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Abstrakt

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace pro automa-
tizované zpracování a prezentací částečně strukturovaných dat, které nejsou
jednoduše zpracovatelne takovými nástroji jako například tabulkové proceso-
ry. Práce obsahuje rešerší existujících aplikaci, které řeší danou úlohu, analýzu
jednotlivých podproblémů, návrh a popis implementace výsledné aplikace. Vý-
sledkem práce je webová aplikace, která umožňuje pomocí šablon specifikovat
množinu vstupních souborů, rozložení dat a pokyny pro jejích transformaci. Dá-
le dovoluje plánovaně provádět definované uživatelem operace. Vývoj aplikace
je podpořen automatizovanými testy.

Klíčová slova ASP.NET MVC, wildcards, XSLT, dolování dat, částečně struk-
turovaná data
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Abstract

This thesis is about design and implementation of an application for automated
processing and presentation of partially structured data, that are not easily
processed by such tools as spreadsheets.This work contains research of existing
tools, that solve mentioned issue, analysis of individual subproblems, design
and description of the implementation of the final application. Result of this
work is a web application, that allows user to specify set of input files,
data distribution and transformation instructions with use of templates. All
operations can be planned by user. Application development is suppored by
automated tests.

Keywords ASP.NET MVC, wildcards, XSLT, data scrapping, partially structu-
red data
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Úvod

V dnešní době je přirozené ukládat data ve strukturované podobě, ať už
jde o databázi nebo o prosté soubory. Existuje mnoho textových formátů,
které usnadňuji strojové zpracování uložených dat. Nejrozšířenější jsou CSV,
XML a JSON. Může se ale stát, že používaná aplikace generuje výstup v jiné
podobě, než je potřeba. Pokud jsou data ve strukturovaném formátu, často
je lze transformovat do požadovaného tvaru pomocí existujících konverzních
nástrojů.

Problém nastává ve chvíli, kdy je výstupní formát nestrukturovaný, exotický,
nebo je v podobě nečitelné pro stroj. Mohou to být například finanční reporty,
generované historicky používanou aplikací, logy ze síťových zařízení nebo
výstupy z vědeckých aplikací. V tom případě je potřeba extrahovat potřebné
informace a převádět je do strukturované podoby. Jednorázové vytažení nemusí
způsobit potíže, ale v případě trvale generovaných dat je potřeba se zabývat
otázkou, jakým způsobem zautomatizovat extrakční procesy.
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Kapitola 1
Cíle a struktura práce

Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat aplikaci pro automa-
tizované zpracování a prezentaci experimentálních dat generovaných nástroji
používaných pro číslicový návrh. Zpracovaná data bude možně prezentovat
jako tabulku nebo graf. Dále bude možné nastavit odložené nebo opakované
zpracování. Správa aplikace bude umožněna pomocí zabezpečeného webové-
ho rozhraní a autentizace bude řešena pomoci SSO ve federaci cvutID. Správ-
ná funkce aplikace bude ověřena pomocí testovacích dat. Cílova platforma je
OS Windows.

Cílem dané bakalářské práce není implementovatmultiplatformní aplikaci.

Text práce je členěn do kapitol. V první kapitole jsou uvedené cíle práce. V druhé
kapitole jsou analyzována existující řešení, zabývající se danou problematikou.
Třetí kapitola obsahuje analýzumožných způsobů řešení, použitelných nástrojů
a knihoven. Čtvrtá kapitola se zabývá návrhem vlastního řešení. Pátá kapitola
se zabývá implementačními detaily, šestá obsahuje popis testování a nasázení
výsledné aplikace a sedmá kapitola obsahuje závěr práce.
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Kapitola 2
Rešerše existujicích řešení

Daná kapitola se věnuje rešerši hotových nástrojů, které umožňují extrahovat
data z částečně strukturovaných nebo nestrukturovaných zdrojů, transformo-
vat je a exportovat do tabulkového formátu. V průběhu rešerše se budu zaměřo-
vat na funkční možnosti vybraných řešení, možnosti automatizace celého pro-
cesu a dostupnost pro koncového uživatele.

2.1 Datawatch Monarch
Aplikace Monarch od společností Datawatch je komerční report mining nástroj
zaměřený na svět enterprise-level řešení. Disponuje jednoduchým grafickým
uživatelským prostředím, které spolu s pokročilými algoritmy pro rozpoznává-
ní struktury vstupu usnadňuje práci uživateli bez hlubších technických znalos-
tí[1].

Klíčové vlastnosti daného nástroje:

1. široká škála podporovaných vstupních formátů, mezi které patří např.
Excel, CSV, JSON, XML, HTML,

2. možnost importovat data z relačních a Big Data databázi a dalších zdrojů,

3. nejpodstatnější je schopnost importovat data z částečně strukturovaných
zdrojů, jako například PDF soubory nebo prostý text,
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2. Rešerše existujicích řešení

4. umožňuje uživateli definovat rozložení dat ve vstupním zdroji pomoci
jednořádkových ”trap” šablon, založených na proprietárním jazyku, nebo
dokáže rozložení dat rozpoznat sám,

5. umožňuje extrahovaná data filtrovat, třídit, rozšiřovat o za chodu vypo-
čítaná pole a aplikovat sadu definovaných transformačních funkcí,

6. umožňuje exportovat data do mnoha různých formátu, především tabu-
lek,

7. umožňuje automatizovat procesy pomoci služby Datawatch Monarch
Automation[2].

Datawatch nabízí 30 denní zkušební verzi svého produktu a dále roční předplat-
né.

2.2 SiMX TextConverter 4
Aplikace TextConverter 4 od společností SiMX je hlavním konkurentem Da-
tawatch Monarch. Nabízí stejnou funkcionalitu a i něco navíc. SiMX dokonce
uvádí rozdíly mezi oběma produkty na svých stránkách. Podle nich TextCon-
verter:

1. pokrývá širší spektrum úloh,

2. nabízí sofistikovanější šablonovací systém založený na regulárních výra-
zech,

3. může pracovat s komplexnějšímmodelem, který shromažďuje uživatelem
definované šablony a popisuje vstupní zdroj jako celek,

4. obsahuje vestavěné nástroje pro automatizované generování reportů
z extrahovaných dat,

5. umožňuje technický zručnému uživateli zpracovávat natěžená data po-
moci skriptovacího jazyka (VBScript)[3].

SiMX nabízí 7-denní zkušební verzi svého produktu, měsíční předplatné nebo
možnost aplikaci koupit.
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2.3. OpenRefine

2.3 OpenRefine

OpenRefine (bývalý Google Refine) je mocný nástroj pro práci s neuspořádaný-
mi daty. Umožňuje je čistit, transformovat z jednoho formátu do jiného a roz-
šiřovat o externí zdroje. Dříve vyvíjený společnosti Google (do 02.10.2012) teď
je vyvíjen skupinou volontérů[4].

OpenRefine je především určený pro data-wrangling – proces transformování
a mapování dat v ”sýrovém” tvaru do formátu umožňujicího snadně zpraco-
vání (např. analýzu). I když nabízí široké možnosti pro filtraci a transformací
dat, jeho extrakční schopnosti jsou omezené strukturovanými nebo částečně
strukturovanými zdroji. Může exportovat data do některých tabulkových for-
mátů (mezi které patři HTML) a také umožňuje uložit provedené změny do
tak zvaného ”transform” skriptu, který lze později použit pro jiné vstupní sou-
bory. Daný skript spolu s nástrojem P3-BatchRefine, který umožňuje spouštět
OpenRefine v dávkovém režimu, dovoluje určitou automatizaci transformač-
ních procesů[5].

OpenRefine je dostupný zdarma a je open-source.

2.4 Parse-O-Matic Power Tool

Parse-O-Matic Power Tool je programovatelný parser souborů. Pro extrakci
a transformaci dat potřebuje skript soubor, který řekne aplikaci, jak má
data zpracovat. Bezplatná edice obsahuje vývojové prostředí pro proprietární
skriptovací jazyk a omezenou knihovnu funkci pro práci s daty[6]. Umožňuje
dolovat informace i z částečně strukturovaných nebo nestrukturovaných zdrojů.
Výstup je v textovém formátu, např. CSV[7]. Placené edice obsahuji možnosti
pro automatizaci (plánované spuštění nebo spuštění z příkazové řádky).

Parse-O-Matic je nabízen v několika edicích. Nejvíce omezená verze je zdarma,
pro aktivaci pokročilých funkci je potřeba zakoupit licenci.
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2. Rešerše existujicích řešení

2.5 Shrnutí rešerše
Trh nástrojů, umožňujících získávání dat z nestrukturovaných nebo částečně
strukturovaných reportů, se dělí na dva tábory. Na jedné straně jsou placená ře-
šení pro velké podniky, která pokrývají všechny položené požadavky a mohou
být bez větších problémů používaná i zaměstnanci s omezenými technickými
znalostmi. Na druhé straně jsou bezplatné nástroje, které mají omezené mož-
ností a většinou vyžadují určitou úroveň technického vzdělání.

Datawatch Monarch a SiMX TextConverter jsou bezplatně k dispozici jen jako
časově omezené zkušební verze. OpenRefine nemá dostačující extrakční mož-
nosti a Parse-O-Matic v bezplatné verzi má omezenou knihovnu transformač-
ních funkcí a neumí nativně exportovat data do HTML tabulky.
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Kapitola 3
Analýza

Na základě požadavků na výslednou aplikaci a provedené rešerše jsem vyčlenil
několik podproblémů. Aplikace umožní uživateli:

1. specifikovat sady vstupních datových souborů,

2. specifikovat šablony, za pomoci kterých budou data extrahovaná ze
vstupních souborů do strukturované podoby,

3. specifikovat šablony, které budou definovat, jakým způsobem budou data
filtrovaná a upravená do potřebného tvaru,

4. exportovat data jako HTML tabulku nebo graf,

5. spustit extrakční a transformační procesy na požádaní nebo naplánovat
periodický běh,

6. spouštět extrakční a transformační procesy pod jiným uživatelem,

7. provádět výše uvedené operace přes zabezpečené webové rozhraní,

8. autentizaci pomoci SSO.

Dále se v dané kapitole zabývám analýzou uvedených dílčích problémů,
způsoby jejich řešení, analýzou použitelných nástrojů a knihoven.
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3. Analýza

3.1 Zadání vstupních souborů
Aplikace musí umožňovat uživateli specifikovat sadu vstupních souborů. Vyža-
dovat specifikaci cesty ke každému souboru zvlášť není vhodné řešení, a proto
je potřeba umožnit definovat celou množinu najednou. Interprety příkazové
řádky v operačních systémech rodin Microsoft Windows a Unix k tomu použí-
vají tzv. wildcards. Wildcard je znak, který se používá k náhradě nebo zastou-
pení jednoho nebo více symbolů. Typicky je to hvězdička ”*”, která zastupuje
jeden nebo více znaků, nebo otazník ”?”, který zastupuje jen jeden znak. Dále
shelly v Unixových systémech a Microsoft PowerShell dovolují definovat mno-
žinu symbolů uzavřených do hranatých závorek ”[” a ”]”, která se shoduje s jed-
ním znakem z uvedenémnožiny[8]. Danou funkcionalitu považuji zaminimální
nutnou pro dostatečně snadné zadávaní vstupních souborů.

Standardní metody pro generování seznamu souborů a podsložek ve složce
v .NET frameworku podporují jen omezenou sadu wildcards. Statické metody
GetFiles, EnumerateFiles, GetDirectories a EnumerateDirectories třidy
Directory v namespacu System.IO přijímají vyhledávací vzor jako jeden
z parametrů. Daný vzor kromě validních symbolů pro jméno souboru může
také obsahovat dva zástupné typy znaků, a to hvězdičku a otazník[9, 10].
Wildcard typu jeden symbol z množiny není podporován, a proto není použití
standardních metod vhodné.

Od roku 2016 Microsoft poskytuje knihovnu FileSystemGlobbing pro .NET-
Standard, která umožňuje používat wildcards nejen ve jméně souboru, ale také
uvnitř cesty. Dále podporuje wildcard ”**”, který zastupuje libovolné zanoření
adresářů[11]. Bohužel možnosti dané knihovny pořad nejsou dostačující kvůli
absenci podpory pro wildcard jeden symbol z množiny.

Dále .NET framework podporuje samostatný nástroj, který má podobnou
nebo dokonce širší funkcionalitu než wildcards. Jedná se o regulární výrazy
(regular expressions) nebo zkráceně regexy. Jsou podobné wildcards tím, že
také obsahují zastupitelné symboly, ale mají mnohem víc možností. Příkladem
může být podmíněná shoda nebo skupiny znaků se speciálním významem
(např. \d zastupuje libovolnou číslici). Regex lze použít jako filtr (například
lze vygenerovat seznam cest ke všem souborům v určité složce a následně je
vyfiltrovat pomocí regulárního výrazu). Nedostatkem daného řešení je to, že
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3.1. Zadání vstupních souborů

regexy nerozumí sémantice cest v souborovém systému. Příkladem je symbol
”.”, který v regulárním výrazu zastupuje libovolný znak včetně lomítka nebo
zpětného lomítka, které slouží jako oddělovač mezi jmény složek a souborů.
Je obdobou wildcardu ”*”, který může zastupovat jen validní znak pro jméno
složky a souboru.

Dalším řešením je použít jednu z knihoven třetích stran.

3.1.1 Glob.cs

Je to malá knihovna (veškerý funkční kód je umístěn do jediného souboru) pro
vytvoření seznamu cest k souborům nebo složkám na základě vzoru. Při genero-
vání cest prochází souborový systém. Převádí vstupní vzor na regulární výraz,
pomocí kterého hledá shody. Nemá žádné závislosti a podporuje následující
wildcards:

1. jeden nebo žádný znak ”?”,

2. jeden a více znaků ”*”,

3. libovolné zanoření adresářů ”**”,

4. jeden znak z množiny ”[...]”,

5. jedna ze skupin znaků ”{...,...}”.[12]

Poslední wildcard se liší od ”[...]” tím, že se shoduje s celým řetězcem znaků
místo jen jednoho. Jednotlivé řetězce jsou od sebe oddělené čárkou.

3.1.2 DotNet.Glob

Dle autora hodně rychlá nebo i nejrychlejší knihovna pro filtraci zadaného se-
znamu cest v souborovém systému dle vzoru. Nepoužívá regulární výrazy, pro-
tože autor tvrdí, že chtěl vytvořit rychlejší řešení[13]. Podporuje stejné wild-
cards jako předchozí knihovnaGlob.cs kromě tzv. brace expansion ”{...,...}”.
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3.1.3 Minimatch
Je portem knihovny minimatch pro Node.js do .NETu. Převádí vzory obsahující
wildcards na regulární výrazy a porovnává je se vstupem. Na rozdíl od předcho-
zích řešení kromě podpory základních možnosti wildcards, také podporuje tzv.
extended globbing:

1. žádné nebo jedno opakování jednoho z řetězců ”?(...)”,

2. žádné nebo více opakování jednoho z řetězců ”*(...)”,

3. jedno nebo více opakovaní jednoho z řetězců ”+(...)”,

4. přesně jedno opakovaní jednoho z řetězců ”@(...)”,

5. cokoliv kromě jednoho z řetězců ”!(...)”[14].

Jednotlivé řetězce jsou od sebe oddělené znakem ”|”.

3.1.4 Závěr
I přes to, že regulární výrazy nabízí širší možnosti pro definování vzoru, wild-
cards se jeví jako lepší volba, protože jsou navržená pro práci se souborovým
systémem amají jednodušší syntaxi. Standardní nástroje poskytované .NET Fra-
meworkem nemají dostatečnou funkcionalitu, a proto jediným vhodným řeše-
ním je použít jednu z knihoven třetích stran.

3.2 Extrakce dat
Procesu extrakci dat z různých zdrojů se říká data scraping (český škrábání
dat). Tento pojem je však často zaměňován za proces zvaný web scraping
nebo web crawling (česky prolézání webu). Hlavní rozdíl je v tom, že data
scraping nemusí zahrnovat webovou stránku jako zdroj. Může také čerpat data
z databází a ze souborů na lokálním disku. Web crawling, na rozdíl od data
scrapingu, je spojen s automatickým procházením a vytěžováním webových
stránek a přináší takové problémy, jako například vyvažování zatížení a de-
duplikace dat.[15] Web crawler, neboli aplikace, která provádí web crawling,
prochází web mnohem rychleji než člověk, a proto může omylem spustit
automatickou obranu proti DDOS útokům na serveru, kde jsou umístěné cílové
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webové stránky. DDOS útok je útok založený na zahlcení napadnutého serveru
požadavky, který způsobí výpadek služeb pro obyčejné návštěvníky. Proto je
potřeba omezovat počet požadavků za sekundu.

Data v internetu jsou často duplikovaná. Například stejný článek může být
přístupný na několika různých webových portálech, a proto je potřeba takové
duplicity eliminovat. Zmíněné problémy nevznikají při data scrapingu. V dané
sekci se budeme soustředit na vytažení dat z reportů v částečně strukturované,
pro stroj nečitelné podobě, konkrétně z terminálového výstupu ze síťových
zařízení a vědeckého softwaru.

Aplikace musí umožňovat uživateli dostatečně jednoduše popsat, jaká data
mají být extrahována. Každý populární programovací jazyk poskytuje metody
pro práci s řetězci. Typicky to je vyhledávání a vrácení podřetězce apod. To
znamená, že danou úlohu lze řešit silami zvoleného programovacího jazyka.
Problémem je, že pro každý unikátní formát vstupu bude potřeba napsat
novou extrakční logiku, a proto daná volba není dostatečně flexibilní. Vytvoření
univerzálního rozhraní pro uživatele nad standardními řetězcovými operacemi
se jeví jako příliš komplexní a náchylné na chyby řešení.

Další a vhodnější možností je použít již zmiňované regulární výrazy. Jejích
schopnosti bohatě postačují pro parsování terminálového výstupu. Extrakční
šablony v aplikací SiMXTextConverter, zmíněné v druhé kapitole, jsou dokonce
založené na regulárních výrazech. Dané řešení bude však vyžadovat vytvoření
univerzálního modelu, který bude shromažďovat jednotlivé výrazy a tvořit
šablonu pro snazší práci se vstupem.

Dále existuji samostatné nástroje na parsování nestrukturovaného textu, a to
generátory lexerů a parserů. Generátor přijímá gramatiku (množinu pravidel)
popisujících formát textového vstupu, a vytváří odpovídající lexer a parser.
Lexer čte vstup po symbolech a rozděluje ho na tzv. tokeny – části s určitým
sémantickým smyslem. Parser přijímá tokeny a zpravidla generuje sémantický
strom, který reprezentuje původní text. Generátory lexerů a parserů se často po-
užívají při parsování textu v komplexním a rekurzivním formátu, např. v kompi-
látorech, které zpracovávají zdrojové kódy napsané v některém z programova-
cích jazyků. Dané řešení vyžaduje od uživatele vytvořit gramatiku, která může
být příliš komplikovaná pro rozsáhlé reporty, a proto není vhodné.
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Poslední možností je použit jednu z knihoven třetích stran, které extrahují data
podle uživatelem definované šablony.

3.2.1 Template::Extract
Modul pro Perl knihovnu Template Toolkit, která umožňuje vytvořit rychlý, fle-
xibilní, mocný a rozšiřitelný systém pro práci se šablonami. Původně navržená
pro generování dynamických webových stránek, může být ale použita i pro vy-
tvoření jakýchkoliv textových dokumentů[16]. Přijímá na vstupu šablonu a ha-
shové pole, obsahující hodnoty, kterými ji vyplňuje. Má jednoduchou syntaxi
a obsáhlou dokumentaci. Modul Template::Extract umožňuje opačný proces. Ze
zadané šablony a výsledného dokumentu dokáže extrahovat původní hodno-
ty[17]. Podporuje jen omezenou sadu direktiv, díky kterým lze generovat text
pomocí originální knihovny Template Toolkit.

3.2.2 templatemaker
Knihovna napsaná v jazyce Python, který ze zadaných textových souborů nebo
řetězců ve stejném formátu vytváří šablonu, pomocí kterémůže extrahovat data
z jiných textových zdrojů ve stejném formátu.[18] Šablona je generována pomo-
cí longest-common-substring algoritmu, který dokáže najít nejdelší společný
podřetězec dvou a více řetězců. Například pro slova ”výlet”, ”letadlo” a ”prole-
tět” společný podřetězec bude ”let”. Nedostatkem daného algoritmu je, že často
může být příliš doslovný. Pro řetězce ”pravý plavat levý”, ”pravý lepidlo levý”
a ”pravý pilot levý” bychom očekávali společné podřetězce ”pravý” a ”levý”,
ale algoritmus vrátí ”pravý”, ”p”, ”l” a ”levý”. Daný problém lze řešit buď pou-
žitím velkého množství vzorových řetězců nebo nastavením správné tolerance.
Tolerance říká, kolik je minimální počet znaků mezi jednotlivými podřetězci.
Například tolerance 1 ve výše uvedeném příkladu nedovolí společné podřetěz-
ce ”p” a ”l” pro slovo ”plavat”, protože mezi nimi není žádný znak. Použití příliš
vysoké tolerance ale přináší riziko snížení přesnosti výsledné šablony.

3.2.3 Reparse
Knihovna pro jazyk Python, která provádí parsování dat pomocí regulárních
výrazů. Umožňuje je spravovat a kombinovat pomocí vzorů a následovně
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extrahovat odpovídající data[19]. Soubory s regulárními výrazy a vzory jsou
ve formátu Yaml.

3.2.4 TextFSM
TextFSM je knihovna pro jazyk Python, která implementuje stavový automat za-
ložený na šablonách sloužící k analýze částečně strukturovaného textu. Původ-
ně vyvinuta s cílem umožnit programový přístup k informacím, které jsou po-
skytované CLI-poháněnými zařízeními, jako jsou směrovače a přepínače. Může
být ale použita pro jakékoliv podobné textové vstupy[20]. Používané šablony
jsou složené z direktiv, které řídí stavový automat, a regulárních výrazů slouží-
cích k hledání shody ve vstupu a extrakci dat.

3.2.5 Spuštění kódu psaného v jazyce odlišném od C#
I když .NET framework nabízí dostatečné možnosti pro implementaci extrakční
logiky, dané řešení vyžaduje vytvořit určitou obálku nad regulárními výrazy
pro zjednodušení jejich správy. Některé výše uvedené extrakční knihovny
již disponují danou funkcionalitou, a proto je rozumnější použít už hotové
nástroje. .NET framework podporuje několik programovacích jazyků, mezi
které pátří např. C# nebo VB.NET. Všechny uvedené knihovny jsou ale psané
převážně v jazyce Python nebo Perl. Oba jazyky jsou skriptovací a mají vlastní
interprety.

Platforma .NET nabízí možnosti spuštění externích programů jako samostat-
ných procesů pomoci třídy Process v namespacu System.Diagnostics. Třída
disponuje několika přetíženými statickými metodami Start pro vytvoření no-
vého procesu, které přijímají cestu k spustitelnému souboru, argumenty příka-
zové řádky nebo také uživatelské jméno, pod kterým proces má být spuštěn
a heslo. Metoda nabízející největší konfigurovatelnost přijímá instanci speci-
ální třídy ProcessStartInfo. Pomoci dané třídy lze například konfigurovat,
zda nový proces bude přesměrovávat své standardní vstupy a výstupy do ro-
dičovské aplikace apod. Všechny metody vrací instanci třídy Process, která re-
prezentuje spuštěný proces. Instance disponuje veřejně přístupnými vlastnost-
mi StandardInput, StandardOutput a StandardError typů StreamWriter ne-
bo StreamReader, které reprezentují standardní vstupy a výstupy vytvořeného
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procesu, do kterých, při jejích přesměrování, lze posílat data zapisováním nebo
číst výstupy. Čekat na dokončení běhu spuštěného procesu lze pomoci metody
WaitForExit.[21]

3.2.6 IronPython

1 // Nejprve je potřeba vytvořit instanci IronPython interpretu.
2 var engine = Python.CreateEngine();
3
4 // Dále je potřeba načíst assembly, která obsahuje .NET třídy,
5 // které budeme používat v IronPython skriptu.
6 engine.Runtime.LoadAssembly(typeof(ResultType).Assembly);
7
8 // Pokud budeme použivat knihovny třetích stran, potom je potřeba
9 // aby cesty k modulům byly zadaný do seznamu cest pro vyhledávání.
10 if (SearchPaths != null && SearchPaths.Length > 0)
11 {
12 var searchPaths = engine.GetSearchPaths();
13 foreach (var path in SearchPaths)
14 {
15 searchPaths.Add(path);
16 }
17 engine.SetSearchPaths(searchPaths);
18 }
19 // Dále vytvoříme scope, který bude obsahovat proměnné, funkce
20 // a moduly, ke kterým budeme mít přístup z IronPython kódu.
21 var scope = engine.CreateScope();
22
23 // Definujeme moduly a použité vstupní proměnné.
24 scope.ImportModule("module_name");
25 scope.SetVariable("input", inputVar);
26
27 // Vytvořime zdrojový kód skriptu a vykonáme ho v zadaném scope.
28 var script = engine.CreateScriptSourceFromString(ScriptSource);
29 script.Execute(scope);
30
31 // Přečteme výsledek zadaného typu
32 var output = scope.GetVariable<ResultType>("outputVar");

Ukázka kódu 3.1: Úkázka vykonání IronPython skriptu z C# kódu

IronPython je open-source implementace programovacího jazyka Python, která
je pevně integrována s .NET Frameworkem. IronPython může používat knihov-
ny .NET Frameworku a Pythonu a další jazyky .NETu mohou používat kód Py-
thonu stejně snadno.[22] Současná verze IronPythonu implementuje Python
2.7, verze pro Python 3 je v aktivním vývoji.

16



3.3. Transformace dat

3.2.7 Závěr

Možnost spouštět Python kód přímo z .NETu bez nutnosti vytvářet nový pro-
ces je obrovská výhoda. Zásadním způsobem zjednodušuje předávání dat mezi
rodičovským a spuštěným kódem. Umožňuje přímý zápis a čtení proměnných
z předávaného do Pythonu scopu. Z tohoto důvodu je využití některé z kniho-
ven vytvořených v Pythonu značně výhodnější.

3.3 Transformace dat
Hlavním cílem extrakce dat je jejich převod z částečně strukturované nebo
nestrukturované podoby do strukturovaného tabulkového tvaru pro další
export, například do HTML tabulky nebo grafu. Nejjednodušší by bylo přímo
vracet extrahovaná data v potřebné podobě, pak by je ale cílový uživatel nemohl
filtrovat, transformovat nebo jiným způsobem upravovat. Proto je potřeba data
po extrakci převádět do strojem zpracovatelné podoby. Za postačující operace
považuji filtraci řádku na základě podminky, změna pořadí sloupců, čiselné
a řetězcové řazení řádků a číselné nebo řetězcové operace nad celým sloupcem.
Všechny zmíněné operace lze opět provádět pomoci zvoleného programovacího
jazyka, ve kterém bude vyvíjena finální aplikace, ale dané řešení přináší
problémy a nevýhody zmíněné v předchozí podkapitole. Proto je lepší použít
jeden z dobře známých a definovaných standardů a nástroje, které umožňují
data ve zvoleném formátu transformovat.

3.3.1 Použitelné formáty

Existuje několik strukturovaných formátů různé složitosti. Nejjednodušší for-
mát z těch rozšířenějších je CSV (Comma-separated values) nebo jeho variace
s odlišným oddělovačem. Daný formát tvoří jednoduchou textovou tabulku, ve
které jsou řádky oddělené symbolem nové řádky a sloupce speciálním oddě-
lovačem (v případě CSV je to čárka, dalším nejrozšířenějším oddělovačem je
tabulátor pro variací zvanou TSV).

Dále existuje formát XML (eXtensible Markup Language) umožňující serializo-
vat data s komplexní hierarchickou strukturou. XML je ve skutečnosti obecný
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značkovací jazyk, vytvořený organizaci W3C (The World Wide Web Consorti-
um), která je hlavním vývojářem standardů proWorldWideWeb. XML obsahu-
je speciální značkovací symboly, které popisují serializovaná data. Základním
stavebním prvkem XML dokumentu je element definovaný pomocí otevírající-
ho a zavírajícího tagu, které určují jeho jméno a mezi kterými je umístěn obsah
daného elementu. Každý element může obsahovat textové řetězce nebo další
vnořené elementy. Dále každý element může definovat atributy, pomoci kte-
rých lze specifikovat přídavné informace. Všechny elementy jsou zanořené do
speciálního kořenového elementu, zvaného root. Toto umožňuje XML specifi-
kovat hierarchické struktury, kde jména elementů popisují obsah dokumentu
a struktura definuje vztahy mezi jednotlivými elementy.[23]

Nevýhodou XML je jeho ”mnohomluvnost”. Tagy, specifikující strukturu doku-
mentu, zabírají značnou část celkového obsahu, a proto byly vytvořený kom-
paktnější alternativy. Dnes nejpopulárnější volbou je JSON (Javascript Object
Notation). Ve srovnání s XML je to odlehčený formát, který slouží primárně pro
přenos dat mezi serverem a webovou aplikací bežící v internetovém prohlížeči.
Hlavními elementárními stavebními prvky JSON dokumentu jsou čísla, řetězce,
logické hodnoty a hodnota null, která označuje prázdnou hodnotu. Komplexní-
mi prvky jsou pole a kolekce páru klíč-hodnota zvané objekt nebo asociativní
pole. Místo tagů pro definování struktury se používají hranaté a složené závor-
ky. JSON narozdíl od XML nepodporuje atributy elementů a komentáře.

Méně populární alternativou XML je YAML (YAML Ain’t Markup Language).
Je nejčastěji používaný jako formát konfiguračních souborů, zaměřuje se však
na stejné problémy jako XML. Používá odsazení pro definování struktury doku-
mentů, ale také podporuje závorky. Od verze 1.2 je nadmnožinou JSONu.

3.3.2 Transformace pomoci šablony

Existuje mnoho nástrojů a knihoven, které umožňují programově manipulovat
s daty v nejrozšířenějších strukturovaných formátech, jako jsou JSON a XML.
Naším cílem je ale poskytnout uživateli přímý přistup k extrahovaným datům,
ideálně mu umožnit definovat znovupoužitelnou transformační šablonu. Z da-
ného pohledu se náš výběr velmi zúžuje.
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3.3.2.1 XSLT

Sandard XML spolupracuje s rodinou jazyků XSL (Extensible Stylesheet Lan-
guage), které rozšiřují jeho možnosti. Primárně nás zajíma XSLT (XSL Trans-
formations), který slouží k transformaci vstupního XML dokumentu do jiného
XMLnebo libovolného jiného textového výstupu a podpůrný jazykXPath (XML
Path Language), pomocí kterého lze elementy v XML dokumentu vybírat.

Samotná šablona XSLT je psáná ve formátu XML. Je tvořená elementy, které se
buď objeví ve výsledném textu po transformaci nebo příkazy, které se označují
tagy s předponou xsl. Kořenový element je označován tagem xsl:stylesheet
nebo xsl:transform. Oba jsou identické a musí deklarovat XSLT namespa-
ce atributem xmlns:xsl a jeho verzi atributem version. Dále veškeré doslov-
né tagy a příkazy musí být vnořené do tagu xsl:template, který slouží ja-
ko základní stavební blok šablony. Jeho attribut match obsahuje XPath výraz
a určuje, na jakou část dokumentu budou aplikovaná pravidla uvedená v ob-
sahu příkazu. Pro každou samostatnou nebo opakujicí se část výsledného do-
kumentu se zpravidla vytváří nový příkaz xsl:template. Vložením příkazu
xsl:apply-templates lze znovu aplikovat všechna pravidla uvedena mezi tagy
xsl:template se shodujícím se match attributem na současný element nebo je-
ho potomky. Jaký obsah vstupního dokumentu se objeví ve výstupním doku-
mentu lze definovat pomocí tagu xsl:value-of s atributem select, kterým
lze specifikovat, jaké přesně elementy budou zkopírováné. Cyklus lze vytvo-
řit příkazem xsl:for-each a větvení příkazem xsl:if. Řadit uvnitř cyklu lze
vložením tagu xsl:sort. Provádět aritmetické operace nebo operace s řetězci
a také volat funkce lze pomoci XPath výrazu v příkazu xsl:value-of.

Ačkoliv součastná poslední verze XSLT je 3.0, .NET Framework podporuje
transformace pouze pro verzi 1.0. Podporu ostatních verzi XSLT však lze
zprovoznit pomoci knihoven třetích stran.

3.3.2.2 JSON transformace

I přesto, že JSON je v dnešní době hodně rozšířeným formátem, oficiální
standard analogický k XSLT nebyl vytvořen. Existuje několik knihoven třetích
stran pro transformaci JSON dat pomoci šablony, avšak každá z nich používá
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proprietární notaci pro definování pravidel. Příklademmůže být knihovna jolt
pro jazyk Java.

3.3.3 Závěr
Mezi silné stránky formátu JSON považuji jeho rozšířenost a menší verbozi-
tu, ale obrovskou výhodou XML je oficiální standardizace rodiny podpůrných
jazyků jako jsou XSLT a XPath. Vracet extrahovaná data v XML tvaru a trans-
formovat je pomocí XSLT se jeví jako jediná rozumná volba.

3.4 Export dat do tabulky nebo grafu
Vzhledem k tomu, že transformace dat bude prováděná pomoci XSLT, nejjed-
nodušším řešením bude exportovat data jako HTML tabulku nebo SVG graf.
Výstup v obou formátech lze jednoduše vytvořit z XML vstupu pomocí vhodné
transformační XSLT šablony.

3.5 Plánovaní
Aplikace bude umožňovat uživateli spouštět extrakční a transformační procesy
na požádaní. Může ale také vzniknout nutnost zpracovávat data mimo pracov-
ní hodiny, například v noci. Dále není vhodné po uživateli požadovat opakova-
né spouštění stejné úlohy pro postupně vznikající nové vstupy. Proto aplikace
bude umožňovat nastavit odložený a opakujicí se běh předdefinovaných proce-
sů.

Požadavky na plánovaní jsou následující:

1. spouštět úlohu v zadanem termínu,

2. spouštět úlohu periodicky (denně, týdně v určené dny, měsíčně v určené
dny).

Nejzákladnější volbou by bylo naimplementovat časovač. Aplikace by vykoná-
vala potřebné činnosti v cyklu a uspávala by se na zadaný časový interval. Dané
řešení má silné záporné stránky:
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1. běžící proces je blokován časovačem a nemůže být ukončen před tím, než
se probudí,

2. blokovaný proces zbytečně zabírá prostředky systému,

3. pokud proces bude násilně ukončen, tak neuvolní své prostředky, pokud
spal.

Účelem časovače je zpravidla simulovat dlouhé procesy v testech, nikoliv
synchronizační činnost. Samozřejmě existují výjimky z daného pravidla, ale
problém plánování takovou výjimkou není. Lepším řešením je použit nástroje,
které poskytují potřebné možnosti. Mohou to být knihovny třetích stran nebo
do OS Windows vestavěný plánovač úloh.

3.5.1 Hangfire

Hangfire je jednoduchý a mocný nástroj pro spouštění plánovaných úloh na
pozadí. Může ukládat úlohy do operační paměti nebo používat persistentní
uložiště, například SQL Server, Redis, PostgreSQL, MongoDB a další. Disponuje
webovým rozhraním pro sledování stavu veškerých naplánovaných procesů.
Podporuje popularní logovací frameworky, jako například NLog, Log4Net
a další. Daný nástroj je distribuováný a umožňuje spouštět úlohy na několika
strojích.

Umožňuje spoštět úlohy zpožděně nebo periodicky. Zpoždění se definuje
pomoci standardního typu TimeSpan. Danou strukturu lze vytvořit pomocí
statických metod FromMiliseconds, FromSeconds, FromMinutes, FromHours
a FromDays, které umožňují definovat interval na základě počtu milisekund,
sekund, minut atd. nebo jako rozdíl dvou instancí typu DateTime. Například
časový interval pro zpožděné spuštění úlohy dne 24.5.2018 lze získat pomoci
rozdílu new DateTime(24, 5, 2018) a DateTime.Now.

Periodický běh je nastavován pomocí statické třídy Cron. Definuje metody,
které umožňují spouštět úlohy každou minutu, hodinu, den, měsíc nebo rok
na začátku intervalu nebo v určitý den nebo čas. Dále umožňuje místo
konkrétního termínu definovat přesný časový interval opakování – neboli
spouštění každých N minut, hodin, dnů atd.
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3.5.2 Quartz.NET

Quartz.NET je systém na správu plánovaných úloh. Je portem knihovnyQuartz
pro jazyk Java. Může být jak integrovaný do .NET aplikace, tak spuštěný
jako samostatný program. Podobně jako Hangfire používá nepersistentní nebo
i trvalé uložiště pro uchovávání úloh a dovoluje clustering.

Umožňuje spouštět úlohy v určitý čas, v určitý den v týdnu, měsíci nebo roku.
Dále umožňuje ignorovat určité dny specifikované v kalendáři (např. svátky).
Podporuje opakování úloh podle zadaného počtu, do konkrétního data anebo
s určitým intervalem. Narozdíl od Hangfire každá úloha musí implementovat
IJob interface.

3.5.3 IdleTimeout a Recycle problémy

Zabudování plánovače přímo do webové aplikace přináší určité problémy. IIS,
hlavní webový server pro OS Windows Server, umožňuje izolovat jednotlivé
aplikace do tzv. Application pools. Dále je pravidelně recykluje následujícími
způsoby:

• všechny webové aplikace jsou zastaveny a spuštěny znovu každých 29
hodin,

• pokud aplikace nedostávala požadavky po dobu 20 minut, její proces je
ukončen a uvolněn z paměti.

Po ukončení přiděleného procesu aplikace nebude provádět žádné úlohy na
pozadí do chvíle, než přijde první http požadavek.

Daný problém lze řešit nastavením režimu spuštění pro zvolený Application
pool jako AlwaysRunning. Způsobuje to, co nejrychlejší spustitelní aplikace
při startu IIS serveru a po recyklaci procesů. Dále deaktivuje zrušení procesu
v případě nečinnosti.

Dalším řešením je použití externího nástroje, který bude dostatečně často
posílat požadavky do aplikace a tím zabrání ukončení aplikace kvůli Idle
Timeout problému. Přesto spouštění procesů na pozadí ve webové aplikaci není
doporučováno a může vest k neočekávaným chybovým stavům.
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3.5.4 Windows Task Scheduler
Je to plánovač úloh integrovaný v OSWindows. Monitoruje definovaná kritéria
pro spuštění úlohy (označováná jako spoštěče) a spouští ji, pokud jsou splněna.
Umožňuje spuštění určité aplikace, odeslaní emailu nebo zobrazení okna se
zprávou.

Pomocí spouštěčů uživatel může nastavit běh úlohy:

1. v určitý čas,

2. v určitý čas každý den,

3. v určitý čas a den každý týden,

4. v určitý čas a den každý měsíc,

5. v určitý čas každý měsíc v určitý den v týdnu.

Dále umožňuje jako spouštěče nastavit následujicí systémové události:

1. při startu systému,

2. při přihlášení uživatele,

3. při vzniku určité systémové události,

4. další.

Daný plánovač úloh je externí nástroj a není součástí vytvářené aplikace,
a proto nemůže spoštět běh extrakčních a transformačních procesu přímo.
Vzhledem k tomu, že aplikace bude poskytovat i webové rozhrání, daný
problém lze vyřešit tím, že plánovač bude spouštět samostatný program, který
vytvoří HTTP dotaz na specifickou url adresu. Volání dané adresy se spravnými
parametry zahájí běh potřebných činností. Takovým programem může být
například interpret příkazové řádky PowerShell vestavěný v OS Windows.
Následující příkaz zavolá určitou url adresu.

powershell.exe -command "&{Invoke-WebRequest ulr_adresa}"

Při použití daného řešení vzniká další problém. Při provedení příkazu Task Sche-
dulerem se na uživatelské ploše objeví okno terminálu. PowerShell dovoluje
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specifikovat argument -windowstyle s hodnotou hidden, který říká, že spouš-
tený proces musí takové okno schovat. V praxi ale okno terminálu krátce pro-
blikne, což může způsobit uživateli nepohodlí.

Zamezit probliknutí okna terminálu lze například spuštěním PowerShell příka-
zu ze skriptu psaném v jazyce VBScript. Takový skript nevytváří grafické okno,
avšak lze jej plánovaně spouštět pouze pod přihlášeným uživatelem. Z toho
důvodu dané řešení není vhodné.

1 If WScript.Arguments.Count = 1 Then
2 Dim shell,command
3 command = "powershell.exe -Command
4 ""& { Invoke-WebRequest " & WScript.Arguments(0) & " }"""
5 Set shell = CreateObject("WScript.Shell")
6 shell.Run command,0
7 End If

Ukázka kódu 3.2: Úkázka VBScript skriptu, pomoci kterého lze volat zadanou url
adresu

Dalším řešením může byt volba jiného účtu, pod kterým bude spouštěn příkaz,
při vytvoření plánované úlohy. Může to být například jeden ze servisních účtů.
OS Windows nabízí tři servisní účty s různými přistupovými právy.

• LocalService - má minimální práva v lokálním systému a v síti je
identifikován jako anonymní uživatel.

• NetworkService - má minimální práva v lokálním systému a v síti je
identifikován jako účet počítače.

• LocalSystem - má rozsáhlá práva v lokálním systému a v síti je identifi-
kován jako účet počítače.

Pro náše účely se hodí první dva účty. Pouštění aplikace pod účtem LocalSystem
ve většině případů není potřeba, představuje bezpečnostní riziko a není dopo-
ručováno.
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3.6 Spuštění pod jiným uživatelem
Účet, pod kterým bude běžet výsledná aplikace, nemusí mít přístup k potřeb-
ným vstupním souborům, a proto je potřeba uživateli umožnit specifikovat
vhodné přihlašovací údaje. Zadané údaje je potřeba bezpečně uložit buď do data-
báze používané aplikací nebo do externího uložiště. Před přístupem k vstupním
souborůmmusí aplikace změnit uživatele, pod kterým je spuštěna, aby měla do-
statečná práva pro čtení.

3.6.1 Předstírání identity
Je to schopnost vlákna vykonávat operace v jiném bezpečnostním kontextu,
než je kontext procesu, který vlákno vlastní. Hlavním důvodem změny identity
je způsobení dodatečných kontrol, které mohou rozšířit nebo zúžit přístupová
práva vlákna.[24]

Měnit identitu lze v .NETu pomoci třídy WindowsIdentiy. Její metoda Imperso-
nate přijímá odkaz na Windows account token, který reprezentuje přihlášené-
ho uživatele. Daný token lze získat například pomoci volání funkce LogonUser
z Win32 API. Daná funkce přijímá uživatelské údaje spolu s dalšími parametry
a pokusí se přihlásit pod zadaným uživatelem.

Změnit identitu může jen uživatel s dostatečnými právy.

3.6.2 Šifrování údajů
Hlavní doporučení pro ukládání uživatelského hesla je, ukládat jeho zastoupení,
nejlépe výsledek zakódování jednosměrným algoritmem. Takový algoritmus
se nazývá kryptografická hashovací funkce a převádí vstup libovolné délky na
výstup pevné délky zvaný hash tak, aby zpětné zjištění původního vstupu bylo
extrémně výpočetně náročné. Příkladem hashovací funkce mohou být funkce
rodiny SHA (SHA-216, SHA-512 atd.).

Při opětovném zadání hesla uživatelem je heslo zahashováno stejným algorit-
mem a porovnáno s dříve uloženým. Pro zabezpečení proti různým druhům
útoku (například útok pomoci slovníku) lze ke vstupu přidávat náhodný řetě-
zec, takzvanou ”sůl”. Daný způsob není vhodný pro naše účely, protože pro
změnu identity je potřeba původní heslo, a proto je potřeba ho šifrovat.
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Šifrování na rozdíl od hashovaní je vratný proces. Přijímá vstup a transformuje
ho pomoci tajného klíče na odlišný výstup, který lze potom dešifrovat a získat
původní data. Šifrování se dělí na symetrické a asymetrické. Při symetrickém
šifrování se používá stejný klíč jak pro šifrování, tak i pro dešifrování. Při asy-
metrickém se šifruje jedním klíčem a dešifruje se jiným. Příkladem šifrovací
funkce může být AES (symetrická) nebo RSA (asymetrická). Implementace šif-
rování tvoří značné bezpečnostní nároky. Libovolnámalá chyba v implementaci
může nést katastrofické následky. Proto je doporučováno používat již hotové
nástroje.

.NET nabízí šifrovací funkcionalitu pomoci namespacu System.Security.
Cryptography. Třída RijndaelManager poskytuje metody pro generování klíče,
šifrování a dešifrování pomocí šifrovacího algoritmuRijndael (neboli AES).

Při použití šifrovacího algoritmu vzniká problém bezpečného uložení tajného
klíče. Pokud nežádoucí třetí strana dostane přístup jak k šifrovaným datům, tak
k tajnému klíči, může data jednoduše dešifrovat. OS Windows od verze Win-
dows 2000 poskytuje programovací interfejs DPAPI pro symetrické zašifrování
a dešifrování dat. Daný interfejs šifruje vytvářené tajné klíče pomocí dat získa-
ných z uživatelského nebo systémového autentizačního profilu. Klíče mohou
být dešifrované jen uživatelem a na stoji, kde byly zašifrované. Dále metody
pro šifrování a dešifrování dat v DPAPI přijímají volitelné pole bytů, tzv. ent-
ropii, která slouží jako druhý klíč a zvyšuje celkovou bezpečnost. Entropii lze
ukládat např. do databáze.

3.6.3 Uložení údajů
Následující otázkou je, kam ukládat zašifrované údaje. První možnosti je použit
databázi. V daném případě potenciální útočník, který získá přístup do databáze,
dostane seznam všech údajů v šifrované podobě.

Další možnosti je použit ve Windows vestavěný Credential Manager. Je to
nástroj sloužící pro uložení různých druhů přihlašovacích údajů. Neposkytuje
žádné zabezpečení kromě omezení přístupu jen pro současný uživatelský účet.
Při uložení zašifrovaných údajů do Credential Managera pomoci servisního
účtu může data získat jen útočník, který je schopen se přihlásit na danou stanici
a spustit čtecí program pod stejným servisním účtem.
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3.7 Zabezpečení komunikace s aplikaci
Nejlepším způsobem, jak zabezpečit spojení mezi webovým serverem a klien-
tem je použít bezpečnostní standard SSL (Secure Socket Layer). Zajišťuje, že
posílaná data zůstávají zašifrovaná a privátní.[25]

Pro vytvoření bezpečného spojení web server potřebuje SSL certifikát. Pro
vytvoření certifikátu je potřeba vygenerovat dva kryptografických klíče (tajný
a veřejný) a poskytnout veřejný klíč spolu s informacemi o identitě webové
stránky jako CSR (Certificate Signing Request) soubor tzv. CA (Certification
Authority) subjektu. CA dále validuje poskytnuté informace a pokud jsou
správná, vydává SSL certifikát.

Při připojení klienta k zabezpečenému webovému serveru, internetový prohlí-
žeč dostavá kopii SSL certifikátu. Následně kontroluje, zda certifikát nevypršel,
zda byl vydán známou autoritou a jestli je používán webovou stránkou, pro
kterou byl vydán. Pokud alespoň jedna kontrola selže, uživateli je zobrazena
chybová hláška. Pokud je vše v pořádku, prohlížeč vytváří bezpečné spojení se
serverem.

3.8 Autentizace
Jednou z možností, jak povolit přístup jen určitým uživatelům, je autentizace
pomoci uživatelského jména a hesla. Uživatel se buď registruje v aplikaci nebo
jsou jeho přihlašovací údaje vytvořeny administrátorem. Při prvním přístupu
do aplikace poskytuje své údaje, které se porovnávají s uloženými a pokud
ověření dopadne úspěšně, tak může aplikaci používat. Dané řešení vyžaduje
vytvoření lokální databáze s uživatelskými údaji. Dalším řešením je použít
technologii SSO.

SSO (Single Sign-On) je technologie umožňující uživateli používat stejné
přihlašovací údaje pro autentizaci do několika různých služeb. Výhody dané
technologie jsou:

• uživatelská přívětivost – SSO umožňuje uživateli přepínat se mezi různý-
mi službami bez nutnosti pokaždé zadávat přihlašovací údaje,
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• bezpečnost – údaje jsou uložený na hlavním SSO serveru, a proto nemůže
dojit k jejích úniku při ohrožení bezpečnosti jednotlivých aplikací,

• nižší náklady – použití společné služby pro správu přístupů k webovým
aplikacím a vytvoření jednotného autentizačního a autorizačního framewor-
ku šetří čas IT administrátorům a vývojářům[26].

3.9 Shibboleth
Shibboleth je open-source systém poskytující služby SSO a umožňující webo-
vým aplikacím rozhodovat o autorizovaném přístupu k zabezpečeným zdrojům.
Skládá se ze dvou části:

• SP (Service Provider) - reprezentuje aplikaci, která vyžaduje od uživatele
autentizaci,

• IdP (Identity Provider) - reprezentuje rejstřík přihlašovacích údajů a ově-
řuje identitu uživatele.

Ve chvíli, kdy uživatel přistupuje do aplikace podporující SSO, SP komunikuje
s definovaným IdP, který žádá uživatele o přihlášení. Dále IdP ověřuje poskyt-
nuté údaje a předává SP informace o identitě uživatele. [27] Je to spolehlivé
řešení, které nevyžaduje vytvoření lokální databáze uživatelských účtů.

Dále Shibboleth implementuje otevřený standard SAML (Security Assertion
Markup Language) založený na XML a sloužící k výměně autentizačních
a autorizačních informací – neboli atributů – mezi jednotlivými účastníky
komunikace (například SP a IdP). V rámci federace cvutID to jsou například
atributy uid - unikátní identifikátor identity (např. artemorm(at)fit.cvut.cz)
nebo RoleTypeB – obsahuje role, které mimo jiné určují, zda identita patří
zaměstnanci nebo studentovi včetně typu studia.
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Kapitola 4
Návrh

Daná kapitola se zabývá návrhem budoucí aplikace, popisuje její architekturu
a zvolené knihovny.

4.1 Architektura aplikace

Obrázek 4.1: Architektura aplikace

Aplikace bude rozdělená na dvě části. Jádro, ve kterém je umístěna veškerá logi-
ka aplikace týkajicí se operací s daty, administraci šablon apod, bude umístěno
do vlastní knihovny. Webové uživatelské rozhrání bude implementováno dle
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navrhového vzoru MVC a bude tvořit samostatný projekt. Pro přístup do per-
zistentního uložiště bude použita některá z dostupných ORM technologii.

Aplikace bude implementovat principy DI a používat některý z rozšířených
IoC contejnerů. Logika odpovídající za administraci a vykonávání šablon
bude implementovaná způsobem, který bude umožňovat zřetězení jednotlivých
operaci a také jednoduché zapojení nových nástrojů a knihoven. Nejdůležitější
funkcionalita jádra aplikace bude pokryta unit a integračními testy, které budou
umístěny ve vlastním projektu.

4.2 Vybrané nástroje
Daná sekce se zabýva zvolenými nástrojí, které řeší dílčí operace prováděné
aplikací.

4.2.1 Zadání vstupních souborů
Uživatel bude definovat vstupní soubory pomoci wildcards, které budou násled-
ně zpracováný knihovnou Minimatch. Daná knihovna neprochází souborový
systém a umožňuje jen filtraci předgenerováného seznamu cest, a proto dané
řešení vyžaduje od uživatele zadat jak vyhledavací vzor, tak i cestu ke složce,
ve které jsou umístěny cílové datové soubory.

Dané řešení jsem vybral kvůli rozšířeným porovnávacím možnostem knihovny
Minimatch.

4.2.2 Extrakce
Vzhledem k snadné integraci Python skriptů do .NET aplikace pomoci IronPy-
thonu, extrakce bude vykonávaná jedním z nástrojů psaných v tomto jazyce.
I přes to, že knihovna templatemaker se jeví jako nejjednodušší na použití pro
konečného uživatele a dokonce dokáže automatický generovat šablonu, nabízí
jen omezené možnosti nastavení extrakce, pomocí kterých lze zpracovávat jen
jednoduché vstupy.

Obě knihovny, Reparse a TextFSM, používají regulární výrazy ve svém jádře,
avšak Reparse je pouze sjednocuje do tvaru snadného pro správu. TextFSM jde
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o krok dále a vytváří nad nimi stavový automat, který umožňuje zpracovávat
i komplexní reporty, a proto moje volba padla na tento nástroj.

Extrahovaná data budou převáděna do následujícího generického XML doku-
mentu.

1 <data>
2 <h>
3 <c>Jádro processoru</c>
4 <c>Zátěž v %</c>
5 </h>
6 <r>
7 <c>1</c>
8 <c>45</c>
9 </r>
10 <r>
11 <c>2</c>
12 <c>56</c>
13 </r>
14 </data>

Ukázka kódu 4.1: Ukazka XML dokumentu, který obsahuje extrahovaná data

4.2.3 Transformace

Transformace budou provaděny pomoci XSLT šablon. Rozhodl jsem se místo
dostupných nástrojů v .NET frameworku použít knihovnu Saxon-HE, a to
zejména kvůli podpoře standardu XSLT 3.0 a XPath 3.0, kterou se liší od
konkurenčních knihoven.

4.2.4 Plánování

Plánování běhu potřebných procesů bude zajišťovat v OS Windows vestavěný
plánovač úloh. Dané řešení je jednoduché a obchází Idle Timeout problém,
který vzniká při zapojení plánovače přímo do aplikace. Správa úloh bude
prováděna pomocí knihovny Task Scheduler Wrapper, která tvoří obalku nad
standardním programovým rozhráním plánovače.
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4.3 Webové rozhraní
Webové rozhraní bude umožňovat uživateli vytvářet, upravovat a mazat šablo-
ny, přihlašovací údaje a plánované úlohy. Při vytvoření a editaci šablon uživate-
li bude umožněno zadat vstupní data a otestovat upravovanou šablonu již před
uložením. Výsledek testu půjde zobrazit jako formátovaný text nebo vložit pří-
mo do html stránky. Druhá volba je užitečná při vytvoření nové transformační
šablony, která upravuje vstupní data do HTML tabulky nebo SVG grafu. Veške-
ré chyby vzniklé při testování šablony budou taktéž nahlášeny uživateli.

Podobná funkcionalita bude nabízená i při správě plánováných úloh s tím
rozdílem, že uživatel nemůže zadávat vstupní data a musí specifikovat příslušné
šablony. Každá úloha bude svázaná se svými výsledky. Chyby, které mohou
vzniknout při běhu úloh, budou zaznamenané a dostupné uživateli.
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Kapitola 5
Implementace

Daná kapitola se zabývá implementací výsledné aplikace. Obsahuje popis
zvolených technologii a vytvořených tříd.

Pro implementaci byl zvolen .NET framework verze 4.6.1 a programovací jazyk
C#. Jako ORM řešení byl zvolen Entity Framework a metoda Code First. Daná
metoda umožňuje automatické vytvoření databázového modelu na základě
předdefinovaných tříd, které tvoří doménový model aplikace. Dále jako IoC
řešení byl použit široce známý Castle Windor. Všechny uvedené technologie
byly vybrány s ohledem na jednoduchost použití a předchozí zkušenosti
autora.

5.1 Jádro

5.1.1 Diagram tříd
Daná sekce obsahuje diagram tříd, které reprezentují datový model aplikace,
a také slovní popis všech vytvořených tříd a jejich funkcí.

BaseTemplate

Abstraktní třída, která shromažďuje společné vlastnosti všech existujících typů
šablon. Obsahuje následující položky:

• Id – unikátní identifikátor,
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• Name – jméno šablony zadané uživatelem, mělo by popisovat účel dané
šablony (není povinné),

• AgentId – identifikátor agenta, který je schopen danou šablonu zpraco-
vat.

Obrázek 5.1: Diagram tříd, které reprezentují doménový model aplikace

DefaultGlobbingTemplate

Třída reprezentuje šablonu, která určuje vstupní datové soubory. Dědí ze třídy
BaseTemplate. Obsahuje následující položky:

• BasePath – cesta k adresáři, ve kterém se nachází vstupní datové soubory,

• Wildcard – porovnávací vzor, který určuje, jaké soubory musí být
zpracovány,
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• CredentialsId – id přihlašovacích údajů uživatele, pod kterým musí
probíhat extrakce.

DefaultExtractionTemplate

Třída reprezentuje obecnou extrakční šablonu. Dědí ze třídy BaseTemplate.
Obsahuje následující položky:

• Template – tělo šablony,

• CredentialsId – id přihlašovacích údajů uživatele, pod kterým musí
probíhat extrakce.

DefaultTransformationTemplate

Třída reprezentuje obecnou transformační šablonu. Dědí ze třídy BaseTemplate
a obsahuje následující položky:

• Template – tělo šablony.

Výše uvedené typy šablon nejsou pevně svázané s určitými agenty,místo toho je
potřebný agent identifikován pomocí položky AgentId. Jednotliví agenti určují
přesně typ šablony, který mohou zpracovat.

Job

Třída reprezentuje plánovanou úlohu. Shromažďuje jednotlivé dílčí operace do
jednotky práce. Obsahuje následující položky:

• Id – unikátní identifikátor úlohy,

• Name – uživatelem zadané jméno úlohy, není povinné,

• Tasks – seznam asociovaných dílčích úloh, které reprezentují jednotlivé
operace.

Task

Dílčí úloha, která reprezentuje jeden krok v seznamu zřetězených operací.
Obsahuje následující položky:

• Id – unikátní identifikátor dílčí úlohy,
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• Order – pořadí operace v seznamu,

• Template – šablona, která má být zpracována v daném kroku.

5.1.2 Agenti
Základní operace s daty, a to specifikace vstupních souborů, extrakce a trans-
formace, jsou zapouzdřeny do vlastních tříd, tzv. agentů. Všechny třídy imple-
mentují společný interfejs IAgent, který definuje následující metody a vlastnos-
ti:

• Execute – metoda způsobí vykonání definované operace, ať jde o filtraci
cest, extrakci nebo transformaci dat. Přijímá jako argumenty data, získa-
né z předchozí operace, šablonu a seznam očekávaných typů výsledku.

• ExpectedInputDataTypes – vlastnost, která určuje typy vstupních dat,
které je daný agent schopen zpracovat. Používá se předchozím agentem
pro zjištění vhodného výstupního typu při řetězení operací.

• AllowedOutputDataTypes – vlastnost určující typy výstupu, které je
daný agent schopen vygenerovat. Porovnává se se vstupními typy
následujícího agenta při řetězení operací.

• DisplayName – text, který bude zobrazen uživateli při výběru agenta při
tvorbě nové šablony.

• TemplateType – typ šablony, kterou daný agent dokáže zpracovat.

Všichni agenti dále dědí z abstraktní třídy BaseAgent, která poskytuje pomocné
metody pro validaci vstupních argumentů a zjištění nejvhodnějšího výstupního
typu pro zadané očekávané a možné výstupní typy.

MinimatchAgent

Daný agent generuje seznam cest ke vstupním souborům na základě zadané
cílové složky a následně je filtruje pomocí knihovny Minimatch a zadaného
wildcard vzoru. Pro generování seznamu cest jsou používané standartní meto-
dy .NET Frameworku. Proces generování může být spuštěn i pod jiným uživa-
telem.
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Agent může přijímat textový vstup ve tvaru seznamu cest oddělených symbo-
lem nové řádky nebo nepřijímat žádný vstup. V prvním případě filtruje zadaný
seznam, ve druhem generuje seznam samostatně.

I přesto že filtrační knihovna dokáže pracovat s cestami s oddělovači jak
v Unix (lomítko), tak i ve Windows (zpětné lomítko) formátech, v posledním
případě nejsou dostupné tzv. únikové znaky (anglicky escape characters). Jsou
nezbytné v případě, kdy jméno souboru obsahuje symbol, který se používá jako
jeden ze speciálních wildcard znaků (např. kulatá závorka). Vložení zpětného
lomítka před takový znak ho označí jako doslovný a zabraní tak nežádoucí
interpretaci.

Výše uvedený problém jsem vyřešil pomocí transformací vygenerovaného
seznamu cest a porovnávacího vzoru do podoby obsahující jen Unixové
oddělovače před tím, než proběhne samotná filtrace.

TextFsmAgent

Daná třída zapouzdřuje extrakční logiku. Jako vstup může přijímat přímo
textová data nebo seznam cest k datovým souborům, které následně předá na
zpracování knihovně TextFSM spolu se zadanou šablonou. Výsledkem extrakce
je třída TextFsmResult, která má následující vlastnosti:

• Headers – kolekce řetězců, která tvoří hlavičku výsledné tabulkové
struktury,

• Data – kolekce, do které jsou vnořeny další kolekce řetězců. Každá
vnořená kolekce zastupuje řádek a jednotlivé řetězce zatupují buňky.

Agent nabízí převod dané struktury na XML dokument v textovém tvaru
nebo jako objekt typu XdmNode, se kterým dále může pracovat transformační
nástroj.

Interakce s knihovnou TextFSM probíhá pomoci skriptu psaném v jazyce Iron-
Python. Agent vytváří engine a následovně scope, ve kterém definuje vstupní
a výstupní proměnné a použité moduly, vykonává skript (i pod identitou jiného
uživatele) a čte výsledek. Skript v případě potřeby čte data ze vstupních souborů,
předává je knihovně TextFSM a následovně vytváří a vyplňuje TextFsmResult
objekt díky možnosti používat typy z .NET Frameworku nebo i programátorem
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vytvořené typy přímo v kódu IronPythonu. Výsledek je ukládán do výstupní
proměnné a řízení je předáváno do rodičovského C# kódu.

1 import textfsm
2 import sys
3 import io
4 from DataManager.Core.Utils import TextFsmResult
5 from System.Collections.Generic import List
6 from System import String
7
8 templateStream = io.StringIO(template)
9 parser = textfsm.TextFSM(templateStream)
10 extracted = ""
11
12 if inputData:
13 extracted = parser.ParseText(inputData)
14 else:
15 for fileName in fileNames:
16 with open(fileName, 'r') as sourceFile:
17 data = sourceFile.read()
18 extracted = parser.ParseText(data)
19
20 output = TextFsmResult()
21
22 for header in parser.header:
23 output.Headers.Add(header)
24
25 for row in extracted:
26 cells = List[String]()
27 for cell in row:
28 cells.Add(cell)
29 output.Data.Add(cells)

Ukázka kódu 5.1: IronPython skript, pomoci kterého se provádí extrakce dat

Pro použití knihoven třetích stran k nim musí mít IronPython interpret
přístup. Cesty k vyžadovaným modulům jsou specifikovány v konfiguraci
aplikace. Příslušnou sekci v konfiguračním souboru aplikace popisuje třída
IronPythonConfigurationSection. Daná třída obsahuje seznam elementů
typu SearchPathElement, které zastupují jednotlivé cesty.

SaxonXsltAgent

Daný agent poskytuje XSLT možnosti pomocí knihovny Saxon-HE. Na vstupu
přijímá data a transformační šablonu ve formátu XML. Může to být textový
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řetězec nebo objekt typu XdmNode, zastupující předzpracovaný a sestavený sé-
mantický strom. Výstupemmůže být opět text nebo XdmNode. Volba výsledného
typu je nastavená tak, aby předcházela zbytečné serializaci a deserializaci do
textu při zřetězených operacích.

Transformace probíhá v několika krocích. V případě textového vstupu jsou šab-
lona a data transformovány do sémantického stromu pomoci třídy DocumentBuilder.
Dále je šablona kompilována a je z ní vytvořen tzv. transformer. Následovně je
pro transformer nastavená destinace – může to být XdmDestination pro vytvo-
ření výsledku typu XdmNode nebo Serializer pro generování formátovaného
textového výstupu. Posledním krokem je spuštění transformace a čtení výsled-
ku.

Při kompilování šablony může nastat chybový stav. Na rozdíl od DocumentBu-
ilderu, který v případě nevalidního textového vstupu hází výjimku, kompilátor
šablony hlásí chybový stav pomoci vlastnosti ErrorList, a proto vyžaduje spe-
ciální zpracování.

Dále pro transformer jako destinaci lze nastavit jiný transformer a tak zřetězit
jednotlivé transformační operace bez exportování mezivýsledku do XdmNode.
Avšak při daném řešení vzniká neobvyklý problém, který se mi nepodařilo vy-
řešit. V případě, že výstup transformace musí být text a libovolná z použitých
XSLT šablon obsahuje direktivu xsl:output, tak je ignorována serializerem. Po-
kud uživatel specifikoval, že na výstupu chce dostat odsazenýHTML dokument,
potom dostane neodsazený dokument bez DOCTYPE deklarace na začátku. Proto
jsem se rozhodl zpracovaná data předávat jako XdmNode.

5.1.3 Manažeři
Níže jsou uvedeny některé zbylé podpůrné třídy.

AgentManager

Je to manager, který shromažďuje a spravuje jednotlivé agenty. Při vytvoření
dostane jako argument seznam všech agentů a každý zaregistruje pod unikát-
ním id. Pro jednoduchost je id automaticky generováno jake celé jméno typu
agenta včetně jeho namespacu. Dále na požádaní vrací instanci agenta podle
poskytnutého id.
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AgentDataConverter

Pomocná třída, která umožňuje konverzi mezi jednotlivými typy dat, které
agenti přijímají a generuji.

TemplateManager

Manager, který provádí klasické CRUD (Create, Read, Update a Delete) operace
s šablonami. Je odpovědný za vytvoření, čtení, editaci a mazání šablon.

CredentialsStore

Daná třída umožňuje správu přihlašovacích údajů pro lokální systém. Pomoci
knihovny CredentialManagement komunikuje s Credential Managerem. Dále
šifruje a dešifruje uživatelská hesla pomocí standardních metod Protect
a Unprotect z namespacu System.Security. Cryptography.

Poskytuje údaje buď jako odlehčenou třídu CredInfo, která obsahuje uživatel-
ské jméno, id, ale neobsahuje heslo nebo jako třídu Credentials, která posky-
tuje všechny informace a udržuje heslo jako SecureString a implementuje in-
terfejs IDisposable pro kontrolovanou destrukci instance.

Ukládá údaje s prefixem ”DataManager/” pro snadné odlišení údajů vytvoře-
ných aplikací.

ImpersonationManager

Manager poskytující možnosti vykonávání části kódu pod jiným uživatelem.
Používa CredentialsStore pro získání přihlašovacích údajů a knihovnu Sim-
pleImpersonation pro ztělesnění jiného uživatele. Nabízí metodu RunAs, kte-
rá přijímá id údajů a vrací instanci třídy ImpersonationWrapper. Vytvoření
objektu daného typu způsobí přepnutí na jiného uživatele a odstranění způ-
sobí přepnutí zpět. Pro kontrolovanou destrukci třída implementuje interfejs
IDisposable.

JobManager

Daný manager umožňuje správu plánovaných úloh. Nabízí operace pro jejich
vytvoření, čtení, editaci a odstranění. Dále poskytuje několik metod pro
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spuštění úloh, mezi které patří spuštění uložené úlohy na základě její id nebo
zřetězené spuštění seznamu uložených šablon. Druhá metoda se používá při
testování uživatelem vybraných šablon před uložením nové nebo upravované
úlohy.

Při spuštění úlohy nebo seznamu šablon manager postupně získává jednotlivé
šablony, předává je příslušnému agentu pro zpracování a výsledek předchozí
operace předává na vstup následující. První agent dostává na vstupu hodnotu
null a typ výsledku posledního agenta je nastaven jako string. V průběhu
iterace nad šablonami se manager vždy dotazuje i na další šablonu v pořadí,
aby mohl zjistit, jaké vstupní typy očekává následující agent.

Extensions

Při vývoji jsem vytvořil několik pomocných metod. Nejdůležitější umožňují
konverzi mezi textovým řetězcem, objektem typu SecureString a polem bytů.
Všechny metody se snaží co nejdříve odstranit pomocné nebo již nepotřebné
datové struktury buď ručním vynulováním bytového pole nebo manuální
destrukcí instance SecureString.

5.2 Webové rozhrání
Webové rozhrání je implementováno pomoci frameworku ASP.NET MVC 5.
Řídí se návrhovým vzorem MVC (Model-View-Controller), který rozděluje
aplikaci na tři vrstvy:

• Model – zastupuje logiku datové domény aplikace,

• View (pohled) – představuje grafické rozhraní aplikace,

• Controller (kontrolér) – přijímá a zpracovává požadavky uživatele [28].

Dané rozdělení umožňuje vytvářet spolehlivé a snadno rozšiřitelné programy.

Aplikace je dále zpravidla rozdělována na funkční celky, kde každý z nich
obsahuje jeden kontrolér, množinu modelů a pohledů a odpovídá za určitou
funkční stranu.

Webovou vrstvu jsem rozdělil na následující části:
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• Home - počáteční stránka aplikace,

• Templates - umožňuje uživateli spravovat a testovat jednotlivé šablony,

• Credentials - umožňuje spravovat přihlašovací údaje,

• Jobs - umožňuje spravovat, testovat a plánovaně pouštět úlohy a také
ukládat výsledky.

Dále ASP.NET MVC umožňuje používat tzv. Editor Templates (česky editační
šablony) a Display Templates (česky zobrazovací šablony). Jsou to částečné
pohledy, které se řídí určitou konvencí pro pojmenování. Umožňují vytvářet
jednoduché a znovupoužitelné grafické segmenty, které lze používat pro
zobrazení dat obsažených v modelu nebo vytvářet formulář pro naplnění
modelu daty.

Při vložení příkazu pro zobrazení takového pohledu do stránky view engine
vyhledává odpovídající šablonu na základě jména typu vybraného modelu.
Pokud je nalezena šablona se stejným jménem, tak je použita pro zobrazení,
v opačném případě je použita výchozí.

Využil jsem danou funkcionalitu pro zobrazení detailu a editaci modelů, které
zastupují extrakční, transformační a další šablony. Všechny konkrétní modely
dědí ze společného základního modelu. Pohledy odpovídající za zobrazení
detailu a editaci pracují s bázovým modelem, ale na vstupu dostávají konkrétní
instanci a na základě skutečného typu zobrazují správný částečný pohled.

Ve chvíli, kdy uživatel odesílá data, aplikace je obdrží jako množinu párů klíč-
hodnota. ASP.NET MVC umožňuje vyplnit zvolený model přijatými daty po-
mocí procesu zvaného model binding. Nedokáže však rozhodnout o správném
modelu automaticky.

Pro automatické zvolení správného modelu při uložení šablony jsem vytvořil
vlastní model binder. Dědí z výchozího model binderu a při přijmutí požadavku
na vytvoření základního modelu šablony vytváří konkrétní model na základě
vybraného agenta. Poté ho předává výchozímu binderu pro vyplnění.
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5.3 Zabezpečení přístupu

5.3.1 SSL
Pro zabezpečení komunikace mezi web serverem a uživatelem je potřeba
získat SSL certikát vydaný ověřenou a veřejně známou autoritou. Pro získaní
certifikátu je nutné poskytnou CA identifikační údaje, které mimo jiné obsahují
doménové jméno nebo veřejnou ip adresu. Lze také použít tzv. self-signed
certifikát, který je podepsán stejnou autoritou, které je vydán. Umožňuje
navázat zabezpečené spojení, avšak uživateli je zobrazena hláška varující před
neznámou certifikační autoritou.

Generování self-signed certifikátu a jeho přiřazení určité webové aplikaci je
jednoduše umožněno pomocí aplikace Internet Information Servicies Manager,
který je standardním administračním nástrojem pro IIS. Vzhledem k tomu,
že pro použití veřejně známého certifikátu je potřeba vlastnit doménu nebo
veřejnou ip adresu, rozhodl jsem se zabezpečit komunikaci s aplikací právě
pomocí self-signed certifikátu.

5.3.2 Shibboleth
Pro zprovoznění služby SSO na IIS serveru je potřeba nejprve nainstalovat Shi-
bboleth Service Provider plugin, který lze získat na wiki stránkách Shibbole-
th[29]. V případě, že je nainstalovaná komponenta IIS 6 compatibility services,
lze zvolit i automatickou konfiguraci IIS serveru nebo nakonfigurovat webo-
vý server ručně dle návodu uvedeného na wiki stránkách. Dále je potřeba na-
konfigurovat SP pro práci s IdP ve federaci cvutID. Návod pro konfiguraci je
dostupný na wiki stránkách ČVUT, a proto zde nebude uveden[30].

Posledním krokem je úprava aplikace, která umožní autentizaci pomoci SSO.
Shibboleth podporuje předání informace o uživatelské identitě pomocí proměn-
ných prostředí nebo http hlaviček. IIS podporuje jen druhý způsob.[31]

ASP.NET MVC umožňuje omezit přístup k určité stránce pomocí atributu
AuthorizeAttribute, kterým lze označit jednotlivé akce nebo i celý kontrolér.
Daný atribut dovoluje specifikovat uživatelská id nebo role, které mají přístup
k označenému prostředku. V případě, že uživatel nemá dostatečná oprávnění,
MVC framework vrací http status kód 401 Unauthorized. Daným atributem
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jsem označil všechny kontroléry a povolil jsem přístup jen uživatelům v roli
”Administrator”.

Dále jsem naimplementoval čtení http hlaviček v event handleru Application_
PostAuthenticateRequest. V případě, že identita uživatele obsahuje roli ”B-
00000-ZAMESTNANEC”, potom je mu přiřazená role ”Administrator”. Mapo-
vání rolí definovaných ve federaci cvutID na vlastní role používané v aplikaci
umožňuje spravovat úrovně přístupu na jednom místě.

Aplikacemůže být veřejně přístupná nebo zabezpečena pomocí SSO, což jemož-
né nastavit v konfiguračním souboru aplikace pomocí proměnné disableSSO.
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Kapitola 6
Testování a nasazení

Zdrojový kód jádra aplikace byl při vývoji postupně pokrýván automatizova-
nými testy. Nový kód byl vždy dopisován až ve chvíli, kdy všechny již napsané
testy byly dokončeny úspěšně. Pro testování byl použit nástroj MSTest a pro
falšování objektů (anglicky object mocking) byla použita knihovna NSubstitu-
te. Webové rozhraní bylo testováno autorem ručně.

6.1 Postup nasazení

Nasazení aplikace je popsáno pro IIS server verze 8 a SQL Server Express,
ale je podobné i pro jiné verze těchto nástrojů. Aplikaci lze nasadit dvěma
způsoby. První způsob je ruční vytvoření aplikace v IIS serveru pomocí Internet
Information Services Managera. Druhý způsob je publikování aplikace pomoci
Visual Studio (nasazení je popsáno pro Visual Studio 2017 Community Edition)
a nazývá se Web Deploy. Veškeré soubory zmíněné níže buď najděte na
přiloženém mediu nebo jsou dostupne online.

Níže jsou uvedeny společné pro oba způsoby kroky.

1. Vytvořte databázi a přihlašovací údaje pro aplikaci. Lze to udělat pomoci
sql skriptu s názvem DeployScript.sql, který můžete najit ve složce
Utils / Scripts. Ve stejné složce se nachází skript DropScript.sql,
který vytvořenou databázi a přihlašovací údaje odstrání.
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2. Stáhněte poslední distribuci IronPythonu z oficiálních stránek a nainsta-
lujte jí.

3. Stáhněte knihovnu TextFSM z GitHub repositáře a rozbalte jí.

6.1.1 Manuální instalace aplikace

1. Rozbalte archiv DataManagerManualDeploy.zip.

2. V aplikaci Internet Information Services Manager vyberte IIS server,
Sites, Default Web Site a klikněte na něj pravým tlačítkem.

3. Vyberte položku Add Virtual Directory a vyplňte název složky a fyzic-
kou cestu k rozbalenému archivu.

4. Klikněte OK, dále pravým tlačítkem klikněte na nově vzniklou složku
a vyberte položku Convert to Application.

5. V případě použití jiné verzi SQL Serveru nebo při vytvoření jiných
přihlašovacích údajů než ty, které jsou uvedeny v přiloženém sql skriptu,
je potřeba upravit connection string v konfigurací aplikace tak, aby
odpovídal skutečnosti.

6.1.2 Web Deploy

1. Rozbalte archiv DataManagerSources.zip a otevřete aplikaci ve Visual
Studio.

2. Vyberte projekt DataManager.Web a klikněte na něj pravým tlačítkem
myší.

3. Vyberte položku Publish a vyberte publikační profil s názvem WebDeployProfile.

4. Klikněte na tlačítko Publish.

5. V případě použití jiné verzi SQL Serveru nebo při vytvoření jiných
přihlašovacích údajů než ty, které jsou uvedeny v přiloženém sql skriptu,
je potřeba upravit connection string v konfigurací aplikace tak, aby
odpovídal skutečnosti.
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6.1.3 Společné kroky

1. Pro instalovanou aplikaci vytvořte nový Application pool v IIS Ma-
nagerovi nebo použijte stávající. Nový lze vytvořit kliknutím pravým tla-
čítkem myší na položku Application Pools. Následně vyberte položku
Add Application Pool a vyplňte jméno, např DataManagerApplicationPool.
Dále vyberte .NET CLR verzi 4.x a Intergrated pipeline mod.

2. Nastavte Identity pro Application pool aplikace na LocalService.
Lze to udělat pomoci položky Advanced Settings při výběru určitého
App poolu.

3. Ujistěte se, že v kořenovém adresáři aplikace existuje složka App_Data,
a že účet LocalService má oprávnění pro čtení a zápis do dané složky.

4. Ve složce C:\Windows\System32\Tasks vytvořte adresář DataManager
a nastavte u něj oprávnění pro čtení a zápis pro účet LocalService.
Dovoluje to aplikaci vytvářet plánované úlohy.

5. V konfiguraci aplikace (soubor Web.config) nastavte cestu k souboru
textfsm.py, který se nachází v rozbalené knihovně TextFSM.

V případě ruční instalace aplikace, po prvním úspěšném spuštění je potřeba
nastavit proměnou runMigrations na false v konfiguraci aplikace.

Archiv Utils obsahuje složku Data, kde se nachází datové soubory, které lze
použit pro testování. Databáze aplikace po inicializaci obsahuje několik šablon,
pomocí kterých lze otestovat správnou funkčnost.

47





Kapitola 7
Závěr

Výsledkem této práce je webová aplikace, která umožňuje uživateli zadáváním
vhodných šablon automatizovaně zpracovávat částečně strukturovaná data. Po-
mocí zabezpečeného webového rozhraní uživatel může specifikovat sady vstup-
ních souborů, definovat rozložení dat ve vstupních souborech za účelem extrak-
ce, zadávát transformační šablony, které umožňují manipulaci s extrahovanými
daty a také export do tabulky nebo grafu. Veškeré operace mohou být provádě-
né opožděně nebo opakovaně. Plánovaní je implementováno pomoci vytvoření
úloh v Windows Task Scheduleru. Dále mohou být extrakční procesy zahájeny
pod jiným uživatelským účtem v případě, kdy aplikace nemá dostatečné opráv-
nění pro čtení cílových dat. Požívané přihlašovací údaje jsou zašifrovány a ná-
sledovně spravovány pomoci nástroje Windows Credential Manager. Integrita
a funkčnost hlavních funkcí jádra aplikace byla ověřena pomocí automatizo-
vaných testů. Aplikační databáze po inicializaci obsahuje vzorové šablony pro
každý typ operace a také šablonu pro export dat do HTML tabulky. Dále na
přiloženém mediu jsou k dispozicí vzorové datové soubory.

Zabezpečení komunikace mezi výslednou aplikací a uživatelem bylo implemen-
továno pomocí self-signed SSL certifikátu. SSO autentizace byla implementová-
na bez testování v produkčním prostředí z níže uvedeného důvodu.

Po konzultaci se správcem federace cvutID a helpdeskem bylo zjištěno, že pro
komunikaci mezi SP a IdP v rámci federace cvutID a také pro komunikaci
mezi SP a koncovým uživatelem je potřeba získat veřejný certifikát potvrzený
na úrovni fakulty a celého ČVUT. Dále v dané federaci jsou provozované jen
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produkční systémy, u kterých je znám dlouhodobý garant, a o takový certifikát
může požádat jen zaměstnanec fakulty, nikoliv obyčejný student. Bez daného
certifikátu nelze implementovat SSO v ramci federace cvutID.

7.1 Možnosti dalšího rozvoje
Jádro aplikace je navrženo způsobem umožňujícím snadné rozšiřování a při-
dávaní nových operací. Extrakční a transformační procesy lze rozšířit o další
nástroje a knihovny. Aplikace je zatím omezená jen lokálními soubory, avšak
dovoluje implementovat i jiné zdroje, například databázi nebo soubory uložené
na ftp serveru.
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Dodatek A
Seznam příloh

Kompletní zdrojové kódy této práce a aplikace vytvořené v rámci práce jsou
k nalezení na přiloženém mediu.

README.md .......................................krátký popis k obsahu média
BP_Artemov_Roman.pdf .................................práce v PDF formátu
BPText.zip ....................................zdrojové kódy práce v XƎLATEX
DataManagerSources.zip ............................zdrojové kódy aplikace
DataManagerManualDeploy.zip ...aplikace připravená pro ruční nasazení
Utils.zip ...............................pomocné sql skripty a vzorová data

Adresářová struktura A.1: Obsah přiloženého média
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