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Poděkování
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telným způsobem a ve srovnatelném rozsahu, jako je zpřístupněn zdrojový
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Abstrakt

Náplní této práce je analýza portletového kontejneru Liferay z pohledu
jeho možného využití při tvorbě webových aplikací a integrace s JavaScrip-
tovými technologiemi. Cílem analýzy je nalézt možná řešení integrace a
problémy, které jsou s integrací obou technologií spojené. Nalezené pro-
blémy jsou použity jako kritéria pro srovnání jednotlivých přístupů a me-
tod integrace. Na základě výstupů srovnání je nejvhodnější řešení zvolené
a využité pro implementaci reálné aplikace. V praktické části je demon-
strována funkčnost na dispečinkovém systému vlakové dopravní společ-
nosti založeném na reálných požadavcích businessu. Jejím hlavním poslá-
ním je umožnit plánování zdrojů (vagonů, lokomotiv a zaměstnanců) na
obsluhu spojů provozovaných dopravní společností.

Klíčová slova CMS, Liferay, React Union, React, Redux, JavaScript, por-
tál, WCM, dispečinkový systém, vlak
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Abstract

The purpose of this master thesis is the analysis of the Liferay portlet con-
tainer in terms of its possible usage in the creation of web applications
and integration with JavaScript technologies. The aim of the analysis is
to find possible integration solutions and the issues associated with the
integration of both technologies. The issues found are used as criteria for
comparing individual approaches and integration methods. Based on the
comparison outputs the most suitable solution is selected and used for the
implementation of the real application. In the practical part the functi-
onality is demonstrated on the dispatching system for a train transport
company based on the real business requirements. Its main objective is
to enable planning of the resources (wagons, locomotives and employees)
for routes operated by the transport company.

Keywords CMS, Liferay, React Union, React, Redux, JavaScript, portal,
WCM, dispatching system, train
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3.2 Liferay a možnosti rozšíření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

4 Možnosti integrace Liferay a JavaScriptu 23
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D Obsah přiloženého CD 105

E Instalační příručka 107
E.1 REST API . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
E.2 React aplikace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
E.3 Liferay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

x



Seznam obrázků
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1.2 Procentuální přehled vývoje využívání CMS systémů v letech
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Úvod

Systémy pro správu obsahu (CMS) si vybudovaly za dobu své existence
velice silnou pozici v oblasti vývoje webových aplikací. V dnešní době exis-
tují stovky takových systémů, které usnadňují vývoj aplikací a umožňují
vytváření a správu aplikací i uživatelům bez hlubších znalostí webových
technologií. Jedním zástupcem systémů pro správu obsahu je Liferay Por-
tal, který bude ústředním systémem této diplomové práce.

Cílem práce je zanalyzovat možnosti integrace portletového kontejneru
Liferay s JavaScriptovými technologiemi. Přestože se tato práce bude za-
měřovat na možnosti integrace portálu Liferay s JavaScript knihovnami,
většina konceptů integrace se bude v určité míře shodovat i s koncepty
integrace jiných CMS systémů s JavaScriptem.

V úvodních kapitolách bude přiblíženo, k čemu všemu slouží systémy
pro správu obsahu. Budou představeny nejvýznamnější systémy spadající
do této kategorie a následně budou porovnány podle své architektury, na-
bízené funkcionality a technických aspektů.

Další kapitoly už budou patřit systému Liferay a představení jednot-
livých přístupů k integraci s JavaScriptovými technologiemi. Zvláštní po-
zornost pak bude věnována integraci JavaScript frameworkům Vue, Angu-
lar a React, které představují v současnosti nejvýznamnější frameworky
pro tvorbu uživatelských rozhraní webových aplikací. Jednotlivá řešení in-
tegrace budou následně srovnána podle způsobu řešení obvyklých pro-
blémů, které se vyskytují při použití JS technologií v CMS prostředí. Na
základě srovnání bude jeden ze způsobů integrace využit při implemen-
taci aplikace.

Praktickým výstupem bude část dispečinkového systému vlakové do-
pravní společnosti. Jejím hlavním posláním je umožnit plánování zdrojů
(vagonů, lokomotiv a zaměstnanců) na obsluhu spojů provozovaných do-
pravní společností. Aplikace poběží na portletovém kontejneru Liferay,
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Úvod

bude využívat REST rozhraní a frontend aplikace bude implementován po-
mocí JavaScriptových frameworků a knihoven. Řešení bude adresovat jak
potřeby efektivního vývoje, tak technologické požadavky plynoucí z po-
vahy obou výše zmíněných technologií – vložení JavaScriptu do aplikace,
uchování stavových informací či sdílení kontextu mezi komponentami.
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Kapitola 1

CMS

CMS je zkratkou pocházející z anglického termínu Content Management
System a slouží k označení systémů zabývajících se správou obsahu. V čes-
kém jazyce se pro CMS často užívá i termín redakční systémy. Jak již oba
zmíněné názvy předesílají, jedná se o rozsáhlé webové aplikace používané
pro vytváření a editaci obsahu webu bez nutné znalosti kódování. Vytvo-
ření webových aplikací bez použití CMS obvykle vyžaduje zapojení týmu
vývojářů ovládajících nejrůznější technologie od HTML, CSS, JavaScriptu1

až po technologie využívané pro serverové části aplikací. Vývoj aplikací
bez CMS systému dává větší flexibilitu pro vytváření aplikací přesně dle
požadavků klienta. Stinnou stránkou tohoto řešení jsou však typicky vyšší
nároky na trvání implementační fáze a vyšší vynaložené prostředky. Kromě
možnosti finanční úspory CMS poskytuje uživatelům přes rozhraní pro
správu obsahu možnosti rychle reagovat, editovat a vytvářet obsah webo-
vých stránek.

1.1 Společné rysy CMS

V dnešní době existuje veliké množství CMS systémů pro různé druhy vy-
užití postavených na nejrůznějších technologiích.

Z průzkumu společnosti W3Techs, který má za cíl poskytnout infor-
mace o používání CMS systémů u deseti miliónů nejpopulárnějších webů
vyhodnocených společností Amazon, vyplývá, že CMS je k prosinci roku
2018 využíváno na více než polovině webů zahrnutých v tomto průzkumu
(viz graf 1.1).[2] Na základě vývoje posledních let, který je zachycen na
grafu 1.2, se dá očekávat, že procento využití CMS se bude i nadále zvy-
šovat.

1multiplatformní, objektově orientovaný, událostmi řízený skriptovací jazyk
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1. CMS

None 45.4%

WordPress 32.5% Joomla 3.0%
Drupal 1.9%

Other 9.5% Squarespace 1.4%

Shopify 1.4%

Magento 1.0%

Wix 1.0%

PrestaShop 0.8%

Blogger 0.8%

TYPO3 0.7%

Bitrix 0.6%

PROCENTUÁLNÍ PŘEHLED VYUŽÍVÁNÍ CMS  
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH Z PROSINCE ROKU 2018

Obrázek 1.1: Procentuální přehled využívání CMS systémů u nejpopulár-
nějších webů vyhodnocených společností Amazon

Některé CMS systémy jsou určeny pro psaní a publikování článků, jiné
pak poskytují funkcionalitu pro vytváření e-shopů a další mohou pokrývat
potřeby pro vytváření podnikových intranetů nebo se zaměřovat na zcela
odlišnou doménu. Přestože se CMS systémy velmi odlišují, některé rysy
bývají často společné a budou uvedeny v následujícím textu.[3]

Jednoduché uživatelské rozhraní

Redakční systémy zpravidla poskytují svým uživatelům přehledné admi-
nistrační rozhraní, jehož součástí je WISIWYG2 editor k vytváření a editaci
webových stránek takřka v reálném čase.

2zkratka pro spojení What You See Is What You Get pro editory umožňující sestavovat
obsah stránek v přesné podobě, v které bude poté výsledně zobrazen
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1.1. Společné rysy CMS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 11.12.2018

P
ro

ce
n

tu
ál

n
í v

yu
ži

tí
 C

M
S

Časová osa

Vývoj využití CMS na webových stránkách  v letech 2011 - 2018

None WordPress Joomla Drupal

Obrázek 1.2: Procentuální přehled vývoje využívání CMS systémů v letech
2011 – 2018 u nejpopulárnějších webů vyhodnocených společností Ama-
zon

Podpora uživatelských rolí

Každému uživateli systému je možné přiřadit uživatelskou skupinu nebo
roli, která ho bude opravňovat k jednotlivým úkonům. Definováním povo-
lených akcí pro jednotlivé role je možné předejít neoprávněné nebo ne-
chtěné manipulaci s daty.

Responzivní vzhled

CMS systémy obsahují šablony pro vytváření responzivních webových strá-
nek, které jsou optimalizované jak pro klasické monitory, tak pro mobilní
zařízení.
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1. CMS

Personalizace

Redakční systémy poskytují svým uživatelům obvykle celou řadu grafic-
kých šablon, funkcí, widgetů3 a vestavěných aplikací pro vytváření obsahu
dle jejich potřeb.

SEO optimalizace

Součástí CMS systémů jsou obvykle mechanismy pro automatickou opti-
malizaci stránek pro internetové prohlížeče.

Komunita

Kolem většiny redakčních systémů, obzvláště pak open-source systémů,
se vytvářejí komunity uživatelů aktivních na komunitních fórech. Tato fóra
jsou pak místem, kde je možné nalézat inspiraci při hledání vhodných po-
stupů nebo pomoc a rady pro řešení jednotlivých problémů.

1.2 Přehled CMS systémů

V této sekci budou stručně představeni zástupci CMS systémů. Jednotliví
zástupci byli zařazeni do tohoto seznamu na základě jejich umístění v an-
ketě CMS Critic Award[4], která již řadu let vyhlašuje vítěze jednotlivých
kategorií CMS na základě oblíbenosti a hlasů od jejich uživatelů.

1.2.1 WordPress

WordPress je nejpoužívanějším CMS systémem na internetu. Podle prů-
zkumu W3Techs je využíván téměř třetinou všech webů, což z něj činí
giganta mezi CMS systémy. Tento redakční systém staví na technologiích
PHP a MySQL a je licencovaný pod GPL4 licencí. WordPress si oblibu uži-
vatelů získal díky přehlednému a jednoduchému uživatelskému rozhraní
pro správu stránek a nesčetnému množství předpřipravených pluginů a ša-
blon. Pro uživatele hledající jednoduchý, snadno ovladatelný a přehledný
nástroj pro tvorbu webových stránek nevyžadující znalosti na poli progra-
movacích jazyků, je WordPress vhodnou volbou. Tento redakční systém
však může být limitující pro komplexnější webové projekty, pro jejichž
správu nebyl původně navržen. Při používání tohoto systému je velice dů-
ležité věnovat dostatečnou pozornost zabezpečení aplikací, protože díky

3ovládací prvek pro interakci programu s uživatelem, obvykle slouží pro manipulaci
s daty.

4všeobecná veřejná licence pro svobodný software
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obrovské popularitě tohoto CMS se stávají aplikace postavené na Word-
Pressu častým cílem hackerských útoků.[3]

1.2.1.1 Podporované technologie systémem WordPress 4.9.X[5]

Podporované technologie, které je možné využívat společně s CMS Word-
Press 4.9 jsou popsané v tabulce 1.1.

Tabulka 1.1: Tabulka podporovaných technologií CMS systémem Word-
Press 4.9.X

Software Doporučená verze
PHP 7.2+
Podporované databáze
MySQL 5.6+
MariaDB 10.0+
Podporované web servery
Apache 2.4.X +
Nginx 1.14.2+

1.2.2 Joomla

Redakční systém Joomla původně vznikl jako fork5 z CMS Mambo. Joomla
je vyvinutá v jazyce PHP a je licencována pod GPL licencí. Až do příchodu
WordPressu se jednalo o nejpoužívanější open-source CMS na trhu. Díky
nenáročné instalaci a snadné konfiguraci toto řešení představovalo ideální
nástroj pro tvorbu webových stránek, nevyžadující jakékoli specializované
technické dovednosti. S příchodem verze 3.X zaznamenala Joomla veliký
posun v úrovni zabezpečení. Svým uživatelům navíc nabízí zajímavé mož-
nosti pro přizpůsobení práv a profilů, stejně tak jako funkce pro správu
multi-sites6. Díky tomu lze tento redakční systém používat v kombinaci
se složitějšími platformami, a to včetně privátních prostorů, jakými jsou
například intranety či extranety.[3]

1.2.2.1 Podporované technologie systémem Joomla 3.X[6]

V této části budou představeny podporované technologie kompatibilní s ver-
zemi Joomla 3.X.

5nezávislý software vyvinutý pomocí zdrojového kódu jiného softwaru
6funkcionalita umožňující provozovat na jedné fyzické instalaci více virtuálních webů
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Tabulka 1.2: Tabulka podporovaných technologií CMS systémem Joomla
3.X

Software Doporučená verze Minimální verze
PHP 5.6 nebo 7.0+ 5.3.10
Podporované databáze
MySQL 5.5.3+ 5.1
SQL Server 10.50.1600.1+ 10.50.1600.1
PostgreSQL 9.1 + 8.3.18
Podporované web servery
Apache 2.4+ 2.0
Nginx 1.8.+ 1.0
Microsoft IIS 7 7

1.2.3 Liferay

Liferay je oproti ostatním zástupcům tohoto přehledu vyvinutý na techno-
logii JAVA a je distribuovaný pod GNU licencí. Liferay je především oblí-
bený jako platforma pro tvorbu podnikových portálů a intranetů a v této
kategorii posbíral několik ocenění pro nejlepší podnikový CMS systém.
Síla Liferay je především v možnostech integrace moderních technologií
a rozšíření o velké množství pluginů, což umožňuje vývojářům naplňovat
požadavky ze strany klientů.

1.2.3.1 Podporované technologie systémem Liferay DXP 7.0[7]

Ve verzi Liferay Portal DXP 7.0 došlo k poměrně rozsáhlým změnám. Změny
se týkají i podporovaných technologií. Technologie podporované ve verzi
DXP 7.0 jsou obsahem tabulky 1.3.
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Tabulka 1.3: Tabulka podporovaných technologií CMS systémem Liferay
DXP 7.0

Software Doporučená verze Minimální verze
JDK 8+ 8
Podporované databáze
Amazon Aurora
DB2 10.5 9.7
MariaDB 10.2 10.0
MySQL 5.7 5.6
Oracle 12c 11g Release 2
PostgreSQL 10 9.3
SQL Server 2016 2008
Sybase ASE 16 15.7
Podporované web servery
JBoss EAP 7.1 EAP 6.4
tcServer 3.2 3.1
Tomcat 8.5 8.0
Weblogic 12c Release 2 12c Release 1
Websphere 8.5.5 8.5.5
Wildfly 10.0 10.0

1.2.4 Alfresco

Alfresco je dalším zástupcem open-source CMS postaveným na jazyku
JAVA. Alfresco je dostupné ve dvou edicích, z nichž nekomerční varianta
je licencovaná pod LGPL7 licencí. Alfresco původně vzniklo jako velice
účinný nástroj pro správu dokumentů, díky čemuž si získalo značnou ob-
libu. Následně bylo obohaceno o standardní funkcionalitu redakčních sys-
témů.

1.2.4.1 Podporované technologie systémem Alfresco 5.2.4[8]

V tabulce 1.4 jsou shromážděny údaje o podporovaných technologiích verze
5.2.4 tohoto CMS.

7licence svobodného softwaru, publikovaná Free Software Foundation
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Tabulka 1.4: Tabulka podporovaných technologií CMS systémem Alfresco
5.2.4

Software Doporučená verze Minimální verze
JRE 8+ 8
Podporované databáze
Amazon Aurora 2.0 2.0
DB2 10.5 10.2
MariaDB 10.1.X 10.1.X
MySQL 5.7.17 5.7.17
Oracle 12c 12c
PostgreSQL 9.4.4 9.4.4.
SQL Server 2016 2014
Podporované web servery
JBoss EAP 7.1 EAP 6.4
Tomcat 7.0.82
Weblogic 12.2.1.2 12.2.1.2
Websphere 8.5.5 8.5.5

1.2.5 Drupal

Drupal představuje další open-source CMS systém postavený na PHP. Dru-
pal je modulárním CMS, který nabízí velikou flexibilitu a obrovské mož-
nosti v oblasti customizace. Drupal ve své základní instalaci obsahuje jen
jádro celého systému. Základní instalaci je možné rozšířit celou řadou mo-
dulů. Konfigurace CMS je však velice komplexní a složitá. K tomu, aby
bylo možné využít potenciálu tohoto CMS, je třeba hlubších znalostí pro-
gramování a systému samotného. Právě díky své komplexnosti tento fra-
mework není zcela vhodný pro uživatele hledající co nejintuitivnější CMS
pro snadné vytvoření jednoduchých aplikací.

1.2.5.1 Podporované technologie systémem Drupal 8[9]

Stejně jako pro ostatní CMS jsou v následující tabulce zaznamenány pod-
porované technologie Drupalu verze 8.
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Tabulka 1.5: Tabulka podporovaných technologií CMS systémem Drupal 8

Software Doporučená verze Minimální verze
PHP 7.1+ 7.1
Podporované databáze
Percona Server 5.5.8+ 5.5.8
MariaDB 5.5.20+ 5.5.20
MySQL 5.5.3+ 5.5.3
PostgreSQL 9.4.4 9.4.4.
SQ Lite 2016 2014
Podporované web servery
Apache 2.X 2.0
Nginx 1.8. 0.7.X
Hiawatha
Microsoft IIS IIS 7 IIS 5
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1.3 Srovnání CMS systémů

V tomto srovnání budou porovnávané CMS systémy představené v minulé
sekci na základě jejich podporovaných technologií a nabízené funkciona-
lity.

Tabulka 1.6: Srovnání CMS systémů

WordPress Joomla Drupal Liferay DXP Alfresco
Licence open-source open-source open-source open-source open-source
Podporované DB MySQL MySQL,

PostgreSQL,
SQL Server

MySQL,
PostgreSQL

MySQL,
PostgreSQL,
Aurora,
MariaDB,
Sybase ASE,
SQL Server,
DB2, Oracle

MySQL,
PostgreSQL,
Aurora,
MariaDB,
SQL Server,
DB2, Oracle

Platforma PHP PHP PHP JAVA JAVA
WYSIWYG editor plugin
Rozšíření pluginy
Statistiky uživatelů 7

Metody autentikace LDAP LDAP LDAP,
NTLM

LDAP,
NTLM,
Kerberos

LDAP,
NTLM,
Kerberos

Fulltext vyhledávání
Vícejazyčnost
SEO
Škálovatelnost
Kompatibilní
s XHTML
FTP Support
Responzivní vzhled

Ze srovnání je patrné, že během několikaletého vývoje byly základní
funkcionality implementovány do všech porovnávaných CMS systémů. Více
než ve funkcionalitě se odlišují ve své architektuře, podporovaných tech-
nologiích a v účelu, pro jaký jsou primárně určeny. Tyto faktory by měly
představovat hlavní kritéria pro výběr CMS systému.
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Kapitola 2

JavaScript

JavaScript je objektově orientovaný skriptovací jazyk vytvořený v roce
1995, jehož autorem je Brendan Eich. Za více než dvacet let prošel jazyk
dlouhým vývojem a postupem času se stal jedním z nejrozšířenějších a nej-
populárnějších programovacích jazyků. JavaScript vznikl jako první skrip-
tovací jazyk, který byl plně podporován webovými prohlížeči. Ve svých po-
čátcích byl tento jazyk určen zejména pro DHTML8. S velkým rozmachem
internetu docházelo k rozšiřování JavaScriptu, aby odpovídal na aktuální
potřeby doby. JavaScript v současné době již nepředstavuje jen jazyk pro
vytváření animací běžících v prohlížeči, nýbrž jde o technologii, na které
je postaveno velké množství frameworků pro tvorbu kompletních frontend
aplikací. Navíc se s rozvojem platformy Node.js využití JavaScriptu roz-
šířilo i do serverové části aplikací, která byla dříve doménou jazyků jako
jsou PHP, Java, Python a další.

2.1 Vlastnosti jazyku JavaScript

Cílem této sekce je představit základní vlastnosti[10] tohoto jazyku.

Vysokoúrovňový programovací jazyk

JavaScript patří mezi jazyky s vyšší mírou abstrakce, díky čemuž je možné
psát přenositelný zdrojový kód bez ohledu na infrastrukturu a technické
detaily počítače. Při psaní kódu probíhá alokování paměti a další operace
automaticky a programátor tak může psát přehlednější kód, který se více
přibližuje způsobu myšlení člověka nad daným problémem.

8dynamické HTML je kombinace technologií používaných k tvorbě interaktivních a dy-
namických webových stránek
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Dynamický programovací jazyk

Dynamické programovací jazyky vykonávají za běhu spoustu operací, které
se u statických programovacích jazyků vykonávají během kompilace. Tento
přístup má samozřejmě svá pozitiva i negativa.

Dynamicky typovaný jazyk

Proměnné při jejich definování nevyžadují žádný typ. Typ proměnných je
možné měnit v rámci běhu skriptu. Do proměnné, kde byla původně ulo-
žena číselná hodnota, můžeme například přiřadit textovou hodnotu.

Slabě typovaný jazyk

Stejně jako u proměnných není vyžadováno definování typu objektu. Tento
přístup znemožňuje provádět typové kontroly objektů, avšak výhodou může
být větší flexibilita.

Interpretovaný jazyk

Před spuštěním skriptu napsaného v JavaScriptu není zapotřebí kompi-
lační fáze jako je tomu například u jazyků Java nebo C++.

Multiparadigmatický programovací jazyk

Jak již název této vlastnosti vypovídá, jazyk nevynucuje jedno konkrétní
programovací paradigma, a naopak umožňuje kombinovat konstrukty více
paradigmat. JavaScript podporuje paradigma imperativního programování,
objektového programování i funkcionálního programování.

2.2 Frameworky postavené na jazyku JavaScript

Nad jazykem JavaScript je vytvořeno nespočetné množství knihoven a fra-
meworků, zejména pak pro vytváření frontendů webových aplikací. V této
sekci budou představeny v současnosti tři nejvýznamnější zástupci fra-
meworků – Angular, React a Vue. Zástupci JavaScript frameworků byly
vybrány na základě nejvyššího počtu označení od uživatelů na GitHubu9

v roce 2017.[11]

9webová služba podporující vývoj softwaru pomocí verzovacího nástroje Git. GitHub
nabízí bezplatný hosting pro open source projekty
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2.2.1 Vue JS

Vue.js v uplynulém roce zaznamenal vůbec největší počet označení a stal
se tak pomyslným vítězným trendem na GitHubu v této kategorii. Vue je
open-source JS framework, který byl poprvé vydán v roce 2014 společností
Evan. Vue.js je poměrně mladým frameworkem, který je svými tvůrci ozna-
čován za progresivní nástroj pro vytváření UI aplikací. Framework je od
základu navržený takovým způsobem, aby byl inkrementálně adaptivním.
Jádro knihovny se zaměřuje na View vrstvu a je snadno integrovatelné
s ostatními knihovnami a projekty. To umožňuje využití frameworku třeba
jen na jediné stránce nebo její komponentě. Stejně tak je však možné vy-
užít Vue pro vytváření kompletních uživatelských rozhraní webových apli-
kací. [12] Díky tomu je framework velice flexibilní a je možné jej využívat
přesně podle potřeb daného projektu. Šablony Vue používají syntaxi zalo-
ženou na HTML, což umožní novým uživatelům snadnější adaptaci na nový
framework bez nutnosti učení specifického šablonovacího jazyku.

Vue ve svých projektech využívají společnosti jako jsou Facebook, Net-
flix, Adobe, Xiaomi, WizzAir, Gitlab, Reuters, Alibaba, EuroNews, Gram-
marly, Behance nebo Codeship.

2.2.2 React JS

React.js je v pomyslném žebříčku za uplynulý rok 2017 v přírůstku ozna-
čení na GitHubu na 2. místě. Ale je třeba dodat, že React je velkým tren-
dem v oblasti JS frameworků již několik let a při pohledu na další statis-
tiku, kterou je počet stažení knihovny z npm10, je již React jasným vítězem
s obrovským náskokem před ostatními frameworky.[13]

React byl vydán jako open-source knihovna v roce 2013 společností
Facebook, která ho již několik let předtím interně využívala pro své pro-
jekty. React je, stejně jako framework Vue, navržený pro inkrementální
implementaci a je ho možné využít při implementaci komplexních UI apli-
kací nebo pouze pro mini komponenty. React už zanechal ve světě webo-
vých aplikací značnou stopu a s jeho využitím je možné se setkat napří-
klad u společností Facebook, Instagram, WhatApp, Netflix, New York Ti-
mes, Dropbox, Airbnb, Yahoo, Atlassian, Microsoft, Khan Academy, Code-
cademy nebo Asana.

2.2.3 Angular

3. místo popularity na GitHubu za rok 2017 patří frameworku Angular. An-
gular je jedním z frameworků vyvinutých společností Google, jehož první

10správce balíčků pro JavaScript prostředí
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verze byla vydána v roce 2010. Angular není navržený pro inkrementální
implementaci a vytvoření aplikace na této technologii vyžaduje dodržení
pravidel a principů Angularu. Specifikem tohoto frameworku je, že pou-
žívá rozšíření jazyka JavaScript zvané TypeScript. Flexibilita Angularu je
částečně omezena absencí inkrementálního přístupu. I přesto si ale stále
nachází své uplatnění a je využíván například společnostmi YouTube, Pay-
pal, Nike, Google, Weather, The Guardian, ING, Upwork, Telegram, Free-
lancer nebo Udemy.

2.3 Srovnání frameworků

V této sekci budou srovnány všechny tři představené frameworky podle
technických aspektů, které mají za úkol znázornit jejich odlišnosti a prin-
cipy, na kterých jsou postaveny.

2.3.1 Knihovna vs. framework

Angular je framework, který je komplexním řešením pro vytváření UI apli-
kací. Použití tohoto frameworku je spojené s pravidly, které definují, jak
vytvořit strukturu aplikace a jakým způsobem řešit jednotlivé problémy
frontend aplikací.

V porovnání s Angularem React a Vue jsou klasickými JavaScript knihov-
nami. Jejich použití přináší velkou flexibilitu. Tyto knihovny mohou být
kombinovány se spoustou dalších knihoven. Ani jedna z knihoven nepře-
depisuje žádná pravidla ani omezení. Získaná flexibilita při použití jedné
knihovny z dvojice React a Vue s sebou však nese velkou dávku zodpo-
vědnosti. Způsob využití obou knihoven se řídí podle zvolené architektury
vytvářené aplikace.[14]

2.3.2 Komponenty

Všechny frameworky v tomto srovnání jsou komponentově orientované.
Komponenty jsou založeny na jednoduchém principu, kdy na základě atri-
butů komponenty na jejím vstupu, je vykonána vnitřní logika komponenty,
která na výstup vrátí vykreslitelný UI element. Komponenty by měly být
vytvářeny tak, aby je bylo možné znovu využít na dalších stránkách nebo
v rámci jiných komponent.[14]

2.3.3 EcmaScript vs. Typescript

Další oblastí, kde se Angular odlišuje od knihoven Vue a React, je pou-
žívání programovacího jazyku. Zatímco Vue a React využívají standardu
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EcmaScript 5 nebo EcmaScript 6, Angular spoléhá na jazyk TypeScript11.
TypeScript rozšiřuje JavaScript o statické typování, které napomáhá vývo-
jářským nástrojům při automatickém refaktorování a vede k minimalizaci
počtu chyb v aplikaci. Kontroly typování je však možné docílit i u Reactu a
Vue při použití Flow společnosti Facebook, které je přesně pro tento účel
vyvinuté. Nevýhodou TypeScriptu v porovnání s EcmaScriptem je beze-
sporu menší základna jeho uživatelů a nutnost učit se nový programovací
jazyk při použití tohoto frameworku.[14]

2.3.4 Šablony – JSX vs. HTML

React svým příchodem narušil dlouholetý standard oddělování UI šablon
a logiky psané v JavaScriptu. Se zavedením JSX12 dochází u Reactu k opě-
tovnému propojení šablon a JS logiky. Použití JSX s sebou přináší možnost
mít jak JSX šablony, tak logiku napsanou přímo v JavaScriptu. Na rozdíl od
konceptu Angularu, kdy jsou do HTML vkládány části kódu v JavaScriptu,
se v Reactu vkládají prvky HTML do JavaScriptu.

Vue se nachází někde na pomezí mezi Reactem a Angularem a na-
bízí kompromisní řešení založené na konceptu komponent definovaných
včetně jejich šablon, skriptů a stylů v jednom souboru, ale ve třech oddě-
lených sekcích.

2.3.5 Stav aplikace

Téměř všechny aplikace se musí vypořádat s udržováním stavu aplikace.
Obzvláště u komplexnějších aplikací je pak udržování stavu nezbytné.

React sám o sobě neobsahuje nástroj pro udržování stavu, a proto často
bývá používán společně s knihovnou Redux založenou na těchto třech prin-
cipech:

• Stav je uložen na jednom místě.

• Stav je pouze pro čtení.

• Změny stavu je možné provést pouze vyvoláním akcí.

Stav aplikace je tedy uložen na jednom místě v objektu stromové struk-
tury. Tento stav je určen pouze pro čtení a jedinou možností, jak ho změ-
nit, je vyvoláním akce. Tím je zamezeno vzniku časově závislých chyb,
což ulehčuje ladění programu. Reduktory jsou zodpovědné za specifikaci

11programovací jazyk společnosti Microsoft představující nadstavbu nad jazykem Ja-
vaScript, která jej rozšiřuje o statické typování a další atributy objektově orientovaného
programování

12JavaScriptXML je syntaktické rozšíření EcmaScriptu
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transformace stavu na základě vyvolaných akcí. Redux bude podrobněji
vysvětlen v kapitole 6.

Další alternativou pro udržování stavu společně s používáním Reactu
může být například knihovna Mobx.

Stejně jako u Reactu může být Redux využíván i společně s knihovnou
Vue. Vue však nabízí i vlastní řešení v podobě Vuex.

2.3.6 Data binding

Velký rozdíl mezi frameworky představuje jednocestný, resp. dvoucestný
data binding. Dvoucestný data binding využívaný v Angularu a Vue provádí
změny stavu na základě změny UI elementu (např.: vyplnění formulářo-
vého pole uživatelem). Naproti tomu React využívá pouze jednocestný bin-
ding, u kterého dochází nejdříve ke změně stavu a na základě této změny
jsou překresleny UI elementy. Dvoucestný binding u Angularu umožňuje
psaní přehlednějšího a jednoduššího kódu. Jednocestný binding je naopak
přehlednější pro správu dat, protože data jsou předávána pouze jedním
směrem, což je velice nápomocné při ladění aplikací.[14]

2.3.7 Architektura

Angular je frameworkem s architekturou MVC. 13 Oproti tomu React před-
stavuje pouze View vrstvu z MVC architektury. Vue.js je postavené na ar-
chitektuře MVVM14.

2.3.8 Flexibilita a mikroservisy

React a Vue je možné začít používat pouhým přidáním JS knihovny do zdro-
jového kódu. U Angularu toto není možné, jelikož je framework napsaný
v TypeScriptu.

Při vytváření mikroservis React a Vue umožňují lépe kontrolovat ve-
likost vyvinutých servis selektováním pouze relevantních komponent pro
danou servisu. Angular se svým pojetím více hodí na tvorbu SPA 15 apli-
kací.

13Model View Controller je softwarová architektura rozdělující datový model, uživatel-
ské rozhraní a řídicí logiku do tří nezávislých vrstev tak, že modifikace některé z nich má
jen minimální dopad na ostatní vrstvy.

14MVVM odděluje data, stav aplikace a uživatelské rozhraní
15webová aplikace, která dynamicky interaguje s uživatelem překreslováním kompo-

nent bez nutnosti načítání celých stránek ze serveru
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Kapitola 3

Liferay

Liferay je webovou aplikační platformou, která obsahuje řadu vestavěných
funkcí a aplikací usnadňujících tvorbu webového obsahu. Za dobu své exis-
tence si platforma vybudovala díky komplexnosti, kterou nabízí v podobě
celé škály předpřipravených komponent, velice početnou komunitu uživa-
telů a nalezla uplatnění především při vytváření podnikových intranetů a
webů.

Samotný produkt Liferay Portal je postavený na jazyce Java a je distri-
buovaný pod licencí LGPL a dalšími proprietárními licencemi.[15] Portál je
dostupný ve dvou edicích. Standardní komunitní volně dostupnou verzí je
Liferay Portal Community Edition (CE), placenou edicí je pak Liferay Por-
tal Enterprise Edition (EE). Od verze 7.0 se pro označení Enterprise edice
používá označení Digital Experience Platform (DXP). Liferay DXP nabízí
oproti komunitní edici lepší stabilitu, nepřetržitou zákaznickou podporu,
aktualizace systému a některé další rozšiřující funkce a služby.[16] Využití
Enterprise edice je proto doporučeno pro systémy, které vyžadují vysokou
bezpečnost, stabilitu nebo vysokou výkonnost.

3.1 Funkcionalita Liferay portálu

V této sekci bude představena základní funkcionalita, kterou uživatelé zís-
kají s portálem Liferay. [17]

3.1.1 Funkcionalita podporovaná edicí Liferay CE

Funkcionalita popisovaná v rámci této subsekce je společná pro volně do-
stupnou edici Liferay CE a Enterprise edici Liferay DXP.

Správa obsahu
Liferay portál nabízí pokročilý WCM pro správu obsahu. V rámci
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WCM je možné nastavovat oprávnění uživatelů k řízení akcí a au-
tomatizovat procesy schvalování obsahu.

Podpora pro mobilní zařízení
Rozložení komponent na stránce je optimalizované pro různá zaří-
zení včetně klasických monitorů a mobilních zařízení. Zobrazení je
vždy uzpůsobeno podle zařízení, na kterém se obsah zobrazuje.

Editor stránek
Uživatelé mohou upravovat text a obrázky v rámci editoru, což jim
umožňuje během editace vidět obsah stejně tak, jak se následně zob-
razí na stránce.

Šablony stránek
Liferay umožňuje vytvářet návrhy stránek a widgetů, které budou
znovu použity jinými stránkami nebo widgety.

Staging
Liferay umožňuje pracovat současně na několika verzích webu. Pro
každou z těchto verzí je možné naplánovat data publikace. Staging
zahrnuje automatické verzování s náhledem, historií a zpětnou obno-
vou podpory na úrovni webu a stránky.

Navigační menu
Pomocí vestavěného editoru je možné vytvářet vlastní víceúrovňová
menu v drag-and-drop16 rozhraní.

Zobrazení obsahu podle uživatelské role
Liferay DXP umožňuje různým uživatelům zobrazovat jiný obsah na
jediné URL. To umožňuje přizpůsobit zobrazení obsahu podle uživa-
telovy role, zařazení, organizace nebo osobních preferencí.

Témata
Témata umožňují ovládat vzhled stránky. Výchozí téma je kompati-
bilní s normou HTML 5 a optimalizované pro desktopy i mobilní za-
řízení. Vývojáři si však pro svůj frontend mohou také vytvářet vlastní
motivy pomocí dodávaného modulu SDK využívajícího Bootstrap.

SEO optimalizace
Liferay optimalizuje metadata tak, aby nové stránky byly dohleda-
telné externími vyhledávači.

16operace používaná v grafickém uživatelském rozhraní, kdy uživatel pomocí dotyko-
vého zařízení uchopí a přesune objekt přetažením na jiné místo
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3.2. Liferay a možnosti rozšíření

Přizpůsobení stránek
Uživatelé mohou přizpůsobit stránky pro svoje potřeby, aniž by ovliv-
nili ostatní uživatele stránek.

Widgety
Stránky s widgety umožňují uživatelům kombinovat strukturovaný
obsah s aplikacemi, které se snadno přidávají pomocí drag-and-drop
rozhraní.

Verzování
Liferay umožňuje porovnávat různé verze obsahu, aby uživatelé měli
možnost porovnat změny před jejich schválením.

Prioritizace webového obsahu
Jednotlivým článkům je možné přiřazovat jejich prioritu. Tím je docí-
leno, že jsou články zobrazovány ve správném pořadí.

Vícejazyčnost
Téměř veškerý obsah zobrazený na portálu může být uložen ve více
jazykových mutacích.

3.1.2 Exkluzivní Funkcionalita edice Liferay DXP

Tato rozšiřující funkcionalita je dostupná jen pro edici Liferay DXP.

Kampaně
Uživatelé mohou definovat pro různé skupiny uživatelů konkrétní ob-
sah, který se bude zobrazovat v nastavených časových obdobích.

Pravidla segmentace
Liferay umožňuje vytváření segmentů vycházejících z chování uživa-
telů, jejich profilů a informací.

Zacílení na požadovanou skupinu
Liferay umožňuje poskytovat obsah přizpůsobený uživatelským seg-
mentům na základě přednastavených pravidel, chování uživatelů, je-
jich aktuální polohy či jejich aktivity.

3.2 Liferay a možnosti rozšíření

Liferay ve své standardní verzi obsahuje celou řadu nástrojů a aplikací.
Pro specifické požadavky jednotlivých aplikací a podnikových webů je však
někdy nutné přizpůsobit existující komponenty portálu nebo vytvořit nové.
Toho je možné docílit pomocí různých typů pluginů, které jsou posléze
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nahrány na portál jako samostatné OSGi17 moduly. Základní z těchto typů
pluginů jsou uvedeny v následujících odstavcích.[18]

Portlet plugin

Jedná se o standardní programové rozšíření podporované ve všech port-
letových kontejnerech. Portlet obvykle poskytuje dynamický obsah nebo
přidává další funkcionalitu do systému.

Theme plugin

Tento typ pluginů představuje téma, které ovlivňuje vzhled uživatelského
rozhraní stránek na portálu. Pomocí kaskádových stylů, JavaScriptu a kon-
figuračních souborů je možné přizpůsobit uživatelské rozhraní dle prefe-
rencí uživatelů. Vlastní témata většinou vychází z již vytvořených témat,
aby nedocházelo k porušení zásad responsivního vzhledu. K tomuto účelu
existují i generátory vydané přímo společností Liferay, které usnadňují vy-
tváření těchto témat.

Layout Templates plugin

Layout Templates plugin slouží k definování uspořádání komponent na
stránce. Je možné definovat šířku a výšku komponent, počet sloupců a
další vlastnosti. Běžný uživatel si však vystačí s přednastavenými existují-
cími layouty v portálu.

Hook plugin

Hook pluginy dnes již téměř nahradily starší Ext pluginy, které umožňují
upravovat interní funkcionalitu Liferay. Mezi změny, které je možné pro-
vádět, patří úprava JSP stránek, úprava konfiguračních souborů, akcí a
služeb portálu. Vývojáři v podobě tohoto druhu pluginů tak dostávají zají-
mavou možnost upravovat stávající komponenty portálu Liferay bez jaké-
hokoliv zásahu do zdrojového kódu portálu.

Liferay podporou těchto, a i dalších pluginů zajistil svým uživatelům značné
možnosti při rozšiřování portálu. Další kapitola se bude zaměřovat na mož-
nosti rozšíření Liferay o knihovny a frameworky napsané v JavaScriptu.

17specifikace dynamického modulárního systému pro programovací jazyk Java

22



Kapitola 4

Možnosti integrace Liferay a
JavaScriptu

Liferay je navržený tak, aby vývojářům poskytoval co největší svobodu
při výběru technologií pro vytváření frontend aplikací. Uživatelé mohou
kromě JS knihoven vyvinutých přímo pro portál Liferay využít i dalších
populárních knihoven a frameworků.

4.1 Vnitřní knihovny portálu

V této sekci budou představeny knihovny využívané pro psaní komponent
přímo v portálu Liferay.

4.1.1 AlloyUI

AlloyUI[19] je open-source framework vyvinutý společností Liferay posta-
vený na knihovně YUI18. K modulům této knihovny ještě AlloyUI přidává
další funkce, které mají za cíl umožnit uživatelům snadno vytvářet pře-
hledné GUI. Liferay ve svých interních komponentách ve dřívějších verzích
až do verze 6.2 používal primárně právě tuto knihovnu. I v dnešní době je
stále mnoho komponent napsáno pomocí AlloyUI. A uživatelé, kteří si ob-
líbili tuto knihovnu ji mohou i nadále využívat. Vývoj knihovny byl však
od produktu Liferay Portal 7.0 oficiálně ukončen. Od té doby už pro fra-
mework nejsou vyvíjeny nové komponenty ani aktualizace, přestože stále
zůstává součástí produktu.

18JavaScript a CSS open source knihovna pro vytváření interaktivních webových apli-
kací
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4. Možnosti integrace Liferay a JavaScriptu

4.1.2 Metal.js

Metal.js[20] je JavaScriptovou knihovnou na vytváření UI komponent.
Knihovna byla vyvinuta přímo vývojáři portálu Liferay a byla vytvořena
jako náhrada za starší knihovnu Alloy UI. Metal.js splňuje normy jazyku
ECMAScript 6 (ES6) / ECMAScript 2015 (ES2015), což umožňuje psaní
čistého, snadno čitelného kódu podle nejnovější specifikace. Knihovna je
navržena tak, aby nabízela dostatečnou flexibilitu a splňovala vysoké po-
žadavky na výkonnost systému a aplikací.

4.1.3 jQuery

Knihovna jQuery patří mezi nejpopulárnější JS knihovny. Je navržena tak,
aby zjednodušovala skriptování HTML kódu, navigování v HTML doku-
mentu, selektování DOM elementů, vkládání animací a obsluhu událostí.
Knihovna se stala pro mnoho vývojářů jedním ze stavebních kamenů při
vytváření aplikací. Z tohoto důvodu byla přidána mezi interní knihovny
portálu.

4.2 Externí knihovny

Liferay umožňuje integrovat kromě knihoven přímo obsažených ve stan-
dardní verzi portálu i další JS knihovny. Knihovny jsou importovány do
Liferay spolu s AMD19 moduly. Moduly musí být nakonfigurovány tak, aby
je bylo možné načítat pomocí Liferay AMD Loaderu. Pro nakonfigurování
modulů je možné využít nástroj liferay-npm-bundler.[22]

Prerekvizitou pro používání nástroje liferay-npm-bundler je instalace
Node JS verze v6.11.0 nebo novější. Po nainstalování Node JS je již možné
pomocí příkazu npm install --save-dev liferay-npm-bundler nástroj na-
instalovat. Tento příkaz musí být spuštěn v kořenové složce portletu. Vy-
konání příkazu stáhne nástroj a současně přidá závislost do části dev-
dependencies souboru package.json.

Dalším krokem je editace části script souboru package.json pro sesta-
vení projektu. Tato část je znázorněna v ukázce kódu 4.1.

19Asynchronous module definition je specifikace jazyku JavaScript definující rozhraní
modulů a jejich závislostí. Závislosti jsou načítány asynchronně na základě jejich vyžádání.
[21]
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"scripts": {
"build": "[... && ] liferay-npm-bundler"

}

Kód 4.1: Ukázka skriptů souboru package.json s konfigurací pro
Liferay AMD Loader

Část ukázky kódu v hranaté závorce [...&&] zastupuje příkazy speci-
fické pro sestavení daného modulu. Při reálném použití se typicky v této
části vyskytují příkazy pro kompilaci nebo transpilaci zdrojových souborů.
Jediné omezení této části spočívá v tom, že je možné použít pouze jazyky,
které je možné převést do standardu ECMAScript 5 nebo ECMAScript 6.

Pro takto nakonfigurovaný portlet už jen stačí spustit následující pří-
kazy pro instalaci všech závislostí, resp. sestavení projektu.

npm install
npm run-script build

4.3 Využívání JS frameworků společně s Liferay

Liferay umožňuje vytváření portletů využívajících i nejmodernější JS fra-
meworky jako jsou Angular, React nebo Vue. Tyto portlety je následně
možné nasadit do portálu v podobě Liferay OSGi modulů. Liferay záro-
veň poskytuje nástroj Blade CLI[23], který nabízí vývojářům sadu příkazů
usnadňujících vytvářet a spravovat moduly Liferay.

4.3.1 Vytváření OSGi modulů

Nástroj Blade poskytuje příkazy pro správu modulů včetně jejich vytvá-
ření. A právě pro frameworky React, Angular a Vue poskytuje Blade pří-
kazy pro vytvoření základních portletů. Syntaxe tohoto příkazu vypadá ná-
sledovně v závislosti na tom, jaký portlet chcete vytvořit.

blade create -t npm-react-portlet
[-p packageName]
[-c className] projectName

Kód 4.2: Příkaz nástroje Blade CLI pro vytvoření React portletu

blade create -t npm-vuejs-portlet
[-p packageName]
[-c className] projectName

Kód 4.3: Příkaz nástroje Blade CLI pro vytvoření Vue portletu
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blade create -t npm-angular-portlet
[-p packageName]
[-c className] projectName

Kód 4.4: Příkaz nástroje Blade CLI pro vytvoření Angular portletu

Alternativou nástroje Blade CLI je použití nástroje Maven20. Těmito
příkazy je možné vygenerovat stejnou šablonu jako v předchozím případě.

mvn archetype:generate \
-DarchetypeGroupId=com.liferay \
-DarchetypeArtifactId=com.liferay.project.templates.npm.react.portlet \
-DgroupId=com.liferay \
-DartifactId=my-npm-portlet \
-Dpackage=com.liferay.npm \
-Dversion=1.0 \
-DclassName=MyNpmPortlet \
-DpackageJsonVersion=1.0.0 \
-DliferayVersion=7.1

Kód 4.5: Příkaz nástroje Maven pro vygenerování React portletu

mvn archetype:generate \
-DarchetypeGroupId=com.liferay \
-DarchetypeArtifactId=com.liferay.project.templates.npm.vue.portlet \
-DgroupId=com.liferay \
-DartifactId=my-npm-portlet \
-Dpackage=com.liferay.npm \
-Dversion=1.0 \
-DclassName=MyNpmPortlet \
-DpackageJsonVersion=1.0.0 \
-DliferayVersion=7.1

Kód 4.6: Příkaz nástroje Maven pro vygenerování Vue portletu

mvn archetype:generate \
-DarchetypeGroupId=com.liferay \
-DarchetypeArtifactId=com.liferay.project.templates.npm.angular.portlet \
-DgroupId=com.liferay \
-DartifactId=my-npm-portlet \
-Dpackage=com.liferay.npm \
-Dversion=1.0 \
-DclassName=MyNpmPortlet \
-DpackageJsonVersion=1.0.0 \
-DliferayVersion=7.1

Kód 4.7: Příkaz nástroje Maven pro vygenerování Angular portletu

20obdobně jako Gradle nástroj pro automatizaci a řízení buildů
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Struktura portletu viz obr. 4.1 se bude lišit jen tím, že nebude obsa-
hovat specifické soubory spojené s nástrojem Gradle. Ty budou nahrazeny
souborem pom.xml s konfigurací pro řízení buildů pomocí nástroje Maven.

my-npm-portlet
gradle

wrapper
gradle-wrapper.jar
gradle-wrapper.properties

src
main

java
com/liferay/npm

constants
MyNpmPortletKeys.java
MyNpmWebKeys.java

portlet
MyNpmPortlet.java

resources
content

Language.properties
META-INF

resources
js

index.js
init.jsp
view.jsp

.babelrc

.npmbundlerrc
bnd.bnd
build.gradle
gradlew
package.json

Obrázek 4.1: Struktura vygenerovaného NPM portletu

Tato vygenerovaná šablona pomocí npm registrů stáhne veškeré po-
třebné závislosti a používá liferay-npm-bundler k vytvoření OSGi modulu
v podobě JAR souboru, který je možné nasadit na portál.[24]

4.3.2 Konfigurace portletů

Připravené JS moduly mohou být využity v portletech v rámci atributu
require tagu aui:script. Liferay Portal defaultně vytváří názvy proměn-
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ných JS modulů na základě jejich názvu a verze. Například pro modul my-
package@1.0.0 bude vytvořený název myPackage100. To znamená, že při
každém vydání nové verze používaného balíčku bude nutné aktualizovat i
portlet, aby tuto změnu reflektoval. NPM Resolver API umožňuje přesně
tento problém efektivně vyřešit pomocí rozhraní JSPackage, které definuje
operace k získání jména balíčku a vytvoření aliasu, který bude vždy reflek-
tovat nejnovější verzi tohoto balíčku.[25]

Ukázka 4.8 demonstruje využití NPM Resolver API k získání názvu a
vytvoření aliasu pro modul v metodě doView třídy MyNpmPortlet.java.

@Override
public void doView(

RenderRequest renderRequest, RenderResponse renderResponse)
throws IOException, PortletException {

JSPackage jsPackage = _npmResolver.getJSPackage();

renderRequest.setAttribute(
MyNpmReactWebKeys.BOOTSTRAP_REQUIRE,
jsPackage.getResolvedId() + " as bootstrapRequire");

super.doView(renderRequest, renderResponse);
}

@Reference
private NPMResolver _npmResolver;

Kód 4.8: Ukázka použití NPM Resolver API v portletu[25]

K tomu, aby bylo možné s vytvořenou proměnnou pracovat, je nezbytné
přidat následující kód do init.jsp souboru (viz kód 4.9).

<%
String bootstrapRequire = (String)renderRequest.getAttribute(
MyNpmReactWebKeys.BOOTSTRAP_REQUIRE);

%>

Kód 4.9: Ukázka použití NPM Resolver API v portletu[25]

Takto nakonfigurovaný portlet je připravený pro použití s frameworky
React, Vue i Angular.

Vytváření portletu a jeho konfigurace je totožné pro všechny tři fra-
meworky. V následujících podsekcích budou představeny ukázky speci-
fické pro vykreslování komponent těchto frameworků.
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4.3.3 React.js v portletech

Prvním krokem k vytvoření portletu využívající React.js je vytvoření OSGi
modulu. Vytvoření tohoto modulu pomocí nástrojů Blade nebo Maven je
detailně popsáno v sekci 4.3.1.

Celá konfigurace JS modulu je obsažena v souboru package.json. Struk-
tura tohoto souboru po vytvoření modulu je znázorněna v ukázce kódu
4.10.

{
"dependencies": {

"react": "15.6.2",
"react-dom": "15.6.2"

},
"description": "React Portlet",
"devDependencies": {

"babel-cli": "^6.26.0",
"babel-preset-env": "^1.7.0",
"babel-preset-react": "6.24.1",
"liferay-npm-bundler": "^2.0.0"

},
"main": "js/index.js",
"name": "my-npm-react-portlet",
"scripts": {

"build": "babel --source-maps -d build/resources/main/META-
INF/resources src/main/resources/META-INF/resources &&
liferay-npm-bundler"

},
"version": "1.0.0"

}

Kód 4.10: Soubor package.json React portletu vytvořeného nástrojem
Blade[26]

V části dependencies jsou uvedeny základní knihovny pro React.js,
v oddělení devDependencies jsou pak knihovny babel a liferay-npm-loader
ke kompilaci a sestavení projektu. Po závislostech je uvedena cesta k ini-
ciačnímu souboru pro JavaScript, název portletu a skript pro sestavení
projektu.

Dalším krokem je konfigurace portletů, jejíž kroky jsou obsahem sekce
4.3.2.

Pro takto vytvořený a nakonfigurovaný portlet zbývá už jen vytvořit sa-
motný kód komponenty. Její kód bude přímo v iniciačním souboru index.js,
jehož cesta je uvedena v konfiguračním souboru package.json.
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4. Možnosti integrace Liferay a JavaScriptu

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom';

const HelloWorld = () => <div>Hello World!</div>;

export default function(elementId) {
ReactDOM.render(<HelloWorld />,document.getElementById(elementId));

}

Kód 4.11: Ukázka vykreslení React komponenty[26]

A již posledním krokem je úprava view.jsp souboru. Do tagu
<aui:script> je pomocí parametru předán alias modulu, jehož default me-
toda je zavolána a zajistí vykreslení komponenty.

<%@ include file="/init.jsp" %>

<div id="<portlet:namespace />-root"></div>

<aui:script require="<%= bootstrapRequire %>">
bootstrapRequire.default('<portlet:namespace />-root');

</aui:script>

Kód 4.12: Ukázka přidání kontejneru v portletu pro načtení React
modulu[26]

4.3.4 Vue v portletech

Pro integraci Vue portletů do Liferay portálu je postup obdobný, jako tomu
bylo u Reactu. Prvním krokem je vytvoření OSGi modulu. Vytvoření tohoto
modulu pomocí nástrojů Blade nebo Maven je detailně popsáno v sekci
4.3.1.

Vytvořený modul obsahuje konfiguraci pro JavaScript v souboru pac-
kage.json. Struktura tohoto souboru je znázorněna v ukázce kódu 4.13.
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4.3. Využívání JS frameworků společně s Liferay

{
"dependencies": {

"vue": "2.4.4"
},

"description": "Vue.js Portlet",
"devDependencies": {

"babel-cli": "^6.26.0",
"babel-preset-env": "^1.7.0",
"liferay-npm-bundler": "^2.0.0"

},
"main": "js/index.js",
"name": "my-npm-vuejs-portlet",
"scripts": {

"build": "babel --source-maps -d build/resources/main/META-
INF/resources src/main/resources/META-INF/resources &&
liferay-npm-bundler"

},
"version": "1.0.0"

}

Kód 4.13: Soubor package.json Vue portletu vytvořeného nástrojem
Blade[27]

Dalším krokem je konfigurace portletů, jejíž kroky jsou obsahem sekce
4.3.2.

Pro takto vytvořený a nakonfigurovaný portlet zbývá už jen vytvořit sa-
motný kód komponenty (viz ukázka kódu 4.14). Její kód bude přímo v ini-
ciačním souboru index.js, jehož cesta je uvedena v konfiguračním souboru
package.json.

A již posledním krokem je úprava view.jsp souboru. Do tagu
<aui:script> je pomocí parametru předán alias modulu, jehož default me-
toda je zavolána a zajistí vykreslení komponenty.

<%@ include file="/init.jsp" %>

<div id="<portlet:namespace />-root"></div>

<aui:script require="<%= bootstrapRequire %>">
bootstrapRequire.default('<portlet:namespace />');

</aui:script>

Kód 4.15: Ukázka přidání kontejneru v portletu pro načtení Vue
modulu[27]
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4. Možnosti integrace Liferay a JavaScriptu

import Vue from 'vue/dist/vue.common';

export default function(portletNamespace) {
// Application 1
new Vue({

el: `#${portletNamespace}-root`,
data: {
message: 'Hello from Vue.js!',

},
methods: {
reverseMessage: function() {
this.message = this.message

.split('')

.reverse()

.join('');
},

},
});

}

Kód 4.14: Ukázka vykreslení Vue komponenty[27]

4.3.5 Angular v portletech

Pro integraci Angularu je prvním krokem vytvoření OSGi modulu. Vytvo-
ření tohoto modulu pomocí nástrojů Blade nebo Maven je detailně popsáno
v sekci 4.3.1.

Vytvořený modul obsahuje konfiguraci pro JavaScript v souboru pac-
kage.json. Struktura tohoto souboru je obsahem ukázky kódu 4.16.
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4.3. Využívání JS frameworků společně s Liferay

{
"dependencies": {

"@angular/animations": "^5.0.0",
"@angular/common": "^5.0.0",
"@angular/compiler": "^5.0.0",
"@angular/core": "^5.0.0",
"@angular/forms": "^5.0.0",
"@angular/http": "^5.0.0",
"@angular/platform-browser": "^5.0.0",
"@angular/platform-browser-dynamic": "^5.0.0",
"@angular/platform-server": "^5.0.0",
"@angular/router": "^5.0.0",
"@ngx-translate/core": "^9.1.1",
"core-js": "^2.5.1",
"rxjs": "^5.5.2",
"zone.js": "0.8.12"

},
"description": "Angular Portlet",
"devDependencies": {...},
"main": "js/angular-loader.js",
"name": "my-npm-angular-portlet",
"scripts": {

"build": "tsc && babel --source-maps -d build/resources/main/
META-INF/resources src/main/resources/META-INF/resources
&& liferay-npm-bundler"

},
"version": "1.0.0"

}

Kód 4.16: Soubor package.json Angular portletu vytvořeného nástrojem
Blade[28]

Dalším krokem je konfigurace portletů, jejíž kroky jsou obsahem sekce
4.3.2.

Pro takto vytvořený a nakonfigurovaný portlet zbývá už jen vytvořit
samotný kód komponenty (viz ukázka kódu 4.17).

A již posledním krokem je úprava view.jsp souboru (viz ukázka kódu
4.18). Do tagu <aui:script> je pomocí parametru předán alias modulu,
jehož default metoda je zavolána a zajistí vykreslení komponenty.
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4. Možnosti integrace Liferay a JavaScriptu

import { platformBrowserDynamic }
from '@angular/platform-browser-dynamic';

import { AppComponent } from './app/app.component';
import { AppModule } from './app/app.module';
import { DynamicLoader } from './app/dynamic.loader';

export default function(rootId: any) {
platformBrowserDynamic()

.bootstrapModule(AppModule)

.then((injector: any) => {

// Load the bootstrap component dynamically so that we can
// attach it to the portlet's DOM, which is different for
// each portlet instance and, thus, cannot be determined
// until the page is rendered (during runtime).

// The rootId argument is passed from view.jsp where we can
// obtain the portlet's namespace by using JSP tags.

const dynamicLoader = new DynamicLoader(injector);
dynamicLoader.loadComponent(AppComponent, rootId);

});
}

Kód 4.17: Ukázka vykreslení Angular komponenty[28]

<%@ include file="/init.jsp" %>

<div id="<portlet:namespace />-root"></div>

<aui:script require="<%= bootstrapRequire %>">
bootstrapRequire.default('<portlet:namespace />');

</aui:script>

Kód 4.18: Ukázka přidání kontejneru v portletu pro načtení Angular
modulu[28]
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Kapitola 5

React.js

React je knihovna napsaná v jazyce JavaScript určená pro tvorbu uži-
vatelského rozhraní webových aplikací. React vybočuje z řady MVC fra-
meworků a zaměřuje se jen na View vrstvu. Inkrementální implementace
této knihovny umožňuje využití od tvorby komplexních uživatelských roz-
hraní až po vytváření mikroservis.

Krátký úvod do Reactu je již obsahem sekce 2.2. Účelem této kapitoly
bude detailnější přiblížení důležitých technických aspektů a principů, na
kterých je tato knihovna postavena.

5.1 Charakteristické rysy React.js

V této sekci budou osvětleny základní principy a charakteristické rysy,
které jsou pro knihovnu React typické. Každá z podsekcí bude popisovat
jeden princip knihovny.

5.1.1 Virtuální DOM

Jednou ze základních vlastností Reactu je využívání virtuálního DOMu.
V React komponentách se definuje HTML struktura skládáním JS funkcí.
Z této struktury si React vnitřně vytváří virtuální DOM. Virtuální DOM je
následně porovnáván interními algoritmy Reactu se skutečným DOMem
a v případě nalezených rozdílů je reálný DOM aktualizován. Při aktuali-
zaci reálného DOMu se aktualizuje pouze pozměněná část DOMu. Tím se
podstatně zefektivňuje proces překreslování DOMu, který je velice složitý.
Překreslením pouze pozměněné části je možné předat uživatelům aktuální
obsah vytvořený na základě nových příchozích dat v kratším čase.[29]
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5.1.2 JSX

JSX je speciální rozšíření jazyku JavaScript pro vytváření React komponent.[30]
Rozšíření spočívá v tom, že zjednodušuje zápis funkce

React.createElement(component, props, ...children)

sloužící k vytváření komponent. Pro porovnání jsou zde uvedeny následu-
jící ukázky, kde jsou vytvořeny stejné komponenty pomocí dvou různých
zápisů.

//JSX notation
<MyButton color="green">
Submit

</MyButton>

//without JSX notation
React.createElement(
MyButton,
{color: 'green'},
'Submit'

);

Kód 5.1: Ukázka zápisů stejné React komponenty s využitím JSX syntaxe a
bez JSX syntaxe

Pokud je třeba vytvořit komponentu bez potomků, zápis pomocí JSX se
ještě více zjednoduší.

//JSX notation
<div className="sidebar" />

//without JSX notation
React.createElement(
'div',
{className: 'sidebar'},
null

);

Kód 5.2: Ukázka zápisů stejné React komponenty s využitím JSX syntaxe a
bez JSX syntaxe

Z obou ukázek je patrné, že JSX umožňuje o poznání kratší a čitelnější
zápis. Pokud by však někomu tato syntaxe nevyhovovala, je možné psát
komponenty i bez použití tohoto rozšíření.

36



5.1. Charakteristické rysy React.js

5.1.3 Komponenty

React je založený na komponentách, které umožňují UI rozdělit do men-
ších znovupoužitelných na sobě nezávislých částí. React pracuje s dvěma
základními typy komponent – třídami a funkcemi.

Na následující ukázce jsou znázorněny oba typy komponent.

//function component
function Greeting(props) {
return <h1>Good Morning, {props.name}</h1>;

}

//class component
class Greeting extends React.Component {
render() {
return <h1>Good Morning, {this.props.name}</h1>;

}
}

Kód 5.3: Ukázka třídní a funkční React komponenty

První z nich je funkce, která přijímá data v proměnné props předané
jako parametr. Na základě přijatých dat pak vrací React element. Jedná se
o tzv. pure funkci, která pracuje s přijatými daty v režimu pro čtení, proto
se jedná o funkční komponentu.

Jako druhá je znázorněna třídní komponenta napsaná v ES6 standardu,
která rozšiřuje třídu React.Component.

V tomto případě se jedná z pohledu Reactu o dvě ekvivalentní kompo-
nenty. Třídní komponenty však přidávají další možnosti, jak s komponen-
tou pracovat a ovlivnit její chování.

Tyto třídní a funkční komponenty je možné skládat s dalšími kompo-
nentami a vytvářet tak uživatelská rozhraní aplikací. Skládání komponent
umožňuje použití komponent pro jakoukoliv úroveň abstrakce. Kompo-
nenta může představovat jednoduché tlačítko, formulář, nebo celou ob-
razovku aplikace. [31]

5.1.3.1 Stav komponent

Každá komponenta má svůj stav. V Reactu není možné vytvářet elementy
jinak než pomocí komponent. A komponenta se vždy musí nacházet v něja-
kém stavu. Pokud dojde ke změně proměnné, se kterou komponenta pra-
cuje, dochází i ke změně stavu. Právě stavy komponent poskytují infor-
maci o tom, kdy je nutné komponentu překreslit. Interní algoritmy pak
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na základě stavu komponent vyhodnocují, jak nejefektivněji komponenty
vykreslit.

5.1.3.2 Životní cyklus komponent

Každá komponenta má svůj životní cyklus. Životní cyklus pokrývá fáze od
inicializace komponenty až po její smazání. Jednotlivé fáze se vážou k me-
todám životního cyklu. V těchto metodách je možné přepsat výchozí cho-
vání a upravit chování komponent dle specifických potřeb. Fáze životního
cyklu jsou zobrazeny na diagramu 5.1 a jeho metody jsou popsány v násle-
dujícím textu.[32]

Obrázek 5.1: Diagram znázorňující životní cyklus React komponenty[1]

5.1.3.3 Metody životního cyklu komponent

constructor()
Konstruktor komponenty nemusí být implementovaný v případě, že
není třeba iniciovat stav a provést binding metod.
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5.1. Charakteristické rysy React.js

getDerivedStateFromProps()
Tato metoda je zavolána těsně před metodou render(). Metoda vrací
objekt pro aktualizaci stavu nebo null hodnotu v případě, že není
třeba nic aktualizovat.

render()
Tato metoda je jediná metoda životního cyklu, jejíž implementace
nesmí nikdy chybět v třídní komponentě. Na základě vstupních para-
metrů a stavu může vracet následující typy:

React element typicky představuje element vytvořený pomocí JSX
(např.: <div /> nebo </someComponent>),

Pole a fragmenty umožňují vracet více elementů.

Čísla a řetězce jsou vykreslovány jako textové uzly DOMu.

Portály jsou určeny pro vykreslování uzlů do různých podstromů
DOMu.

Booleovské hodnoty a null nevykreslují nic. Obvykle jsou určeny
pro podporu testování.

componentDidMount()
Metoda je spuštěna ihned po vložení komponenty do stromu DOMu.
V rámci této metody se obvykle v případě potřeby načítají data ze
vzdálených serverů.

shouldComponentUpdate()
Metoda poskytuje Reactu informaci, zda byl výstup komponenty ovliv-
něn aktuální změnou stavu nebo parametrů. Dle výchozí implemen-
tace této metody je komponenta překreslena na základě jakékoliv
změny stavu.

getSnapshotBeforeUpdate()
Metoda je vyvolána před uložením posledního vykresleného výstupu
do DOMu. Umožňuje komponentě získání některých dodatečných in-
formací z DOMu. Získaná data jsou následně předána jako parametr
metodě componentDidUpdate().

componentDidUpdate()
Metoda je prováděna ihned po dokončení všech editací DOMu. Argu-
menty této funkce jsou předchozí stav a parametry.

componentWillUnmount()
Metoda je volána v případě, že dojde k vyjmutí komponenty z DOMu.
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Kapitola 6

Redux

Vývoj webových aplikací zaznamenal během posledních let značné změny.
Potřeba tvorby složitých interaktivních aplikací vedla k postupnému pře-
sunu k Single Page aplikacím. Trend JavaScript Single Page aplikací klade
daleko větší nároky na spravování stavu aplikace. Stav aplikace se může
skládat z dat přijatých v odpovědích serveru, stejně tak jako lokálních dat.
Lokálními daty mohou být například data pro stránkování, filtrování, for-
muláře, výběr záložek a další ovládací prvky. S objemem dat, které je nutno
v rámci stavu uchovávat, se zvyšuje komplexita tohoto problému. Právě
pro řešení tohoto problému je možné využít Redux.[33]

6.1 Základní koncept

Redux je stavový kontejner určený pro aplikace psané v jazyce JavaScript.

Tento stavový kontejner je možné integrovat s Reactem nebo jinou
JS knihovnou, která se stará o vykreslování komponent. Aplikační stav je
možné znázornit jako prostý JSON objekt.

Pro větší názornost bude využit jednoduchý příklad aplikace pro zapi-
sování úkolů. Pro tuto aplikaci by mohl mít stav tuto podobu.
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{
todos: [{
text: 'Eat food',
completed: true

}, {
text: 'Exercise',
completed: false

}],
visibilityFilter: 'SHOW_COMPLETED'

}

Kód 6.1: Ukázka stavu aplikace při použití Redux[34]

Tento stavový objekt je možné měnit pouze na základě vyvolání akce.
Akce jsou opět JavaScript objekty, které mohou vypadat následovně

{ type: 'ADD_TODO', text: 'Go to swimming pool' }
{ type: 'TOGGLE_TODO', index: 1 }
{ type: 'SET_VISIBILITY_FILTER', filter: 'SHOW_ALL' }

Kód 6.2: Ukázka definovaných akcí v Reduxu[34]

Tento princip změny stavu na základě vyvolání akcí zamezuje vznikům
těžko identifikovatelných chyb. Každá změna stavu se děje na základě akce
a je tak možné snadno vypátrat, proč a na základě čeho k změně stavu
došlo.

Akce slouží jako notifikace plánované změny stavu, ale akce samotná
stav neupravuje. K tomuto účelu existují funkce zvané reduktory. Redukto-
rům jsou předány jako argumenty stav aplikace a vyvolaná akce. Návrato-
vou hodnotou reduktoru je pak změněný nový stav aplikace. Reduktory by
měly být napsané tak, aby spravovaly vždy jen určitou malou část aplikace.
Použití deskriptorů je znázorněné v ukázce kódu 6.3.

A to je ve své podstatě hlavní idea, která stojí za technologií Redux.
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function visibilityFilter(state = 'SHOW_ALL', action) {
if (action.type === 'SET_VISIBILITY_FILTER') {
return action.filter

} else {
return state

}
}

function todos(state = [], action) {
switch (action.type) {
case 'ADD_TODO':
return state.concat([{ text: action.text, completed: false }])

case 'TOGGLE_TODO':
return state.map(
(todo, index) =>
action.index === index
? { text: todo.text, completed: !todo.completed }
: todo

)
default:
return state

}
}

function todoApp(state = {}, action) {
return {
todos: todos(state.todos, action),
visibilityFilter: visibilityFilter(state.visibilityFilter,action)

}
}

Kód 6.3: Ukázka reduktorů provádějící editaci stavu aplikace v Reduxu[34]
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Kapitola 7

Problémy při integraci CMS
s JavaScriptovými

technologiemi

Liferay portál se řadí mezi klasické CMS systémy, jejichž používání na-
bízí uživatelům spoustu nástrojů pro ulehčení vytváření obsahu na webu.
Uživatelé tak mají možnost vytvářet stránky a přidávat do nich libovolný
obsah včetně nejrůznějších aplikací a widgetů. Tato volnost, kterou uživa-
telé v podobě CMS systémů dostali, s sebou přináší některé problémy, se
kterými je nutné se vypořádat při vyvíjení aplikací pro tuto platformu.[35]

7.1 Ad-hoc vykreslování komponent

V portálu mají administrátoři možnost skládat si stránky dle své libosti.
Vývojář v předstihu neví, jakou kombinaci widgetů a aplikací administrátor
dané stránky zvolí.

7.2 Více instancí widgetu na jedné stránce

Jak již bylo zmíněno, uživatelé mají možnost přidávat widgety a aplikace
do stránek dle své libosti. To jim dává možnost vkládat do stránek více
instancí toho samého widgetu. Typicky tomu tak může být u tvorby galerií.
To vyžaduje komplexnější řešení pro udržování aplikačního stavu stránky.
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7.3 Sdílení a synchronizace dat mezi widgety

Widgety, které jsou umístěny na dané stránce jsou nezávislé, ale mohou
pracovat nad stejnými daty. Tím se stává celý problém více komplexním
a je třeba najít způsob, jak zajistit sdílení a synchronizaci dat mezi všemi
widgety.

7.4 Předávání parametrů ze serveru

Pro některé widgety je nutné získávat data ze serveru. Může se jednat
o data vztahující se k danému uživateli, jeho roli nebo funkcionalitě
widgetu.

7.5 Optimalizace buildů

Kód aplikace je při buildu typicky rozdělen do menších celků, tzv. chunků.
Optimalizace by měla zajistit, že se budou využívat jen ty chunky, které
jsou relevantní pro vykreslení dané stránky.
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Kapitola 8

Přístup k implementaci

V této kapitole budou představeny různé přístupy pro integraci knihovny
React s portálem Liferay DXP. Tyto přístupy budou následně porovnány
na základě toho, jakým způsobem přistupují k problémům integrace CMS
systémů s JavaScriptem.

8.1 React.js v portletech

Tímto přístupem je myšleno využívání React komponent přímo v portle-
tech bez použití knihoven a frameworků třetích stran. Tento základní pří-
stup byl již popsán v kapitole 4.3.3.

8.2 React Union

React Union je open-source framework vyvinutý společností Lundegaard
a.s. První verze tohoto frameworku byla vydána v lednu roku 2018 a je
určena k vyvíjení React aplikací v prostředí CMS systémů.

React Union se skládá ze třech základních částí:[36]

Union je React komponenta zodpovědná za sestavení jednoho logického
virtuálního DOMu z distribuovaných HTML fragmentů.

React-Union-Scripts představuje SDK pro vývoj rozsáhlých aplikací.

Boilerplates je zdrojem šablon počátečních projektů, na kterých je de-
monstrováno použití komponent a skriptů.

8.2.1 Základní koncept

Hlavní myšlenka celého projektu spočívá v tom, že místo vykreslování apli-
kace jsou vykreslovány HTML fragmenty zvané deskriptory. Tyto deskrip-
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tory předepisují, které widgety se mají vykreslit. React Union se následně
postará o parsování HTML kódu a na základě nalezených deskriptorů vy-
kreslí React aplikaci využívající jeden virtuální DOM.[35]

V následujícím HTML kódu je demonstrováno použití React Unionu.
Zajímavé jsou především script tagy s atributy data-union-widget. Tyto
tagy slouží jako deskriptory a popisují, jaký widget má být vykreslen na
daném místě HTML stránky.

<html>
<body>
Generated content by your CMS.

<div id="news-feed"></div>
<script

data-union-widget="news-feed"
data-union-container="news-feed">

</script>

Generated content by your CMS.

<div class="app-container">
<div id="customers-chat"></div>
<script
data-union-widget="customers-chat"
data-union-container="customers-chat">

</script>
</div>

<script src="js/app.bundle.js"></script>
</body>

</html>

Kód 8.1: Ukázka HTML stránky obsahující React Union deskriptory

Definice všech těchto deskriptorů je potom umístěna do zvláštního sou-
boru a vypadá následovně.
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import { Union } from "react-union";

const routes = [
{
name: "news-feed",
getComponent: done => (
import("./containers/NewsFeed").then(done),

)
},
{
name: "customers-chat",
getComponent: done => (
import("./containers/CustomersChat").then(done),

)
},

];

const App = () => <Union routes={routes} />;

export default App;

Kód 8.2: Ukázka souboru obsahující definice deskriptorů frameworku Re-
act Union

Union komponenta prochází HTML kód a při nalezení script tagu de-
skriptoru volá jejich odpovídající definici a podle ní vytvoří React kompo-
nentu. Union komponenta také vytvoří jeden logický virtuální DOM a díky
tomu je možné sdílet aplikační stav, schémata a preference mezi všemi
kontejnery.

8.3 React Habitat

React Habitat je další open-source framework vydaný v roce 2016 spo-
lečností Deloitte Digital.[37] Tento framework, je určen stejně jako React
Union, pro integraci Reactu s CMS systémy.

8.3.1 Základní koncept

Základní idea stojící za frameworkem React Habitat je vyhnout se inicia-
lizaci React komponent přímo v kódu HTML stránky. Framework namísto
toho přichází s mechanismem, který zajistí vytvoření komponent až na zá-
kladě jejich vyžádání.

V následujícím HTML kódu je ukázáno použití React Habitat.
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<html>
<body>

<div data-component="SomeReactComponent"></div>
<span data-component="AnotherReactComponent"></div>
<script src="myBundle.js" />

</body>
</html>

Kód 8.3: Ukázka HTML stránky obsahující React Habitat deskriptory

V kódu je umístěný tag div21 a span22 s atributem data-component.
Tento atribut slouží k identifikaci komponent. Hodnota tohoto atributu
data-component pak díky unikátnímu klíči identifikuje konkrétní React
komponentu, která se má vykreslit.

K tomu, aby bylo možné komponenty vykreslovat tímto způsobem, musí
být implementována třída rozšiřující třídu ReactHabitat.Bootstrapper. Tato
třída bude vstupním bodem aplikace. V rámci konstruktoru této třídy je
nutné registrovat React komponenty, což je znázorněno v následující ukázce.

import ReactHabitat from 'react-habitat';
import SomeReactComponent from './SomeReactComponent';

class MyApp extends ReactHabitat.Bootstrapper {
constructor(){

super();
// Create a new container builder:
const builder = new ReactHabitat.ContainerBuilder();

// Register a component to load on demand asynchronously:
builder.registerAsync(()=>System.import('./ReactComponent'))

.as('ReactComponent');
// Register another component, not asynchronously:
builder.register(AnotherReactComponent)

.as('AnotherReactComponent');

// Finally, set the container:
this.setContainer(builder.build());

}
}
export default new MyApp();

Kód 8.4: Ukázka třídy registrující komponenty v React Habitat

21neutrální tag představující blokový element
22neutrální tag představující řádkový element

50



8.4. Srovnání přístupů k implementaci

8.4 Srovnání přístupů k implementaci

V této sekci budou porovnány přístupy k implementaci podle několika kri-
térií. Kritéria byla odvozena od problémů integrace uvedených v kapitole 7
a jejich seznam je uveden níže.

• předávání parametrů ze serveru

• možnost vývoje bez spuštěného portálu

• sdílení stavu aplikace

• optimalizace buildů

8.4.1 Předávání parametrů ze serveru

React Union

Každému React widgetu je možné předat jmenný prostor root komponenty
a počáteční data ve formátu JSON. K těmto datům je možné přistupovat
v root komponentě widgetu způsobem znázorněným v ukázce 8.5.

<div id="my-widget-root"></div>

<!-- Widget descriptor -->
<script
data-union-widget="my-widget"
data-union-container="my-widget-root"
type="application/json"

>
{
"customField": "custom field",
"urls": {
"home": "www.example.com",
"api": "/api"

}
}

</script>

Kód 8.5: Deskriptor React Unionu obsahující data
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import React from 'react';

const Root = ({ namespace, data }) => (
<div>
I~am widget Content.
With namespace: <b>{namespace}</b> and initial data:
<b>{JSON.stringify(data)}</b>

</div>
);

export default Root;

Kód 8.6: Ukázka přístupu k datům deskriptoru React Unionu

Předaná data nejsou však přístupná z vnořených komponent. V pří-
padě potřeby musí být tato data předána vnořeným komponentám pomocí
jejich parametrů. React Union však nabízí ještě jednu alternativu v podobě
withWidgetContext() komponenty. [38] Tato komponenta umožňuje předá-
vat data všem komponentám widgetu. Získání dat z libovolné kompenenty
widgetu je znázorněno v následujícím bloku kódu.

import React from 'react';
import { withWidgetContext } from 'react-union';

const data = ({ data: { urls } }) => (
<a href={urls.home}>Home</a>

);

export default withWidgetContext(HomeLink);

Kód 8.7: Ukázka použití withWidgetContext() komponenty pro zpří-
stupnění dat předaných serverem[38]

React Habitat

React Habitat také poskytuje možnost předání dat do widgetů přes HTML
atributy. Seznam atributů s jejich popisem je obsahem tabulky 8.1.
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Tabulka 8.1: Atributy frameworku React Habitat pro předání dat do wi-
dgetů

Název atributu Popis
data-props slouží k mapování JSON objektu do proměnné
data-prop-* prefix k mapování řetězců, bool hodnot, null

hodnoty, pole nebo objektu do proměnné
data-n-prop-* prefix k mapování celých a desetinných čísel

do proměnné
data-r-prop-* prefix k mapování reference na objekt do pro-

měnné

Samotné předání a načtení parametrů widgetu je demonstrováno v ná-
sledujících blocích.

<div
data-component="SomeReactComponent"
data-prop-person='{"name": "adam", "age": 25}'>

</div>

Kód 8.8: Deskriptor React Habitat obsahující data

class MyReactComponent extends React.Component {
constructor(props) {

super(props);

return (
<div>

Name: {this.props.person.name}
Age: {this.props.person.age}

</div>
);

}
}

Kód 8.9: Načtení dat předaných deskriptorem React Habitat

React bez dalších knihoven

Bez použití dodatečných knihoven a frameworků je možné předat para-
metry widgetu následujícími dvěma způsoby. Prvním způsobem je předání
dat jako hodnot atributů HTML elementů. V ukázce 8.10 je jako hodnota
atributu předán json objekt obsahující data pro widget.
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<div id="app" data-feed='custom.json' data-someprop='value'></div>

Kód 8.10: Data v atributech HTML elementů

var root = document.getElementById('app');
ReactDOM.render(<X {...(root.dataset)} />, root);

Kód 8.11: Načtení dat v React komponentě

Dalším způsobem může být vytvoření proměnných přímo ve script tagu
HTML stránky a následné předání dat jako parametru komponenty (viz
kód 8.12).

<div id="root"></div>
<script>

const data = { foo: 'bar' };
ReactDOM.render(

React.createElement(MyComponent, data),
document.getElementById('root')

);
</script>

Kód 8.12: Předání dat pomocí parametru React komponenty

8.4.2 Možnost vývoje bez spuštěného portálu

Pro vývoj dnešních JS aplikací je obvyklé využití vlastností jako hot-module
reloading23 umožňující vidět prováděné změny téměř okamžitě. Tyto vlast-
nosti pomáhají velmi urychlovat vývoj aplikací. Při vývoji aplikací pro por-
tál Liferay jsou však možnosti značně omezené.

Při vyvíjení aplikací bez knihoven třetích stran je nutné pro každou
změnu nasadit na portál nově sestavený portlet. Knihovna React Habitat
přímo tento problém také neřeší.

Framework React Union, resp. jeho součást, React-union-scripts obsa-
huje sadu skriptů, které poskytují funkcionalitu k sestavování a spouštění
aplikací určených pro CMS. Do projektu je možné nainstalovat skripty po-
mocí npm. Po nainstalování je možné přidat následující příkazy do sekce
skriptů souboru package.json tímto způsobem.

23vlastnost umožňující nahrazovat, přidávat a odebírat moduly za běhu aplikace
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"start": "react-union-scripts start --app app-demo",
"start:proxy": "yarn start --proxy --target liferay",

První z těchto skriptů slouží ke spuštění aplikace bez Liferay portálu.
Při tomto spuštění je výstup serveru nahrazen souborem index.ejs, který
leží na cestě <project root>/public/YourAppName/. Tento soubor obsahuje
deskriptory widgetů obsahující data sloužící k napodobení odpovědi ser-
veru.

Při tomto postupu může vývojář pracovat nezávisle na portálu. Vytvo-
řený soubor index.ejs může zároveň sloužit jako určité rozhraní, které
bude implementováno na straně serveru a využíváno na straně klienta.
Tento přístup s sebou přináší značné výhody. Frontend vývojáři jsou odstí-
něni od tvorby portletů, implementace serverové části aplikace a mohou se
věnovat implementaci UI pomocí frameworků dle své specializace. K dis-
pozici mají vlastnosti jako hot-module reloading, což umožní rychleji vyví-
jet komponenty UI díky možnosti vidět prováděné změny takřka okamžitě.
Zároveň fakt, že je možné pracovat na frontend části bez reálné imple-
mentace backend aplikace, umožňuje lepší paralelizaci práce. Frontend
vývojáři mohou od samého začátku projektu pracovat na UI a portáloví
specialisté mezitím mohou tvořit serverovou část aplikace.

Druhý skript start:proxy umožňuje spuštění aplikace, resp. části de-
finované v souboru <project root>/public/YourAppName/index.ejs, přes
proxy na portálu Liferay. Při tomto módu jsou však data předávaná do
deskriptorů nahrazena skutečnými daty z portálu a je možné ověřit správ-
nost funkcionality na spuštěné instanci portálu.

Možnosti frameworku pracovat v různých módech umožňují vývojá-
řům, aby se částečně oprostili od portálu, a to může vést k úsporám času
při implementaci aplikace.

8.4.3 Sdílení stavu aplikace

Widgety v aplikaci mohou být rozdistribuovány na více místech, proto se
sdílení stavu aplikace stává bez využití některého z frameworku proble-
matické. React je technologií, která je často využívaná v kombinaci s fra-
meworkem Redux, který udržuje stav aplikace. Jak React Union, tak i Re-
act Habitat jsou připraveny k integraci s Redux.

Pro React Habitat je třeba doinstalovat z npm balíček react-habitat-
redux. Pro integraci Redux je třeba nahradit původní defaultní factory za
ReduxDomFactory. Tato factory přijímá jako parametr vytvořený sklad pro
uložení stavu. Tento stav je pak sdílen mezi komponentami. Celá iniciali-
zace Reduxu pak může vypadat následovně.[39]
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import ReactHabitat from 'react-habitat';
import { ReduxDomFactory } from 'react-habitat-redux';
import { createStore } from 'redux';

import configureStore from './store/configureStore'
import SomeReactComponent from './SomeReactComponent';
import AnotherReactComponent from './AnotherReactComponent';

class MyApp extends ReactHabitat.Bootstrapper {
constructor(){

super();
// Create a store
const store = configureStore();
const containerBuilder = new ReactHabitat.ContainerBuilder();
// Set a new 'Redux' factory for the store
containerBuilder.factory = new ReduxDomFactory(store);
// Register your top level component(s)
containerBuilder.register(SomeReactComponent)

.as('SomeReactComponent');
containerBuilder.register(AnotherReactComponent)

.as('AnotherReactComponent');
// Finally, set the container
this.setContainer(containerBuilder.build());

}
}

// Always export a 'new' instance so it immediately evokes
export default new MyApp();

Kód 8.13: Zavedení Redux v React Habitat frameworku

React Union komponenta sestaví jeden logický virtuální DOM prochá-
zením HTML kódu doplněným o kód React widgetů. Díky jednomu logic-
kému DOMu je možné sdílet aplikační stav mezi jednotlivými widgety.

Integrace Reduxu a React Unionu je naznačena v následujících ukáz-
kách. V první ukázce je kód vstupního souboru. V druhé je potom kód root
komponenty.
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// index.js

import { justRender } from 'react-union';
import Root from './Root';

// ...

const store = configureStore();

// "justRender" creates HTML element for you app.
// Useful if you don't have root element prepared
// Never use just "document.body"!
justRender(<Root store={store} />);

export default Root;

Kód 8.14: Zavedení Redux pro React Union

// Root.js

import { Provider } from 'redux';

// ...

const Root = ({ store }) => (
<Provider store={store}>
<Union routes={[route]} />

</Provider>
);

export default Root;

Kód 8.15: Zavedení React v root komponentě React Union

Takto může být jeden stav sdílen mezi všechny widgety a díky tomu je
možné mít pod kontrolou stav aplikace.

8.4.4 Optimalizace buildů

Frameworky React Union nebo React Habitat poskytují nástroje pro op-
timalizaci buildů. React Union využívá k načítání modulů bundle-loader,
který je postavený na Webpacku. Pokud je nalezen soubor s příponou .wi-
dget.js, bundle-loader se postará o jeho načtení. Každý modul je pak roz-
dělen na jednotlivé chunky. Konfiguraci exportu modulů je možné upravit
v souboru union.config.js.[40]
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Obdobně i React Habitat podporuje asynchronní načítání komponent
a rozdělování modulů do chunků.

Toto členění a asynchronní načítání u obou frameworků znamená, že
není nutné stahovat celé aplikace před jejich použitím. Vždy jsou tak sta-
hovány jen relevantní chunky k aktuálně používaným modulům.
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Kapitola 9

Praktická část

Praktická část diplomové práce bude řešit implementaci vybrané části dis-
pečinkového systému pro vlakovou dopravní společnost. Jejím hlavním po-
sláním je umožnit plánování zdrojů (vagonů, lokomotiv a zaměstnanců) na
obsluhu spojů provozovaných dopravní společností. V aplikaci bude možné
zobrazování souprav a vlaků z různých úhlů pohledu.

9.1 Definice pojmů domény

V této sekci budou pro lepší porozumění definované základní pojmy, které
budou používány v dalších kapitolách pro popis implementace dispečinko-
vého systému. Triviální pojmy jako vagon nebo lokomotiva, u kterých je
význam zřejmý a které není třeba vysvětlovat, zde definovány nebudou.

Spoj je pravidelně opakovaná jízda v určité trase a určitém čase, uvedená
v jízdním řádu, určená k přepravě cestujících nebo manipulaci s va-
gony a lokomotivy a vymezená výchozí a cílovou stanicí.

Např.: Spoj Praha – Ostrava, každý všední den, odj. 7:00, příj. 10:00

Vlak je konkrétní implementací spoje v jednom konkrétním termínu.

Např.: Spoj Praha – Ostrava, út 1. 1. 2019, odj. 7:00, příj. 10:00

Vlaková souprava představuje lokomotivu a vagony obsluhující vlaky.

Např.: Lokomotiva: POExpres, vagony: jídelní vagon JV-2018-05, pře-
pravní vagon: OV-2018-06

Úsek představuje trasu mezi dvěma po sobě jdoucími stanicemi konkrét-
ního spoje.

Např.: Úsek Praha – Kolín spoje Praha – Ostrava, každý všední den,
odj. 7:00, příj. 10:00
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Jízda označuje jízdu konkrétního vlaku na konkrétním úseku.

Např.: Jízda Praha – Kolín, út 1. 1. 2019, odj. 7:00, příj. 8:00, Spoj
Praha – Ostrava

9.2 Funkční požadavky

Aplikace bude obsahovat několik základních obrazovek, které budou po-
psány v následujících podsekcích.

9.2.1 Obrazovka vlaků

Obrazovka vlaků slouží k zobrazení vlaků, které v daném období realizují
spoje. Obrazovka se bude skládat z následujících komponent:

• formulář s formulářovým polem pro volbu datumu a předpřiprave-
nými možnostmi vyhledávání (Dnes, Jedou ted’, Dnes dojely, Dnes
pojedou)

• zobrazení vlaků včetně jejich názvu, vagonů, lokomotiv, strojvůdce,
datumu a času odjezdu a příjezdu, místa odjezdu a příjezdu

• možnost zobrazení úseků vyhledaných vlaků včetně strojvedoucího
úseku, aktuální konfigurace soupravy, datumu a času odjezdu a pří-
jezdu, místa odjezdu a příjezdu

9.2.2 Obrazovka souprav

Obrazovka souprav slouží k zobrazení souprav, které v daném období ob-
sluhují naplánované vlaky. Obrazovka se bude skládat z následujících kom-
ponent:

• formulář s formulářovým polem pro volbu datumu a předpřiprave-
nými možnostmi vyhledávání (Dnes, Jedou ted’, Dnes dojely, Dnes
pojedou)

• zobrazení souprav včetně názvu, výchozí konfigurace vagonů a loko-
motiv

• možnost zobrazení všech vlaků vyhledaných souprav včetně stroj-
vedoucího, přidělené soupravy, datumu a času odjezdu a příjezdu
a místa odjezdu a příjezdu
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9.2. Funkční požadavky

9.2.3 Obrazovka spojů

Obrazovka spojů slouží k zobrazení spojů, které ve vyhledaném období
mají naplánované vlaky. Obrazovka se bude skládat z následujících kom-
ponent:

• formulář s formulářovým polem pro volbu datumu a předpřiprave-
nými možnostmi vyhledávání (Dnes, Jedou ted’, Dnes dojely, Dnes
pojedou)

• zobrazení spojů včetně jejich názvu, času odjezdu a příjezdu a místa
odjezdu a příjezdu

• možnost zobrazení všech vlaků vyhledaných spojů včetně přidělené
soupravy, její výchozí konfigurace, strojvedoucího a datumu odjezdu
a příjezdu

9.2.4 Obrazovka detailu soupravy

Obrazovka slouží k zobrazení detailu soupravy. Obrazovka se bude skládat
z následujících komponent:

• formulář s formulářovými polemi pro volbu časového intervalu a před-
připravenou možností (Dnes)

• zobrazení vlaků dané soupravy včetně jejich názvu, vagonů, lokomo-
tiv, strojvůdce, datumu a času odjezdu a příjezdu, místa odjezdu a
příjezdu

• možnost zobrazení úseků vyhledaných vlaků včetně strojvedoucího
úseku, aktuální konfigurace soupravy, datumu a času odjezdu a pří-
jezdu, místa odjezdu a příjezdu

9.2.5 Obrazovka detailu spoje

Obrazovka slouží k zobrazení detailu spoje. Obrazovka se bude skládat
z následujících komponent:

• formulář s formulářovými polemi pro volbu časového intervalu a před-
připravenou možností (Dnes)

• zobrazení vlaků daného spoje včetně jejich názvu soupravy, výchozí
konfigurace soupravy, strojvůdce, datumu a času odjezdu a příjezdu,
místa odjezdu a příjezdu
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• možnost zobrazení úseků vyhledaných vlaků včetně strojvedoucího
úseku, aktuální konfigurace soupravy, datumu a času odjezdu a pří-
jezdu, místa odjezdu a příjezdu

9.2.6 Obrazovka editace soupravy

Obrazovka k editaci soupravy na jednotlivých úsecích vlaku. Obrazovka se
bude skládat z následujících komponent:

• detailní informace o editovaném úseku

• rozhraní umožňující měnit konfiguraci soupravy (přidávání lokomo-
tiv a vagonů dostupných v daném čase v depu, odebírání lokomotiv
nebo vagonů z aktuální konfigurace soupravy)

• formulářové pole pro uložení změn v konfiguraci

9.3 Technické požadavky

Aplikace bude splňovat následující technické požadavky:

• kompatibilita s Liferay DXP 7.0

• využití REST pro backend aplikace

• dokumentace API pomocí Swagger

• podpora pro vícejazyčnost

• využití knihovny Material UI

9.4 Výběr technologií

V rámci této sekce budou představeny zvolené technologie pro implemen-
taci dispečinkového systému.

K výběru Liferay portálu došlo již při vytváření zadání této diplomové
práce. Volba mezi PHP a JAVA CMS systémy je otázkou nejen technických
a architektonických aspektů CMS systémů obou kategorií, ale i volbou
osobní preference a zkušenosti se samotnými programovacími jazyky. Pro
implementaci této aplikace byla zvolena cesta JAVA CMS systémů. Liferay
Portal je svým pojetím vhodný pro implementaci podnikových intranetů
a extranetů. V této kategorii také posbíral několik ocenění. Pro implemen-
taci dispečinkového systému společnosti se dají očekávat postupná rozši-
řování funkcionality. Při použití Liferay je možné rozšiřovat funkcionalitu
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až do podoby kompletního intranetu společnosti. Modulární architektura
Liferay je navíc výhodná pro řešení složitých integrací zcela rozdílných
technologií. To jsou spolu s nabízenou funkcionalitou a velkou komunitou
uživatelů hlavní důvody, proč byl zvolen právě Liferay.

Pro implementaci frontend aplikace byla zvolena knihovna React před
Vue a Angularem. Hlavním důvodem upřednostnění této technologie před
Angularem je inkrementální architektura Reactu. React je možné využít
pro tvorbu kompletního uživatelského rozhraní nebo jen třeba pro určité
komponenty stránek. To je přesně vlastnost, která je užitečná při použití
spolu s CMS, kdy se kombinuje obsah vygenerovaný na serveru s obsa-
hem vygenerovaným na straně uživatele. Použití Reactu navíc nevynucuje
dodržení dalších pravidel a konceptů jako u Angularu. Uživatelé mohou
React libovolně kombinovat s dalšími technologiemi dle svých preferencí.
Metody pro integraci Reactu s Liferay jsou tudíž obecnější a lze je apliko-
vat pro širší spektrum knihoven a frameworků.

V upřednostnění Reactu před Vue pak byla nejdůležitějším aspektem
rozšířenost obou knihoven. Knihovna Vue je velice progresivní knihovnou,
která si každým rokem získává spoustu nových uživatelů a je nejaktuál-
nějším trendem v oblasti frontend frameworků. Přesto je ale React stále
zdaleka nejpoužívanější knihovnou pro tvorbu uživatelských rozhraní apli-
kací a má kolem sebe obrovskou komunitu uživatelů. Volba Reactu byla
doplněna o framework Redux pro spravování stavových informací.

Z metod integrace nebylo zvolené řešení bez použití dodatečných kniho-
ven, protože toto řešení nenabízí efektivní řešení udržování stavu aplikace
a sdílení kontextu. Navíc bez použití dodatečného frameworku není k dis-
pozici ani funkcionalita hot-module reloading pro rychlejší vývoj aplikací.
Pro tuto aplikaci byl zvolen framework React Union a byl upřednostněn
před frameworkem React Habitat díky benefitům, které nabízí při práci
bez portálu.
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9.5 Datový model

Na základě požadavků v předchozí sekci byl vytvořen následující datový
model (viz obr. 9.1).

Obrázek 9.1: Databázový model pro vybranou část implementace dispe-
činkového systému

Třída Route je ústřední entitou a reprezentuje klasický spoj jízdního
řádu. Tento spoj slouží jako předpis pro vlaky, které jsou reprezentovány
entitou Train. Vlak je pak instancí daného spoje pro konkrétní den a čas
(viz obr. 9.2). Jako názornou ukázku můžeme využít spoj, který jezdí každý
všední den z města A v 17:00 a do města B dorazí v 18:00. Pro každý všední
den v týdnu pak bude existovat instance vlaku. Ke každé instanci vlaku je
možné přiřadit vlakovou soupravu, která bude vlak obsluhovat. Vlaková
souprava odpovídá entitě Trainset. Spoj je typicky nádražími (depoty) na
trase rozčleněn na několik úseků (viz obr. 9.3).
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Obrázek 9.2: Tabulkové znázornění spojů a vlaků

Pro dvojici instancí vlak a úsek je vždy vytvořena instance třídy Ride
představující jízdu vlaku na tomto konkrétním úseku. Jízda pak udržuje
informace o strojvedoucím, soupravě a její konfiguraci. Díky této entitě
je možné zaznamenávat úpravy konfigurace soupravy na jednotlivých úse-
cích.

Obrázek 9.3: Znázornění spoje

9.6 Vytvoření Mock REST API

Backend aplikace je postaven na technologii JAVA, konkrétně na frame-
worku Spring Boot. Cílem vytvoření tohoto Mock REST API bylo umožnit
co nejdříve začátek vývoje na frontend aplikaci. Pro účely API nebyla im-
plementovaná databázová vrstva. Data jsou vytvořená pomocí skriptů po
spuštění serveru a jsou uložena v kolekcích objektů. Struktura API byla
navržena tak, aby do projektu mohla být doimplementovaná databázová
vrstva bez nutnosti změn ostatních vrstev. Struktura backend projektu,
která je vložena do této práce je zjednodušena pro její větší přehlednost
(viz 9.4).
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src
docs....................................zdrojové soubory dokumentace
main........................................................................

java....................................zdrojové kódy implementace
controller.............vrstva zpracovávající dotazy uživatelů
domain...........................................doménové entity
repositoryInterface.....předpis rozhraní pro databázovou
vrstvu

fakerepository.......mock implementace databázové vrstvy
service............................................servisní vrstva

resources.............zdroje a konfigurace Spring Boot aplikace
test............................................................JUnit testy

Obrázek 9.4: Struktura Mock REST Api

Již z této struktury projektu je patrné, jak je implementace členěna na
jednotlivé vrstvy. Pro větší názornost je přidáno schéma zachycující tři zá-
kladní vrstvy (viz obr. 9.5). Tyto vrstvy budou blíže popsány v následujících
sekcích.

Obrázek 9.5: Zobrazení vrstev Mock Rest API

9.6.1 Vrstva kontrolerů

V kontrolerové vrstvě jsou definované dostupné operace API včetně je-
jich URL a parametrů. Po přijetí požadavku jsou v této vrstvě validovány
vstupní hodnoty parametrů. V případě nevalidního dotazu se v této vrstvě
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zachytí odpovídající výjimka a na základě výjimky je pak vytvořena chy-
bová zpráva, která je odeslána klientovi. V případě validního dotazu me-
tody kontroleru volají servisní metody, které vykonají potřebnou business
logiku a následně předají výsledek dotazu zpět do kontroleru. Kontroler
posléze zajistí odesílání výsledku klientovi.

9.6.2 Servisní vrstva

Metody servisní vrstvy obsahují business logiku, kterou je nutno vykonat
pro získání relevantního výsledku definovaných operací. Správnost imple-
mentace této logiky je ověřována sadou JUnit testů. V této vrstvě jsou
volané metody DAO vrstvy, které zajistí komunikaci s databází.

9.6.3 DAO vrstva

V této vrstvě jsou definované entity dané domény. Podle požadované funk-
cionality byla vytvořena rozhraní, která pak repozitáře jednotlivých tříd
musí kompletně implementovat. Prvotní implementací definovaných roz-
hraní je mock implementace, která nepracuje přímo s databázovým systé-
mem. Využívá testovací data vygenerovaná podle skriptů, které jsou ucho-
vány v kolekcích objektů po dobu běhu serveru.

Přestože tato implementace nekomunikuje se skutečnou databází, je
navržena tak, že kontroluje integritní omezení, vkládání duplicitních zá-
znamů, vrací chyby pro nenalezené objekty a vyvolává další výjimky pro
chybové stavy tak, jako by tomu bylo při použití skutečného databázového
systému.

Pro vytvoření další implementace, která již bude získávat data z data-
bázového systému stačí vytvořit další implementaci rozhraní v této vrstvě.
Poté bude stačit změnit referenci na tuto novou implementaci bez jakých-
koliv dalších zásahů do kódu servisní a kontrolerové vrstvy.

9.6.4 Serializace a deserializace

Pro serializaci a deserializaci je použita standardní knihovna Jackson, která
umožňuje mapovat instance JAVA objektů do JSON formátu a naopak. Pro
správné fungování konverze z JAVA objektů do JSON formátu a naopak
byly použity anotace Jackson knihovny. Bylo vytvořeno několik rozhraní,
která byla následně využita pro anotování jednotlivých atributů. Tímto pří-
stupem bylo docíleno, že se serializují do JSON formátu vždy jen atributy,
které jsou relevantní. Toto řešení pak vede i k minimalizaci velikosti vytvo-
řeného JSON objektu a menšímu přenosu dat mezi serverem a klientem.

Spring umožňuje nastavit, zda atributy bez @JsonView anotace budou
v serializovaném JSON objektu. Standardní chování je takové, že atributy
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bez této anotace nejsou serializované. Je však možné toto chování změnit
tak, že atributy bez @JsonView anotace jsou serializovány pro všechna roz-
hraní. Konfigurace inverzního chování je možné docílit tímto způsobem.

spring.jackson.mapper.default-view-inclusion=true.

Pro následující ukázku je použita právě tato inverzní konfigurace.

public class Ride implements Serializable {

@ApiModelProperty(value = "Identifikační číslo jízdy.")
private Integer id;

@ApiModelProperty(value = "Označení spoje.")
private Integer name;

@ApiModelProperty(value = "Řidič soupravy v~daném úseku.")
private Driver driver;

@ApiModelProperty(value = "Seznam vagónů a lokomotiv soupravy.")
private List<Vehicle> vehicles;

@ApiModelProperty(value = "Vlak konkrétního spoje")
@JsonBackReference
private Train train;
...

}

Kód 9.1: Ukázka anotací pro serializaci

9.6.5 Dokumentace

Dokumentace REST API je vytvořena pomocí nástroje Swagger. Dokumen-
tace je automaticky vygenerovaná ze Swagger anotací a Swagger tříd de-
finujících základní informace o projektu a další metadata. Dokumentace
popisuje všechny metody API a všechny entity vytvořeného modelu.

Projekt je sestavován programem Maven. A k jeho spuštění je možné
využít dvou různých profilů offline-docs a app-run.

Profil offline-docs slouží pouze k vygenerování offline dokumentace.
Výstupem je pak dokumentace v HTML a PDF souboru.

Profil app-run slouží ke spuštění backend aplikace. Při použití tohoto
profilu je kromě aplikace zpřístupněna i online verze dokumentace. Doku-
mentace je defaultně přístupná na adrese http://localhost:8080/swagger-
ui.html. Oproti offline dokumentaci tato online verze nabízí navíc ještě
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rozhraní pro testování jednotlivých metod API včetně předpřipravených
dotazů. Ukázka rozhraní API je znázorněna na obrázku 9.6.

Obrázek 9.6: Ukázka interaktivního rozhraní online API dokumentace

Podrobný návod ke spuštění online dokumentace včetně interaktiv-
ního rozhraní naleznete v uživatelské příručce v příloze E. Offline doku-
mentace je pak součástí přiloženého disku a je ji možné nalézt na cestě
src/docs/docsAPI.html.

9.6.6 Ukázka použití API

Tato sekce slouží jako ukázka použití API pomocí REST klienta. Následující
dotaz slouží k vyhledání spojů, které jsou v zadaném intervalu realizovány
alespoň jedním vlakem.
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metoda: GET
url: http://localhost:8080/spoje/1/hledej?cas=prijezd
&od=2018-11-12-0:00&do=2018-11-13-00:00

Kód 9.2: Ukázka dotazu pro REST API

Dotaz předpokládá spuštění backendu aplikace na lokálním počítači na
portu 8080. Ukázka odpovědi na dotaz je součástí přílohy B.2.

V případě, že dojde při zpracování dotazu k nějaké výjimce, uživatel
dostane odpovídající chybovou odpověd’. Například u dotazu, který má
neexistující id spoje, je vrácena následující odpověd’.

{
"timestamp": "2018-11-19T16:14:23.386+0000",
"status": 404,
"error": null,
"path": "/spoje/987/hledej",
"message": "Spoj se zadaným id neexistuje."
}

Kód 9.3: Ukázka chybové odpovědi REST API na GET dotaz

9.7 Vytvoření React aplikace

Tato sekce bude v rámci jednotlivých subsekcí popisovat implementaci jed-
notlivých částí frontend aplikace.

9.7.1 Struktura projektu

Struktura React aplikace byla vytvořena podle struktury ukázkového pro-
jektu react-union-boilerplate-liferay-basic[41]. Vytvořená struktura je zná-
zorněna na obrázku 9.7 a stěžejní části budou okomentovány v následují-
cím textu.
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dispatching-system-ui..2 build
liferay

amd-loader
ride-editor-portlet
route-detail-portlet
route-overview-portlet
train-overview-portlet
trainset-detail-portlet
trainset-overview-portlet

node-modules
packages

app-demo
library-ds
widget-route-detail
widget-route-overview
widget-train-overview
widget-trainset-detail
widget-trainset-editor
widget-trainset-overview

react
translations

cs.json
en.json

tools
amdLoaderScripts.js

babel.config.js
package.json
README.md
tests.Setup.js
union.config.js

Obrázek 9.7: Struktura frontend aplikace

liferay
Složka liferay obsahuje portlety a amd-loader pro načítání modulů.
Portlety generují statický obsah stránek včetně deskriptorů React
Union widgetu. Všechny tyto moduly je možné nasadit na portál.

node-modules
Složka node-modules je destinací, kam npm nástroj stahuje moduly
podle definovaných závislostí v souboru package.json.

translations
Složka translations obsahuje soubory ve formátu JSON obsahující
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překlady používaných pojmů do jednotlivých jazyků.

packages
V této složce je umístěna vytvořená aplikace se všemi React widgety
a knihovnou obsahující opakovaně používané komponenty. Každý wi-
dget má tuto strukturu:

react-widget..2 node_modules
src

actions
components
containers
reducers

package.json

Obrázek 9.8: Struktura Reat widgetu frontend aplikace

Ze struktury je patrné, že každý widget je samostatný modul. Apli-
kace pak tyto moduly načítá spolu s ostatními závislostmi a vytváří
pro ně mapování v souboru routes.js.

9.7.2 Vícejazyčnost

Podpora vícejazyčnosti je jedním z technických požadavků aplikace. Pro
podporu této funkcionality byla využita knihovna React-Intl. Tato knihovna
využívá a staví na rozhraní Intl24. Knihovnu je možné doinstalovat do apli-
kace pomocí nástroje npm.

9.7.2.1 Překlady do jednotlivých jazyků

Vytvořená aplikace podporuje v tuto chvíli český a anglický jazyk. Pro
každý z těchto podporovaných jazyků je vytvořen soubor definující pou-
žité pojmy aplikace a jejich význam (viz kód 9.4 a 9.5). Tyto soubory mají
formát jako klasický JSON soubor. Soubory jsou následně využity k dohle-
dávání překladů ve zvoleném jazyce na základě názvu atributů.

24ECMAScript Internationalization API poskytující formátování čísel, datumů a časů
v mnoha různých jazycích
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{
"label.dashboard": "Dispečerská tabule",
"label.trainSet": "Souprava",
"label.trainSets": "Soupravy",
"label.route": "Spoj",
"label.routes": "Spoje",
"label.train": "Vlak",
"label.trains": "Vlaky",
"label.routeSection": "Úsek",
"label.cars": "Vozy",
...

}

Kód 9.4: Ukázka části souboru cs.json definující české výrazy pro
použité termíny.

{
"label.dashboard": "Dashboard",
"label.trainSet": "Trainset",
"label.trainSets": "Trainsets",
"label.route": "Route",
"label.routes": "Routes",
"label.train": "Train",
"label.trains": "Trains",
"label.routeSection": "Route section",
"label.cars": "Cars",
...

}

Kód 9.5: Ukázka části souboru en.json definující anglické výrazy
pro použité termíny.

9.7.2.2 Inicializace react-intl v React aplikaci

Aplikace je napsaná tak, aby při inicializaci komponent zjistila prefero-
vaný jazyk z prohlížeče uživatele. Na základě zjištěného preferovaného
jazyku je předán komponentě IntlProvider jako parametr objekt definující
překlady v odpovídajícím jazyce. Tento způsob inicializace je naznačený
v ukázce kódu 9.6.
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import React from 'react';
import { IntlProvider, addLocaleData } from 'react-intl';
import cs from 'react-intl/locale-data/cs';
import en from 'react-intl/locale-data/en';
import App from './containers/App';

import messages_cs from '../../../react/translations/cs.json';
import messages_en from '../../../react/translations/en.json';

const messages = {
cs: messages_cs,
en: messages_en,

};

const language = navigator.language.split(/[-_]/)[0];
addLocaleData([...cs, ...en]);

const Root = () => (
<IntlProvider locale={language} messages={messages[language]}>
<App />

</IntlProvider>
);

export default Root;

Kód 9.6: Ukázka použití knihovny react-intl v rámci React komponenty
k internacionalizaci

9.7.2.3 Používání pojmů v komponentách

Po inicializaci react-intl v root komponentě je již možné používat tuto kni-
hovnu i v ostatních komponentách. Použití je demonstrováno na zjednodu-
šené komponentě Train představující konkrétní implementací spoje v urči-
tém termínu (viz kód 9.7). V ukázce jsou importované komponenty react-
intl knihovny, které se starají o vykreslení datumů, časů a termínů dle
standardů zvoleného jazyka.
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import React from 'react';
import { FormattedMessage,

FormattedDate,
FormattedTime,
injectIntl } from 'react-intl';

class Train extends React.Component {
...
render() {

const { intl } = this.props;
return (

<tr key={this.props.train.id} className="trainRow">
...
<td>

<FormattedDate value={this.props.train.arrivalTime} />
{' '}
<FormattedTime value={this.props.train.arrivalTime} />

</td>
<td>

<button className="btn btn-info"
onClick={...}>
{this.props.train.showRouteSections !== false
? intl.formatMessage({id:'button.hideRouteSecs'})
: intl.formatMessage({id:'button.showRouteSecs'})}

</button>
</td>
</tr>

);
}

}

Kód 9.7: Ukázka využívání funkcí react-intl knihovny.

9.7.3 Redux

Aplikace využívá knihovnu Redux pro správu stavu aplikace. Reduxu byla
věnovaná kapitola 6, v níž byly osvětleny základní principy této knihovny.
V této části již bude jen znázorněna integrace Reduxu do vytvářené React
Union aplikace.

V ukázce 9.8 je znázorněno přidání Reduxu do jednoho z widgetů.
V ukázce se vytváří sklad pro uchovávání stavu, obohacený o middleware,
který při spuštění mimo produkci loguje do konzole prohlížeče vyvolané
akce a změny stavu. Logování změn stavu v prohlížeči je užitečné pro od-
lad’ování programu při implementační fázi. Vytvořený sklad se předává
jako parametr komponentě Provider. Tato komponenta pak obaluje kom-
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ponenty, v kterých je možné číst stav aplikace.

import React from 'react';
import { createStore, applyMiddleware } from 'redux';
import { Provider } from 'react-redux';
import thunk from 'redux-thunk';
import { createLogger } from 'redux-logger';
import reducer from './reducers';
import App from './containers/App';

const middleware = [thunk];
if (process.env.NODE_ENV !== 'production') {
middleware.push(createLogger());

}

const store = createStore(reducer, applyMiddleware(...middleware));

const Root = () => (
<Provider store={store}>
<App />

</Provider>
);

export default Root;

Kód 9.8: Zjednodušená ukázka užití Reduxu v implementaci.

9.7.4 Obrazovky aplikace

Aplikace obsahuje šest obrazovek, které byly popsány v sekci 9.2. Tato část
bude popisovat jejich implementaci a bude doplněna o názorné ukázky.

9.7.4.1 Základní obrazovky

V aplikaci jsou celkem tři základní obrazovky – obrazovka spojů, souprav
a vlaků. Každá z těchto obrazovek poskytuje specifický pohled na data.

Obrazovka vlaků slouží k zobrazení vlaků, které realizují spoje. Obra-
zovka souprav nabízí pohled na vlaky přes soupravy, kterými jsou vlaky re-
alizovány. Obdobně pak obrazovka spojů umožňuje nahlížet na vlaky přes
spoje, které realizují.

Všechny tyto stránky mají obdobnou strukturu. V horní části stránky je
formulář pro vyhledávání. Pod ním jsou pak zobrazována data.

Formulářová část využívá knihovnu Material UI pro výběr datumů a
časů (viz obr. 9.9). Komponenty této knihovny jsou připraveny pro použí-
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vání v různých jazycích. Díky tomu je možné uživateli zobrazit komponenty
dle standardů zvoleného jazyku.

Obrázek 9.9: Screenshot Material UI komponent

Získaná data jsou zobrazována jako interaktivní tabulky, u kterých je
možné zobrazovat a skrývat detailnější informace. Na obrazovce vlaků je
možné zobrazovat a skrývat úseky vlaků. U obrazovky spojů je možné zob-
razovat a skrývat vlaky spoje. A stejně tak tomu je i u obrazovky souprav.
Pro dokreslení představy o vzhledu obrazovek je do práce přidán screen-
shot obrazovky vlaků (viz obr. 9.10).

9.7.4.2 Obrazovky detailů

V aplikaci existuje obrazovka detailu soupravy a obrazovka detailu spoje.
Obrazovky detailů vypadají obdobně jako základní obrazovky. Stejně jako
ony mají část pro formuláře a část pro zobrazování dat. Rozdílem oproti
základním obrazovkám však je, že jsou zobrazovány pouze vlaky vztahující
se k jednomu konkrétnímu spoji nebo soupravě. Obrazovku zobrazující
detail spoje je možné vidět na obrázku 9.11.
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Obrázek 9.10: Screenshot obrazovky přehledu vlaků
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9.7.4.3 Obrazovky editace souprav

Poslední vytvořenou stránkou je obrazovka pro editaci soupravy v daném
úseku. Konfigurace vlakové soupravy se může u konkrétního vlaku lišit na
konkrétních úsecích. K podpoře této funkcionality byla právě vytvořena
tato stránka.

REST API poskytuje metodu, která vrací všechny dostupné vagony a lo-
komotivy ve vlakovém nádraží v konkrétním čase. Dostupnost zdrojů je
vypočítávána na serveru podle zařazení jednotlivých vagonů a vlaků do
souprav, které realizují jízdy vlaků. Jedná se o poměrně náročnou operaci,
kdy je nutné vypočítat pro všechny vagony a lokomotivy, kde se v daném
čase nacházejí. Po dokončení výpočtu API vrací seznam všech dostupných
vagonů a lokomotiv.

Dostupné zdroje je pak možné přidávat nebo odebírat z vlakových souprav.
Stránka má v sobě integrované drag-n-drop rozhraní pro snazší manipu-
laci se zdroji.

9.7.5 Vytvoření vlastního tématu pro Liferay

Liferay poskytuje svým uživatelům několik základních témat. Standardní
témata jsou optimalizovaná a odladěná pro nejrůznější zařízení. Pro dosa-
žení specifického vzhledu je však někdy nutné vytvořit téma vlastní. Toho
je v Liferay možné docílit pomocí theme pluginu popsaného v sekci. 3.2.

Pro tuto aplikaci je vytvořeno téma pomocí nástroje Liferay Theme Ge-
nerator. Tento nástroj je možné nainstalovat pomocí npm. K jeho použití
je nutné nainstalovat také moduly Gulp25 a Yeoman26. Při práci na ope-
račním systému Windows je ještě nutné doinstalovat SaSS27. Po nainsta-
lování všech potřebných nástrojů je možné spustit přes příkazový řádek
příkaz yo liferay-theme pro vytvoření nového tématu. Po spuštění příkazu
je možné specifikovat jméno vytvořeného pluginu a ID stávajícího tématu,
z kterého se má nové téma vytvořit.

Ve vygenerovaném projektu je na cestě src/css uložen soubor _cus-
tom.scss, ve kterém je možné nadefinovat pomocí kaskádových stylů po-
žadovaný vzhled HTML elementů. Téma vytvořené pro potřeby aplikace
dispečinkového systému rozšiřuje standardní téma navíc o CSS soubory
pro dosažení specifického vzhledu, fonty a obrázky.

25nástrojová sada pro automatizaci časově náročných úkolů při vývoji webových apli-
kací

26nástroj pro generování počátečních šablon projektů
27rozšíření kaskádových stylů, které je se všemi verzemi CSS kompatibilní
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Obrázek 9.11: Screenshot obrazovky detailu spoje
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Obrázek 9.12: Screenshot anglické verze obrazovky detailu spoje

Vytvořené nakonfigurované téma je možné pomocí příkazu gulp deploy

nasadit na portál. V administračním rozhraní portálu je pak možné nasta-
vit toto téma k jednotlivým stránkám a docílit tak požadovaného vzhledu.
Projekt vytvořeného tématu je součástí src souboru přiloženého disku.
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Závěr

V rámci této diplomové práce byly analyzovány možnosti integrace CMS
systému Liferay s JavaScriptovými technologiemi. Detailně byly analyzo-
vány zejména možnosti integrace knihovny React s tímto CMS systémem.
Na základě srovnání jednotlivých metod bylo zvolené řešení pro imple-
mentaci aplikace.

V praktické části byla vytvořena backend a frontend aplikace pokrýva-
jící vybranou funkční část dispečinkového systému vlakové dopravní spo-
lečnosti.

Backend aplikace je vytvořen ve frameworku Spring Boot a poskytuje
API rozhraní zdokumentované pomocí nástroje Swagger. Frontend apli-
kace je pak implementovaná pomocí technologií React a Redux a využívá
framework React Union, který zajišt’uje integraci s Liferay portálem.

Splnění cílů práce

V této sekci bude sumarizováno, jakým způsobem byly splněny jednotlivé
požadavky této diplomové práce.

1. Seznamte se s možnostmi integrace Liferay a JavaScriptu a proved’te
rešerši.

V rámci práce byly analyzovány možnosti integrace CMS Liferay od
verze 7.0 s JS technologiemi. Zvláštní pozornost pak byla věnována
možnostem integrace populárních frameworků pro tvorbu uživatel-
ského rozhraní.

2. Porovnejte mezi sebou jednotlivé metody integrace.
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Práce obsahuje srovnání metod integrace CMS Liferay s knihovnou
React. Výstupy tohoto srovnání byly zohledněny při výběru metody
integrace pro implementaci aplikace.

3. Vyberte, nebo vytvořte metodu integrace, která bude nejlépe splňo-
vat uvedené požadavky:

• vytvoření struktury projektu

• hot reload

• vložení JavaScriptu do aplikace

• uchování stavových informací

• sdílení kontextu mezi komponentami

Na základě srovnání byl pro integraci zvolen framework React Union,
který nejlépe splňuje uvedené požadavky.

4. Navrhněte strukturu projektu.

Navržená struktura vychází ze struktury ukázkového projektu fra-
meworku React Union. Zmiňovaný ukázkový projekt je určený jako
výchozí bod pro tvorbu aplikací využívajících tento framework. Struk-
tura byla pouze rozšířena o další potřebné moduly.

5. Vytvořte mock REST API.

V rámci této práce byla vytvořena Spring Boot aplikace poskytu-
jící REST API. Databázová vrstva není postavena na žádném data-
bázovém systému, ale poskytuje mock data uchovávaná v kolekcích
po dobu spuštění serveru. Struktura API je navržena tak, aby bylo
možné nahradit mock databázové vrstvy skutečnou implementací bez
zásahů do servisní a kontrolerové vrstvy API. Projekt mock REST API
je včetně dokumentace součástí DVD disku přiloženého k této práci.

6. Vytvořte frontend aplikaci pokrývající vybranou funkční část systému.
Byla vytvořena frontend aplikace obsahující šest základních obra-
zovek. Jedná se o přehledy vlaků, souprav a spojů, detaily spojů
a souprav a editaci souprav.

Návrhy do budoucna

Implementace databázové vrstvy REST aplikace

Na straně backend aplikace by spočívalo rozšíření zejména v implemen-
taci databázové vrstvy. Bez tohoto rozšíření není možné nasadit aplikaci do
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produkčního prostředí. V současné podobě je vytvořený pouze mock data-
bázové vrstvy. Data jsou generovaná pomocí vytvořených skriptů a uchová-
vaná v kolekcích po dobu spuštění serveru. Struktura aplikace je pro toto
rozšíření připravená tak, aby stačilo pouze současnou mock implementaci
nahradit skutečnou implementací.

Rozšíření pokrytí životního cyklu

V případě potřeby je možné doplnit funkcionalitu tak, aby byl pokrytý celý
životní cyklus spojů, souprav a vlaků. V aktuální verzi UI aplikace napří-
klad chybí obrazovka pro definování nových spojů nebo vlaků.

Rozšíření o standardní funkcionalitu portálu

Platforma Liferay je velice úspěšná zejména v oblasti podnikových intra-
netů a extranetů. Využití této platformy dává možnost snadněji obohatit
aplikaci o standardní funkcionalitu portálu.

Zhodnocení využité metody integrace

Pro integraci Liferay a React byl využit framework React Union. Jedná se
o framework, jehož první verze byla publikována v open-source podobě
teprve 16. ledna 2018. Jedná se tedy o velice novou technologii.

React Union přichází s řešením určitých problémů typických pro inte-
graci JavaScriptu s CMS systémy. Tento framework pracuje s virtuálním
DOMem a usnadňuje udržování stavu aplikace, sdílení stavu mezi React
komponentami a eliminuje problémy efektivního vývoje.

Za hlavní přínos React Unionu považuji, že poskytuje nástroje umožňu-
jící vyvíjet poměrně velkou část aplikace bez spuštěného portálu. Spuštěný
Liferay portál spotřebuje značnou část zdrojů, které potom můžou chybět
dalším aplikacím. Opakované spouštění portálu a nahrávání jednotlivých
modulů jsou časově náročné operace, které zpomalují samotný vývoj apli-
kací. Možnost částečně se oprostit od Liferay při implementaci pomáhá
k zefektivnění procesu vývoje aplikací.

Tento framework navíc tvoří určité rozhraní mezi CMS systémem a Re-
act aplikací. Tvůrci tohoto frameworku uvádějí, že jedním z hlavních dů-
vodů vyvinutí React Unionu bylo, aby co nejvíce odstínili frontend vývojáře
od implementačních detailů systému Liferay. Ti se pak mohou soustředit
na svoji specializaci, kterou je vývoj frontend aplikací.

Tyto popsané vlastnosti se ukázaly být užitečné i při implementaci apli-
kace pro účely této diplomové práce.
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Závěr

Největší zápory použití této technologie vyplývaly z její poměrně krátké
historie. První verze tohoto frameworku postrádaly kvalitní dokumentaci a
neexistovaly téměř žádné ukázky, jak framework používat. Počáteční verze
navíc nebyly zcela odladěné a obsahovaly některé chyby. Sám jsem objevil
a nahlásil tvůrcům na GitHubu dva blockery, které však tým tvůrců dokázal
poměrně rychle opravit.

Během téměř jednoho roku od open-sourcování bylo vydáno 11 nových
verzí frameworku. Integrace některých z těchto verzí vyžadovaly poměrně
rozsáhlé změny vytvářené aplikace a tento fakt ztěžoval proces vývoje.
Praktická aplikace vytvořená v rámci této práce využívá verzi frameworku
0.9. K této verzi je již dostupná i velice přehledná dokumentace a verze se
jeví jako stabilní.

Přes popsané nesnáze při vývoji aplikace hodnotím framework React-
Union velice pozitivně. V brzké době by měla být publikována nová verze
frameworku 2.0 s novými funkcemi, které by mohly přinést další bene-
fity z používání této technologie. React Union se navíc neomezuje jen na
integraci Liferay s JS technologiemi, ale je ho možné aplikovat i v kombi-
naci s dalšími CMS. Z těchto důvodů je možné očekávat, že se tento fra-
mework v budoucnu dočká většího uplatnění při integraci CMS systémů
a JavaScriptových technologií.
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Příloha A

Seznam použitých zkratek

AMD Asynchronous module definition

CE Community Edition

CMS Content Management System

DHTML Dynamic Hypertext Markup Language

DOM Document Object Model

DXP Digital Experience Platform

EE Enterprise Edition

FTP File Transfer Protocol

GPL General Public License

GUI Graphical User Interface

HTML Hypertext Markup Language

IIS Internet Information Service

JAR Java ARchive

JS JavaScript

JSON JavaScript Object Notation

JSP Java Server Pages

JSX JavaScript XML

LDAP Lightweight Directory Access Protocol
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A. Seznam použitých zkratek

LGPL Lesser General Public License

NTLM NT LAN Manager

OS Operating System

OSGi Open Services Gateway initiative

PHP Hypertext Preprocessor

REST Representational State Transfer

RSS Rich Site Summary

SDK Software Development Kit

SEO Search Engine Optimization

SSO Single Sign On

UI User Interface

URL Uniform Resource Locator

WCM Web Content Management

XHTML Extensible Hypertext Markup Language

YUI Yahoo! User Interface Library
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Příloha B

Ukázka odpovědi REST API

Tato příloha obsahuje ukázku serializovaného JSON objektu. Serializovaný
objekt je odpovědí na následující dotaz pro vyhledání spojů, které jsou
v zadaném intervalu realizovány alespoň jedním vlakem.

metoda: GET
url: http://localhost:8080/spoje/1/hledej?cas=prijezd
&od=2018-11-12-0:00&do=2018-11-13-00:00

Kód B.1: Ukázka metody GET pro vyhledání spojů

{
"id": 1,
"name": "R01-07-01",
"from":{"id": 1, "location": "Praha"},
"to":{"id": 7, "location": "Bohumín"},
"departureTime": "2018-01-01T05:20:00.000+0000",
"arrivalTime": "2018-01-01T08:50:00.000+0000",
"trains":[
{
"id": 123,
"driver": null,
"departureTime": "2018-11-12T05:20:00.000+0000",
"arrivalTime": "2018-11-12T08:50:00.000+0000",
"trainSet":{
"id": 1,
"name": "Souprava B",
"vehicles":[
{"id": 1, "name": "LOK-18:0001", "description": "El. lokomotiva"},
{"id": 101, "name": "JI-18:0001", "description": "Jídelní vůz"},
{"id": 4, "name": "OS-18:0004", "description": "Osobní vůz"}

]
},
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"rides":[
{
"id": 732,
"driver":{"id": 1, "firstname": "Jiří", "lastname": "Novák", "phone":

"723 123 456"},
"vehicles":[
{"id": 24, "name": "OS-18:00024", "description": "Osobní vůz"},
{"id": 124, "name": "JI-18:00024", "description": "Jídelní vůz"},
{"id": 24, "name": "LOK-18:00024", "description": "El. lokomotiva"}

],
"routeSection":{
"id": 0,
"from":{"id": 1, "location": "Praha"},
"to":{"id": 2, "location": "Kolín"},
"departureTime": "2018-01-01T05:20:00.000+0000",
"arrivalTime": "2018-01-01T05:57:00.000+0000"

}
},
{
"id": 733,
"driver":{"id": 1, "firstname": "Jiří", "lastname": "Novák", "phone":

"723 123 456"},
"vehicles":[
{"id": 24, "name": "OS-18:00024", "description": "Osobní vůz"},
{"id": 124, "name": "JI-18:00024", "description": "Jídelní vůz"},
{"id": 24, "name": "LOK-18:00024", "description": "El. lokomotiva"}

],
"routeSection":{
"id": 1,
"from":{"id": 2, "location": "Kolín"},
"to":{"id": 3, "location": "Pardubice"},
"departureTime": "2018-01-01T05:58:00.000+0000",
"arrivalTime": "2018-01-01T06:17:00.000+0000"

}
},
{"id":734, "driver":{"id":1, "firstname": "Jiří", "lastname": "Novák", ...},
{"id":735, "driver":{"id":1, "firstname": "Jiří", "lastname": "Novák", ...},
{"id":736, "driver":{"id":1, "firstname": "Jiří", "lastname": "Novák", ...},
{"id":737, "driver":{"id":1, "firstname": "Jiří", "lastname": "Novák", ...}
]

}
]
}

Kód B.2: Ukázka odpovědi REST API na GET dotaz
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Příloha C

REST API

V této příloze budou popsané nabízené metody vytvořeného REST API. Pro
lepší přehlednost budou metody API rozděleny dle kontrolerů.

C.1 Depot kontroler

Depot kontroler vystavuje metody pro správu dostupnosti vozů a vlaků
v depu.

1. Zobrazí dostupné vlaky a vagony v depu pro zvolený časový
interval.

GET /depa/{id}/dostupnost

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Path id 3 ID depa integer(int32)
Query do 7 konec časového intervalu string
Query od 7 začátek čas. intervalu string

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
200 Úspěšně vrácené detailní informace o depu, jeho

vozech a vlacích.
AvailableVehicles

401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Depo se zadaným identifikátorem neexistuje. No Content
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C.2 Ride kontroler

Ride kontroler vystavuje operace týkající se jízdy a konfigurace soupravy
pro úseky jízdy.

1. Zobrazí detail jízdy podle zadaného identifikátoru.

GET /jizdy/{id}

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Path id 3 ID jízdy integer(int32)

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
200 Úspěšně vrácená jízda. Ride
401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Jízda se zadaným identifikátorem neexistuje. No Content

2. Upraví existující záznam jízdy a upraví konfiguraci v daném
úseku.

PUT /jizdy/{id}/konfigurace

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Path id 3 ID jízdy integer(int32)
Body ride 3 json objekt jízdy Ride

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
201 Úspěšně uložené změny pro jízdu. Ride
400 Jízda není ve správném formátu. No Content
401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Jízda se zadaným identifikátorem neexistuje. No Content
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C.3. Route kontroler

C.3 Route kontroler

Route kontroler vystavuje operace týkající se obrazovky spojů.

1. Vytvoří spoj a vrátí vytvořený objekt v json formátu.

POST /spoje/

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Body route 3 json objekt spoje Route

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
201 Úspěšně uložený spoj. Route
400 Vkládaný objekt není ve správném formátu. No Content
401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Not Found No Content

2. Zobrazí seznam všech spojů pro zvolený časový interval.

GET /spoje/hledej

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Query cas 7 typ času (příjezd, odjezd) string
Query do 7 konec časového intervalu string
Query od 7 začátek čas. intervalu string

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
200 Úspěšně vrácený seznam spojů pro interval. Po-

kud není vyplněn některý z časových údajů od, do,
je tento údaj nahrazen aktuálním datem s časem
0:00 pro od a 23:59 pro do. Defaultně se vyhledá-
vají vlaky, které jsou aktuálně na cestě.

Iterable«Route»

401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Not Found No Content
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3. Zobrazí detail spoje podle jeho identifikátoru.

GET /spoje/{id}

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Path id 3 ID spoje integer(int32)

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
200 Úspěšně vrácené detailní informace o spoji. Route
401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Spoj se zadaným identifikátorem neexistuje. No Content

4. Upraví existující záznam spoje podle předaného identifikátoru.

PUT /spoje/{id}

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Path id 3 ID spoje integer(int32)
Body route 3 json objekt spoje Route

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
201 Úspěšně uložené změny pro daný spoj. Route
400 Vlakový spoj není ve správném formátu. No Content
401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Spoj se zadaným identifikátorem neexistuje. No Content
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5. Smaže spoj se zadaným identifikátorem.

DELETE /spoje/{id}

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Path id 3 ID spoje integer(int32)

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
200 Spoj byl úspěšně smazán No Content
204 No Content No Content
401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Spoj se zadaným identifikátorem neexistuje. No Content

6. Zobrazí vlakové spoje podle identifikátoru včetně jeho vlaků
v daném časovém intervalu.

GET /spoje/{id}/hledej

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Path id 3 ID spoje integer(int32)
Query cas 7 typ času (příjezd, odjezd) string
Query do 7 konec časového intervalu string
Query od 7 začátek čas. intervalu string

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
200 Úspěšně vrácený objekt spoje. Route
401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Spoje se zadaným identifikátorem neexistuje. No Content
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C.4 Train kontroler

Train kontroler vystavuje operace týkající se obrazovky vlaků.

1. Zobrazí seznam všech vlaků pro zvolený časový interval.

GET /vlaky/hledej

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Query cas 7 typ času (příjezd, odjezd) string
Query do 7 konec časového intervalu string
Query od 7 začátek čas. intervalu string

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
200 Úspěšně vrácený seznam vlaků pro interval. Pokud

není vyplněn některý z časových údajů od, do, je
tento údaj nahrazen aktuálním datem s časem 0:00
pro od a 23:59 pro do. Pokud není vyplněn para-
metr cas, defaultně se vyhledávají vlaky, které jsou
aktuálně na cestě.

Iterable«Train»

401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Not Found. No Content

2. Zobrazí detail vlaku podle jeho identifikátoru.

GET /vlaky/{id}

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Path id 3 ID spoje integer(int32)

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
200 Úspěšně vrácené detailní informace o vlaku. Train
401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Not Found No Content
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C.5 Trainset kontroler

Trainset kontroler vystavuje operace pro administraci vlakových souprav.

1. Vytvoří vlakovou soupravu a vrátí vytvořený objekt.

POST /soupravy/

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Body trainSet 3 json objekt vlak. soupravy TrainSet

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
201 Úspěšně uložená vlaková souprava. Route
400 Vkládaný objekt není ve správném formátu. No Content
401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Not Found No Content
409 Vlaková souprava s tímto názvem již existuje. No Content

2. Upraví existující záznam vlakové soupravy podle předaného
identifikátoru.

PUT /soupravy/{id}

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Path id 3 ID soupravy integer(int32)
Body trainSet 3 json objekt vlak. soupravy TrainSet

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
201 Úspěšně uložené změny vlakové soupravy. TrainSet
400 Vlaková souprava není ve správném formátu. No Content
401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Vlaková souprava se zadaným identifikátorem ne-

existuje.
No Content

409 Vlaková souprava s tímto názvem již existuje. No Content

101



C. REST API

3. Zobrazí seznam všech souprav pro zvolený časový interval.

GET /soupravy/hledej

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Query cas 7 typ času (příjezd, odjezd) string
Query do 7 konec časového intervalu string
Query od 7 začátek čas. intervalu string

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
200 Úspěšně vrácený seznam vlakových souprav pro

interval. Pokud není vyplněn některý z časových
údajů od, do, je tento údaj nahrazen aktuálním da-
tem s časem 0:00 pro od a 23:59 pro do. Pokud
není vyplněn parametr cas, defaultně se vyhledá-
vají soupravy, které jsou aktuálně na cestě.

Iterab«TrainSet»

401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Not Found No Content

4. Smaže vlakovou soupravu se zadaným identifikátorem.

DELETE /soupravy/{id}

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Path id 3 ID spoje integer(int32)

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
200 Vlaková souprava byla úspěšně smazána. No Content
204 No Content No Content
401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Vlaková souprava se zadaným identifikátorem ne-

existuje.
No Content
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5. Zobrazí vlakovou soupravu podle identifikátoru soupravy s je-
jími vlaky v daném časovém intervalu.

GET /soupravy/{id}/hledej

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Path id 3 ID soupravy integer(int32)
Query cas 7 typ času (příjezd, odjezd) string
Query do 7 konec časového intervalu string
Query od 7 začátek čas. intervalu string

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
200 Úspěšně vrácený objekt vlakové soupravy. TrainSet
401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Vlaková souprava se zadaným identifikátorem ne-

existuje.
No Content

6. Zobrazí spoje vlakové soupravy.

GET /soupravy/{id}/spoje

Parametry metody

Typ Jméno Povinný Popis Schéma
Path id 3 ID spoje integer(int32)

Odpovědi metody

HTTP kód Popis Schéma
200 Úspěšně vrácené spoje vlakové soupravy. TrainSet
401 Unauthorized No Content
403 Forbidden No Content
404 Vlaková souprava se zadaným identifikátorem ne-

existuje.
No Content
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Příloha D

Obsah přiloženého CD

readme.txt.......................................stručný popis obsahu CD
src

bin...........................skripty pro usnadnění instalace aplikace
docs.............................................dokumentace REST API
impl.......................................zdrojové kódy implementace

dispatching-system-fake-rest........zdrojové kódy REST API
dispatching-system-ui...............zdrojové kódy UI aplikace
ds-theme.............................zdrojové kódy Liferay tématu

jars...................................zkompilované aplikace a moduly
thesis......................zdrojové soubory práce ve formátu LATEX

text................................................................text práce
thesis.pdf.................................text práce ve formátu PDF
thesis.ps.................................... text práce ve formátu PS
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Příloha E

Instalační příručka

Aplikace může být spuštěna na libovolném operačním systému. V následu-
jících sekcích najdete kompletní návod pro spuštění aplikace.

E.1 REST API

E.1.1 Prerekvizity

• nainstalované JDK, doporučená verze: JDK 1.8.0.181

• nainstalovaný program Maven, doporučená verze: Maven 3.5.4

E.1.2 Spuštění REST API na Windows

1. Zkopírujte složku src na lokální disk.

2. Přejděte do složky src/bin/ na lokálním disku.

3. Spust’te soubor runRESTBackend.bat.

4. Otevřete webový prohlížeč na adrese http://localhost:8080/.

Zpráva Welcome to Dispatching System REST API signalizuje spuš-
těné API.

E.1.3 Spuštění REST API na libovolném OS

1. Zkopírujte složku src/impl/dispatching-system-fake-rest z přiloženého
disku na lokální disk.

2. Spust’te příkazový řádek.

3. Přejděte do složky src/impl/dispatching-system-fake-rest na lokálním
disku.
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4. Spust’te následující příkaz k sestavení a spuštění projektu.
mvn clean install -DskipTests spring-boot:run -P app-run

5. Otevřete webový prohlížeč na adrese http://localhost:8080/.

Zpráva Welcome to Dispatching System REST API signalizuje spuš-
těné API.

E.1.4 Komunikace s API

S REST API je možné komunikovat přes libovolnou Rest Client aplikaci.
Na adrese http://localhost:8080/swagger-ui.html je dostupná online do-

kumentace včetně interaktivního rozhraní. Toto rozhraní také umožňuje
komunikovat s API.
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E.2 React aplikace

E.2.1 Prerekvizity

• nainstalovaný program Node.js, minimální verze: Node 10.12.0

• nainstalovaný program Yarn, minimální verze: Yarn 1.5.1

E.2.2 Spuštění React aplikace bez Liferay

Pozn. Před spuštěním React aplikace je vhodné mít spuštěné i REST API.

1. Zkopírujte složku src/impl/dispatching-system-ui z přiloženého disku
na lokální disk.

2. Spust’te příkazový řádek.

3. Přejděte do složky src/impl/dispatching-system-ui.

4. Spust’te následující příkaz yarn && yarn start k sestavení a spuštění
projektu.

5. Otevřete webový prohlížeč na adrese http://localhost:3300/.

Pozn. Aplkace spuštěná tímto způsobem běží bez využití Liferay. Tento
mód je používaný během implementační fáze pro usnadnění a urych-
lení vývoje aplikace.

Aplikace vykresluje widgety na základě obsahu souboru index.ejs ve
složce src/impl/dispatching-system-ui/packages/app/public. V tomto
souboru jsou umístěné všechny widgety využívané na stránkách dis-
pečinkového systému. Pro zobrazení daného widgetu je třeba odko-
mentovat odpovídající deskriptor widgetu. Ve výchozím nastavení je
odkomentovaný deskriptor pro přehled vlaků – po spuštění aplikace
se zobrazí v dev módu obrazovka přehledu vlaků.

109



E. Instalační příručka

E.3 Liferay

E.3.1 Prerekvizity

• nainstalované JDK, doporučená verze: JDK 1.8.0.181

• nainstalovaný Liferay portál, doporučená verze: Liferay CE 7.0-ga4
s Tomcat aplikačním serverem, doporučená verze: Tomcat 8.0.32

E.3.2 Spuštění portálu Liferay

Pozn. Před spuštěním Liferay portálu je vhodné mít spuštěné i REST API.

1. Přejděte do složky, ve které máte nainstalovaný Liferay portál.

2. Přejděte do složky tomcat-8.0.32/conf a upravte port v souboru
server.xml.

Pozn. REST API defaultně běží na portu 8080 stejně jako Liferay.
Proto je nutné upravit port v souboru server.xml. Port je možné
nastavit na hodnotu 8081 (viz ukázka kódu E.1), pokud není ob-
sazený. Popř. je možné využít jakýkoliv jiný volný port.

<Connector port="8081" protocol="HTTP/1.1"
connectionTimeout="20000"
redirectPort="8443" URIEncoding="UTF-8" />

Kód E.1: Ukázka nastavení portu Tomcat serveru pro Liferay portál

3. Přejděte do složky tomcat-8.0.32/bin a spust’te soubor startup.bat
(Windows), popř. startup.sh (Unix).

Vyčkejte na spuštění portálu. Tato operace může trvat několik minut.

4. Otevřete webový prohlížeč na adrese http://localhost:8081/.

E.3.3 Import modulů a stránek

Do běžící instance Liferay je třeba nahrát moduly widgetů. Dalším nezbyt-
ným krokem pro spuštění aplikace je naimportování vytvořených stránek
dispečinkového systému včetně tématu. Oba tyto kroky budou v této části
popsané.
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E.3.3.1 Import modulů

Přiložený disk obsahuje ve složce src/jars všechny potřebné zkompilované
portlety a témata.

Seznam přiložených souborů, které je třeba nahrát do Lliferay portálu,
je zobrazený v následujícím seznamu.

• ds-theme.war

• eu.reactunion.boilerplate.liferay-amd-loader.jar

• org.cvut.fit.rajdlja1.ds.route-overview-portlet-1.0.0.jar

• org.cvut.fit.rajdlja1.ds.trainset-overview-portlet-1.0.0.jar

• org.cvut.fit.rajdlja1.ds.train-overview-portlet-1.0.0.jar

• org.cvut.fit.rajdlja1.ds.trainset-detail-portlet-1.0.0.jar

• org.cvut.fit.rajdlja1.ds.route-detail-portlet-1.0.0.jar

• org.cvut.fit.rajdlja1.ds.trainset-editor-portlet-1.0.0.jar

Všechny tyto soubory je třeba zkopírovat do složky deploy lokální insta-
lace Liferay portálu. Běžící instance portálu obstará načítání modulů a po
dokončení načítání moduly nastartuje. Informace o instalaci a spouštění
modulů jsou přidávány do logu Liferay.

E.3.3.2 Import stránek přes rozhraní Liferay

Pro usnadnění importu stránek do Liferay portálu obsahuje přiložené CD
na cestě src/jars soubor ds-liferay-export.lar. Tento soubor se importuje
do Liferay přes administrační rozhraní. Postup k importování je popsaný
v následujících krocích:

1. Otevřete webový prohlížeč na adrese http://localhost:8081/.

2. Přihlaste se jako administrátor do portálu Liferay.

3. V sekci Manage Pages otevřete záložku Publishing a vyberte možnost
Import.

4. Klikněte na Tlačítko + pro import stránek.

5. Vyberte soubor ds-liferay-export.lar.

6. Vyplňte formulář dle přiložené ukázka (viz obr. E.2).
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7. Potvrd’te formulář stiskem tlačítka Import.

Po provedení těchto kroků by měly být naimportované všechny stránky
aplikace, včetně jejich vzhledu a widgetů.

Obrázek E.1: Screenshot importování stránek do Liferay portálu
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Obrázek E.2: Screenshot konfigurace importu stránek do Liferay portálu
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