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1. Úvod
Tato bakalářská práce se věnuje vývoji šablonovacího systému pro vytváření
elektronických zpráv. Účelem této aplikace je efektivní správa elektronické komunikace pro firmy, které intenzivně komunikují se zákazníky. V následujících
podkapitolách nejdříve ukážeme, jak fungují šablonovací systémy všeobecně, poté
podrobně popíšeme situaci, kterou konkrétně řeší tato práce a nakonec stanovíme
požadavky a také cíle, které má naše práce splnit.

1.1

Šablonovací systémy

Motivací pro použití šablonovacích systémů je potřeba firem odesílat zákazníkům velké množství elektronických zpráv. Tyto zprávy lze rozdělit do skupin,
v rámci kterých si jsou navzájem velmi podobné. Například při registraci nového
zákazníka chceme tomuto zákazníkovi poslat uvítací email, v případě e-shopu
chceme poslat email při každé nové objednávce atd. Tyto emaily si jsou velmi podobné, s jediným rozdílem plynoucím z dat konkrétního zákazníka či objednávky.
Šablonovací systémy slouží k zjednodušení a automatizaci tohoto procesu.
Princip fungování šablonovacích systémů je znázorněn na obrázku 1.1. Se šablonovacím systémem stačí pro každou takovouto skupinu zpráv nejprve vytvořit pouze jeden univerzální dokument, který stanovuje jak má výsledná zpráva
vypadat. Tento dokument nazýváme šablonou. Jazyk, ve kterém je šablona napsána, nazýváme jazykem šablony. Ten většinou obsahuje koncepty známé z vyšších programovacích jazyků, například proměnné, funkce, podmíněné vyhodnocování nebo cykly. Druhou důležitou součástí šablonovacího systému je pak datový
zdroj obsahující data. Většinou se jedná o relační databázi, ale používají se i jiné
zdroje dat.

Obrázek 1.1: Princip fungování šablonovacího systému (převzato z [1], upraveno)
3

Šablonovací systém ze šablony a dat z datového zdroje vytvoří výsledný dokument. Tento proces nazýváme sestavení šablony. Při něm je potřeba určit, která
konkrétní data z datového zdroje chceme pro sestavení šablony použít. Pro různá
data z datového zdroje vytvoří šablonovací systém ze stejné šablony různé výsledné dokumenty. Na obrázku 1.1 vidíme různé podoby výsledného dokumentu
v závislosti na tom, která data z datového zdroje byla použita k nahrazení proměnné $x v textu šablony „Hello $x!“. Pro výsledný dokument 1 byla tato proměnná nahrazena prvním slovem „World“ z databáze a proto výsledný dokument
obsahuje text „Hello World!“. Pro výsledný dokument 99 byla tato proměnná nahrazena posledním slovem „Virgo“ z databáze a proto výsledný dokument obsahuje text „Hello Virgo!“. Šablonovací systém funguje obdobně i pro ostatní data
z datového zdroje. Výsledný dokument může být v libovolném formátu, často
je výsledkem například webová stránka, zdrojový kód jiného jazyka nebo prostý
text.

1.2

Řešený problém

Cílem této práce je reimplementovat stávající šablonovací systém, který je
již několik let používán e-shopem Alza.cz. Jedná se o největší e-shop v České
republice. Stávající systém je detailně popsán v následující kapitole 2. Hlavním
důvodem k nové implementaci je potřeba přepsání systému z programovacího jazyka Delphi do jazyka C#. Zároveň původní systém obsahuje několik omezení a je
těžko rozšiřitelný, proto bylo rozhodnuto o jeho kompletním předělání. Od nového
systému si slibujeme možnost vytváření složitějších šablon a zároveň efektivnější
vytváření těch jednoduchých. Dalším důležitým faktorem při vývoji nového systému je jeho rychlost a škálovatelnost, protože bude používán k odesílání statisíců
emailů denně.

1.3

Požadavky na vlastní řešení

Před vývojem vlastního systému bylo nutné zjistit, jaké požadavky by měl
nový systém splňovat. Po konzultaci s uživateli i vývojáři původního systému
byly stanoveny tyto požadavky:
• Implementovat nový šablonovací systém, který umí sestavovat šablony. Systém zároveň poskytuje možnost šablony ukládat a spravovat.
• Původní systém obsahuje tisíce šablon, které se denně používají. Klíčovým
požadavkem je zachování jejich funkčnosti i v rámci nového systému. Tedy
chceme, aby oba systémy vytvářely pro stejné vstupy stejné výsledné dokumenty.
• Původní systém je používán k odesílání statisíců emailů denně. Proto chceme, aby nový systém byl dostatečně rychlý a škálovatelný ke zvládnutí jak
dosavadního, tak i případně několikanásobně většího objemu dat.
• Dále chceme, aby nový systém podporoval různé formáty výsledných dokumentů. Nejčastěji budeme používat HTML a prostý text, ale měla by
4

být možnost použít i libovolné jiné textové formáty. Dalším požadovaným
formátem je formát pro posílání zpráv přes aplikace Facebook a WhatsApp.
• Také chceme co nejvíce zefektivnit vytváření nových šablon. Proto by měl
nový systém obsahovat sadu metod, které řeší problémy opakovaně nastávající při tvorbě šablon. Zároveň by mělo být jednoduché tuto sadu metod
rozšiřovat.
• Všechny data jsou uložena v relační MSSQL databázi. Proto by měl nový
systém používat tuto databázi jako svůj datový zdroj.
• Aplikace by měla používat technologie, které jsou používané v rámci zadavatelské firmy. Konkrétně by měla být aplikace napsána v jazyce C# a
obsahovat GraphQl rozhraní.
• Původní systém obsahuje několik omezení, která jsou popsána v podkapitole
2.2. Tyto omezení chceme odstranit.

1.4

Cíle práce

Tato bakalářská práce by měla splnit následující cíle, které jsou shrnutím požadavků stanovených v kapitole 1.3. Konkrétně tedy implementovat šablonovací
systém, který by měl:
1. sestavit ze zadané šablony a zadaných parametrů výsledný dokument,
2. výsledný dokument pak sestavit v libovolném textovém formátu,
3. používat relační MSSQL databázi jako datový zdroj,
4. obsahovat sadu metod užitečných při tvorbě šablon pro jejich rychlou a
pohodlnou tvorbu,
5. umožňovat jednoduše tuto sadu rozšiřovat o nové metody,
6. poskytnout úložiště a správu šablon,
7. zachovat funkčnost existujících šablon z původního systému,
8. odstranit omezení původního systému popsané v podkapitole 2.2,
9. zvládnout generovat statisíce šablon denně,
10. být implementován v jazyce C# (s podporou .NET Core) a obsahovat GraphQl rozhraní.
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2. Původní systém
Vzhledem k tomu, že cílem práce číslo 7 v podkapitole 1.4 je zachovat funkčnost šablon z původního systému, tak tento stávající systém v této kapitole představíme. Nejprve popíšeme jak tento systém funguje a následně zanalyzujeme
jeho nedostatky a jejich možná vylepšení.

2.1

Popis systému

Původní systém je šablonovací systém, který jako svůj datový zdroj používá
relační MSSQL databázi. Systém popíšeme pomocí vysvětlení jazyka šablon a
vysvětlení procesu sestavení šablony.
Jazyk šablon se v původním systému skládá ze tří elementů. Prvním je obyčejný text, který je při sestavení šablony bez úpravy zkopírován do výsledného
dokumentu. Druhým elementem jsou klíčová slova, která jsou zapsána ve složených závorkách spolu se svými parametry. Klíčová slova jsou při sestavení šablony
zpracována podle dokumentace a mohou vygenerovat text, který je vložen na jejich místo do výsledného dokumentu. Pro tento proces budeme dále používat
spojení „klíčové slovo vrátilo text“. Třetím elementem jsou formátovací značky,
které mohou být parametrem klíčových slov. Formátovací značky upravují (formátují) text, který dané klíčové slovo při sestavení vytvořilo.
Na obrázku 2.1 vidíme příklad šablony, která vytváří výsledný dokument
s dnešním datem (vzhledem ke dni sestavení šablony). Date je klíčové slovo, které
je při sestavení nahrazeno aktuálním datem. Dále si můžeme v kódu textu šablony všimnout obyčejného textu „Dnes je“, který je bez změny zkopírován do
výsledného dokumentu. Pokud bychom tedy tuto šablonu sestavovali na Štědrý
den 2019, výsledný dokument bude obsahovat text „Dnes je 24.12.2019“.
Dnes je {Date}

Obrázek 2.1: Ukázková šablona z původního systému

2.1.1

Texty šablon

Předtím než popíšeme, která klíčová slova a formátovací značky máme k dispozici, je potřeba vysvětlit koncept textů šablon. Každá šablona může mít několik různých textů. Tuto funkčnost je výhodné použít, pokud chceme mít různé
mutace stejné šablony. Například, pokud chceme vygenerovat významově stejný
text, který je ale v různých jazycích. Dalším příkladem může být vygenerování
otevíracích hodin prodejen, kde chceme mít možnost pro různé prodejny vypsat
různé časy. Při sestavení šablony s více texty se vybere jeden z textů a ten se pro
sestavení použije.
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Varianty a kategorie textů
Každý z textů šablony má svoje jméno, které musí odpovídat právě jedné
variantě textu. Varianty textu jsou názvy, které sdružují texty šablon z různých
šablon se stejným účelem. Všechny varianty textů spadají do právě jedné kategorie. Pokud text šablony odpovídá variantě z nějaké kategorie, řekneme, že tento
text spadá do této kategorie. Existující kategorie jsou:
• Jazyky – obsahuje varianty textů odpovídající názvům podporovaných jazyků, možné varianty se načítají z tabulky Languages interního systému.
• Pobočky – obsahuje varianty textů odpovídající názvům existujících poboček (prodejen) firmy, možné varianty se načítají z tabulky Branches interního systému.
• E-shopy – obsahuje varianty textů odpovídající názvům existujících webových e-shopů firmy (alza.cz, alza.sk, atd.), možné varianty se načítají z tabulky Eshops interního systému.
• Jiné – obsahuje variantu textu Výchozí a pár dalších variant textů, které
jsou občas používány, ale nelze je zařadit do žádné jiné kategorie. Možné
varianty si původní systém uchovává ve vlastní tabulce, kterou je možné
libovolně rozšiřovat.
Všechny šablony musí mít text s variantou Výchozí, texty s ostatními variantami jsou nepovinné. Při sestavení šablony se použije text s variantou Výchozí,
pokud není explicitně vybrán jiný. Jiný text šablony lze k sestavení vybrat pomocí
klíčových slov k tomu určeným, která jsou popsána v sekci 2.1.2.
Typ šablony
Každá šablona má svůj typ šablony. Pro každou výše uvedenou kategorii jmen
(kromě kategorie Jiné) existuje jeden typ šablony. Šablona daného typu může
obsahovat pouze texty se jmény z této kategorie a text Výchozí. Posledním typem
šablony je typ Text. Šablona tohoto typu může obsahovat libovolné texty. Žádná
šablona nemůže obsahovat více textů se stejným jménem.
Na obrázku 2.2 vidíme příklady šablon a jejich textů. Čeština a angličtina jsou
jména textů z kategorie Jazyky, Výchozí a Zvláštní jsou jména textů z kategorie
Jiné. Šablona1 je typu Jazyky a obsahuje pouze text se jménem Výchozí (který
je povinný), při přidávání nových textů můžeme použít pouze texty z kategorie
Jazyky. Šablona2 je také typu Jazyky a obsahuje jména textů Výchozí, Čeština a
Angličtina, při přidávání nových textů můžeme opět použít pouze texty z kategorie Jazyky. Šablona3 je typu Text a obsahuje texty se jmény Výchozí, Zvláštní
a Čeština, při přidávání nových textů můžeme použít libovolný text.
Náhled a testovací parametry
Během vývoje a testování šablon chceme často vyzkoušet nebo otestovat výslednou podobu sestavené šablony. Toto testovací zobrazení budeme nazývat náhled. Při vytváření náhledu ale nevíme jaká vstupní data pro šablonu použít.
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Šablona1 (typ šablony Jazyky)
− obsahuje pouze text se jménem Výchozí
Šablona2 (typ šablony Jazyky)
− obsahuje texty se jménem Výchozí, Čeština a Angličtina
Šablona3 (typ šablony Text)
− obsahuje texty se jmény Výchozí, Zvláštní a Čeština

Obrázek 2.2: Příklad jmen a kategorií textů
Proto má každá šablona svoje testovací parametry. Jedná se o text šablony navíc,
který při vytváření náhledu šablonovací systémem sestaví před sestavením šablony. Tento text většinou obsahuje jeden nebo více klíčových slov Declare, které
vytvoří testovací vstupní data pro šablonu.

2.1.2

Klíčová slova

Z podkapitoly 2.1 již známe princip fungování klíčových slov. V této podkapitole nejdříve detailně popíšeme jejich syntaxi a následně ukážeme všech 15
klíčových slov, které jazyk obsahuje. U každého klíčového slova uvedeme jeho
jméno, jaké přijímá parametry, popis jeho funkčnosti a příklad použití.
Na obrázku 2.3 vidíme ukázku syntaxe klíčového slova Declare se třemi parametry. Klíčové slovo je vždy uzavřeno ve složených závorkách. Uvnitř závorek
nejdříve uvedeme název klíčového slova. Pokud chceme předat klíčovému slovu
nějaké parametry, které upravují jeho funkčnost, přidáme za název klíčového slova
tečku a následně seznam parametrů navzájem oddělených čárkou. Pokud parametr obsahuje znaky, které mají v rámci syntaxe klíčového slova nějaký význam
(například čárku, nebo složenou závorku), můžeme celý parametr uzavřít do uvozovek.
{Declare.X,Y,20}

Obrázek 2.3: Ukázka syntaxe klíčového slova

Declare(slovník, klíč, hodnota)
Parametry:
• $slovník: název slovníku
• $klíč: klíč v rámci slovníku
• $hodnota: nová hodnota
Všechny proměnné v původním systému jsou uloženy ve slovnících. Slovníky
jsou globální v rámci sestavení jedné šablony. Pokud chceme proměnou vytvořit
nebo použít, potřebujeme uvést jméno slovníku a jméno klíče v rámci tohoto
slovníku. Tyto jména oddělujeme tečkou.
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Vytvoří nebo upraví proměnnou $slovník.$klíč, do které vloží hodnotu $hodnota.
Příklady:
// Vytvoření proměnné Uzivatel.Jmeno a přiřazení hodnoty "Petr"
{Declare.Uzivatel,Jmeno,Petr}
// Příklad použití proměnné, vrátí "Jméno uživatele: Petr"
Jméno uživatele: {Uzivatel.Jmeno}

Query(název, dotaz, [parametry])
Parametry:
• $název: název (vícerozměrného) slovníku
• $dotaz: SQL dotaz do databáze
• $parametry: parametry SQL dotazu (nepovinný parametr)
Klíčové slovo sestaví z $dotaz a $parametry SQL dotaz. V $parametry je libovolný počet řetězců oddělených čárkou, které jsou dosazeny do $dotaz místo
znaků %s. Následně vytvoří nový vícerozměrný slovník s názvem $název, do kterého uloží výsledek SQL dotazu. Slovník má dimenzi (počet rozměrů) podle počtu
řádků výsledku SQL dotazu, jsou v něm tedy uloženy všechny řádky výsledku
SQL dotazu. Klíče ve slovníku jsou určeny názvy sloupečku z SQL dotazu.
Vícerozměrný slovník se primárně používá pomocí příkazu Repeat (viz 2.1.2),
který využívá všechny řádky v něm uložené. Druhá možnost použití je obvyklá
syntaxe slovníku $slovník.$klíč, která přistupuje ke klíčí (sloupci) prvního vráceného řádku SQL dotazem.
Příklady:
// Zavolání procedury VypisZakazniky v~databázi s~parametrem
načteným z~proměnné Uzivatel.Vek, uložení výsledků do
vícerozměrného slovníku Zakaznici
{Query.Zakaznici,VypisZakazniky @Vek=’%s’, Uzivatel.Vek}
// Použití všech řádků dotazu v~příkazu Repeat
{Repeat.InfoOZakaznikovi,Zakaznici}
// Vypsání jména zákazníka vráceného v~prvním řádku dotazu
{Zakaznici.Jmeno}
// Příklad použití příkazu Query s~dotazem, který vrací jeden řádek
{Query.X,"SELECT 2 as Foo"}
// Příklad použití (prvního řádku) výsledku, vrátí "Výsledek: 2"
Výsledek: {X.Foo}
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Include(šablona, [nahrazení])
Parametry:
• $šablona: název šablony, kterou budeme vkládat
• $nahrazení: proměnná k úpravě $šablona (nepovinný parametr)
Obsah proměnné $nahrazení se vloží do proměnné $šablona místo znaku %,
pokud $šablona tento znak obsahuje. Tato možnost umožňuje vložení různých
šablon stejným příkazem Include podle konkrétních dat.
Provede sestavení šablony $šablona a vrátí výsledek (vloží tento výsledek na
místo klíčového slova). Ve vkládané šabloně lze použít stejná data jako v nadřazené. Pokud šablona neexistuje a byl použit parametr $nahrazení, zkusí se použít
tento příkaz znovu, ale v proměnné $šablona je znak % nahrazen prázdným řetězcem. Pokud ani tato šablona neexistuje, Include vrátí prázdný řetězec.
Příklady:
// Sestaví šablonu Sablona4 a vrátí její text
{Include.Sablona4}
// Vytvoří proměnnou Sablona.Cislo s~hodnotou 3
{Declare.Sablona,Cislo,3}
// Sestaví šablonu Sablona3 a vrátí její text
{Include.Sablona%,Sablona.Cislo}

Repeat(šablona, název)
Parametry:
• $šablona: název šablony, kterou budeme vkládat
• $název: název vícerozměrného slovníku
nebo
• $šablona: název šablony, kterou budeme vkládat
• $nahrazení: proměnná k úpravě $šablona
• $dataset: název vícerozměrného slovníku
Obsah proměnné $nahrazení se vloží do proměnné $šablona místo znaku procentu, pokud $šablona tento znak obsahuje. Tato možnost umožňuje vložení různých šablon stejným příkazem Repeat podle konkrétních dat.
Aplikuje klíčové slovo Include (viz 2.1.2) pro každý řádek v proměnné s názvem $název. V každé iteraci se obsah proměnné s názvem $název nahradí odpovídajícím řádkem této proměnné, abychom k tomuto řádku měli ve vložené
šabloně přístup.
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Příklady:
// Uloží výsledek databázové procedury VypisZakazniky do
vícerozměrného slovníku Zakaznici
{Query.Zakaznici,VypisZakazniky}
// Pro každý řádek ve slovníku Zakaznici vloží jednou šablonu
InfoOZakaznikovi, pokaždé s~daty daného řádku v~proměnné
Zakaznici
{Repeat.InfoOZakaznikovi,Zakaznici}
// Vytvoří proměnnou Sablona.Cislo s~hodnotou 2
{Declare.Sablona,Cislo,2}
// Stejně jako příkaz Repeat v~předcházejícím příkladu, ale vkládá
šablonu InfoOZakaznikovi2
{Repeat.InfoOZakaznikovi%,Sablona.Cislo,Zakaznici}

Subject(šablona)
Parametry:
• $šablona: název šablony obsahující předmět emailu
Sestaví šablonu $šablona a výsledek použije k nastavení předmětu emailu
vytvořeného šablonou. Pokud není šablona použita k vytvoření emailu, nemá
toto klíčové slovo žádný význam.
Attachment(šablona, soubor)
Parametry:
• $šablona: název šablony obsahující obsah přílohy emailu
• $soubor: název šablony obsahující název souboru v příloze
Sestaví šablony $šablona a $soubor a výsledky použije k vytvoření příloh
emailu vytvořeného touto šablonou. Pokud není šablona použita k vytvoření
emailu, nemá toto klíčové slovo žádný význam.
Příklady:
{Attachment.SablonaObsahujiciPrilohu,SablonaObsahujiciNazevPrilohy}

AttachmentLink(idPřílohy, [název])
Parametry:
• $idPřílohy: id záznamu v databázi příloh (může být i proměnná)
• $název: název šablony obsahující název souboru v příloze (nepovinný parametr)
Přidá přílohu emailu vytvořeného šablonou, kterou načte z databáze podle
$idPřílohy. Pokud $název není vyplněn, použije se název souboru z databáze.
Pokud není šablona použita k vytvoření emailu, nemá toto klíčové slovo žádný
význam.
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Příklady:
// Načte z~databáze přílohu s~id 81
{AttachmentLink.81}
// Vytvoří proměnnou Priloha.Id s~hodnotou 20
{Declare.Priloha,Id,20}
// Načte z~databáze přílohu s~id 20
{AttachmentLink.Priloha.Id}

Date([posun])
Parametry:
• $posun: počet dnů (nepovinný parametr)
Vrátí aktuální datum a čas. Pokud je $posun kladný, k výsledku je přičteno
$posun dní. Pokud je $posun záporný, od výsledku je odečteno $posun dní.
Příklady:
// Předpokládejme poledne Štědrého dne 2019
// Vrátí "24.12.2019 12:00:00"
{Date}
// Vrátí "24.12.2019 12:00:00"
{Date.0}
// Vrátí "25.12.2019 12:00:00"
{Date.1}
// Vrátí "17.12.2019 12:00:00"
{Date.−7}

Text(text)
Parametry:
• $text: textový řetězec
Vrátí text uvedený v $text. Toto klíčové slovo má smysl používat v kombinaci
s formátovacími značkami.
Příklady:
{Text.Lorem Ipsum} //Vrátí "Lorem Ipsum"
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Branch(pobočka)
Parametry:
• $pobočka: id pobočky (může být i proměnná)
Tento příkaz ovlivní všechny následující použití příkazu Include (viz 2.1.2).
Pokud je vkládaná šablona typu Pobocka (viz 2.1.1), použije se text šablony odpovídající pobočce s id $pobočka. Pokud takový text šablony neexistuje, použije
se text šablony se jménem Výchozí.
Příklady:
// Nastaví pobočku s~id 27
{Branch.27}
// Vytvoří proměnnou Doklad.BranchID s~hodnotou 20
{Declare.Doklad,BranchID,20}
// Nastaví pobočku s~id 20
{Branch.Doklad.BranchID}

EshopSite(e-shop)
Parametry:
• $e-shop: id e-shopu
Tento příkaz ovlivní všechny následující použití příkazu Include (viz 2.1.2).
Pokud je vkládaná šablona typu E-shop (viz 2.1.1), použije se text šablony odpovídající e-shopu s id $e-shop. Pokud takový text šablony neexistuje, použije se
text šablony se jménem Výchozí.
Příklady:
// Nastaví e−shop s~id 2
{EshopSite.2}
// Vytvoří proměnnou Doklad.EshopSiteID s~hodnotou 3
{Declare.Doklad,EshopSiteID,3}
// Nastaví e−shop s~id 3
{EshopSite.Doklad.EshopSiteID}

Language(jazyk)
Parametry:
• $jazyk: id jazyka
Tento příkaz ovlivní všechny následující použití příkazu Include (viz 2.1.2).
Pokud je vkládaná šablona typu Jazyk (viz 2.1.1), použije se text šablony odpovídající jazyku s id $jazyk. Pokud takový text šablony neexistuje, použije se text
šablony se jménem Výchozí.
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Příklady:
// Nastaví jazyk s~id 2
{Language.2}
// Vytvoří proměnnou Doklad.LanguageID s~hodnotou 3
{Declare.Doklad,LanguageID,7}
// Nastaví jazyk s~id 7
{Language.Doklad.LanguageID}

DefaultVariant(název)
Parametry:
• $název: název textu šablony
Tento klíčové slovo ovlivní všechny následující použití příkazu Include (viz
2.1.2). Pokud text šablony nastavený pomocí jednoho z klíčových slov Branch,
EshopSite, nebo Language neexistuje (nebo žádný z těchto příkazů nebyl použit), použije se text šablony s názvem $název. Pokud neexistuje ani text s tímto
názvem, použije se text šablony se jménem Výchozí.
Příklady:
// Nastaví výchozí variantu na text se jménem Praha4
{DefaultVariant.Praha4}
// Vytvoří proměnnou Doklad.Jazyk s~hodnotou Cestina
{Declare.Doklad,Jazyk,Cestina}
// Nastaví výchozí variantu na text se jménem Cestina
{DefaultVariant.Doklad.Eshop}

Translation(překlad, [nahrazení])
Parametry:
• $překlad: název překladu, který budeme vkládat
• $nahrazení: výraz k doplnění $překlad (nepovinný parametr)
Vrátí obsah překladu $překlad, který je uložen v databázi. Pokud je v $překlad znak procenta, nahradíme ho výrazem $nahrazení. Jazyk překladu je vybrán
podle nastavení jazyka posledním použitím klíčového slova Language.
Příklady:
// Vrátí obsah překladu PREKLAD_6 z~databáze
{Translation.PREKLAD_6}
// Vytvoří proměnnou Sablona.Cislo s~hodnotou 5
{Declare.Preklad,Cislo,5}
// Vrátí obsah překladu PREKLAD_5 z~databáze
{Translation.PREKLAD_%,Preklad.Cislo}
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Abort([chybováHláška])
Abort(prvníHodnota, druháHodnota, [chybováHláška])
Parametry (nula nebo jeden):
• $chybováHláška: chybová hláška ve výjimce (nepovinný parametr)
Parametry (dva nebo tři parametry):
• $prvníHodnota: první hodnota k porovnání
• $druháHodnota: druhá hodnota k porovnání
• $chybováHláška: chybová hláška ve výjimce (nepovinný parametr)
Slouží k přerušení sestavení šablony. V případě první varianty, s žádným nebo
jedním argumentem, dojde k přerušení vždy. V druhém případě, se dvěma nebo
třemi parametry, dojde k přerušení, pokud se hodnoty parametrů $prvníHodnota
a $druháHodnota rovnají. Obě varianty vypíšou chybovou hlášku $chybováHláška
do výsledné výjimky, pokud je parametr $chybováHláška zadaný.
// Přeruší sestavení šablony
{Abort."Tato šablona již není podporována"}
// Pokud je v~proměnné Doklad.PocetZaznamu hodnota 0, tak přeruší
sestavení šablony
{Abort.Doklad.PocetZaznamu,0}

2.1.3

Formátovací značky

Z podkapitoly 2.1 již známe princip fungování formátovací značek. V této
podkapitole nejdříve detailně popíšeme jejich syntaxi a následně ukážeme všech
10 formátovacích značek, které jazyk obsahuje. U každé značky uvedeme její
jméno, jaké přijímá parametry, popis její funkčnosti a příklad použití.
Na obrázku 2.4 vidíme ukázku syntaxe formátovací značky Length s parametrem 10. Formátovací značka je vždy přidána na konec bloku s klíčovým slovem.
Od klíčového slova a jeho parametrů je oddělena dvojtečkou, poté následuje její
název. Pokud chceme předat formátovací značce parametr, který upraví její funkčnost, přidáme za její název tečku a následně hodnotu parametru.
{Include.Sablona1:Length.10}

Obrázek 2.4: Ukázka syntaxe klíčového slova

Number([přesnost])
Parametry:
• $přesnost: počet desetinných míst (nepovinný parametr, výchozí hodnota
0)
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Zaokrouhlí číslo na $přesnost desetinných míst. Pokud vstup není číslo, vrátí
ho nezměněný. Pokud je $přesnost záporná, vrátí prázdný řetězec.
Příklady:
// Vrátí řetězec 11
{Text."10.5":Number.0}
// Vrátí řetězec 10,5
{Text."10.521":Number.1}
// Vrátí řetězec 10,59000
{Text."10.59":Number.5}
// Vrátí řetězec text
{Text."text":Number.2}
// Vrátí prázdný řetězec
{Text."10.5":Number.−1}

Currency(přesnost)
Parametry:
• $přesnost: počet desetinných míst (nepovinný parametr)
Zaokrouhlí číslo na daný počet desetinných míst a oddělí tisíce mezerou. Pokud $přesnost není uvedena, nebo je menší rovna nule, vrátí vstup nezměněný.
Příklady:
// Vrátí řetězec 1 060
{Text."1059.53":Currency.0}
// Vrátí řetězec 1 234 567,9
{Text."1234567.89":Currency.1}
// Vrátí řetězec 1059.53
{Text."1059.53":Currency}

Upper()
Žádné parametry.
Převede písmena v řetězci na velká písmena.
Příklady:
// Vrátí řetězec DLOUHÝ TEXT
{Text."Dlouhý text":Upper}
// Vrátí řetězec 10 ANANASŮ
{Text."10 ananasů":Upper}
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Lower()
Žádné parametry.
Převede písmena v řetězci na malá písmena.
Příklady:
// Vrátí řetězec sql dotaz
{Text."SQL Dotaz":Lower}

Sentence()
Žádné parametry.
První znak v řetězci, pokud je to písmeno, převede na velký.
Příklady:
// Vrátí řetězec Skupina osob
{Text."skupina osob":Sentence}

RemoveDiacritic()
Žádné parametry.
Odstraní diakritiku z textu.
Příklady:
// Vrátí řetězec Zacatecnik
{Text.Začátečník:RemoveDiacritic}

Length([délka])
Parametry:
• $délka: výsledná přesná délka řetězce (nepovinný parametr, výchozí hodnota -1)
Pokud je $délka > délka původního řetězce, řetězec se zprava doplní mezerami.
Pokud je $délka < délka původního řetězce, řetězec se ořízne na prvních $délka
znaků od začátku. Jinak vrátí původní řetězec.
Příklady:
// Vrátí řetězec Poledne
{Text.Poledne:Length}
// Vrátí prázdný řetězec
{Text.Poledne:Length.0}
// Vrátí řetězec Pole
{Text.Poledne:Length.4}
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// Vrátí řetězec Poledne
{Text.Poledne:Length.7}
// Vrátí řetězec Poledne následovaný 3 mezerami
{Text.Poledne:Length.10}
// Vrátí řetězec Poledne
{Text.Poledne:Length.−1}

Left([délka])
Parametry:
• $délka: výsledná délka řetězce (nepovinný parametr, výchozí hodnota -1)
Pokud je $délka < délka původního řetězce, řetězec se ořízne na prvních $délka
znaků od začátku. Jinak vrátí původní řetězec.
Příklady:
// Vrátí řetězec Nový
{Text.Nový:Left}
// Vrátí prázdný řetězec
{Text.Nový:Left.0}
// Vrátí řetězec Nov
{Text.Nový:Left.3}
// Vrátí řetězec Nový
{Text.Nový:Left.4}
// Vrátí řetězec Nový
{Text.Nový:Left.9}
// Vrátí řetězec Nový
{Text.Nový:Left.−1}

Date([formát])
Parametry:
• $formát: formát data (nepovinný parametr, výchozí hodnota je D.M.YYYY
h:mm:ss)
Naformátuje datum dle $formát. $formát je formát data v delphi dle funkce
FormatDateTime (viz dokumentace [2]).
Příklady:
// Vrátí řetězec 13.01.1995
{Text."13.01.1995 23:59:30".:Date.DD.MM.YYYY}
// Vrátí řetězec 13.1.1995 23:59:30
{Text."13.01.1995 23:59:30":Date}
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Hash([dny])
Parametry:
• $dny: počet dnů platnosti hashe (nepovinný parametr, výchozí hodnota 7)
Zahashuje vstup. Hash je platný $dny dnů. Pokud je hodnota $dny záporná,
platnost hashe je neomezená.
Příklady:
// Vrátí hash textu zpráva, platnost hashe je 7 dní
{Text.zpráva:Hash}
// Vrátí hash textu zpráva, platnost hashe je 5 dní
{Text.zpráva:Hash.5}
// Vrátí hash textu zpráva, platnost hashe je neomezená
{Text.zpráva:Hash.−1}

2.2

Nevýhody a omezení

V této podkapitole popíšeme, které věci na původním systému způsobovaly
omezení a nepříjemnosti při vytváření a používání šablon. Toto téma nás zajímá
proto, abychom mohli v novém systému tato omezení odstranit a vylepšit tak
proces vytváření i používání šablon dle cíle číslo 8 v podkapitole 1.4.
Podmíněné zobrazování
Častým požadavkem při tvorbě šablony je možnost podmíněného zobrazení
části jejího obsahu. Avšak žádné klíčové slovo z původního systému neřeší tento
problém přímo. Absence takovéhoto klíčového slova se ukázala jako největší omezení při tvorbě šablon. Příklad používaného řešení této situace je zobrazen na
obrázku 2.5.
ŠablonaXTrue:
X
ŠablonaXFalse:
// Prázdná šablona
Hlavní šablona:
// Vytvoří proměnnou Zobraz.SablonuX, do které na základě dat
vložíme bud’ True nebo False
{Declare.Zobraz,SablonuX,...}
// Zobrazí text X právě když v~Zobraz.SablonuX je hodnota True
{Include.ŠablonaX%,Zobraz.SablonuX}

Obrázek 2.5: Ukázka podmíněného zobrazení
Pokud chceme podmíněně zobrazit text X, pak vytvoříme šablonu ŠablonaXTrue s textem X a prázdnou šablonu ŠablonaXFalse. V hlavní šabloně poté
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použijeme příkaz Include s nahrazením, konkrétně s parametry ŠablonaX% a
proměnnou Zobraz.SablonuX. V závislosti na tom, jestli bude při vyhodnocování
tohoto příkazu Include v proměnné Zobraz.SablonuX hodnota True nebo False,
systém buď vloží šablonu ŠablonaXTrue s textem X, nebo prázdnou šablonu ŠablonaXFalse. Vzhledem k časté potřebě použití podmíněného zobrazování je tento
přístup velmi pomalý, nepraktický a nepřehledný.
Generování náhodných dat
Dalším občasným požadavkem je vygenerování náhodných dat, konkrétně náhodného čísla. Opět neexistuje žádné klíčové slovo, které by tento problém řešilo
přímo. Příklad používaného řešení je zobrazen na obrázku 2.6. Řešení spočívá
v použití vytvořené procedury RandomNumber_GET v databázi, která vrací
náhodné číslo. Toto řešení je relativně jednoduché, ale přesto je zbytečně dlouhé
na napsání a závisí na existenci procedury v databázi.
{Query.Rnd,RandomNumber_GET @RangeMin = 0, @RangeMax = 9}

Obrázek 2.6: Ukázka generování náhodného čísla
Generování náhodného čísla je potřeba například v případě, kdy nechceme
zákazníkům posílat pouze jeden stejný reklamní banner v každém emailu. To
můžeme jednoduše vyřešit pomocí více různých reklamních bannerů, ale potřebujeme umět vygenerovat náhodné číslo k náhodnému zobrazení jednoho z těchto
bannerů.
Ignorování chyb
Jednou z vlastností stávajícího systému je, že pokud se kdekoliv v šabloně vyskytne při jejím sestavování chyba, systém se snaží tuto chybu ignorovat. V popisu
klíčových slov jsme viděli spoustu projevů této vlastnosti. Příkladem může být
například vložení neexistující šablony, kdy chybu systém ignoruje a vloží prázdný
řetězec. Dalším příkladem jsou třeba chybné hodnoty nebo typy u formátovacích
značek, kde chybu systém ignoruje a text vrátí neupravený. Problémem tohoto
přístupu je složité hledání chyb v šabloně nebo v datech, které šablona používá.
Místo oznámení chyby a neodeslání chybné zprávy zákazníkovi se často stane,
že odejdou tisíce chybných zpráv před odhalením chyby. V mnoha případech je
ovšem nemožné tento přístup změnit, protože existující šablony tohoto chování
využívají ke svému správnému fungování.
Nucené vytváření vnořených šablon
Další koncept, kterého si můžeme u klíčových slov všimnout, je, že v mnoha
případech používají jako jediný svůj argument jinou šablonu. To se děje i v případě, kdy klíčová slova potřebují pouze malé množství dat. Například příkaz
Subject většinou používáme pouze s jedním nebo pár slovy, ovšem musíme pro ně
vytvořit vlastní šablonu. Podobně fungují i příkazy Repeat, Attachment a AttachmentLink. Důsledkem je zbytečně velké množství šablon a jejich nepřehlednost.
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Proměnné
Dále si všimněme, že není možné vytvořit proměnnou s jednoslovným názvem.
Všechny proměnné mají název složený ze dvou slov, která jsou oddělená tečkou,
což je většinou nepotřebné. Další postrádanou funkcionalitou je neexistence lokálních proměnných (tj. proměnných s platností pouze v rámci jedné šablony).
Obě tyto věci kód šablon znepřehledňují.

2.2.1

Shrnutí

Co se týče koncepce stávajícího šablonovacího systému, vidíme, že myšlenka
chyby ignorovat přináší více problémů než užitku. Zároveň by bylo možné mnohé
věci zjednodušit. Co se týče jazyka šablon, vidíme, že existuje několik důležitých
funkcí, pro které by se hodilo přidat nové klíčové slovo s danou funkčností. Nejvíce
chybí řídící příkazy, konkrétně příkaz pro podmíněné zobrazování a lepší podpora
pro vytváření cyklů.
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3. Analýza řešení
V této kapitole se budeme zabývat analýzou vývoje nového šablonovacího
systému (dále jen systém), který má nahradit stávající šablonovací systém popsaný v kapitole 2. Každá podkapitola popisuje jednu z oblastí, kterou jsme se
při návrhu zabývali, na jaké problémy jsme přitom narazili a jak jsme je vyřešili.

3.1

Volba jazyka a prostředí

Jazyk systému byl určen v rámci požadavků zadavatelem práce (viz cíle práce
číslo 3 a 10 v podkapitole 1.4). Konkrétně je tedy systém napsán v jazyce C#,
jako datový zdroj používá relační MSSQL databázi a má GraphQl rozhraní pro
přijímání pokynů a příkazů.
Vývojovým nástrojem bylo zvoleno Microsoft Visual Studio kvůli jeho integraci jazyka C# a frameworku .NET Core a protože se jedná o jedno z nejvyspělejších vývojových prostředí pro vývoj v jazyce C#. Pro práci s databází
bylo zvoleno SQL Server Management Studio, jelikož se jedná o nejrozšířenější
vývojové prostředí pro práci s MSSQL. Pro správu kódu byl zvolen nástroj git.

3.2

Volba jazyka šablon

Prvním krokem vývoje systému je výběr vhodného jazyka šablon. S touto
volbou je úzce spojen konkrétní program, který umí šablony v daném jazyce
sestavovat. Při výběru jazyka je pro nás hlavním kritériem možnost splnění všech
cílů práce popsaných v podkapitole 1.4. Vedlejším kritériem je spojitost jazyka
šablon s jazykem C#, protože uživatelé, kteří budou šablony vytvářet, znají tento
jazyk z práce na jiných projektech.

3.2.1

Použití vlastního jazyka

Při výběru jazyka šablon je nejprve nutné zvážit výhody a nevýhody vytvoření
a použití vlastního jazyka šablon (jako tomu bylo v původním systému) oproti
použití existujícího jazyka.
Vlastní jazyk
Použití vlastního vytvořeného jazyka má svoje výhody i nevýhody. Hlavní
výhodou je možnost přizpůsobení si tohoto jazyka našim požadavkům tak, aby
jednoduše splňoval všechny námi vytyčené cíle. Další důležitou výhodou je možnost tento jazyk v případě potřeby jednoduše rozšiřovat či upravovat. Na druhou
stranu je vytváření vlastního jazyka časově velmi náročné. Nejedná se pouze o vytvoření jazyka samotného, ale také o vytvoření programu, který tomuto jazyku
rozumí a je schopen sestavovat šablony v tomto jazyce.
Náročnost vytváření vlastního jazyka můžeme vidět na příkladu původního
systému, který je navzdory jednoduchosti svého jazyka velmi složitým a komplexním systémem. Z jeho analýzy (viz podkapitola 2.2) víme, že jeho největším
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problémem je absence důležitých klíčových slov, která nebyla přidána, protože
neustálý vývoj tohoto systému se ukázal jako příliš drahý.
Existující jazyk
Druhou možností je použití již existujícího jazyka. Tato možnost není tak
flexibilní a přináší jistá omezení, která mohou být v rozporu s našimi cíli. Také
rozšiřitelnost a úprava těchto jazyků (a s nimi spojených systémů) většinou není
možná, protože jsou vyvíjena někým jiným. Největší výhodou je ale časová úspora,
jelikož nám stačí zprovoznit existující systém a nemusíme vytvářet vlastní. Potřeba šablonovacího systému není neobvyklý požadavek a proto existuje relativně
velké množství existujících jazyků, z kterých můžeme vybírat.
Na základě uvedeného porovnání vidíme, že pokud najdeme takový existující
jazyk, který umožní vyhovět cílům naší práce, ušetříme velké množství času i
peněz na vývoj. Vzhledem k tomu, že naše požadavky nejsou neobvyklé a existuje
nemalé množství existujících jazyků a systémů, které tyto požadavky řeší, jsme se
nakonec rozhodli pro možnost použít existující jazyk. Nemá totiž cenu vymýšlet
znovu věci, které byly již několikrát úspěšně vymyšleny a implementovány.

3.2.2

Kandidáti výběru jazyka šablon

Dalším krokem při výběru jazyka šablon je tedy prozkoumání existujících
jazyků a jejich použití v již existujících šablonovacích systémech a možnosti jejich
využití pro náš systém. Pro bližší prozkoumání byly zvoleny tyto:
Latte
Latte je šablonovací systém pro PHP, jehož hlavními cíli jsou rychlost, bezpečnost a intuitivní syntax (podle oficiálních stránek [3]). Jednou z velkých výhod
Latte je kontextově sensitivní escapování (více viz oficiální stránky [4]), které ale
nepotřebujeme, neboť výsledné dokumenty v našem systému slouží k jednosměrné
komunikaci. Latte obsahuje předpřipravená makra i filtry pro jednoduchou práci
s textem a podporuje možnost vytváření vlastních maker. Latte umí načítat šablony z MSSQL databáze.
Razor
Razor je jazyk šablon, který je používán zejména při vytváření webových
aplikací v jazyce C# pomocí frameworku ASP.NET. Hlavním cílem Razoru je
jednoduché vytváření výsledných dokumentů v HTML syntaxi, ale umí vytvářet
i jiné textové formáty. K vytváření šablon je použit jazyk C#.
RazorLight
RazorLight je šablonovací systém pro C#, který používá Razor jako svůj
jazyk šablon. RazorLight má podporu pro vytváření vlastních funkcí (maker) a
umí načítat šablony z MSSQL databáze.
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Na základě tohoto porovnání jsme se rozhodli pro použití šablonovacího systému RazorLight. Hlavním důvodem je podpora pro splnění všech cílů této práce
při jeho použití, toto téma je pak detailně popsáno dále v sekci 3.3.3. Dalšími
důvody jsou jednoduchá implementace systému RazorLight v rámci našeho C#
projektu a také fakt, že jazyk šablon Razor vnitřně používá jazyk C#, a proto
se uživatelé vytvářející šablony nemusí učit novou syntaxi a mohou využít své
znalosti práce s tímto jazykem. Šablonovací systém Latte by nám také vyhovoval ve všech našich stanovených cílech, ale oproti systému RazorLight je jeho
implementace v rámci C# projektu podstatně složitější a nepoužívá jazyk C#.

3.3

Knihovna RazorLight

V této podkapitole popíšeme šablonovací systém RazorLight, který jsme se
rozhodli použít a zanalyzujeme vhodnost jeho použití pro náš systém. Konkrétně,
nejdříve popíšeme Razor syntaxi, která je jeho jazykem šablon, poté uvedeme
možnosti a funkce tohoto systému a závěrem zhodnotíme jeho výhody a nevýhody
vzhledem k použití v našem projektu.

3.3.1

Razor

Jak jsme již zmínili, Razor je syntaxe, kterou používá šablonovací systém
RazorLight jako svůj jazyk šablon. Razor je také používán pro tvorbu webových
stránek pomocí ASP.NET Core. Soubor obsahující Razor kód má příponu .cshtml.
Výchozím jazykem pro Razor je HTML. V tomto případě se vstupní Razor šablona
skládá ze 3 částí: Razor značek, C# kódu a HTML. Výsledkem sestavení takovéto
šablony je HTML soubor. Místo HTML v šabloně lze ovšem použít jakýkoliv jiný
jazyk (nebo prostý text) a výsledkem sestavení pak bývá opět tento jazyk (či
prostý text). To umožňuje splnit cíl práce číslo 2 v podkapitole 1.4.
Základní Razor syntaxe
Razor šablona obsahuje v běžném případě text ve výsledném formátu, který
je beze změny zkopírován do výsledného souboru. Pokud chceme psát C# kód,
použijeme některou z Razor značek následovanou kódem. První možností je použít syntaxi @výraz, kde výraz je C# proměnná nebo funkce a nemůže obsahovat
mezery. Razor automaticky rozpozná konec výrazu výraz, vykoná ho a nahradí
ho ve výsledném dokumentu jeho textovou reprezentací. Textová reprezentace je
určena buď pomocí rozhraní IHtmlContent, nebo metodou ToString. Příklad použití této syntaxe vidíme na obrázku 3.1, který obsahuje text <p> a </p> ve
výsledném HTML formátu a výše popsanou Razor syntaxi s metodou DoSomething. Při sestavení šablony je HTML kód beze změny zkopírován do výsledného
dokumentu, funkce DoSomething je zavolána s parametrem „hello“ a výsledek
přidán do výsledného dokumentu. Pokud by tedy například tato funkce vracela
řetězec „Ahoj!“, výsledný dokument bude obsahovat řetězec „<p>Ahoj!</p>“.
<p>@DoSomething("hello")</p>

Obrázek 3.1: Ukázka Razor syntaxe @výraz
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Druhou možností je použít syntaxi @(výraz), která funguje podobně jako výše
zmíněná @výraz syntaxe. Jediným rozdílem je, že explicitně uvádíme konec výrazu. Tuto syntaxi chceme použít, pokud automatické zjištění konce nefunguje
podle našich představ. Na obrázku 3.2 vidíme příklad použití této syntaxe, který
zavolá funkci Math.PI, odečte jedna a vrátí tuto hodnotu. Výsledný dokument
tedy bude obsahovat řetězec „Value: 2,1415926535897931“. Pokud bychom vynechali závorky (a tedy použili syntaxi @výraz), konec výrazu se automaticky vyhodnotí těsně za Math.PI a výsledný dokument bude obsahovat řetězec „Value:
3.1415926535897931 - 1“.
Value: @(Math.PI − 1)

Obrázek 3.2: Ukázka Razor syntaxe @(výraz)
Třetí možností je použít syntaxi @{kód}, která vykoná vložený C# kód, ale ve
výsledném dokumentu nahradí celý blok prázdným řetězcem (místo textové reprezentace výsledku jako v předchozích případech). Příklad vidíme na obrázku 3.3,
který v první části uloží řetězec „Text“ do proměnné quote. Tato část současně
do výsledného dokumentu nic nevloží. Vložení provede až druhá část příkladu,
která používá syntaxi @výraz. Výsledný dokument tedy bude obsahovat řetězec
„<p>Text</p>“.
@{
var quote = "Text";
}
<p>@quote</p>

Obrázek 3.3: Ukázka Razor syntaxe @{kód}

Pokročilá Razor syntaxe
Velkou výhodou Razoru je, že obsahuje velké množství příkazů a pokročilé
syntaxe pro často používanou funkčnost. Konkrétně zmíníme možnost psaní textu
ve výsledném formátu uvnitř bloků C# kódu. V případě HTML se rozpoznání děje
automaticky, nebo můžeme použít Razor příkaz @:, který umožní interpretovat
zbytek řádku jako kód ve výsledném formátu. Uvnitř takovéhoto bloku lze znovu
použít některý z příkazu pro vstup do C# bloku. Příklad této funkcionality vidíme
na obrázku 3.4.
@{
var cSharp = "C#";
<p>HTML, @cSharp</p>
@:HTML, @cSharp.
}

Obrázek 3.4: Ukázka pokročilé Razor šablony
Obrázek 3.4 obsahuje blok @{kód}, který normálně do výsledného dokumentu
žádný text nepřidává. V tomto případě ale Razor automaticky rozpozná sekci
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s HTML tagem uvnitř bloku kódu a přidá ho do výsledného dokumentu. Pokud se
nejedná o automaticky rozpoznatelný HTML tag, můžeme použít příkaz @:, který
přidá celý zbytek svého řádku do výsledného dokumentu. Dále v příkladu vidíme
možnost použití syntaxe @výraz uvnitř těchto bloků, který systém opět přepne do
C# módu a nahradí proměnnou cSharp její hodnotou „C#“. Výsledný dokument
tedy bude po sestavení obsahovat řetězec „<p>HTML, C#</p> HTML, C#“.
Díky této funkcionalitě existují řídící příkazy, například @if, @for nebo @foreach, které mohou přímo generovat výsledný dokument a jsou jednoduché k použití. Příklad příkazu @if vidíme na obrázku 3.5. Razor v tomto příkladu zjistí,
jestli je v proměnné value sudá hodnota a pokud ano, do výsledného dokumentu
přidá text „The value was even.“. Pokud byla v proměnné lichá hodnota, do
výsledného dokumentu není nic přidáno. Toto přidání textu do výsledného dokumentu ze C# bloku je umožněno příkazem @:. Všimněme si, o kolik je podmíněné
zobrazování textu v Razoru jednodušší než v původním šablonovacím systému
(viz podkapitola 2.2).
@if (value % 2 == 0)
{
@:The value was even.
}

Obrázek 3.5: Ukázka použití příkazu @if
Další příklady Razor syntaxe lze nalézt v referenční dokumentaci Razoru [5],
z které byly převzaty příklady použité v této sekci 3.3.1. Také si všimněme, že fungování Razoru je principiálně velmi podobné fungování původního šablonovacího
systému.

3.3.2

Popis knihovny

RazorLight je šablonovací systém, který jako svůj jazyk šablon používá Razor.
Datový zdroj lze nastavit libovolný, navíc existují předpřipravené zdroje pro časté
případy. Sestavení šablony probíhá ve dvou krocích a je zobrazen na obrázku 3.6.
V prvním kroku dojde ke kompilaci (ang. compile) šablony, kdy RazorLight z textové reprezentace šablony vytvoří C# třídu s metodou k vykreslení výsledného
dokumentu. Tato funkce má jako svůj jediný argument datový model, z kterého
získá potřebná data. Druhým krokem sestavení šablony je její vykreslení (ang.
render), kdy se použije zkompilovaná třída, systém zavolá její metodu pro vykreslení, předá jí datový model a vykreslí (vygeneruje) výsledný dokument.

Obrázek 3.6: Princip sestavení šablony RazorLightem
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Z minulého odstavce víme, že při kompilaci šablony je vytvořena C# třída.
Jednou z užitečných funkcí RazorLightu je možnost pro každou šablonu určit
předka této vytvořené třídy. Tohoto předka budeme nazývat zdrojová třída šablony. To nám umožňuje vytvořit třídu s často používanými metodami, z které
uděláme zdrojovou třídu všech šablon a díky tomu budou její metody dostupné
z kódu každé šablony. Tím jsme schopni zajistit cíle práce číslo 4 a 5 v podkapitole
1.4.
Příklad použití
Příklad použití knihovny RazorLight uvnitř C# projektu je pro představu
uveden na obrázku 3.7. Na prvním řádku kódu nejdříve vytvoříme RazorLight
engine, který slouží ke kompilaci šablon. Na druhém řádku vytvoříme šablonu
s textem „Hello, @Model.Name!“, která používá proměnnou Name z datového
zdroje, který je uložen v proměnné Model. Na třetím řádku pomocí anonymní
třídy vytvoříme datový zdroj, který obsahuje proměnnou Name s hodnotou „John
Doe“. Na čtvrtém řádku použijeme engine a datový zdroj k sestavení šablonu,
výsledek uložíme do proměnné result. Výsledkem sestavení bude po nahrazení
proměnné @Model.Name hodnotou z datového zdroje řetězec „Hello, John Doe!“.
Pomocí klíče „key“ na čtvrtém řádku můžeme později vykreslit tuto šablonu bez
nutnosti opětovné kompilace, která je časově velmi náročná.
1
2
3
4

var engine = new RazorLightEngineBuilder().Build();
var template = "Hello, @Model.Name!";
var model = new {Name = "John Doe"};
string result = await engine.CompileRender("key", template, model);

Obrázek 3.7: Ukázka použití RazorLightu (převzato z webu [6])

3.3.3

Vhodnost použití

V této sekci shrneme vhodnost použití knihovny RazorLight pro náš systém
a ověříme, jestli je schopna splnit všechny cíle práce stanovené v podkapitole 1.4.
RazorLight:
• je šablonovací systém, je tedy schopný sestavovat šablony a splnit cíl 1,
• je schopný sestavit výsledný dokument v libovolném textovém formátu,
splňuje tedy cíl číslo 2,
• umí používat libovolný datový zdroj, tedy i MSSQL databázi, splňuje tedy
cíl číslo 3,
• podporuje jednoduché vytváření a upravování funkcí, které lze používat ve
všech šablonách (viz sekce 3.3.2), splňuje tedy cíle číslo 4 a 5,
• používá jazyk šablon Razor, který je dostatečně silný k implementaci existujících šablon, navíc obsahuje funkce k vylepšení omezení původního systému
(viz podkapitola 2.2), splňuje tedy cíle číslo 7 a 8,
27

• umožňuje cachování zkompilovaných šablon, díky čemuž by sestavovaní šablon mělo být dostatečně rychlé pro splnění cíle číslo 9,
• je použitelný v rámci .NET Core C# projektu, splňuje tedy i cíl číslo 10.
Celkové shrnutí
S knihovnou jsme schopni dosáhnout všech našich vytyčených požadavků stanovených v podkapitole 1.4. Časově se jedná o mnohem lepší řešení než implementovat vlastní systém, nejenom co se týče vývoje, ale i údržby systému. Zpětné
hodnocení práce s knihovnou RazorLight, její výhody a nevýhody lze najít v závěru této práce.

3.4

Překlad existujících šablon

Nyní, když jsme se rozhodli použít v našem systému odlišnou syntaxi pro
šablony, musíme vyřešit problém zachování použitelnosti již existujících šablon
z původního systému (viz cíl číslo 7 v podkapitole 1.4). Vzhledem k tomu, že se
jedná o tisíce používaných šablon, potřebujeme vytvořit automatický překladač
šablon ze staré syntaxe do syntaxe nové.
Z podkapitoly 2.1 víme, že se jazyk šablon původního systému skládá ze 3
elementů; obyčejného textu, klíčových slov a formátovacích značek. Princip fungování překladače je nahrazení klíčových slov a formátovacích značek C# kódem
se stejnou sémantikou. Na obrázku 3.8 vidíme příklad šablony v původní syntaxi, kterou chceme přeložit do nové syntaxe. Šablona slouží k vypsání zítřejšího
data s aktuálním časem, obsahuje obyčejný text „Meeting:“ a klíčové slovo Date
s parametrem 1. Na obrázku 3.9 vidíme tuto šablonu přeloženou do nové syntaxe.
Obyčejný text zůstal nezměněn, zatímco klíčové slovo bylo přeloženo do C# kódu
se stejnou sémantikou tak, že obě šablony po sestavení ve stejný čas vytvoří stejné
výsledné dokumenty.
Meeting: {Date.1}

Meeting: @DateTime.Now.AddDays(1)

Obrázek 3.8: Původní syntaxe

Obrázek 3.9: Nová syntaxe

Všimněme si, že takto přeložená šablona je podstatně delší a méně přehledná.
Proto jsme v novém šablonovacím systému vytvořili metodu pro každé klíčové
slovo z původního systému. Tím jsme podstatně zjednodušili text přeložených
šablon a odstranili duplicitní kód, který by se vyskytoval v mnoha šablonách. Na
obrázku 3.10 vidíme zjednodušení příkladu z obrázku 3.9 nahrazením kódu funkcí
Date. S použitím funkce Date je složitost přeložené šablony podobná původní
nepřeložené šabloně. Tyto funkce nám také umožňují ošetřit okrajové podmínky
a zpracování parametrů pro jednotlivá klíčová slova a formátovací značky.
Meeting: @Date(1)

Obrázek 3.10: Nová syntaxe s použitím funkce
28

Překlad klíčového slova Include
Ze sekce 2.1.2 víme, že klíčové slovo Include slouží k vložení vnořené šablony.
Překladač syntaxe šablon překládá toto klíčové slovo nadřazené šablony na volání funkce Include, která pomocí knihovny RazorLight sestaví vnořenou šablonu
a vloží text jejího výsledného dokumentu na místo zavolání této funkce v nadřazené šabloně. Při sestavení vnořené šablony je této šabloně předán odkaz na stejný
datový model, který používá i nadřazená šablona. Tím mají obě šablony zajištěn
přístup ke sdíleným datům. Technicky je při každém vložení vnořené funkce vytvořena nová instance potomka zdrojové třídy šablony (definice viz 3.3.2), které
je předán datový model nadřazené šablony.

3.4.1

Integrace systému

Původní (stávající) šablonovací systém je ve firmě Alza.cz používán současným interním systémem, zatímco náš nový systém je používán novým interním
systémem. Vzhledem k tomu, že je momentálně používán starý interní systém, je
potřeba implementovat integraci našeho nového šablonovacího systému do starého
interního systému, který zná a umí pracovat pouze s šablonami z původního šablonovacího systému.
Tento problém jsme vyřešili tak, že se šablony uchovávají a upravují pouze ve
staré syntaxi ve starém interním systému. Při každé změně v tomto systému se
nejen uloží tato změna ve staré syntaxi, ale také se zavolá překladač, který uloží
přeloženou verzi šablony v nové syntaxi do nové oddělené databáze. Kdykoliv
starý interní systém chce sestavit šablonu, přepošle tento požadavek novému internímu systému, který danou šablonu sestaví a vrátí výsledek. Tím jsme umožnili
používání nového šablonovacího systému uvnitř starého interního systému, který
takto vůbec nemusí znát ani novou syntaxi, a ani jak šablony v této syntaxi sestavovat. Nevýhodou tohoto přístupu je nemožnost úpravy šablon v nové syntaxi.
Až se začne používat pouze nový interní systém, tak se všechny šablony naposled přeloží překladačem. Staré šablony i překladač už poté nebudou potřeba a
můžou se zahodit. Od té doby se budou všechny šablony upravovat v nové syntaxi
v novém interním systému.
Postupné nasazení
Tento postup mimo jiné také umožňuje postupné nasazení nového šablonovacího systému do provozu. U šablon ve starém interním systému si tento systém pamatuje to, kterým šablonovacím systémem je má sestavovat. Díky tomu
můžeme postupně zvětšovat množinu šablon, kterou sestavuje nový šablonovací
systém, zatímco zbylé šablony jsou pořád sestavované původním šablonovacím
systémem.

3.5

Výběr textu šablony

Dalším problémem, kterým jsme se při vývoji zabývali, je způsob implementace textů šablon a jejich výběru při sestavování. Nejdříve si připomeňme, jak
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texty šablon a jejich výběr funguje v původním systému. Ze sekce 2.1.1 víme,
že existují čtyři kategorie textů (jazyky, pobočky, e-shopy a jiné). Také víme, že
existují čtyři typy šablon (jazyk, pobočka, e-shop a text) a jaké texty mohou obsahovat. Ze sekce 2.1.2 dále víme, že k výběru textu šablony, který se použije při
sestavení se používají klíčová slova Language, Branch, EshopSite a DefaultVariant a jak fungují. Každé z kategorií jazyky, pobočky a e-shopy odpovídá jedna
tabulka v databázi (obsahující id, jméno a další údajů).
Vzájemné propojení výše zmíněných pojmů vidíme na obrázku 3.11. Každý typ
šablony může obsahovat pouze některé kategorie textů, mezi nimiž může vybírat
pomocí určitých klíčových slov zobrazených na obrázku. Většina kategorií textů
obsahuje jména podle určité tabulky v databázi interního systému.

Obrázek 3.11: Fungování textů šablon v původním systému

3.5.1

Nevýhody původního systému

Fungování příkazů Language, Branch a EshopSite je bezproblémové, protože
jako svůj argument používají neměnné id v rámci odpovídající tabulky v databázi. Problém nastává při použití příkazu DefaultVariant, který jako svůj argument používá jméno v rámci odpovídající tabulky v databázi. Pokud se ale toto
jméno změní, tak všechny šablony, které ho používaly, přestanou správně fungovat. Obecně chceme entity z databáze rozpoznávat spíše podle číselného id, než
podle jména.
Další nepěknou vlastností původního systému je existence kategorie Jiné,
která při správném návrhu šablon není potřeba. Tyto texty by s malým úsilím navíc při tvorbě příslušných šablon bylo možné nahradit textem z nějaké jiné
kategorie. Jedinou výjimkou je text šablon s názvem Výchozí, který je potřeba.
Navíc jediná možnost jak použít text z této kategorie je klíčové slovo DefaultVariant, jehož nevhodnost používání jsme již zmínili.
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Další nevýhoda původního systému je existence typu šablon Text, která může
obsahovat texty ze všech kategorií. Tento typ není při správném návrhu šablon
potřeba a do systému přináší pouze zbytečnou složitost a nepřehlednost.
Poslední nevýhoda původního systému, kterou zde zmíníme, je nevhodná identifikace textů šablony v databázi. Ty jsou identifikovány jejich jménem z příslušné
tabulky. Toto řešení není ideální jednak kvůli možné kolizi jmen z různých tabulek, ale také v případě změny jména v jedné z těchto tabulek.

3.5.2

Vylepšení

V této sekci popíšeme, které části implementace textů šablon a jejich výběru
při sestavování jsme upravili a vylepšili.
Identifikace textů šablon
Každá kategorie textů má svoji zdrojovou tabulku, kterým jsme nově přidali
unikátní číselné identifikátory. Nově jsou texty šablony v rámci dané šablony identifikovány pomocí dvojice id zdroje a id v rámci tohoto zdroje. Díky tomu nemůže
dojít ke kolizi jmen a zároveň je systém imunní vůči změně jména textu šablony
v příslušné databázi. Také nám to umožňuje nepoužívat problémový příkaz DefaultVariant, protože každý text je identifikovatelný pomocí dvojice číselných id
a už neexistují texty, které by byly identifikovatelné pouze pomocí svého jména.
Nově vytvářené šablony
V nově vytvořených šablonách nyní nelze používat tyto 3 věci:
• typ šablony Text – je potřeba vybrat jeden z typů, který omezí kategorii
jmen použitelných v nové šabloně,
• texty z kategorie Jiné – místo toho je potřeba zvolit nějakou jinou kategorii,
nebo pokud žádná z nich není vhodná, je možné založit kategorii novou,
• klíčové slovo DefaultVariant – již není potřeba, protože v rámci každé kategorie stačí vyhledávat konkrétní variantu pouze pomocí id v rámci této
kategorie. Toto obstarává nová funkce AddVariantToIncludeFunction, která
nahrazuje a sdružuje klíčová slova Language, Branch a EshopSite. Zároveň
funkce funguje pro všechny nové kategorie, které budou teprve vytvořeny.
Z důvodu zpětné kompatibility musíme výše uvedenou tři věci podporovat
pro existující šablony. Pro nové šablony to ale neplatí a slibujeme si od nich větší
jednoduchost použití i pochopení, zatímco možnosti šablon zůstanou nezmenšeny.
Zároveň v duchu výše uvedeného byla přidána nová kategorie MessageProvider, která obsahuje všechny podporované poskytovatele odesílání šablon. Součástí
jsou například poskytovatelé pro odesílání sms zpráv, emailů, fb zpráv atd. Tuto
kategorii můžeme využít například když chceme odeslat konkrétní zprávu danému
zákazníkovi pomocí komunikačního kanálu dle jeho výběru.
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Shrnutí
Závěrem této sekce shrneme výše popsané změny pomocí obrázku 3.12, který
ukazuje jak vypadá fungování textů šablon pro nově vytvořené šablony. Každému
typu šablony odpovídá právě jedna kategorie textů, mezi nimiž lze vybírat pomocí jedné funkce AddVariantToIncludeFunction. Každé kategorii textů odpovídá
právě jedna tabulky v databázi interního systému, která obsahuje možná jména
textů v rámci dané kategorie. Všimněme si zjednodušení fungování oproti výběru
textů šablon v původním systému, který je zobrazen na obrázku 3.11.

Obrázek 3.12: Fungování textů šablon v novém systému

3.5.3

Správa variant

Data pro varianty textů (viz sekce 2.1.1) pocházejí z různých tabulek v databázi. Navíc data pro kategorii jmen Jiné jsou z výčtového typu. Pro pohodlnou
práci s těmito daty je potřebujeme mít na jednom místě. Toho lze dosáhnout
několika způsoby, které nyní uvedeme a zvážíme jejich vhodnost. Po řešení požadujeme možnost paralelního přístupu, protože k datům může přistupovat více
dotazů souběžně.
Průběžné načítání
Průběžné načítání je nejjednodušší možností práce s těmito daty. Jeho největší
nevýhodou jsou opakované dotazy do databáze na stejná data. Vzhledem k tomu,
že tyto data potřebujeme při každém sestavení šablony alespoň jednou, je toto
řešení příliš časově náročné.
Tabulka
Druhou možností je uložení těchto dat do databázové tabulky, v které budeme
data pravidelně aktualizovat. Tato možnost je dostatečně rychlá a databáze za nás
32

řeší možnost paralelního přístupu. Další výhodou této možnosti je schopnost databáze zpracovat rychle velké množství dat. Její nevýhodou je potřeba vytvoření
příslušných databázových struktur, konkrétně tabulky, dotazů a odpovídajících
C# tříd.
Cache
Třetí možností je vytvoření cache, která si bude data pamatovat a v pravidelných intervalech je aktualizovat. Toto řešení je nejrychlejší z uvedených. Mezi
nevýhody patří nutnost vlastního zajištění bezpečnosti paralelního přístupu a
nevhodnost řešení pro velké množství dat.
Na základě výše uvedeného zhodnocení řešení jsme vybrali implementaci pomocí cache. Nejdůležitějším kritériem při výběru byla rychlost řešení, protože
k uloženým datům bude přistupováno při každém sestavení šablony (a to většinou
několikrát). Sestavování šablon je ta část systému, kterou chceme optimalizovat
co nejvíce, protože v provozu zabírá takřka celý běh programu. Druhým kritériem byla při výběru velikost dat, které momentálně obsahují necelou tisícovku
záznamů. Vzhledem k jejich relativnímu malému počtu nebylo potřeba používat
řešení s databázovou tabulkou, které by bylo vhodné při velkém množství dat.

3.6

Proměnné

Další otázkou, kterou jsme při vývoji nového systému řešili, je způsob implementace proměnných. Nejdříve si shrneme, co víme o proměnných v původním
šablonovacím systému. Ze sekce 2.1.2 víme, že k vytvoření proměnné v původním systému slouží klíčová slova Declare a Query. Obě vytvářejí nebo upravují
slovníky proměnných, které jsou globální v rámci sestavení jedné šablony (včetně
vnořených šablon). Z podkapitoly 2.2 víme, že nevýhodou proměnných v původním systému je zejména nutnost jejich dvouslovných názvů a neexistence lokálních
proměnných.

3.6.1

Globální proměnné

Nejdříve se budeme zabývat implementací globálních proměnných. Potřebujeme nějakou slovníkovou strukturu, kterou budeme moci použít pro implementaci klíčových slov Declare a Query v našem systému. Vybírali jsme mezi dvěma
variantami, které nyní popíšeme a zvážíme jejich vhodnost použití. Pro obě varianty uvedeme příklad jejich použití, který bude řešit překlad klíčového slova
Declare uvedeného na obrázku 3.13 do nové syntaxe. Tento příklad obsahuje vytvoření proměnné Uzivatel.Jmeno a přiřazení hodnoty „Petr“ do této proměnné.
Dále chceme tuto proměnnou vypsat a poté znovu vypsat velkými písmeny.
{Declare.Uzivatel,Jmeno,Petr}
{Uzivatel.Jmeno}
{Uzivatel.Jmeno:Upper}

Obrázek 3.13: Příklad klíčového slova v původní syntaxi
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Dynamická syntaxe
První možností je použití klíčového slova jazyka C# dynamic a třídy ExpandoObject (viz online dokumentace [7] a [8]), jejichž příklad použití vidíme na
obrázku 3.14. Na řádcích 2 a 3 vidíme vytvoření slovníku pomocí objektu ExpandoObject a vložení hodnoty do slovníku, na řádcích 5 a 6 vidíme vypsání vložené
hodnoty normálně i velkými písmeny.
Výhodou tohoto přístupu je krásně jednoduchá syntaxe při používání objektu
ExpandoObject jako slovníku pro proměnné. Příklad této syntaxe vidíme v příkladu na řádcích 3, 5 a 6, kde podobně jako v původním šablonovacím systému
použijeme proměnnou Uzivatel.Jmeno pro přiřazení i zobrazení hodnoty. Nevýhodou tohoto řešení je jeho značná pomalost při běhu programu. Závěrem poznamenejme, že tento příklad je mírně zjednodušený, protože při vytváření slovníku
(objektu ExpandoObject) musíme zkontrolovat, jestli už neexistuje, abychom nesmazali jiné hodnoty, které ve slovníku již byly uložené.
1
2
3
4
5
6

@{
dynamic Uzivatel = new ExpandoObject();
Uzivatel.Jmeno = "Petr";
}
@Uzivatel.Petr
@Uzivatel.Petr.ToUpper()

Obrázek 3.14: Příklad dynamické syntaxe

Slovníková syntaxe
Druhou možností je použití generického slovníku Dictionary<string,object>,
jehož klíče budou názvy proměnných a hodnotami hodnoty těchto proměnných.
Jelikož hodnoty proměnných můžou být různé třídy, musíme použít jako typ této
hodnoty obecnou třídu object. Příklad použití této syntaxe vidíme na obrázku
3.15. Na řádcích 1 a 2 opět vidíme vytvoření slovníku a vložení hodnoty, na
řádcích 4 a 5 vidíme vypsání hodnoty proměnné normálně i velkými písmeny.
Výhodou tohoto řešení je jeho jednoduchost a rychlost, nevýhodou je složitý
přístup k položkám slovníku a nutnost časté ruční konverze dat. Tyto nevýhody
můžeme vidět i na obrázku 3.15, kde nám při oproti obrázku 3.14 přibyly na
řádku 2, 4 a 5 uvozovky i hranaté závorky a na řádku 5 jsme museli provést ruční
konverzi vrácené hodnoty na třídu String pomocí metody ToString, abychom
mohli použít její metodu ToUpper.
1
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5

@{var Uzivatel = new Dictionary<string,object>();
Uzivatel["Jmeno"] = "Petr";
}
@Uzivatel["Petr"]
@Uzivatel["Petr"].ToString().ToUpper()

Obrázek 3.15: Příklad slovníkové syntaxe
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Na základě výše zmíněných výhod a nevýhod jsme nejprve zvolili dynamickou
syntaxi. Hlavním důvodem byla jednoduchost přístupu k hodnotám proměnných
při použití této syntaxe. Bohužel se při následném testování ukázala tato metoda jako příliš pomalá (detailněji se o tomto tématu zmiňujeme v podkapitole
3.7). Proto jsme nakonec museli zvolit slovníkovou syntaxi. Používání globálních
proměnných tedy přináší jistou netriviální režii v podobě nesnadného zápisu proměnných a občasné nutnosti konverze typů.
Null propagace
Jak jsme již zmiňovali v sekci 2.2, jedním z paradigmat původního šablonovacího systému je snaha o zotavení se z co největšího počtu chyb. To se projevuje
i v případě proměnných, kde použití neinicializované proměnné vrátí null hodnotu (která se při vložení do výsledného dokumentu chová jako prázdný řetězec).
Ostatní klíčová slova a formátovací značky mají definované speciální chování, pokud tuto null hodnotu použijeme jako jejich parametr. Většinou neudělají nic,
nebo tuto hodnotu považují za prázdný řetězec.
Ačkoliv s tímto paradigmatem nesouhlasíme a přišlo by nám vhodnější tuto
chybu oznámit pomocí výjimky a ukončit sestavení šablony, tak kvůli zachování
správné funkčnosti existujících šablon musíme toto chování zachovat. Proto jsme
pro proměnné vytvořili speciální třídu, která se chová jako slovník, ale při dotazu
na neexistující (neinicializovanou) proměnnou vrátí null místo vytvoření výjimky.
Slovník Data
Pokud chceme mít v našem systému globální proměnné, je potřeba tyto proměnné předat každé vnořené šabloně před jejím sestavením, aby je během sestavení mohla používat. Knihovna RazorLight nám umožňuje předat šabloně jeden
datový zdroj (viz 3.3.2), čehož jsme se rozhodli využít pro globální proměnné.
Proto má každá šablona přístup k jednomu slovníku globálních proměnných, který
jsme pojmenovali Data. Tento slovník se předává vnořeným šablonám výše popsaným principem a proto se jedná o globální proměnné. Alternativní možností by
bylo použití konceptu jazyka C# reflexe (viz online dokumentace [9]), který by
nám dovolil mít globální proměnné i mimo náš jeden globální slovník, ale jedná
se o příliš pomalé řešení.
Case (in)sensitivity
Celý původní systém je case-insensitive (tj. nerozlišuje mezi malými a velkými písmeny). To způsobilo problémy při překladu šablon do nového systému,
neboť jazyk C# je case-sensitive (tj. rozlišuje mezi malými a velkými písmeny) a
tedy dvě proměnné, které byly v původním systému identické, se mohli v novém
systému stát různými proměnnými.
Proto, pokud hledáme proměnnou ve slovníku Data (viz 3.6.1), hledání vždy
probíhá v case-insensitive režimu. Tato funkčnost může být matoucí pro uživatele
našeho systému, protože v rámci jazyka C# je téměř všechno case-sensitive, ale
opět kvůli použitelnosti existujících šablon jsme neměli na výběr a museli dodržet
konvenci z původního systému.
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3.6.2

Vnořené proměnné

Původní systém umožňuje vložit do globálního slovníku s proměnnou další
vnitřní slovník. Tato funkce se nám hodí i pro implementaci slovníku Data (viz
sekce 3.6.1), abychom do něj mohli vkládat vnořené slovníky proměnných. Proto
jsme se rozhodli tuto funkci implementovat v našem systému. To ale není tak
jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ukážeme si několik možností
jak by se tento problém dal řešit včetně naivního, nefunkčního řešení, zvážíme
jejich výhody a nevýhody, a vybereme řešení, které použijeme.
Naivní řešení
Prvním řešením, které by nás mohlo napadnout, je vložit do našeho C# slovníku (třída Dictionary<string,object>) druhý slovník stejného typu. Příklad použití tohoto řešení vidíme na obrázku 3.16. Výsledek výrazu Uzivatele["Petr"] ale
vrátí proměnnou typu object, na kterém nemůžeme zavolat indexer a chtít vrátit
jeho položku „Jmeno“.
@Uzivatele["Petr"]["Jmeno"]

Obrázek 3.16: Naivní řešení

Přetypování výsledku
Jednou z možností, kterou bychom mohli opravit naivní řešení, je výsledek
přetypovat. Příklad přetypování vidíme na obrázku 3.17. První řádek zobrazuje
přetypování pomocí extension metody (viz dokumentace [10]) ToDic, druhý řádek
spojuje přetypování spolu se získáním hodnoty „Petr“ do metody GetDic. Toto
řešení řeší výše zmíněný problém naivního řešení, ale pořad nefunguje správně.
Pokud slovník Uzivatele nebude obsahovat hodnotu „Petr“, pak nám dle 3.6.1
vrátí null, na kterém ale zavolání indexeru s parametrem „Jmeno“ skončí výjimkou NullReferenceException. To však můžeme jednoduše opravit, pokud metody
ToDic a GetDic upravíme tak, aby v tomto případě vracely prázdný slovník.
@Uzivatele["Petr"].ToDic()["Jmeno"]
@Uzivatele.GetDic("Petr").["Jmeno"]

Obrázek 3.17: Řešení s přetypováním výsledku

Složený argument
Další možností je složit všechna postupná volání indexerů do jednoho volání,
kdy jednotlivé parametry oddělíme tečkou. Příklad vidíme na obrázku 3.18.
@Uzivatele["Petr.Jmeno"]

Obrázek 3.18: Řešení se složeným argumentem
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Výhodou tohoto řešení je jednoduchost jeho zapsání a vyřešení výše zmíněných problémů elegantním způsobem. Nevýhodou je mírná nepřehlednost pro
všechny, kdo neví, jak tato syntaxe funguje, a nemožnost použít tečku uvnitř
jména parametru. Implementační detaily tohoto řešení zmiňujeme v sekci 4.2.2.
Na základě porovnání výše jsme se rozhodli pro použití syntaxe se složeným
argumentem. Hlavním důvodem je, že toto řešení je mnohem přehlednější a kratší
k zapsání uvnitř šablony, než ostatní funkční řešení. Přesto je v plánu této funkce
využívat jen zřídka, neboť ve většině šablon není potřeba.

3.6.3

Lokální proměnné

Z podkapitoly 3.4 víme, jak funguje vkládání vnořených šablon v našem systému. Uvědomme si, že pokud v šabloně vytvoříme lokální proměnnou, tak její
platnost bude lokální i v rámci sestavování šablon. To jest, můžeme ji používat
v rámci aktuálně sestavované šablony, ale už ne ve vnořených (ani nadřazených)
šablonách. Připomeňme, že absence lokálních proměnných je jednou z nevýhod
původního systému zmíněných v sekci 2.2, které jsme chtěli vylepšit.
Výhody používání lokálních proměnných jsou podobné jako výhody používání
lokálních proměnných v libovolném vyšším programovacím jazyce, proto je zde
nebudeme zmiňovat. Jednou ze specifických výhod je možnost nemuset používat
obecné globální slovníky, které mají svoje nevýhody, když to není potřebné. Místo
toho můžeme použít silně typované lokální proměnné. Lokální proměnné tedy
chceme používat kdykoliv to je možné a jejich používání chceme v novém systému
podporovat.

3.7

Optimalizace

Po skončení implementace našeho systému bylo potřeba otestovat rychlost sestavování šablon. Pro testování jsme vybrali nejpoužívanější šablonu z původního
šablonovacího systému, která je zároveň jednou z nejsložitějších. Tato šablona
obsahuje kolem 60 vnořených šablon s maximální hloubkou vnoření kolem 10.
Po spuštění sestavení této šablony s jejími testovacími parametry jsme zjistili, že
sestavení trvá kolem 30 sekund1 . Pro porovnání, původní systém tuto šablonu sestavil téměř okamžitě, odhadem za 100-200 milisekund. Proto jsme museli zjistit,
jak náš systém zrychlit. Cílem zrychlení bylo dosáhnout překladu nejvýše za 200
milisekund, tj. systém by měl sestavovat šablony 150krát rychleji.

3.7.1

Odstranění dynamics

Prvním velkým zpomalením systému se ukázalo být používání C# konceptu
dynamic v rámci dynamické syntaxe globálních proměnných (viz sekce 3.6.1),
tento koncept je znám svou časovou náročností. Proto jsme se rozhodli opustit
tuto syntaxi a použít slovníkovou syntaxi, která je popsána též v sekci 3.6.1. Tato
změna zrychlila překlad výše zmíněné šablony z 30 sekund na 7 sekund. To je
podstatně lepší, ale pořád ne dostatečné v rámci našich stanovených cílů.
1

Testování rychlosti probíhalo na počítači s procesorem Intel Core i7-6700 a 16GB RAM,
operační systém Windows 10 Pro.
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3.7.2

Cachování kompilace

Druhým velkým zpomalením systému se ukázalo být kompilování šablon (viz
sekce 3.3.2) při každém sestavení šablony, protože kompilace je časově velmi náročná. Knihovna RazorLight poskytuje cache pro zkompilované šablony, navíc
v případě nedostatečnosti lze tuto vestavěnou základní cache nahradit vlastním
řešením. Tuto cache jsme původně omylem nepoužili. Po jejím použití se zrychlil
čas sestavení šablony, pokud je tato šablona již uložená v cachi, ze 7 sekund na
pouhých 150 milisekund. Tím jsme dosáhli stanovené rychlosti a současně i rychlosti původního systému. Jedinou nevýhodou oproti původnímu systému je tedy
první spuštení, které trvá v tomto případě 7 sekund.
Invalidace cache
Prostředí, v kterém náš systém běží, nespouští pouze jednu instanci našeho
systému, ale spouští instancí více (pokud to je z výkonnostních důvodů potřeba).
Při použití cache může ovšem nastat následující problém: pokud jedna instance
našeho systému uloží do cache zkompilovanou šablonu a jiná instance změní text
této šablony, pak první instance o této změně neví, nesmaže starý text z cache, a
všechna následující sestavení šablony v této instanci používají starou verzi textu
šablony.
Nejjednodušším řešením tohoto problému je při změně textu šablony v jedné
instanci tuto změnu uložit do databáze a poslat zprávu o změně textu všem ostatním instancím. Všechny instance si smažou daný text šablony z cache, pokud ho
tam mají a při dalším sestavení si načtou z databáze aktuální text, čímž se zabrání vzniku chyby. Jelikož prostředí, v kterém náš systém běží, podporuje poslání
zprávy ostatním běžícím instancím, a toto poslání je jednoduché k implementaci,
rozhodli jsme se tímto způsobem vyřešit problém invalidace cache.

3.8

Zdrojová třída šablon

Ze sekce 3.3.2 víme, co je to zdrojová třída šablony a k čemu ji používáme.
V této podkapitole ukážeme jak zdrojovou třídu šablony deklarovat, její implementaci v našem systému, co obsahuje, a nakonec možná rozšíření jejího používání
do budoucna.

3.8.1

Implementace

Pokud zdrojovou třídu šablony explicitně nespecifikujeme, tak je automaticky
zvolena třída RazorLightBasePage z knihovny RazorLight. Tato třída obsahuje
několik metod pro správné fungování knihovny a také obsahuje několik metod pro
uživatele k jednoduššímu vytváření šablon. Pokud chceme zdrojovou třídu nějaké
šablony změnit, můžeme uvnitř textu této šablony použít klíčové slovo @Inject
s parametrem X, kde X je námi zvolená třída. Tato třída musí být potomkem
třídy RazorLightBasePage.
Pro použití v našem systému jsme zvolili třídu AlzaBasePage, kterou používáme jako zdrojovou třídu pro všechny šablony. Časem bude nejspíše pro přehlednost potřeba rozdělit tuto třídu do více tříd s tím, že každá šablona si vybere,
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kterou část poskytované funkčnosti chce používat. To bude vhodné, pokud budeme mít různé skupiny šablon vyžadující různé společné C# metody, ale zatím
to není potřeba. Protože všechny šablony mají obsahovat stejný řetězec „@Inject
AlzaBasePage“ a nechceme ho ručně psát do každé šablony, tak bylo potřeba
vyřešit, jak tento řetězec připojíme na začátek všech šablon. Vybírali jsme mezi
těmito možnostmi:
Přidání do textu šablony
Prvním řešením je kontrola šablony při jejím ukládání do databáze, jestli již
obsahuje příkaz @Inject. Pokud šablona příkaz neobsahuje, tak ho na začátek
šablony přidáme. Pokud ano, nic neuděláme. Toto řešení je výhodné v tom, že
se šablona upraví pouze jednou při ukládání (které se děje velmi zřídka) a při
sestavování šablon (které se děje velmi často) nemá žádné časové nároky. Toto
řešení má několik nevýhod:
• Nemožnost používat různé zdrojové třídy šablon – tuto funkčnost bychom
v budoucnu rádi podporovali.
• Složitost kontroly, jestli daná šablona obsahuje příkaz @Inject - tento problém je nejspíše stejně těžký jako syntaktická analýza jazyka C#, protože
potřebujeme zjistit, jestli se uvedený řetězec nevyskytuje například v komentáři, v textovém řetězci atd.
• Řetězec přidáváme přímo do textu šablony – to není vhodné, protože při
načtení textu šablony uživatelé tento řetězec uvidí, přestože to pro ně není
většinou podstatná informace, a pouze to šablonu znepřehledňuje.
• Náročnost pozdější změny zdrojové třídy – opět kvůli náročnosti hledání
řetězce „@Inject AlzaBasePage“, který potřebujeme změnit.
Sloupeček v databázi
Druhým řešením je přidat do databáze ke každé šabloně sloupeček obsahující
informaci, která třída je její zdrojová třída. Výhodou tohoto řešení je přehlednost,
podpora více různých zdrojových tříd šablon a jejich jednoduchá změna. Nevýhodou je časová náročnost při každém sestavení, kdy je potřeba překopírovat
celý text šablony, protože na jeho začátek potřebujeme vložit řetězec s informací
o zdrojové třídě šablony.
Z důvodu rychlosti sestavení šablony jsme se rozhodli pro první řešení přidání
textu do šablony při ukládání. Toto rozhodnutí se později ukázalo jako chybné a
chceme časem změnit implementaci na druhé řešení pomocí sloupečku v databázi.
Při původním rozhodnutí jsme zejména přecenili časové nároky druhého řešení,
které při použití cache zkompilovaných šablon (viz sekce 3.7.2) je nulové. Navíc,
pokud šablona v cachi není, tak vedle kompilace celé šablony je toto zpomalení
neznatelné. Zároveň jsme si při původním rozhodnutí neuvědomili všechny výše
uvedené nedostatky prvního řešení, ani jejich závažnost.
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3.8.2

AlzaBasePage

Již víme, že AlzaBasePage je zdrojovou třídou všech šablon v systému a její
funkce jsou přístupné z každé šablony. Tato třída obsahuje:
1. Slovník Data – ze sekce 3.6.1 víme, že každá šablona má jeden slovník Data
globálních proměnných. Tento slovník je uložený ve třídě AlzaBasePage.
2. Funkce – z podkapitoly 3.4 víme, že jsme pro každé klíčové slovo v původním šablonovacím systému vytvořili jednu funkci. Všechny tyto funkce jsou
uložené ve třídě AlzaBasePage.
Asynchronní funkce
Většina funkcí ve třídě AlzaBasePage je asynchronních. Příklad volání asynchronní funkce Include vidíme na obrázku 3.19.
@await Include("Template1")

Obrázek 3.19: Příklad volání asynchronní funkce
Vidíme, že pokud chceme zavolat asynchronní funkci z kódu šablony, tak musíme před jméno funkce přidat klíčové slovo await. Toto klíčové slovo ale zbytečně
znepřehledňuje kód šablony. Jedno klíčové slovo navíc by nám moc nevadilo, ale
šablony často používají desítky asynchronních funkcí. Navíc, u kratších funkcí
může toto klíčové slovo prodloužit délku zapsání funkce až o 100%.
Jedním z možných řešení tohoto problému je před sestavením šablony tato
klíčová slova automaticky do kódu šablony doplnit. Výhodou tohoto přístupu
je přehlednost kódu šablon. První nevýhodou je složitost rozpoznání správných
míst, kam klíčové slovo await doplnit. Rozhodli jsme se přidat klíčové slovo await
před výskyt každého řetězce „F(“ v textu šablony, kde F je jméno funkce ze
zdrojové třídy šablon. V určitých krajních případech ale můžeme takto přidat
klíčové slovo await na místo, kde by nemělo být, případně ho nepřidat tam,
kde je potřeba. Druhou nevýhodou je mírné zpomalení sestavení šablony, které je
důsledkem vkládání několika klíčových slov await do textu většiny šablon a z toho
plynoucí opakované kopírování textu šablon v paměti počítače. Mírné zpomalení
nám ale nevadí, protože tento krok se provádí pouze jednou při načtení šablony
do cache zkompilovaných šablon (viz 3.7.2) a při načítání šablony z cache již ne.
Vzhledem k výše uvedenému jsme se rozhodli použít možnost automatického
přidávání klíčového slova await. Hlavním důvodem byla přehlednost a stručnost
kódu šablony. Výše popsaný algoritmus ale nefungoval spolehlivě a proto musel
být mírně upraven, jeho změny popisujeme ve vývojové dokumentaci v sekci 4.2.4.
Rádi bychom ale do budoucna problém volání asynchronních funkcí vyřešili jinak,
protože se jedná o příliš nespolehlivé a potenciálně problémové řešení.
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3.9

Vytváření šablon

Další důležitou věcí, kterou bychom měli vyřešit, je prostředí pro vytváření
šablon v našem systému. Od takovéhoto prostředí očekáváme zejména podporu
pro zvýrazňování syntaxe a inteligentní našeptávání kódu. V úvahu připadají tyto
možnosti:
Obyčejný textový editor
Nejjednodušší variantou je použít obyčejný textový editor. Toto řešení ovšem
nenabízí ani podporu zvýrazňování syntaxe, ani inteligentní našeptávání a proto
není vhodné.
Vlastní textový editor
Další možností je použít vlastní textový editor, kde si budeme řešit zvýrazňování syntaxe a případně i našeptávání sami. Toto řešení bylo použito v původním
šablonovacím systému. Ovšem pro náš systém není toho řešení vhodné, protože
editory s požadovanými vlastnosti pro jazyk Razor již existují a proto je zbytečné
je vytvářen znovu.
Visual Stuido
Protože Visual Studio (dále jen VS) používá Razor syntaxi i pro vývoj webových aplikací pomocí ASP.NET Core, tak obsahuje podporu pro tento jazyk.
Ačkoliv VS nezná knihovnu RazorLight, tak lze docílit správného chování VS
s touto knihovnou (viz online dokumentace [11]). Tím máme zajištěnou podporu
pro zvýrazňování Razor syntaxe a inteligentní našeptávání (včetně našeptávání
funkcí ze zdrojové třídy šablon). Dále máme také k dispozici většinu ostatních
výhod VS.
Vlastní vizuální editor
Další zajímavou možností je vytvoření vlastního vizuálního editoru, v kterém
by bylo možné vytvářet šablony pomocí drag and drop nástrojů. Výhodou tohoto
řešení je možnost nemuset znát a používat Razor a C# k vytvoření šablony,
nýbrž šablonu sestavit z připravených naprogramovaných komponent. To může
být užitečné, protože šablony často vytvářejí grafici, u kterých je nutnost rozumět
a psát v programovacím jazyce omezením. Jednou z nevýhod tohoto řešení je
omezenost výsledných šablon, kde tímto nástrojem nikdy nedocílíme takových
možností pro výslednou šablonu, jako při vytváření pomocí kódu. Ale vzhledem
ale k tomu, že náš systém slouží k vytváření emailů (a zpráv obecně), toto omezení
nám nevadí. Druhou nevýhodou je časová složitost vytvoření takovéhoto editoru,
která přesahuje rámce této práce.
Vzhledem k porovnání výše doporučujeme při vývoji šablon pro náš systém
používat editor Visual Studio, který zná Razor syntax a splňuje všechny naše
požadavky.
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4. Vývojová dokumentace
V této kapitole se budeme věnovat technickému popisu toho, jak vypadá implementace našeho šablonovacího systému. Po přečtení této kapitoly by měl mít
čtenář přehled o struktuře celého systému a rozumět účelu tříd našeho systému.
V první podkapitole popíšeme celkovou architekturu našeho systému a v každé
další kapitole popíšeme konkrétně jednu část našeho systému a její implementaci.

4.1

Architektura

Náš systém je součástí sítě mikroslužeb (ang. microservices), které dohromady
tvoří interní systém. Každá mikroslužba je samostatné C# řešení (ang. solution),
které má svůj úkol a je spuštěno samostatně. Jednotlivé mikroslužby spolu komunikují pomocí svých GraphQl rozhraní.
Cílem naší mikroslužby není pouze správa šablon a jejich sestavování, ale také
vytváření výsledných hotových zpráv pro zákazníky a jejich odesílání. Tato část
mikroslužby ale není obsahem této práce, byla vyvíjena někým jiným ,a proto
není součástí odevzdaného řešení v rámci této práce. Z toho pro nás plyne, že
náš šablonovací systém by měl v rámci mikroslužby poskytovat také rozhraní pro
sestavení šablony, které bude používat tato její druhá část.
Pro jednoduché vytváření nových mikroslužeb existují v rámci firmy Alza.cz
společné knihovny, které jsou používány všemi mikroslužbami, včetně našeho systému. Vzhledem k nemožnosti zveřejnění těchto soukromých knihoven jsme pro
účely prezentace našeho systému v rámci této práce náš systém upravili pro jejich minimální používání, ale přesto jsme museli pro zachování funkčnosti našeho
systému některé jejich části použít. Tyto části společných knihoven jsme značně
upravili a vyčlenili do speciálního projektu MyShared, jehož kód tedy z částí nebyl vytvořen v rámci této práce. Zároveň jsme museli provést pár drobných úprav
kódu i mimo tuto vyčleněnou knihovnu. Všechny změny plynoucí z důsledku náhrady společných knihoven a jejich důsledky pro náš systém jsou popsány v podkapitole 4.6.
Dependency Injection
Náš systém využívá konceptu Dependency Injection (dále jenom DI). Nechceme vytvářet přímé závislosti jedné třídy na druhé. Místo toho, pokud třída
potřebuje použít instanci jiné třídy nebo rozhraní, tak tato třída v konstruktoru
uvede všechny třídy a rozhraní, jejichž instance potřebuje ke svému fungování.
Instance tříd jsou vždy vytvářeny automaticky pomocí DI frameworku, včetně
instancí tříd, které v konstruktoru třídy uvedly jako potřebné. Tento framwork
potřebuje vědět, jaké instance má dosadit za uvedené třídy a rozhraní v konstruktoru. Tuto informaci mu předáváme v registračních třídách, které poznáme
podle koncovky Registrator (příkladem může být třída CoreRegistrator). Máme
dvě možnosti registrace třídy:
• Transient – kdykoliv třída A požádá o instanci dané třídy B, framework
vytvoří novou instanci třídy B a předá jí třídě A v jejím konstruktoru.
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• Singleton – framwork vytvoří pouze jednu instanci dané třídy B a kdykoliv
nějaká jiná třída A požádá o instanci této třídy B, framework třídě A předá
v jejím konstruktoru tuto jedinou vytvořenou instanci třídy B.
Návrhový vzor Factory
Pokud chceme v třídě použít instanci jiné třídy tak víme, že pomocí konceptu DI si o tuto instanci řekneme v konstruktoru dané třídy. Pokud ale ve
třídě potřebujeme vytvářet více instancí jiné třídy, řešíme tuto situaci pomocí
návrhového vzoru Factory. V tomto případě vytvoříme Factory třídu (továrnu)
na výrobu instancí dané třídy a pomocí DI obdržíme instanci této Factory třídy.
Poté vytváříme nové instance třídy, pomocí metody Factory třídy k tomu určené.

4.1.1

Struktura Visual Studio solution

Náš systém obsahuje tyto 4 projekty:
• Api – obsahuje GraphQl rozhraní.
• Core – obsahuje šablonovací systém a vše související. Konkrétně zapouzdření knihovny RazorLight, třídy pro práci s databází, zdrojovou třídu šablon a mnohé další.
• Tests – obsahuje sadu testů pro projekt Core.
• Examples – obsahuje třídy sloužící k vyzkoušení této aplikace.
• MyShared – jak jsme již zmínili v podkapitole 4.1, tento projekt obsahuje
upravený společný kód mikroslužeb, který nebyl z části vytvořen v rámci
této práce.

4.2

Šablonovací systém

V této podkapitole popíšeme detaily implementace šablonovacího systému
v užším slova smyslu, konkrétně tedy implementaci použití knihovny RazorLight a naše rozšíření služeb, které nám knihovna poskytuje. Všechno výše zmíněné
je součástí složky Engine projektu Core.

4.2.1

Implementace RazorLightu

Nejdůležitější částí našeho šablonovacího systému je implementace knihovny
RazorLight. Třídy, které toto mají na starosti, jsou uloženy v adresáři Engine/RazorLight. Abychom nemuseli přímo používat cizí třídy, rozhodli jsme se pro zapouzdření všech veřejných tříd z knihovny RazorLight které používáme. To se
ukázalo náročnější, než jsme předpokládali, protože knihovna s tímto postupem
nepočítá, a většina jejích veřejných tříd neimplementuje žádné rozhraní, které
bychom mohli jednoduše rozšířit.
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ITemplateEngine
Rozhraní ITemplateEngine (a jeho implementace TemplateEngine) je zapouzdřením rozhraní IRazorLightEngine z knihovny RazorLight a je nejdůležitějším
rozhraním implementace této knihovny. Na obrázku 4.1 vidíme kód tohoto rozhraní, který obsahuje dvě metody pro sestavení šablony (pojmenované CompileRender podle dvou částí sestavení šablony) a dvě metody pro odstranění zkompilované šablony z cache. Toto rozhraní je (jako jediné) používané druhou částí
naší komunikační mikroslužby (viz podkapitola 4.1), která ho používá k sestavování šablon za účelem posílání zpráv. Použití této třídy a jednotlivé parametry
vysvětlujeme v rámci uživatelské dokumentace v sekci 5.2.1.
public interface ITemplateEngine : IRazorLightEngine
{
Task<RenderedTemplate> CompileRender(string templateName, int
variant = 1, string queueParams = null, string graphQlQuery =
null, bool previewMode = false);
Task<RenderedTemplate> CompileRender(IBasePageDataObject data,
TemplateCompilationParameters compilationParameters);
Task RemoveTemplateFromCache(string templateName, bool
notifyOtherInstances = true);
void RemoveTemplateTextFromCache(string templateName, int
templateVariantId, bool notifyOtherInstances = true);
}

Obrázek 4.1: Kód rozhraní ITemplateEngine
Nejdůležitější metodou třídy TemplateEngine je metoda CompileRender zobrazená na obrázku 4.2, která používá metodu CompileRenderAsync z knihovny
RazorLight. Účelem naší výše zmíněné metody je sestavení konkrétního textu
dané šablony. Parametr data je datový model, který bude použít při sestavení
šablony (viz sekce 3.3.2), parametr parameters obsahuje jméno šablony k přeložení, identifikaci jejího konkrétního textu (varianty) a údaj, jestli jde o náhled
šablony a mají být použity testovací parametry (viz sekce 2.1.1). Obě metody
CompileRender z rozhraní ITemplateEngine uvedené na obrázku 4.1 tranzitivně
volají tuto metodu.
private async Task<RenderedTemplate> CompileRender
(IBasePageDataObject data, ITemplateTextDbParameters parameters)

Obrázek 4.2: Nejdůležitější metoda třídy TemplateEngine

TemplateTextDbParameters
V našem systému potřebujeme k identifikaci konkrétního textu šablony trojici:
jméno šablony, id varianty (určující konkrétní text v rámci šablony) a příznak,
jestli se jedná o náhled šablony. V případě, že se jedná o náhled šablony, přidáme
na začátek šablony její testovací parametry. Tyto údaje sdružuje třída TemplateDbTextParameters, jejíž strukturu vidíme na obrázku 4.3. Knihovna RazorLight
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ale povoluje možnost identifikace textu šablony pouze jedním řetězcem, proto má
tato třída metodu SaveIntoString, která tuto třídu v podstatě serializuje do jednoho řetězce, který můžeme předat knihovně RazorLight. Při výběru konkrétního
textu šablony z databáze (který je opět v našem kódu) tento řetězec pomocí
konstruktoru deserializujeme zpátky do instance této třídy a načteme podle ní
správný text šablony.

Obrázek 4.3: Struktura třídy TemplateDbTextParameters

Invalidace cache
Ze sekce 3.7.2 víme o problému invalidace cache a jeho řešení. V této sekci
popíšeme jeho implementaci. Ze sekce 4.2.1 (a obrázku 4.1) víme, že metody pro
odstranění textu šablony z cache obsahuje rozhraní ITemplateEngine. Metody
jsou dvě, jedna pro odstranění všech textů dané šablony, druhá pro odstranění
konkrétního textu dané šablony. U obou metod můžeme zvolit, jestli mají oznámit
smazání (zneplatnění) i ostatním instancím. Pokud ano, metody vytvoří pomocí
třídy InvalidateCacheMessage zprávu, která obsahuje informaci o konkrétní šabloně a textu ke smazání v instanci třídy InvalidateCachePayload. Obě tyto třídy
jsou uloženy ve složce Engine/CacheInvalidation. Zprávu zachytí instance třídy
InvalidateCacheHandler, která opět zavolá metodu RemoveTemplateFromCache,
tentokrát ale bez oznámení tohoto smazání ostatním instancím. Tím jsou vybrané
texty smazány ze všech instancí našeho systému.
Můžeme si všimnout, že tento postup může v první instanci smazat texty
z cache dvakrát. Důvod k této implementaci je ten, že není možné poslat zprávu
všem ostatním instancím, ale pouze všem instancím (včetně instance která zprávu
odesílá). Řešením by mohlo být nesmazat v první instanci cache rovnou, ale až
když instance obdržení svoji zprávu. Toto řešení jsme se rozhodli zamítnout,
protože nechceme se smazáním zbytečně čekat. Navíc, ke dvojímu smazání dojde
pouze v případě, pokud je mezi odesláním a přijetím zprávy o smazání cache
daná šablona sestavena. Dalším důvodem je to, že k úpravě šablon dochází velmi
zřídka, a proto tento proces nemusíme optimalizovat.
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Další zajímavé třídy
V této sekci uvedeme další zajímavé třídy, které se podílejí na implementaci
knihovny RazorLight. Tyto třídy jsou:
• EngineDatabaseProject – deserializuje řetězec s třídou TemplateDbTextParameters a načte z databáze odpovídající text šablony.
• EngineDatabaseProjectItem – používán třídou EngineDatabaseProject, obsahuje text šablony nalezený v databázi a jeho identifikaci (v proměnné
Key).
• CompileRenderException – je výjimka, která se vytvoří při chybě během
sestavení šablony.
• RenderedTemplate – slouží jako návratová hodnota metod pro sestavení
šablony (viz 4.1), obsahuje text šablony, její předmět a přílohy.
• TemplateEngineSettings, EngineOptions – zapouzdřují třídy z knihovny RazorLight, slouží k nastavení vlastností třídy TemplateEngine.
• TemplateCompilationParameters – jsou parametry pro sestavení šablony,
které na rozdíl od TemplateDbTextParameters obsahují jednu šablonu, ale
více jejích textů. Při sestavení šablony dojde k sestavení prvního textu v seznamu, který existuje. Tyto parametry jsou používány funkcí Include (viz
podkapitola 4.2.3).

4.2.2

Zdrojová třída šablon

V této sekci popíšeme zdrojovou třídu šablon (kterou známe z podkapitoly
3.8) a ostatní třídy, které tato třída používá. Tyto třídy jsou součástí projektu
Core ve složce Engine/BasePage.
AlzaBasePage
Již víme, že třída AlzaBasePage je zdrojovou třídou všech šablon v systému,
a její funkce jsou přístupné z každé šablony. Ze sekce 3.8.2 dále víme, že tato
třída má na starost slovník globálních proměnných Data a funkce pro zjednodušení tvorby šablon. To můžeme vidět i na obrázku 4.4 zobrazujícím strukturu
této třídy. Co se týče globálního slovníku, třída obsahuje proměnnou Data typu
IBasePageDataObject a metodu SetModel, která tuto proměnou před sestavením
šablony inicializuje. Co se týče funkcí, třída obsahuje proměnnou FunctionFactory a metody ToLower, Translate a 24 dalších pro zjednodušení tvorby šablon.
Tyto metody popisujeme v sekci 4.2.3.
IDataObject
Nejdříve, než můžeme popsat rozhraní IBasePageDataObject, jejíhož typu je
proměnná Data, musíme popsat rozhraní IDataObject. Toto rozhraní je předkem rozhraní IBasePageDataObject a je potomkem rozhraní IDictionary<string,
object>. Implementace tohoto rozhraní, třída DataObject, obsahuje proměnnou
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Obrázek 4.4: Struktura třídy AlzaBasePage
třídy Dictionary<string, object> a upravuje chování tohoto slovníku. Tato třída
se od běžné implementace slovníku liší v těchto ohledech:
• Umožňuje syntaxi složeného argumentu, kterou (i s jejími důvody) známe
ze sekce 3.6.2. Její implementaci je v metodě indexeru.
• Dotaz na neexistující (neinicializovanou) proměnnou vrátí null místo vytvoření výjimky. Důvody této úpravy známe ze sekce 3.6.1.
• Při porovnávání řetězců se ignoruje velikost písmen, tedy porovnání probíhá
v režimu case-insentive, důvody známe ze sekce 3.6.1.
IBasePageDataObject
Proměnná Data třídy AlzaBasePage obsahující slovník globálních proměnných
je typu IBasePageDataObject. Tato proměnná také slouží třídě TemplateEngine
pro ukládání parametrů pro sestavení šablony a zároveň pro vyzvednutí předmětu
a příloh výsledného dokumentu, pokud nějaké má. Strukturu tohoto rozhraní
můžeme vidět na obrázku 4.5, kde vidíme, že předkem je rozhraní IDataObject.
Toto rozhraní navíc obsahuje tyto 4 proměnné:
1. VariantsToInclude – slovník, podle jehož obsahu se vybírá, který text máme
použít při vkládání vnořených šablon.
2. Subject a Attachments – obsahují předmět a přílohy výsledné zprávy, pokud
nějaké jsou.
3. IncludedTemplates – slouží ke kontrole zacyklení při vkládání vnořených
šablon, která je popsána v sekci 4.2.3.
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Obrázek 4.5: Struktura třídy IBasePageDataObject
IPageInjector
Dalším rozhraním, které používá třída AlzaBasePage, je IPageInjector, které
pouze zabaluje třídu PropertyInjector knihovny RazorLight. Důvodem tohoto zabalení je přidání rozhraní pro účely testování, neboť třída PropertyInjector žádné
rozhraní nemá. Třída PropertyInjector slouží ke umožnění konceptu Dependency
Injection pro zdrojovou třídu šablon uvnitř knihovny RazorLight. Atributem RazorInject označíme všechny vlastnosti (properties), které chceme při vytvoření
zdrojové třídy do ní automaticky vložit. Příklad použití můžeme vidět na vlastnosti FunctionFactory, která má tento atribut. Pokud bychom tento atribut a
koncept nepoužili, pak by knihovna RazorLight nevěděla, jak má vytvořit instanci proměnné FunctionFactory. Způsob tohoto vytvoření předáváme knihovně
RazorLight pomocí třídy PropertyInjector.

4.2.3

Funkce

V této sekci popíšeme metody, které používá AlzaBasePage pro zjednodušení
tvorby šablon a jejich implementaci. Momentálně jsou všechny metody implementací některého z klíčových slov původního systému (viz sekce 2.1.2), ale časem
budou přidány další metody, pro které toto platit nebude. Nejdříve popíšeme implementaci těchto metod a cestu, která k ní vedla, a následně zmíníme některé
konkrétní metody, jejichž implementace je něčím zajímavá.
Implementace
V původní implementaci byly všechny metody třídy AlzaBasePage normálně
uvnitř této třídy. Po přidání všech metod odpovídajících klíčovým slovům z původního šablonovacího systému měla tato třída přes 500 řádků kódu a byla velmi
nepřehledná a obtížně rozšiřitelná. Proto jsme hledali cestu k zjednodušení této
třídy.
Prvním krokem bylo přesunutí všech metod sloužících k zjednodušení tvorby
šablon do vlastních tříd. Pro každou skupinu metod, které poskytovaly podobnou
funkcionalitu, jsme vytvořili jednu třídu v adresáři Engine/BasePage/Functions.
Zároveň jsme všechny tyto metody začali nazývat funkce. Některé funkce dokonce
používaly jednu nebo více vlastních tříd, pro ně jsme v tomto adresáři vytvořili
vlastní složku. Příkladem může být například složka Attachment. Tímto přesunutím jsme značně zlepšili přehlednost třídy AlzaBasePage.
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BasePageFunction
Můžeme si všimnout, že některé funkce mají parametry typu object, přestože
dané parametry můžou být jenom jednoho konkrétnějšího typu, nejčastěji typu
string nebo int. Tyto funkce přijmou argument typu object a poté ho přetypují na
správný typ. Přetypování v rámci kódu šablony by šablonu zbytečně znepřehledňovalo, a proto přetypování radši provádíme uvnitř funkcí. Proměnné typu object
vznikají při vybírání dat z globálního slovníku proměnných Data (viz nevýhody
slovníkové syntaxe v sekci 3.6.1).
Všechny funkce tedy potřebují metody pro konverzi hodnot typu object na
správné typy. To je jeden z účelů třídy BasePageFunction, která tyto metody
obsahuje a je zároveň předkem všech tříd funkcí. Tato třída je v adresáři Engine/BasePage/Functions/Core, který obsahuje třídy společné pro všechny funkce.
IBasePageFunctionFactory
Protože nechceme vytvářet instance konkrétních tříd uvnitř jiných tříd, ale
chceme používat koncept Dependency Injection, tak v tuto chvíli třída AlzaBasePage obsahovala jednu proměnnou pro každou existující funkci, jejíž instanci jsme
vytvářeli pomocí rozhraní IPageInjector (viz 4.2.2). To bylo pořád příliš nepřehledné a proto jsme hledali jednodušší cestu.
Pro další zjednodušení třídy AlzaBasePage jsme vytvořili rozhraní IBasePageFunctionFactory, jehož strukturu vidíme na obrázku 4.6. Na obrázku vidíme, že
toto rozhraní má jedinou metodu GetFunction<T>, kde T je potomek třídy
BasePageFunction. Toto rozhraní během svého prvního zavolání pomocí reflexe
najde všechny potomky třídy BasePageFunction, uloží si je do slovníku a poté
je na požádání umí vracet. Reflexe je velmi pomalý mechanismus, ale jelikož se
jedná o třídu, která je vytvořena pouze jednou pro celý běh programu, tak toto
zpomalení prvního sestavení šablony nám nevadí.

Obrázek 4.6: Struktura třídy IBasePageFunctionFactory

Include
Třída IncludeFunctions obsahuje metody, které jsou implementací klíčového
slova Include (viz 2.1.2) z původního systému. Tato třída obsahuje speciální metodu pro příkaz Include původního systému s parametrem $nahrazení. Důvodem
je speciální chování tohoto příkazu, kdy pokud neexistuje vkládaná šablona, tak
se zkusí do názvu šablony místo obsahu proměnné $nahrazení vložit na místo
znaku % prázdný řetězec. Pokud bychom tedy při překladu šablony nahradili
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rovnou znak procenta obsahem této proměnné, toto speciální chování by nebylo
možné zajistit.
Dalším problémem, který souvisí přímo s třídou IncludeFunctions je možnost
zacyklení při vkládání šablon. V existujících šablonách k zacyklení občas dojde
a původní systém má tuto situaci ošetřenou pomocí speciální chybové hlášky.
Protože v našem šablonovacím systému můžeme vložit vnořenou šablonu pouze
pomocí třídy IncludeFunctions, můžeme zacyklení řešit v této třídě. K tomu využíváme proměnnou IncludedTemplates, která je součástí globálního slovníku proměnných Data (viz sekce 4.2.2) třídy AlzaBasePage. Před vložením vnořené šablony přidáme její název do seznamu IncludedTemplates a ověříme, jestli seznam
tento název již neobsahoval. Pokud ano, vytvoříme výjimku. Po úspěšném vložení
šablony její název ze seznamu vložených šablon opět odebereme.
Repeat
Třída RepeatFunction obsahuje metodu, která je implementací klíčového slova
Repeat (viz sekce 2.1.2). Jak víme, toto klíčové slovo má velice specifické a neintuitivní chování, protože nahrazuje kolekci jejími položkami pro každou iteraci
vložení vnořené šablony a proto bylo obtížné jej rozumně implementovat. V jazyce
C# bychom rádi použili příkaz @foreach a vnořené šabloně postupně předávali
prvky iterované kolekce. Toto řešení chceme používat i pro nově vytvářené šablony. Z důvodu zachování funkčnosti existujících šablon ale není tento postup
pro existující šablony možný a proto jsme museli vyřešit implementaci klíčového
slova Repeat jinak.
Řešením tohoto problému je třída CollectionContentReplacer, která přesně
simuluje chování klíčového slova Repeat. Část struktury této třídy vidíme na obrázku 4.7. Jelikož nahrazujeme kolekci postupně jejími prvky, potřebujeme i proměnou, v rámci které toto nahrazení provedeme. Proto při vytvoření této třídy
jí předáváme slovník (který obsahuje naši kolekci) a jméno položky v tomto slovníku, které odkazuje na kolekci, kterou chceme nahrazovat. Tyto dvě věci můžeme
vidět jako lokální proměnné ve struktuře třídy. Tato třída obsahuje pouze jedinou
veřejnou metodu ReplaceCollectionByNextItem, která vrací true dokud zbývají
nějaké prvky k nahrazení. Na závěr je kolekce nahrazena opět sama sebou a tato
funkce vrátí false. Tím simulace klíčového slova Replace končí.

Obrázek 4.7: Část struktury třídy CollectionContentReplacer
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IHasher
Třída HashFuncion obsahuje metodu pro implementaci formátovací značky
Hash (viz sekce 2.1.3). Implementace této formátovací značky byla náročná, protože kromě samotného hashovacího algoritmu je provedena netriviální transformace dat. Abychom mohli tuto transformaci použít v našem systému, museli
jsme její chování zjistit ze starého delphi kódu. Tato transformace je prováděna
pomocí rozhraní IHasher a bylo by velice obtížné ji správně implementovat bez
vytvoření testů. Abychom mohli testovat její jednotlivé metody, většinu z nich
jsme přesunuli do nově vytvořené třídy HashUtils.

4.2.4

Ostatní třídy

V této sekci popíšeme ostatní třídy, které se týkají šablonovacího systému v užším slova smyslu a zatím jsme je nezmínili. Nebudeme popisovat úplně všechny,
pouze ty něčím zajímavé a netriviální.
TextVariant
Varianty textů jsou reprezentovány pomocí třídy TextVariant, která je uložena
ve složce Engine/Variants a jejíž strukturu vidíme na obrázku 4.8. Proměnná
Name je název této varianty textu, Type je její kategorie. TypeSpecificId je identifikace záznamu se jménem Name v rámci tabulky interního systému, která odpovídá dané kategorii Type. To znamená, že pro každou variantu textu je dvojice
Type a TypeSpecificId unikátní. Toho také využíváme pro vytvoření proměnné Id,
kterou získáme kombinací těchto dvou proměnných. Konkrétně vezmeme číselnou
identifikaci typu (která je v rozmezí 0 až 99) a přičteme TypeSpecificId vynásobené číslem 100. Tím dostaneme unikátní identifikátor v rámci všech variant
textů.

Obrázek 4.8: Struktura třídy TextVariant

IncludeManager
Úkolem třídy IncludeManager je výběr správného textu šablony při vkládání
vnořené šablony. Tento výběr je ovlivněn předchozím voláním funkcí zdrojové
třídy šablon AddVariantToInclude a AddDefaultVariant. Tyto funkce ukládají
své hodnoty do slovníku VariantsToInclude, který je součástí globální slovníku
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proměnných Data třídy AlzaBasePage. Na základě tohoto slovníku a typu vkládané šablony (viz sekce 2.1.1) se tato třída rozhodne, který text šablony zvolí
k jejímu sestavení. V kódu třídy si můžeme všimnou rozdílného chování pro typ
šablony Text (který je v novém systému reprezentován instancí výčtového typu
VariantTypes.Old) a pro ostatní typy šablon. Dále kód obsahuje výjimky pro typy
šablon Pobočka a Jazyk z důvodu zachování funkčnosti existujících šablon.
IListOfDataObjects
Ze sekce 2.1.2 víme, že výsledek tohoto klíčového slova (dotazu do databáze)
lze použít dvěma různými způsoby. První způsob je pomocí klíčového slova Repeat
iterovat přes celý výsledek dotazu, kde tato iterace projde všechny řádky výsledku
dotazu. Druhý způsob je použít výsledek dotazu jako normální proměnnou, kde
tímto způsobem máme přístup pouze k prvnímu řádku výsledku dotazu.
Abychom zachovali funkčnost existujících šablon, museli jsme vymyslet takovou datovou strukturu pro uložení výsledků dotazů do databáze v našem systému, aby podporovala obě výše uvedené operace. Touto datovou strukturou je
třída IListOfDataObjects, jejíž strukturu vidíme na obrázku 4.9. Zde vidíme, že
tato třída obsahuje metodu AddDataObject, pomocí které můžeme přidávat jednotlivé řádky databázového dotazu, které jsou typu IDataObject. Dále zde také
vidíme, že tato třída implementuje jednak rozhraní IDictionary<string, object>,
pomocí kterého můžeme zobrazit její první objekt, ale také rozhraní IEnumerable<IDictionary<string, object>>, pomocí kterého můžeme zobrazit postupně
všechny její objekty.

Obrázek 4.9: Struktura třídy IListOfDataObjects

ITemplateTextModifier
Toto rozhraní slouží k úpravě každého textu šablony po jejím načtení z databáze. Obsahuje funkci AddTemplateBaseClassIfNotPresent pro přidání informace
o zdrojové třídě šablony (viz sekce 3.8.1) a funkci AddAwaits pro přidání klíčového slova await před asynchronní funkce zdrojové třídy šablon (viz sekce 3.8.2),
kterou vidíme na obrázku 4.10.
Mějme funkci zdrojové třídy šablon se jménem F. Pokud bychom v kódu
šablony použili metodu XF, která tedy s funkcí F sdílí koncovou část svého názvu,
před tuto třídu by algoritmus popsaný v sekci 3.8.2 přidal klíčové slovo await,
přestože to nechceme. Proto na řádcích tři až pět přidáváme await, pouze pokud
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1 foreach (var name in _autoAwaitFunctionsNames)
2 {
3
result.Replace($" {name}(", $" await {name}(");
4
result.Replace($"({name}(", $"(await {name}(");
5
result.Replace($"@{name}(", $"@await {name}(");
6
7
result.Replace($"await await {name}(", $"await {name}(");
8 }

Obrázek 4.10: Kód metody AddAwaits
je před funkcí jeden ze znaků mezery, (, nebo @, které se nemůžou v názvu funkce
vyskytovat.
Pokud nějaká funkce zdrojové třídy šablon již měla před sebou klíčové slovo
await, tak náš kód přidal toto klíčové slovo před tuto metodu ještě jednou. Tento
problém řešíme na řádku sedm, který odebírá duplicitní výskyt slova await.
Vidíme, že náš přístup řešení volání asynchronních metod přináší několik problémů. Tyto problém jsme se sice snažili vyřešit, ale pořád existuje velké množství (značně specifických) případů, ve kterých námi zvolený algoritmus pracuje
nesprávně. Vyřešit všechny tyto případy by bylo velmi náročné. Další nevýhodou
tohoto přístupu jsou obtíže při jeho použití v rámci vytváření šablon v aplikaci
Visual Studio, protože si tato aplikace myslí, že metody voláme bez klíčového
slova await. Proto tato aplikace může označit správný kód za chybný a obráceně,
nebo špatně našeptávat kód.
Ostatní třídy a rozhraní
• IVariantCache – toto rozhraní reprezentuje cache variant textů, kterou jsme
analyzovali v sekci 3.5.3. K její aktualizaci dochází automaticky každých 24
hodin.
• VariantTypes – výčtový typ obsahující všechny možné kategorie textů (viz
sekce 2.1.1). Kategorie Jiné i typ šablony Text byly spojeny do členu Old,
protože mají k sobě velmi blízko a už je nechceme nadále používat (viz
sekce 3.5.2). Dále byl přidán člen None, který použijeme, pokud šablona
má obsahovat pouze Výchozí variantu.
• IOldVariants – rozhraní obsahující všechny možné hodnoty variant textů
z kategorie Old (původně kategorie Text).

4.3

Databáze

V této podkapitole popíšeme implementaci komunikace našeho systému s databázemi. Náš systém komunikuje s dvěma databázemi, konkrétně CommunicationManagement a Data0001. Každá databáze má vlastní sekci, kde nejdříve
popíšeme smysl a obsah databáze, a poté třídy našeho systému podílející se na
komunikaci s touto databází. Třídy komunikující s databázemi jsou uloženy v projektu Core.
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Databázové skripty
Databázové skripty jsou uloženy ve složce /dbScripts. Tato složka obsahuje
podsložky CommunicationManagement a Data0001, které obě obsahují skripty
stejnojmenné databáze. Postup vytvoření vlastní kopie těchto databází je popsán
v uživatelské dokumentaci v sekci 5.1.1.

4.3.1

Přístup do databáze z kódu

Dříve, než popíšeme obě databáze, zmíníme způsob přístupu k těmto databázím z kódu naší aplikace. Společné knihovny (viz podkapitola 4.1) používají
k přístupu k databázi knihovnu Dapper.NET (viz oficiální stránky [12]) a jelikož nám tyto knihovny značně usnadňují přístup do databáze, tak bylo potřeba
použít knihovnu Dapper.NET i v našem systému.
Abychom nevytvářeli SQL dotazy přímo v kódu, což vede ke složitému ladění aplikace, tak používáme pouze SQL procedury. Zároveň chceme, aby databáze neobsahovala logiku, ale aby všechny logika byla součástí C# aplikace.
Proto v databázi najdeme vždy jen tabulku pro ukládání dané entity a procedury
k vytvoření, přečtení, aktualizaci a smazání záznamů z této tabulky. Nevýhodou
tohoto přístupu je mírné zpomalení, protože občas musíme volat tyto procedury
vícekrát, než kdybychom pro daný případ vytvořili speciální proceduru.
S tímto řešením jsme byli spokojeni, protože je pro naše potřeby dostatečně
rychlé a zároveň zachovává naše požadavky na jednoduchost vývoje a ladění.
Těmi jsou, jak jsme již uvedli, neexistence SQL dotazů přímo v kódu aplikace a
zároveň zachování veškeré logiky v kódu aplikace.

4.3.2

Databáze CommunicationManagement

Databáze CommunicationManagement je databází našeho šablonovacího systému, kterou používáme k ukládání šablon a jejich textů. Nastavení připojení
k této databázi je v souboru appsettings.json, konkrétně klíč ConnectionStrings
a hodnota CommunicationManagement. Tato databáze obsahuje dvě tabulky:
Tabulka Templates
Tabulka Templates obsahuje data o všech šablonách, které náš systém obsahuje. Diagram se strukturou této tabulky vidíme na obrázku 4.11.

Obrázek 4.11: Diagram tabulky Templates
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Každá šablona má v databázi uložené tyto údaje:
• Template_ID je klíč tabulky, který je generovaný databází při vytvoření
nového záznamu.
• Name je jméno šablony.
• Description je popis šablony.
• DefaultParameters jsou testovací parametry používané pro náhled šablony.
• ResponsibleUser_ID je id uživatele zodpovědného za danou šablonu.
• VariantType je typ šablony.
Tabulka TemplateTexts
Tabulka TemplateTexts obsahuje data o všech textech šablon, které náš systém
obsahuje. Každá šablona může mít jeden nebo více textů. Diagram se strukturou
této tabulky vidíme na obrázku 4.12.

Obrázek 4.12: Diagram tabulky TemplateTexts
Každý text šablony má v databázi uložené tyto údaje:
• TemplateText_ID je klíč tabulky, který je generovaný databází při vytvoření
nového záznamu.
• TemplateName je název textu šablony.
• VariantId je identifikátor varianty tohoto textu (viz sekce 4.2.4).
• Text je samotný text.
Přístup k databázi
Přístup k tabulkám Templates a TemplatTexts řeší třídy ve složkách Templates a TemplateTexts. Struktura obou složek je stejná, proto ji popíšeme pouze pro
tabulku Templates. Třídou, která reprezentuje datový objekt z databáze je TemplateMemento, jejíž každá proměnná odpovídá jednomu sloupečku v příslušné
tabulce.
Rozhraní ITemplateQuery zabaluje volání databázových procedur dané tabulky, které buď hledají záznam(y) v této tabulce, nebo zjišťují jejich existenci.
Rozhraní ITemplateStore obsahuje jména databázových procedur pro vytvoření,
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upravení nebo smazání záznamů v dané tabulce. Data pro vytvoření a upravení
záznamů tyto třídy očekávají v podobě instancí tříd TemplateCreateInput a TemplateUpdateInput, které jsou ve složce Api/WriteModel/Templates.
Třída TemplateTextRepository používá a zastřešuje všechny výše zmíněné
třídy do jednoho objektu, pomocí kterého vytváříme, získáváme, upravujeme a
mažeme záznamy v tabulce Templates a pracujeme s nimi pomocí třídy TemplateMemento. Pokud chceme jiné třídě předat tato data a nechceme, aby mohla
být změněna, používáme neměnnou (ang. immutable) třídu Template, která je ve
složce Api/ReadModel/Templates. Třída TemplateTextRepository také obstarává
přístupová práva.

4.3.3

Databáze Data0001

Databáze Data0001 je hlavní databází původního interního systému jménem Konzole1 (zkráceně K1), kterou používáme jako zdroj existujících šablon
a struktur, které potřebujeme pro fungování našeho šablonovacího systému, ale
zatím nejsou součástí nového interního systému. Nastavení připojení k této databázi je v souboru appsettings.json, konkrétně klíč ConnectionStrings a hodnota
Data0001. Třídy komunikující s touto databází jsou uloženy v projektu Core ve
složce K1Queries. Tato složka obsahuje tato rozhraní:
• IK1Query je používána funkcí ExecuteQuery zdrojové třídy šablon, která
touto funkcí implementuje klíčové slovo Query z původního šablonovacího systému. Návratovou hodnotou je rozhraní IListOfDataObjects popsané v sekci 4.2.4.
• IK1TranslationQuery je používaná funkcí Translate zdrojové třídy šablon,
která touto funkcí implementuje klíčové slovo Translation z původního šablonovacího systému.
• IK1TextVariantQuery je používaná třídou VariantCache pro zjištění které
varianty textů existují.
• IK1EshopSiteQuery je používána třídou IncludeManager pro správné vložení šablony typu Jazyk.
• IK1TemplateQuery je používána překladačem šablon (viz podkapitola 3.4),
jehož implementace je popsána v sekci 4.5.
Tabulky
Abychom mohli spustit náš systém i mimo původní interní systém, který obsahuje databázi Data0001, vytvořili jsme (velmi zjednodušené) kopie těch tabulek
této databáze, které náš systém používá. Skripty k jejich vytvoření jsou ve složce
dbScripts/Data0001/CreateTables. Tyto tabulky jsou:
• Branches - -obsahuje seznam existujících poboček, používaná pro kategorii
variant Pobočky (viz sekce 2.1.1) třídou IK1TextVariantQuery.
• EshopSites – obsahuje seznam existujících e-shopů firmy, používaná pro
kategorii variant E-shopy třídou IK1TextVariantQuery.
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• Languages – obsahuje seznam podporovaných poboček, používaná pro kategorii variant Jazyky třídou IK1TextVariantQuery.
• Countries – obsahuje seznam států, používaná třídou IK1EshopSiteQuery.
• tSablony – obsahuje šablony původního šablonovacího systému ve staré syntaxi, používaná třídou IK1TemplateQuery.
• tSablonyTexty – obsahuje texty šablon původního šablonovacího systému ve
staré syntaxi, používaná třídou IK1TemplateQuery.
• Users – tabulka uživatelů, která není přímo používaná naším systémem,
ale přidali jsme ji jako testovací tabulku pro dotazy do původní databáze
pomocí rozhraní IK1Query.

4.3.4

Úpravy dat z databáze

Ze sekce 4.3.3 víme, že třída IK1Query je používaná funkcí ExecuteQuery
zdrojové třídy šablon k načítání dat z databáze. Tyto data ale nejsou vždy ve
správném formátu a proto je musíme upravit před použitím naším systémem.
Provádíme tyto úpravy:
Převod typu short na typ int
Malá celá čísla načtená z databáze nám jsou vracena jako typ Short. Toto
nám vadí, protože po uložení této hodnoty do slovníku dojde k jejímu zaboxování (viz online dokumentace [13]) a tato zaboxovaná hodnota nemá implicitní
konverzi (viz online dokumentace [14]) na typ Integer, kterou bychom potřebovali
k jejímu používání. Proto všechny instance třídy Short explicitně přetypujeme na
typ Integer.
Odstranění zbytečných nul za desetinou čárkou
V jazyce C# je součástí uložení typu decimal i informace o počtu nulových
desetinných míst. Pokud tedy do proměnné typu decimal uložíme hodnotu 1.000
a poté vypíšeme obsah proměnné, dostaneme opět hodnotu 1.000 místo hodnoty 1. Jelikož databáze nám vrací všechny proměnné typu decimal implicitně
s třemi nulovými desetinnými místy, tak docházelo při jejich vypsání v šabloně k vypsáním těchto hodnot i s těmito nulami navíc, což nevypadá pěkně.
Proto při načtení proměnné typu decimal z databáze toto číslo vydělíme číslem
1.000000000000000000000000000000000m, čímž dojde k odstranění jeho zbytečných nul za desetinnou čárkou.
Odstranění hodnot duplicitních sloupců
Velice zřídka se stává, že dotaz z databáze vrátí dva sloupečky se stejným
jménem. Protože výsledek dotazu ukládáme do slovníku a slovník nemůže mít
dvě hodnoty se stejným klíčem, musíme umět zpracovat takovýto dotaz jinak.
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Nejraději bychom vytvořili výjimku a zastavili sestavení šablony, ale původní šablonovací systém tuto chybu ignoruje a vybere si jednu z těchto hodnot. Kvůli zachování funkčnosti existujících šablon jsme se tedy rozhodli implementovat tento
postup i v našem systému.

4.4

API

V této podkapitole popíšeme strukturu projektu Api a důležité třídy, které
tento projekt obsahuje:
• CommunicationManagementQuery a CommunicationManagementMutation
jsou součástí složky Api a obsahují metody, z kterých je vygenerováno GraphQl api. Tyto třídy neobsahují žádnou logiku, ale pouze volají jiné třídy.
V třídě CommunicationManagementQuery jsou jenom takové metody, které
nemění vnitřní stav našeho systému a databáze (případně pouze nepatrně).
V třídě CommunicationManagementMutation pak jsou ty metody, jejichž
hlavním účelem je změna vnitřního stavu našeho systému a databáze.
• TemplateFacade a TemplateTextFacade obsahují logiku pro práci se šablonami (resp. texty šablon) v našem systému. Slouží dvěma výše zmíněným
třídám, které neobsahují žádnou logiku a pokud tedy chtějí dělat cokoliv
složitějšího než jednoduchou práci s databází, tak používají tyto dvě třídy.
• Program a Startup slouží jako vstupní bod programu a spouští celý systém.

4.5

Překladač

Z podkapitoly 3.4 víme, k čemu překladač šablon slouží. V této podkapitole
nejdříve popíšeme principy, kterých jsme se při vývoji překladače drželi, a dále
zmíníme konkrétní důležité třídy překladače a vysvětlíme, jak fungují.
Překladač je použit pokaždé, když v původním interním systému někdo upraví
šablonu. Vzhledem k tomu, že šablony se upravují velice zřídka, není potřeba
překladač optimalizovat a požadovat, aby šablony překládal rychle. Zároveň jde
o dočasný kód, který bude po přechodu na nový interní systém zahozen, a proto
není potřeba, aby kód byl z návrhového a estetického hlediska ideální. To můžeme
vidět například na velikostech jeho tříd, které bychom se jinak snažili rozdělit a
zmenšit.
Zvažovanou možností bylo vytvoření speciálního C# projektu pro překladač.
To se zdá jako zajímavý nápad, protože se jedná o samostatnou funkcionalitu. Překladač ovšem používá některé třídy z jiných částí projektu, proto pokud bychom
ho oddělili do vlastního projektu, oba projekty by se používaly navzájem, což
není možné. Tento problém by šel vyřešit přesunutím společných tříd do dalšího
nového projektu. Toto řešení nám přišlo (i vzhledem k dočasnosti projektu překladače) jako příliš složité a strukturu celého solution místo zjednodušení spíše
znepřehledňuje. Proto je překladač součástí projektu Core.
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Migrator
Třída Migrator poskytuje funkce překladače ostatním částem projektu. Její
struktura, kterou můžeme vidět na obrázku 4.13, obsahuje metody MigrateTemplate pro překlad jedné šablony a MigrateAllTemplates pro překlad všech existujících šablon. Tyto metody načtou šablonu z databáze Data0001, přeloží ji do nové
syntaxe, a uloží do databáze CommunicationManagement; odtud plyne název
těchto metod i celé třídy.

Obrázek 4.13: Diagram tabulky Migrator
Ze sekce 3.4.1 víme, že se šablony momentálně uchovávají ve staré syntaxi a
při jejich každé změně dojde k přeložení šablony překladačem do nové syntaxe.
Abychom ale nemuseli vždy překládat všechny šablony (kterých jsou tisíce), tak
potřebujeme být schopni přeložit nejen jednu zvolenou šablonu, ale i všechny její
vnořené šablony. To je umožněno parametrem recursive metody MigrateTemplate,
který určuje, jestli se kromě uvedené šablony tato metoda rekurzivně zavolá i
na všechny její vnořené šablony. Vnoření šablony může nastat použitím jednoho
z klíčových slov Include, Repeat nebo Subject.
Jedním z argumentů obou metod MigrateTemplate a MigrateAllTemplates je
argument callback, který je zavolán po úspěšném dokončení překladu a uložení
do databáze v rámci každé šablony. Tento callback je používán ke smazání dané
šablony z cache zkompilovaných šablon (viz sekce 4.2.1). Pokud bychom nejdříve
smazali šablonu z cache a poté zavolali tyto metody, mohlo by dojít k načtení
staré verze šablony do cache.
Překlad šablon
Pro překlad šablony do nové syntaxe je potřeba nejdříve nalézt všechny klíčová
slova v textu šablony, což obstarává třída Parser. Ta je uloží do instancí tříd ParsedExpression a předá třídě Replacer. Ta každé klíčové slovo nahradí sémanticky
stejným kódem v nové syntaxi.

4.6

MyShared

V této podkapitole popíšeme projekt MyShared, který nahrazuje společné firemní knihovny Shared (viz podkapitola 4.1). Nejdříve popíšeme strukturu tohoto
projektu, kde zmíníme jeho důležité třídy. Poté popíšeme změny kódu v ostatních
projektech a celkové důsledky všech změn, které jsme museli udělat kvůli náhradě
těchto společných knihoven.
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4.6.1

Struktura projektu

Projekt MyShared obsahuje tyto složky a třídy:
• Složka Database obsahuje zejména rozhraní pro práci s databází, tato rozhraní jsou implementována naším šablonovacím systémem a proto je bylo
potřeba zachovat. Třídy v této složce, zejména třída Repository, byly značně
zjednodušeny, protože poskytují funkcionalitu, kterou pro prezentaci našeho
systému nepotřebujeme.
• Třída KoException je předek všech výjimek, které náš systém vytváří.
• Třída BaseMemento je předek tříd TemplateMemento a TemplateTextMemento.
• KoValidations je třída pro validaci vstupních parametrů metod.

4.6.2

Úpravy systému

Náhrada společných knihoven knihovnou Shared se neobešla bez nutných
drobných úprav kódu v jiných částech našeho systému. Zároveň je důsledkem
i několik malých změn ve funkčnosti našeho systému. Všechny úpravy i změny
popíšeme v této sekci.
Práce s databází
Největší nutnou změnou kódu našeho systému jsou změny ve třídách TemplateStore a TemplateTextStore. Jejich původní podobu můžeme vidět v nepoužívaných třídách TemplateStoreOriginal a TemplateTextStoreOriginal. Původně
pro správné fungování jejich společného rozhraní IKoCrudStore stačilo těmto třídám předat jména odpovídajících databázových procedur a kód těchto funkcí byl
automaticky zajištěn sdílenou knihovnou s pomocí použití reflexe. Protože ale
tento kód nemůžeme zveřejnit a současně je příliš náročné vytvořit jeho vlastní
implementaci, tak jsme se rozhodli přesunout celou implementaci těchto metod
do tříd TemplateStore a TemplateTextStore, kde tyto metody implementujeme
ručně (místo automatického přístupu pomocí reflexe).
Důsledkem této změny je omezení funkčnosti metody Update rozhraní IKoCrudStore (a tedy i jejích implementací TemplateStore a TemplateTextStore),
která původně uměla uložit pouze část objektu a zachovat jeho ostatní části,
které nebyly měněny. Nyní tato metoda umí změnit pouze všechny položky příslušného objektu současně.
Odstranění tabulky MessageProviders
Další změnou je odstranění tabulky pro kategorii variant MessageProvider
(viz sekce 2.1.1). Tato změna byla udělána z toho důvodu, že implementace této
kategorie (tj. příslušné databázové tabulky a pomocných tříd) probíhala v rámci
tvorby druhé části mikroslužby, která nebyla vytvořena autorem této práce. Zároveň i příslušné třídy sémanticky příliš nepatří k naší části mikroslužby. Tuto
kategorii variant jsme nezrušili úplně, pouze jsme ve třídě K1TextVariantQuery
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upravili načítání jejích možných hodnot. Nyní se místo načtení z databázové tabulky vytvářejí tyto hodnoty přímo v dané třídě.
Odstranění úmyslné chyby
Metoda GetDefaultVariantIdForBranchTemplate třídy IncludeManager úmyslně obsahuje implementaci chyby z původního šablonovacího systému. Důvod
přítomnosti této chyby v našem systému je ten, že některé šablony z původního
systému bez této chyby nefungují správně. Protože ale v rámci prezentace našeho
systému nebudeme používat žádné z těchto existujících šablon, tak jsme tuto
chybu odstranili. Druhým důvodem k odstranění této chyby jsou její důsledky
při testování systému v rámci této práce, kdy by mohlo jejím důsledkem dojít
k podivnému chování našeho systému.
Komunikace mezi instancemi
Odstranili jsme posílání zpráv o invalidaci cache ostatním instancím (viz sekce
3.7.2). Tato změna byla provedena z toho důvodu, že aplikaci spouštíme pouze
s jednou její běžící instancí a proto nemá smysl posílat žádné zprávy ostatním
instancím.
Spuštění aplikace
Společné knihovny vytvářely z kódu tříd CommunicationManagementQuery a
CommunicationManagementMutation (viz podkapitola 4.4) GraphQl rozhraní a
tím umožňovaly ovládání našeho systému. Zároveň společné knihovny jednoduše
umožňovaly nepřetržitý běh servisy. Vzhledem k tomu, že v rámci prezentace
našeho systému nepotřebujeme ani jednu z těchto funkcionalit, rozhodli jsme
se tento přístup nahradit podstatně jednodušším přístupem. Náš systém bude
v rámci prezentace používán pouze jako knihovna (a ne jako samostatně běžící mikroslužba). Kvůli tomu jsme vytvořili třídu LibraryApi, která zpřístupňuje
všechny metody ve třídách CommunicationManagementQuery a CommunicationManagementMutation k použití tímto způsobem. Příklad použití našeho systému
tímto způsobem je uveden v uživatelské dokumentaci v sekci 5.1.2.
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5. Uživatelská dokumentace
Tato kapitola popisuje jak správně spustit a používat náš systém formou krátkých tutoriálů. První podkapitola obsahuje návod k lokálnímu spuštění našeho
systému, druhá pak ukazuje použití rozhraní knihovny k jejímu ovládání. Třetí
podkapitola obsahuje tutoriál pro vytvoření vlastní nové šablony a konečně poslední obsahuje tutoriál k přidání vlastní nové funkce do našeho systému.

5.1

Administrátorská dokumentace

V této podkapitole popíšeme kroky potřebné ke spuštění našeho systému na
vlastním počítači s operačním systémem Windows. Spuštění obsahuje dva důležité kroky: prvním krokem je připravení databáze obsahující potřebné tabulky a
procedury, druhým krokem je poté spuštění samotného šablonovacího systému.
Oba tyto kroky si detailně popíšeme v následujících sekcích.

5.1.1

Připravení databáze

Připravení databáze se skládá ze tří kroků. Nejdříve je potřeba vytvořit lokální
instanci databázového serveru a poté v rámci tohoto serveru vytvořit potřebné
tabulky a procedury. Posledním a nepovinným krokem je naplnění těchto tabulek
testovacími daty. Tyto kroky si nyní detailněji popíšeme:
Vytvoření instance databázového serveru
Prvním krokem pro připravení databáze je vytvoření lokální instance databázového serveru. Pokud již máme běžící instanci databázového serveru, můžeme
tento krok přeskočit. Pokud ne, použijeme k tomu nástroj SQL Server 2017, který
můžeme zdarma stáhnout z webu firmy Microsoft [15]. Ten umožňuje vytvoření
lokálně běžícího databázového serveru s omezenými vlastnostmi, které jsou ale
pro náš systém dostačující.
Po spuštění staženého instalátoru jsme vyzvání k výběru typu instalace, kde
zvolíme možnost Basic. Po zadání souhlasu s podmínkami a určení místa nainstalování nám instalátor vytvoří novou instanci databázového serveru. Po úspěšném
ukončení instalace uvidíme obrazovku podobnou obrázku 5.1, na kterém je nejdůležitější kolonka Connection string. V ní vidíme kromě jiného adresu našeho
serveru, kterou budeme později potřebovat pro úspěšné přihlášení k tomuto serveru. Na zmíněném obrázku vidíme adresu serveru „localhost\SQLEXPRESS“.
Přihlášení k tomuto serveru je nastaveno ve výchozím nastavení pomocí Windows
účtu. Okno s dokončením instalace zatím nezavíráme, ještě ho budeme jednou potřebovat.
Vytvoření databází a procedur
Dalším krokem k připravení databáze je vytvoření potřebných databází a procedur v rámci našeho nově vytvořeného serveru. K tomu potřebujeme vykonat
následující:
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Obrázek 5.1: Úspěšná instalace databázového serveru
• Stáhneme aplikaci SQL Server Management Studio (dále jen SSMS) pomocí
odkazu Instal SSMS, který je součástí obrazovky dokončení isntalace (viz
obrázek 5.1). Tato aplikace je zdarma, lze jí samozřejmě také stáhnout z
webu Microsoftu.
• Přihlásíme se v aplikaci SSMS k lokálnímu databázovému serveru vytvořenému v minulém kroku. Po úspěšné instalaci a spuštění aplikace jsme vyzváni k zadání přihlašovacích údajů k serveru. Tuto přihlašovací obrazovku
vidíme na obrázku 5.2. Podobně jako na obrázku, vybereme typ DatabaseEngine, do políčka server name vložíme adresu serveru z minulého kroku
(na obrázku to je .\SQLEXPRESS, znak tečka a řetězec „localhost“ znamenají totéž), a typ přihlášení zvolíme Windows Authentication. Tím bychom
se měli úspěšné přihlásit.

Obrázek 5.2: Přihlášení se k databázovému serveru
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• Před spuštěním skriptu CreateDatabases k vytvoření databází a procedur
potřebujeme, aby tento skript znal svoje umístění v systému. První možností
je překopírování celé složky dbScripts přímo do adresáře C:\. Tím bude cesta
k tomuto skriptu „C:\dbScripts“, což je jeho přednastavená cesta. Druhou
možností je skript otevřít a na jeho prvním řádku změnit tuto výchozí cestu
na jeho aktuální cestu.
• Nyní potřebujeme skript CreateDatabases otevřít v aplikaci SSMS. Nejjednodušší cesta je použití klávesové zkratky Ctrl+O a vybrání skriptu v následném dialogu. Ke stejnému dialogu se můžeme také dostat pomocí záložky File, možnost Open, možnost File.
• Protože skript používá příkazy příkazové řádky, je potřeba pro jeho správné
fungování přepnout otevřené okno s tímto skriptem do SQLCMD módu.
K tomu je potřeba mít toto okno aktivní a v záložce Query vybrat možnost
SQLCMD Mode.
• Nyní už jen stačí skript CreateDatabases spustit. K tomu můžeme použít klávesovou zkratku F5, nebo v záložce Query vybrat možnost Execute.
Po doběhnutí skriptu bychom měli v nově otevřeném okně Messages vidět
zprávu „Commands completed successfully“. Tím jsme vytvořili obě potřebné databáze CommunicationManagement a Data0001 spolu se všemi
procedurami, které šablonovací systém potřebuje ke svému fungování.
Naplnění databáze
Posledním a nepovinným krokem připravení databáze je její naplnění testovacími daty. K tomu slouží skript CreateTestData, který je ve složce dbScripts.
Kroky k jeho spuštění jsou stejné jako ke spuštění předchozího skriptu CreateDatabases, není potřeba přepnout okno do SQLCMD módu. Po úspěšném spuštění
obsahuje každá tabulka několik testovacích záznamů. Testovací data také obsahují
několik šablon v nové i staré syntaxi k vyzkoušení fungování systému i překladače.

5.1.2

Spuštění systému

Před spuštěním systému musíme nejdříve ověřit správné nastavení přístupových informací našeho systému k databázím. Nastavení připojení je ve třídě appsettings.json, jeho výchozí hodnotu vidíme na obrázku 5.3. Pokud máme název
našeho databázového serveru výchozí (tj. .\SQLEXPRESS, viz 5.1.1) a výchozí
přihlašování pomocí Windows Authetication, nemusíme tento soubor upravovat.
V opačném případě je potřeba změnit hodnotu obou proměnných Data Source,
nebo nahradit proměnnou Integrated Security přihlašovacím jménem a heslem.
"ConnectionStrings": {
"Data0001":"Data Source=.\\SQLEXPRESS;Integrated Security=SSPI;...",
"CommunicationManagement": "Data Source=.\\SQLEXPRESS;
Integrated Security=SSPI;..." }

Obrázek 5.3: Výchozí nastavení přístupových informací k databázi
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Ze sekce 4.6.2 víme, že v rámci prezentace nebudeme používat náš systém
jako nepřetržitě běžící mikroslužbu, ale jako knihovnu. Příklad použití našeho
systému tímto způsobem vidíme na obrázku 5.4, který obsahuje mírně upravený
kód metody GetLibraryApi ze třídy Startup. Tato metoda slouží k vytvoření instance třídy LibraryApi pomocí které můžeme ovládat náš šablonovací systém.
Konkrétní metody této třídy jsou zmíněny v následující podkapitole 5.2. Na prvním řádku obrázku vidíme vytvoření instance třídy ServiceCollection, která slouží
jako kontejner k zaregistrování tříd použitých v rámci konceptu Dependency Injection (viz podkapitola 4.1). Toto zaregistrování provedeme na druhém řádku
pomocí statické metody ConfigureServices naší třídy Settings. Na třetím řádku
vytvoříme z tohoto kontejneru instanci třídy ServiceProvider, od které můžeme
pomocí její metody GetService vyžádat instanci libovolné dříve zaregistrované
třídy. To vidíme na pátém řádku, kde žádáme o instanci třídy LibraryApi, kterou vrátíme jako návratovou hodnotu metody GetLibraryApi. Pomocí získané
instance třídy LibraryApi můžeme používat náš systém jako knihovnu.
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5

var services = new ServiceCollection();
Settings.ConfigureServices(services);
IServiceProvider provider = services.BuildServiceProvider();
return provider.GetService<LibraryApi>();

Obrázek 5.4: Kód metody GetLibraryApi

5.2

Použití knihovny

V této kapitole popíšeme metody třídy LibraryApi, kterou používáme jako
API (zkratka pro Application Programming Interface) našeho systému, pokud
ho chceme používat jako knihovnu. Ze sekce 5.1.2 již víme, jak získat instanci
této třídy v našem kódu. Nyní postupně projdeme všechny její metody a u těch
důležitějších uvedeme i příklad jejich použití s testovacími daty.

5.2.1

Sestavení šablony

Pro sestavení uložené šablony používáme metodu RenderTemplate. Jejím jediným parametrem je třída TemplateCompileInput, jejíž strukturu vidíme na obrázku 5.5.

Obrázek 5.5: Struktura třídy TemplateCompileInput
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Vidíme, že tato třída obsahuje tyto tři proměnné ovlivňující sestavení šablony:
• TemplateName určuje jméno šablony k sestavení.
• IsPreview určuje, jestli se jedná o náhled a mají být použity testovací parametry (viz sekce 2.1.1).
• Query přidává možnost předání GraphQL dotazu, který je použit k získání
dat pro sestavení od ostatních mikroslužeb. Tuto proměnnou nemá smysl
v rámci používání šablonovacího systému jako knihovny používat.
Příklad použití
Příklad zavolání metody RenderTemplate je zobrazen na obrázku 5.6, který
používá metodu GetLibraryApi popsanou v sekci 5.1.2. Na prvním řádku vidíme
volání této metody, které by šlo jednoduše zkrátit a zjednodušit o vytváření nové
instance třídy TemplateCompileInput. Toho bychom dosáhli přesunutím proměnných z této třídy do parametrů metody. Jelikož se ale jedná pouze o testovací
API, které není nikde jinde používáno, rozhodli jsme se nechat jako parametr
celou třídu. Toto řešení je více přehledné v rámci toho, jak náš systém dále postupuje se zadanými parametry této metody. Toto platí o pro několik dalších
metod třídy LibraryApi.
Na prvním řádku vidíme zavolání metody RenderTemplate, která sestaví šablonu s názvem „HelloWorld“. Návratovou hodnotou této metody je třída RenderedTemplate, která obsahuje text výsledného dokumentu, předmět a přílohy.
Na třetím řádku vidíme vypsání textu výsledného dokumentu do konzole, tímto
textem je řetězec „Hello! It is 13-Jul-19 14:39:36!“, kde zmíněné datum bude
obsahovat den a čas sestavení šablony.
1 RenderedTemplate result = await Startup.GetLibraryApi()
.RenderTemplate(new TemplateCompileInput("HelloWorld"));

2 Console.WriteLine(result.Text);

Obrázek 5.6: Příklad použití metody RenderTemplate

5.2.2

Ostatní API metody

V této sekci popíšeme všechny další metody třídy LibraryApi. Tyto metody
jsou rozděleny do čtyř skupin, každá z těchto skupin má v kódu třídy svůj vlastní
region.
Správa šablon
Ke správě šablon a jejich textů obsahuje třída LibraryApi několik metod.
Pro každou z operací vytvoření, přečtení, upravení a smazaní obsahuje tato třída
alespoň jednu metodu jak pro šablony, tak pro jejich texty. Jelikož je těchto metod
jedenáct a jejich funkčnost je zřejmá z jejich názvu, tak je zde nebudeme všechny
explicitně zmiňovat.
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Cache variant
K ovládání cache variant (viz sekce 3.5.3) obsahuje třída tyto dvě metody:
1. Metoda ReloadVariants slouží k aktualizaci cache, při jejím zavolání dojde
ke smazání a novému načtení všech jejích záznamů. K této aktualizaci také
dojde při jakémkoliv dotazu do cache, pokud od poslední aktualizace uběhlo
více než 24 hodin.
2. Metoda GetAllVariants vrací všechny aktuální záznamy v cachi. Tato metoda se nám může hodit ke kontrole jejího správného fungování, aniž bychom
museli spustit aplikaci v debug režimu.
Migrator API
K používání překladače syntaxe šablon (viz podkapitola 3.4) slouží metody
třídy Migrator, které jsou popsané v sekci 4.5. Tyto metody používá třída LibraryApi pomocí těchto svých metod:
1. Metoda MigrateTemplate volá metodu MigrateTemplate třídy Migrator bez
použití parametru recursive.
2. Metoda MigrateTemplateAndAllIncludedTemplates volá metodu MigrateTemplate třídy Migrator s použitím parametru recursive, tedy přeloží určenou šablonu i všechny její vnořené šablony.
3. MigrateAllTemplates volá stejnojmennou metodu třídy Migrator, která přeloží všechny šablony z databáze Data0001.
Na obrázku 5.7 vidíme příklad použití metody MigrateTemplateAndAllIncludedTemplates, která používá metodu GetLibraryApi popsanou v sekci 5.1.2. Spuštění tohoto kódu nejdříve načte šablonu HelloWorldOld ve staré syntaxi z databáze Data0001, poté ji přeloží do nové syntaxe a uloží v této podobě do databáze
CommunicationManagement. Zároveň to samé udělá i se šablonou HelloWorldOldSubject, která je vnořenou šablonou překládané šablony HelloWorldOld. Nyní
můžeme tuto šablonu sestavit pomocí našeho šablonovacího systému, což předtím
nebylo možné.
await Startup.GetLibraryApi().
MigrateTemplateAndAllIncludedTemplates("HelloWorldOld");

Obrázek 5.7: Příklad použití metody MigrateTemplateAndAllIncludedTemplates

Data0001
Pokud chceme upravovat záznamy v tabulkách z databáze Data0001, tak musíme tyto úpravy provést ručně pomocí aplikace SQL Server Management Studio
(viz sekce 5.1.1). Náš systém nemá žádné metody pro jejich úpravu, protože tyto
tabulky jsou spravovány jinými částmi interního systému, v rámci kterého náš
systém běží.
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5.3

Vytvoření šablony

V této podkapitole se budeme věnovat postupu vytvoření nové šablony. Budeme vytvářet šablonu, která nás pozdraví, vypíše aktuální datum a čas a poté
vypíše jména všech poboček z tabulky Branches databáze Data0001.
Příprava prostředí
Před vytvořením samotné šablony musíme připravit prostředí ve kterém budeme šablonu vytvářet. Toto téma a různé možnosti vytváření šablon známe
z podkapitoly 3.9, odkud také víme, že za nejvhodnější řešení považujeme vývoj
šablon v aplikaci VisualStudio. V projektu Example k tomu máme připravený
soubor Develop.cshtml. Tento soubor nyní obsahuje obsahuje pouze jeden řádek,
který určuje zdrojovou třídu šablony. To potřebujeme k tomu, aby VisualStudio
vědělo, jaké metody můžeme v kódu šablony používat a poskytovalo nám automatické doplňování kódu pomocí technologie IntelliSense (viz oficiálních stránky
[16]).
Vytvoření kódu šablony
Nyní tedy můžeme přistoupit k vytvoření kódu šablony, jehož výslednou podobu vidíme na obrázku 5.8. První částí funkčnosti této šablony má být pozdravení a vypsání aktuálního data a času. Ze sekce 5.2.1 víme, že tuto funkcionalitu
poskytuje šablona HelloWorld a z důvodu nevytváření duplicitního kódu ji chceme
použít. Víme, že k tomu můžeme použít funkci Include, která je popsaná v sekci
4.2.3. Použití příkazu Include vidíme na třetím řádku obrázku. Dále chceme vypsat jména všech poboček z tabulky Branches, což vidíme na pátém a ž osmém
řádku. Pomocí funkce ExecuteQuery zavoláme dotaz do databáze, který nám vrátí
celý obsah tabulky Branches, z kterého následně na řádku sedm zjistíme a vypíšeme jména poboček. Připomeňme, že příkazy @foreach a @: byly vysvětleny
v sekci 3.3.1.
1 @inherits
Konzole.CommunicationManagement.Core.Engine.BasePage.AlzaBasePage

2
3 @await Include("HelloWorld")
4
5 @foreach (var branch in await ExecuteQuery("SELECT * FROM
dbo.Branches"))

6 {
7
8 }

@:Branch: @branch["Name"]

Obrázek 5.8: Příklad vytvoření vlastní šablony
Závěrem poznamenejme, že bezpečnějším přístupem je zákaz volání dotazů
vytvořených v šabloně a umožnění volání pouze existujících databázových procedur (jejichž přidání je schvalováno), ale v rámci jednoduššího vyzkoušení našeho
systému jsou povolené obě možnosti.
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Uložení kódu šablony
Posledním krokem k vytvoření šablony je její uložení do šablonovacího systému. Uložení provedeme úpravou metody Main projektu Example, do které vložíme kód z obrázku 5.9, který volá metodu SaveDevelopTextAsNewTemplate s parametrem „ShowBranches“. Tato metoda vytvoří v databázi novou šablonu s určeným jménem (v našem případě „ShowBranches“) a ze souboru Develop.cshtml
vytvoří text této šablony, který také přidá do databáze. Pokud máme šablonu
ve tříde Develop.cshtml uloženou, tak stačí spustit projekt Example a šablona
bude přidána do databáze. Tuto šablonu můžeme nyní sestavit zavoláním kódu
z obrázku 5.6, kde nahradíme jméno šablony řetězcem „ShowBranches“.
await SaveDevelopTextAsNewTemplate("ShowBranches");

Obrázek 5.9: Příklad uložení kódu šablony

5.4

Přidání vlastní funkce

V této podkapitole ukážeme postup přidání nové funkce do sady funkcí třídy
AlzaBasePage (viz sekce 4.2.3), kterou poté budeme moci používat v textu každé
šablony. Řekněme, že nám chybí funkce, která umí vynásobit libovolné číslo číslem
Pí. Přidání této funkce do našeho systému má dva kroky. Nejdříve vytvoříme třídu
s touto funkcí a následně přidáme zavolání této funkce do zdrojové třídy šablon
AlzaBasePage. Tyto kroky si nyní detailněji popíšeme:
Vytvoření třídy pro funkci
Prvním krokem je tedy vytvoření třídy s naší funkcí. Tuto třídu vytvoříme
v projektu Core ve složce Engine/BasePage/Functions a pojmenujeme ji například PiMultiplicationFunction. Kód této třídy vidíme na obrázku 5.10. Název
jmenného prostoru CommunicationManagement byl kvůli přehlednosti nahrazen
zkratkou CM. Vidíme, že tato třída obsahuje jedinou metodu MultiplyByPi, která
vynásobí svůj argument number číslem Pí a vrátí výsledek této operace, což byla
zamýšlena funkčnost této třídy.
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using System;
using Konzole.CM.Core.Engine.BasePage.Functions.Core;
namespace Konzole.CM.Core.Engine.BasePage.Functions
{
class PiMultiplicationFunction : BasePageFunction
{
public double MultiplyByPi(double number)
=> number * Math.PI;
}
}

Obrázek 5.10: Kód třídy PiMultiplicationFunction
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Předkem této třídy musí být třída BasePageFunction, což vidíme na čtvrtém řádku kódu. Důvodem je automatické rozpoznání této třídy k jejímu použití v rámci konceptu Dependency Injection. Tato třída také obsahuje metody
CastTo a CastStrucTo, které zajišťují automatické přetypování proměnných, pokud bychom chtěli mít naši metodu s parametry typu object. To bychom mohli
chtít proto, abychom nemuseli explicitně přetypovat proměnné získané z globálního slovníku Data (viz sekce 3.6.1), které jsou právě typu object. To ale nemusí
být vždy vhodné (například pokud budeme metodu funkci používat zejména pro
lokální proměnné) a proto to v rámci této ukázky nebudeme dělat.
Přidání metody do třídy AlzaBasePage
Druhou částí přidání vlastní funkce je přidat metodu do třídy AlzaBasePage,
kterou budou šablony přímo volat. Přidání metody pro zavolání námi vytvořenou
třídu PiMultiplicationFunction vidíme na obrázku 5.11.
public double MultiplyByPi(double number)
=> FunctionFactory.GetFunction<PiMultiplicationFunction>()
.MultiplyByPi(number);

Obrázek 5.11: Přidání metody do třídy AlzaBasePage
Na obrázku vidíme, že k získání instance naší nově vytvořené třídy PiMultiplicationFunction použijeme proměnnou FunctionFactory. V ní je uložena instance
každého potomka třídy BasePageFunction, které se sem uloží pomocí reflexe při
prvním použití proměnné FunctionFactory. Každé zavolání metody MultiplyByPi
ve třídě AlzaBasePage je tedy vyřízeno pomocí stejné instance třídy PiMultiplicationFunction, na což je dobré myslet při návrhu této třídy. Tuto vlastnost by
nebylo těžké odstranit, pokud by se ukázala jako omezující. Po získání instance
námi nově vytvořené třídy již pouze jednoduše zavoláme metodu MultiplyByPi
této třídy.
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Závěr
V závěru této práce zhodnotíme, jak se nám podařilo splnit cíle stanovené
na začátku práce v podkapitole 1.4. Dále zmíníme současný stav našeho systému v rámci firmy Alza.cz, zhodnotíme práci s knihovnou RazorLight a uvedeme
možná vylepšení našeho systému.
V rámci práce jsme vytvořili šablonovací systém, který umí ze zadané šablony
a parametrů sestavit výsledný dokument v libovolném textovém formátu. To jsme
dokázali pomocí určených jazyků a technologií C#, MSSQL a GraphQL. Náš systém obsahuje sadu funkcí pro pohodlnou a rychlou tvorbu šablon (viz sekce 4.2.3)
a tuto sadu lze jednoduše rozšiřovat novými funkcemi. Náš systém také poskytuje
podporu pro ukládání a správu šablon. Pomocí vytvoření překladače šablon ze
staré syntaxe do nové a zachování klíčové funkčnosti původního šablonovacího
systému, jsme zachovali funkčnost jeho šablon, které po překladu překladačem
generují stejné výsledné dokumenty. Také jsme odstranili nedostatky původního
systému zmíněné v podkapitole 2.2 a přinesli velké množství vylepšení včetně
nové syntaxe Razor. S pomocí paralelního spuštění více instancí našeho systému
je tento systém dostatečně rychlý pro sestavování statisíců šablon denně.
Náš systém je nasazen ve firmě Alza.cz, kde momentálně sestavuje část šablon
používaných v ostrém provozu. Konkrétně sestavuje všechny šablony vytvářející
SMS zprávy a je testován na šablonách sestavující emaily. V brzké budoucnosti
bude nasazen i pro sestavování emailů a tím bude používán k sestavování všech
zpráv zákazníkům tohoto e-shopu.
Zpětné hodnocení knihovny RazorLight
Práci s knihovnou RazorLight hodnotíme velice pozitivně. S její pomocí se
nám podařilo splnit všechny stanovené cíle práce a zároveň jsme ušetřili velké
množství času i peněz oproti vytváření vlastního řešení. Během práce s touto
knihovnou se vyskytly určité potíže, ale žádné z nich nebylo příliš těžké vyřešit.
Ke konci vývoje našeho systému se ale objevil zásadní problém s touto knihovnou, protože autor knihovny nejspíše přestal pracovat na jejím vývoji. Poslední
úprava knihovny knihovny autorem proběhla dne 10.7.2018. Do dnešního dne
(konkrétně 16.7.2019) nepřibyla žádná nová úprava, přestože je aplikace již přes
rok v beta verzi. Je tedy možné, že vývoj knihovny již nebude pokračovat. Výběr
použití knihovny RazorLight pro tuto práci proběhl v době aktivního vývoje této
knihovny.
Prvním důsledkem zastavení vývoje knihovny je nemožnost opravení jakékoliv
její chyby. Během vývoje jsme na žádné chyby nenarazili, ale není vyloučené,
že se tak v budoucnu stane. Pokud bychom potřebovali chybu opravit, museli
bychom sami upravit kód této knihovny a začít používat takto vytvořenou vlastní
kopii. Tento postup by nejspíše byl časově velmi náročný, protože bychom museli
pochopit fungování a strukturu této knihovny, abychom byli schopni danou chybu
opravit.
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Druhým důsledkem zastavení vývoje knihovny je nemožnost knihovnu používat s novějšími verzemi frameworku .NET Core. Knihovna bezproblémově funguje
s verzí 2.0, ale nefunguje s verzí 3.0 (viz problém na githubu [17]), která by měla
být vydaná v září roku 2019 (viz online plán [18]).
Závěrem ještě shrneme náš subjektivní pohled na výhody a nevýhody práce
s knihovnou RazorLight:
+ Jednoduchý a intuitivní interface vedoucí k příjemnému používání knihovny.
+ Možnost použití konceptu Dependency Injection s touto knihovnou pomocí
atributu RazorInject.
+ Podpora pro cachování zkompilovaných šablon včetně vlastní implementace
cache.
- Zastavení vývoje, které bylo detailně popsáno výše.
- Neexistence rozhraní pro většinu veřejných tříd, které se používají. To vede
k složitému zapouzdření těchto tříd.
- Nefunkčnost knihovny s testováním pomocí příkazu dotnet xunit. Místo toho
jsme museli použít méně vhodný příkaz dotnet test.
- Nutnost identifikace konkrétní šablony v databázi pouze jedním řetězcem.
Pokud chceme identifikovat šablonu pomocí více parametrů, musíme je uložit do třídy a tuto třídu serializovat do řetězce. Následně musíme tyto parametry v jiné metodě opět deserializovat. Vhodnější řešení by bylo pomocí
generické metody, kde bychom mohli zvolit libovolnou třídu k identifikaci
šablon.
Možná vylepšení
Níže uvádíme další možná vylepšení a rozšíření našeho šablonovacího systému:
1. Změnit implementaci určení zdrojové stránky šablony. Důvody k této změně
i její možné implementace jsou popsány v sekci 3.8.1.
2. Změnit způsob řešení problému volání asynchronních funkcí zdrojové třídy
šablon z kódu šablon. Tomuto tématu jsme se věnovali v sekcích 3.8.2 a
4.2.4, kde jsou popsané nevýhody zvoleného řešení.
3. Zrychlit sestavení šablon, aby nebylo potřeba vytvářet příliš mnoho současně bežících instancí našeho systému k pokrytí požadovaného počtu sestavení šablon v případě zvětšení jejich množství.
4. Vytvoření grafického editoru pro vytváření šablon, který bude používat náš
šablonovací systém. Tato myšlenka i její výhody a nevýhody jsou popsány
v sekci 3.9. Složitost vytvoření tohoto editoru je nejspíše podobná složitosti
této práce.
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A. Přílohy
V příloze můžeme nalézt:
• Visual Studio řešení se všemi projekty a zdrojovými kódy nacházející se ve
složce /source/communication-management.
• Databázové skripty k lokálnímu spuštění systému, jejichž struktura a použití jsou popsány v sekci 5.1.1. Tyto skripty se nacházejí se ve složce /dbScripts.
• Soubor contact.txt, který obsahuje kontakt na autora práce.
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