všichni uživatelé z celého projektu. Všechny tyto vstupní parametry vycházejí z 

implicitního nastavení nebo z položek vyplněných na formuláři generovaném třídou metrics.  

Dále jsou ještě automaticky upraveny podmínky pro komunikaci s databází. Například u metriky 

Uzavřené chyby je zapotřebí brát v potaz pouze záznamy o chybách s příznakem Closed. Tedy ty již 

uzavřené. Podobně například do Nových požadavků naopak záznamy Closed patřit nebudou. Po 

zpracování a nastavení všech vstupních parametrů třída komunikuje s databází a obdržené výsledky 

zpracuje a uloží do tabulky (DataTable). Kromě reálných hodnot jsou ještě načteny ty očekávané a 

také uloženy do výsledné tabulky.  
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9.1.4 Příprava grafu (graph_class) 

Třída graph_class neřeší přímo samotné vykreslování grafu. Zajišťuje úpravu a nastavení dat pro 

bezproblémové předání komponentě Chart  [10]. Jako vstup obdrží informace o grafu a ty nastaví do 

předem vytvořené instance třídy Chart. Hlavní vstup představuje datová tabulka (DataTable) 

obsahující seznam sloupců a hodnot nanášených do grafu. Dále typ grafu (spojnicový, sloupcový atd.) 

a příznak, jestli se graf vykresluje prostorově nebo klasicky do 2D. Pokud je jako typ grafu vybrán 

koláčový, je datová tabulka upravena a do grafu jsou nanášeny pouze sečtené hodnoty jednotlivých 

sloupců. Koláčový graf s původní neupravenou tabulkou by nedával v podstatě žádný smysl a navíc 

by byl velmi nepřehledný. 

 

 

Obrázek 33: Webová aplikace - Příprava a vykreslení grafu 

 

Princip fungování třídy popisuje Obrázek 33. Data o grafu obdržená na vstupu třída zpracuje a 

následně použije pro vykreslení grafu instancí třídy Chart. Ta je také zadána na vstupu jako parametr. 

9.1.5 Nastavení a správa dat (data) 

Nedílnou součástí celé aplikace je třída starající se o import, přehled a správu dat pro metriky. Kromě 

toho ještě obsahuje metody pro nastavení trendů, přiřazení každé metriky do skupiny a také rozdělení 

samotných projektů na sprinty. Princip fungování třídy není příliš složitý. Jde především o načítání 

existujících dat z databáze, jejich zobrazení na webovém formuláři a následné uložení změn opět do 

databáze.  

Celý tento proces zjednodušeně popisuje obrázek níže (Obrázek 34).  Je z něj patrné, že z 

formuláře aplikace jdou data přes Ukládání nastavení do databáze. Nebo naopak přes Načtení 

nastavení z databáze do formuláře aplikace. 
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Obrázek 34: Webová aplikace - Nastavení a správa dat 

9.1.6 Hlavní šablona aplikace (Site.Master) 

Hlavní stránka aplikace [12] obsahuje navigační panel s obrázkem. Použití Master page v ASP. NET 

aplikacích umožňuje definovat jednotný vzhled celého webu. Přesněji řečeno obsah, který mají 

všechny stránky společné. Do tohoto zapadá například již zmíněná navigace, hlavní logo aplikace a 

podobně. Je samozřejmě zbytečné prvky společné pro každou stránku vkládat neustále dokola. 

Nehledě na mnohem obtížnější úpravu existujících stránek. Použití Master Page je v tomto ohledu 

daleko efektivnější a především rychlejší.  

Po vytvoření hlavní stránky je zapotřebí ještě určit místo do kterého se bude vkládat kód 

konkrétní stránky (oblast, která se bude měnit). Samotných Master page může být více, dají se 

různými způsoby kombinovat, vnořovat do sebe a podobně. V případě aplikace Testing Reports byla 

použita jedna hlavní stránka.  

Použití Master Page ve webové aplikaci je patrné z obrázku (Obrázek 35). Jak je vidět všechny 

stránky dědí ze třídy Master Page. Nejde pouze o vizuální část. Zděděny jsou i atributy a metody 

patřící do hlavní stránky. 
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Obrázek 35 : Webová aplikace - Použití Master Page 

 

Kromě pevného obsahu stránky, řeší Master Page ještě dynamické načítání metrik spadajících 

do jednotlivých skupin a také projektů. Za tímto účelem komunikuje s databází. Zbylá část navigace 

je již plně statická a skládá se ze Správy dat a Nastavení. 

9.2 Instalace 

Samotný proces instalace webové aplikace není nijak složitý ani náročný. Samostatnou kapitolou je 

výběr vhodného hostingu. V případě poskytovatelů zdarma je značně omezen a musí se počítat s 

jistými omezeními. Pokud jde o varianty placené, nebývá většinou žádný problém. Vše záleží na 

konkrétních požadavcích na kapacitu webu, databázi a na výkon jako takový celkově. Od toho se 

potom dále odvíjí cena. 

Instalace se skládá prakticky pouze ze dvou kroků. Tím prvním je založeni MSSQL databáze. 

Název může být libovolný, je však potřeba si jej zapamatovat nebo alespoň zaznamenat. Název 

databáze spolu se jménem databázového serveru, je zapotřebí zadat do konfiguračního souboru 

aplikace Web.config[13].  Většina poskytovatelů nabízí po vytvoření databáze možnost vygenerovat 

tvz. Connectionstring. Jde o textový řetězec obsahující údaje pro připojení k databázi. Celý obsah 

stačí jen překopírovat do konfiguračního souboru aplikace.  

V databázi je také potřeba vytvořit základní tabulky pro uložení dat. Prakticky se jedná pouze o 

spuštění souboru database.sql ve složce sql v adresáři web_app. Soubor obsahuje potřebné SQL 

příkazy pro vytvoření struktury tabulek. Tím je vše z hlediska databáze hotovo. 

Druhým krokem je nahrání souborů ze složky apl v adresáři web_app do hlavního adresáře na 

serveru. Po zadání příslušné adresy by se měla jako první objevit obrazovka se základním přehledem 

projektů, která zatím žádné projekty neobsahuje. 
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9.3 Ukázky aplikace 

Po celou dobu vývoje byla aplikace laděna a testována především na lokálním webovém serveru. 

Důvody jsou pohodlné ladění a také okamžitá viditelnost výsledku. Její finální verze je dostupná na 

internetové adrese http:/metriky.aspone.cz [14]. Občas je zde bohužel vidět slabší výkon, způsobený 

použitím varianty hostingu ve verzi zdarma. Pro účely zkoušení a testování v prostředí internetu je to 

však plně postačující řešení. Při nasazení aplikace pro více uživatelů a také s vyšším objemem 

uložených dat, však tato varianta již moc nevyhovuje. Už jenom kvůli celkovému omezení prostoru 

webu a velikosti databáze na 40 MB. 

 

 

Obrázek 36: Webová aplikace - Stavový diagram základního použití 

 

Obrázek 36 ukazuje zjednodušeně v jednotlivých stavech práci s aplikací. Základem použití je 

založení lokálního projektu, jeho řádné pojmenování a také nastavení vhodného popisu. K takto 

vytvořenému projektu je možno naimportovat libovolné množství dat v textovém formátu CSV. 

Každý řádek souboru reprezentuje řádek databázové tabulky a jednotlivé sloupce jsou odděleny 

určitým stejným symbolem. Ve většině případů se jedná o středník. Další, velice důležitou části je 

rozdělení celého období projektu na menší časové úseky nazývané sprinty nebo v některých 

případech iterace. Ty mohou být různě dlouhé. V reálných projektech se délka sprintu pohybuje okolo 

2-30 dní. Je-li projekt rozdělený na jednotlivé sprinty, už nyní je možno sledovat výsledky měření za 

tato období. Jedna podstatná věc však zatím stále chybí. A sice nastavení očekávaných hodnot. Ty 

vycházejí z předchozích zkušeností s jinými projekty nebo pouze z odhadu, jak by se aktuální projekt 

měl v ideálním případě vyvíjet. Slouží k porovnání reálných hodnot měření s těmi očekávanými. Na 

jejich základě lze potom vyvodit určité závěry o celkovém výkonu týmu, dobách plnění úkolů a 

podobně. 
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Následující podkapitoly ukazují některé podstatné části aplikace spolu s obrázky a stručným 

popisem. 

9.3.1 Založení nového projektu a import dat 

Samotné lokální rozdělení projektů do více skupin je snahou o sjednocení importovaných dat k 

projektu, nebo naopak jejich rozdělení. Importovaná data také obsahují informace, k jakému projektu 

náleží, rozdělit je však ještě lokálně je mnohem efektivnější. Pro založení nového projektu (Obrázek 

37) stačí zadat jeho název a stručný popis. Tyto dva atributy by měly co nejpřesněji jednoznačně 

vystihovat a určovat daný projekt. Jejich množství není nijak omezeno. Jsou - li projekty korektně 

vytvořeny, je možno k nim přidat data o měření. K tomuto účelu slouží pravá část formuláře (Obrázek 

37) . Je třeba vybrat k jakému lokálnímu projektu budou data připojena. Z jakého systému pocházejí. 

Na výběr jsou možnosti JIRA nebo JASPER. Následuje oddělovač záznamů. Ten je všude pevný. V 

případě JIRY je to znak ^ a u JASPERU , . Posledním krokem je již výběr samotného souboru 

obsahující data. Po kliknutí na tlačítko IMPORT se provede nahrání dat do databáze aplikace. 

 

Obrázek 37: Webová aplikace - Založení nového projektu a import dat 

9.3.2 Rozdělení projektu na sprinty 

Rozdělení projektů na menší časové intervaly nazývané sprinty nebo někdy také iterace přináší celou 

řadu výhod. Pro rozdělení lokálního projektu je potřeba mít k němu nahraná data. Samozřejmě 

projekt lze na sprinty rozdělit i bez dat, ale nedává to v tom případě žádný smysl. Výsledkem reportu 

daného sprintu by bylo pouze hlášení Zadaným podmínkám nevyhovuje žádný záznam. Pro 

rozdělení je zapotřebí přesně specifikovat jméno a popis daného sprintu. Ten by měl pochopitelně co 

nejlépe vystihovat jeho význam. Datumy slouží pro zadání období daného sprintu. Pomocí zobrazení 

lze blíže určit, jestli se v reportech bude sprint zobrazovat podle jednotlivých dní nebo za celé měsíce. 
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Obrázek 38: Webová aplikace - Rozdělení projektu na sprinty 

 

Obrázek 38 ukazuje formulář webové aplikace určený pro rozdělení lokálního projektu na 

sprinty. 

9.3.3 Nastavení očekávaných hodnot sprintu 

Pomocí nastavení očekávaných hodnot lze přesně sledovat odklonění výsledků měření od 

očekávaných hodnot tzv. trendů. 

 

 

Obrázek 39: Webová aplikace - Nastavení očekávaných hodnot sprintu 

Samotné nastavení je již trošku složitější než předchozí operace. Je nutné si uvědomit, že 

ideální hodnoty se nastavují pro konkrétní projekt, sprint v projektu, metriku a ještě navíc samostatně 

pro Prioritu, Stav a Řešení. Každá z těchto skupin může mít jiné očekávané hodnoty. Je tedy potřeba 

je od sebe řádně oddělit. Hodnoty jde zadat celkem dvěma způsoby. Tím prvním je pro každé období 
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sprintu určit číselnou očekávanou hodnotu. Tento způsob je však trošku neefektivní. Pokud by sprint 

obsahoval například padesát dní, znamenalo by to ručně napsat 50 hodnot. Někdy to však může být 

žádoucí. Druhým způsobem je určení Směru trendu. Jeho vyplnění je mnohem rychlejší než 

předchozí možnost. Stačí zadat počáteční hodnotu, určit o kolik se za každé období budou hodnoty 

měnit a zda mají klesat, stoupat nebo být tzv. stabilní. Po kliknutí na tlačítko pro uložení, aplikace 

sama spočítá podle vyplnění formuláře hodnoty v každém období sprintu. Pokud by bylo potřeba tyto 

hodnoty nastavit znovu, stačí celý postup opakovat. Hodnoty se po dalším uložení automaticky 

přepíší. 

9.3.4 Ukázkový report nových požadavků 

Nové požadavky byly podrobněji popsány v kapitole 7.2.  Tato podkapitola obsahuje ukázku reportu 

v jednom sprintu za období Srpen - Říjen 2011. Jak je vidět z obrázku (Obrázek 40), počet 

uzavřených a vyřešených požadavků výrazně překročil původní odhad. V takovém případě je nutné 

hledat, kde došlo k chybě. Příčina nemusí být jen chyba týmu, může se také jednat o nepřesný či 

úplně špatný původní odhad. Seznam jednotlivých hodnot nanášených do grafu znázorňuje tabulka 

dole (Obrázek 41). 

 

 

Obrázek 40: Webová aplikace - Report nových požadavků (graf) 

 

 

Obrázek 41: Webová aplikace - Report nových požadavků (datová tabulka)
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10 Závěr 

Úkolem této diplomové práce bylo vypracování aplikačního frameworku pro měření kvality 

softwarového vývoje. Celé realizaci předcházelo prozkoumání a otestování existujících nástrojů pro 

měření. Mezi ně patří například JIRA, TFS nebo JasperForge. Práce byla určena pro více studentů, 

kteří se aktivně podíleli na analýze a vývoji. Výsledkem práce jsou dvě aplikace. 

První je klasická lokální v prostředí Windows. Aplikace umožňuje sledování vývojářů a 

odpracovaných hodin určitého projektu. Dále potom¨sledování chyb vzniklých při vývoji. Veškeré 

výstupy jsou generovány jako grafy a klasické tabulky s daty. Tato aplikace nepokrývá všechny 

logické požadavky pro efektivní provoz a proto další vývoj směřoval k vytvoření aplikace webové. 

Pokračování vývoje se tedy dále soustředilo na aplikaci pro prostředí internetu. Jako zdroj dat 

byla použita testovací data systémů JIRA a JasperForge. Aplikace pro tyto účely obsahuje možnost 

importu dat. Další velice zajímavou věcí je možnost rozdělení projektu na menší časové úseky, tzv. 

sprinty. Toto rozdělení vychází z využití metody Scrum. V každém sprintu je pak možno sledovat 

průběh určitých typů úkolů. Mezi tyto úkoly patří například chyby, požadavky na systém, vylepšení a 

podobně. Aplikace z importovaných dat generuje několik typů výstupů. Klasický graf pro porovnání 

hodnot a datovou tabulku. Pro obecnější přehled projektů pak pro každou metriku určuje barvu, 

ukazující maximální odchýlení reálných hodnot od očekávaných. Dále ještě šipku určující jestli 

hodnoty v posledních dvou sprintech rostou, či nikoliv. 

Zajímavou věcí pro budoucí vývoj by mohla být analýza dat, sledující historii jednotlivých 

úkolů a ne pouze aktuální stav. Možným rozšířením je také možnost importovat data z dalších 

systémů jako je například TFS. Pro lepší práci s daty by se samotný import dal určitě lépe 

automatizovat. Zde však záleží hodně na zdrojovém systému, zda-li toto vůbec umožní a za jakých 

podmínek. Obecně lze říci, že vývoj aplikací pro měření není vlastně nikdy zcela dokončen. V 

průběhu vývoje každého systému vznikají nové požadavky na měření a další vylepšení. Ty se mohou 

také lišit podle konkrétní společnosti. 

Velkým osobním přínosem této práce byla možnost seznámit se s existujícími nástroji pro 

měření a aktivně se podílet na implementaci vlastního nástroje. Díky němu je možné sledovat v 

konkrétním projektu problematická místa a následně provádět jejich bližší zkoumání a analýzu. 

Použití měřícího nástroje při vývoji systémů se jistě velmi vyplatí a při odpovědném přístupu členů 

vývojového týmu ušetří vývojové organizaci mnoho času a finančních nákladů.  
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Přílohy 

A. Obsah přiloženého DVD 

/local_app/setup   adresář obsahující instalátor lokální aplikace. 

 

/local_app /apl    adresář obsahující lokální aplikaci bez instalátoru. 

  

/local_app/source   adresář obsahující kompletní zdrojové texty lokální aplikace. 

  

/web_app/sql    adresář obsahující soubory s SQL příkazy pro vytvoření 

     databáze a testovacích dat. 

 

/web _app/apl    adresář obsahující verzi webové aplikace bez zdrojových 

     kódů. 

  

/web _app/source   adresář obsahující verzi webové aplikace včetně zdrojových 

     kódů. 

 

/root 

abstrakt-CZ.txt   abstrakt v českém jazyce 

abstrakt-EN.txt   abstrakt v anglickém jazyce 

 

/text     adresář s texty 

 kam087-dp.pdf   text diplomové práce 

 kan223-dp.pdf   text diplomové práce Bc. Aleše Kaňáka 
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B. Ukázky uživatelského rozhraní 

Na následujícím snímku (obrázek 42) můžeme vidět úvodní stránku webové aplikace Testing 

reports. Hlavní obsah stránky je vyplněn přehledem všech projektů v systému včetně hodnocení 

každé kategorie metrik s barevným odlišením. Vidíme zde i aktuální počet záznamů z každého 

projektu. V levém postranním panelu se kromě loga nachází také navigační menu. 

 

 

Obrázek 42: Přehled projektů 
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Detail projektu je zachycen na dalším snímku (obrázek 43). Jsou zde zobrazeny jednotlivé 

metriky vztahující se na daný projekt včetně jejich kategorií. Každá metrika nese barevnou informaci 

o jejím plnění (nastaveno dle tabulky). Dále u každé z metrik najdeme šipku, která indikuje růst 

položek problémů. 

 

 

Obrázek 43: Detail projektu 
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Detail metriky (obrázek 44) obsahuje dílčí hodnoty a výsledky, které jsou znázorněny pro lepší 

přehlednost v grafu. K dispozici je i tabulka pro porovnání hodnot. Dále je možné měnit časové 

období (sprint) k zobrazení nebo typ vykresleného grafu díky filtru. 

 

 

Obrázek 44: Detail metriky 
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Na následujícím snímku (obrázek 45) se nachází nastavení očekávaných hodnot pro libovolnou 

metriku ve vybraném projektu. U očekávaných hodnot lze volit mezi trendem nebo nastavením 

konkrétních hodnot. Lze také vybrat, ke kterému sprintu se očekávané hodnoty váží a na základě 

jakého kritéria se nastavují (priorita, stav, řešení). 

 

 

Obrázek 45: Nastavení očekávaných hodnot 
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Rozdělení projektů na sprinty je zachyceno na posledním snímku (obrázek 46). Pro vybraný 

projekt zde lze vytvořit sprint včetně jeho pojmenování a popisu. Musíme zvolit celkové trvání 

sprintu (datum od/do) a také, jak se bude sprint zobrazovat v grafech (měsíc nebo den).  

 

 

Obrázek 46: Rozdělení projektu na sprinty 

 


