
Budapes(  Műszaki  és  Gazdaságtudományi  Egyetem
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Bevezető

Eclipse	  alapú	  fejlesztés	  és	  integráció

Utolsó	  módosítás:



Adminisztráció



Adminisztráció
 Órák

o Előadás:	  K	  12-‐14	  IB413
o Labor:	  CS	  10-‐12	  IB413,	  páros	  hét
• Kötelező	  (katalógus)

 Követelmények
o Házi	  feladat
o Vizsga



Házi	  feladat
 Saját	  fejlesztés	  Eclipse	  környezetben

o Eclipse	  plug-‐in
• Indokolt	  esetben	  RAP/RCP	  alkalmazás

o Domain	  specifikus	  nyelv

 Témalista	  a	  weben
o Lehet	  saját	  is

 Értékelés
o Függ	  a	  választo^	  feladat	  nehézségétől
o Felhasznált	  Eclipse	  alapú	  technológiától



Házi	  feladat
 Önálló	  munka

o Indokolt	  esetben	  csapatmunka
• 2-‐3	  fő,	  behatárolt	  részfeladatok!

 Ütemezés
o 6.	  hét	  végére:	  részletes	  specifikáció
o Utolsó	  oktatási	  hét:	  beadás	  és	  védés



Információk
 Tárgy	  segédanyagai

o Előadás	  fóliák
o Egyéb	  segédanyagok
o h^p://www.inf.mit.bme.hu/edu/courses/eafi

 Eclipse	  honlap
owww.eclipse.org
oWiki:	  wiki.eclipse.org
o Cikkek:	  eclipse.org/resources
o További	  linkek	  Eclipse	  oldalakhoz

http://inf.mit.bme.hu/courses/eafi
http://inf.mit.bme.hu/courses/eafi
http://inf.mit.bme.hu/courses/eafi
http://inf.mit.bme.hu/courses/eafi
http://inf.mit.bme.hu/courses/eafi
http://inf.mit.bme.hu/courses/eafi
http://www.eclipse.org
http://www.eclipse.org


Kis	  ZH
 Név	  nélkül	   -‐	  papíron,	  5	  perc
 Feladatok

o Értékeld	  pár	  szóban	  a	  Java	  jártasságod!
oMilyen	  Java	  fejlesztőrendszereket	  ismertél	  meg	  eddig,	  
mennyire	  (1-‐5)

oMilyen	  más	  programozási	  nyelveket/eszközöket	  
ismersz?

oMondanak	  Neked	  valamit	  az	  alábbi	  szavak	  (1-‐5)?	  
• Eclipse	  plug-‐in,	  JDT,	  meta-‐modell,	  DSM,	  EMF,	  GEF,	  GMF,	  IMP,	  
Xtext,	  nyelvtanok/elemzők



Eclipse:	  Nyílt	  fejlesztőrendszer	  és	  
plaporm



Miért	  indul	  ez	  a	  tárgy?
 Szakterület-‐specifikus	  modellezés

o (domain-‐specific	  modeling)
o Specifikus	  modellezési	  környzetek
• Eszköztámogatás	  kriqkus
• Integrációs	  előnyök

 Cél
o Bővíthető	  modellezési	  környezet	  (Eclipse)
oModellezés	  és	  alkalmazásfejlesztés	  együ^esen



Modellvezérelt	  architektúra

Pla$ormfügge
tlen  modell

Java    modell

Java  
alkalmazás

C++  modell

C++  
alkalmazás

Egyéb  modell

Egyéb  
alkalmazás

M2M	  
transzformációk

M2T	  
transzformációk



Eszköztámogatás
 Modellező	  környezet

o Szöveges	  modellek
o Grafikus	  modellek

 Modellek	  “helyessége”
oMetamodellezés
o Validációk

 Modellek	  átalakítása
o szöveggé:	  kód-‐/konfiguráció	  generálás;
omás	  modell:	  modelltranszformáció



Eclipse	  Modeling	  Project
 Eclipse	  3.7	  (Indigo)

o 62	  projekt	  és	  alprojekt

 További	  projektek
o Több-‐kevesebb	  támogatás
o Korai	  fejlesztési	  fázisban	  (incubaqon)

 Jó	  néhány	  előkerül	  a	  tárgy	  során



Eclipse	  Modeling	  Project



UML



SysML



Workflow



AADL



Eclipse:	  Á^ekintés



Eclipse:	  Nyílt	  fejlesztőrendszer
 Integrált	  fejlesztői	  környezet	  (IDE)
o Több	  nyelv	  (Java,	  C/C++,	  PHP,	  …)
o Grafikus	  szerkesztők	  (pl.	  UML	  editor)

 Erős	  ipari	  há^ér	  (IBM,	  Oracle,	  …)
 Nyílt	  forráskód
 Átgondolt	  architektúra
oModuláris	  felépítés
o Tervezési	  minták	  (Design	  pa^erns)	  alkalmazása

 Fejlesztés	  nyelve:	  Java



Eclipse:	  Fejlesztőkörnyezet



Miért	  Eclipse?
 Erős	  ipari	  támogato^ság

o IBM,	  BEA,	  Oracle	  (részben)…

 Sok	  sikeres	  fejlesztés	  a	  világban	  (amiből	  lehet	  
tanulni)

 Átgondolt	  architektúra
 Több	  programozási	  nyelv	  támogatása
 Több	  plaporm	  támogatása
 Modellezési	  támogatás



Miért	  Eclipse?
 Szükség	  lehet	  Eclipse	  alapú	  alkalmazások	  
fejlesztésére	  (Rich	  Client	  Plaporm)
o Erős	  alapszolgáltatások	  grafikus	  alkalmazásokhoz
o Egységes	  keretrendszer	  lehet	  több	  alkalmazás	  
integrálására

o Pl.	  az	  új	  Lotus	  Workspace



Eclipse:	  Alkalmazásplaporm
 Rich	  Client	  Plaporm
o Eclipse	  technológiákon	  alapuló	  asztali	  szo{ver	  plaporm
o IDE	  bővítmények	  újrafelhasználhatóak
o Egységes	  keretrendszer	  lehet	  alkalmazásintegrációhoz	  
(pl.	  Lotus	  Symphony	  irodai	  szo{ver)

 Rich	  Ajax	  Plaporm
o Eclipse	  technológiákon	  alapuló	  webes	  plaporm
o Cél:	  Single	  Sourcing

• RCP	  alkalmazások	  minél	  teljesebb	  újrahasznosítása
o Alterna|va	  lehet	  J2EE-‐vel	  szemben



RCP	  alkalmazás	  -‐	  XMIND



RCP	  alkalmazás	  -‐	  Kalypso



RAP	  alkalmazás	  –	  Yoxos	  OnDemand



Eclipse:	  Alkalmazásplaporm
 Jól	  használható

oModellező	  projektek	  felhasználhatók

 Komoly	  ráncfelvarrás	  várható
 Részletek:

o Eclipse	  alapú	  technológiák	  c.	  BSc	  választható	  tárgy



Eclipse	  –	  Az	  első	  lépések



Letöltés
 www.eclipse.org/downloads
 Ingyenesen	  letölthető	  keretrendszer

o Legtöbb	  plapormra	  elérhető

 Legfrissebb	  verzió
o Eclipse	  3.7.0	  (hamarosan	  lesz	  3.7.1)

http://www.eclipse.org/downloads
http://www.eclipse.org/downloads


Letölthető	  csomagok
 Többféle	  változat	  letölthető

o Eclipse	  IDE	  for	  Java	  EE	  Developers
o Eclipse	  IDE	  for	  Java	  Developers
o Eclipse	  for	  PHP	  Developers
o Eclipse	  IDE	  for	  C/C++	  Developers
o Eclipse	  for	  RCP/Plug-‐in	  Developers
o Eclipse  Modeling  Tools

o…

 Ha	  nem	  megfelelőt	  választo^unk,	  utólag	  
“javítható”	  bővítmények	  telepítésével



Java	  környezet
 Java	  SDK	  szükséges

o h^p://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
o Ajánlo^	  verzió:	  Java	  6

 Keretrendszer
o Tömöríte^	  állomány
o Bárhova	  kicsomagolható	  és	  fu^atható

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp


Workspace
 Első	  indításkor	  workspace	  helye:

o Egy	  könyvtár	  a	  merevlemezen
o A	  felhasználói	  adatokat	  tartalmazza
• Projektek
• Mappák
• Fájlok
• Beállítások



Első	  házi	  feladat
 Eclipse	  3.7	  telepítése

o Segíteni	  fog	  a	  félév	  során	  



Eclipse	  Modeling	  Tools
 Telepíte^	  komponensek

o Java	  Developer	  Tools	  (JDT)
• Java	  fejlesztői	  eszközök

o Plug-‐in	  Developer	  Tools	  (PDT)
• Támogatás	  Eclipse	  bővítmények	  készítéséhez

o Eclipse	  Modeling	  Plaporm	  (EMF)
• Modellező	  keretrendszer

oMylyn,	  CVS
• Csoportmunkatámogatás

o Help
• Súgó



Eclipse	  Modeling	  Tools



Grafikus	  felület



Workbench
 Általános	  felületdefiníció

o Felhasználó	  könnyen	  testre	  szabhatja

 Elemek
o Ablak
• Lap

– Perspek|va
– Nézetek
– Szerkesztők



Workbench	  felépítése

Workbench	  
window



Workbench	  felépítése

Main	  toolbar



Workbench	  felépítése

Workbench	  Site



Workbench	  Site
 Egy	  ablak	  egy	  lapot	  tartalmaz
 Lap

o Fő	  tartalom
• Szerkesztők
• Nézetek

o Elrendezés	  perspek|va	  alapján



Workbench	  felépítése

Perspek|va	  
választó



Perspek|vák
 Nézetek	  funkcionális	  csoportja
 Elrendezést	  is	  rögzít
 Általában	  feladat-‐centrikus	  összeállítás
 Példák
o Java	  Development
o Plug-‐in	  Development
o Debug
o Team	  Synchronizing



Workbench	  felépítése

Szerkesztők
(0..N)

Megnyito^	  
fájlok



Szerkesztők
 Szerkesztési	  feladatokra
o Tipikus:	  fájlszerkesztő
• Egy	  vagy	  több	  fájl

o DE:	  bármi	  fölé	  lehet	  szerkesztő
• Pl.	  adatbázistartalom
• Pl.	  verzió	  összehasonlítás	  (compare	  editor)

 Lehet
o Szöveges	  (pl.	  Java	  editor)
o Űrlap-‐alapú
o Grafikus	  (pl.	  UML	  editor)
o Összete^	  (több	  lap,	  laponként	  különböző)



Workbench	  felépítése

Szerkesztők
(0..N)

Szerkesztők
(0..N)

Nézetek	  (0..N)
csoportokban



Workbench	  felépítése

Projekt	  
hierarchia



Nézetek
 Kiegészítő	  funkciók
o Staqkus	  információmegjelenítés
o Lehet	  globális

• Erőforrásfa	  (Project	  Explorer)
• Üzenetsor	  (Error	  Log)

o Vagy	  függhet	  a	  kijelölt	  elemektől
• Tulajdonságok	  nézet	  (Properqes	  –	  kijelölt	  elem	  
tulajdonságai)
• Á^ekintő	  (Outline	  –	  aktuális	  editor	  tartalmának	  szerkezete)



Eclipse	  architektúra



Architektúra

Eclipse  RunEme  Pla$orm

Integrated  Dev.  Env.

JDT RCPPDE CDT

Contributed  plugins



Architektúra

Eclipse  RunEme  Pla$orm

Integrated  Dev.  Env.

JDT RCPPDE CDT

Contributed  plugins

•Plaporm	  indítás
•Plug-‐in	  katalógus
•Erőforráskezelés
•Automaqkus	  frissítés
•GUI	  elemek
•Súgó



Architektúra

Eclipse  RunEme  Pla$orm

Integrated  Dev.  Env.

JDT RCPPDE CDT

Contributed  plugins

•Nézetek,	  perspek|vák
•Keresés
•Csoportmunka	  támogatás
•Debugger



Architektúra

Eclipse  RunEme  Pla$orm

Integrated  Dev.  Env.

JDT RCPPDE CDT

Contributed  plugins

SzövegSzöveg
Nyelv/

eszközfüggő	  
környezetek



Architektúra

Eclipse  RunEme  Pla$orm

Integrated  Dev.  Env.

JDT RCPPDE CDT

Contributed  plugins

•Java	  Development	  Toolkit
•Java	  Objektum	  Modell
•AST
•Forrás	  editor
•Java	  debugger
•JUnit	  tesztelés



Architektúra

Eclipse  RunEme  Pla$orm

Integrated  Dev.  Env.

JDT RCPPDE CDT

Contributed  plugins

•Saját	  plug-‐inek	  fejlesztése
•Fu^atás	  támogatás
•Plug-‐in	  definíció	  készítés
•Plug-‐in	  publikálás



Architektúra

Eclipse  RunEme  Pla$orm

Integrated  Dev.  Env.

JDT RCPPDE CDT

Contributed  plugins

•C/C++	  fejlesztés
•Külső	  fordító	  és	  debug	  támogatás
•Make	  támogatás



Architektúra

Eclipse  RunEme  Pla$orm

Integrated  Dev.  Env.

JDT RCPPDE CDT

Contributed  plugins

•Alkalmazások
•Runqme	  Plaporm	  
fele^



Architektúra

Eclipse  RunEme  Pla$orm

Integrated  Dev.  Env.

JDT RCPPDE CDT

Contributed  plugins

•Saját	  plug-‐inek
•Szabad	  a	  pálya



Összefoglalás
 Eclipse	  fejlesztés

o Plug-‐inek	  készítése
o Java	  nyelven
o Cél:	  
• eszközök	  összehangolása


