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Mikä Visual Studio T4 on? 

• Template-markup tyyppinen koodigeneraattori 

 

• Microsoftin koodigeneroinnin pohjateknologia 
– DSL (Domain-Specific-Language) Toolkit 

– ASP.NET MVC 

– Entity Framework 

 

• Syntynyt jo Visual Studio 2005 aikana 
– Guidance Automation Toolkit (GAT) 



Mitä ongelmaa koodigenerointi 
ratkaisee? 

 

• Joukon ongelmia, joita kenelläkään ei ole 

 

• Mahdollistaa oman kehityksen tehostamisen 
radikaalisti automaation avulla 
– Myös omien tuotosten helppokäyttöisen jakamisen 

 

• Automaatio mahdollistaa skenaarioita, jotka eivät 
ole realistisia ilman automaatiota 



T4 Demosessio 

 

• Kaikki esityksen materiaali löytyy täysin 
avoimesti githubista 
– https://github.com/kallex/MSTechDays2012Demos/downloads 

– git clone git://github.com/kallex/MSTechDays2012Demos.git 

• Englanninkieliset videodemonstraatiot: 
– http://abstractiondev.wordpress.com/demo-videos/ 
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Aputyökalut Visual Studion lisäksi 

 

• Tangible T4 editor 

– Intellisense T4:ään 

 

• T4 Toolbox  

– Avoin laajennus T4:n toiminnallisuuteen 

– ”T4ScriptFileGenerator” työkalun lisäys VS:ään 

 



Esityksen jäsennys 

• T4 teknologiaperusteet 

– Tyhjältä pöydältä rakentuvat ”Basic” demot 

 

• Koodigeneroinnin hallinta 

– Asteittain hallintaan siirtyvät ”Advanced” demot 

 

• Käytännöllinen ja tehokas tapa hallintaan 

– XML + Intellisense tuettu rakenne ja generointi 



T4 puhtaalta pöydältä 

• ”Hello World” .txt 

 

• Web ”template-markup” tyyppinen 
– .html-intellisense 

 

• Tagit  
– korvaukseen <#= #>  

– suoritukseen <# #> (ja <#+ #>) 

– this. generaattoriapumetodit 



BASIC DEMO 1, 2, 3, 4, 5 
”Hello World”, Web-markup, evaluointi ja suorituslohkot 



Suorituslohkot ja include filet 

• Suorituslohkotagit 

– Alkusuorituslohkon <# #> 

– <#+ #> - luokkatagit 

 

• Include filet 

– Yhteiskäyttöisyys T4 suoritusten puolella 



BASIC DEMO 6, 7 
Suorituslohkot ja niiden erot <# #> ja <#+ #>, .ttinclude filet 



Mitä tapahtuu teknisesti? 

• TextTemplatingFileGenerator 
– Tuottaa outputin suoraan 

– Muuntaa templaten (huom! Ei outputtia!) C#-koodiksi, 
kääntää koodin ja ajaa käännetyn koodin heti 

 

• TextTemplatingFilePreprocessor 
– Tuottaa itsenäisesti ajettavan generaattorin 

– Muuntaa templaten C# koodiksi, ja tuottaa outputiksi 
kyseisen koodin, joka käännetään jälkeenpäin 
ajettavaksi generaattoriksi  

 



BASIC DEMO 8 
TextTemplatingFileGenerator vs. TextTemplatingFilePreprocessor 



KOODIGENEROINNIN HALLINTA 
Edellytykset koodigeneroinnin laajamittaiseen käyttöön 



Koodigeneroinnin hallinta 

• Automaation tuki myös T4:n tekemiseen 
• Muiden kuin .tt tiedostojen muutosten automatisointi 
• Ulkoisen lähteen käyttö generoinnissa 

– Luokkien generointi .txt-tiedoston pohjalta 

• Erotetaan suora tiedoston luku generoinnista  
– T4 prosessin sisäinen luokkarakenne 

• Määritetään selkeä välikerros lähdetiedon ja generoinnin 
väliin 
– Hallinta siihen mistä generoidaan ja mitä 

• Laajennetaan mallia hallitusti rakenne edellä 
– Lisätään luokkien lisäksi propertyt  
– .txt  välikerroksen luokkarakenne  generointi 

 



ADVANCED DEMO 1 
Muun, kuin .tt tiedoston muutoksiin reagointi T4:llä 



Yhteenveto Advanced Demo 1 

 

• T4 automaatio voidaan ulottaa myös .tt 
tiedostojen ulkopuolelle 

 

• T4 on kuin mikä tahansa sovellus 
– Voi kutsua ulkoista koodia 

– Ajaa eri prosessissa VS:n kanssa (ainakin custom 
hostin alla) 

– Ei lukitse tiedostoja VS:n prosessiin 



ADVANCED DEMO 2 
Luokkien generointi .txt tiedon sisällön pohjalta 



Yhteenveto Advanced Demo 2 

 

• Erotetaan generaattorin logiikka lähtötiedosta 

 

• Generaattoria voidaan jakaa ja ylläpitää 
itsenäisesti 



ADVANCED DEMO 3 
T4 prosessin luokkarakenne lukemisen ja generoinnin väliin 



Yhteenveto Advanced Demo 3 

 

• Tunnistetaan ohjaava rakenne 

 

• Ei lähtötiedon tai generaation lopputuloksen 
mukaan taivuttamista 

– Taivutetaan generoinnin kohteen mukaan 

– Lopputuloksen generointi on suoraviivaista 



ADVANCED DEMO 4 
Vastuun siirto T4 luokkarakenteelle 



Yhteenveto Advanced Demo 4 

 
• Määrämuotoistetaan rakenne 

– Koodigeneroinnin ongelmat ovat hallinnan puutteessa 

 
• Näennäistä lisätyötä implisiittiselle luokkarakenteelle 

– ... Joka ohjautuu joko inputin tai outputin mukaan muuten 
 

• Helpottaa hallintaa ja elinkaaren yli tapahtuvaa 
ylläpidettävyyttä 
 

• Normaalia, perusteltua sovellusarkkitehtuuria 
 
 



ADVANCED DEMO 5 
Laajennetaan luokkarakenne-lähtöisesti sisäänlukua ja generointia 



Yhteenveto Advanced Demo 5 

 

• Laajennuksen tekemisen prosessi on 
yksiselitteinen 

 

• Todennäköistä, että eri kehittäjät päätyvät 
hyvin samannäköiseen ratkaisuun 

– Ainakin tunnistavat osa-alueet 



KÄYTÄNNÖLLISEN TEHOKAS VERSIO 
XML + Intellisense tuettu rakenne ja generointi 



T4 tekemisen tehostaminen 

 

• XML Skeema määrittää mallin 
– T4 Toolbox + T4 ajaa xsd.exe:llä serialisointiluokat 

– Intellisense + tooltip tuettu XML korvaa .txt:n 

 

• Skeema + serialisointiluokat tuovat T4 tehot 
– T4 include-teknologian kautta vahvasti tyypitetty 

– Intellisense-tuettu  

– Malli implisiittisesti skeemalla dokumentoitu 



ADVANCED DEMO 6 (ADM) 
ADM versio Advanced Demo 5:stä 



Yhteenveto Advanced Demo 6 

 

• Kaikki edelliset osa-alueet edelleen 
tunnistettuina 

 

• Sovittu yhtäläiset toimintatavat, jotka 
mahdollistavat automaation tukemisen 



Automatisoitavat yleiset 
arkkitehtuurirakenteet 
• Palvelinkerros + proxy - luokat 

 
• Liiketoiminnan yleinen luokkamalli 

 

• Looginen operaatiorakenne 
– Tyypillisesti liiketoimintaprosessit + workflow kehykset 

 
• Generointi mm. Tiedonsiirto-olioihin käyttöliittymän ja 

palvelinkerroksen väliin 
– Myös eri natiiviplatformeille; mm. Mobiilipuolella 
– Lopputuloksena proxymäisiä palvelinmetodikutsuja 
  



Universal Distributed Interop Automation (+ Logical 
Operations and Logical Class Model) 

Proxy classes, listeners, regardless of the protocol or channel (inproc, 
interproc, network, filesystem) 

- Network wide upgrade of protocols, with autodiscovery possible 

 

 



ADM-automaatio sessio huomenna 

• ADM-abstraktion teko tyhjästä 
 

• Työskentely korkeammalla abstraktiotasolla 
 

• Automaation tukema informaationhallinta 
– Dokumentoinnin generointi 
– Projektin läpinäkyvä automaattinen seuranta  
– Määrittelijöiden / asiakkaan sisällyttäminen dialogiin 

 
• Uudelleenkäytettävyys, modulaarisuus 



KIITOS! 
Muutos lähtee itsestä! 


