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Abstrakt

Práca sa zaoberá analýzou, návrhom a prototypovou implementáciou nástroja,
ktorý uľahčuje konfiguráciu nástroja Manta Flow firmy Manta Tools s.r.o. Sú-
časťou práce je analýza súčasneho stavu konfigurácií, ktorý vyžaduje technicky
zdatnejšiu osobu. Vysvetľuje, prečo je tento stav nedostačujúci a navrhuje rie-
šenie v podobe Java webovej aplikácie, ktorú bude môcť obsluhovať aj BI (Bu-
siness Intelligence) analytik, bez významných technických znalostí. Ide teda
o dynamicky generované formuláre na základe definovaných pravidiel, súčas-
ťou ktorých sú aj validácie zadaných hodnôt,aby sa predišlo chybám na strane
užívateľa. Na základe definovaných požiadaviek bola vytvorená prototypová
implementácia v programovacom jazyku Java s pomocou frameworkov Spring
MVC a FreeMarker. Na frontendovej časti sú použité skripty napísané v jazyku
JavaScript. Pravidlá definujúce konkrétne formuláre sú zapisované v súboroch
vo formáte JSON.

Kľúčové slová Konfigurácia, Konfigurátor, Manta, Java, Spring MVC, We-
bová aplikácia, FreeMarker
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Abstract

This thesis deals with analysis, design and prototype implementation of a tool
that facilitates configuration of Manta Flow tool by Manta Tools s.r.o. Part
of the thesis is an analysis of the current state of the configurations, which
requires a more technically competent person. It explains why this condition
is inadequate and suggests a solution in the form of Java web application that
can be operated by a BI (Business Intelligence) analyst without significant
technical knowledge. These are, therefore, dynamically generated forms based
on defined rules, including validation of entered values to avoid errors on the
part of the user. Based on the defined requirements, a prototype implemen-
tation was developed in the Java programming language, using Spring MVC
and FreeMarker frameworks. There are also scripts written in JavaScript used
on the frontend. Rules defining specific forms are written in JSON format and
saved in files.

Keywords Configuration, Configurator, Manta, Java, Spring MVC, Web
application, FreeMarker
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Úvod

Informačné technológie sú významnou súčasťou dnešnej spoločnosti. Zber dát,
ich uchovávanie a analýza sú súčasťou mnohých dnešných firiem. Informácie
sú uložené naprieč databázami a s nárastom objemu rastie aj ich komplex-
nosť. Toky dát sa stávajú neprehľadnými aj pre špecializovaných pracovníkov,
čo vedie k nárastu času venovaného kontrole a analýze. Zavedenie bezchyb-
ných zmien sa stáva takmer nemožným, ako aj zistiť, odkiaľ určitý údaj prišiel
alebo ako bol vypočítaný. Nárast času potrebného na vykonávanie týchto čin-
ností samozrejme spôsobuje aj nárast investícií do IT oddelení. Firmy preto
hľadajú možnosti ako tento proces zautomatizovať. Jednou z možností, ktorú
môžu využiť, je produkt Manta Flow od spoločnosti Manta Tools. Nástroj
Manta Flow analyzuje tok dát na základe skutočného kódu a zobrazuje uží-
vateľovi graf tohto toku. Business Intelligence (BI) analytici tak môžu jasne
a jednoducho sledovať odkiaľ určitý údaj pochádza a aké ďalšie údaje sú ním
ovplyvnené. V tejto bakalárskej práci sa budem zaoberať rozšírením nástroja
Manta Flow, konkrétne pôjde o uľahčenie konfigurovania properties a csv
súborov. Pôjde najmä o súbory obsahujúce prístupové údaje do databáz, z kto-
rých sa získavajú dáta na analýzu.

Cieľ práce

Cieľom práce je analýza, návrh a prototypová implementácia webového ná-
stroja, ktorý bude slúžiť BI analytikom podniku na konfiguráciu nástroja
Manta Flow. Súčasťou práce je popísať prácu s nástrojom Manta Flow z po-
hľadu BI analytika. Taktiež bude popísaný súčasný postup konfigurácie súbo-
rov, jeho nevýhody a nedostatky. Následne bude vykonaná analýza požiada-
viek. Ďalšou súčasťou práce je návrh webovej aplikácie. V návrhu je dôležité
dbať na intuitívnosť užívateľského rozhrania (UI - user interface), aby bola
zaručená kvalitná užívateľská skúsenosť (UX – user experience). Čo sa týka
požiadaviek zo strany Manta Tools, aplikácia má byť rozšíriteľná o ďalšie sys-
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Úvod

témy s rôznymi SQL dialektmi, teda v prípade, že nová verzia nástroja Manta
Flow bude podporovať nový dialekt SQL, nebude nutné zasahovať do apli-
kácie. Na základe určitých definovateľných pravidiel bude aplikácia schopná
vytvoriť potrebné konfiguračné formuláre. V návrhu bude potrebné vymyslieť
spôsob perzistentného uloženia konfigurácií. Aplikácia bude schopná validovať
zadané údaje. Posledná časť práce bude prototypová implementácia.
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Kapitola 1
Vymedzenie problematiky

Cieľom tejto kapitoly je poskytnúť čitateľovi úplný kontext problematiky. Sú
tu popísané pojmy ako Business Intelligence a Data Lineage, tiež je tu možné
nájsť úvod do SQL a jeho rôznych implementácií. Následne sú popísané ná-
stroje firmy Manta Tools s.r.o., ktoré sú predmetom tejto práce.

1.1 Business Intelligence

Pojem Business Intelligence nemá úplne jasnú definíciu. Chápať ho môžeme
ako ucelený a efektívny prístup k práci s firemnými dátami, ktorý má vplyv na
správnosť strategických rozhodnutí, a tým aj na obchodný úspech spoločnosti.
V súčasnom vysoko konkurenčnom prostredí predstavuje informovanosť jednu
z hlavných konkurenčných výhod. Táto výhoda spočíva v schopnosti efektívne
využiť dáta nazhromaždené vo firmách k tvorbe informácií a znalostí, na zá-
klade ktorých môžeme reagovať na rýchlo sa meniace požiadavky trhu a našich
zákazníkov. [3]

Nástroje Business Intelligence umožňujú využiť firemné dáta z rôznych
zdrojov (aplikácie, databázy) a následne s nimi pracovať z rôznych uhlov po-
hľadu. Nástroje BI tak pomáhajú sprístupniť dáta na jednom mieste, v od-
povedajúcej forme a prostredí manažérom, ktorí tieto dáta môžu analyzovať,
porovnávať, triediť a na ich základe rozhodovať. BI tak pomáha efektívne
využívať dáta z celej firmy, poskytovať podklady pre rozhodovanie, tvorbu
informácií a znalostí. [4]

1.2 Data Lineage

Pojem Data Lineage môžeme chápať ako určitý životný cyklus dát, ktorý zahr-
ňuje pôvod dát a smer ktorým dáta putujú v priebehu času. Tiež vyjadruje čo
sa deje s dátami, ktoré prechádzajú rôznymi procesmi. Data Lineage pomáha
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1. Vymedzenie problematiky

analyzovať, ako sú dáta použité, a sledovať kľúčové informácie, ktoré slúžia
k určitému účelu. [5]

Data Lineage je možné aplikovať napríklad v oblasti Business Intelligence.
Môže napríklad pomôcť ukázať, ako boli zhromaždené určité informácie a akú
úlohu by mohli zohrávať v ďalších business procesoch. [5]

1.3 SQL a rôzne implementácie

Táto sekcia slúži ako stručný úvod do SQL a jeho rôznych implementácií.

1.3.1 Databáza

Databáza je systematicky usporiadaná kolekcia dát. Dáta chápeme ako aké-
koľvek informácie, napríklad vzťahujúce sa k určitému objektu. Môže ísť na-
príklad o výšku, váhu, alebo vek osoby. Tieto informácie môžeme ukladať
do databázy, kde ich môžeme spravovať. Databáza nám umožňuje tieto dáta
ukladať, meniť, mazať alebo len čítať. Databázové systémy sa označujú ako
DBMS (Database Management System) resp. systém pre spravovanie data-
bázy. Vďaka týmto systémom môže užívateľ k databáze pristúpiť a manipulo-
vať s jej dátami. Tiež umožňujú obmedziť prístup k danej databáze. Existuje
viacero typov DBMS, ale pre jednoduchosť popíšeme len jeden - Relational
DBMS (Relačný DBMS).

Relačný DBMS definuje vzťahy v databáze vo forme tabuliek, tiež na-
zývaných relácie. Zvyčajne má preddefinované datové typy, ktoré podporuje.
Ide o najpopulárnejší typ DBMS. Patrí medzi ne napríklad Oracle, MySQL,
Microsoft SQL Server a ďalšie. [6]

1.3.2 Čo je SQL?

SQL je skratka pre Structured Query Language, teda štrukturovaný dopy-
tovací jazyk. Umožňuje užívateľovi pristupovať k databázam a manipulovať
s ich obsahom. Základné operácie sa označujú ako CRUD operácie (create,
read, update, delete), resp. umožňujú dáta vytvoriť (create), čítať (read), ak-
tualizovať (update) a mazať (delete).

1.3.3 Implementácie SQL

Na trhu existuje mnoho relačných systémov na správu databázy. Medzi ne
patrí napríklad Oracle, MySQL a Microsoft SQL server. Syntax jazyka SQL
ktorú používajú je vzájomne veľmi podobná, ale každý obsahuje špecifické
vlastnosti alebo rozšírenia.
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1.4. Manta Tools

1.4 Manta Tools

Spoločnosť Manta Tools s.r.o. ponúka dva produkty. Prvým je Manta Flow a
druhým je Manta Checker.

1.4.1 Manta Flow

Manta Flow vytvára detailnú vizualizáciu vášho BI (Business Intelligence) pro-
stredia vrátane viacerých technológií a chaotického vlastného kódu. Umožňuje
spoločnostiam vytvoriť výstup potrebný na dodržanie regulácií, zlepšiť kon-
trolu a správu dát, eliminovať manuálnu prácu, zlepšiť efektivitu a odomknúť
potenciál existujúcich riešení na správu dát. [7]

Momentálne podporuje technológie Terradata, Informatica, Oracle, Mic-
rosoft SQL Server, IBM Information Governance Catalog, IBM DB2, IBM
Netezza, Hive, SAP ASE a Collibra Data Governance Center. [7]

Obr. 1.1: Ukážka využitia nástroja Manta Flow [1]

Na obrázku 1.1 môžeme vidieť ako funguje Manta Flow (napríklad s da-
tabázou Teradata). Postup je nasledovný:

1. Manta Flow z databázy extrahuje databázové slovníky a DDL skripty

2. Následne prebehne analýza extrahovaných dát, vytvoria sa metadáta
ktoré sa uložia do repozitára

3. Vo finále si môže užívateľ zobraziť vizualizáciu toku dát v Manta Flow
vizualizácii alebo pošle extrahované metadáta do aplikácií tretích strán

5



1. Vymedzenie problematiky

Manta Flow ponúka business pohľad na dáta, to môže využiť Business
Intelligence analytik, ponúka mu prehľadný spôsob vyhľadania informácií, ich
pôvodu a toku v systémoch. Manta Flow však ponúka aj technický pohľad na
dáta a ich tok, kde si môže užívateľ vyhľadať presné transformácie a konkrétne
databázové tabuľky a schémy, v ktorých boli dáta využité.

Na obrázku 1.2 môžeme vidieť využitie Manta Flow v podniku. V podniku
existujú rôzne interné a externé zdroje (interné a externé aplikácie, databázy,
súbory a pod.). Vo veľkých podnikoch je takýchto zdrojov a dát nespočetné
množstvo, a preto sa vyžaduje určitá konsolidácia dát. Vďaka nástroju Manta
Flow je táto konsolidácia dát jednoduchšia. Manta Flow analyzuje kód a vy-
tvára vizualizáciu toku týchto dát. Užívateľ môže z vizualizácie jednoducho
prečítať odkiaľ dáta prichádzajú a akými transformáciami prechádzajú. Po
konsolidácii sú tieto dáta zvyčajne uložené do databáz, dátových skladov a
data martov. To všetko slúži oddeleniu Business Intelligence na vytváranie
rôznych správ, prehľadov a analýz. Tie sú potrebné napríklad z dôvodu rôz-
nych regulácií, ktorým podnik podlieha, alebo môže vďaka nim podnik vy-
hľadávať potenciálnych zákazníkov, vykonávať rôzne rozhodnutia a podobne.
Vďaka nástroju Manta Flow má podnik prehľad nad týmito dátami.

Obr. 1.2: Integrácia Manta Flow v podniku [2]

1.4.2 Manta Checker

Manta Checker automatizuje posudzovanie kódu (code review), pomáha rýchlo
opraviť chyby a zlepšiť správu dát v spoločnosti. Vhodné pre technológie Te-
radata, Informatica a Oracle. [8]
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1.5 Náplň práce
Výsledok tejto práce je mierený najmä na produkt Manta Flow. Preto sa
v práci bude často vzťahovať k tomuto produktu a bude porovnávaný so sú-
časným stavom produktu Manta Flow. Výsledok by mal byť ale dostatočne
obecný. To znamená, že by sa mal dať použiť aj pri iných projektoch firmy
Manta Tools s.r.o., kde sa vyžaduje práca s určitými konfiguráciami.
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Kapitola 2
Analýza

Nasledujúca kapitola sa zaoberá analýzou projektu. Je tu popísaný súčasný
stav konfigurácií, ktorý sa aktuálne využíva v nástroji Manta Flow. Tiež sú
tu vymedzené požiadavky na konfigurátor, ktorý je cieľom práce.

2.1 Súčasný stav konfigurácií

Nástoj Manta Flow má takzvané source systems, teda zdrojové systémy. Tieto
zdrojové systémy môžu spadať pod rôzne kategórie, napríklad Oracle, Micro-
soft SQL Server, Hive a ďalšie. Každá z týchto kategórií má svoje špecifické
vlastnosti (properties), ktoré je potrebné zadať do konfiguračných súborov.
Na základe týchto vlastností sa následne nástroj dokáže pripojiť k zdrojovému
systému, získať potrebné dáta a vykonať nad nimi analýzu.

Väčšina z kategórií zdieľa tieto tri konfiguračné prípady:

1. Source system properties (Vlastnosti zdrojového systému)

2. Common properties (Spoločné vlastnosti)

3. Manual mapping properties (Manuálne mapované vlastnosti)

Manta Flow momentálne na konfigurácie používa súbory vo formátoch
properties a csv. Konkrétne pre Source system properties a Common pro-
perties sa využívajú properties súbory a pre Manual mapping properties sa
využívajú csv súbory. V oboch prípadoch musí užívateľ obsah súborov meniť
manuálne pomocou textového editoru.

2.1.1 Properties a CSV súbory

Táto podsekcia stručne popisuje súborové formáty properties a csv (Comma
Separated Values).
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2. Analýza

2.1.1.1 Properties súbory

Súbory vo fromáte properties sú obyčajné textové súbory, kde každý riadok
predstavuje pár kľúč/hodnota (riadky je ale možné vynechať alebo do nich
vložiť komentár). Kľúč predstavuje názov vlastnosti (property name) a hod-
nota predstavuje hodonotu vlastnosti (property value). Kľúč je od hodnoty
oddelený znakom =. Nižšie môžeme vidieť príklad obsahu takéhoto súboru.

# User name for the internal metadata repository server.
manta.repository.loginName=system
# Password for the internal metadata repository server.
manta.repository.loginPassword=d3hux3P0W8m2jCq

Súbor teda obsahuje dve vlastnosti (properties). Každá z nich má svoju hod-
notu za znakom =. Riadky začínajúce znakom # sú komentáre.

2.1.1.2 CSV súbory

Súbory vo formáte csv sú textové súbory kde riadok predstavuje určitý zá-
znam. Tento záznam je zložený z hodnôt oddelených čiarkou (prípadne iným
zvoleným oddeľovačom). Nižšie môžeme vidieť príklad obsahu takéhoto sú-
boru:

"Dictionary ID";"Server Name";"Database Instance Name"
"SOMEID";"SOMENAME";"INSTAN"
"Some2";"something";"someName"

V tomto príklade obsahuje súbor tri riadky, resp. tri záznamy. Prvý záznam
je ale považovaný za hlavičku súboru (header). Hlavička súboru nie je v csv
súboroch povinná, ale v konfiguračných súboroch, ktorými sa táto práca za-
oberá, je využitá. Ďalšie dva riadky predstavujú jednotlivé záznamy. V csv
súboroch môžeme tiež simulovať páry kľúč/hodnota. Kľúč bude názov stĺpca
z hlavičky, napríklad Dicitionary ID a príslušná hodnota napríklad SOMEID
alebo Some2.

2.1.2 Konfiguračné prípady

Pre lepšiu ilustráciu budú konfiguračné prípady v nasledujúcich podkapitolách
popísané pre konkrétnu kategóriu, Oracle.

2.1.2.1 Source system properties

Vlastnosti zdrojového systému sa zapisujú do properties súborov. Jeden sú-
bor odpovedá jednej Oracle službe alebo inštancii a zoznamu jej schém ktoré
budú analyzované. Ak chce užívateľ nakonfigurovať nový zdrojový systém,
potrebuje skopírovať šablónu obsahujúcu vlastnosti pre daný systém. Po sko-
pírovaní šablóny ju následne pomenuje ako potrebuje, a vyplní do nej potrebné
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2.1. Súčasný stav konfigurácií

vlastnosti. V prípade, že chce nakonfigurovať ďalší zdrojový systém, tak tento
proces zopakuje.

Pre kategóriu Oracle vyzerá šablóna takto:

oracle.dictionary.id=template
oracle.url=
oracle.username=
oracle.password=
oracle.extractedSchemas=
oracle.excludedSchemas=
oracle.ddl.encoding=utf8
oracle.script.encoding=utf8

Popis jednotlivých vlastností nie je dôležitý, cieľom je aby si čitateľ vedel uro-
biť obraz problematiky. Po vyplnení vlastností bude súbor vyzerať napríklad
takto:

oracle.dictionary.id=OracleODS
oracle.url=jdbc:oracle:thin:@localhost:<1521:ORCL
oracle.username=some_username
oracle.password=some_password
oracle.extractedSchemas=schema1,someOtherSchema,Schema.*
oracle.excludedSchemas=schemaTest.*
oracle.ddl.encoding=utf8
oracle.script.encoding=utf8

2.1.2.2 Common properties

V tomto prípade ide o spoločnú konfiguráciu pre všetky Oracle zdrojové sys-
témy. Tieto vlastnosti sú uložené v jednom súbore a užívateľ ich môže meniť.
Nemôže však vytvárať nové konfiguračné súbory tohto typu.

Vlastnosti pre kategóriu Oracle sú tieto:

oracle.dictionary.dir
filepath.lowercase
oracle.dll.output
oracle.ddl.input
oracle.script.input
oracle.analyze.parallelCount
oracle.dictionary.mappingFile
oracle.dictionary.mappingManualFile

Súbor obsahuje aj ďalšie vlastnosti, ale len tieto je možné bezpečne editovať.
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2.1.2.3 Manual mapping properties

V niektorých prípadoch (napríklad pre schémy ktoré neboli extrahované ná-
strojom Manta Flow) je potrebné nakonfigurovať mapovanie databázy manu-
álne. Toto manuálne mapovanie sa odohráva v súboroch vo formáte csv.

Vlastnosti pre kategóriu Oracle sú tieto:

Global Database Name
Database Instance Name
Host name
Host port
Dictionary ID
Connection ID
Included schemas
Excluded schemas

Užívateľ skopíruje riadok v csv súbore a zapíše hodnoty týchto vlastností.

2.1.3 Nevýhody a riziká

Súčasný spôsob úpravy a vytvárania konfiguračných súborov so sebou nesie
isté nevýhody. Prvou je napríklad nutnosť prístupu užívateľa k miestu nasa-
denia nástroja Manta Flow. Vo firme využívajúcej nástroj Manta Flow môžu
byť obmedzené prístupy do určitých systémov. To zaručuje určitú bezpečnosť,
nielen voči nepovolanej osobe, ale aj voči osobám technicky menej zdatným,
ktoré by mohli omylom spôsobiť chyby v systéme. Vzhľadom na to, že cieľom
je umožniť, aby mohol súbory upravovať BI (Business Intelligence) analytik,
bolo by výhodnejšie zariadiť vzdialený prístup ku konfigurátoru. Takto by
analytik nepotreboval prístup k celému systému a stále by mohol upravovať
konfiguračné súbory napríklad cez webový prehliadač.

Ďalším rizikom je, že hodnoty ktoré užívateľ zadá do konfiguračného sú-
boru, nie sú overované. Tak môže nastať situácia, že užívateľ, či už omylom
alebo v nesprávnej domnienke, zadá hodnotu v nesprávnom formáte. Textový
editor mu to dovolí uložiť. Následne sa ale pokúsi spustiť nástroj Manta Flow
a ten zahlási chybu, pretože konfigurácia obsahuje nesprávne hodnoty. Tomuto
by sa dalo predísť keby užívateľ neupravoval súbory priamo textovým edito-
rom, ale aplikáciou, ktorá by sa zároveň starala o overenie správnosti zadaných
hodnôt.

Ďalšou nevýhodou je nepohodlnosť a nepraktickosť. Užívateľ by určite uví-
tal príjemnejší spôsob upravovania konfigurácií. Obzvlášť ak ide o BI analyti-
kov. UX (User Experience - užívateľský zážitok) je v dnešnej dobe dôležitým
faktorom vo vývoji aplikácií pre klientov. Čím jednoduchšie a príjemnejšie
sa aplikácia používa, tým viac sa odlíši od konkurentov a zvýši sa pravdepo-
dobnosť, že ju bude chcieť klient použiť. Tento bod je úzko spätý s predchá-
dzajúcimi dvoma nevýhodami. Tie taktiež zhoršujú jednoduchosť používania

12



2.2. Požiadavky

nástroja Manta Flow. Ak je možné sa pripojiť k nástroju vzdialene a zároveň
aplikácia overuje zadané hodnoty, výrazne sa tým zníži šanca na chyby a ušetrí
sa čas nielen v prípade riešenia chýb ale aj samotnej úpravy konfigurácií. Je
samozrejme lepšie, ak užívateľ zistí, že zadal nesprávnu hodnotu ešte predtým,
ako vôbec vytvorí novú alebo uloží upravenú konfiguráciu, než keby sa o chybe
dozvedel až po spustení nástroja Manta Flow.

2.1.4 Zhrnutie rizík

V nasledujúcej tabuľke 2.1 sú zhrnuté riziká, ktoré so sebou prináša súčasný
stav konfigurácií.

Tabuľka 2.1: Riziká

Kód Názov Popis
R1 Priamy prístup

ku konfiguráciám
Ak chce užívateľ vytvoriť/upraviť/zmazať
konfiguráciu, musí mať prístup priamo
k miestu nasadenia nástroja Manta Flow
(alebo iného nástroja využívajúceho
konfigurácie).

R2 Neoverené zadané
hodnoty

Hodnoty, ktoré užívateľ zadá do
konfigurácie, nie sú nijako overované. To
znamená, že môže zadať hodnoty
v nesprávnom formáte a následne bude
aplikácia využívajúca tieto konfigurácie
pracovať nesprávne alebo nebude
schopná pracovať vôbec.

R3 Nepraktické
konfigurovanie

Užívateľ musí konfigurácie upravovať
manuálne pomocou textového editoru. To
je úzko späté s rizikami R1 a R2, pretože
si musí dávať pozor na to, aby niečo
nepokazil, nezadal nesprávne hodnoty a
podobne.

2.2 Požiadavky

V tejto sekcii sú vymedzené požiadavky zadávateľa na konfigurátor. Aplikácia
je primárne mierená pre nástroj Manta Flow, kde napríklad vlastnosti zdrojo-
vého systému odpovedajú prístupovým údajom k určitej databáze. Aplikácia
by ale mala byť dostatočne obecná aby ju šlo použiť aj s inými aplikáciami
využívajúcimi konfiguračné súbory vo formátoch properties a csv.
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2.2.1 Webová aplikácia

Základnou požiadavkou je, aby bol konfigurátor vytvorený ako webová apli-
kácia. To znamená, že užívateľ bude ku konfigurátoru pristupovať cez webový
prehliadač. Neznamená to však, že bude bude aplikácia dostupná cez internet,
firmy budú mať aplikáciu dostupnú na lokálnej sieti.

Pôjde teda o klient-server architektúru, kde serverová časť bude nasadená
spolu s nástrojom Manta Flow a bude mať na starosti manipuláciu s konfi-
guráciami. Klientska časť je to, s čím užívateľ priamo pracuje, teda to, čo sa
mu zobrazí vo webovom prehliadači. Klientska časť komunikuje so serverovou
pomocou protokolu HTTP.

2.2.2 Rozšíriteľnosť o ďalšie systémy s rôznymi SQL
dialektami

Aplikácia by mala umožňovať dostatočne obecný spôsob konfigurácií. V prí-
pade, že nová verzia nástroja Manta Flow bude podporovať nový SQL dialekt
(nemusí ísť nutne o SQL dialekt, ale o novú kategóriu, ktorá bude využívať
properties alebo csv súbory pre konfiguráciu), tak nebude nutné zasahovať
do konfigurátora. Stačí, že sa definujú pravidlá, ktoré určia, ako bude vyzerať
výsledný konfiguračný formulár a následne konfigurátor podľa týchto pravidiel
daný formulár vygeneruje.

Z toho vyplýva, že konfigurátor bude umožňovať technikovi z firmy Manta
Tools s.r.o. vytvoriť určitú konfiguračnú šablónu. V tejto šablóne budú defi-
nované názvy jednotlivých konfiguračných vlastností, popis týchto vlastností,
pravidlá pre hodnoty týchto vlastností (napríklad formát) a podobne. Podľa
týchto šablón následne konfigurátor generuje potrebné formuláre.

2.2.3 Webové formuláre pre konfiguračné prípady

V sekcii 2.1 na strane 9 boli spomenuté tri konfiguračné prípady:

1. Source system properties (Vlastnosti zdrojového systému)

2. Common properties (Spoločné vlastnosti)

3. Manual mapping properties (Manuálne mapované vlastnosti)

Aplikácia musí umožniť konfiguráciu týchto troch prípadov vo forme we-
bových formulárov. V súčasnom stave aplikácie odpovedá v prípade Source
system properties a Common properties jeden formulár jednej konfigurácii vo
formáte properties súboru. V prípade Manual mapping properties je jedna
konfigurácia jeden riadok v csv súbore, takže tento jeden riadok odpovedá
jednému formuláru. Ak sa v aplikácii zachovajú tieto súborové formáty, mala
by byť zachovaná táto analógia.
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2.2.4 Perzistentné uloženie konfigurácií

Konfigurátor musí umožniť perzistené uloženie konfigurácií. To znamená, že
konfigurácie sa budú musieť uložiť do určitej formy databázy, či už do SQL
databázy alebo na súborový systém. Podstatou je, aby konfigurácie existovali
nezávisle na stave konfigurátora a boli prístupné pre nástroj Manta Flow alebo
iný nástroj ktorý ich potrebuje využiť.

2.2.5 Validácia (overenie) zadaných hodnôt

Konfigurátor by mal byť schopný overiť hodnoty, ktoré užívateľ zadá pri vytvá-
raní/upravovaní určitej konfigurácie. To znamená, že používateľ konfigurátora
vyplní alebo zmení hodnotu nejakej vlastnosti vo formulári a v prípade, že ju
zadal v nesprávnom formáte, tak ho na to konfigurátor upozorní a nedovolí
mu zmeny uložiť, kým neprepíše hodnotu do správneho formátu. Alebo po
zadaní všetkých hodnôt konfigurátor skontroluje, či je možné sa do databázy
pripojiť, na základe zadaných hodnôt. V prípade neúspechu upozorní užíva-
teľa o tomto probléme, ale dovolí mu prípadne konfiguráciu uložiť (pripojenie
nemuselo zlyhať len z dôvodu nesprávnych hodnôt, ale napríklad bola chyba
na strane databázy a tá preto nebola dostupná).

2.2.6 Príjemné užívateľské rozhranie

Aplikácia je mierená na uľahčenie práce s konfiguráciami a cieľovou skupinou
užívateľov sú tzv. BI (Business Intelligence) analytici. Vzhľadom na tento fakt
by mala aplikácia umožňovať bezproblémový a príjemný spôsob úpravy konfi-
gurácií. To si vyžaduje kvalitne spracované UI (User Interface - používateľské
rozhranie), zo stránky grafickej, ale aj zo stránky usporiadania jednotlivých
komponentov a obrazoviek tak, aby bola ľahko pochopiteľná a uľahčovala uží-
vateľovi prácu.

Ako už bolo viackrát spomenuté, máme tri konfiguračné prípady: Source
system properties (Vlastnosti zdrojového systému), Common properties (Spo-
ločné vlastnosti), Manual mapping properties (Manuálne mapované vlast-
nosti).

1. Source system properties (Vlastnosti zdrojového systému)

2. Common properties (Spoločné vlastnosti)

3. Manual mapping properties (Manuálne mapované vlastnosti)

Zároveň môžeme mať neobmedzené množstvo kategórií (napríklad Oracle,
Microsoft SQL Server, Hive a ďalšie). Vzhľadom na tieto skutočnosti sa uka-
zujú dve možnosti ako vytvoriť základný layout (rozmiestnenie/usporiadanie)
aplikácie.

1. Rozdelenie podľa konfiguračného prípadu (resource type)
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2. Rozdelenie podľa kategórií

Po konzultácii so zadávateľom sa zvolila druhá možnosť, ale pre ilustráciu
sú nižšie popísané obe možnosti.

2.2.6.1 Rozdelenie podľa konfiguračného prípadu

V menu by sa zobrazili 3 sekcie, každá pre jednotlivý konfiguračný prípad. Pod
sekciou Source system properties by sa nachádzali všetky resource patriace
pod tento prípad, rovnako by to bolo aj so zvyšnými dvoma konfiguračnými
prípadmi. V prípade veľkého počtu resource by sa to ale stalo neprehľadným.

2.2.6.2 Rozdelenie podľa kategórií

Najprv sa zobrazia kategórie, po zvolení kategórie sa následne zobrazia konfi-
guračné prípady patriace pod túto kategóriu. To znamená že ak užívateľ zvolí
kategóriu Oracle, tak sa mu zobrazí obrazovka s konfiguračnými prípadmi pre
Oracle. Ten obsahuje všetky tri konfiguračné prípady, ale to nie je nutnosť
u všetkých kategórií, takže niekde sa môže zobraziť napríklad len jeden alebo
dva konfiguračné prípady. Pod jednotlivými konfiguračnými prípadmi budú
následne zobrazené typy resource.

Táto možnosť bola zvolená ako vyhovujúca, užívateľ zvyčajne konfiguruje
kategóriu ako celok a preto je výhodné mať všetky konfiguračné prípady danej
kategórie zobrazené pri sebe, čo zaručí prehľadnosť a kompaktnosť.

2.2.7 Zladenie s ostatnými aplikáciami od Manta Tools s.r.o.

Aplikácia by mala byť dizajnovo zladená s ostatnými aplikáciami od firmy
Manta Tools s.r.o. Preto budú vytvorené wireframes a odoslané dizajnérovi
firmy. Tvorba dizajnu teda nie je súčasťou tejto práce, aplikácia v plnej forme
ale následne bude tento dizajn obsahovať (nie nutne v prototypovej implemen-
tácii).

2.2.8 Podrobnejšie technické požiadavky

V tejto podkapitole sú popísané podrobnejšie požiadavky od zadávateľa. Popi-
sujú, ako by mali byť zobrazené formuláre a čo by mali obsahovať. Na základe
týchto požiadaviek budú navrhnuté parametre konfiguračných šablón, ktoré
definujú pravidlá pre jednotlivé formuláre a na ich základe sú tieto formuláre
vygenerované.

2.2.8.1 Identifikátor vlastnosti (property ID)

Najdôležitejším parametrom je identifikátor vlastnosti. Tento identifikátor
musí byť unikátny pre danú konfiguráciu, zároveň by mal byť unikátny me-
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dzi konfiguráciami ktoré sú vzájomne prepojené rodičovskou väzbou (viac
v 2.2.8.7).

2.2.8.2 Meno vlastnosti (property name)

Tento parameter by mohol byť nahradený identifikátorom vlastnosti, ale pre
lepši vzhľad je možno vhodné vytvoriť čitateľnejšiu formu názvu. Napríklad
identifikátor oracle.dictionary.id by mohol mať meno Oracle dictionary
ID.

2.2.8.3 Popis vlastnosti (description)

Parameter bude obsahovať popis vlastnosti. V aktuálnom stave aplikácie Manta
Flow tento popis odpovedá komentárom v properties súboroch. V csv súbo-
roch nemá svoj ekvivalent. Vo formulári sa zobrazí pravdepodobne vo forme
vyskakovacej bubliny (tooltip) po prechode kurzorom na názov vlastnosti.

2.2.8.4 Príklad hodnoty (example)

Príklad hodnoty danej vlastnosti. Ilustruje užívateľovi ako by mohla hodnota
vyzerať.

2.2.8.5 Povolenie vlastnosti (permission)

Tento parameter značí, čo je možné s danou vlastnosťou robiť. Požadujú sa
tieto štyri možnosti:

1. Editovateľná s možnosťou prepísania (Editable overridable)

2. Editovateľná bez možnosti prepísania (Editable non overridable)

3. Len na čítanie (Read only)

4. Skrytá (Hidden)

Editovateľná s možnosťou prepísania (Editable overridable) umož-
ňuje užívateľovi normálne meniť hodnotu danej vlastnosti v konfigurácii, do
ktorej patrí a navyše umožňuje prepísať (override) túto hodnotu v konfigurácii,
ktorá má túto konfiguráciu ako rodiča. Nástroj Manta Flow následne použije
hodnotu z potomka, namiesto toho aby použil hodnotu z konfigurácie, pod
ktorú táto vlastnosť patrí (viac v 2.2.8.7).

Editovateľná bez možnosti prepísania (Editable non overridable)
tiež umožňuje užívateľovi meniť hodnotu vlastnosti v konfigurácii, do ktorej
patrí, ale v inej konfigurácii, ktorá je potomok tejto, nedovolí hodnotu prepísať
(override).

Len na čítanie (Read only) Táto vlastnosť bude užívateľovi zobrazená,
avšak nebude môcť meniť jej hodnotu.
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Skrytá (Hidden) Túto vlastnosť užívateľ neuvidí a teda ju ani nemôže
meniť, no mala by byť uložená v konfigurácii, nástroj Manta Flow ju využíva.

2.2.8.6 Predvolená hodnota (default value)

Konfigurátor by mal umožniť predvolené hodnoty, to znamená, že pri vy-
tváraní novej konfigurácie budú formulárové polia dopredu vyplnené týmito
hodnotami, pokiaľ boli pre dané polia predvolené hodnoty definované. Predvo-
lenú hodnotu bude napríklad nutné definovať pre skryté polia (hidden) a polia
určené len na čítanie (read only), keďže ich hodnoty užívateľ nemôže meniť.
Pre polia, ktoré meniť môže, však bude možné tieto hodnoty definovať tiež.

2.2.8.7 Prepis hodnoty z rodičovskej konfigurácie (override
parent configuration)

V súčasnom stave nástroja Manta Flow sa napríklad v prípade kategórie
Oracle pri spracovávaní jednotlivých zdrojových systémov (konfiguračný prí-
pad Source system properties) využívajú aj hodnoty patriace pod konfigu-
račný prípad Common properties, ktoré sú spoločné pre všetky zdrojové sys-
témy. Užívateľ však môže zobrať vlastnosť z properties súboru patriacemu
do Common configuration, pripísať túto vlastnosť do properties súboru ur-
čitého zdrojového systému a následne zadať inú hodnotu. Týmto prakticky
prepíše nastavenie, ktoré sa pri spracovávaní daného zdrojového systému po-
užije (za normálnych okolností sa použije hodnota z Common configuration).
Konfigurátor by mal teda dbať na túto možnosť.

Po konzultácii so zadávateľom bolo rozhodnuté pre čo najväčšiu obecnosť.
To znamená, že keby pre určitú kategóriu existovalo viac súborov patriacich
do konfiguračného prípadu Common properties, konfigurátor umožní prepisy
hodnôt medzi týmito súbormi, a to tým, že sa definuje určitá rodičovská štruk-
túra. Táto štruktúra môže mať viac vrstiev.

Ilustrujeme to na príklade. Nech existujú štyri súbory patriace pod kon-
figuračný prípad Common properties, súbor A, súbor B, súbor C a súbor
D. Chceme umožniť aby súbor B mohol prepísať hodnoty súboru C, a súbor
A prepísať hodnoty súboru B. tak vytvoríme rodičovskú štruktúru, A->B->C.
Takto sa zaručí, že súbor B môže prepísať hodnoty vlastností súboru C. Súbor
A však môže prepísať nielen vlastnosti súboru B, ale dokonca aj súboru C.
Možnosť prepísania je teda tranzitívne prenesená k ďalším rodičom. Súbor D
slúži ako ilustrácia, že nie je nutné zahrnúť každý súbor do nejakej rodičovskej
štruktúry. Súbor D teda nemôže prepísať hodnoty iného súboru, ani iný súbor
nemôže prepísať hodnoty súboru D.

Aby sa dodržala aj aktuálna možnosť, teda prepísanie hodnoty z konfigu-
račného prípadu Common properties v konfiguračnom prípade Source system
properties, tak musí byť umožnené zahrnúť do rodičovskej štruktúry aj tento
konfiguračný prípad. Po konzultácii so zadávateľom sa rozhodlo, že postačí,
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ak rodičom bude môcť byť iba resource z konfiguračného prípadu Common
properties (každému resource z Common properties odpovedá jeden súbor).
Nie je teda nutné umožňovať vytváranie rodičovskej štruktúry navzájom me-
dzi súbormi konfiguračného prípadu Source system properties (Teda resource
zo Source system properties nesmie byť použitý ako rodič iného resource, len
ako potomok resource z Common properties a bez ďalších potomkov). To by
vyžadovalo zložitejšiu štruktúru, ktorá by ukazovala aj na konkrétny súbor
daného resource a keďže tie je možné mazať, prinieslo by to veľa komplikácií
a veľmi pravdepodobne by sa táto možnosť ani nikdy nevyužila.

2.2.8.8 Rozhodujúca hodnota s potomkami (decider value)

Momentálne nástroj Manta Flow využíva v kategórii Hive nasledujúcu mož-
nosť. V konfiguračnom prípade Source system properties obsahuje vlastnosť
hive.extractor.embeddedMetastore. Tá obsahuje boolean hodnotu: true
alebo false. Následne obsahuje aj tieto vlastnosti:

hive.extractor.uri

hive.extractor.metastore.url
hive.extractor.metastore.driver
hive.extractor.metastore.user
hive.extractor.metastore.password

V prípade, že vlastnosť hive.extractor.embeddedMetastore má hodnotu
true, tak nástroj Manta Flow využíva hodnotu vlastnosti hive.extractor.uri.
Ale pokiaľ je nastavená hodnota na false, tak nástroj Manta Flow využíva
zvyšné štyri vlastnosti:

• hive.extractor.metastore.url

• hive.extractor.metastore.driver

• hive.extractor.metastore.user

• hive.extractor.metastore.password

Vlastnosť hive.extractor.embeddedMetastore teda slúži ako rozhodujúca
hodnota (decider property), a zvyšné vlastnosti sú potomkovia danej vlast-
nosti, ktoré sú aktívne na základe jej hodnoty. Túto možnosť musí umožniť aj
konfigurátor.

Po konzultácii so zadávateľom sa rozhodlo, že rozhodujúce vlastnosti budú
čo najviac obecné. A teda nebudú obsahovať len boolean hodnoty true a
false, ale umožnia akýkoľvek text. Tiež to nebudú len dve hodnoty, ale aký-
koľvek počet hodnôt. Následne pod každú hodnotu budú spadať ďalšie vlast-
nosti (tiež možnosť nechať prázdne, resp. bez potomkov). Tieto vlastnosti
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budú môcť byť znovu typu rozhodujúca vlastnosť, to znamená, že v prípade
potreby bude možné vytvoriť stromovú štruktúru vlastností.

Vo formulári sa táto vlastnosť zobrazí ako výber hodnôt, a na základe vy-
branej možnosti sa následne zobrazia potomkovia patriaci pod danú hodnotu.
V prípade zmeny možnosti sa skryjú, a zobrazia sa potomkovia patriaci pod
novú hodnotu.

Súčasťou tejto požiadavky je aj požiadavka, aby sa ukladali hodnoty ktoré
užívateľ zadal, ale momentálne ich nevidí zobrazené. Nech napríklad vlastnosť
môže naberať hodnotu A alebo B a užívateľ zvolil hodnotu A. Následne zadal
hodnoty do potomkov hodnoty A a potom sa rozhodol zmeniť hodnotu A na
hodnotu B. Následne zadal hodnoty do potomkov hodnoty B. Rozhodne sa
uložiť konfiguráciu. V prípade, že všetky hodnoty boli zadané v správnych
formátoch, tak sa neuložia len hodnoty patriace pod aktívnu hodnotu B, ale
aj hodnoty patriace pod hodnotu A. Takto môže následne užívateľ jednodu-
cho zmeniť hodnotu B na hodnotu A bez toho, aby znova vypĺňal hodnoty
potomkov tejto novej aktívnej hodnoty. To zaručí príjemnejšiu prácu s konfi-
gurátorom.

2.2.8.9 Viac-hodnotová vlastnosť (multivalue property)

Konfigurátor musí umožniť typ vlastnosti, ktorá bude obsahovať viac hodnôt
za sebou. V súčasnom stave Manta Flow je takáto vlastnosť napríklad:

oracle.extractedSchemas=Schema1,Schema2,Schema_.*

Obsahuje teda nielen jednu hodnotu, ale niekoľko hodnôt oddelených čiarkou.
Konfigurátor by mal vo formulári teda zobraziť dynamické polia, ktoré bude
možné pridávať a mazať. Tiež sa požaduje možnosť definovať oddeľovač jed-
notlivých hodnôt v konfiguračnej šablóne. Tento oddeľovač nie je dôležitý pre
užívateľa a ani o ňom nebude vedieť, ale po uložení konfigurácie sa hodnota
tejto vlastnosti uloží ako jedna hodnota, v ktorej budú jednotlivé hodnoty
oddelené daným oddeľovačom.

2.3 Zhrnutie požiadaviek
V tejto sekcii sú stručne zhrnuté a označené jednotlivé požiadavky. Taktiež sú
rozdelené na funkčné a nefunkčné požiadavky.

2.3.1 Funkčné požiadavky

Funkčné požiadavky sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke 2.2. Každá požiadavka
má svoj kód, názov a krátky popis.
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Tabuľka 2.2: Funkčné požiadavky

Kód Názov Popis
F1 Webové

formuláre pre
konfiguračné
prípady

Aplikácia umožní konfiguráciu troch
prípadov (Source system properties,
Common properties, Manual mapping
properties) vo forme webových
formulárov.

F2 Perzistentné
uloženie
konfigurácií

Aplikácia umožní uloženie konfigurácií do
určitej formy databázy (napr. SQL
databáza alebo súborový systém), kde
budú konfigurácie existovať nezávisle na
aplikácii a teda budú prístupné iným
aplikáciám, ktoré ich potrebujú využiť.

F3 Validácia
(overenie)
zadaných hodnôt

Hodnoty zadané do formulárov budú
overované, aplikácia nedovolí užívateľovi
uložiť formulár s hodnotami zadanými
v nesprávnom formáte.

F4 Prepis hodnoty
z rodičovskej
konfigurácie
(override parent
configuration)

Bude možné definovať rodičovskú
štruktúru (rodičom ale môže byť iba
konfiguračný prípad Common properties,
najnižší potomok však môže byť aj
z konfiguračného prípadu Source system
properties, konfiguračný prípad Manual
mapping properties nemôže byť súčasťou
rodičovskej štruktúry). Konfigurácie
budú môcť prepísať hodnoty (override)
z konfigurácií nachádzajúcich sa vyššie
v rodičovskej štruktúre.

F5 Podrobnejšie
technické
požiadavky

Od tejto požiadavky sú odvodené
jednotlivé parametre, ktoré by sa mali
odzrkadliť vo výsledných konfiguračných
formulároch. Tieto parametre budú
zadávané do konfiguračných šablón (tie
budú vytvárané na strane Manta Tools
s.r.o.).

F5.1 Identifikátor
vlastnosti
(property ID)

Konfigurácia bude mať pre každú
vlastnosť unikátny identifikátor. Tento
identifikátor by mal byť unikátny aj
naprieč konfiguráciami, ktoré sú
prepojené rodičovskou väzbou.

F5.2 Meno vlastnosti
(property name)

Čitateľná forma vlastnosti, môže byť
použitý aj identifikátor.
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Tabuľka 2.2: Funkčné požiadavky

Kód Názov Popis
F5.3 Popis vlastnosti

(description)
Každá vlastnosť bude môcť obsahovať
popis, ktorý popisuje čo daná vlastnosť
znamená.

F5.4 Príklad hodnoty
(example)

Príklad hodnoty danej vlastnosti.

F5.5 Povolenie
vlastnosti
(permission)

Určuje, čo je možné s danou vlastnosťou
robiť. Požadujú sa štyri možnosti:
editovateľná s možnosťou prepísania
(Editable overridable), editovateľná bez
možnosti prepísania (Editable non
overridable), len na čítanie (Read only),
skrytá (Hidden).

F5.6 Predvolená
hodnota (default
value)

Bude možné zadať predvolenú hodnotu
pre vlastnosť, ktorá bude pri vytváraní
novej konfigurácie dopredu vyplnená vo
formulárovom poli.

F5.7 Rozhodujúca
hodnota
s potomkami
(decider value)

Vlastnosť bude obsahovať hodnoty a
každá z týchto hodnôt bude môcť (nie
nutne) obsahovať ďalšie vnorené
vlastnosti (potomkov). Títo potomkovia
budú môcť byť potenciálne tiež
rozhodujúce hodnoty. Na základe
zvolenej hodnoty v rozhodujúcej
vlastnosti sa následne rátajú potomkovia
tejto hodnoty ako aktívne vlastnosti,
zatiaľčo potomkovia ostatných hodnôt
ako neaktívne vlastnosti.

F5.8 Viac-hodnotová
vlastnosť
(multivalue
property)

Aplikácia umožní typ vlastnosti s viac
hodnotami. Vo formulári sa zobrazí
v podobe dynamických polí ktoré bude
možné pridávať a mazať. V konfiguračnej
šablóne bude možné definovať oddeľovač
hodnôt (nie je viditeľné pre užívateľa),
ktorým budú hodnoty oddelené po
uložení.

2.3.2 Nefunkčné požiadavky

V nasledujúcej tabuľke 2.3 sú zhrnuté nefunkčné požiadavky na konfigurátor.
Tak ako pri funkčných požiadavkách, aj tu má každá požiadavka svoj kód,
názov a popis.
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Tabuľka 2.3: Nefunkčné požiadavky

Kód Názov Popis
N1 Webová aplikácia Ku konfigurátoru sa bude pristupovať cez

webový prehliadač.
N2 Rozšíriteľnosť

o ďalšie systémy
s rôznymi SQL
dialektami

V prípade potreby podpory nového SQL
dialektu nebude nutné upravovať
konfigurátor, len sa definujú pravidlá pre
konfiguračný formulár a konfigurátor na
základe nich daný formulár vygeneruje.

N3 Príjemné
užívateľské
rozhranie

Aplikácia bude mať kvalitne spracované
UI (User Interface), ktoré zaručí
jednoduchý a pohodlný spôsob úpravy
konfigurácií aj menej technicky zdatnými
osobami.

N4 Zladenie
s ostatnými
aplikáciami od
Manta Tools
s.r.o.

Aplikácia bude dizajnovo zladená
s ostatnými aplikáciami od firmy Manta
Tools s.r.o. Tvorba dizajnu nie je
súčasťou tejto práce, vytvorí dizajnér.

2.4 Význam konfigurátora pre BI analytika

Business Intelligence analytik nemusí byť dostatočne technicky zdatný aby
zvládol bezchybne nakonfigurovať nástroj Manta Flow. Zároveň už bolo spo-
menuté v rámci rizika R1 (Priamy prístup ku konfiguráciám), že pokiaľ chce
analytik konfigurovať nástroj Manta Flow, tak musí mať prístup k stroju kde
je nástroj nasadený. Na tomto stroji môžu bežať aj iné dôležité procesy, ktoré
sú vystavené riziku pokiaľ analytik nie je dostatočne technicky zdatný. Vytvo-
rením konfigurátora, ktorý umožní vzidalený prístup a zároveň ochráni pred
zadaním nevalidných hodnôt sa podnik vyhne týmto rizikám a zároveň uľahčí
analytikovi prácu.

23



2. Analýza

Obr. 2.1: Súčasný stav konfigurácií v rámci Manta Flow
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2.4. Význam konfigurátora pre BI analytika

Obr. 2.2: Stav konfigurácií v rámci Manta Flow po zavedení konfigurátora
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Kapitola 3
Návrh

Konfigurátor je navrhnutý primárne na prácu s nástrojom Manta Flow. Avšak
podľa požiadaviek vymedzených v analýze je zachovaná určitá obecnosť, ktorá
umožní nástroj využiť aj s inými aplikáciami využívajúcimi podobnú formu
konfigurácií.

V kapitole sú popísané možnosti technológií, ktoré sa na jednotlivé úlohy
odporúčajú použiť. Tiež je popísaný výber architektúry aplikácie.

3.1 Voľba základných parametrov aplikácie
Pre aplikáciu bola zvolená architektúra klient-server. Presnejšie ide o webovú
aplikáciu, kde užívateľ pracuje s aplikáciou prostredníctvom webového prehlia-
dača. Ten komunikuje so serverovou časťou, ktorá má na starosti manipuláciu
s konfiguráciami - ich vytváranie, mazanie, čítanie a upravovanie.

Manta Tools s.r.o. využíva na tvorbu svojich nástrojov programovací jazyk
Java. Preto aj pre túto prácu bude využitý tento jazyk.

Čo sa týka konfigurácií, ponúkali sa dve možnosti ich ukladania:

1. Súbory

2. Databáza

Momentálne nástroj Manta Flow využíva na konfigurácie obyčajné súbory,
presnejšie properties a csv súbory. Prvá možnosť je teda zachovať tento sys-
tém. Druhá možnosť je ukladať konfigurácie do databázy. To by ale vyžadovalo
zmeny v nástroji Manta Flow bez pridanej hodnoty. Preto bola zvolená prvá
možnosť, a konfigurácie sa teda budú ukladať do properties a csv súborov.

3.2 Technológie
V tejto sekcii sú popísané technológie využité v aplikácii a tiež sú tu porovnané
niektoré technológie, ktoré boli navrhnuté ako možnosť.
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3.2.1 Spring MVC

Spring MVC je webový framework pre programovací jazyk Java. Ako mnoho
ďalších frameworkov, je založený na využití front controller pattern, kde cen-
trálny Servlet poskytuje zdieľanú funkčnosť na spracovávanie požiadaviek,
pričom následne deleguje prácu na kofigurovateľné komponenty.

Centrálny Servlet (presnejšie DispatcherServlet) je nakonfigurovaný
v Jave alebo vo web.xml súbore. Tento servlet následne využíva Spring konfi-
guráciu, vďaka ktorej vie určiť komponenty určené na mapovanie požiadaviek,
spracovanie výnimiek a ďalšie. [9]

3.2.2 Java Properties

Properties súbory sú súbory obsahujúce jednoduchú štrutkúru key/value pá-
rov resp. párov kľúč/hodnota. Aj kľúč aj hodnota je typu String. Kľúč slúži
ako identifikátor hodnoty a teda je využitý pri získavaní tejto hodnoty.

Súbor typu properties môže teda vyzerať napríklad takto:

oracle.username=some_username
oracle.password=some_password

V tomto prípade súbor obsahuje dva páry kľuč/hodnota, každý na vlast-
nom riadku. Tento pár je oddelený znakom =. Kľúč je teda vlastnosť (property)
a na pravej strane je jej hodnota.

Java na prácu s properties súbormi obsahuje triedu java.util.Properties.
Inštancia tejto triedy umožňuje nasledujúce:

• načítanie párov kľúč/hodnota do Properties objektu zo streamu

• získanie hodnoty použitím kľúča

• listovať kľúče a ich hodnoty

• prechádzanie kľúčmi jeden po druhom

• ukladanie vlastností do streamu

Bližšie informácie je možné nájsť v dokumentácii. [10]

3.2.3 Apache Commons configuration

Commons configuration je softvérová knižnica, ktorá ponúka generické konfi-
guračné rozhranie umožňujúce Java aplikácii čítať konfiguračné dáta z rozlič-
ných zdrojov (properties, XML, ...). Tiež umožňuje jedno-hodnotové, ale aj
viac-hodnotové konfiguračné parametre. [11]

Pre nás je dôležité, že umožňuje prácu s properties súbormi. Knižnica
má viacero výhod oproti java.util.Properties opísanej v predchádzajú-
cej kapitole. Napríklad podporuje viac-hodnotové vlastnosti. To znamená, že
môžeme mať vlastnosť ktorá vyzerá takto:
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oracle.schemas=schema1,schema2,schema3

Knižnica umožní Java aplikácii z konfigurácie získať pole hodnôt obsahujúce
jednotlivé hodnoty, miesto jedného textového reťazca, ktorý by bolo nutné
následne spracovávať. Tiež máme možnosť zmeniť oddeľovač hodnôt, teda
v prípade, že si zvolíme ako oddeľovač znak |, vlastnosť z predchádzajúceho
príkladu by v súbore bola uložená takto:

oracle.schemas=schema1|schema2|schema3

V Java aplikácii teda pracujeme s poľom textových hodnôt, ktoré môžeme do
konfigurácie uložiť bez predchádzajúceho spájania hodnôt do jednej textovej
hodnoty oddelenej nami zvoleným oddeľovačom.

Ďalšou výhodou je možnosť zachovania poradia. V prípade spomenutej
knižnice java.util.Properties nevieme, v akom poradí budú jednotlivé
vlastnosti v súbore uložené. Commons configuration nám však umožní toto
poradie zachovať.

Commons configuration tiež umožňuje pridávať komentáre k jednotlivým
vlastnostiam. V súbore by to vyzeralo napríklad takto:

# username of the user
username=some_user
# user's password
password=some_password

V súčasom stave nástroja Manta Flow sa práve takéto komentáre využívajú.

3.2.4 Apache Commons CSV

Knižnica Commons CSV umožňuje čítať a zapisovať súbory vo formáte csv,
teda Comma Separated Values. Umožňuje definovať formát pomocou triedy
CSVFormat. Na čítanie sa využíva trieda CSVParser a na zápis trieda CSVPrinter.
CSVParser umožňuje iterovať cez hodnoty pomocou triedy CSVRecord, čo je
ekvivalent jedného riadku v csv súbore. Pomocou triedy CSVRecord môžeme
následne získať jednotlivé hodnoty zo stĺpcov, či už indexom alebo pomocou
mena vlastnosti, pokiaľ bola definovaná hlavička súboru (header). [12]

V nástroji Manta Flow sa využíva hlavička súboru (header), takže nám to
umožňuje získavať hodnoty z CSVRecord podľa mena. To vyhovuje obecnému
pohľadu na vlastnosti a ich hodnoty ako páry kľúč/hodnota.

3.2.5 Apache FreeMarker

Apache FreeMarker je šablónovací engine. Ide o Java knižnicu, ktorá generuje
textový výstup (HTML) na základe šablóny a meniacich sa dát. Šablóny sú
napísané v jazyku Freemarker Template Language (FTL), čo je jednoduchý
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špecializovaný jazyk. Dáta sú zvyčajne pripravené v univerzálnom programo-
vacom jazyku, napríklad v jazyku Java. Napríklad sú vykonané dotazy do
databázy, výpočty a následne sa dáta pripravia pre FreeMarker. Tieto dáta sú
zobrazené použitím šablóny. V šablóne sa rieši ako sa dáta zobrazia, zatiaľčo
mimo šablóny sa rieši aké dáta sa zobrazia. [13]

3.2.6 Bootstrap

Bootstrap je open source framework na tvorbu webov pomocou HTML, CSS a
JS. Poskytuje tzv. grid system, predpripravené komponenty a zásuvné moduly
(plugins) postavené na knižnici JQuery. [14]

Grid system uľahčuje umiestňovanie UI (user interface) komponentov a
a predpripravené komponenty ušetria čas s vytváraním vlastných, keďže je
možné ich upravovať podľa potreby pomocou CSS.

3.2.7 JavaSript a jQuery

Aplikácia využíva pomocné skripty napísané v jazyku JavaScript s použitím
knižnice jQuery. JavaScript je skriptovací programovací jazyk ktorý umožňuje
riešiť komplexné problémy na web stránke. Napríklad umožňuje vytvoriť dy-
namický interaktívny web, kde sa dáta a výzor mení bez obnovy web stránky.

Knižnica jQuery uľahčuje priechod HTML dokumentom, jeho manipuláciu,
spracovávanie udalostí, prácu s animáciami a s Ajax (Asynchronous JavaSc-
ript + XML). Poskytuje API (Application programming interface – rozhranie
pre programovanie aplikácií), ktoré funguje naprieč rôznymi webovými pre-
hliadačmi. [15]

3.2.8 jQuery validation

Jedná sa o zásuvný modul (plugin), ktorý uľahčuje kontrolu (validáciu) za-
daných hodnôt na strane klienta (webový prehliadač). Obsahuje súbor metód
na validáciu, vrátane URL a email validácie, pričom poskytuje API pre vy-
tvorenie vlastných metód. Predpripravené metódy majú predvolené chybové
správy preložené do 37 jazykov, pričom je samozrejme možné vytvoriť vlastné
chybové správy. [16]

3.3 Architektúra

Pre aplikáciu bola zvolená trojvrstvá architektúra. Existuje teda prezentačná
vrstva, servisná vrstva a datová vrstva. Prezentačná komunikuje so servisnou
a servisná s datovou pomocou definovaných rozhraní. To umožňuje napríklad
zmeniť prezentačnú vrstvu bez zavedenia zmien do servisnej a datovej vrstvy.
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3.4 Dátová vrstva
Datová vrstva sa zaoberá čítaním a zapisovaním konfigurácií. Pre perzistentné
uloženie konfigurácií bol zvolený súčasný spôsob, teda properties a csv sú-
bory. Súbory vo formáte properties sú využité na ukladanie konfiguračných
prípadov Common properties a Source system properties. Pre ukladanie kon-
figuračného prípadu Manual mapping properties je využitý csv súborový for-
mát. Zachovanie súčasného stavu ukladania konfigurácií je výhodné najmä
preto, že nebude nutné zavádzať zmeny do nástroja Manta Flow. Jednodu-
cho sa nasadí konfigurátor a nástroj Manta Flow bude fungovať nezávisle ako
doteraz.

V datovej vrstve je možné nájsť triedy slúžiace na čítanie a zapisovanie kon-
figurácií do príslušných formátov. Na zapisovanie do properties súborov slúži
trieda PropFileWriterImpl a na ich čítanie trieda PropFileReaderImpl. Na
zapisovanie do csv súborov slúži trieda CSVFileWriterImpl a na ich čítanie
CSVFileReaderImpl. Všetky tieto triedy implementujú určité rozhrania, ktoré
sú využité vo vyššej (servisnej) vrstve.

3.5 Servisná vrstva
Servisná vrstva obsahuje logiku potrebnú na ukladanie a čítanie konfigurá-
cií. Pripravuje dáta do správnych formátov pred ich uložením (pošle sa do
datovej vrstvy) alebo po prečítaní a pred následným zobrazením (v prezen-
tačnej vrstve). Tiež môžeme v tejto vrstve násť servisné triedy na načítanie
konfiguračných šablón, ktoré popisujú, čo daná konfigurácia obsahuje.

Môžeme tu nájsť triedy

• PropMultipleServiceImpl

• PropSingletonServiceImpl

• CSVServiceImpl

Tieto triedy implementujú metódy príslušných rozhraní, ktoré sú následne
volané kontrolermi v prezentačnej vrstve. V týchto triedach dochádza ku kon-
vertovaniu konfiguračných dát do formátu, v ktorom sú následne poslané do
súborových servisných tried:

• PropMultipleFileServiceImpl

• PropMultipleFileServiceImpl

• CSVFileServiceImpl

Tie sa starajú o nájdenie ciest k súborom do ktorých sa uložia konfigurácie a
následne delegujú uloženie do dátovej vrstvy.
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Cesty k súborom, v ktorých sú uložené konfigurácie je možné nájsť vďaka
triede AppSettings, ktorá obsahuje základnú konfiguráciu celej aplikácie, ma-
povanú na triedu BaseConfig. Táto tireda určuje kam sa majú ukladať kon-
figurácie, kde je možné nájsť konfiguračné šablóny a aké zdroje (resources) sú
podporované.

Konfiguračné šablóny sa načítajú pomocou týchto tried:

• ConfTemplPropMultipleServiceImpl

• ConfTemplPropSingletonServiceImpl

• ConfTemplCSVServiceImpl

Pre každý konfiguračný prípad existuje zvláštna trieda na načítanie konfigu-
račných šablón. Dôvodom je, že triedy ConfTemplPropMultipleServiceImpl
a ConfTemplPropSingletonServiceImpl ponúkajú aj mierne odlišné funkcie,
napríklad aj metódy na načítanie celej rodičovskej štruktúry šablón, čo neplatí
v prípade triedy ConfTemplCSVServiceImpl (konfiguračný prípad nepodpo-
ruje rodičovskú štruktúru).

3.6 Prezentačná vrstva
Prezentačnú vrstvu je možné rozdeliť na dve časti. Prvá časť je implemen-
tovaná v Jave, ide o kontrolery ktoré sa starajú o spracovávanie požiadaviek
z frontendu. Druhá časť sú FTL (Freemarker template language) šablóny,
ktoré určujú ako budú dáta na frontende zobrazené. Do druhej časti sú zahr-
nuté aj skripty bežiace vo webovom prehliadači.

Kontrolery sú rozdelené podľa konfiguračného prípadu, ktorým sa zaobe-
rajú. Existujú teda tieto tri kontrolery: PropertiesMultipleController pre
Source system properties, PropertiesSingletonController pre Common
properties a CSVController pre Manual mapping properties. Tiež je tu možné
nájsť CommmonController, ten sa zaoberá napríklad zobrazením zoznamu ka-
tegórií a zobrazením konkrétnej kategórie.

3.7 Nasadenie aplikácie
Aplikácia je tvorená na princípe klient-server. Serverová časť bude nasadená
spolu s nástrojomManta Flow na zariadení užívateľa. Aplikácia bude nasadená
ako war balíček a bude bežať na aplikačnom serveri Apache Tomcat. Klientská
časť sa užívateľovi bude zobrazovať vo webovom prehliadači.
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Kapitola 4
Prototypová implementácia

V tejto kapitole je popísaná prototypová implementácia. Sú tu vypichnuté
špeciálne prípady a problémy, ktoré bolo potrebné brať do úvahy a vyriešiť.

4.1 Konfiguračné šablóny
Konfiguračné šablóny predpisujú čo a ako sa bude vo formulári zobrazovať.
Popisujú jednotlivé vlastnosti, ich vyžadovaný formát, povolenia nad jednot-
livými vlastnosťami, ich validácie a podobne. Tieto šablóny budú vytvárané
technikmi z Manta Tools s.r.o. Užívateľ s týmito šablónami nebude manipu-
lovať.

Jedna šablóna odpovedá jednému zdroju (resource). Za zdroj sa považuje
konkrétny typ konfigurácie. Napríklad v kategórii ORACLE môžeme mať kon-
figuračný prípad Common properties a v ňom bude zdroj ORACLE_COMMON.
Taktiež môže byť zdroj v konfiguračnom prípade Manual mapping properties,
nazvaný napríklad ORACLE_MANUAL. V prípade konfiguračného prípadu Source
system properties napríklad zdroj ORACLE_DATABASE. Pod každým konfigurač-
ným prípadom môže byť týchto zdrojov aj viac. Každý z týchto zdrojov má
teda vlastnú konfiguračnú šablónu.

Konfiguračné šablóny sú ukladané vo formáte JSON (JavaScript Object
Notation), takže sú relatívne dobre čitateľné aj pre ľudské oko. To uľahčí
technikovi z Manta Tools nakonfigurovať príslušné šablóny. Šablóny obsahujú
univerzálny formát pre všetky konfiguračné prípady. To znamená, že v kóde
stačí jedna trieda ConfTemplate, na ktorú sa súbor vo formáte JSON mapuje.
Vzhľadom na fakt, že konfiguračné prípady Common properties a Source sys-
tem properties (oba odpovedajú súborovému formátu properties) umožňujú
vytvoriť rodičovskú štruktúru a tiež umožňujú použitie rozhodujúcej hodnoty
s potomkami (decider value), zatiaľčo konfiguračný prípad Manual mapping
properties (odpovedajúci súborovému formátu csv) tieto dve možnosti ne-
podporuje, sú menšie rozdiely v použití šablón pri jednotlivých prípadoch.
Keďže ale nejde o veľké rozdiely, po konzultácii so zadávateľom sa rozhodlo,
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že nemá zmysel vytvárať osobitný typ šablóny pre Manual mapping proper-
ties, ale jednoducho sa vlastnosti definujúce tieto možnosti nechajú prázdne
(null hodnoty).

4.1.1 Príklad konfiguračnej šablóny

V nasledujúcom bloku kódu 4.1 je zobrazený krátky príklad konfiguračnej šab-
lóny a následne sú popísané jej jednotlivé vlastnosti. V tomto prípade šablóna
obsahuje popis dvoch vlastností konfigurácie, prvou je mssql.dictionary.id
a druhou je mssql.url.

Zdrojový kód 4.1: Príklad konfiguračnej šablóny

{
"parentResource": {

"categoryName": "MSSQL",
"resourceName": "MSSQL_COMMON"

},
"propertyTemplates": {

"mssql.dictionary.id": {
"propertyName":"mssql.dictionary.id",
"description":"Enter a name of...",
"example":"some_example",
"permission":"editable_non_overridable",
"defaultValue": "template",
"permittedChildrenValues":null,
"editor": {

"type": "stringEditor",
"htmlType": "text"

},
"converter": {

"type": "stringConverter"
},
"validations": {

"required" : "true",
"minlength":"4"

}
},
"mssql.url": {

"propertyName":"mssql.url",
"description":"Enter a JDBC connection string...",
"example":"jdbc:sqlserver://dwh_db:1433)",
"permission":"editable_non_overridable",
"defaultValue": "jdbc:sqlserver://<host>:<port>",
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"permittedChildrenValues":null,
"editor": {

"type": "stringEditor",
"htmlType": "text"

},
"converter": {

"type": "stringConverter"
},
"validations": {

"minlength": "5"
}

}
}

}

4.1.1.1 Rodič konfigurácie (parentResource)

Tento parameter obsahuje popis rodiča konfigurácie. Obsahuje dva vnorené
parametre, prvý určuje kategóriu zdroja (categoryName) a druhý určuje ná-
zov zdroja pod danou kategóriou (resourceName). Dôležité je poznamenať, že
názov zdroja musí byť unikátny naprieč kategóriami. Ide o rozhodnutie z dô-
vodu uľahčenia implementácie ďalších funkcií, detaily nemá zmysel rozoberať.

Pokiaľ nechcem definovať rodiča konfigurácie, tak jednoducho necháme
hodnotu tohto parametra ako null. Rovnako bude hodnota null ak sa jedná
o šablónu pre konfiguračný prípad Manual mapping properties.

4.1.1.2 Parameter propertyTemplates

Pod týmto parametrom sú zapísané jednotlivé vlastnosti konfigurácie. Tie sa
vo finále vyskytnú vo formulári. Pod týmto parametrom sú vnorené hodnoty,
tvoriace páry kľúč/hodnota. Kľúč je napríklad "mssql.dictionary.id", teda
identifikátor vlastnosti. Hodnota je objekt za dvojbodkou, jedná sa o objekt
zložený z ďalších vnorených hodnôt.

4.1.1.3 Parametre vlastnosti

Parameter propertyName je čitateľné meno vlastnosti, následne parameter
description je popis vlastnosti, example je príklad hodnoty, permission
definuje povolenia vlastnosti:

• editovateľná bez možnosti prepisu (editable_non_overridable)

• editovateľná s možnosťou prepisu (editable_overridable)

• len čitateľná (readonly)
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• skrytá (hidden)

Parameter defaultValue je hodnota, ktorá bude vyplnená dopredu pri vy-
tváraní novej konfigurácie. V prípade, že sa jedná o rozhodujúcu vlastnosť,
bude definovaný parameter permittedChildrenValues, bližšie popísané niž-
šie v texte 4.1.1.4. V prípade, že nejde o decider property, vlastnosť je pone-
chaná na null hodnote. Decider property nie je podporovaná v konfiguračnom
prípade Manual mapping properties, takže tam bude vždy obsahovať null
hodnotu.

Parameter editor definuje ako bude zobrazené formulárové pole v prezen-
tačnej časti. Parameter converter slúži na mapovanie konvertujúcej triedy
v Jave. Parameter validations obsahuje jednotlivé validácie, ktoré sa majú
vykonať na príslušnú hodnotu. Tieto validácie sú zapisované vo formáte odpo-
vedajúcom formátu zapisovania validácií v knižnici jQuery validation, s tým
rozdielom, že sú uzavreté v úvodzovkách. Vlastnosť obsahuje ešte parameter
permittedChildrenValues, ten bude popísaný osobitne.

4.1.1.4 Parameter permittedChildrenValues

Tento parameter má zmysel popísať osobitne, keďže v porovnaní s ostatnými
je zložitejší. Nižšie v bloku kódu 4.2 je zobrazený príklad ako môže tento
parameter vyzerať.

Zdrojový kód 4.2: Príklad parametra permittedChildrenValues

"some.dec": {
"propertyName":"some.dec",
"description":"Decides something",
"example":"YES",
"permission":"editable_overridable",
"permittedChildrenValues": {

"YES" : {
"propertyTemplates": {

...
}

},
"NO" : {

"propertyTemplates": {
...

}
},
"MAYBE" : {

"propertyTemplates": {
...

}
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}
},
"editor": {

"type": "deciderEditor",
"htmlType": "radio",
"permittedValues" : ["YES", "NO", "MAYBE"]

},
"converter": {

"type": "deciderConverter"
},
"validations": {

"required": "true"
}

}

Parameter permittedChidrenValues teda obsahuje páry kľúč/hodnota, kde
každý kľúč je jedna z hodnôt, ktorú môže vlastnosť naberať. Hodnota je objekt
obsahujúci vnorený parameter propertyTemplates (hodnoty boli nahradené
troma bodkami z dôvodu stručnosti), do ktorého sa následne zapisujú ďal-
šie hodnoty v rovnakom formáte, ako sa zapisovali do najvyššieho parametra
permittedChidrenValues v konfiguračnej šablóne. Takto je možné rekurzívne
vnorovať hodnoty pokiaľ by v určitej rozhodujúcej vlastnosť (decider property)
bola vnorená ďalšia rozhodujúca hodnota.

Decider property funguje tak, že pokiaľ má hodnotu napríklad "YES",
znamená to, že iba vlastnosti vnorené pod touto hodnotou sú aktívne (dokonca
pri editovaní konfigurácie sa ostatné ani nezobrazia).

Je dobré poznamenať, že pokiaľ sa jedná o rozhodujúcu vlastnosť, tak jej
parameter editor je typu deciderEditor a obsahuje vymenované povolené
hodnoty tejto vlastnosti. Je teda zavedená duplicita, keďže boli vymenované už
pod parametrom permittedChidrenValues. Jedná sa o uľahčenie implemen-
tácie, detaily nemá zmysel rozoberať, jedná sa o prototypovú implementáciu
a tento fakt sa môžno zmení.

4.2 Základná konfigurácia aplikácie

Aplikácia si vyžaduje vytvorenie základnej konfigurácie, kde budú určené cesty
ku konfiguračným šablónam a k samotným konfiguráciám. Taktiež sú tu defi-
nované jednotlivé podporované zdroje (resources) a kategórie, pod ktoré pat-
ria. V nasledujúcom bloku kódu 4.3 je zobrazený príklad takejto konfigurácie.
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Zdrojový kód 4.3: Príklad základnej konfigurácie aplikácie

{
"templatesBaseDirectoryPath" : "c:/TestConfigFiles/templates/",
"resourcesBaseDirectoryPath" : "c:/TestConfigFiles/resources/",
"propertiesMultipleDisplayedTitle" : "SYSTEMS",
"propertiesSingletonDisplayedTitle" : "COMMON",
"csvDisplayedTitle" : "MANUAL",
"categories": {

"COMMON": {
"propertiesMultipleResources" : null,
"propertiesSingletonResources" : {

"resources": {
"COMMON_CONFIG" : {

"relativePathToTemplate":
"properties/COMMON_CONFIG.json",

"relativePathToFile":
"commonConfig.properties"

}
}

},
"csvResources" : null

},
"MSSQL": {

"propertiesMultipleResources" : {
"resources": {

"MSSQL_DATABASE" : {
"relativePathToTemplate":

"properties/MSSQL_DATABASE.json",
"relativePathToContainingDirectory":

"MSSQL_DATABASE"
}

}
},
"propertiesSingletonResources" : {

"resources": {
"MSSQL_COMMON" : {

"relativePathToTemplate":
"properties/MSSQL_COMMON.json",

"relativePathToFile":
"mssqlCommon.properties"

}
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}
},
"csvResources" : {

"resources": {
"MSSQL_MANUAL" : {

"relativePathToTemplate":
"csv/MSSQL_MANUAL.json",

"relativePathToFile":
"mssqlManualMapping.csv"

}
}

}
}

}
}

4.2.1 Popis parametrov

Parameter templatesBaseDirectoryPath určuje základnú cestu k zložke kde
sú uložené konfiguračné šablóny.

Parameter resourcesBaseDirectoryPath určuje základnú cestu k zložke,
kde sú uložené konfiguračné súbory.

Parameter propertiesMultipleDisplayedTitle určuje názov, ktorý sa
zobrazí užívateľovi v menu pre konfiguračný prípad Source system properties.
Rovnako propertiesSingletonDisplayedTitle pre Common properties a
csvDisplayedTitle pre Manual mapping properties.

Nasleduje parameter categories. Obsahuje páry kľúč/hodnota, kde kľúč
je názov kategórie a hodnota objekt obsahujúci ďalšie vnorené parametre.
Tieto vnorené parametre sú:

• propertiesMultipleResources

• propertiesSingletonResources

• csvResources

V poradí odpovedajú konfiguračným prípadom Source system properties, Com-
mon properties a Manual mapping properties. Pod každú kategóriu teda mô-
žeme pridávať zdroje (resources) pre jednotlivé konfiguračné prípady. Každý
z týcho prípadov má vnorený parameter resources, pod ktorým sú vypísané
príslušné zdroje. Tie sa zapisujú vo formáte kľúč/hodnota, kde kľúč je názov
zdroja (musí byť unikátny naprieč kategóriami) a hodnota je objekt, ktorý
definuje potrebné cesty. Jednotlivé konfiguračné prípady majú tento objekt
mierne odlišný.
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V prípade propertiesSingletonResources a csvResources obsahuje ob-
jekt relatívnu cestu ku konfiguračnej šablóne (relativePathToTemplate) a
relatívnu cestu ku konfiguračnému súboru (relativePathToFile). V prípade
propertiesMultipleResources obsahuje tiež relatívnu cestu ku konfigurač-
nej šablóne, ale miesto relatívnej cesty k súboru obsahuje relatívnu cestu
k zložke kde sa konfiguračné súbory tohto zdroja ukladajú (ide o prípad Source
system properties, takže môže mať zdroj viac konfiguračných súborov - užíva-
teľ ich môže vytvárať).

Tieto relatívne cesty sa spájajú spolu so základnými cestami popísanými
vyššie (templatesBaseDirectoryPath a resourcesBaseDirectoryPath) a
tým sa dostane absolútna cesta k šablóne/súboru/zložke.

4.3 Typy vlastností
V tejto sekcii sú popísané typy vlastností (properties). V aktuálnom stave
aplikácie rozlišujeme tri základné typy vlastností (v zátvorkách sú vypísané
ich príslušné Java triedy):

1. Jednohodnotová vlastnosť (StringProperty)

2. Viachodnotová vlastnosť (StringListProperty)

3. Rozhodujúca vlastnosť (DeciderProperty)

Každá z týchto vlastností je špecificky spracovávaná. Ďalšie rozlišovanie vlast-
ností podľa obsahu je možné vďaka aplikovaniu rôznych validácií na jednotlivé
vlastnosti, to bude popísané neskôr.

4.3.1 Jednohodnotová vlastnosť (StringProperty)

Ide o základný a najpoužívanejší typ vlastnosti. Obsahuje obyčajný textový
reťazec a nevykonávajú sa na nej žiadne špecifické transformácie pred uložením
alebo pred zobrazením. Nižšie môžeme vidieť príklad:

oracle.dictionary.id=OracleODS

Vlastnosť má názov oracle.dictionary.id a jej hodnota je OracleODS. Uží-
vateľ túto hodnotu zadal do formulára a táto hodnota bude uložená v konfigu-
račnom súbore. Ukážku ako bude vyzerať táto vlastnosť vo formulári môžeme
vidieť na obrázku 4.1.

Obr. 4.1: Ukážka StringProperty vo formulári
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4.3.2 Viachodnotová vlastnosť (StringListProperty)

Táto vlastnosť umožňuje zadať viac hodnôt naraz. Uvedieme príklad:

oracle.extractedSchemas=schema1,someOtherSchema,Schema.*

Vlastnosť sa nazýva oracle.extractedSchemas a obsahuje tri hodnoty: schema1,
someOtherSchema a Schema.*. V konfiguračnom súbore sú uložené ako jeden
textový reťazec. Užívateľovi sa ale vo formulári zobrazia tri textové polia, pri-
čom môže jednotlivé položky mazať alebo pridávať nové. Po odoslaní formulára
sa tieto tri hodnoty spoja do jedného textového reťazca, oddelené oddeľovačom
definovaným v konfiguračnej šablóne. Ukážku ako bude vyzerať táto vlastnosť
vo formulári môžeme vidieť na obrázku 4.2.

Obr. 4.2: Ukážka StringListProperty vo formulári

4.3.3 Rozhodujúca vlastnosť (DeciderProperty)

Tento typ vlastnosti umožňuje definovať, aké hodnoty bude vlastnosť naberať.
Tiež umožňuje definovať potomkov jednotlivých hodnôt. Ukážeme na príklade.
V nasledujúcom bloku kódu 4.4 je zobrazená časť konfiguračnej šablóny defi-
nujúca určité vlastnosti.

Zdrojový kód 4.4: Príklad rozhodujúcej vlastnosti (decider property)

"deciding.val": {
"propertyName":"deciding.val",
"description":"Decides something",
"example":"YES",
"permission":"editable_overridable",
"permittedChildrenValues": {

"Option_A" : {
"propertyTemplates": {

"property_of_A": {
"propertyName":"property_1",
"description":"some description",
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"example":"exmpl",
"permission":"editable_overridable",
"permittedChildrenValues":null,
"editor": {

"type": "stringEditor",
"htmlType": "text"

},
"converter": {

"type": "stringConverter"
},
"validations": {

"required": "true",
"minlength": "4"

}
}

}
},
"Option_B": {

"propertyTemplates": {
"property_of_B": {

"propertyName":"property_of_B",
"description":"some description",
"example":"exmpl",
"permission":"editable_overridable",
"permittedChildrenValues":null,
"editor": {

"type": "stringEditor",
"htmlType": "text"

},
"converter": {

"type": "stringConverter"
},
"validations": {

"required": "true",
"minlength": "4"

}
},
"property_2_of_B": {

"propertyName":"property_2_of_B",
"description":"some description",
"example":"exmpl",
"permission":"editable_overridable",
"permittedChildrenValues":null,
"editor": {
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"type": "stringEditor",
"htmlType": "text"

},
"converter": {

"type": "stringConverter"
},
"validations": {

"required": "true",
"minlength": "4"

}
}

}
}

},
"editor": {

"type": "deciderEditor",
"htmlType": "select",
"permittedValues" : ["Option_A", "Option_B"]

},
"converter": {

"type": "deciderConverter"
},
"validations": {

"required": "true"
}

}

Vlastnosť deciding.val je rozhodujúca vlastnosť. Môže naberať hodnoty
Option_A a Option_B. Pokiaľ je zvolená hodnota Option_A, tak sa za ak-
tívne vlastnosti považujú všetky vlastnosti definované pod touto hodnotou.
V tomto prípade je to property_of_A. Ak je zvolená hodnota Option_B tak
sa za aktívne považujú vlastnosti property_of_B a property_2_of_B.

Pri editovaní konfigurácie budú zobrazené len aktívne vlastnosti, ale v prí-
pade vyplnenia hodnôt do týchto vlastností a následného prepnutia rozhodu-
júcej hodnoty sa aj tak uložia (Za predpokladu, že spĺňajú formát). Ukážku
formulárových polí môžeme vidieť na obrázkoch 4.3 a 4.4. Na obrázku 4.3
je zvolená hodnota Option_A a preto vidíme iba vlastnosť property_of_A.
Na obrázku 4.4 je zvolená hodnota Option_B a preto vidíme vlastnosti pat-
riace pod túto hodnotu, teda property__of_B a property_2_of_B. Je dô-
ležité poznamenať, že môžeme nadefinovať akékoľvek množstvo hodnôt pre
rozhodujúcu vlastnosť. Každá z týchto hodnôt môže mať akékoľvek množstvo
vnorených vlastností, ale taktiež môže nemať ani jednu. Ak by sme ani pod
jednu hodnotu nedefinovali vnorené vlastnosti, tak by nám jednoducho ostal
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len výber z určitých hodnôt (môže sa využiť napríklad v prípade, že vlast-
nosť má obsahovať boolean hodnotu, kde budú na výber len hodnoty true a
false). Tiež je dôležité poznamenať, že vnorené vlastnosti môžu byť akého-
koľvek typu, teda nielen jednohodnotová vlastnosť, ale aj viachodnotová alebo
dokonca ďalšia rozhodujúca hodnota.

Obr. 4.3: Ukážka DeciderProperty vo formulári (zvolená hodnota Option_A)

Obr. 4.4: Ukážka DeciderProperty vo formulári (zvolená hodnota Option_B)

Nižšie môžeme vidieť ako budú hodnoty uložené v konfiguračnom súbore
(popisné komentáre sú vynechané).

deciding.val = Option_B
property_of_A = someval
property_of_B = avalue
property_2_of_B = anotherval

Teda uložili sa všetky vlastnosti spolu s ich hodnotami, nezáleží na tom, aká
hodnota je aktuálne zvolená v deciding.val.

4.4 Overovanie hodnôt (validácie)
Na základe požiadavky F3 (Validácia zadaných hodnôt) boli zavedené validá-
cie formulárových polí. Užívateľ teda nemôže odoslať formulár pokiaľ sa v ňom
nachádzajú chybné hodnoty. Na tento účel bol využitý zásuvný modul jQuery
validation. Ten umožňuje frontendové validácie. Po konzultácii so zadávate-
ľom sa rozhodlo, že frontendové validácie sú postačujúce, keďže aplikácia bude
využívaná interne v sieti klienta. Ten nemá v záujme obchádzať mechanizmy
konfigurácie, čím by riskoval zadanie nesprávnych hodnôt.

Validácie formulárových polí sú definované v konfiguračnej šablóne. Defi-
nujú sa rovnakým spôsobom ako pri použití jQuery validation v JavaScript sú-
boroch, s tým rozdielom, že v konfiguračnej šablóne je nutné použiť úvodzovky
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na kľúč aj hodnotu. Teda zatiaľčo v JavaScript súbore by bolo required:
true, v konfiguračnej šablóne musí byť "required": "true". V nasledujú-
com bloku kódu 4.5 je zobrazená časť konfiguračnej šablóny zodpovedná za
validácie.

Zdrojový kód 4.5: Príklad definovania validácií

"validations": {
"required": "true",
"minlength": "4"

}

Ak sme tieto validácie definovali napríklad pre vlastnosť oracle.dictionary.id
tak formulárové pole nesmie ostať prázdne a hodnota musí mať dĺžku aspoň 4
znaky. V prípade nedodržania týchto pravidiel nebude možné konfiguráciu ulo-
žiť. Na obrázku 4.5 a 4.6 môžeme vidieť zobrazenie chybovej hlášky v prípade
nedodržania pravidla.

Obr. 4.5: Ukážka validácie

Obr. 4.6: Ukážka validácie

4.5 Prepis hodnoty z rodičovskej konfigurácie
(override parent configuration)

Podľa požiadavky F4 (Prepis hodnoty rodičovskej konfigurácie) bolo potrebné
implementovať mechanizmus, ktorý umožní vytvoriť medzi súbormi rodičov-
skú štruktúru. Následne môže potomok prepísať (override) hodnotu z rodiča,
prípadne rodiča svojho rodiča atď. Tento mechanizmus je podporovaný kon-
figuračnými prípadmi Source system properties a Common properties (oba
prípady ukadané vo formáte properties). Konfiguračný prípad Manual map-
ping properties (ukladaný vo formáte csv) nie je možné zaradiť do rodičovskej
štruktúry.

Definovanie rodičovskej štruktúry funguje tak, že do konfiguračnej šab-
lóny sa zadá informácia o rodičovskom zdroji (resource). Rodičom môže byť
iba zdroj z konfiguračného prípadu Common properties. Najnižím potomkom
ale môže byť aj zdroj z konfiguračného prípadu Source system properties.
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V nasledujúcom bloku kódu 4.6 môžeme vidieť ukážku konfiguračnej šablóny
zdroja TEST_CONFIG_CHILD v kategórii TEST_CATEGORY, ktorá má definova-
ného rodiča.

Zdrojový kód 4.6: Určenie rodičovskej konfiguračnej šablóny

{
"parentResource": {

"categoryName": "TEST_CATEGORY",
"resourceName": "TEST_CONFIG_PARENT"

},
"propertyTemplates": {

"name": {
"propertyName":"name",
"description":"Some description",
"example":"John",
"permission":"editable_overridable",
"defaultValue": "",
"permittedChildrenValues": null,
"editor": {

"type": "stringEditor",
"htmlType": "text"

},
"converter": {

"type": "stringConverter"
},
"validations": {
}

},
"surname": {

"propertyName":"surname",
"description":"Some description",
"example":"Doe",
"permission":"editable_overridable",
"defaultValue": "",
"permittedChildrenValues": null,
"editor": {

"type": "stringEditor",
"htmlType": "text"

},
"converter": {

"type": "stringConverter"
},
"validations": {
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}
}

}
}

Rodič je definovaný v parametri parentResource. Ten obsahuje dva vnorené
parametre. Do parametru categoryName sa zadá kategória, do ktorej patrí
rodičovský zdroj. Do parametru resourceName sa zadá názov rodičovského
zdroja. Na základe týchto informácií dokáže konfigurátor nájsť rodičovský
zdroj. Z príkladu môžeme vidieť, že rodičom je zdroj TEST_CONFIG_PARENT
z kategórie TEST_CATEGORY. Nasledujúca ukážka bloku kódu 4.7 zobrazuje
príklad šablóny tohto zdroja.

Zdrojový kód 4.7: Príklad šablóny rodiča

{
"parentResource": null,
"propertyTemplates": {

"some.property": {
"propertyName":"some.property",
"description":"Some description",
"example":"some value",
"permission":"editable_overridable",
"defaultValue": "",
"permittedChildrenValues": null,
"editor": {

"type": "stringEditor",
"htmlType": "text"

},
"converter": {

"type": "stringConverter"
},
"validations": {
}

},
"other.prop": {

"propertyName":"other.prop",
"description":"Some description",
"example":"other val",
"permission":"editable_overridable",
"defaultValue": "",
"permittedChildrenValues": null,
"editor": {
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"type": "stringEditor",
"htmlType": "text"

},
"converter": {

"type": "stringConverter"
},
"validations": {
}

}
}

}

Môžeme vidieť, že v šablóne tohto zdroja má parameter parentResource hod-
notu null. To znamená, že nemá žiadneho rodiča. V prípade potreby by sme
ho však mohli definovať Takto je možné vytvoriť reťazec rodičovských šablón.
Definovanie kategórie umožňuje ako rodiča definovať aj zdroj z inej kategórie,
ako má potomok.

V predchádzajúcich príkladoch máme teda vytvorenú rodičovskú štruk-
túru, zdroj TEST_CONFIG_CHILD má rodiča TEST_CONFIG_PARENT. Užívateľ
teda môže pri editovaní konfigurácie patriacej pod TEST_CONFIG_CHILD pre-
písať aj hodnoty z rodiča.

Na obrázku 4.7 je editačný formulár pre zdroj TEST_CONFIG_CHILD. Dole
vo formulári sa zobrazujú hodnoty z rodiča, ktoré je možné prepísať (over-
ride). Ak chce užívateľ prepísať hodnotu, zaklikne checkbox naľavo od názvu
vlastnosti. Týmto krokom sa už automaticky hodnota bude zapisovať aj do
konfiguračného súboru zdroja TEST_CONFIG_CHILD (aj pokiaľ nechal hodnotu
rovnakú ako bola v rodičovi). Ak chce zrušiť prepísanie, tak jednoducho od-
klikne checkbox.

Pred prepísaním budú pre zdroj TEST_CONFIG_CHILD v konfiguračnom sú-
bore tieto hodnoty:

name = John
surname = Doe

Zdroj TEST_CONFIG_PARENT má v konfiguračnom súbore tieto hodnoty:

some.property = abc
other.prop = def

Povedzme, že užívateľ rozhodol, že bude prepísaná hodnota vlastnosti
some.property. Zaklikol checkbox, zmenil hodnotu a následne uložil formulár.
V konfiguračnom súbore zdroja TEST_CONFIG_CHILD sú nasledovné hodnoty:

name = John
surname = Doe
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some.property = newval

Môžeme teda vidieť, že vlastnosť some.property sa spolu s novou hodnotou
zapísala do konfiguračného súboru zdroja potomka. Rodičovský zdroj ostal
nezmenený. Nástroj Manta Flow, ale v tomto prípade uprednostní hodnotu
z nanižieho potomka rodičovskej konfigurácie, a teda hodnotu newval. Ak
sa následne užívateľ rozhodne znovu editovať konfiguráciu, editačný formulár
bude vyzerať ako na obrázku 4.8.
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Záver

Cieľom práce bola analýza, návrh a prototypová implementácia webového ná-
stroja, ktorý bude slúžiť BI analytikom podniku pre konfiguráciu a prácu
s prostredím Manta Tools. Vyžadovalo sa navrhnúť a vytvoriť prototypovú
aplikáciu, resp. konfigurátor, ktorý uľahčí úpravu konfigurácií, keďže súčasný
stav so sebou nesie mnoho rizík a je nepohodlný.

Ciele práce boli splnené. Boli spracované požiadavky na aplikáciu a na ich
základe bol vytvorený konfigurátor, ktorý umožňuje vzdialený prístup cez we-
bový prehliadač. Uľahčuje úpravu konfigurácií a chráni pred zadaním nespráv-
nych hodnôt. Spôsob uloženia konfigurácií bol zachovaný, teda aj naďalej sa
ukladajú do súborov. Aplikácia bola vytvorená tak, aby bolo možné ľahko roz-
šíriť nástroje Manta Tools bez nutnosti úpravy konfigurátora. Ten umožňuje
dostatočne obecný spôsob definovania konfigurácií pomocou konfiguračných
šablón, na základe ktorých sú následne generované webové formuláre. V pri-
loženom CD je možné nájsť wireframes, resp. snímky obrazovky fungujúcej
aplikácie, podľa ktorých bude vytvorený dizajn. Je možné z nich vyčítať aj
funkčnosť určitých špecifických funkcií (rozhodujúce vlastnosti a prepisovanie
vlastností z rodičovských konfigurácií).

Keďže sa jedná o prototypovú implementáciu, do budúcna bude potrebné
ošetriť potenciálne chyby, ktoré budú odhalené až po dôkladnom testovaní.
Taktiež bude spracovaný grafický dizajn aplikácie, potom čo budú dodané
návrhy od dizajnéra.
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Dodatok A
Zoznam použitých skratiek

SQL Structured Query Language

UI User Interface

UX User Experience

DBMS Database Management System

JSON JavaScript Object Notation
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Dodatok B
Obsah priloženého CD

readme.txt...................................stručný popis obsahu CD
wireframes........................snímky obrazovky bežiacej aplikácie
src

impl .................................. zdrojové kódy implementácie
thesis.......................zdrojová forma práce vo formáte LATEX

text ....................................................... text práce
BP_Molitor_Gabriel_2018.pdf..........text práce vo formáte PDF
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