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vlastností nejrozšířenějších verzovacích systémů jak z oblasti komerčních aplikací, 
tak z oblasti freewaru. Kromě souborově orientovaných systémů je popsána i situace 
na poli verzovacích systémů pro platformu Lotus Notes/Domino. Praktická část 
práce obsahuje implementaci nového verzovacího systému určeného pro platformu 
Lotus Notes/Domino nazvaného DVS (Domino Versioning System). 
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the implementation of new version control system for Lotus Notes/Domino platform 
named DVS (Domino Versioning System). 
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Úvod 

Přehled jednotlivých kapitol 

 Úvod práce obsahuje popis řešeného problému, přínosu práce, upřesnění 
původního zadání a zavádí definice pojmů používaných v dalším textu. 

První kapitola obsahuje stručný úvod do Lotus Notes. Kromě popisu 
základních vlastností systému a principů jeho fungování obsahuje tato kapitola také 
části věnované vývoji aplikací a stručnou historii systému Lotus Notes. 
 Druhá kapitola je věnována problematice verzovacích systémů. V úvodu 
obsahuje teoretické základy z této oblasti, další část je potom věnována popisu a 
porovnání základních vlastností nejrozšířenějších souborově orientovaných 
verzovacích systémů. Poslední část kapitoly mapuje současný stav na poli 
verzovacích systémů pro platformu Lotus Notes. 
 Třetí kapitola je věnována verzovacímu systému pro platformu Lotus Notes 
nazvanému DVS (Domino Versioning System), jehož implementace je součástí této 
práce. Tato kapitola obsahuje popis systému, příklady typického použití a možnosti 
dalšího rozvoje. 

Závěr obsahuje shrnutí splnění cílů vytčených zadáním této bakalářské práce. 

Řešený problém 

Při mé několikaleté zkušenosti s vývojem aplikací pro platformu Lotus 
Notes/Domino(LN) jsem při práci na větších projektech neustále narážel na problém 
neefektivní spolupráce jednotlivých členů vývojového týmu. Ačkoli pro LN existuje 
několik málo aplikací, které se snaží problematiku týmového vývoje aplikací řešit, 
žádná z nich nevyhovovala specifickým požadavkům našich projektů, resp. 
neposkytovala potřebné funkce. Slučování jednotlivých částí projektu, na kterých 
pracovali různí vývojáři v oddělených pracovních prostorech bez možnosti průběžně 
synchronizovat svou práci s ostatními, pak zbytečně zvyšovalo časovou náročnost 
projektu, nemluvě o frustraci, kterou sebou tento neefektivní způsob práce přinášel. 
Při hledání existujícího vhodného softwarového nástroje jsem na internetových 
diskusních fórech zjistil, že nejsme sami, komu takový produkt chybí. 

Na poli souborových verzovacích systémů existuje velké množství nástrojů, 
které by naše požadavky uspokojily. Tyto nástroje ale bohužel nejsou v prostředí LN 
použitelné. V  LN je každá databáze reprezentována jedním binárním souborem. 
Základními stavebními prvky aplikací tedy nejsou zdrojové soubory, ale tzv. 
designové prvky (používá se pro ně též označení prvky návrhu). Jedná se o speciální 
typy objektů, z nichž se skládá každá aplikace v LN. Je tedy potřeba namísto souborů 
pracovat s těmito objekty. 

Principy souborově orientovaných verzovacích systémů mi nicméně poskytly 
inspiraci pro návrh nového verzovacího systému pro LN. Vzorem se mi stal jeden 
z nejstarších a nejznámějších verzovacích systémů - CVS (Concurrent Versions 
System) - a to jak množinou funkcí tak názvem - svůj verzovací systém jsem nazval 
DVS (Domino Versioning System). 

Přínos 

V oblasti, kterou jsem se ve své práci rozhodl zabývat, jsem v době psaní této 
práce objevil pouze dva existující verzovací systémy pro platformu LN. 
Rozšířenějším a ve všech ohledech kvalitnějším je systém firmy Teamstudio 
s obchodní značkou CIAO!. Druhý produkt je od firmy IT Factory a nese název IT 
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Factory Version Control. Je v podstatě založen na stejném principu, ale co se týče 
rozsahu funkcí, je nesrovnatelně chudší a nenabízí žádnou důležitou vlastnost navíc. 
Při popisu přínosu svého projektu jsem tedy použil srovnání s aplikací firmy 
Teamstudio. 

Jeden z principiálních rozdílů mezi mou prací a systémem CIAO! z hlediska 
funkčnosti je v možnosti paralelní práce více programátorů na stejném designovém 
prvku. Firma Teamstudio zvolila koncept, ve kterém není tato možnost podporována. 
Vyplývá to z filosofie, že vznik konfliktů je nepřípustný. Toto omezení je 
realizováno nutností provést operaci checkout před započetím práce na designovém 
prvku. Tato operace zamkne designový prvek a ten je až do provedení operace 
checkin blokován pro ostatní programátory. Já jsem ve své práci zvolil flexibilnější 
přístup za cenu možnosti výskytu konfliktů. Jednotliví programátoři designové prvky 
nezamykají. Tak mohou všichni ve svých pracovních prostorech pracovat na 
libovolných prvcích (i stejných). Případné konflikty je potřeba řešit při operaci 
checkin sléváním obsahu designových prvků. Systém na konflikt při této operaci sám 
upozorní a nabídne možnost slití dvou verzí stejného prvku v externím editoru. 
Výhodou mého přístupu je možnost paralelní práce na stejném prvku více 
programátory, naopak nevýhodou možnost vzniku konfliktů. Ideální by asi byl 
přístup, kdy by zamykání prvků bylo pouze informativní, což by zabránilo vzniku 
zbytečných konfliktů, ale naopak restriktivně nezabraňovalo konfliktům 
smysluplným, kdy z nějakých důvodů musí být vyvíjen designový prvek paralelně. 
Tuto funkci jsem ale do projektu nezařadil z důvodu časové náročnosti její realizace. 
Je to ale jistě jedna z funkcí, která by měla být realizována v příštích verzích. 

Jediným výraznějším funkčním nedostatkem systému Teamstudio CIAO! je 
to, že nemá podporu pro více vývojových větví. Pro paralelní práci na více verzích 
aplikace současně je tedy potřeba vytvořit dvě oddělené databáze, které jsou 
sledovány samostatně a nemají mezi sebou žádné definované propojení. Opětné 
spojení těchto verzí (databází) je nutné udělat porovnáním obsahu obou databází (k 
tomu je možné použít např. další produkt firmy Teamstudio nazvaný Delta) a 
„ručním“ sesynchronizováním jejich designu. Díky neexistenci možnosti větvení se 
historie designových prvků při tomto postupu neuchovává na jednom místě, takže 
dohledání historických verzí je zbytečně zdlouhavé a nepřehledné a jejich obnovení 
se musí provádět „ručně“ (tj. operací copy/paste přímo ve vývojovém prostředí). 
V mém projektu je větvení plně podporováno a to jak na úrovni databází, tak celých 
projektů. 

Z hlediska realizace je podstatný rozdíl v reprezentaci designových prvků (a 
jejich jednotlivých verzí) v centrální repository (úložišti). Zatímco produkt firmy 
Teamstudio používá k reprezentaci těchto entit speciální typy dokumentů, já jsem 
zvolil uchovávání ve formě jejich XML reprezentace. Díky rozšířenosti XML 
formátu jsem k řešení konfliktů mohl využít propojení s externím editorem.  V  
budoucnu je možné tuto reprezentaci využít k integraci s dalšími informačními 
systémy a softwarovými nástroji. Dále je možné v příštích verzích mého projektu 
ještě vylepšit řešení konfliktů. Díky XML reprezentaci jsem zakomponoval do své 
práce funkce na porovnání obsahu designových prvků, které umí určit přesně místa 
(tagy, atributy tagů), ve kterých se prvky liší. (Tyto funkce zatím nejsou využívány 
z důvodů zmíněných dále v tomto textu.) Podle mého názoru používá firma 
Teamstudio k reprezentaci designových prvků formát, který není mimo LN 
podporovaný, hlavně z historických důvodů, protože v době, kdy vznikaly první 
verze jejího systému, nebyly k dispozici nástroje na převod designových prvků 
do XML a zpět. 
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Dalším důležitým rozdílem z hlediska implementace je princip soukromých 
pracovních prostorů jednotlivých členů týmu. Řešení firmy Teamstudio je postaveno 
na myšlence, že všichni sdílí stejnou databázi a jediná možnost vytvoření vlastního 
pracovního prostoru je vytvoření její repliky. To sice umožňuje práci offline a 
provedení skupiny úprav a jejich otestování bez nutnosti omezit práci ostatních 
programátorů, ale zároveň přináší mnoho omezení. Replikace je  totiž integrovanou 
součástí systému LN a není možné nijak ovlivnit její chování. Bylo by například 
velmi problematické (ne- li nemožné) umožnit vznik konfliktů, resp. udržet nad nimi 
kontrolu. Já jsem zvolil přístup, ve kterém každý programátor pracuje ve svém 
soukromém pracovním prostoru (workspace databázi). Centrální repository obsahuje 
pouze jednotlivé verze designových prvků v jejich XML reprezentaci a není 
využívána k vývoji. Vzhledem k tomu, že centrální repository databáze nejsou 
replikou soukromých pracovních prostorů, m ohl jsem přizpůsobit proces 
synchronizace (mezi repository a workspace databází) svým vlastním požadavkům 
(způsob porovnávání designových prvků apod.). 

Upřesnění původního zadání 

Práce se od původního zadání nijak zásadně neodchýlila. Zadaným cílem 
práce bylo vytvořit systém pro sdílení a verzování designových prvků pro 
databázovou platformu Lotus Notes/Domino. Systém měl sloužit jako centrální 
úložiště verzí jednotlivých designových prvků, šablon databází i celých aplikací (více 
navzájem propojených šablon databází). Měl umožňovat provádět obvyklou činnost 
v takovém systému, především tedy správu projektů (tvorba a odebírání šablon 
databází, zaverzování celých projektů), operace typu checkin (aktualizace verzí ze 
soukromého pracovního prostoru do centrálního úložiště) a checkout (aktualizace 
z centrálního úložiště do soukromého pracovního prostoru). Oproti existujícím 
verzovacím systémům pro LN/D, měl navíc poskytovat uživatelsky přátelské řešení 
konfliktů (změn stejného designového prvku více uživateli najednou). 

V rámci práce jsem měl také za úkol porovnat a shrnout v  současnosti 
používané prostředky pro správu verzí a kooperativně vytvářených komponent se 
zřetelem ke specifikům platformy LN/D, a to jak prostředky z oblasti freewaru, tak i 
komerčních aplikací. 
 Jediná odchylka od původního zadání je ve způsobu řešení konfliktů. Tuto 
funkcionalitu se mi nepodařilo implementovat tak uživatelsky přátelsky, jak jsem 
původně zamýšlel. Podle mojí původní představy měl být součástí projektu nový 
integrovaný editor, který by umožňoval slévání konfliktních prvků na vyšší úrovni. 
Ten měl být natolik sofistikovaný, aby uživatelsky příjemným způsobem zobrazoval 
konfliktní vlastnosti designových prvků a nabízel jejich řešení (slévání). Nakonec 
jsem byl ale nucen toto řešení obejít a na slévání konfliktů je nutné použít externí 
editor, který pracuje na nižší úrovni, tj. přímo na úrovni porovnávání čisté xml 
reprezentace designových prvků. Uživatel tedy musí mít alespoň základní znalosti o 
XML a v některých případech je nucen prostudovat příslušné XML schéma (resp. 
jeho část týkající se konkrétního designového prvku), aby mohl konflikt vyřešit 
podle svých představ. To má za následek menší uživatelský komfort, než jsem 
původně zamýšlel. Detailní odůvodnění, proč jsem musel ustoupit od původního  
záměru, naleznete v kapitole 3.8 (Ne)Implementované funkce. 
 Ostatní cíle uvedené v zadání moje práce zcela naplňuje. Verzovací systém 
jsem dokonce oproti původnímu zadání rozšířil o možnost paralelního vývoje ve více 
vývojových větvích. 
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Definice pojmů 

 V oblasti verzovacích systémů se používá několik anglických pojmů, které 
nemají český ekvivalent a musely by být zdlouhavě opisovány při každém použití. 
Proto jsem se rozhodl v textu používat původní anglické výrazy. Následuje seznam 
těchto výrazů s upřesněním jejich významu. Význam je vysvětlen v prostředí 
souborově orientovaných systémů, v prostředí LN je význam analogický (místo 
souborů je nutné použít designové prvky). 
repository – úložiště. Obsahuje všechny verze sledovaných souborů. Je většinou 
realizována databází nebo souborovým systémem. Může být centrální (společná pro 
více vývojářů) nebo lokální (každý vývojář má svou vlastní). 
branch – vývojová větev souboru nebo projektu v repository. Větev souboru je 
sekvenční linie jeho verzí. Pokud dva vývojáři změní soubor ve stejné větvi 
současně, dojde ke konfliktu a je nutné provést merge obou upravených verzí do 
jedné a ta je přidána na konec větve. Vytvoření nové větve umožňuje bezkonfliktní 
paralelní vývoj stejného souboru (od jeho určité verze). Většina systémů umožňuje 
dvě nebo více vývojových větví sloučit zpět do jedné. Vývojová větev projektu je 
skupina vývojových větví jeho členských souborů. 
workspace – soukromí pracovní prostor. Místo, které slouží pro provádění změn 
souborů. Každý vývojář má svůj vlastní workspace. Obsahuje od každého 
sledovaného souboru maximálně jednu verzi. 
checkin, commit – operace, která vytvoří nové verze souborů v repository podle 
změn provedených ve workspace. 
checkout – operace, která aktualizuje soubor(y) ve workspace podle repository. 
V některých systémech tato operace zároveň uzamkne (nebo jen označí) soubory 
v repository. Zámek (označení) se následně zruší při operaci checkin. 
merge – sloučení dvou verzí souboru do jedné. 
changeset – skupina změn provedených ve workspace a aplikovatelných v jedné 
transakci na projekt v repository. Výhodou systémů používajících changesets je to, 
že je možné jakoukoli kompaktní úpravu v jakémkoli okamžiku přidat do resp. 
odebrat z projektu. 
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1. Stručný úvod do Lotus Notes 
 

Detailní informace o tomto systému naleznete v [1]. 

1.1. Co to je? 

 
LN patří do kategorie softwaru označovaného jako groupware. Jde tedy o 

nástroj určený hlavně pro komunikaci a týmovou spolupráci. Architektura tohoto 
systému je typu klient/server. Serverová část (od verze 5 nazvaná Lotus Domino, 
předtím Lotus Notes Server) obsahuje funkce aplikačního, poštovního a http serveru. 
Klientská část se skládá ze tří komponent: 

· Lotus Notes Client je „tlustým“ klientem pro práci se serverovými 
aplikacemi. 

· Lotus Domino Designer je vývojové prostředí určené k tvorbě aplikací pro 
LN. 

· Lotus Domino Administrator je uživatelské rozhraní pro administraci 
Domino serverů. 

Pro využití funkcí http serveru je samozřejmě možné použít jakéhokoli (tenkého) 
klienta schopného komunikovat přes protokol http a interpretovat HTML. 
Nevýhodou aplikací určených pro tenkého klienta je samozřejmě horší uživatelské 
prostředí omezené možnostmi jazyka HTML. 

Důležitou vlastností LN je, že se jedná o distribuovaný systém. Pomocí replikace 
je možné synchronizovat aplikace (tj. databáze – viz. dále) mezi různými servery a 
dokonce i mezi serverem a tlustým klientem (aplikace totiž mohou, s jistými 
omezeními, fungovat i lokálně, což umožňuje uživatelům práci offline). 
 

1.2. Data 

 
 Z hlediska reprezentace dat má LN blíže k dokumentografickým než relačním 
databázovým systémům. Datové prvky databází se tu tedy nazývají dokumenty, 
nikoli záznamy. Struktura dokumentu je dána skupinou jmen polí a jejich typů. Tato 
struktura se však může během životního cyklu dokumentu libovolně měnit (přidáním 
nebo odebráním pole(í)). Jedna databáze tedy typicky obsahuje dokumenty různých 
typů (tj. s různou strukturou). V praxi se většinou používá konvence, že „příslušnost“ 
k nějaké skupině dokumentů se stejnou strukturou je dána stejnou hodnotou v poli 
FORM (toto pole má v LN speciální význam - používá se pro název formuláře, ve 
kterém se má defaultně dokument zobrazovat uživateli). Systém to ale nevyžaduje a 
v některých případech dokonce není možné toto pravidlo dodržet. Například při 
potřebě změnit strukturu dokumentů není v určitých případech praktické měnit 
stávající dokumenty. To platí hlavně v případě, kdy by každá taková změna musela 
projít replikací. Neúměrně by se tak zvýšil tok dat mezi jednotlivými replikami. 
Změny rovněž není možné provádět u elektronicky podepsaných dokumentů (aniž by 
byl porušen podpis). Proto se změna struktury aplikuje pouze na nově vzniklé 
dokumenty (ačkoli obsahují stejnou hodnotu v poli FORM). Tato situace by se dala 
vyřešit tak, že se při každé změně struktury vytvoří nový formulář, to má ale zase při 
častých změnách struktury dokumentů za následek nárůst velikosti databází. Proto se 
v praxi vytváří nový formulář pouze při větším zásahu do struktury, v ostatních 
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případech se pouze upraví tak, aby podporoval dokumenty se starou i novu 
strukturou. Skutečnou verzi struktury dokumentu je možné zaznamenat do 
libovolného jiného pole, které nemá vztah k  formuláři použitému pro zobrazení 
dokumentu. 
 

1.3. Aplikace 

 
Každá aplikace je tvořena skupinou několika databází. Databáze se skládá z 

dokumentů. Kromě vlastních dat a indexů nad nimi (indexy jsou definované pomocí 
speciálních designových prvků nazvaných pohledy) databáze obsahuje také tzv. 
design. Design databáze se skládá z designových prvků.  Jsou to např. vizuální prvky 
(formuláře, pohledy, framesety atd.) nebo prvky obsahující spustitelný zdrojový kód 
(agenti, knihovny zdrojového kódu (script libraries), webové služby atd.). Designové 
prvky definují uživatelské prostředí pro práci s dokumenty databáze, komunikaci 
s externími systémy, plánovaně spouštěné úlohy atd. Designové prvky jsou v LN 
vnitřně reprezentovány stejně jako data – t j .  jako dokumenty. To umožňuje 
distribuovat design a data stejným způsobem. 

 

1.4. Vývoj aplikací 

 
 Vývojovým prostředím pro tvorbu aplikací je Lotus Domino Designer (je 
dodáván v instalačním balíčku s klientem). V tomto nástroji je možné vytvářet 
všechny typy designových prvků. Vývoj se skládá z tvorby prvků uživatelského 
prostředí a vlastního programování reakcí na události. Při vývoji je možné používat 
čtyři programovací jazyky: makro jazyk, lotus script, java script a java. Pro různé 
události je vyhrazena různá množina jazyků, které je možné použít. Kompilace 
zdrojových kódů se provádí automaticky při ukládání příslušných designových prvků 
ve vývojovém prostředí (Domino Designer). Od verze 6 je možné také ručně spustit 
překompilování veškerého zdrojového kódu databáze. To může mít význam pro 
designové prvky, které by jinak bylo potřeba ukládat ve správném pořadí (např. 
knihovny zdrojových kódů je možné použít (vložit) ve většině designových prvků 
včetně knihoven samotných). 
 Pro tvorbu externích aplikací, které pracují s LN databázemi, jsou k dispozici 
různá API. Verzováním těchto aplikací se ale ve své práci nezabývám. Jedná se totiž 
výlučně o souborově orientované programování a je tedy možné použít existující 
verzovací nástroje. Jediný důvod, proč zahrnout tuto oblast vývoje aplikací, by byla 
potřeba verzovat projekt, který obsahuje jak LN databáze, tak externí aplikace. Jedná 
se ale o problematiku tak okrajovou, že práce věnovaná na podporu takové 
funkčnosti by byla neúměrně velká vzhledem k praktické použitelnosti. 
 Vývoj aplikací se většinou provádí v databázích nazvaných šablony 
(templates). Šablonou se může stát libovolná databáze. K nasazení do QA (Quality 
Assurance) nebo produkčního prostředí se používají funkce design refresh (obnova 
návrhu) nebo design replace (nahrazení návrhu). Design refresh porovná všechny 
designové prvky šablony a cílové databáze a nahradí pouze ty, které se liší. Design 
replace smaže všechny designové prvky v cílové databázi a nakopíruje všechny 
designové prvky ze šablony. U každého designového prvku je možné zakázat dědění 
ze šablony nebo nastavit dědění z jiné šablony než jaká je určena na úrovni databáze. 
Rozdíl je tedy v chování vůči těmto prvkům: design refresh se chová podle tohoto 
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nastavení, design replace ho ignoruje. Funkci design refresh je možné spustit ručně 
z klienta pro jednu databázi nebo plánovaně na serveru pro všechny databáze na 
tomto serveru. Funkci design replace je možné spustit pouze z klienta pro jednu 
konkrétní databázi. 
 

1.5. Historie 

 
 V roce 1973 byl na univerzitě v Illinois vytvořen produkt zvaný PLATO 
Notes. Jednalo se o systém pro hlášení chyb, do kterého mohli uživatelé zapsat 
hlášení o chybě a odeslat ho ke zpracování. Další propracovanější verze byla 
vytvořena v roce 1976 pod názvem PLATO Group Notes. Vůdčí osobností projektu 
byl od počátku Ray Ozzie. V roce 1984 na svojí práci navázal a založil společnost 
Iris Associate. Společnost vznikla díky smlouvě se společností Lotus, která se 
zavázala celý projekt financovat. V roce 1986 byla hotová první neoficiální verze 
systému, který umožňoval emailovou komunikaci, on- line diskuze, obsahoval 
dokumentové databáze a daly se v něm vyvíjet vlastní aplikace. V roce 1987 
zakoupila práva k tomuto produktu společnost Lotus. V roce 1989 se začala prodávat 
první oficiální verze. Vývoj dalších verzí byl stále v kompetenci společnosti Iris, 
kterou v roce 1994 společnost Lotus zakoupila.  V roce 1995 byla společnost Lotus 
zakoupena firmou IBM, která převzala i další vývoj tohoto produktu. 
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2. Verzovací systémy 
 

2.1. Definice 

 
 Nástroj DVS, který jsem vytvořil, patří do skupiny verzovacích systémů 
(Version Control Systems). Funkcí verzovacího systému je zaznamenávat  všechny 
provedené změny nad jednotkou informace. V oblasti softwaru se pod jednotkou 
informace skrývá libovolný digitální dokument, který prochází postupným vývojem. 
Příkladem takového digitálního dokumentu může být soubor zdrojového kódu, 
multimediální soubor, designový prvek (v LN) nebo  UML diagram. Verzovací 
systém typicky umožňuje sdílet digitální dokumenty mezi více uživateli, kteří tak 
mohou na jeho vývoji spolupracovat. Každá změna sledovaného digitálního 
dokumen t u  j e  verzovacím systémem zaevidována,  c o ž  umožňuje prohlížení a 
obnovení verze dokumentu z libovolného období jeho vývoje. 
 Největší část verzovacích systémů tvoří tzv. Source Code Management 
systémy. Jak z anglického názvu vyplývá, jedná se o systémy, které podporují proces 
vývoje aplikací a digitálními dokumenty jsou tady soubory zdrojových kódů a ostatní 
zdrojové soubory. Místo o Source Code Management systémech se ale v praxi mluví 
většinou jen o verzovacích systémech. Vyplývá to ze skutečnosti, že verzovacích 
systémů zabývajících se jinou oblastí než vývojem softwaru je jen velmi malá část. 
Ačkoli tedy toto označení zahrnuje obecnější množinu systémů, než je potřeba, 
rozhodl jsem se ho vzhledem k jeho rozšířenosti používat ve svém textu také. 
 Ve verzovacích systémech existují dva základní přístupy: centralizovaný a  
distribuovaný. Centralizované systémy pracují v režimu klient/server. Repository 
(datové úložiště) je pouze na jednom místě (tj. na serveru) a při práci s ní je tedy 
potřeba zajistit konektivitu mezi klientem a serverem. Mezi nejznámější 
centralizované systémy patří CVS a jeho nástupce Subversion. 

Distribuované systémy pracují v peer-to-peer režimu. Každý člen týmu má 
svou lokální kopii repository. Operace nad repository jsou tedy prováděny lokálně a 
nevyžadují připojení k společnému centrálnímu bodu. Jedinou operací, která 
vyžaduje propojení mezi jednotlivými repository, je distribuce změn tj. odesílání 
změn provedených v  lokální repository ostatním členům týmu a přijímání změn 
provedených ostatními do lokální repository. Existují různé možnosti, jak distribuci 
změn realizovat - například automatizovanou emailovou komunikací nebo přímým 
přístupem ke sdíleným adresářům obsahujícím repository ostatních členů týmu. 
Principy distribuce pro některé konkrétní systémy budou popsány dále v tomto textu. 
 V praxi je možné oba přístupy kombinovat. Jako příklad je možné uvést 
centralizovaný systém Subversion a jeho distribuovanou nadstavbu Svk. Realizace 
obráceného způsobu (tj.umožnit centralizovanost v distribuovaném systému) je  u  
většiny systémů jednoduchá. Jak vyplývá z povahy distribuovaných systémů, stačí 
označit jednu z distribuovaných repository jako centrální,  s  kterou všichni členové 
týmu provádí synchronizaci. 

Verzovací systémy jsou jednou z komponent SCM (Software Configuration 
Management) systémů (a ty zase patří do širší oblasti nazývané Configuration 
Management). Definic SCM systémů existuje celá řada a ačkoli používají různou 
terminologii, dalo by se zjednodušeně říci, že se shodují v tom, že SCM systém je 
soubor nástrojů určených pro řízení prací prováděných na softwarovém projektu ve 
všech fázích jeho životního cyklu. Jednotlivé definice se pak liší hlavně v popisu 
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konkrétních funkcí, které má takový systém obsahovat. Podle mého názoru jsou 
nejdůležitějšími vlastnostmi SCM systému: definice a realizace pracovních procesů v 
softwarovém projektu, zaznamenání všech aktivit prováděných na projektu a 
podpora týmové spolupráce všech účastníků projektu. Při správném způsobu 
realizace těchto hlavních vlastností jsou zaručeny základní podmínky pro úspěšnost 
projektu. 

Dalším důležitým pojmem z oblasti softwarových projektů je Computer-
aided software engineering (CASE). Jde o termín označující použití softwarových 
nástrojů určených pro vývoj a podporu projektů. Mezi tyto nástroje mimo jiné 
samozřejmě patří i SCM systémy. Mezi další typické CASE nástroje patří nástroje 
pro generování zdrojových kódů, refaktoring, kompilátory, UML editory, testovací 
nástroje a další. 

Největším zdrojem informací pro mě byl portál [2]. Je tam možné nalézt 
základní informace k problematice, kompletní seznam existujících systémů, přehled 
dostupné literatury a mnoho dalších informací a zajímavých odkazů. 

2.2. Souborově orientované systémy 

 
 Jak jsem již uvedl v úvodu svojí práce, převážná většina existujících 
verzovacích systémů podporuje pouze projekty, jejichž základními stavebními 
jednotkami jsou soubory (většinou textové, ale i binární). O takových systémech 
mluvíme jako o souborově orientovaných. 
 Tato kapitola obsahuje popis a srovnání nejrozšířenějších souborově 
orientovaných verzovacích systémů. Informace jsem čerpal jak z uvedených zdrojů, 
tak z vlastních empirických zkušeností. Hlavním zdrojem pro srovnání vlastností byl 
pro mě výzkum provedený iniciativou Better SCM [3]. 
 

Sledované verzovací systémy 

CVS 

 Concurrent Versions System(CVS) je nejznámější a nejstarší verzovací 
systém. Jedná se o centralizovaný systém s architekturou klient/server. 

Na serveru jsou uloženy aktuální verze projektů a jejich historie a klienti se 
připojují k serveru, aby provedli checkout celého projektu  do svého lokálního 
pracovního prostoru, kde se provádějí změny a potom tyto změny pomocí operace 
checkin pronesou zpět na server. Typicky komunikace mezi klienty a serverem 
probíhá prostřednictvím LAN nebo Internetu, ale klient i server mohou běžet i na 
stejném počítači. 

Změny v pro jektu  j e  možné  provádět paralelně ve více soukromých 
prostorech. Při operaci checkin se server pokusí změny sloučit (merge). Pokud se to 
nepodaří, například pokud dva klienti změnili stejný soubor, server zakáže druhou 
checkin operaci a informuje klienta o konfliktu, který musí být nejdříve „ručně“ 
vyřešen. Pokud se operace checkin podaří, jednotlivé soubory, které byly změněny 
dostanou přidělena nová čísla verzí a CVS server zapíše do logu uživatelem zadaný 
komentář, datum, čas a  jméno autora. K aktualizaci lokální kopie projektu podle 
jeho serverové verze slouží příkaz "update", který eliminuje potřebu opakovaného 
stahování celého projektu (tj. použití příkazu checkout). 

Klienti mohou porovnávat různé verze souborů, vyžádat si kompletní historii 
nebo provést checkout historické verze projektu podle zadaného data/času nebo 
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podle čísla verze. Jako většina open-source projektů i CVS umožňuje "anonymous 
read access". To znamená, že klient může provést checkout s prázdným nebo veřejně 
známým heslem ( např. "anoncvs"). Autorizaci ve formě soukromého účtu pak 
vyžaduje pouze operace checkin. 

CVS podporuje vytváření vývojových větví a označování verzí (tyto značky 
se tu nazývají „tags“) projektů. 

Pro efektivnější ukládání různých verzí stejných souborů je možné použít 
delta kompresi. 

Ačkoli je použití tohoto systému stále ještě poměrně rozšířené, jedná se o 
systém zastaralý. S cílem odstranit historické nedostatky systému CVS při zachování 
základních principů fungování byl vytvořen jeho nástupce nazvaný Subversion. 
Podrobnější informace o tomto systému naleznete dále v tomto textu. 

Informace jsem čerpal z [4]. 
 

Aegis 

 Aegis je verzovací systém, který kombinuje centralizovaný a distribuovaný 
přístup. Je navržen pro snadnou integraci s dalšími SCM a CASE nástroji. Je určen 
pouze pro UNIXové systémy. 

Centrální úložiště souborů (repository) se tu nazývá baseline. Má tu důležitou 
vlastnost, že je v každém okamžiku funkční. Funkční znamená, že úspěšně projde 
skupinou testů, které je možné v systému pro každý projekt definovat. Testy jsou 
realizovány pomocí skriptů, které prochází v systému stejným procesem jako 
soubory zdrojových kódů. To, že je projekt v každém okamžiku funkční, umožňuje 
kdykoli projekt spustit a tak předvést jeho současný stav bez obav před výskytem 
chyb. 

Součástí baseline jsou kromě zdrojových souborů a testovacích skriptů také 
všechny soubory, které z nich vzniknou (například mezikód vzniklý při kompilaci a 
spustitelné soubory vzniklé sestavením). Proto není nutné, aby tyto závislé soubory 
každý vývojář vytvářel sám ve svém pracovním adresáři. Stačí, aby si je stáhnul 
z baseline. Baseline si je možné představit jako databázi zdrojových souborů a 
testovacích skriptů a závislé soubory je možné přirovnat k projekcím (pohledům) na 
zdrojové soubory. Úspěšné provedení testů je pak v tomto kontextu možné chápat 
jako vstupní validaci polí. 

K pochopení architektury systému je nutné popsat všechny uživatelské role, 
které mají k systému přístup: 

· Vývojář – provádí vlastní vývoj, jako jediný může měnit zdrojové soubory. 
· Reviewer – schvaluje úpravy provedené vývojářem. 
· Integrátor – pronáší úpravy do baseline. 
· Administrátor – vytváří změnové požadavky, může udělovat výjimky 

v testech,  spravuje uživatelské účty a nastavuje atributy projektů a 
změnových požadavků. 

Workflow systému je znázorněno na následujícím obrázku: 
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Obrázek 1 – Workflow v systému Aegis 

 
Typicky (v ideálním případě) tedy životní cyklus změnového požadavku 

probíhá podle následujícího (zjednodušeného) popisu: Administrátor zadá změnový 
požadavek. Ten je ve stavu awaiting development. Vývojář změnový požadavek 
převezme a ten se tak posune do stavu being developed. Pomocí příkazů systému 
může vývojář v tomto stavu přiřadit ke změnovému požadavku potřebné zdrojové 
soubory (ať už jde o nové, upravované nebo ty, které chce smazat). V této fázi také 
provede stěžejní část práce a to vlastní úpravu zdrojových souborů a tvorbu 
testovacích skriptů. Hotovou (a otestovanou) úpravu potom předá k posouzení 
uživateli(ům) s rolí Reviewer a tím se změnový požadavek posune do stavu being 
reviewed (tomu může předcházet volitelný stav awaitnig review). Pokud reviewer 
schválí úpravy provedené vývojářem, přejde požadavek do stavu awaiting 
integration. Odtud si ho převezme integrátor (požadavek se dostane do stavu being 
integrated), který provede znovu testy a pokud jsou testy úspěšné, zaintegruje 
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pomocí příkazů systému všechny úpravy do baseline. Tím se změnový požadavek 
posune do konečného stavu completed. 

Informace jsem čerpal z [5]. 

Arch 

 Arch je distribuovaný, změnově orientovaný verzovací systém. 
Projekty jsou uloženy v stromových strukturách nazvaných tree invetory. 

Tree inventory je strom, ve kterém každý soubor a adresář nese dvě informace: cestu 
a inventory id. Cesta je relativní vzhledem ke kořenovému adresáři projektu a  
inventory id je jednoznačná identifikace souboru/adresáře v inventory. Díky 
inventory id je možné provádět přesuny a přejmenování souborů/adresářů bez ztráty 
historie. 

Arch je většinou používaný pouze v čisté peer-to-peer architektuře (proto 
distribuovaný). Tree inventories je ale možné uchovávat i v centrálním sdíleném 
úložišti. Takovým úložištěm může být FTP, SFTP nebo WebDav vzdálený 
souborový server. Arch tedy nemá svůj vlastní speciální serverový software, ale jeho 
klienti podporují komunikaci s uvedenými souborovými servery. 

Jednotlivé verze projektu (tj. inventory tree) se uchovávají přírůstkově 
(existují určité výjimky kvůli zvýšení výkonnosti - např. v některých okamžicích se 
může zaznamenávat aktuální obraz celého stromu). Každá verze projektu je tedy 
reprezentována seznamem rozdílů (změnou) oproti předchozí verzi. Transakční 
operace (checkin, checkout) se provádějí vždy nad celou změnou a nikoli nad 
jednotlivými soubory. Tento přístup umožňuje jednoduše aplikovat jakoukoli 
provedenou změnu na libovolnou verzi projektu. Proto se tento systém nazývá 
změnově orientovaný. 

Informace jsem čerpal z [6]. 

BitKeeper 

 BitKeeper je distribuovaný, změnově orientovaný verzovací systém. 
 Každý vývojář pracující na projektu má svou vlastní repository. Nová 
repository se vytváří jako klon (kopie) existující repository. Repositories jsou 
hierarchicky uspořádány na základě způsobu vzniku klonů (vztah originál-klon je 
vztahem typu rodič-dítě). Mezi dvěma repository je možné propagovat změny, pokud 
mají společného předka (většinou se změny propagují mezi rodičovskou repository a 
jejími přímými potomky – „dětmi“). 
 Propagace změn mezi jednotlivými repository je realizována pomocí souborů 
obsahujících skupiny změn (changesets). Každá repository obsahuje specifický 
soubor tzv. „ChangeSet file“, ve kterém jsou uloženy všechny skupiny změn, které 
tato repository obsahuje. Tento soubor je systémem BitKeeper sledován (verzován) 
stejně jako všechny ostatní sledované soubory v repository. 
 Informace jsem čerpal z [7]. 

IBM Rational ClearCase 

 Systém je aktuálně dodáván v třech verzích: ClearCase LT, ClearCase a 
ClearCase MultiSite. 

ClearCase LT je verze určená pro malé vývojářské týmy. Omezuje použití na 
jeden server, neposkytuje možnost sledovat z klientského prostředí aktuální verze 
jednotlivých souborů v  centrální repository automaticky - je nutné provést  
synchronizaci mezi soukromým pracovním prostorem a centrální repository „ručně“, 
má omezenou množinu funkcí pro kompilaci zdrojových kódů a sestavování 
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spustitelných aplikací a neposkytuje možnost rozšíření o modul ClearCase 
MultiSuite. 

Verze označená pouze ClearCase je určena pro středně velké až velké 
vývojářské týmy. Umožňuje instalaci více serverů, z klienta je možné sledovat 
aktuální verze souborů v reálném čase bez nutnosti synchronizace s centrální 
repository, má rozšířené funkce pro kompilaci a sestavování aplikací a je možné ho 
pomocí plug- inu rozšířit na ClearCase MultiSte. 

Verze ClearCase MultiSite rozšiřuje verzi ClearCase o podporu 
distribuovatelnosti a je tedy určena pro týmy, jejichž vývojáři pracují na geograficky 
vzdálených místech. Princip je v tom, že umožňuje vytváření replik centrální 
repository a tyto repliky jsou (ručně nebo plánovaně) synchronizovány. Není tedy 
potřeba, aby všichni vývojáři měli přístup k jednomu centrálnímu bodu. 

V systému je možné pracovat ve dvou módech. První (nazvaný UCM – 
Unified Change Management) má pevně dané procesy prací na projektu a je úkolově 
orientovaný. Pokud tento pevný předpis nevyhovuje požadavkům projektu, je možné 
použít druhý (flexibilnější) typ přístupu (nazvaný base ClearCase), ve kterém jsou 
procesy prací na projektu definovatelné. 

V systému (ve všech verzích) jsou tyto typy uživatelů: 
· Projektový manager – definuje, implementuje a spravuje objekty, metody a 

procesy obsažené v projektu. 
· Vývojář – provádí změny zdrojových kódů. 
· Integrátor – sestavuje a integruje softwarový projekt v repository. 
· Administrátor – konfiguruje a spravuje infrastrukturu systému (servery, 

klienty, repository). 
Informace jsem čerpal z [8]. 

CMSynergy 

 CMSynergy je projektově a úkolově orientovaný (task based) verzovací 
systém, který je kombinací distribuovaného a centralizovaného přístupu. Centrální 
repository neukládá adresáře a soubory přímo do souborového systému jako většina 
ostatních verzovacích systémů. Namísto toho jsou tu základními komponentami 
projekty, které obsahují informace jak o struktuře, tak umístění jednotlivých 
vzájemně propojených adresářů a souborů. Úkol je zde definovaný jako skupina 
změn provedených ve zdrojových souborech projektu a je to nejmenší jednotka, se 
kterou je v systému možné pracovat. Operace checkin a checkout je možné provádět 
pouze nad celým projektem. 
 Při operaci checkout je vždy vytvořena nová verze projektu v centrální 
repository a zároveň je vytvořena na lokálním systému vývojáře kopie adresářů a 
souborů projektu se zachováním jejich hierarchické struktury. Tato kopie se nazývá 
pracovní prostor (Work Area). 
 Informace jsem čerpal z [9]. 

Code Co-op 

 Co-op je distribuovaný verzovací systém bez centrální repository. Každý člen 
vývojového týmu má svou vlastní repository na lokálním systému a provádí tu 
operace checkin a checkout. Při operaci checkin je vygenerován skript obsahující 
provedené změny a tento skript je distribuován ostatním členům týmu. 
 Distribuce změnových skriptů je možné provádět dvěma způsoby. Prvním 
způsobem je automatické generování speciálních emailů, druhým je kopírování 
změnových skriptů na sdílené místo v LAN. Tyto dva způsoby je také možno 
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kombinovat. Topologie kombinovaného způsobu je znázorněna na následujícím 
obrázku. 

 
Obrázek 2 – Topologie systému Code Co-op – kombinovaná verze 

 
 V rámci LAN je vždy jeden z počítačů v roli centrálního místa nazvaného 
HUB. Na tomto počítači je sdílený adresář, do kterého jsou zapisovány změnové 
skripty. K tomuto adresáři musí mít přístup všichni ostatní členové týmu, jejichž 
počítače jsou ve stejné LAN. Tyto uživatelé vystupují v roli tzv. satelitů. HUB může 
být dedikovaný nebo na něm může současně pracovat jeden člen týmu. Při 
kombinované topologii mohou na projektu spolupracovat vývojáři  z různých LAN. 
Komunikace (posílání změnových skriptů) mezi různými lokálními sítěmi probíhá 
pouze mezi HUBy a to formou automatického odesílání emailů. 
 Práce vývojáře probíhá v ideálním případě takto: Nejdříve provede vývojář 
checkout souborů (adresářů), které chce změnit. Potom provede potřebné změny 
těchto souborů (adresářů). Následně použije operaci checkin, která vytvoří novou 
verzi projektu na jeho lokálním systému, vygeneruje změnový skript a provede jeho 
distribuci ostatním členům týmu (odešle emaily nebo zkopíruje skripty na HUB - 
podle topologie). Poté, co dorazí změnový skript k ostatním členům projektového 
týmu, musí ho každý z nich ručně začlenit do své repository. Před akceptováním 
změn je k dispozici možnost jejich prohlédnutí a porovnání s jejich stávající verzí 
projektu. V případě konfliktu (tj. příchozí změnový skript obsahuje změny v 
souborech, které jsou lokálně také změněny) je možné použít funkci merge na 
sloučení obsahů konfliktních souborů. 
 Informace jsem čerpal z empirické zkušenosti se systémem a z [10]. 

Darcs 

 Darcs (David’s Advanced Revision Control System – podle autora Davida 
Roundyho) je distribuovaný, změnově orientovaný verzovací systém. Každý člen 
týmu má vlastní kopii repository. V ní vývojář provádí změny zdrojových kódů a 
operací checkin vytváří jednotlivé verze projektu. 

Protože se jedná o změnově orientovaný systém, je verze projektu 
reprezentována změnovým skriptem (v tomto systému nazvaným patch). Distribuci 
změnových skriptů je možné realizovat buď posíláním formou automaticky 
generovaných emailů (příkazem send) nebo zpřístupněním své repository ostatním 
členům týmu (instalací http serveru nebo pouhým sdílením adresáře v lokálním 
souborovém systému, kde se nachází repository). V  případě, že mají členové týmu 
navzájem přístup ke svým repository, je možné distribuci změn provádět 
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obousměrně. Je tedy možné vyvolat odeslání změnových skriptů ve zdrojové 
repository (příkazem push) nebo v cílové repository (příkazem pull). 

Vlastní algoritmus aplikace změnových skriptů je založen na autorově vlastní 
teorii nazvané „Theory of Patches“, která má své kořeny v podobnosti s určitými 
principy v kvantové mechanice. 

Informace jsem čerpal z [11] 

Mercurial 

 Mercurial je změnově orientovaný, distribuovaný verzovací systém. Je 
optimalizovaný na rychlost, protože je určen pro velké projekty a byl vytvořen jako 
náhrada za BitKeeper ve chvíli, kdy firma BitMover přestala poskytovat pro systém 
BitKeeper licenci zdarma pro open-source projekty. 
  Každý člen vývojového týmu má svou vlastní kopii repository a provádí v ní 
změny. Následně je operací checkin vytvořena nová verze projektu a je vygenerován 
skript obsahující provedené změny. Pro distribuci změn je možné použít export 
změnových skriptů do souboru, který je následně odeslán emailem nebo operace 
push a pull (stejně jako u systému Darcs – viz. předchozí kapitola), pokud je cílová 
resp. zdrojová repository dostupná (formou http serveru nebo sdílením adresáře s 
repository). Dále jsou k dispozici příkazy pro slučování změn různých verzí souborů 
a řešení konfliktů (konflikt tu nastává pouze v případě, že byla změněna paralelně ve 
dvou různých repository stejná řádka souboru). 
 Informace jsem čerpal z praktické zkušenosti s použitím systému a z [12]. 

Monotone 

 Monotone je změnově orientovaný, distribuovaný verzovací systém. Každý 
člen projektového týmu má vlastní lokální repository (nazvanou „local database“) a 
pracovní prostor („workspace“). Změny provádí v pracovním prostoru a ty potom 
synchronizuje se svou repository (pomocí příkazů checkout, update a commit). 
 Synchronizace mezi různými repository je možné provádět pouze 
prostřednictvím vlastního protokolu nazvaného netsync. Je možné také vytvořit 
dedikovaný server, který obsahuje vlastní repository a s kterým mohou své 
repository synchronizovat všichni členové týmu. 
 Bezpečnost je realizována přímo jako součást systému na principu RSA 
privátních a veřejných klíčů jednotlivých členů týmu. Další specialitou systému je to, 
že každá verze souboru a adresáře je identifikována svým SHA1 podpisem, čímž je 
zaručena jednoznačná identifikace těchto elementů ve stromu repository, což 
umožňuje jejich snadné přesouvání a přejmenovávání. 
 Stinnou stránkou systému je, že identifikátory souborů nejsou moc 
uživatelsky příjemné (40-ti místné hexadecimální čísla) a že se systém díky svému 
principu stává při větším objemu dat pomalým. 
 Informace jsem čerpal z [13]. 

OpenCM 

 OpenCM je systém, který kombinuje distribuovaný a centralizovaný přístup. 
Každý člen týmu může mít lokální repliku repository a ta může existovat i 
samostatně na nějakém centrálním místě. Pokud jsou tyto repliky na lokálních 
systémech členů projektového týmu, mohou tito vývojáři pracovat offline. Distribuce 
změn mezi jednotlivými replikami se provádí jejich replikací. K tomuto způsobu 
komunikace obsahuje systém vlastní protokol. Ten se také používá pro komunikaci 
mezi klientskými nástroji a jednotlivými repository (resp. replikami repository). 
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 Bezpečnost je integrována přímo v systému, nemapuje účty na existující účty 
operačního systému. Uživatelé jsou ověřováni na principu SSH autorizace. 
 Informace jsem čerpal z [14]. 

Perforce 

 Perforce je centralizovaný SCM systém typu klient/server. Centrální 
repository je realizována vestavěným databázovým systémem. Repository se skládá z 
depotů (ty obsahují verze sledovaných souborů v hierarchické struktuře) a metadat 
(logy změn, přístupová práva, záznamy o aktuálních operacích checkout). 
Komunikace mezi klienty a serverem probíhá přes protokol TCP/IP (server 
„poslouchá“ na zvoleném portu). 

Workspace (v terminologii systému Perforce se nazývá client workspace) je 
část lokálního souborového systému, kde se nachází obraz části depotu. Pro 
mapování souborů depotu na soubory workspace slouží tzv. client workspace view. 
K pronášení změn z repository do workspace slouží synchronizace (tato operace se 
v systému Perforce nazývá „syncing“). 

Systém je změnově orientovaný. Skupina změn provedená ve workspace a 
následně pronesená operací checkin do repository se nazývá changelist (ekvivalent 
changeset). Tato operace je transakční. Před změnou určitého souboru je nad ním 
nutné provést operaci checkout, která ho odemkne ve workspace pro editaci. Pro 
přidání nových souborů je potřeba je vytvořit ve workspace a v klientském 
uživatelském prostředí pak přidat tyto soubory do changelistu. 

Konflikty (tj. paralelní změnu stejného souboru dvěma uživateli) je možné 
řešit merge nástrojem integrovaným v klientovi nebo nastavit libovolný jiný externí 
nástroj. Konfliktům je také možné předcházet. Slouží k tomu dva mechanismy. První 
je mechanismus uzamykání souborů. Ten funguje tak, že po uzamčení souboru není 
dovoleno nikomu jinému než uživateli, který soubor uzamkl, provést operaci 
checkin. Jakýkoli uživatel však může provést na tento soubor operaci checkout. 
Druhý mechanismus se nazývá „exclusive open“ a zaručuje exkluzivní přístup 
k souboru tak, že nikomu jinému nad ním nedovolí provést ani jednu z operací 
checkin/checkout. 

Větvení je reprezentováno adresářovou hierarchií a ne tečkovou notací, jak je 
tomu zvykem u většiny verzovacích nástrojů. Jednotlivé větve je možné slučovat 
(aplikací changelistů) pokud mají společného „předka“. 

Perforce není jen verzovací systém, obsahuje navíc také možnost sledovat 
stav změnových požadavků a oprav chyb prostřednictvím jejich svázání 
s příslušnými changelisty. 

Bezpečnost je zajištěna možností nastavit přístupová práva podle uživatele, 
klientské IP adresy a/nebo prováděné operace. To vše nad libovolnou skupinou  
souborů. 
 Informace jsem čerpal z [15]. 

PureCM 

 Tento verzovací systém je založen na klient/server architektuře s použitím 
komunikačního protokolu TCP/IP. Bezpečnost (ověření uživatele při přístupu  k  
repository) je možné zajistit na třech různých úrovních – pouze heslem, Windows 
domain autentifikací nebo pomocí osobních certifikátů. 
 Nástroj umožňuje paralelní práci vývojářů nad stejnými soubory. Konfliktní 
změny musí být sloučeny vestavěným nástrojem za asistence uživatele. Je také 
možné vytvářet vývojové větve projektů, které je možné kdykoli později opět sloučit. 



22 

 Ačkoli se jedná spíše o centralizovaný systém (má jeden centrální server), 
většinu operací je také možné provádět v offline režimu bez připojení k serveru 
(prohlížení historických verzí souborů, checkout, lokální checkin atd.). 
 PureCM je změnově orientovaný systém. Vzájemně propojené změny 
provedené ve workspace se při pronášení do repository (tj. při operaci checkin) 
sdružují do skupin nazvaných changesets. Changeset je pronesen do repository 
v jednom atomickém kroku. 
 Vývojové větve se tu nazývají streams. Na rozdíl od většiny verzovacích 
systémů se používá stejný mechanismus pro označení verzí (ačkoli není zamýšleno je 
v budoucnu dále vyvíjet jako samostatnou vývojovou větev). To nemá vliv na výkon 
systému, protože větve jsou vytvářeny jako tzv. „lazy“ kopie souborů, tzn. že jde 
pouze o odkazy na existující verze souborů v jiné vývojové větvi. 
 Systém obsahuje také nástroje pro zadávání a sledování úkolů (změnových 
požadavků, oprav chyb a požadavků na novou funkcionalitu) a jejich propojení 
s changesets. Úkoly (tady nazvané issues) mohou být přidělovány jednotlivým 
vývojářům k realizaci a součástí workflow může být i revize a schvalování 
provedených úprav (i tyto operace je možné delegovat na konkrétní členy týmu). 
 PureCm obsahuje vestavěné nástroje pro porovnávání (PureCM Diff Tool), 
merge (PureCM Resole Tool) a editaci souborů. Je také možné podle typu souborů 
nastavit použití jiných (externích) nástrojů. 
 K dispozici jsou dva typy uživatelského rozhraní – grafické prostředí a 
command line nástroj. 

Informace jsem čerpal z technické dokumentace k produktu [16]. 

Subversion (svn) 

 Tento systém je pokračovatelem systému CVS. Je také centralizovaný, a le 
oproti CVS obsahuje nové vlastnosti, které jsou součástí modernějších verzovacích 
systémů. Jde o verzování adresářů, verzování metadat (párů klíč/hodnota) souborů a 
adresářů, přejmenovávání souborů a adresářů se zachováním vazby na jejich 
historické ve rze, transakce (tj. atomické operace checkin), seskupování změn 
(changesets) a změnově orientovaný přístup, podpora protokolu HTTP a HTTPS pro 
komunikaci mezi klienty a serverem ( formou rozšiřujícího modulu pro Apache 
HTTP Server – možnost využít  samostatný server s vlastním speciálním protokolem 
zůstala zachována). Navíc je v tomto systému realizována efektivnější práce 
s binárními soubory. 

Repository může být realizována souborovým systémem nebo databázovým 
systémem Berkeley DB. Optimalizován byl přenos dat mezi klienty a serverem – 
oběma směry jsou přenášeny pouze rozdíly mezi workspace a repository a to jak pro 
textové, tak binární soubory. Systém Subversion je také snadno rozšiřitelný díky 
tomu, že je implementován jako skupina sdílených knihoven s dobře 
dokumentovaným API. 
 Informace jsem čerpal z [17]. 

Superversion 

 Jedná se o centralizovaný verzovací systém. Systém je možné použít dvěma 
způsoby: s architekturou klient/server (pro libovolný počet uživatelů) nebo pouze 
lokálně (pro jednoho uživatele). V případě lokálního použití není potřeba instalovat 
server. Repository je reprezentována integrovaným databázovým systémem. 
Superversion je změnově orientovaný, seskupené změny jednotlivých souborů se 
nazývají changesets. Workspace se může skládat z více různých adresářů na 
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lokálním disku, které dohromady reprezentují celý projekt. K označení verze 
projektu (resp. jeho stavu) je možné použít vlastních značek (nazvaných markers). 
Komentáře změn je možné zadávat k celým chenagesets i k jednotlivým souborům. 
S jistými omezeními je možné se systémem pracovat offline, ale nejedná se o plně 
distribuovaný systém. 

Jako uživatelské rozhraní slouží klientské grafické prostředí, command line 
klient není k dispozici. Klient obsahuje možnost přehledného grafického zobrazení 
historie projektu, spouštění operací verzovacího systému a integrovaný nástroj pro 
porovnávání změn mezi jednotlivými verzemi souborů a pro sloučení konfliktních 
změn. K tomuto účelu je také možné nastavit použití jiného externího nástroje. 
 Popis nástroje jsem vytvořil na základě empirických zkušeností s jeho 
používáním a popisu vlastností na jeho domovské stránce [18]. 

Svk 

 Tento systém je kombinací distribuovaného a centralizovaného přístupu. 
Využívá moduly Subversion API, ale je možné ho použít v kombinaci i s jinými 
centralizovanými verzovacími systémy. 
 Základní vlastnost systému je možnost práce offline. To je zabezpečeno tak, 
že umožňuje vytvářet lokální obraz centrální repository. Tomuto obrazu se říká 
depot. V depotu je možné offline vytvářet nové vývojové větve. Svk umožňuje 
aktualizaci depotu podle repository příkazem sync. Z depotu jsou vytvářeny 
soukromé pracovní prostory (jde o workspace, tady nazvané working-copy stejně 
jako v CVS a Subversion). Aktualizace pracovních prostorů podle depotu se provádí 
příkazem update. Změny z pracovních prostorů se pronáší do depotu příkazem 
commit. Tato operace ale nejdříve pronese změny do repository (pokud není 
pracovní prostor vytvořen z vývojové větve, která zatím existuje pouze v depotu) a 
teprve potom (pomocí příkazu sync) do depotu. Sloučení dvou vývojových větví se 
provádí příkazem smerge (zkratka ze Star Merge). Toto sloučení probíhá také přes 
repository, z níž se potom pronese výsledek sloučení zpět do depotu operací sync. 
Pro zjednodušení práce jsou k dispozici ještě dva příkazy pro sloučení rodičovské 
vývojové větve s jejím přímým potomkem. Jedná se o operace pull (přidání změn 
provedených v rodičovské větvi do větve potomka) a push (přidání změn 
provedených ve větvi potomka do rodičovské větve). 

Informace jsem čerpal z [19]. 

Vesta 

 Tento systém se liší od ostatních verzovacích systémů hlavně tím, že kromě 
správy verzí souborů obsahuje také nástroje na sestavování (build) výsledných 
spustitelných aplikací. Obsahuje vlastní jazyk (System modeling language) pro 
vytváření konfigurací, které definují průběh sestavování. 
 Topologii systému zobrazuje Obrázek 3. Jedná se o centralizovaný systém 
s architekturou klient server. Serverová část se skládá ze dvou komponent. 
Repository server spravuje verze souborů sledovaných projektů. Functional cache 
server slouží k ukládání sestavených verzí aplikací (resp. jejich modulů). Obě 
serverové komponenty využívají jako datové úložiště souborový systém. Klient 
obsahuje nástroje pro práci s repository (Repository Tools), nástroj pro sestavování 
výsledných aplikací (Evaluator) a volitelně nástroj pro spouštění pomocných 
externích nástrojů používaných při sestavování aplikací (Runtool Server) – ten může 
být místěný i na jiném počítači a může být společný pro více klientů. 
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Obrázek 3 - Topologie systému Vesta 

 
 V centrální repository jsou soubory sdružovány do skupin nazvaných 
packages. Jde vlastně o stromové struktury (adresáře), které obsahují zdrojové 
soubory tvořící samostatnou (samostatně sestavitelnou) komponentu. Repository 
operace (checkout, checkin atd.) se provádí vždy nad celým package. Ten tedy 
obsahuje jednotlivé verze své stromové struktury označené (pojmenované) 
automaticky generovanými celými čísly (viz. Obrázek 4). 
 Větvení se provádí vždy pro celý package. Vývojová větev je nový package, 
jehož nultá verze je kopií zvolené existující verze. V hierarchii je nový package 
zařazen na stejnou úroveň jako verze, ze které vznikl – tj. jako přímý potomek 
package, do kterého patří vybraná verze. Situaci zobrazuje Obrázek 4. V package 
common/thread vznikl nový dceřiný package (nová větev) nazvaný 2.fast, jeho nultá 
verze je kopií verze 2 rodičovského package. 
 

 
Obrázek 4 - Vesta - struktura centrální repository 
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Systém obsahuje mechanismus zamykání, který předchází vzniku konfliktů. 
Při operaci checkout je příslušný package „zamčen“ a od té chvíle je pro ostatní 
uživatele nedostupný. Jeho „odemknutí“ se provede při operaci checkin. T o  
znamená, že v jednom okamžiku nemůže na stejném package pracovat více 
programátorů, což zabraňuje vzniku možných konfliktů. 

Při typickém použití klient nejdříve provede checkout (příkazem vcheckout) 
na zvolený package. Tato operace uzamkne package, vytvoří novou stub verzi (zatím 
neobsahuje žádná data, pouze „drží místo“ pro verzi, která bude nahrána na server po 
provedení úprav), do speciální větve zvoleného package nazvané „checkout“ 
nakopíruje poslední verzi a nakonec vytvoří ještě jednu stejnou kopii do pracovního 
adresáře uživatele (workspace). Před tím, než uživatel provede sestavení komponenty 
z package, zavolá příkaz vadvance, který zkopíruje obsah příslušného pracovního 
adresáře jako novou verzi do package checkout. Nad touto verzí je pak prováděno 
vlastní sestavení komponenty. Tento druhý krok je pak opakován, dokud není 
výsledek sestavení korektní. Nakonec se spustí operace vcheckin. Ta nahradí stub 
verzi obsahem poslední verze package checkout a odemkne package pro ostatní 
uživatele. Proces znázorňují Obrázek 5, Obrázek 6 a Obrázek 7. 
 Informace jsem čerpal z [20]. 

 

 
Obrázek 5 - příkaz vcheckout 

 

 
Obrázek 6 – příkaz vadvance 
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Obrázek 7 – příkaz vcheckin 

 

Visual SourceSafe 

 Jedná se o centralizovaný verzovací systém typu klient/server. Repository je 
reprezentována sdíleným adresářem souborového systému (na serveru nebo lokálně). 
Zabezpečení je realizováno pomocí uživatelských účtů vytvořených speciálně pro 
tento systém (uživatelé jsou ověřování pouze jménem a heslem). Uživatelská práva 
je možno přidělovat na úrovni projektů. Systém ale není ve skutečnosti bezpečný, 
protože na úrovni souborového systému (resp. adresáře repository) mají všichni 
uživatelé registrovaní pro práci se systémem oprávnění zápisu v celém  datového 
adresáři (který obsahuje všechny historické verze souborů resp. projektů). 
 Se systémem je možno pracovat ve dvou režimech. První režim je exkluzivní 
přístup k souborům. V tomto případě se při každé operaci checkin zamkne příslušný 
soubor pro ostatní členy týmu a znovu se odemkne až při operaci checkin. To 
zamezuje výskytu konfliktů. Druhý režim je možnost paralelního vývoje (změny 
stejných souborů ve stejnou dobu) bez zamykání při operaci checkout. Typ režimu je 
možné nastavit pro každý soubor zvlášť. Systém obsahuje integrované nástroje pro 
porovnávání a merge (různých verzí) souborů. 
 Verze jednotlivých souborů se implicitně označují celými čísly (souvislou 
řadou od 1) a časovou známkou. Verze projektů (ale i jednotlivých souborů) je 
možné označovat značkami (label). Systém umožňuje vytváření vývojových větví a 
jejich opětné slučování, ale pouze na úrovni jednotlivých souborů. 
 V době psaní této práce již firma Microsoft vydala nový SCM produkt 
nazvaný Team Foundation, který odstranil většinu nedostatků svého předchůdce. 
Jedná se hlavně o zlepšení bezpečnosti, transakčnost repository operací, podporu 
seskupování změn a lepší podporu práce s vývojovými větvemi (branching). 
 Informace jsem čerpal z [21]. 

Srovnání 

 Tato kapitola obsahuje srovnání vlastností verzovacích systémů popsaných 
v předchozí kapitole. Součástí srovnání je také systém DVS, jehož implementace je 
součástí této bakalářské práce. Jeho detailní popis naleznete v kapitole 3. Domino 
Versioning Systém. 
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 V následující tabulce jsou uvedeny verze verzovacích systémů použitých pro 
srovnání. 
 

CVS 1.11.22 

Aegis 4.22 

Arch 1.3.5  

BitKeeper 4.0 

ClearCase 7.0  

CMSynergy 6.4 

Co-Op 5.0 

Darcs 1.0.8 

Mercurial 0.9.1 

Monotone 0.31 

OpenCM 0.1.2 

Perforce 2006.1 

PureCM 2006/2e 

Subversion 1.4.2 

Superversion 2.0 

Svk 1.0.8 

Vesta 2.1.12 

Visual SourceSafe 2005  

DVS 1.1.1 

 

Repository operace 

Transakční zpracování 

Je sledovaný systém transakční? Transakční verzovací systém je takový systém, 
který provádí operaci checkin jako jednu nedělitelnou operaci. 
 

CVS Ne.  

Aegis Ano. 

Arch Ano.  

BitKeeper Ano. 

ClearCase Ano.  

CMSynergy Ano. 

Co-Op Ano. 
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Darcs Ano. 

Mercurial Ano. 

Monotone Ano. 

OpenCM Ano. 

Perforce Ano. 

PureCM Ano. 

Subversion Ano. 

Superversion Ano. 

Svk Ano. 

Vesta Ano. 

Visual SourceSafe Ne.  

DVS Ne. 

 

Přesouvání a přejmenovávání souborů a adresářů 

 

CVS Ne. Přejmenovávání není podporováno. Manuální  
přejmenování rozdělí historii souboru na dvě nezávislé 
větve.  

Aegis Ano. 

Arch Ano. 

BitKeeper Ano. 

ClearCase Ano.  

CMSynergy Ano. 

Co-Op Přejmenovávání souborů je podporováno. Přejmenování 
adresáře vyžaduje vytvoření nového, přesun souborů  a  
smazání starého. Historie přesunutých souborů je 
zachována.  

Darcs Ano. 

Mercurial Ano. 

Monotone Ano. 

OpenCM Ano. 

Perforce Nepřímo - je třeba realizovat vytvořením kopie a smazáním 
původního souboru/adresáře. Historie souborů je 
zachována.  

PureCM Přejmenování souborů je podporováno přímo. Přesun 
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souboru/adresáře vyžaduje vytvoření nového a smazání 
starého. Historie přesunutých souborů je zachována.  

Subversion Ano. 

Superversion Ne.  

svk Ano. 

Vesta Ano. Jednotkou pro checkout/checkin je adresářový strom - 
package. Soubory a adresáře mohou být přidány, smazány a 
přejmenovány mezi verzemi.  

Visual 
SourceSafe 

Nepřímo – je třeba použít operaci share, pak je teprve 
možné soubor přejmenovat. 

DVS Přejmenovávání designových prvků není podporováno. 
Změny adresářové struktury projektu jsou možné, ale nejsou 
verzované. 

 

Kopírování souborů a adresářů 

Podporuje systém kopírování souborů a adresářů se zachováním historie u nových 
kopií? 
 

CVS Ne.  

Aegis Ne. 

Arch Ne. 

BitKeeper Ano. 

ClearCase Ano, použitím pevných odkazů.  ( S jistými omezeními 
v prostředí Windows)  

CMSynergy Ano a jde o velice rychlou operaci. 

Co-Op Kopírování nezachovává historii, přesun ano.  

Darcs Ne. 

Mercurial Ano. 

Monotone Ano. 

OpenCM Ne. 

Perforce Ano. 

PureCM Ano. 

Subversion Ano.  A jedná se o časově nenáročnou operaci, která se 
používá i pro větvení.  

Superversion Ne. 

svk Ano. Stejně jako u Subversion.  
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Vesta Ano. Nový package/branch může být založen na existující 
verzi bez vlivu na historii.  ( Jde o časově nenáročnou 
operaci O(1).)  

Visual 
SourceSafe 

Ano.  

DVS Ne. Designové prvky ani databáze nelze kopírovat se 
zachováním historie. 

 

Replikace centrální repository na lokální systém 

Podporuje systém klonování repository pro získání ekvivalentní kopie na lokální 
systém? 
 

CVS Nepřímo, pomocí nástroje CVSup (to vyžaduje spuštění 
daemona cvsupd na serveru) 

Aegis Ano. 

Arch Ano.  

BitKeeper Ano.  

ClearCase Ne.  

CMSynergy Ano, ale jen v (dražší) distribuované verzi.  

Co-Op Repository jsou vždy replikovány na lokání systémy. 
Neexistuje žádný centrální server.  

Darcs Ano. 

Mercurial Ano. 

Monotone Ano. 

OpenCM Ne. 

Perforce Ano. Pomocí nástroje Perforce Proxy (P4P).  

PureCM Ne. 

Subversion Nepřímo pomocí nástroje SVN-Pusher nebo SVN::Mirror.  

Superversion Ano. 

svk Ano. 

Vesta Ano. 

Visual 
SourceSafe 

Nepřímo pomocí GUI nebo command line nástrojů; je 
možné použít ssarc a ssrestor.  

DVS Ano. To je možné realizovat vytvořením replik repository 
databází. 
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Propagace změn mezi repository 

Umí systém pronést změny z jedné repository do druhé? 
 

CVS Ne. 

Aegis Ano.  

Arch Ano.  

BitKeeper Ano.  

ClearCase Ano, ve verzi ClearCase Multisite.  

CMSynergy Ano, ale jen v (dražší) distribuované verzi. 

Co-Op Jde o peer-to-peer systém, který udržuje všechny repliky 
repository synchronizované.  

Darcs Ano. 

Mercurial Ano. 

Monotone Ano. 

OpenCM Ne. 

Perforce Ne. 

PureCM Ne.  

Subversion Nepřímo pomocí nástroje SVN-Pusher nebo SVN::Mirror. 

Superversion Ne. 

svk Ano. 

Vesta Ano. 

Visual 
SourceSafe 

Nepřímo pomocí GUI nebo command line nástrojů; je 
možné použít ssarc a ssrestor. 

DVS Ano. To je možné realizovat vytvořením replik repository 
databází. 

 

Přístupová práva k repository 

Je možné nastavit různá přístupová práva k různým částem repository? 
 

CVS Omezeně. Skripty typu "pre-commit hook" mohou být 
použity k implementaci různých systémů přístupových práv. 

Aegis Ano. Využívá oprávnění na úrovni operačního systému 
UNIX k implementaci přístupových práv k souborům v 
repository.  

Arch Ano. Je možné definovat oprávnění k přístupu k různým 
částem vzdálené  repos i tory na základě systému 
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přístupových práv použitého protokolu.  

BitKeeper Ano. Přístupová práva lze nastavit na úrovni souborů. 

ClearCase Ano, je použit systém přístupových práv podobně jako v 
unixu, který se mapuje na Windows doménovou 
autentifikaci v multi-platformních prostředích. 

CMSynergy Ne, přístupová práva lze nastavit pouze na úrovni  
repository.  

Co-Op Ano. Přístup je řízen na úrovni projektů. K získání přístupu 
k projektu je třeba získat povolení privilegovaného uživatele 
(administrátora projektu). 

Darcs Ne. 

Mercurial Ano. Je možné zamknout repository, podadresáře nebo 
soubory.  

Monotone Ano. Je možné omezit příchozí změny z určitého zdroje tak, 
aby byly prováděny pouze v určitých částech repository. 

OpenCM Ano. Povolení přístupu je možné definovat pro každou 
větev zvlášť. 

Perforce Ano. Přístupová práva se definují na úrovni souborů.  

PureCM Ano. Přístupová práva se definují na úrovni souborů. 

Subversion Ano. WebDAV služba umožňuje definovat HTTP přístupy 
pro různé adresáře v repository.  

Superversion Ne. 

svk Ano. Stejně jako Subversion. 

Vesta Ano. Přístupová práva jsou řízena na úrovni packages. 
Přístupová práva pro větve mohou být různá od práv k  
základnímu package.  

Visual 
SourceSafe 

Ano. Přístupová práva jsou řízena na úrovni na úrovni 
projektu. Nejedná se však o skutečné zabezpečení (na 
úrovni souborového systému mají všichni uživatelé práva 
editovat všechny soubory všech projektů). 

DVS Ne. Je možné nastavit pouze sdílené nebo soukromé 
pracovní prostory. 

 

Podpora seskupení změn (changesets) 

Podporuje systém seskupení změn? Seskupení změn je způsob, jak definovat 
vzájemný vztah více změn (mj. v různých souborech). Toto seskupení je v systému 
trvale zaznamenáno. 
 

CVS Ne. Změny se sledují pouze na úrovni souborů. 
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Aegis Ano. 

Arch Ano. 

BitKeeper Ano. 

ClearCase Nepřímo. Není podporováno popsaným způsobem. Existují 
ale způsoby, kterými je možné dosáhnout ekvivalentního 
efektu. 

CMSynergy Ano. 

Co-Op Ano. 

Darcs Ano. 

Mercurial Ano. 

Monotone Ano. 

OpenCM Ano. 

Perforce Ano. 

PureCM Ano. 

Subversion Částečně. Při každé operaci checkin jsou automaticky 
generovány skupiny změn.  

Superversion Ano.  

svk Částečně. Stejně jako u Subversion. 

Vesta Nepřímo. Není podporováno popsaným způsobem. Existují 
ale způsoby, kterými je možné dosáhnout podobného 
efektu. 

Visual 
SourceSafe 

Ne. Změny se provádějí pouze na úrovni souborů. 

DVS Ne. 

 

Sledování změn jednotlivých řádků v historii souborů 

Existuje v systému možnost dohledat historii změn v souborech až na úroveň 
jednotlivých řádků? Např. pro každý řádek zobrazit kdy a kým byl tento řádek 
naposledy změněn? 
 

CVS Ano. Umožňuje to příkaz cvs annotate. 

Aegis Ano. Umožňuje to příkaz aennotate. 

Arch Ano. Ale ne v command line klientovi, umožňuje to pouze  
webové rozhraní ViewARCH.  

BitKeeper Ano. Umožňuje to příkaz bk annotate. 

ClearCase Ano. Umožňuje to příkaz cleartool annotate.  
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CMSynergy Ano. Ale pouze pomocí vlastního skriptovacího jazyka. 

Co-Op Nepřímo. Je možné porovnat libovolné dvě verze pomocí 
vestavěného nástroje pro vizuální zobrazení rozdílů.  

Darcs Ano. Umožňuje to příkaz darcs annotate. 

Mercurial Ano. Umožňuje to příkaz hg annotate. 

Monotone Ano. 

OpenCM Ne. 

Perforce Ano. 

PureCM Ne. 

Subversion Ano. Umožňuje to příkaz svn blame. 

Superversion Ne. 

svk Ano. Umožňuje to příkaz svk blame. 

Vesta Ne. Ale nebylo by těžké implementovat nástroj, který by to 
uměl, protože Vesta repository umožňuje přímý přístup do 
souborového systému ke všem verzím. 

Visual 
SourceSafe 

Nepřímo. Je možné porovnat libovolné dvě verze pomocí 
vestavěného nástroje pro vizuální zobrazení rozdílů. 

DVS Není možné realizovat vzhledem k tomu, že zdrojovými 
elementy nejsou soubory. 

Vlastnosti 

Schopnost pracovat pouze s jedním adresářem repository 

Umí systém omezit operace checkout a checkin pouze na jeden adresář?  
 

CVS Ano.  

Aegis Ne.  

Arch Částečně. Je možné provést operaci checkin jen pro určitý 
adresář. Nicméně operace checkout je možná pouze pro celé 
repository. 

BitKeeper Ne. 

ClearCase Ano. Použitím funkce „snapshot view load rules“.  

CMSynergy Částečně. Soubory a adresáře jsou při operacích checkin a 
checkout zpracovávány samostatně, nicméně práce probíhá 
v kontextu projektu, který se skládá z jednoho nebo více 
adresářů.  

Co-Op Ne.  

Darcs Částečně. Je možné provést operaci checkin jen pro určitý 
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adresář. Nicméně operace checkout je možná pouze pro celé 
repository.  

Mercurial Částečně. Je možné provést operaci checkin jen pro část 
stromu projektu. V budoucnu se počítá s funkcí pro 
částečný checkout, zatím není implementována. 

Monotone Částečně. Je možné provést operaci checkin jen pro určitý 
adresář. Nicméně operace checkout je možná pouze pro celé 
repository. 

OpenCM Ne.  

Perforce Ano.  

PureCM Ano. 

Subversion Ano. 

Superversion Ne. 

svk Ano. 

Vesta Částečně. Jednotkou operací checkout/checkin je package 
(adresářový strom).  

Visual 
SourceSafe 

Ano. 

DVS Ano. Je možné pracovat pouze s jednou databází nikoli 
celého projektu. 

 

Sledování změn ve workspace 

Nabízí software možnost zobrazení změn, které byly provedeny pouze v pracovních 
prostorech a ještě nebyly proneseny (operací checkin) do repository? 
 

CVS Ano. 

Aegis Ano.  

Arch Ano. 

BitKeeper Ano. 

ClearCase Ano. 

CMSynergy Ano. 

Co-Op Ano. 

Darcs Ano. 

Mercurial Ano. 

Monotone Ano. 

OpenCM Ano. 
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Perforce Ano. 

PureCM Ano. 

Subversion Ano. 

Superversion Ano. 

svk Ano. 

Vesta Ano.  

Visual 
SourceSafe 

Ano. 

DVS Ano. 

 

Komentáře ke změnám jednotlivých souborů 

Obsahuje systém možnost jak zadat při operaci checkin komentář o provedené změně 
ke každému souboru zvlášť? 
 

CVS Ne. 

Arch Ne. 

BitKeeper Ano. 

ClearCase Ano. 

CMSynergy Ano. 

Co-Op Ne. 

Darcs Ne. 

Mercurial Ne. 

Monotone Ano. 

OpenCM Ne 

Perforce Ne. 

PureCM Ne. 

Subversion Ne. 

Superversion Ano. 

svk Ne. 

Vesta Částečně. Komentář je společný pro celý package. 

Visual 
SourceSafe 

Ano. 

DVS Ano. Ale  je nutné provést checkin zvlášť pro každý 
designový prvek. 
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Technický stav 

Dokumentace 

Jak dobře je systém dokumentovaný? Jak obtížné je naučit se ho používat? 
 

CVS Výborně. Existuje mnoho online tutoriálů a zdrojů a online 
učebnice. Command line klient také nabízí systém online 
nápovědy. 

Aegis Středně. Dokumentace je dodávána v několika PDF a  
textových dokumentech, kterým chybí jakékoli formátování. 
S touto dokumentací je velmi obtížné naučit se systém 
používat. 

Arch Středně. Existují dva online tutoriály a vyčerpávající o nline 
dokumentace. Command line klient také nabízí nápovědu. 
Nicméně některé části dokumentace jsou zastaralé nebo 
nekompletní. 

BitKeeper Velmi dobře. Na WWW stránkách produktu je stručná 
dokumentace základních principů. Každý př íka z  j e  
dokumentovaný ve svojí manuálové stránce a klient 
obsahuje integrovaný systém nápovědy. 

ClearCase Středně. Rozsáhlá dokumentace ve formě online nápovědy 
nebo ve formě PDF dokumentů. Složitost tohoto nástroje 
vyžaduje delší studium, než je ho možné začít používat.  

CMSynergy Středně. Knihy a HTML stránky. Výrobce nabízí školení. 
Složitost nástroje vyžaduje delší čas na studium 
dokumentace. 

Co-Op Velmi dobře. Tutoriál typu krok-za-krokem a HTML 
nápověda je součástí instalačního balíku.  

Darcs Dobře. Manuál obsahuje stručný tutoriál a dobrou 
dokumentaci. Každý příkaz umí zobrazit svou nápovědu. 
Množina příkazů je malá a systém je jednoduchý, takže je 
snadné naučit se systém používat. 

Mercurial Velmi dobře. Tutoriál na WWW stránkách a integrovaná 
nápověda pro každý příkaz.  

Monotone Dobře. Je k dispozici tutoriál napsaný v programu Texi a 
manuálové stránky. V klientovi je pro každý příkaz 
dokumentace. 

OpenCM Dobře. Na WWW stránkách je k dispozici rozsáhlá 
uživatelská dokumentace. 

Perforce Velmi dobře. Technická dokumentace na WWW stránkách 
produktu a integrovaná nápověda v command line klientovi. 

PureCM Velmi dobře. Uživatelská dokumentace na WWW stránkách 
produktu a integrovaná nápověda v command line klientovi. 
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Subversion Velmi dobře. Na WWW stránkách je k dispozici 
vyčerpávající kniha o systému. Command- line klient také 
nabízí dobrý systém online nápovědy. 

Superversion Středně. K dispozici jsou pouze dva tutoriály. Uživatelské 
rozhraní je intuitivní, takže není těžké naučit se systém 
používat. 

svk Středně. K dispozici je rozpracovaná online kniha, tutoriál a 
několik externích článků a tutoriálů. 

Vesta Středně. Manuálové stránky, výzkumná zpráva rozsahem 
srovnatelná s knihou.  

Visual 
SourceSafe 

Středně. Popis systému je v MSDN dokumentaci. Součástí 
instalace je soubor nápovědy. Uživatelské rozhraní je 
intuitivní, takže není těžké naučit se systém používat. 

DVS K systému existuje uživatelská, administrátorská a java 
dokumentace. První dvě jsou napsané v XML na základě 
standardu DocBook, takže je možné z nich vygenerovat 
různé formáty (např. HTML Help, HTML atd.). Java 
dokumentace je dodávána v HTML formátu. D a l š í  
informace je možné nalézt v této práci (viz. kapitola 3. 
Domino Versioning Systém). 

Snadnost instalace 

Jak je složité nainstalovat verzovací systém? 
 

CVS CVS je dostupný pro většinu operačních systémů a jeho 
nasazení je jednoduché.  

Aegis Není dobře portovatelný na Win32 systémy. Jinak je 
instalace jednoduchá pomocí RPM/opt. Instalace vyžaduje 
práva root. 

Arch Služba arch je pouhým místem v souborovém systému 
publikovaným jedním z podporovaných protokolů (např. 
FTP),. 

BitKeeper Instalace je prováděna instalačním skriptem. Nastavení 
systému je jednoduché. 

ClearCase Instalace ClearCase je obecně velmi složitá.  

CMSynergy Středně. Existuje detailní instalační příručka jak nainstalovat 
CMSynergy za pomoci binárního balíčku a  sady skriptů. 
Instalace a správné počáteční nastavení je pro nezkušeného 
uživatele složité. Instalace klienta pro Windows také není 
řešena ideálně.  

Co-Op Instalace je velmi jednoduchá, protože jde o peer-to-peer 
systém a není tedy potřeba instalovat žádný centrální server. 
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Darcs Instalace je jednoduchá. Je potřeba několik externím 
knihoven, bez binární instalace je potřeba Glasgow Haskell 
Compiler. 

Mercurial Existují binární instalační balíčky pro většinu platforem. K 
sestavení ze zdrojových kódů je potřeba jen Python 2.3 
(nebo pozdější verze) a C kompilátor.  

Monotone Instalace je jednoduchá. Nejsou potřeba žádné externí 
zdroje.  

OpenCM Instalace je jednoduchá. Je možná prostřednictvím RPM 
balíčku nebo sestavením zdrojových kódů.  

Perforce Instalace je jednoduchá. 

PureCM Instalace je jednoduchá. 

Subversion Středně. Služba Subversion vyžaduje modul Apache 2 
(pokud je potřeba použít HTTP protokol) nebo vlastní 
server. Klient vyžaduje pouze knihovnu Neon WebDAV 
(kvůli H T T P ) .  Instalace komponent je jednoduchá, ale 
vyžaduje určitou práci, protože Subversion se nedodává 
v samostatně spustitelném instalačním balíčku. 

Superversion Instalace je jednoduchá. Vyžaduje instalaci Java Runtime 
Environment 1.4 a vyšší. Interakce při instalaci samotného 
Superversion se skládá ze dvou kliknutí. 

svk Středně. Nejdříve je třeba nainstalovat Subversion. Dále je 
potřeba nainstalovat subversion perl bindings a několik 
modulů z CPAN.  

Vesta Středně. Je k dispozici detailní instalační příručka k binární 
instalaci. K dispozici jsou také RPM balíčky a  balíčky pro 
Debian. Nemá žádnou závislost na jiném softwaru. 
K dispozici je také bootstrap package k sestavení pomocí 
"make".  

Visual 
SourceSafe 

Instalace je jednoduchá pomocí instalačního balíčku. 

DVS Instalace je jednoduchá. Vyžaduje pouze JRE 1.5, nastavení 
systémových proměnných, zkopírování zdrojových souborů 
a několik málo uživatelských nastavení. 

Množina příkazů 

Jakou množinu příkazů systém nabízí? Jak jsou tyto příkazy kompatibilní s CVS 
(jako de facto open-source standardem)? 
 

CVS Jednoduchá množina příkazů, která obsahuje tři 
nejpoužívanější (cvs commit, cvs update a cvs checkout) a 
několik dalších. 
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Aegis Komplexní množina příkazů, která obsahuje několik 
příkazů k tomu, aby bylo možné se systémem začít 
pracovat. Není kompatibilní s příkazovou sadou CVS. 

Arch Mnoho příkazů je kompatibilních s CVS nebo BitKeeper. 
Nicméně existuje mnoho dalších příkazů pro různé použití. 
Umožňuje aliasing příkazů. 

BitKeeper Množina příkazů je podobná CVS. Na několik 
komplikovanějších příkazů, které jsou ovlivněny jiným 
způsobem práce a jinou filosofií systému, je jednoduché si 
zvyknout. 

ClearCase Výborně. Všechny nástroje jsou dostupné z command-line. 
Není kompatibilní s příkazovou sadou CVS. 

CMSynergy Široká paleta příkazů s určitou podobností s CVS (ale jen 
v základních principech). 

Co-Op Základní příkazy jsou kompatibilní s CVS. 

Darcs Množina příkazů je obsáhlá a základní příkazy jsou snadno 
pochopitelné. Kompatibilita s CVS je malá, protože se jedná 
o principiálně různý systém.  

Mercurial Snaží se držet konvencí CVS. Odchyluje se pouze 
v případech, kde je to nutné kvůli odlišným vlastnostem 
systémů.  

Monotone Snaží se držet konvencí CVS. Odchyluje se pouze 
v případech, kde je to nutné kvůli odlišným vlastnostem 
systémů. 

OpenCM Množina příkazů je velmi podobná CVS. 

Perforce Široká paleta příkazů, ale není kompatibilní s CVS.  

PureCM Množina příkazů je velmi podobná CVS. 

Subversion Množina příkazů je velmi podobná CVS. 

Superversion Není potřeba pamatovat si příkazy, protože většina akcí se 
provádí prostřednictvím GUI. Část terminologie v aplikaci 
je stejná jako u CVS. 

svk Množina příkazů je velmi podobná CVS. 

Vesta Množina příkazů nekompatibilní s CVS.  

Visual 
SourceSafe 

Pomocí příkazů je možné provádět základní operace, ale 
celý systém je navržen pro práce prostřednictvím GUI. 

DVS Systém je založen na podobných principech jako CVS.  

Síťová podpora 

Jak je v systému integrovaná síťová komunikace? Jaká je podpora existujících 
protokolů a infrastruktury? 



41 

 

CVS Dobře. CVS používá vlastní protokol v několika variacích 
p ro  k lient/server komunikaci. Tento protokol j e  použit 
v kombinaci s SSH spojením, čímž je zajištěna šifrovaná 
komunikace.  

Aegis Špatně. Vzhledem ke svojí podstatě (použití souborového 
systému) umí využít pouze NFS (network file-system) nebo 
podobný protokol. Má omezenou podporu komunikace přes 
HTTP protokol.  

Arch Výborně. Umí využít širokou škálu protokolů při 
komunikaci se svým serverem (což je pouhý server 
vzdáleného souborového systému). Aktuálně podporované 
protokoly jsou: FTP, SFTP, WebDAV (vzdálený přístup 
k souborům přes HTTP) a libovolný protokol pro vzdálený 
přístup k souborovému systému (NFS, SMB). 

BitKeeper Dobře. Podporuje operaci checkout přes protokol HTTP a 
má i vlastní protokol pro komunikaci mezi jednotlivými 
repository. 

ClearCase Špatně. Pro většinu operací používá RPC protokol.  Pro 
přístup k souborům umí použít NFS nebo SMB protokoly. Je 
náročný na tok dat, takže jeho použití je určeno spíše pro 
LAN.  

CMSynergy Dobře. (TCP/IP protokol).  

Co-Op Používá nejjednodušší LAN rozhraní: kopírování souborů 
mezi sdílenými adresáři. 

Darcs Dobře. Podporuje HTTP a SSH protokol a e-mail.  

Mercurial Výborně. Podporuje HTTP a SSH protokol. Vzdálený 
přístup funguje bezpečně i bez zamykání síťových 
souborových systémů. 

Monotone Dobře. Používá vlastní protokol nazvaný "netsync". 

OpenCM Dobře. Používá vlastní klient/server protokol. 

Perforce Dobře. (TCP/IP protokol)  

PureCM Dobře. (TCP/IP protokol) 

Subversion Velmi dobře. Je možné použít WebDAV s DeltaV (což jsou 
protokoly založené na HTTP resp. HTTPS) nebo vlastní 
protokol, který může být šifrovaný kombinací s SSH. 

Superversion Dobře. Síťová podpora je realizována prostřednictvím RMI. 
V budoucnu autoři plánují možnost šifrování. 

svk Velmi dobře. Ke komunikaci se vzdálenými repository 
používá nástroj SVN::Mirror. 

Vesta Síťová komunikace je základní vlastností systému. 
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Repository poskytují NFS a RPC rozhraní.  

Visual 
SourceSafe 

Využívá sdílení souborového systému. Díky nutnosti práv 
zápisu pro uživatele je správa uživatelů duplikována (VSS a 
OS). Nevykazuje dobré výsledky při použití pomalého 
spojení. 

DVS Využívá nativního komunikačního protokolu LN. 

Portovatelnost 

Jak je systém portovatelný na různé operační systémy, počítačové architektury a jiné 
typy systémů? 
 

CVS Dobře. Klient je dodáván pro UNIX, Windows a Mac OS. 
Server je určen pro UNIX a Windows s vrstvou emulující 
UNIX. 

Aegis Středně. D i s t r i b u c e  v e  formě zdrojových kódů je 
portovatelná na všechny UNIXové systémy, ale Windows 
verze funguje pouze s použitím cygwin a i tak s určitými 
omezeními. 

Arch Dobře. Distribuce ve formě zdrojových kódů je portovatelná 
na všechny UNIXové systémy, ale pro Windows je potřeba 
použít UNIXovou emulační vrstvu. Server funguje na 
jakékoli platformě, která podporuje vhodnou Internetovou 
službu.  

BitKeeper Velmi dobře. Binární distribuce je dodávána pro 
nejrozšířenější UNIXové systémy i pro Windows. 

ClearCase Středně. Je dodáván pro Windows a několik vybraných 
UNIXových systémů (nepodporuje MacOS X, ani jiný 
Linux než Red Hat). 

CMSynergy Velmi dobře. Podporuje různé UNIXové systémy, 
Windows, a VMS.  

Co-Op Je určen pouze pro Windows. 

Darcs Velmi dobře. Podporuje množství UNIXových systémů, 
Mac OS X a Windows a je napsán v portovatelném jazyku. 

Mercurial Výborně. Je spustitelný na všech platformách, které 
podporují Python. 

Monotone Výborně. Je spustitelný na všech UNIXových i Windows 
systémech.  

OpenCM Dobře. Je spustitelný na všech UNIXových systémech. 

Perforce Výborně. Je spustitelný na všech UNIXových, Mac OS, 
BeOS a Windows systémech. 

PureCM Dobře. Server a klientské GUI b ě ž í  p o d  Windows. 
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Command line klient je dodáván také pro UNIX a Mac OS.  

Subversion Výborně. Klienti a  servery fungují na U N I X ových, 
Windows a Mac OS X systémech.  

Superversion Výborně. Klienti a servery jsou spustitelné na všech Java 1.4 
kompatibilních platformách. Oficiální podpora je pro 
Windows, Linux a OS/2.  

svk Dobře. Klienti vyžadují Subversion a jeho propojení s 
PERLem.  

Vesta Dobře. Je portovatelný na libovolný UNIXový systém. 

Visual 
SourceSafe 

Je určený pouze pro Windows. Firma Mainsoft dodává jeho 
verzi pro některé UNIXové platformy. 

DVS Repository je pouhé datové úložiště ve formě několika LN 
databází, takže je možné ho realizovat na stejné platformě 
jako Domino server. DVS klient je napsán v Javě, ale je 
omezen portovatelností LN klienta. 

Uživatelské rozhraní 

Webové rozhraní 

Má systém webové rozhraní poskytující funkce pro procházení stromu souborů a 
jejich historie, zobrazení rozdílů atd.? 
 

CVS Ano. CVSweb, ViewVC, Chora a wwCVS.  

Aegis Ano. 

Arch Ano. ViewArch a ArchZoom.  

BitKeeper Ano. Vestavěné webové rozhraní. 

ClearCase Ano.  

CMSynergy Ano. 

Co-Op Protože se jedná o peer-to-peer systém, není k lokálnímu 
procházení webové rozhraní potřeba.  

Darcs Ano. darcs.cgi, který je součástí distribuce systému.  

Mercurial Ano.  

Monotone Ne. 

OpenCM Ne. 

Perforce Ano. P4Web. 

PureCM Ne. 

Subversion Ano. ViewVC, SVN::Web, WebSVN, ViewSVN, mod svn 
view, Chora, Trac, SVN::RaWeb::Light, SVN Browser, 
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Insurrection a perl svn. Kromě toho Apache služba, která je 
součástí systému, poskytuje základní webové rozhraní. 

Superversion Ne. 

Svk Ano. Stejně jako Subversion.  

Vesta Ano. Vestaweb.  

Visual 
SourceSafe 

Ano. SourceSafe Web Interface. 

DVS Ne. 

Grafické uživatelské prostředí 

Existuje pro systém grafické uživatelské prostředí? Kolik GUI klientů existuje? 
 

CVS Velmi dobře. Existuje velký počet GUI klientů: WinCVS, 
Cervisia (pro KDE), TortoiseCVS (Windows Explorer plug-
in).  

Aegis Jediný GUI klient je tkaegis. 

Arch Tlator, Octopy, ArchWay. 

BitKeeper Dobře.  BitKeeper  se dodává s několika G U I  klienty 
podporujících běžné operace.  

ClearCase Existují GUI klienti pro Windows i UNIX. GUI nástroje ale 
neobsahují všechny možnosti command-line nástrojů.  

CMSynergy Několik GUI klientů. Jeden klient (existuje i pro Windows), 
který umožňuje většinu funkcionalit není právě uživatelsky 
přátelský. Lepší Java klient sice obsahuje funkce pro práci 
vývojářů, ale nemá administrační funkce.  

Co-Op Celý design systému je založen na GUI. 

Darcs Pro tento systém neexistuje žádný použitelný GUI klient. 

Mercurial Existuje rozšíření hgit pro prohlížení historie; rozšíření hgct 
usnadňuje provádění checkin operací. Také IDE a GUI 
nástroje třetích stran (např. eric3, meld) mají integrovanou 
podporu systému Mercurial. 

Monotone Žádný GUI klient neexistuje. 

OpenCM Žádný GUI klient neexistuje. 

Perforce Je možné použít P4Win a  další nástroje využívající 
knihovnu libp4. 

PureCM Existuje velice uživatelsky přátelský GUI klient pro 
Windows. 

Subversion Existuje mnoho GUI klientů: RapidSVN (multiplatformní), 
TortoiseSVN (Windows Explorer plug- in), Jsvn (Java) a  
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další. Většina z nich se stále rozvíjí. 

Superversion Systém má integrované GUI. 

svk Žádný GUI klient neexistuje. 

Vesta Žádný GUI klient neexistuje, ale repository má C++ API a 
nebylo by obtížné nějaké GUI napsat. 

Visual 
SourceSafe 

Existuje samostatný GUI klient dodávaný jako součást 
instalace. Navíc existuje SCCI plug- in pro MS Visual 
Developer Studio. Existuje také Eclipse plug- in.  

DVS Má integrované grafické uživatelské prostředí nazvané DVS 
klient. 

Licence 

Jaké jsou licenční podmínky verzovacího systému? 
 

CVS GNU GPL (open source). 

Aegis GNU GPL (open source). 

Arch GNU GPL (open source). 

BitKeeper Proprietární, binární licence. Licence se platí za uživatele, 
pro funkci pouze prohlížení je licence zdarma. 

ClearCase Proprietární, s možností floating licencí (licence není vázána 
na jeden počítač, ale na počet konkurenčních uživatelů). Při 
každé operaci je kontaktován licenční server, který přidělí 
licenci na příštích 30-60 minut. Cena za licenci je několik 
tisíc dolarů p lus  poplatky za roční podporu. Typicky je 
potřeba licence pro 1-3 uživatele podle typu projektu. Verze 
Multisite vyžaduje speciální licenci.  

CMSynergy Cena za server se pohybuje kolem 20,000 britských liber. 
Klient stojí okolo 4,000 britských liber. Roční pronájem stojí 
asi 18% nákupní ceny. 

Co-Op Proprietární,  31-ti denní plně funkční trial. Pro read-only 
přístup jsou licence zdarma. Plná licence stojí 159 dolarů za 
jednu stanici. 

Darcs GNU GPL (open source). 

Mercurial GNU GPL (open source). 

Monotone GNU GPL (open source). 

OpenCM GNU GPL (open source).  

Perforce Proprietární, binární, komerční licence. Cena začíná na 800 
dolarech za jednu licenci a  potom 160 dolarů za podporu 
každý následující rok. Pro open-source projekty je systém 
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zdarma (ale taková licence neobsahuje podporu). 

PureCM Proprietární, binární, komerční licence. Cena začíná na 650 
dolarech za pět uživatelů. 

Subversion Licence ve stylu Apache/BSD (freeware, open-source). 

Superversion GNU GPL (open-source). 

svk Perl Licence (open source). 

Vesta GNU LGPL (open source). 

Visual 
SourceSafe 

VSS se dodává s MSDN a dá se také objednat separátně 
nebo jako součást jiných nástrojů. 

DVS Zatím nebyl publikován, takže neobsahuje žádné licenční 
podmínky. 

  
 

2.3. Systémy pro platformu LN 

Nativní podpora zamykání designových prvků 
 Ve vývojovém prostředí Lotus Domino Designer je od verze 6 k dispozici 
volitelná funkce na zamykání designových prvků. Tato funkce je určena pro 
společnou práci více programátorů nad jednou databází a zabraňuje vzniku konfliktů 
při práci. Takže v okamžiku, kdy jeden programátor zamkne designový prvek, 
nemůže ho nikdo jiný editovat. Zamykání se provádí buď explicitně nebo  
automaticky (při otevření designového prvku ve vývojovém prostředí). 
 Tato funkce má jistá omezení vzhledem k distribuované povaze LN databází. 
Protože každá databáze může mít libovolný počet replik na serverech resp. lokálních 
klientských stanicích, musí se při zapínání funkce zamykání nad databází určit jeden 
server jako administrační, na kterém se bude zamykání provádět. Pokud není tento 
server v době pokusu o zamknutí prvku dostupný, je na to uživatel upozorněn a 
provizorní zámek se provede jen na té replice, na které právě pracuje. Změny se na 
administrační server pronesou až při replikaci. Pokud ale dojde ke konfliktu (což je 
možné, protože v době zamykání nebyl dostupný administrační server), změna není 
replikací pronesena a uživatel obdrží e-mail s detailním popisem konfliktu a musí ho 
vyřešit „ručně“. 

Teamstudio CIAO! 
 Nejznámější produkt v oblasti verzování designových prvků v LN pochází od 
společnosti Teamstudio a nese obchodní název CIAO!. Tento nástroj nabízí dvě 
základní funkce: podporu týmového vývoje aplikací a verzování designových prvků 
a celých databází. 
 Informace použité v této kapitole jsem sestavil díky své praktické zkušenosti 
s použitím tohoto nástroje a dále jsem čerpal z [22].  

Funkčnost 

 Týmová spolupráce je podporována formou operací checkout a checkin. Celý 
tým používá společnou databázi, v níž provádí úpravy. Pokud chce programátor 
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změnit nějaký designový prvek, udělá operaci checkout a prvek je zablokován pro 
editaci pro všechny ostatní programátory do doby, než provede operaci checkin. Tím 
je zajištěno, že nedochází ke konfliktům. Existuje možnost, jak „sebrat“ prvek 
zablokovaný operací checkout.  To je zajištěno speciální funkcí, která se nazývá 
Grab. Jedná se vlastně o checkout, který nerespektuje zamykání ostatními uživateli. 
V okamžiku, kdy se provede Grab, jsou všechny úpravy prvku provedené 
uživatelem, který měl prvek zamknutý pro sebe, nenávratně ztraceny. Jedná se tedy 
pouze o řešení krajních situací, kdy není možné postupovat jinak. Je to řešení 
„hrubou silou“ a neumožňuje paralelní vývoj dvou programátorů nad stejným prvek 
a následné slití jejich úprav. 
 Existuje také způsob, jak pracovat v odděleném soukromém pracovním 
prostoru, takže je možné provést blok úprav, otestovat je a teprve potom je přidat 
najednou zpátky do společné databáze. Soukromým pracovním prostorem je tady 
vlastní replika společné databáze. Nejdříve je třeba ve společné databázi, která je pod 
kontrolou verzovacího systému, provést checkout těch designových prvků, které 
budou změněny. Potom se vytvoří replika této databáze. Na této replice se provedou 
požadované úpravy. Následně se replikací pronesou úpravy do sdílené databáze. 
Nakonec je potřeba udělat checkin designových prvků, aby se opět odemkly pro 
ostatní programátory. Tento způsob má jedinou slabinu  v tom, že je potřeba dopředu 
vědět, které prvky bude potřeba změnit. Je sice možné změnit i prvky, na které nebyl 
proveden checkout, ale ty se při konečné replikaci nepronesou zpět do sdílené 
databáze, takže je potřeba ručně zkopírovat jejich obsah (resp. pouze ty části, které se 
změnily) do designových prvků ve sdílené databázi. Vložení celých designových 
prvků není možné, protože tím by se narušila konzistence sdílené databáze vzhledem 
k verzovacímu systému. Tento systém totiž eviduje designové prvky podle jejich 
identifikačního čísla (v LN označovaném jako Universal ID nebo zkráceně UNID), 
nikoli pouze názvu a typu. Při operaci copy/paste vznikne designový prvek s novým 
UNID a pro systém tedy nový designový prvek, ačkoli úmyslem je pouze vytvoření 
nové verze existujícího prvku. Jediný způsob, jak přiřadit nově vloženému 
designového prvku historii, která se k němu váže, je ruční oprava polí dokumentů, ve 
kterých jsou historické verze uložené. Tyto dokumenty jsou součástí tzv. log databází 
(viz. kapitola o topologii). 
 Verzování je realizováno tak, že při každé operaci checkin je vytvořena nová 
kopie (verze) designového prvku. Tento přístup umožňuje následující funkce: návrat 
k libovolné historické verzi prvku nebo celé databáze (rollback), porovnání 
libovolných dvou verzí designového prvku, obnovení smazaného prvku (recover), 
zaverzování celé databáze. 

Doplňkem dvou základních funkcí je podpora přechodu mezi různými fázemi 
projektu. Je možné definovat jednotlivé fáze a přechody mezi nimi (např. vývoj -> 
QA -> produkční prostředí). Pro každou z těchto fází je možné pro každou databázi, 
která je součástí projektu, definovat umístění (server a cestu) a další vlastnosti (např. 
způsob verzování). Aktualizaci databáze v následující fázi je možné provést při 
zaverzování databáze, která je součástí projektu v předchozí fázi (tedy např. při 
zaverzování databáze, která je součástí vývojové fáze, je možné aktualizovat 
příslušnou databázi v QA fázi). 

Jako přidaná funkce, která přímo nesouvisí s vývojem aplikací, je možnost 
mít kromě designových prvků také pod kontrolou datové dokumenty v databázi. Tyto 
dokumenty musí obsahovat speciální pole (nazvané $TMSTitle) a jeho hodnota je 
názvem dokumentu pro Teamstudio CIAO!. Nad takovými dokumenty je pak možné 
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provádět libovolné repository operace (checkin, checkout atd.), které mají stejný 
význam jako u designových prvků. 

Systém Teamstudio CIAO! obsahuje také API, které obsahuje tři funkce pro 
práci s tímto systémem: generování seznamu změn pro určenou databázi a rozsah 
verzí ( CIAOCreateChangeList),  vytvoření nové verze určené databáze 
(CIAOMakeVersion)  a  pomocná funkce pro zjištění textového popisu chyby na 
základě její číselné identifikace (CIAOStringLoad). 

Topologie 

 Produkt má architekturu typu klient/server. Klient se instaluje lokálně jako 
rozšíření vývojového prostředí Lotus Domino Designer. Jedná se o „tlustého“ 
klienta, který vykonává veškeré operace v datovém úložišti repository. Při 
komunikaci s repository (tj. s Domino serverem) se používá nativního komunikační 
protokolu LN. Pro vykonávání operací tedy není nutný žádný speciální server. 
Nicméně je volitelně možné nainstalovat speciální serverovou službu, která zajišťuje 
přidanou bezpečnostní funkci. Je instalována jako rozšíření Domino serveru a 
zajišťuje, aby nebylo možné editovat designové prvky sledovaných databází bez 
předchozí operace checkout. Pokud totiž není bezpečnostní serverová služba 
nainstalována, může kdokoli, kdo nemá nainstalovaného klienta (nebo ho m á  
dočasně deaktivovaného), libovolně editovat všechny prvky databáze bez ohledu na 
jejich stav (tj. i v případě, že jsou prvky zamčené (operací checkout) jiným 
uživatelem), což může vést ke konfliktům. 
 Datové úložiště systému CIAO! se skládá ze sledovaných vývojových 
databází (šablon) a dalších LN databází obsahujících metadata. Ty jsou dvou typů: 
konfigurační databáze a log databáze. V konfigurační databázi se definují databáze, 
které mají být systémem sledovány, tyto databáze je tady možné seskupovat do 
projektů a je tu také možnost definovat životní cyklus projektu - tedy jednotlivé fáze 
a jejich návaznost (např. vývoj->QA->produkce). Log databáze slouží k uchování 
historických verzí designových prvků a celých databází. Při každé operaci checkin je 
do příslušné log databáze vložena kopie designového prvku. V  případě vytvoření 
verze celé databáze se v log databázi označí všechny aktuální verze designových 
prvků názvem a číslem verze a celá databáze je potom vložena jako připojený soubor 
do příslušného dokumentu v této log databázi. Log databází může být více – např. 
pro každý projekt jedna nebo pro každou vývojovou databázi jedna atd. – to je 
definováno v konfigurační databázi. 

Hodnocení 

 Jedná se o bezesporu nejlepší dostupný produkt v oblasti týmového 
vývoje aplikací pro platformu LN. Firma Teamstudio se zabývá vývojem tohoto 
produktu již několik let a po celou dobu si drží jednoznačně vedoucí pozici na trhu. 

 

IT Factory Version Control 

 Tento produkt je součástí balíku nástrojů od firmy IT Factory. Tyto nástroje 
jsou určeny pro podporu vývoje aplikací pro platformu LN. Stejně jako Teamstudio 
CIAO! je tento konkrétní produkt určen pro týmovou spolupráci i verzování 
(jednotlivých designových prvků i celých databází). Obsahuje ale menší množinu 
funkcí. Informace o tomto nástroji jsem čerpal z [23]. 
 Jde o centralizovaný systém s architekturou klient/server. Serverovou část 
tvoří dva typy databází. Podobně jako u nástroje Teamstudio CIAO! jde o 



49 

konfigurační a log databáze. V konfigurační databázi se definují sledované databáze. 
Pro každou sledovanou databázi je tu jeden konfigurační dokument. Sledované 
databáze jsou sdružovány do projektů.  Konfigurační databáze může mít více replik, 
na kterých je možné pracovat. Log databáze obsahuje tzv. „element dokument“ pro 
každou verzi sledované položky. Sledovanou položkou může v systému být 
designový prvek, datový nebo konfigurační (setup) dokument. K jedné konfigurační 
databázi může existovat více log databází, např. ke každé sledované databázi jedna 
log databáze. 
 Výkonné funkce jsou součástí klienta, který nabízí grafické uživatelské 
prostředí. Klient umožňuje pracovat s více konfiguračními databázemi najednou. 
Jeho prostřednictvím se provádí všechny repository operace. Operace checkout 
zamyká designový prvek pro ostatní členy týmu. Opětné odemčení se provádí při 
operaci checkin. Jednotkou operace checkout/checkin může být designový prvek, 
datový nebo konfigurační dokument, celá databáze nebo tzv. „element collection“ 
(seskupení více designových prvků nebo datových dokumentů). Při checkout/checkin 
operacích je možné zadávat komentáře. Pro každou sledovanou databázi je možné 
nastavit, zda mají být komentáře povinné (pro checkout a checkin zvlášť). Při operaci 
checkin je vytvořena verze elementu v log databázi. Verze jsou číslovány sekvenční 
posloupností celých čísel od jedničky (ta je přiřazena při první operaci checkin). 
 S historickými verzemi designových prvků resp. datových dokumentů je 
možné provádět operace get a rollback. Operace get umožňuje vytvoření nového 
designového prvku podle vybrané verze nebo přepsání aktuálního designového prvku 
touto verzí. Operace rollback umožňuje návrat k zvolené historické verzi a trvale 
smaže všechny verze vytvořené později. 
 Systém umožňuje explicitní označování verzí celých databází, projektů i celé 
konfigurační databáze pomocí tzv. „labels“.  S označenými verzemi databáze je 
možné provádět operaci rollback (ta má stejný význam jako na úrovni designových 
prvků). Podle zvolené verze databáze je také možné vytvořit novou nebo 
aktualizovat existující databázi podle příslušných verzí designových prvků. 
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3. Domino Versioning Systém 
Tato kapitola je věnována novému verzovacímu systému pro platformu Lotus 

Notes, který jsem nazval DVS (Domino Versioning System), a jehož implementace 
byla jedním z hlavních cílů této bakalářské práce. 

3.1. Principy 

Cílem systému DVS je podpora vývoje softwarových projektů p r o  
platformu LN. Projekt je sdružením designu několika databází, které tvoří kompaktní 
aplikaci. Design LN databází je tvořen jejich designovými prvky. Podporou vývoje 
se rozumí týmová spolupráce vývojářů na projektu se zaznamenáváním historie 
(verzí) designových prvků, databází a celých projektů. 

Systém DVS je centralizovaný. Znamená to, že aktuální stav projektů a celá 
jejich historie jsou umístěny v centrálním úložišti – repository. Jednotliví vývojáři si 
vytvářejí svoje pracovní prostory (workspace), ve kterých následně provádí úpravy 
pomocí LN IDE (tj.  prostřednictvím modulu Domino Designer, viz. kapitola 1.4 
Vývoj aplikací). Změny provedené v pracovních prostorech (jeden workspace = 
jedna databáze) průběžně přidávají do sdílených databází v repository a tak vytvářejí 
nové verze designových prvků. Všichni vývojáři tedy komunikují s jedním 
centrálním bodem (repository), nikoli přímo mezi sebou, jako je tomu u 
distribuovaných verzovacích systémů. 
 V průběhu životního cyklu projektu nastávají fáze, kdy je potřeba označit 
aktuální stav prací (tj. aktuální verze designových prvků), aby bylo v budoucnu 
možné se k tomuto stavu jednoduše vrátit. Takovým označením získáme verzi 
projektu. Systém DVS umožňuje zaverzovat nejen celý projekt, ale i jednotlivé 
databáze. Ve skutečnosti je verze projektu složena z verzí jednotlivých jeho 
členských databází a verze databáze z verzí jejích designových prvků. 
 Při práci na projektech také vyvstává potřeba vyvíjet několik verzí projektu 
současně (např. verze 1.3 a 2.0). K tomu systém DVS poskytuje mechanismus tzv. 
větvení (angl. branching). Ten funguje tak, že v určitém stavu projektu je rozdvojena 
jedna vývojová větev na dvě (např. 1.3 se rozdělí  na stávající 1.3 a novou 2.0). 
Větvení je opět možné provádět nejen na úrovni projektů ale i jednotlivých databází. 
V tomto kontextu se také mění význam pracovních prostorů – ty již nejsou vázány 
pouze k jednotlivým databázím, ale k jejich konkrétním vývojovým větvím (ve 
skutečnosti jde jen o zobecnění principu jedné větve na více - databáze bez 
explicitního větvení totiž obsahuje jednu (tzv. hlavní) vývojovou větev). 

DVS klient 
 Pro prohlížení centrální repository a pro provádění operací nad ní a nad 
workspace databázemi obsahuje systém DVS klientský modul s grafickým 
uživatelským prostředím. Tento modul není integrovaný do vývojového prostředí 
Domino Designer (viz. kapitola 1.4 Vývoj aplikací), jedná se o samostatně 
spustitelný modul. To znamená, že například při synchronizaci workspace a 
repository databáze musí po provedení změn pomocí Domino Designera vývojáři 
spustit samostatně DVS klienta a s jeho pomocí provést synchronizaci provedených 
změn. 
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Synchronizace změn 
Vývojáři provádí úpravy ve svých pracovních prostorech. Po provedení určité 

kompaktní změny potřebují mechanismus, jak pronést vytvořené změny do sdílené 
repository databáze. Také potřebují mechanismus, který jim umožní pronášet změny 
provedené jinými vývojáři z repository databází do jejich pracovních prostorů. Tento 
obousměrný mechanismus se v systému DVS nazývá synchronizace. V rámci této 
operace systém zjistí rozdíly mezi repository a workspace databází a vývojář potom 
ručně může rozhodnout, které změny (a kterým směrem) pronese. Pokud dojde ke 
konfliktu, tj. některý jiný vývojář provedl změnu stejného designového prvku, je 
k dispozici operace merge. Tato operace vyvolá externí editor pro slučování 
konfliktních prvků. Ke sloučení dojde ve workspace databázi a výsledný sloučený 
designový prvek je potom pronesen do repository. 

Reprezentace designových prvků 

 Designové prvky jsou reprezentovány v LN databázi jako speciální typy 
dokumentů (viz. kapitola 1.3). Já jsem pro ukládání jejich verzí v repository zvolil 
reprezentaci ve formě XML. Struktura jednotlivých typů designových prvků je 
popsána XML schématem dodávaným s každou verzí LN a je také popsána 
v systému nápovědy vývojového prostředí Domino Designer. XML dokumenty 
vyhovující tomuto schématu se také nazývají DXL ( Domino Extensible Language) 
dokumenty. Tuto formu reprezentace jsem zvolil hlavně proto, že je snadno 
modifikovatelná a také snadno čitelná bez nutnosti dalšího formátování, resp. 
parsování. Díky široké podpoře této formy reprezentace dokumentů mezi produkty 
třetích stran bylo také možné snadno implementovat porovnávání obsahu 
designových prvků na vyšší úrovni (ačkoli se v DVS zatím nevyužívá - viz. kapitola 
3.8 (Ne)Implementované funkce) a díky existujícím nástrojům pro slučování XML 
dokumentů je možné využít uživatelsky příjemný způsob slučování konfliktních 
designových prvků. 

Bezpečnost 

 DVS využívá bezpečnostní systém platformy LN. Tam je každý uživatel 
identifikován vlastním klíčem ve formě souboru. Klíč je možné použít pouze 
v kombinaci se správným heslem. Protože jsou všechna datová úložiště realizována 
LN databázemi, je možné přístup k nim povolit/odepřít přímo prostřednictvím 
administračních nástrojů v LN. 
 Jedinou přidanou „bezpečnostní“ funkcí je možnost nastavit pracovní prostor 
jako privátní. Ačkoli tento pracovní prostor nebude viditelný pomocí klienta DVS, 
nezabrání to však uživatelům s přístupovými právy na úrovni LN databáze, aby 
v něm neprováděli změny. Tato funkce tedy není bezpečnostní opatření, jedná se 
spíše o zvýšení přehlednosti (není potřeba, aby vývojáři viděli cizí pracovní 
prostory). 
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3.2. Topologie a popis komponent 
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«LN database»
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Obrázek 8 - Topologie systému DVS 

 

DVS client 
 DVS client je tzv. tlustý klient, který obsahuje celou funkčnost systému. Tato 
komponenta je základním stavebním kamenem celého projektu a také jediným 
aktivním prvkem. Ostatní komponenty jsou pouze datová úložiště. Tímto nástrojem 
jsou spouštěny a vykonávány všechny operace systému. Každý vývojář, který chce 
využít DVS, musí mít tento klientský nástroj nainstalován. 

DVS Main repository database 

 Main repository database je LN databáze, která obsahuje informace o 
sledovaných projektech a jejich obsahu, t j .  členských databázích. Součástí této 
databáze jsou i nastavitelné globální parametry platné pro jednu centrální repository. 
Jde o analogii konfigurační databáze ze systému Teamstudio CIAO! Podrobnější 
popis struktury této databáze najdete v kapitole 3.4 Datová úložiště. 

DVS Project 
Projekt sdružuje databáze, které mezi sebou mají logickou vazbu. Typicky 

toto sdružení databází tvoří aplikaci. 

DVS Database 

 Každá d atabáze v centrální repository obsahuje kompletní historii všech 
designových prvků jedné sledované LN databáze. Její design je založen na šabloně 
„DVS database template“, která je součástí instalačního balíčku. Jde o analogii Log 
databáze ze systému Teamstudio CIAO! Podrobnější popis struktury databází najdete 
v kapitole 3.4 Datová úložiště. 
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DVS Workspace 
 Workspace je soukromý pracovní prostor jednoho vývojáře reprezentující 
jednu databázi projektu. Vývojář v této databázi provádí úpravy, které potom 
synchronizuje s databází v centrálním úložišti. 

3.3. Větvení a verzování 

Projekty 

Každý projekt se skládá z několika databází – viz.Obrázek 9. 

Project

«Database»

Db1

«Database»

Db2

«Database»

Db3

 
Obrázek 9 – Vztah projektu a databází 

Na strukturu projektu je také možné se dívat z hlediska jeho vývojových větví a 
označených verzí. Příklad takové struktury znázorňuje Obrázek 10. 
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Obrázek 10 – Struktura projektu z hlediska vývojových větví a verzí 
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Při vytvoření nového projektu je vytvořena i jeho hlavní vývojová větev 
(Main project branch). V ní je pak možné označovat aktuální stav projektu jako 
verzi. Tak podle příkladu zobrazeném na obrázku vznikly verze PrjVersion1 až 
PrjVersion3. V jednotlivých stavech projektu označených jako verze je možné 
rozdělit vývoj na více vývojových větví. Tak v příkladu vznikly vývojové větve 
PrjBranch1 až PrjBranch3. V těchto větvích je pak možné opět označovat aktuální 
stav jako verze (PrjVersion4 až PrjVersion7). V nich je opět možné rozdělovat vývoj 
na více větví a tak dále. 

Databáze 
 Stejně jako projekt jsou strukturovány i jednotlivé jeho databáze. Příklad 
takové struktury znázorňuje Obrázek 11. 

«Database»

Db1

«Database branch»

Main database 
branch

«Database version»

DbVersion1

«Database version»

DbVersion2

«Database version»

DbVersion3

«Database branch»

DbBranch1

«Database branch»

DbBranch2

«Database branch»

DbBranch3

 
Obrázek 11 – Struktura databáze z hlediska vývojových větví a verzí 

 I v případě databáze je na začátku vytvořena hlavní vývojová větev (Main 
database branch). Struktura verzí a dalších vývojových větví databáze se řídí 
stejnými pravidly jako v případě projektu. 

Vztah projektových a databázových větví a verzí 

Verze projektu je tvořena skupinou verzí jednotlivých členských databází – 
každá databáze je tu zastoupena jednou svojí verzí. Stejně je tomu i u vývojových 
větví – větev projektu je tvořena  větvemi členských databází – pro každou databázi 
jedna její vývojová větev. Tyto vztahy znázorňují Obrázek 12 a Obrázek 13. 
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Obrázek 12 – Struktura verze projektu  
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Obrázek 13 – Struktura vývojové větve projektu 

 Za zmínku také stojí, že vývojové větve a verze databází je možné vytvářet i 
samostatně, tj. nemusí mít „rodiče“ na úrovni projektové větve resp. verze. 

Designové prvky 
 Stejný princip větvení a verzování jako je na úrovni projektů a databází je 
aplikován i na úrovni designových prvků. Každá databáze se skládá ze skupiny 
designových prvků, jak znázorňuje Obrázek 14. 

«Database»

Db

«Design element»

Element1

«Design element»

Element2

«Design element»

ElementN

 
Obrázek 14 – Vztah databáze a designových prvků 

 Strukturu designového prvku z hlediska rozčlenění na verze a vývojové větve 
znázorňuje Obrázek 15. 
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Obrázek 15 – Struktura designového prvku z hlediska vývojových větví a verzí 

 Při přidání designového prvku do databáze ( konkrétně do některé její 
vývojové větve) je vytvořena jeho hlavní vývojová větev (Main design element 
branch) a jeho první verze. Při změně prvku některým z vývojářů je (v rámci operace 
checkin) vytvořena nová verze prvku. 

Vztah vývojových větví a verzí databází a designových prvků 
 Při vytvoření nové verze databáze jsou vytvořeny odkazy na aktuální verze 
všech designových prvků databáze. Nejsou tedy vytvářeny nové verze, vzniknou 
pouze nové odkazy na existující, které propojují verzi databáze s verzemi 
designových prvků. 

V případě vytvoření nové vývojové větve databáze jsou vytvořeny nové 
vývojové větve všech jejích designových prvků na úrovni jejich příslušných verzí 
(podle verze databáze, ze které vzniká nová větev). Vývojové větve designových 
prvků nemohou vzniknout jiným způsobem a nemohou tedy na rozdíl od verzí 
existovat samostatně bez „rodičovské“ databázové vývojové větve. 

Příklad struktury verze a vývojové větve jedné databáze znázorňuje Obrázek 
16 a  Obrázek 17. 
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Obrázek 16 – Struktura verze databáze 
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Obrázek 17 – Struktura vývojové větve databáze 

3.4. Datová úložiště 

Tato kapitola obsahuje popis typů komponent systému DVS. Těmito typy 
jsou DVS Main repository database a DVS Database.  T y  tvoří centrální datové 
úložiště systému. Poslední odstavec kapitoly je věnován ukládání parametrů systému 
nastavitelných pro každou klientskou stanici separátně. Krátký popis komponent a 
jejich začlenění do infrastruktury celého systému naleznete také v kapitole 3.2 
Topologie a popis komponent. 

Main repository database 
Main repository database je LN databáze, která obsahuje metadata o 

projektech a jejich obsahu tj. členských databázích. Součástí této databáze jsou i 
nastavitelné globální parametry platné pro jednu centrální repository. Strukturu této 
databáze znázorňuje Obrázek 18. 
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Main repository db Documents
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Obrázek 18 – DVS Main repository database - struktura 

Na obrázku jsou znázorněny jednotlivé typy dokumentů a jejich vzájemné vztahy. 
Dokument nazvaný Setup obsahuje globální nastavitelné parametry platné v rámci 
tohoto hlavního úložiště. Kompletní seznam těchto parametrů je opět součástí 
administrátorské dokumentace. Propojení mezi projektovými vývojovými větvemi 
resp. verzemi a jejich členskými databázovými větvemi resp. verzemi jsou 
realizovány dokumenty vystupujícími v roli odkazů. Jedná se o dokumenty typu 
DbBranchLink resp. DbVersionLink. Tyto dokumenty obsahují odkazy na 
dokumenty typu DbBranch resp. DbVersion, které nesou informace o konkrétní 
databázové větvi resp. verzi a jsou součástí DVS databází (viz. následující odstavec). 

DVS database 
Každá DVS databáze obsahuje kompletní historii designových prvků a 

informace o jednotlivých vývojových větvích a verzích jedné sledované LN 
databáze. Definice fyzického umístění DVS databáze je součástí příslušného 
dokumentu  v  Main repository database (pole REP_DB_SERVER a 
REP_DB_PATH). Strukturu DVS databáze znázorňuje Obrázek 19. 
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Workspace database

DVS Database

«Document»

DbBranch

+ NAME:  String

+ DATABASE:  Database*

+ PARENT_DB_VERSION:  DbVersion*

«Document»

DbVersion

+ NAME:  String*

+ DATABASE:  Database*

+ PARENT_DB_BRANCH:  DbBranch*

«Document»

DesignElement

+ TYPE:  String

+ NAME:  String

+ DB_BRANCH:  DbBranch*

+ MAIN_BRANCH:  DesignElementBranch*

«Document»

DesignElementBranch

+ DB_BRANCH:  DbBranch*

+ DESIGN_ELEMENT:  DesignElement*

+ PARENT_DE_VERSION:  DesignElementVersion*

«Document»

DesignElementVersion

+ DB_BRANCH:  DbBranch*

+ DESIGN_ELEMENT:  DesignElement*

+ PARENT_DE_BRANCH:  DesignElementBranch*

+ CHECK_IN_BY:  String

+ CHECK_IN_TIME:  Time

+ CHECK_IN_NOTE:  String

+ XML_CONTENT:  Text

«Document»

DesignElementVersionLink

+ DB_VERSION:  DbVersion*

+ DE_VERSION:  DesignElementVersion*

«Document»

Workspace

+ NAME:  String

+ DB_BRANCH:  DbBranch*

+ WS_SERVER:  String

+ WS_PATH:  String

+ SHARED:  boolean

+ OWNER:  String

«Document»

WorkspaceDesignElement

+ WORKSPACE:  Workspace*

+ CHECKED_OUT_VERSION:  DesignElementVersion*

+ LN_DESIGN_ELEMENT:  LNDesignElement*

«Document»

DVS Main repository db Documents::Database

+ NAME:  String

+ PROJECT:  Project*

+ REP_DB_SERVER:  String

+ REP_DB_PATH:  String

+ MAIN_BRANCH:  DbBranch*

LNDesignElement

1..*

1
+DESIGN_ELEMENT

0..*

1

+DATABASE

0..* 0..1

+PARENT_DB_VERSION

0..*1

+PARENT_DB_BRANCH

0..*

1+DB_BRANCH

1

1 +MAIN_BRANCH0..*

1+DB_BRANCH

1..*

1+DESIGN_ELEMENT

1..*

1 +DATABASE

0..*

1

+DB_BRANCH

1

1+MAIN_BRANCH

1..*

1+PARENT_DE_BRANCH

0..*

1+DB_VERSION

0..*

1+DE_VERSION

1..* 1+DB_BRANCH

0..*

1+WORKSPACE

0..*

1+CHECKED_OUT_VERSION

0..1

0..1+LN_DESIGN_ELEMENT

0..* 0..1

+PARENT_DE_VERSION

 
Obrázek 19 – DVS database - struktura 

Stejně jako Obrázek 18 znázorňuje i Obrázek 19 jednotlivé typy dokumentů a 
jejich vzájemné vztahy. 

DVS databáze vzniká v okamžiku přidání nové LN databáze do projektu v 
DVS. Nejdříve je vytvořen řídící dokument v DVS Main repository database 
(dokument typu Database), který obsahuje odkaz na rodičovský projekt. Dále je 
vytvořena prázdná DVS databáze (tj. obsahuje jen design, žádná data) podle šablony 
DVS database template, která je dodávána jako součást instalace DVS. Poté je v ní 
vytvořena hlavní vývojová větev databáze (dokument typu DbBranch) a v ní jsou 
vytvořeny řídící záznamy všech designových elementů zdrojové databáze 
(dokumenty typu DesignElement) společně s jejich hlavními vývojovými větvemi 
(dokumenty typu DesignElementBranch) a prvními verzemi (dokumenty typu 
DesignElementVersion). Verze designových prvků obsahují metadata (odkazy na 



60 

„rodičovské“ dokumenty a checkin pole – autor, čas a checkin poznámka) a vlastní 
obsah prvků ve formě XML reprezentace (pole XML_CONTENT). 

Při vytvoření nového pracovního prostoru vznikne nejdříve nová LN 
databáze, která bude tento nový prostor  reprezentovat a ve které bude probíhat 
vývoj. Designové prvky jsou v ní vytvořeny podle aktuálních verzí prvků zvolené 
vývojové větve databáze. Poté je vytvořen řídící dokument nového pracovního 
prostoru (dokument typu Workspace) a řídící dokumenty jednotlivých designových 
prvků (dokumenty typu WorkspaceDesignElement). Tyto dokumenty mají vazbu na 
skutečné designové prvky (pole LN_DESIGN_ELEMENT). Také obsahují odkaz na 
verzi, ze které vznikly – v poli CHECKED_OUT_VERSION. Při operaci checkout je 
prvek v pracovním prostoru nahrazen aktuální verzí v příslušné vývojové větvi a toto 
pole je změněno. Při operaci checkin nad designovým prvkem je vytvořena jeho 
nová verze (dokument typu DesignElementVersion) v  příslušné vývojové větvi a  
pole je rovněž změněno tak, aby ukazovalo na aktuální verzi. 

Při vytváření nové verze databáze vznikne nejdříve řídící záznam (dokument 
typu DbVersion) a odkazy na aktuální verze designových prvků příslušné vývojové 
větve databáze (odkazy jsou dokumenty typu DesignElementVersionLink). Při 
vytváření nové vývojové větve databáze vznikne nový řídící dokument (dokument 
typu DbBranch) a nové vývojové větve designových prvků „rodičovské“ databázové 
verze (dokumenty typu DesignElementBranch). Pokud je vytvářena nová vývojová 
větev databáze přímo z jiné existující větve, je nejdříve z  aktuálních verzí 
designových prvků vytvořena nová verze databáze, která potom vystupuje v roli 
„rodičovské“ verze nové vývojové větve. 
 

Lokálně nastavitelné parametry 

Některé parametry systému jsou platné pouze pro jednu instalaci klienta. Tyto 
parametry jsou uchovávány lokálně. Jedná se hlavně o nastavení připojení k centrální 
repository, adresář dočasných souborů a grafický vzhled klientského uživatelského 
prostředí. Tyto parametry jsou ukládány a načítány pomocí Java API nazvaného 
Preferences. Toto API umožňuje ukládat informace bez znalosti systému, který se na 
pozadí skutečně o jejich správu stará. Administrátor lokálního operačního systému 
může nastavit různé typy těchto systémů (soubory, registry, databáze) a je možné 
také naprogramovat libovolný vlastní obslužný mechanismus. Například v operačním 
systému Windows se defaultně ukládají parametry do Windows Registry. Detailnější 
informace je možné nalézt v administrátorské dokumentaci. 
 

3.5. Poznámky k implementaci 

Propojení s Lotus Notes 
Grafické uživatelské rozhraní pro práci se systémem DVS (DVS klient) je  

samostatnou komponentou. Při jeho implementaci jsem k propojení s centrálním 
úložištěm a k operacím prováděným nad LN databázemi použil jedno ze dvou API, 
poskytované jako součást instalace LN. Systém LN poskytuje dva typy API. První 
využívá volání funkcí na serveru. Výhodou tohoto způsobu propojení je, že není 
potřeba mít lokálně nainstalovaného klienta. Nevýhoda spočívá v tom, že se nedá 
využít pro práci s lokálními databázemi a vyžaduje speciální nastavení Domino 
serveru, která mohou být v určitých podmínkách nepřijatelné (např. spuštění HTTP 
serveru). Druhý způsob využívá lokálního volání funkcí. Tento způsob naopak 
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vyžaduje lokální instalaci LN klienta, ale dá se použít i pro přístup k lokálním 
databázím. Zvolil jsem druhý způsob. To mi umožnilo použít systém DVS i lokálně, 
bez nutnosti umístit DVS Main repository, DVS databáze a pracovní prostory na 
server. Nutnost lokální instalace LN klienta není velkým omezením, protože 
pravděpodobnost potřeby použití systému DVS na počítači bez klienta LN je velmi 
malá. Vývoj aplikací je možné totiž provádět pouze pomocí nástroje Domino 
Designer, který je volitelnou součástí LN klienta. 

Podpora jednotlivých verzí Lotus Notes 

Při implementaci jsem narazil na to, že jednotlivé verze Lotus Notes se liší ve 
škále designových prvků a v některých případech je i jejich struktura v různých 
verzích různá. V LN neexistuje obecný (tj. společný pro všechny verze) způsob, jak 
zjistit typ a název designového prvku a jak provést porovnání dvou prvků podle 
obsahu. Ačkoli v některých aspektech je struktura objektů typů designových prvků 
podobná, v některých aspektech se liší (včetně způsobu reprezentace typu a názvu). 
Proto je pro každou konkrétní verzi LN nutné naprogramovat speciální funkce pro 
zjištění typu a názvu a pro porovnání obsahu prvků (porovnání se musí provádět se 
znalostí struktury daného typu prvku, protože některé elementy této struktury jsou 
nevýznamné – např. časové známky). Bylo tedy potřeba vymyslet způsob, jak přidat 
podporu pro jednotlivé verze LN. Nakonec jsem zvolil způsob, který odděluje práci 
se strukturou designových prvků a všechny ostatní operace prováděné DVS klientem. 
Pro práci se strukturou designových prvků určité konkrétní verze Lotus Notes je 
třeba vytvořit dvě nové komponenty (Java packages) a ty pak začlenit do instalace 
systému DVS. Zatím je součástí systému DVS podpora pouze dvou konkrétních 
verzí LN (7.0.M6 Beta a 7.0.1). Přidání podpory pro jiné verze ale není složité. Stačí 
automaticky vygenerovat příslušný JAXB (Java Architecture for XML Binding) 
package podle XML schématu přidávané LN verze a doplnit/upravit kopii package 
z předchozí verze LN obsahujícího funkce na identifikaci typu a názvu designových 
prvků a porovnání jejich struktury podle nového schématu. Konkrétní pravidla pro 
přidání podpory nových verzí LN jsou uvedena v Java dokumentaci k systému DVS 
(balíček cz.kylberger.dxl). 

Programovací jazyk 
 Pro vytvoření klienta DVS klienta jsem zvolil programovací jazyk Java. 
Výběr nebyl těžký, protože Lotus Notes poskytují API pouze pro jazyky C, C++ a 
Java. Vzhledem k snadnější přenositelnosti aplikací mezi operačními systémy jsem 
zvolil Javu. Existuje ještě možnost přistupovat k LN databázím pomocí 
publikovaných COM objektů, takže jsem raději zvolil nativní způsob komunikace 
(navíc ani tato technologie není přenositelná mezi platformami). 

Zdrojový kód 

 Systém DVS se skládá ze dvou komponent: centrálního úložiště (repository) a 
klientského grafického uživatelského rozhraní (DVS klient). 

Repository je tvořena hlavní databází (DVS Main repository database)  a  
skupinou repository databází založených na šabloně DVS database template. Jak 
hlavní databáze tak šablona jsou LN databáze. Jejich design jsem vytvořil ve 
vývojovém prostředí Domino Designer verze 7.0.M6 Beta. Jde o jednoduchý design, 
který se skládá ze systémových a uživatelských pohledů, formulářů pro repository 
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dokumenty a dalších uživatelských designových prvků. Protože je design obou 
databází otevřený, je možné si ho prohlédnout pomocí Domino Designera. 
 DVS klienta jsem naprogramoval v jazyce Java za použití vývojového 
prostředí Eclipse 3.1.2. Základní balíček (package) se nazývá cz.kylberger.dvs. 
Vstupním bodem programu je třída DVS, která je součástí tohoto balíčku. Ta vytváří 
hlavní okno aplikace, nastavuje vzhled GUI, obsahuje funkce pro logování a odkaz 
na třídu kontextu aplikace. Třída kontextu nese název ApplicationContext a mimo 
jiné umožňuje navázat zabezpečené spojení s LN klientem, realizuje konfigurátor 
připojení k repository a obsahuje odkazy na hlavní okno aplikace, aktuální spojení 
s LN klientem a s repository.  Obsahuje také funkce k  ukládání a načítání 
uživatelských nastavení. Poslední z důležitých tříd balíčku cz.kylberger.dvs s e  
nazývá MainAppFrame a reprezentuje hlavní okno aplikace. Další třídy, které spolu 
s třídou MainAppFrame tvoří GUI DVS klienta jsou  v balíčcích cz.kylberger.dvs.gui 
a cz.kylberger.dvs.gui.dialogs. Třídy reprezentující objekty repository (projekty, 
databáze, designové prvky, jejich vývojové větve a verze atd.) jsou v balíčku 
cz.kylberger.dvs.repository. 

Třída reprezentující obecný designový prvek (tj. libovolného typu) j e  
obsažena v balíčku cz.kylberger.dvs.dsgelements a nese název DesignElement. Její 
členská statická metoda newInstance konvertuje (za pomoci metod třídy DxlUtils – 
viz. dále) dokument designového prvku v LN databázi na DXL ( Domino XML 
Language) reprezentaci a  z  ní pak vytváří instanci třídy zastupující konkrétní typ 
designového prvku (tj. potomka třídy DxlObject – viz. dále). Návratovou hodnotou 
této metody je nový objekt třídy DesignElement obsahující odkazy jak na DXL 
reprezentaci, tak na instanci konkrétního typu zpracovávaného designového prvku. 
Tato třída obsahuje také metody pro checkin prvku do repository a pro zpětnou 
konverzi do dokumentu designového prvku (opět za pomoci metod třídy DxlUtils). 

Balíček cz.kylberger.dxl obsahuje třídy a rozhraní,  k t e r é  umožňují 
zakomponovat do DVS klienta podporu pro jednotlivé verze LN a pomocnou třídu 
DxlUtils, která obsahuje statické metody pro převod designového prvku z dokumentu 
v LN databázi do DXL a zpět. Abstraktní třída DxlObject definuje základní třídu pro 
designové prvky konkrétních typů v jednotlivých verzích LN. Třída 
DxlObjectFactory produkuje na základě zadané verze LN a DXL reprezentace 
designového prvku instanci příslušné konkrétní třídy.  Tyto třídy jsou definované 
v balíčcích příslušných verzí LN. 

Pro přidání podpory příslušné verze LN je nutné vytvořit dva nové balíčky. 
První musí být pojmenován ve formátu cz.kylberger.dxl.domino_kód_verze.jaxb a 
jeho členské třídy se generují automaticky za použití nástroje xjc. Ten ze zvoleného 
XML schématu pro danou verzi LN vygeneruje Java třídy reprezentující jednotlivé 
elementy. Tento nástroj je součástí JWSDP (Java Web Services Developer Pack) 
verze 2.0, který je možno zdarma stáhnout z WWW stránek firmy Sun 
Microsystems. Druhý balíček musí nést název ve formátu 
cz.kylberger.dxl.domino_kód_verze a  m u s í  o b s a h o v a t  t ř ídu nazvanou 
DxlObjectCreator, která implementuje rozhraní IDxlObjectCreator ( z balíčku 
cz.kylberger.dxl), a třídy reprezentující typy jednotlivých designových prvků 
příslušné verze LN. Tyto třídy musí být potomky abstraktní třídy DxlObject (z  
balíčku cz.kylberger.dxl) a implementovat její abstraktní metody (tj. metody na 
zjištění typu a název prvku a metodu pro porovnání dvou prvků - instancí této třídy). 
Aby bylo možné přidanou verzi v DVS klientovi nastavit, je ještě nutné přidat kód 
verze do statické konstantní proměnné registeredLNVersions v  třídě 
DxlObjectFactory (z balíčku cz.kylberger.dxl). 
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Detailní popis zdrojových kódů k aplikaci DVS klient naleznete 
v programátorské dokumentaci. Její umístění na přiloženém CD je uvedeno v 
kapitole 3.7 Dokumentace. 

3.6. Typické použití 

K operacím nad centrální repository systému slouží grafické uživatelské 
rozhraní nazvané DVS klient. Tato kapitola popisuje jeho typické použití. Úplné 
informace o tomto nástroji je možné nalézt v  uživatelské dokumentaci. 
V následujícím textu se přepokládá úspěšná instalace systému DVS (alespoň jedné 
centrální repository a jednoho klienta). Informace o instalaci klienta naleznete 
v uživatelské dokumentaci, instalace centrální repository je popsána 
v administrátorské dokumentaci. V  následujícím textu se objeví několikrát potřeba 
vyplnění názvu serveru. Platí konvence, že pokud ponecháte pole pro název serveru 
prázdné, jedná se o lokální systém. 

Přihlášení 

Předtím než začneme pracovat se systémem DVS je nutné se do systému 
v DVS klientovi přihlásit. Přihlášení do DVS  v  podstatě znamená přihlášení do 
systému Lotus Notes. Po spuštění DVS klienta se přihlášení provádí pomocí volby 
File/Login z hlavního menu. Data nutná pro přihlášení j sou cesta k  souboru 
obsahujícímu informace identifikující uživatele (ten se nazývá Notes ID) a heslo 
k tomuto souboru. Soubor Notes ID se typicky nachází v datovém adresáři klientské 
instalace Lotus Notes a nese název user.id. K defaultnímu Notes ID (je 
vygenerované při instalaci klienta a je určené pouze pro práci s lokálními 
databázemi) není heslo potřeba a pole pro  vyplnění hesla proto musí zůstat prázdné. 
V průběhu práce je možné se kdykoli odhlásit volbou File/Logout. Přihlášení není 
nutné vyvolávat explicitně (tj. volbou z menu). Systém si sám vyžádá přihlášení při 
první potřebě autorizace (při připojení k centrální repository). 

 

 
Obrázek 20 – DVS klient – přihlášení do systému 

Připojení k repository 

Aby bylo možné pracovat s centrální repository, j e nutné se k ní nejprve 
připojit. K tomu slouží volba File/Connect to repository. Pomocí této volby se otevře 
konfigurátor připojení. Při prvním připojení k dané repository je nutné vytvořit nové 
připojení volbou New. Tady je třeba zadat název a informace o DVS Main repository 
database, ke které se připojujeme: název serveru (pokud jde o lokální databázi, toto 
pole musí zůstat prázdné) a cestu (typicky dvs\dvs_rep.nsf). Vytvořené připojení si 
systém zapamatuje a příště již není potřeba tyto informace zadávat. Pro otevření 
centrální repository stačí vybrat některé z vytvořených připojení a použít volbu 
Connect. Pokud připojení proběhne úspěšně, otevře se v levém panelu hlavního okna 
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stromová struktura repository. Jestliže otevřená repository zatím neosahuje žádné 
projekty, uvidíte pouze kořenový uzel s názvem repository. V současné verzi DVS 
klienta není možné pracovat s více centrálními repository současně, takže v levém 
panelu je vidět vždy pouze jedna. 

 
Obrázek 21 – DVS klient – konfigurátor připojení 

Vytvoření projektu 

Všechny vývojové databáze, se kterými budeme chtít v systému DVS 
pracovat, musí být sdruženy do projektů. To znamená, že před přidáváním databází 
je nutné vytvořit vlastní projekt. To se provede kontextovou volbou New project nad 
uzlem centrální repository. Jedinou informací, kterou musí uživatel vyplnit je název 
nového projektu. Po této operaci je nový prázdný projekt zobrazen v levém panelu 
hlavního okna pod názvem centrální repository. 
 

 
Obrázek 22 – DVS klient – vytvoření projektu 
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Přidání databází do projektu 
Po vytvoření projektu následuje vytvoření vývojových databází, které bude 

systém DVS sledovat. Přidání databáze do projektu je možné provést kontextovou 
volbou Add database nad uzlem projektu. První informací, kterou je nutné vyplnit je 
název databáze. Pod tímto názvem ji bude systém DVS identifikovat. Databázi je 
možné vytvořit na základě existující databáze. V tomto případě je potřeba vyplnit 
informace o zdrojové databázi (server, cesta). Pokud vytváříte novou prázdnou 
databázi, ponechte pole server a cesta ke zdrojové databázi prázdné. Poslední 
informace se týkají umístění příslušné DVS database. Tato databáze bude obsahovat 
kompletní historii designových prvků a informace o jednotlivých vývojových větvích 
a verzích sledované LN databáze. Kvůli přehlednosti je vhodné (nikoli nutné) 
dodržet konvenci o umístění DVS databází, tedy nastavit server shodný se serverem, 
kde se nachází DVS Main repository database a  c e s t u ve tvaru 
projektový_adresář_repository\název_projektu\db\ n ázev_databáze (např. 
dvs\prj\testPrj\db\test.nsf). Po úspěšném přidání databáze do projektu se tato 
databáze zobrazí ve stromové struktuře příslušného projektu. Pokud jste vytvářeli 
databázi na základě existující databáze, budou pod touto nově vytvořenou databází 
zobrazeny i první verze designových prvků, které zdrojová databáze obsahovala. 
 

 
Obrázek 23 – DVS klient – přidání databáze do projektu 

Vytvoření workspace databází 
Aby bylo možné provádět vývoj nad databázemi sledovanými systémem 

DVS, je nutné vytvořit si pro každou takovou databázi pracovní prostor – tzv. 
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workspace databázi. Toho lze dosáhnout kontextovou volbou New workspace nad 
uzlem databáze (resp. větve databáze viz. dále). Pro vytvoření workspace databáze je 
třeba zadat její název a kde má být vytvořena (server, cesta). Doplňující volbou je, 
zda má být sdílena více uživateli nebo má být soukromá pro jednoho uživatele (toho, 
kdo ji vytvořil). V takto vytvořené databázi je možné provádět vývojové úpravy 
(přidávání, editace a mazání designových prvků) standardním způsobem (tj. ve 
vývojovém prostředí Domino Designer, které je volitelnou součástí instalace LN 
klienta). 
 

 
Obrázek 24 – DVS klient – vytvoření workspace databáze 

Synchronizace workspace a repository databází 

Pracovní prostory (workspace databáze) je potřeba synchronizovat 
s repository databázemi. Po provedení vývojové úpravy ve workspace databázi je 
třeba provést checkin do repository databáze. Tím se vytvoří nové verze změněných 
designových prvků a tyto verze budou dostupné pro ostatní členy projektového týmu. 
Aby byla i workspace databáze aktuální je potřeba průběžně provádět checkout 
z repository. 

Aktuální rozdíly mezi workspace a repository databází se zobrazí pomocí 
kontextové volby Synchronize with repositry nad uzlem workspace databáze. 
V pravém panelu hlavního okna jsou tyto rozdíly zobrazeny na úrovni jednotlivých 
designových prvků. V tomto panelu je možné přepínat zobrazení mezi změnami 
odchozími (z workspace do repository – out), příchozími (z repository do workspace 
- in), konfliktními (změna byla provedena ve stejném designové prvku ve workspace 
i v repository) a je také možné zobrazit všechny změny najednou. 
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Obrázek 25 – DVS klient – zobrazení rozdílů mezi workspace a repository databází 

 
Checkin změn do repository se provádí pomocí kontextové volby Commit to 

repository nad označenými designovými prvky. Tato operace vytvoří nové verze 
označených designových prvků v repository „zkopírováním“ jejich aktuálních verzí 
z workspace. Pro zjednodušení práce je k dispozici i volba Commit all outgoing, 
která provede checkin všech (nekonfliktních) prvků změněných ve workspace 
databázi do repository databáze. 

Checkout z repository do workspace databáze se provádí volbou Update from 
repository nad označenými designovými prvky. Tato operace nahradí vybrané 
designové prvky ve workspace databázi jejich aktuálními verzemi z repository. Pro 
zjednodušení práce je k dispozici i volba Update all incoming, která provede 
checkout všech (nekonfliktních) prvků, které byly změněny v repository a nejsou 
ještě aktuální ve workspace databázi. 

Pokud dva vývojáři změní paralelně stejný designový prvek, dojde ke 
konfliktu. Ten z vývojářů, kdo se pokusí provést checkin takového prvku jako druhý, 
musí tento konflikt vyřešit tak, aby byly zachovány změny prvního vývojáře. K tomu 
slouží kontextová volba Merge nad označeným designovým prvkem. Tuto volbu je 
možné použít také v případě, že chceme pronést pouze část změn provedených 
v designovém prvku a ostatní změny „zapomenout“ a to v obou směrech (z 
workspace do repository i obráceně). Volba Merge otevře ve zvoleném externím 
editoru  určeném pro slévání xml dokumentů (nastavení viz. volba menu Prefs\Merge 
editor) konfliktní verze prvku a uživatel ručně provede sloučení jejich obsahů. 
Z výsledku se vytvoří nová verze prvku ve workspace databázi a ta se poté zkopíruje 
jako aktuální verze do repository. 

Systém také poskytuje možnost obnovení libovolné historické verze 
designového prvku pomocí kontextové volby Restore to workspace nad uzly verzí 
designových prvků ve stromové struktuře repository. 
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Verzování 
Aby bylo možné se jednoduše vrátit k určitému stavu vývoje databáze nebo 

celého projektu, je k dispozici možnost označit tyto entity v libovolném stavu jako 
tzv. verze. Tato operace se provádí pomocí kontextové volby Tag as version nad 
uzlem projektu nebo databáze (resp. vývojové větve projektu nebo databáze). 
Jediným údajem, který je nutné zadat, je název vytvářené verze. Zaverzování 
databáze (resp. její vývojové větve) znamená označení aktuálních verzí designových 
prvků stejnou značkou tak, aby bylo možné kdykoli později obnovit označený stav 
databáze. Zaverzování projektu (resp. jeho vývojové větve) znamená vytvoření verzí 
všech jeho členských databází (resp. příslušných databázových vývojových větví) a  
sdružení těchto verzí pod projektovou verzi. To znamená, že v případě vytvoření 
nové verze projektu je vždy vytvořena pro každou databázi (resp. pro její příslušnou 
vývojovou větev) taktéž nová verze. 

Vytvoření nové LN databáze podle označené verze se provádí kontextovou 
volbou Deploy nad uzlem verze databáze. Stejně tak je možné vytvořit v jednom 
kroku nové LN databáze celého projektu. Tato operace se skrývá pod kontextovou 
Deploy nad uzlem verze projektu. 

Větvení 

Vytvoření nové vývojové větve je možné jak na úrovni projektu, tak na 
úrovni databáze. Tato operace se provádí pomocí kontextové volby Create new 
branch nad uzlem projektu, jeho vývojové větve nebo verze, stejně tak pro databázi 
nad uzlem databáze, její vývojovou větví nebo verzí. Pokud je vytvářena nová 
vývojová větev přímo z jiné vývojové větve (resp. přímo z projektu nebo databáze), 
je nejdříve vytvořena verze (tj. označení aktuálního stavu) a teprve na její úrovni 
nová vývojová větev. Tento postup je stejný při vytváření vývojových větví na 
úrovni projektu i databáze. 

3.7. Dokumentace 

Na přiloženém CD jsou v adresáři doc k dispozici tři typy dokumentace 
k systému DVS. 

Administrátorská dokumentace obsahuje popis instalace centrální repository, 
centrálního nastavení systému, nastavení zabezpečení, volby způsobu ukládání 
lokálních parametrů (pomocí potomka třídy PreferencesFactory v Preferences API) a 
ostatní možnosti administrace systému. Tato dokumentace je na CD v adresáři 
doc/admin_guide ve třech různých formátech: soubor admin_doc.chm obsahuje 
dokumentaci ve formátu Microsoft HTML Help, soubor 
admin_doc_one_one_page.html obsahuje dokumentaci ve formátu HTML 
v jednostránkové verzi a k dispozici je také vícestránková verze ve formátu HTML 
s domovskou stránkou index.html. 

Uživatelská dokumentace obsahuje popis instalace a detailní popis všech 
funkcí DVS klienta. Tato dokumentace je na CD v adresáři doc/user_guide ve třech 
různých formátech: soubor user_doc.chm obsahuje dokumentaci ve formátu 
Microsoft HTML Help, soubor user_doc_one_one_page.html obsahuje dokumentaci 
ve formátu HTML v jednostránkové verzi a k dispozici je také vícestránková verze 
ve formátu HTML s domovskou stránkou index.html. 

Programátorská dokumentace obsahuje Java dokumentaci zdrojového kódu 
obohacenou o popis způsobu rozšíření systému o podporu dalších verzí LN (viz. 
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package cz.kylberger.dxl). Tato dokumentace je na CD v adresáři doc/javadoc ve 
formátu HTML s domovskou stránkou index.html. 

3.8. (Ne)Implementované funkce 

V této kapitole se pokusím definovat vlastnosti optimálního verzovacího 
systému pro platformu Lotus Notes. Vycházím ze souboru vlastností, které mi 
posloužily pro hodnocení existujících souborově orientovaných verzovacích systémů 
v kapitole 2.2 Souborově orientované systémy. Z nich uvádím pouze ty vlastnosti, 
které mají smysl i v prostředí LN. U každé vlastnosti uvádím důvod, proč byla nebo 
nebyla implementována v  systému DVS. Několik posledních odstavců obsahuje 
popis vlastností, které jsem musel implementovat jinak, než bylo mým původním 
záměrem a důvod, proč jsem tak učinil. Samozřejmostí a standardem v oblasti 
verzovacích systémů je také sdružování do projektů a možnost vytváření verzí a 
vývojových větví na úrovni projektů. 

Distribuovaný vs. centralizovaný systém 

Základní dělení verzovacích systému je podle jejich topologie. 
Centralizované systémy jsou výhodné pro projekty, na jejichž vývoji se účastní 
programátoři, kteří pracují v geograficky blízkých oblastech a mají k dispozici rychlé 
(a levné) připojení k sdílené centrální repository. Výhodou tohoto systému je, že 
v centrální repository je vždy aktuální (nebo „skoro aktuální“) stav vývoje projektu, a 
že množství vzniklých konfliktů je minimální (nebo ke konfliktům vůbec nedochází 
– záleží na způsobu implementace). Nevýhodou je nutnost připojení k vzdálené 
centrální repository a tedy nemožnost práce s verzovacím systémem offline. 
Distribuované systémy jsou výhodné zejména pro projekty, na nichž pracují vývojáři 
z geograficky vzdálených oblastí nebo bez možnosti rychlého připojení k nějakému 
centrálnímu bodu. Hlavní výhodou těchto systémů je možnost práce offline bez 
nutnosti připojení k počítačové síti (resp. centrálnímu bodu). Nevýhodou je ztížená 
možnost získat aktuální stav zdrojových kódů projektu a nutnost častého řešení 
konfliktů. 

Implementace v DVS 

Já jsem se rozhodl ve svém systému vydat centralizovanou cestou. Bylo to 
dáno hlavně mými zkušenostmi z praxe a prostředí, ve kterém jsem se jako 
programátor pohyboval. Mojí původní motivací bylo tedy vytvořit systém pro vývoj 
softwaru v rámci jedné firmy, kde všichni členové projektových týmů pracují v rámci 
jedné LAN. Rozšíření systému DVS o možnost distribuovaného použití je ale jistě 
jedním z možných způsobů jeho dalšího rozvoje. 
 

Transakce 

Jednou z možných vlastností verzovacího systému je transakčnost. To 
v podstatě znamená možnost transakčního zpracovaní operací typu checkin. Pokud je 
skupina změn pronesena do repository v jednom nedělitelném kroku, není možné, 
aby se obraz vývoje projektu ocitl v repository v nekonzistentním stavu. 

Implementace v DVS 

Systém DVS není transakční. Změna každého designového prvku je 
pronášena samostatně. Tedy v případě, že uživatel odešle požadavek na checkin více 



70 

designových prvků, provádí se tato operace sekvenčně a systém neposkytuje záruku, 
že budou všechny prvky proneseny „najednou“. Absence této vlastnosti je jistě 
jedním z nedostatků systému a měla by být předmětem dalšího rozvoje. Jediným 
důvodem, proč tato vlastnost nebyla zatím realizována, je časová náročnost její 
implementace. 

Seskupení změn 
S předchozí vlastností také souvisí možnost sdružování změn do skupin, které 

je možné aplikovat v jednom kroku na libovolný stav projektu, což je dobrá vlastnost 
například pro aplikaci oprav chyb na různé verze nebo vývojové větve projektů. 

Implementace v DVS 

Tato vlastnost je zatím implementována jen částečně. Operace checkin a 
checkout je možné provádět nad více prvky najednou. Nejedná se však o transakční 
operace (jak bylo již uvedeno výše) a seskupení změn při operaci checkin si systém 
„nezapamatuje“, takže není možné později dohledat, které prvky byly do repository 
proneseny společně. Možnost seskupování změn by jistě byla jedním z dalších 
možných pozitivních rozšíření systému. 

Změna názvu designových prvků a adresářové struktury projektu 
Další užitečnou vlastností je možnost přejmenovat element verzovacího 

systému ( tady designový prvek) se zachováním jeho historie v repository. S ní 
souvisí možnost přesunu souborů (resp. databází v prostředí LN) mezi jednotlivými 
adresáři. Je zřejmé, že změna adresářové struktury projektu by neměla mít vliv na 
zachování historie jednotlivých jeho souborů (resp. databází). 

Implementace v DVS 

Přejmenování prvku se zachováním propojení s jeho historickými verzemi 
není bohužel podporováno. Prvky jsou vnitřně identifikovány typem a jménem a není 
tedy možné jméno změnit. Přejmenovaný prvek je považován za nový a má také 
nový strom verzí a starý prvek (tj. prvek se starým jménem) je označen jako 
smazaný. Změna adresářové struktury projektu je možná, ale není verzována. V obou 
oblastech je možné provést vylepšení (více viz. kapitola 3.9 Možnosti dalšího 
rozvoje) 

Bezpečnost 
Pro zachování bezpečnosti by verzovací systém měl obsahovat nástroje, které 

umožní identifikovat jednotlivé uživatele a nastavit přístupová práva k jednotlivým 
částem repository. 

Implementace v DVS 

 V systému DVS je použit bezpečností systém platformy Lotus Notes (viz. 
kapitola 3.1 Principy). I v této oblasti je však možné ještě provést některá vylepšení 
(viz. kapitola 3.9 Možnosti dalšího rozvoje). 

Komentáře změn 
Další vlastností, která sice není zásadní pro fungování systému, ale je velice 

potřebná pro udržení přehlednosti, je možnost zadávat komentáře k jednotlivým 
provedeným změnám při operaci checkin. 



71 

Implementace v DVS 

Tato funkce je v systému DVS implementována. V případě, že je prováděna 
operace checkin nad více prvky najednou, je možné zadat pro všechny tyto prvky 
pouze jeden  komentář. 

Uživatelské rozhraní 

Důležité je také uživatelské rozhraní pro práci s verzovacím systémem. 
Kromě základních operací by rozhraní mělo také poskytovat možnost zobrazení 
historie jednotlivých elementů (souborů, designových prvků) včetně komentářů 
k jednotlivým verzím a zobrazení aktuálních úprav ve vybraném pracovním prostoru 
(tj. aktuální rozdíl mezi workspace a repository). Existence grafického uživatelského 
prostředí je také jistě výhodou. 

Implementace v DVS 

Systém DVS poskytuje samostatné uživatelské rozhraní nazvané DVS klient. 
Jedná se o grafické, uživatelsky příjemné rozhraní. Poskytuje možnost provádění 
základních operací (checkin a checkout, větvení a verzování celých projektů a 
databází), zobrazení historie jednotlivých designových prvků a zobrazení rozdílu 
mezi repository a workspace databází (pomocí operace Synchronize with repository 
volané nad zvolenou workspace databází). 

Integrace do vývojového prostředí 
Možnost integrace do různých vývojových prostředí je také důležitou  

vlastností verzovacích systémů. Dobrá integrace může mít zásadní vliv na efektivitu 
práce programátorů. 

Implementace v DVS 

Jediným dostupným vývojovým prostředím pro Lotus Notes je Domino 
Designer, který je volitelnou součástí instalace LN klienta. Toto prostředí však není 
rozšiřitelné. Jedinou možností, jak integrovat DVS klienta do tohoto prostředí, by 
bylo použít prostředků, které nabízí LN. Pomocí těchto prostředků bych ovšem 
nemohl dosáhnout uživatelského komfortu, který jsem vytvořil v samostatné 
aplikaci. Jelikož jsem se rozhodl pro vývoj klienta použít programovací jazyk Java, 
musel bych navíc přistoupit na omezení, která LN vzhledem k tomuto jazyku má. Je 
to především podpora určité verze Javy závislá na verzi Lotus Notes. Zvolil jsem 
tedy raději samostatnou aplikaci, kterou je možné spustit na samostatné Java Virtual 
Machine (JVM) a tak použitá verze Javy na vývoj DVS klienta není omezena 
použitou verzí Lotus Notes. Z této volby ovšem plyne omezení, že vývojář nemůže 
provádět operace verzovacího systému (checkin, checkout atd.) nad designovými 
prvky přímo ve vývojovém prostředí. 

Řešení konfliktů 
Souborově orientované verzovací systémy obyčejně řeší vzniklé konflikty 

(editace stejného souboru resp. stejné řádky v soubory dvěma programátory 
„současně“) pomocí speciálního nástroje pro sloučení více verzí textových souborů 
(ať již integrovaného nebo externího). S pomocí takového nástroje musí uživatel 
sloučit konfliktní změny. Některé verzovací systémy také pracují na principech, které 
vznik konfliktů neumožňují. 
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Implementace v DVS 

V systému DVS nejsou designové prvky reprezentovány textovými soubory. 
Proto bylo potřeba vymyslet jiný způsob, jak uživateli nabídnout komfortní způsob 
slévání konfliktů. Podle mojí původní představy měl být součástí projektu 
integrovaný editor, který by umožňoval slévání konfliktních prvků na vyšší úrovni. 
Ten měl být natolik sofistikovaný, aby uživatelsky příjemným způsobem zobrazoval 
konfliktní vlastnosti designových prvků a nabízel jejich řešení (slévání). Nakonec 
jsem byl ale nucen od tohoto řešení upustit. Na slévání konfliktů je nutné použít 
externí editor, který pracuje na úrovni porovnávání čisté XML reprezentace 
designových prvků.  

Důvody, proč jsem ustoupil od původního záměru, byly problémy třetí strany 
(viz. následující odstavec) a časová náročnost implementace, která převyšovala 
možnosti této práce. Nicméně součástí zdrojových kódů jsou metody pro 
porovnávání obsahu designových prvků. Tyto metody se zatím nevyužívají (protože 
nejsou plně funkční z důvodů chyb třetí strany – viz. dále), ale mohou se v budoucnu 
využít pro zjišťování míst (vlastností designových prvků), kde dochází ke konfliktům 
a tak se stát podkladem pro jejich uživatelsky komfortní řešení bez nutnosti znalosti 
XML a XML schématu designových prvků. 

Porovnání obsahu 
Ke zjištění, zda se designový prvek liší mezi repository a workspace, je 

možné použít dva základní způsoby porovnávání: pomocí časových známek nebo 
celého obsahu designového prvku. Nedostatkem pouhého porovnání časových 
známek tkví v tom, že i když časové známky nesouhlasí, je možné, že designové 
prvky jsou stejné. Nedostatkem pouhého použití porovnání obsahu je větší časová 
náročnost. Optimální je tedy kombinace obou (pokud se liší časová známka, použít 
navíc porovnání obsahu) nebo ponechat na uživateli, který způsob porovnávání chce 
použít. 

Implementace v DVS 

V systému DVS je zatím implementováno pouze porovnávání pomocí 
časových známek. Původním záměrem však bylo implementovat i porovnávání 
obsahu. Ačkoli jsem tuto funkci pro všechny typy designových prvků implementoval 
a je tedy součástí zdrojových kódů projektu, není z důvodu chyb třetí strany plně 
funkční a tedy ani uživatelsky přístupná. 

Kde je tedy chyba třetí strany? K reprezentaci designových prvků využívám 
jejich XML reprezentaci. K převodu mezi binární formou designového prvku a jeho 
XML reprezentací využívám API poskytované systémem Lotus Notes, protože jiná 
alternativa neexistuje. Při testech jsem však zjistil, že toto API obsahuje chyby. Při 
převodu z XML do binární reprezentace a zpět totiž mění jejich obsah. Protože tyto 
anomálie nejsou nikde dokumentovány, není možné je programově podchytit a 
vytvořit tak plnohodnotné porovnávání jejich obsahu. Jedná se například o změnu 
pořadí některých značek (tagů) nebo přidávání znaků konce řádky do obsahu 
některých značek v XML reprezentaci. Tyto změny jsou naštěstí „nevýznamné“ z 
hlediska funkčnosti designového prvku, takže v ostatních částech systému DVS 
nezpůsobují žádné problémy. Předpokládám, že v budoucnosti firma IBM (stojící 
v současné době za vývojem LN) tyto nedostatky v API odstraní a implementované 
metody pro porovnání obsahu bude možné použít. V době psaní této práci tomu tak 
bohužel není. 
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Duplicitní designové prvky 
 Systém Lotus Notes ve své nejnovější verzi umožňuje vytvářet více 
designových prvků se stejným typem a jménem. Tento krok je podle mého názoru 
zbytečný, protože je ke každému prvku možné, kromě regulérního jména, přiřadit 
také několik alias jmen, která mohou být pro různě pojmenované prvky stejné. 

Implementace v DVS 

Duplicitní designové prvky nejsou v systému DVS podporovány. V době 
návrhu systému nebyla možnost stejného pojmenování dvou prvků stejného typu 
stejným jménem v LN dovolena. Proto jsem zvolil jako jednoznačnou identifikaci 
prvku dvojici [typ, jméno]. Podpora duplicitních prvků by znamenala principiální 
změnu v návrhu systému a byla by tedy velmi časově náročná na implementaci. Aby 
nedocházelo k nekonzistencím v repository databázích (tj. přítomnosti dvou stejných 
primárních klíčů), zvolil jsem provizorní řešení. Toto řešení spočívá v tom, že 
duplicitní prvky jsou identifikovány v okamžiku operace checkin a není je možné 
přidat do repository. 

3.9. Možnosti dalšího rozvoje 

V systému D V S  nejsou implementovány některé funkce moderních 
verzovacích systémů. To má dvě příčiny. První příčinou je časová náročnost 
implementace některých takových funkcí. Druhou příčinou je, že jsem se při návrhu 
systému nechal inspirovat systémem CVS, který je v současné době již zastaralý. 
Tato kapitola popisuje možnosti dalšího rozvoje, které by vedly k  odstranění 
nedostatků a přidání vlastností moderních systémů. Seznam popisovaných vlastností 
vychází z kapitoly 3.8(Ne)Implementované funkce. Poslední odstavec popisuje také 
možnosti rozšíření nad rámec verzovacích systémů. 

Distribuovanost 
 Systém DVS je centralizovaný. Jednou z možností pro jeho rozšíření je 
podpora práce offline, která by vedla k tomu, že by se systém stal distribuovaným. 
Takový systém by podporoval samostatnou instalaci repository pro každého 
uživatele a mezi jednotlivými repository by se prováděla synchronizace. Jedna 
z distribuovaných instalací by mohla (volitelně) také hrát roli centrální repository a 
tak by byla zachována i možnost stávající funkčnosti. 

Transakce 
Problematika realizace transakcí v systému DVS je determinována tím, že 

systém Lotus Notes, který slouží jako datové úložiště, nepodporuje transakční 
operace. Není tak možné v stávajícím systému ukládat v jedné transakci více 
změněných designových prvků v jednom transakčním kroku. Jediným způsobem, jak 
transakčních operací dosáhnout je předělat DVS na změnově orientovaný systém 
(viz. následující odstavec) nebo jako datové úložiště použít jiný (transakčně 
orientovaný) systém. 

Seskupení změn 
Systém DVS sleduje změny na úrovni designových prvků zapisováním jejich 

nových verzí do datového úložiště při operaci checkin. Jednou z možností rozšíření 
je změnit tento přístup na změnově orientovaný. V takovém případě by se operace 
checkin prováděla nad celou skupinou změněných prvků (nebo celou databází, resp. 
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při změně topologie by bylo možné jít i na úroveň celého projektu) a vytvářela by se 
nová verze databáze (resp. projektu) ve formě přírůstkového dokumentu, který by 
obsahoval seznam všech změněných designových prvků a konkrétních změn v nich 
(zřejmě rozdílový dokument mezi dvěma XML reprezentacemi). 

Bezpečnost 

Systém DVS je možné rozšířit o zabezpečení projektů a jednotlivých jejich 
členských databází. Tyto entity by bylo možné (pomocí nativního bezpečnostního 
systému LN na úrovni dokumentů) zabezpečit na jednotlivé uživatele nebo skupiny 
uživatelů. To by přispělo k větší bezpečnosti i přehlednosti v repository (každý 
uživatel by „viděl“ jenom „svoje“ projekty resp. databáze). 

Změna názvu designových prvků a adresářů 
 Jelikož byl systém DVS od začátku navržen tak, že jednoznačnou identifikací 
designového prvku je dvojice [typ, jméno],  není principielně možné změnit jeho 
jméno se zachováním napojení na jeho historické verze. Při změně způsobu 
identifikace prvků (např. implicitně přiděleným identifikačním číslem) by nebylo 
náročné tuto funkcionalitu realizovat. 
 Adresářová struktura projektu je definována umístěním jednotlivých jeho 
členských databází. To je důležité pouze při operaci deploy. Ačkoli je možné 
umístění databází libovolně měnit, není tato informace verzována. Jediný důvod, 
proč nebyla tato funkce realizována je nedostatek času na její implementaci. Je to 
však jistě jedna z funkcí, která by měla být součástí dalšího rozvoje systému. 

Řešení konfliktů 
Při řešení konfliktů využívá systém DVS podporu externího editoru na 

slévání XML reprezentací designových prvků. Pokud se výrobci LN podaří odstranit 
chyby v API, bude možné použít integrovaný editor řešící konflikty na vyšší úrovni a 
bude tak uživatelsky mnohem komfortnější. Více viz. kapitola 
3.8(Ne)Implementované funkce. 

Porovnávání obsahu 

Systém DVS obsahuje metody pro porovnávání obsahu jednotlivých 
designových prvků. Tyto metody ale nejsou zatím v systému povoleny. Pokud se 
výrobci LN podaří odstranit chyby v API, bude možné tyto metody využít a 
zpřístupnit funkci porovnávání obsahu. Více viz. kapitola 3.8(Ne)Implementované 
funkce. 

SCM systém 
Časová náročnost mi nedovolila jít dál a vytvořit aplikaci, která by byla 

kompletním SCM (Software Configuration Management) systémem, tj. neobsahuje 
žádné nástroje pro ostatní fáze životního cyklu projektů (řízení změnových 
požadavků (change management), analýza a návrh, testování kvality, dokumentace 
atd.). Dalším krokem při rozšiřování systému by tedy mohla vést i touto cestou resp. 
k podpoře integrace s již existujícími SCM systémy pro platformu LN. 
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4. Závěr 
Stejně jako většina oblastí v oboru informačních technologií, prochází i 

verzovací systémy neustálým vývojem. Za několik posledních let se objevily v této 
oblasti nové směry, které mají podstatný vliv na efektivitu a kvalitu práce 
programátorů. Jako nejlepší příklad rychlého rozvoje v této oblasti může posloužit 
vznik distribuovaných systémů jako alternativy k centralizovaným systémům a jejich 
rychlé rozšíření. 

Při zkoumání a srovnávání souborově orientovaných verzovacích systémů 
jsem dospěl k závěru, že v této oblasti existuje široké spektrum nástrojů, které mají 
potenciál uspokojit požadavky vývojářů na komplexní správu zdrojových souborů. 
Jednotlivé systémy se liší tím, jak jsou vhodné pro určité typy projektů a jaký soubor 
vlastností poskytují. Například distribuované systémy jsou vhodnější pro skupiny 
vývojářů, kteří pracují na geograficky vzdálených místech, centralizované se hodí 
pro spolupráci programátorů, kteří mají možnost rychlého a častého připojení 
k jednomu sdílenému centrálnímu bodu. Některé systémy vykazují lepší výkon pro 
velké projekty, jiné jsou optimalizované pro menší projekty. Některé splňují nároky 
na vysokou bezpečnost, jiné jsou za cenu nižší bezpečnosti flexibilnější. Komerční 
systémy většinou poskytují celou řadu funkcí, které jsou za hranicemi oboru 
verzovacích systémů a jsou uživatelsky komfortnější. Verzovací systém je tu tedy 
spíše komponentou komplexního SCM systému. V oblasti freewaru jde většinou o 
menší aplikace zaměřené pouze na problematiku správy verzí a sdílení zdrojových 
souborů, ale i tady jsou k dispozici nástroje, které uspokojí nároky velkých 
softwarových projektů. 

Jiná situace je na poli verzovacích systémů pro platformu Lotus Notes. 
V současné době jsou na trhu pouze dva takové systémy a ani jeden z nich nezachytil 
moderní trendy z oblasti souborově orientovaných systémů. Proto jsem se v rámci 
této práce pokusil o implementaci alternativy k těmto systémům. Systém DVS, který 
jsem vytvořil, obsahuje vlastnosti, které ani jeden ze dvou uvedených systémů 
neimplementuje. Příkladem takové funkcionality je možnost vytváření vývojových 
větví. Vzhledem k časové náročnosti nebylo možné implementovat všechny 
vlastnosti, které by podle mých představ ideální verzovací systém pro platformu LN 
měl mít. V průběhu práce se také vyskytly problémy třetí strany, které se mi 
nepodařilo překonat a tak jsem se musel vzdát některých původních představ o 
funkčnosti mého systému. Všechny tyto neimplementované funkce by měli být 
předmětem dalšího rozvoje. 

Nicméně, hlavní cíle práce, tj. zmapovat současnou situaci na poli 
verzovacích systémů a implementovat nový verzovací systém pro platformu LN 
s přidanou hodnotou oproti stávajícím systémům, se mi podařilo naplnit. 
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