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SOUHRN 

Tato práce přehledně pokrývá podstatné součásti současné vývojové platformy, kterou 

poskytuje společnost Microsoft. Na počátku roku 2010 bylo k dispozici silné pozadí – 

technologie, spolu s mocnými způsoby zápisu kódu – jazyky a nástroji, které jejich používání 

umožňují. Následující stránky se pokoušejí nabídnout vývojářům jakéhosi průvodce – ve třech 

částech poskytují základní informace o vybraných produktech společnosti Microsoft spolu se 

spoustou odkazů na další zdroje. Většina produktových kapitol také obsahuje krátký pohled do 

budoucnosti a zmiňuje novinky, jejichž vydání se teprve chystá. Text produktových kapitol 

doprovází zdrojové kódy a obrázky. Byla také vytvořena zvláštní aplikace, která napříč celou 

prací ukazuje principy jednotlivých technologií na konkrétním příkladu. 

SUMMARY 

This thesis covers the most important parts of current software development platform provided 

by the Microsoft Corporation. At the beginning of 2010 there was a strong background – the 

Technologies –, connected with powerful means of writing code – the Languages – and powerful 

Tools above all that. The following pages try to guide developers through this jungle – the three 

mentioned sections provide basic information about selected Microsoft products and offer 

plenty of links to other resources for further study. Most product chapters also include short 

insight into the future, mentioning the upcoming releases and their improvements. Text of the 

product chapter is followed by source code samples and pictures. A special application has also 

been created to demonstrate the used principles and technologies more clearly. 
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1.  ÚVOD 

1.1. VÝSTUPY PRÁCE 

Celý tento text pouze shrnuje výstupy práce, které jsou k dispozici na přiloženém CD a na 

internetu. 

 Hlavním produktem je dokument, jenž na více než sto stranách rozebírá téma 

Technologie společnosti Microsoft pro vývoj softwarových aplikací. 

 Dále vznikla ukázková aplikace DiaKill, která prakticky demonstruje některé technologie 

a způsob jejich použití k dosažení téměř totožného cíle v různých prostředích. 

 Konkrétní části některých kapitol doplňují i videa, na nichž jsou dané produkty nebo 

funkce ukázány přímo za chodu. 

Seznam všech přiložených souborů naleznete v části Přílohy na konci tohoto dokumentu. 

1.2. ZAMĚŘENÍ 

Dokument by měl poskytnout vývojářům nadhled nad technologiemi, se kterými pracují, 

a ukázat přehlednou shrnující formou hlavní součásti vývojové platformy společnosti Microsoft. 

Programátoři, kteří používají technologie jiných společností, získají možnost porovnat rozdíly 

mezi „svým“ produktem a možnostmi, které poskytuje Microsoft.  

1.3. ČLENĚNÍ 

Text je členěn na tyto části: 

 produkty, 

o technologie, 

o jazyky, 

o nástroje, 

 slovníky, 

 seznam literatury. 

Každý produkt (technologie, jazyk nebo nástroj) má svou „produktovou kapitolu“, v níž je text 

prokládán obrázky, ukázkami zdrojového kódu a odkazy na další zdroje. Součástí jsou také 

pohledy na budoucí verze (tam, kde jsou informace známy). 
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2.  TECHNOLOGIE 

2.1. .NET FRAMEWORK 

V současné době představuje .NET Framework základ pro vývoj aplikací pro platformu 

Windows. Tvoří jej, kromě velkého množství knihoven, kompletní běhové prostředí pro 

spouštění a provoz aplikací. Framework poskytuje objektově orientované nástroje pro vývoj 

moderních, uživatelsky orientovaných aplikací. 

Integrované knihovny umožňují programátorům odklonit se od řešení stále stejných rutinních 

činností a zaměřit se na funkčnost svých výtvorů. Prostředí pro běh kódu si samo spravuje 

paměť, je typově bezpečné a snaží se eliminovat rozdíly mezi vývojem aplikací pracujících 

lokálně a třeba webových služeb. 

 

Obr. 1 Architektura .NET Framework 

Dvě velmi podstatné součásti jádra jsou CLR (neboli Common Language Runtime) a BCL (Base 

Class Library). Podívejme se tedy na ně. 

2.1.1. COMMON LANGUAGE RUNTIME (CLR) 

CLR je základní běhové prostředí pro spouštění řízeného kódu. Implementuje „centrální“ typový 

systém a kompletně se stará o běh programu. Mezi službami, které obsahuje, jsou: automatická 
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správa paměti (Garbage Collector), podsystém výjimek reagujících na chyby a pády, integrace 

s Win32 a COM, JIT kompilace, podpora 64bitových architektur [1] atd.  

2.1.2. ŘÍZENÝ A NEŘÍZENÝ KÓD 

V textu se často vyskytuje  pojem řízený kód (managed code). Jedná se o zdrojový kód napsaný 

ve vyšším jazyce (C#, VB.NET, C++…) zkompilovaný do binárního formátu (ve formě tzv. 

sestavení, anglicky assembly), který zpracovává CLR. Takový kód těží z vlastností rozhraní .NET 

Framework – správa paměti, typová bezpečnost atd. Opakem je pak kód neřízený (unmanaged 

code). 

2.1.3. INTERMEDIATE LANGUAGE (IL) 

IL (celým názvem Common Intermediate Language – CIL, dříve známý jako MSIL) je jazyk 

nezávislý na procesoru a platformě, do kterého jsou kompilovány všechny řízené jazyky. 

CLR při spuštění programu vezme metadata vytvořená překladačem, vyhodnotí je, vytáhne 

z nich IL kód a spustí jej. Nikoliv přímo, ale po tzv. JIT (Just In Time – právě včas) kompilaci do 

nativního kódu architektury. Název JIT vychází z toho, že kompilace probíhá za běhu, až ve chvíli, 

kdy je kód vyžadován. Zároveň je zaručen překlad do instrukční sady stroje, na kterém běží. 

Jako ukázku Intermediate Language si vypůjčím příklad z [1]. Jednoduchý program v jazyce C# 

vypíše na obrazovku klasický nápis: „Hello, World!“.  

using System; 
class Program 
{ 
 static void Main() 
 { 
  Console.WriteLine(″Hello, World!″);  
 } 
}  

Kompilátor z tohoto kódu vytvoří binární formu IL, s kterou pracuje CLR. Textová, lépe čitelná 

reprezentace vypadá takto:  

.assembly HelloWorld {} 

.assembly extern mscorlib {} 
 
.class Program extends [mscorlib]System.Object 
{ 
 .method static void Main() cil managed 
 { 
  .entrypoint 
  .maxstack 1 
  ldstr ″Hello, World!″ 
  call void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 
  ret 
 } 
} 
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Rozbor zdrojového kódu naleznete na straně 9 přiloženého PDF. 

2.1.4. TYPOVÝ SYSTÉM (CTS) 

V rámci CLR se jakýkoliv kód spouští v rámci pevně daného typového standardu Common Type 

System (CTS). Ten představuje rozhraní mezi řízeným kódem a samotným běhovým prostředím. 

Navíc předkládá sadu pravidel, která musí kód splňovat, aby byl označen za typově bezpečný 

(a jako takový vyhýbající se problémům s pamětí). Díky CLR pak nezáleží na konkrétním 

jazyku, podstatné je, že jakýkoliv kód je kompilován do stejné sady konstruktů. 

CLR je silně typové prostředí. Bez ohledu na to, v jakém jazyce je program tvořen, zda je statický 

(C#, Java, Haskell, F#...) či dynamický (VB, Python, Perl, Ruby...), překladač si nakonec vždy musí 

poradit s datovými typy na nejnižší úrovni. Všechny typy v .NET jsou objektové. Základem je 

třída System.Object. 

2.1.5. AUTOMATICKÁ SPRÁVA PAMĚTI 

.NET obsahuje podsystém Garbage Collector, který se stará o správu paměti programu a snaží se 

chytře získávat volné místo. Pokud na objekt neexistují žádné aktivní reference, GC rozhodne, že 

je bezpečné jej odstranit, provede to a v druhé fázi paměťovou haldu zkompaktní (po 

uvolněných objektech totiž zůstalo nežádoucí prázdné místo uvnitř haldy). 

2.1.6. KNIHOVNY 

Posunem od Win32 vzniklo .NET API. Tvoří jej sada základních knihoven Base Class Library 

(BCL), které obsahují např. třídy pro práci s kolekcemi, vstupy a výstupy, síťováním apod. 

Zároveň představují základ pro další nadstavby. Mezi ty patří knihovny pro práci s daty 

(ADO.NET), zpracování XML dokumentů nebo formuláře (Windows Forms).  

Od verze 3.0 jsou součástí také: 

 Windows Presentation Foundation (WPF) pro vývoj uživatelského rozhraní, 

 Windows Communication Foundation (WCF) coby unifikovaný komunikační model mezi 

programovacími rozhraními, 

 Workflow Foundation (WF) pro komplexní správu vývoje včetně oddělení aplikační 

a prezentační vrstvy, 

 Windows CardSpace ke správě identit na webu.  

2.1.7. UDÁLOSTI 

Většina .NET aplikací je řízená událostmi (event-driven) – aplikace tráví čas čekáním na události, 

které by mohla zpracovat. Může to být vykreslení okna ve Windows Forms nebo třeba načtení 
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stránky v ASP.NET. Narozdíl od procedurálních aplikací je posloupnost kódu určována až za 

chodu. 

2.1.8. SHRNUTÍ 

Hlavní silou technologie .NET je nezávislost na programovacím jazyce. Protože všechny řízené 

programy jsou překládány pro CLR do IL, mohou být zdrojové kódy jedné aplikace tvořeny 

různými jazyky – není problém zvolit pro konkrétní úlohu jazyk, který nejvíce vyhovuje. 

Díky Garbage Collectoru také odpadají starosti o paměť. Destruktory sice existují, ale není třeba 

je volat přímo (dokonce to vůbec nejde). 

2.1.9. ODKAZY 

 domovská stránka: http://www.microsoft.com/net/  

 třída System.Object: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.object.aspx 

2.2. ASP.NET 

Technologie ASP.NET je pevně zakotvena v rozhraní .NET Framework a slouží k vývoji 

webových aplikací. Oproti třeba PHP je kód ASP.NET kompilovaný a využívá kompletní .NET 

a všechny jeho vlastnosti (CLR, BCL atd.). 

ASP.NET implementuje technologii zvanou Web Forms, která je velmi podobná Windows Forms, 

používaným při tvorbě desktopových aplikací. V praxi to znamená, že každá stránka se skládá 

z ovládacích prvků (controls) a využívá událostmi řízený (event-driven) model aplikace. 

2.2.1. KOMPILOVANÝ KÓD 

Zdrojový kód webové aplikace ASP.NET se kompiluje, nejedná se tedy o skriptovací technologii. 

Kompilace se provede při prvním spuštění a dál již není potřeba (pouze při provádění změn).  To 

je rozdíl oproti skriptům, které se zpracovávají při každém požadavku znovu a znovu. 

2.2.2. STRÁNKY 

Základním kontejnerem pro text a další prvky webu je stránka. Prezentuje informace uživateli 

nezávisle na prohlížeči nebo zařízení a zpracovává akce za použití serverového kódu. Při tvorbě 

stránky lze kombinovat klasické HTML prvky a ASP.NET serverové ovládací prvky. 

Stránky ASP.NET jsou renderovány dynamicky. Znamená to, že server rozhodne, jakým 

způsobem web zobrazí, na základě toho, jaké zařízení nebo prohlížeč o něj žádá. Výsledek tedy 

může být odlišný například na mobilním telefonu a v PC. Zároveň je možné stránky cílit na 

konkrétní prohlížeč a těžit z jeho funkcí. To vše dovoluje výše zmíněná technologie Web Forms. 

http://www.microsoft.com/net/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.object.aspx
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2.2.3. KÓD V POZADÍ (CODE-BEHIND) 

Pomocí techniky zvané kód v pozadí (code-behind) je dosaženo efektivního oddělení 

uživatelského rozhraní od logiky aplikace. Vizuální část obsahuje klasickou definici rozhraní 

pomocí HTML značek a případně ovládacích prvků ASP.NET. Code-behind je potom připojený 

soubor s třídou starající se o logiku stránky. 

Připojený soubor může být napsaný v některém z .NET 

jazyků. Podle toho získává příponu (Stranka.aspx má tedy 

soubor s kódem na pozadí Stranka.aspx.vb pro Visual Basic 

nebo Stranka.aspx.cs pro C#). V jednom projektu je možné 

používat víc programovacích jazyků současně, podmínkou 

ale je, že daný jazyk musí podporovat tzv. partial classes 

(částečné třídy) – to diskvalifikuje například J#. 

Všechny stránky jsou v ASP.NET definovány jako částečné třídy a rozděleny do dvou souborů: 

Nazev.aspx.cs a Nazev.aspx.designer.cs. Druhý jmenovaný se generuje automaticky a Visual Studio 

do něj dosazuje serverové prvky, které přidáme v návrhu do Nazev.aspx. 

2.2.4. SERVEROVÉ OVLÁDACÍ PRVKY 

Serverové ovládací prvky jsou objekty stránek vzhledově totožné s HTML elementy. Nechybí 

tlačítka, popisky, seznamy, přepínače apod. Podstatné je, že jsou předzpracovány serverem, což 

přidává možnost na ně přímo odkazovat v code-behind souboru. Navíc lze u těchto ovládacích 

prvků zpracovávat události tak, jak je známo z desktopových aplikací.  

<asp:Button ID="Tlacitko" Text="Klikni" OnClick="Tlacitko_OnClick" runat="server" /> 

Kód výše ukazuje jednoduché tlačítko. Název prvku má vždy prefix asp:, atribut ID udává název, 

kterým se na něj odkazujeme v kódu, a OnClick je událost, která nastane při kliknutí na tlačítko. 

Pokud přidáme atributy runat="server" a ID jakémukoliv běžnému HTML elementu, rovněž jej 

zpřístupníme v kódu a můžeme měnit jeho vlastnosti za běhu aplikace. 

2.2.5. MASTER PAGES 

Česky by se daly označit jako stránky předloh. Udávají vzhled a rozložení webu a poskytují 

prostor pro stránky s obsahem (content pages). Celý koncept funguje následovně: 

Obr. 2 Projekt ASP.NET s code-behind 
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Obr. 3 Diagram konceptu Master Page 

Uživatel zažádá o jednu ze stránek webu. Je-li v její direktivě @ Page nalezen odkaz na master 

page, jsou obě stránky sloučeny a výsledek odeslán na výstup. Z hlediska uživatele se jeví jako 

jediná stránka s adresou content page. 

Master page je obyčejný soubor ASP.NET s příponou .master. Nejčastěji obsahuje DOCTYPE, 

elementy nejvyšší úrovně – html, head, body – hlavičku, patičku a další prvky, které se mají 

opakovat na všech stránkách. Uvnitř by neměly chybět ovládací prvky ContentPlaceHolder, do 

nichž je pak umístěn dynamický obsah ze stránek obsahu. 

Na stranách 15 a 16 přiloženého PDF naleznete ukázky zdrojového kódu a podrobnější rozbor 
funkce konceptu Master Pages v ASP.NET. 

2.2.6. PSEUDOSTAVOVÉ PROSTŘEDÍ 

Jak známo, protokol HTTP je bezstavový. Webový server v základu přijímá a zpracovává 

požadavky zcela nezávisle na sobě a neuchovává informace mezi nimi. Například vyplněné pole 

ve formuláři je po opětovném načtení stránky ztraceno. Toto omezení je možné obejít několika 

způsoby a ASP.NET zavádí postupy jak na straně klienta, tak na straně serveru. 

Tabulka I Přehled postupů zachování stavů mezi požadavky 

Klientské přístupy Serverové přístupy 

ViewState Application State 

Control State Session State 

skrytá pole vlastnosti profilu 

(Profile Properties) Cookies 

Query String 

2.2.7. LADĚNÍ 

I ve webových aplikacích ASP.NET je možné využít integrovaný debugger, kterým disponuje 

Visual Studio. Stačí jej připojit k procesu serveru a následně funguje vše, na co jsou vývojáři 

zvyklí – krokování, přerušování programu na konkrétních místech nebo třeba prohlížení paměti. 
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2.2.8. POŽADAVKY 

Pro vývoj v ASP.NET stačí nainstalovat v podstatě jediný produkt: .NET Framework 3.5 SP1. 

Kompilátory obsahuje SDK a psát zdrojový kód lze i v Poznámkovém bloku. Vhodnější je 

nicméně použít IDE – nabízí se Visual Web Developer 2008 Express Edition SP1, který je 

k dispozici zdarma, nebo samozřejmě Visual Studio 2008. 

Jako server pro webové aplikace ASP.NET je pochopitelně doporučen IIS (Internet Information 

Services), který je součástí systémů Windows. Existují i české hostingy zdarma (např. ASPone1). 

Díky projektu Mono vznikl modul pro webový server Apache (mod_mono2), který mu umožní 

zpracovávat ASP.NET mimo systém Windows. 

2.2.9. SHRNUTÍ 

Vývojáři, kteří ovládají některý z jazyků rodiny .NET, se nemusí učit mnoho nového, pokud se 

rozhodnou tvořit webovou aplikaci pomocí ASP.NET. Jestliže navíc tým využije framework 

ASP.NET MVC 2 (integrovaný do Visual Studia 2010), je možné zcela oddělit práci webdesignérů 

a programátorů. 

Na straně 19 začíná celá podkapitola věnovaná ASP.NET MVC. 

Vyšší produktivita je vykoupena problematičtějším hostováním aplikací, protože ASP.NET není 

mezi programátory tak rozšířeno jako například PHP a hostování webů je většinou dražší 

(systém Windows Server a potažmo IIS nejsou k dispozici zdarma). 

2.2.10. ODKAZY 

 domovská stránka: http://www.asp.net 

 modul mod_mono pro webový server Apache: http://www.mono-

project.com/Mod_mono 

 ASP.NET MVC: http://www.asp.net/mvc 

 český web o ASP.NET: http://www.aspnet.cz/ 

 výukové kurzy: http://msdn.microsoft.com/cs-cz/rampup/default.aspx 

2.3. SILVERLIGHT 

Silverlight je obdobou technologie Flash od společnosti Adobe. Využívá se hlavně v podobě 

pluginu webového prohlížeče pro přehrávání videa a animací na webu. V poslední době je často 

využíván k tvorbě bohatých aplikací na internetu (RIA). 

                                                             
1
 http://aspone.cz  

2
 http://www.mono-project.com/Mod_mono 

http://www.asp.net/
http://www.mono-project.com/Mod_mono
http://www.mono-project.com/Mod_mono
http://www.asp.net/mvc
http://www.aspnet.cz/
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/rampup/default.aspx
http://aspone.cz/
http://www.mono-project.com/Mod_mono
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Plugin je dostupný zdarma a funguje jak na operačních systémech Windows, tak na Linuxu 

a Mac OS X. Nejnovější verze (4) bude nativně podporována telefony Windows Phone 7, pro 

systém Symbian je k dispozici betaverze3. 

Aplikační oblastí jsou hlavně multimédia všeho druhu. Stále častěji se můžeme na webu setkat 

s přehrávači videa, které využívají Silverlight a spolupracují s IIS. Česká televize kupříkladu 

zvolila tuto technologii pro přenos vysílání ze zimních olympijských her 2010 ve Vancouveru. 

2.3.1. JAK FUNGUJE 

Přestože je Silverlight technologie spadající do rodiny .NET, tvoří jej pouze omezená množina 

knihoven. Vzhledem k odlišnému způsobu použití není třeba, aby obsahoval plnou funkcionalitu 

„velkého“ rozhraní .NET Framework. Místo plnohodnotného běhového prostředí CLR byla 

vytvořena omezená verze – CoreCLR. 

V CoreCLR byly z BCL odstraněny třídy, které nemají v prostředí webu smysl, a ty, které byly 

duplicitní. Inspirací v tomto případě byl .NET Compact Framework. Výsledkem je, že coreclr.dll 

pro Silverlight 3 není větší než tři megabajty (přesně 2,93 MB). 

Pro systém Mac OS X se používá speciální vrstva abstrakce, zvaná PAL, která zajišťuje, že 

Silverlight pro Mac funguje na stejném CoreCLR jako ten pro Windows. Funkce v PAL mají stejné 

názvy jako ty ve Win32 API, ale liší se implementací – někdy jen přeposílají volání na patřičné 

funkce OS X, jindy musí provést úpravy specifické pro platformu a nezřídka musí být celá 

implementace vytvořena od začátku, protože na cílovém systému třeba daná funkcionalita vůbec 

neexistuje. [2] 

 

Obr. 4 Pro Mac OS X se používá speciální mezivrstva – PAL  

(zdroj: http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc721609.aspx) 

                                                             
3
 http://www.silverlight.net/getstarted/devices/symbian/ 

http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc721609.aspx
http://www.silverlight.net/getstarted/devices/symbian/
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2.3.2. TVORBA APLIKACÍ 

Podobně jako v ASP.NET je ve zdrojových souborech oddělena prezentační a logická část 

(koncept code-behind). Vzhled aplikace se tvoří ve značkovacím jazyce XAML, kód na pozadí pak 

může být psán v některém z jazyků .NET. Výsledkem kompilace je jediný soubor s příponou XAP. 

Výsledný soubor XAP stačí umístit na stránku do elementu <object>. Jeho MIME typ je 

application/x-silverlight-2. Dvojka je na místě, i pokud používáte verzi vyšší než 2. Slouží 

pouze k odlišení od nejstarší verze Silverlight 1, která ještě nepoužívala soubory XAP. 

<object data="data:application/x-silverlight," type="application/x-silverlight-2"> 
   <param name="source" value="SilverlightApp.xap"/> 
</object>  

Doporučené softwarové produkty pro vývoj jsou Visual Studio 2008 SP1, Visual Web Developer 

nebo Expression Blend. A dále Silverlight 3 Tools pro Visual Studio a operační systém Windows. 

Není to však závazné, i pro Linux existují SDK a produkty, které nahrazují oficiální aplikace. 

Přiložené PDF na straně 26 nabízí několik odkazů na zdroje použitelné v začátcích tvorby. 

 

Obr. 5 Práce s XAML v Expression Blend 
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2.3.3. STĚŽEJNÍ VLASTNOSTI 

Pokud porovnáme možnosti vývojáře oproti například Windows Forms (které představují 

standard pro tvorbu aplikací pro Windows), zjistíme, že jsou mnohem rozsáhlejší – je možné 

jednoduše stylovat ovládací prvky, sdružovat je do skupin a tvořit tak nové, přidávat datová 

napojení apod. 

2.3.3.1. XAML 

Pro definici vzhledu a design jako takový se používá speciální značkovací jazyk XAML (čteno 

„zaml“). Vizuálním elementům se, podobně jako například v HTML, nastavují atributy a na 

základě jejich hodnot je pak možné tvořit vzhled aplikace. Elementy jazyka XAML jsou mapovány 

na objekty CLR (tedy .NET Framework), jejich atributy pak na vlastnosti těchto objektů. Z toho 

plyne, že cokoliv, co jde zapsat v XAML, se dá realizovat i v kódu na pozadí jiným jazykem 

(typicky C# nebo VB.NET). 

2.3.3.2. Multimédia 

Vzhledem k původnímu určení technologie Silverlight je součástí i široká podpora nejrůznějších 

formátů médií. K práci se zvukem a videem se používá ovládací prvek (a objekt) MediaElement, 

který umožňuje vkládat video v mnoha různých formátech. 

Seznam podporovaných a nepodporovaných formátů je v přiloženém PDF na straně 29. 

2.3.3.3. Data Binding 

Silverlight také přináší jednoduchý způsob, jak oddělit správu a získávání dat od jejich 

zobrazení. Nazývá se data binding (česky datová vazba4) a umožňuje prvkům uživatelského 

rozhraní dynamicky měnit stav na základě připojených dat a jejich změn, bez ohledu na to, jak 

jsou informace získány. 

V praxi to může vypadat následovně (příklad pochází z [3]). Nejprve kód XAML: 

<TextBox x:Name="MyTextBox" Text="Text" Foreground="{Binding Brush1, Mode=OneWay}"/> 

Ovládací prvek TextBox má vlastnost Foreground, kterou se nastavuje barva textu – v bindingu 

představuje cíl. Složené závorky reprezentují koncept jazyka XAML zvaný Markup Extensions, 

v tomto případě definují datovou vazbu. Brush1 je vlastnost připojeného objektu, z které se 

budou data čerpat, a Mode=OneWay nastavuje směr toku dat (je možné vynechat, OneWay je 

výchozí hodnota). 

                                                             
4
 Originální pojem „data binding“ a jeho zkrácená varianta „binding“ jsou tak zažité, že se jich budu nadále 

v textu držet. 
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Následuje kód na pozadí. Předpokládá se existence třídy MyColors, která implementuje rozhraní 

INotifyPropertyChanged. 

MyColors textcolor = new MyColors(); 
textcolor.Brush1 = new SolidColorBrush(Colors.Red); 
MyTextBox.DataContext = textcolor; 

Po vytvoření objektu se nastaví výše zmíněná vlastnost Brush1 a následuje řádek, který realizuje 

data binding. Do vlastnosti DataContext textového pole byl vložen celý objekt typu MyColor 

(zdroj) a až v kódu XAML je volena vlastnost, která se z něj přečte (v tomto případě tedy 

Brush1). 

2.3.3.4. Out of Browser 

Od verze 3 není Silverlight omezen pouze na běh uvnitř webového prohlížeče, ale je možné 

aplikace instalovat do počítače uživatele a spouštět je samostatně (out-of-browser) i bez 

připojení k internetu. 

Pochopitelná jsou jistá omezení – program běží ve stejném bezpečnostním režimu, jako by byl 

v prohlížeči; může tedy pracovat se síťovým připojením a využívat knihovny .NET, ale nemá 

například přístup k lokálním souborům. Také z logiky věci není možné pracovat s objektovým 

modelem DOM prohlížeče. 

Instalaci musí vždy uživatel potvrdit (v unifikovaném dialogu, který je pro všechny aplikace 

společný). 

Aplikace mimo prohlížeč také dokáže sama kontrolovat aktualizace jednoduše tak, že se podívá 

na server svého původu a zkontroluje, zda je k dispozici novější verze – pokud ano, stáhne ji. 

Přiložené video ukazuje, jak aplikaci nastavit pro běh mimo prohlížeč. 

2.3.3.5. Isolated Storage 

Protože Silverlight běží v bezpečnostním režimu, nemůže v souborovém systému uživatele 

libovolně vytvářet soubory. Náhradou je Isolated Storage, který umožňuje použít virtuální 

filesystém a vytvářet v něm soubory a adresáře, které jsou přístupné pouze dané aplikaci nebo 

aplikacím z jedné domény. Výchozí kvóta pro ukládání je 1 MB, resp. 25 MB pro aplikace 

out-of-browser. 

Jmenné prostory, které obsahují třídy a metody pro práci s Isolated Storage, jsou tyto: 

using System.IO; 
using System.IO.IsolatedStorage; 
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Soubor pak představuje klasický stream, takže pro práci s ním je možné využít například 

StreamWriter a StreamReader. 

Prakticky Isolated Storage ukazuje přiložené video. 

2.3.3.6. Další technologie 

Mezi další technologie, které lze využít nebo které využívají Silverlight, patří: 

 Smooth Streaming – rozšíření pro webový server IIS, které umožňuje dynamicky měnit 

přenosovou rychlost (bit rate) videa v závislosti na kvalitě připojení k internetu a výkonu 

počítače. 

 Deep Zoom – technologie pro práci s obrázky, které mají vysoké rozlišení. Obrázek se 

ukáže okamžitě celý, přibližování i posouvání je plynulé, přičemž se stahují pouze části 

nutné pro daný výřez. 

 Photosynth – technologie analyzuje fotografie místa nebo objektu pořízené z různých 

úhlů, hledá na nich podobné prvky i jejich relativní umístění v prostoru a tvoří z nich 3D 

model. 

Ke stažení je také spousta doplňků a nástrojů, v hlavním textu jsou zmíněny: Silverlight Toolkit, 

Gestalt a Adobe Illustrator Export. 

Podkapitola Nástroje a doplňky je v přiloženém PDF na straně 34. 

2.3.4. SHRNUTÍ 

Microsoft vkládá do technologie Silverlight velké naděje a díky tomu jí věnuje i značné úsilí. 

Tvorba RIA aplikací je trendem dneška a je zřejmé, že Silverlight v něm bude hrát 

nezanedbatelnou roli. 

2.3.5. ODKAZY 

 domovská stránka: http://www.silverlight.net 

 open-source implementace pro systém Linux: http://go-mono.com/moonlight/ 

 CoreCLR a kompatibilita s Mac OS X:  http://msdn.microsoft.com/en-

us/magazine/cc721609.aspx 

 projekt Rosetta: http://visitmix.com/labs/rosetta/FTSL/ 

 dokumentace JavaScript API: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/cc903928(v=VS.95).aspx 

 dokumentace out-of-browser: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/dd550721(VS.95).aspx 

http://www.silverlight.net/
http://go-mono.com/moonlight/
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc721609.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc721609.aspx
http://visitmix.com/labs/rosetta/FTSL/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc903928(v=VS.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc903928(v=VS.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd550721(VS.95).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd550721(VS.95).aspx
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2.4. SURFACE 

Microsoft Surface je jedním prvních zařízení s přirozenějším ovládáním. Uživatelé jeho 

prostřednictvím mohou s aplikacemi interagovat dotyky rukou nebo jiných fyzických objektů. 

2.4.1. HARDWARE 

Po hardwarové stránce je Surface vlastně stůl s plastovou deskou, uvnitř něhož tiká obyčejné PC. 

Zásadní je ovšem to, co se nachází pod povrchem - soustava infračervených kamer, které ho 

neustále snímají. Záznam v podobě surového videa se posílá na tzv. Vision System a ten jej 

převede na data. Systém pak provádí rozpoznávání obrazů v infračerveném spektru, takže 

dokáže vyhodnotit prsty, objekty označené speciálními štítky nebo různé tvary. Tyto informace 

zpracovává aplikace a výsledek posílá na obrazovku zpětnou projekcí. 

 

Obr. 6 Microsoft Surface zevnitř 

(zdroj: http://www.popularmechanics.com/technology/industry/4217348.html?page=2) 

Horní deska není sama o sobě dotyková, proto je velice odolná. Zároveň není omezen počet 

simultánních dotyků (na rozdíl od např. touchpadu notebooků nebo displeje mobilních 

telefonů). 

V přiloženém PDF na straně 39 je vypsána kompletní hardwarová specifikace Surface. 

2.4.2. SOFTWARE 

Co se týče softwaru, operačním systémem je minimálně modifikovaný Windows Vista, takže 

programování aplikací pro Surface se příliš neliší od standardního vývoje pro jiný desktop. 

Podstatné je se zaměřit na design aplikace a zcela nové scénáře – co když přijde pět lidí 

a najednou sáhne na obrazovku? Je tedy potřeba se připravit na více operací najednou pro 

více uživatelů najednou. Také není jednoduché rozhodnout, co který dotyk znamená. Už 

http://www.popularmechanics.com/technology/industry/4217348.html?page=2
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neplatí, že kliknutí na objekt následované kliknutím mimo objekt automaticky znamená zrušit 

výběr. 

2.4.3. SURFACE SDK 

Základní rozhraní Surface API obaluje, a tvorbu aplikací pro Surface tak značně zjednodušuje, 

balík Surface SDK. Součástí jsou ukázkové aplikace, dokumentace, šablony projektů pro Visual 

Studio a simulátor, který umožňuje testovat aplikace na běžném počítači, takže není nutné mít 

Surface u sebe. 

Součástí je i simulátor v podobě samostatné aplikace, která je schopná komunikovat s Visual 

Studiem. Snaží se přesně napodobit obrazovku Surface včetně vícedotykového prostředí 

(připojením několika myší najednou). 

2.4.4. PŘEDMĚTY 

Kromě prstů lze na Surface přikládat i různé předměty. Systém na nový předmět upozorní 

a aplikace může zjistit jeho pozici, orientaci, obtahový rámeček (bounding box) a pokud je 

vybaven speciálním štítkem, tak i přečte jeho hodnotu. 

Podporovány jsou dva typy štítků: 

Tabulka II Typy štítků použitelných na Surface 

Typ Kapacita Ukázka 

Byte tag 8 b 

 

Identity tag 128 b 

 

 

Kromě prostého rozpoznání objektů mohou štítky spouštět akce (zobrazit menu, načíst galerii 

apod.) nebo ovládat prvky v závislosti na své orientaci (třeba zvětšit hlasitost přehrávače 

otočením ve směru hodinových ručiček). 

2.4.5. SHRNUTÍ 

Nové způsoby ovládání a rozšiřování NUI (Natural User Interfaces) jsou jednou z cest, kterými 

povedou inovace v nejbližší budoucnosti. Surface je jednou z prvních, dobře fungujících 

vlaštovek. 
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2.4.6. ODKAZY 

 domovská stránka: http://www.microsoft.com/surface/ 

 video - ukázka Surface v české pobočce společnosti Microsoft: 

http://www.zive.cz/clanky/tyden-zive-microsoft-surface/sc-3-a-147057/default.aspx 

 rozhovor o vývoji pro Surface: http://www.youtube.com/watch?v=fbFKR7LBabQ 

 nástroj pro vytváření štítků – Identity Tag Printing Tool: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ee804803.aspx 

 oficiální blog týmu Microsoft Surface: http://blogs.msdn.com/surface/default.aspx 

2.5. WINDOWS 7 

Napjatě očekávaný nový operační systém spatřil světlo světa na podzim roku 2009. Konečnému 

vydání předcházelo rozsáhlé testování, kdy Microsoft postupně uvolnil veřejnosti Beta a posléze 

RC verzi, z nichž sbírali vývojáři systému anonymní údaje o používání. 

Při cílení aplikace je možné se spolehnout, že systém Windows 7 je dodáván s předinstalovaným 

.NET Framework 3.5 SP1. Software, který splňuje podmínky pro certifikaci Windows Vista, by 

měl fungovat i na Windows 7 (vyjma nízkoúrovňových aplikací – firewally, antiviry apod.). 

2.5.1. WINDOWS API CODE PACK 

Standardní Windows 7 SDK a potažmo i všechna Windows 7 API jsou psána v nativním C, C++ 

nebo využívají COM API, což je dělá těžko použitelná pro vývojáře navyklé na řízený kód. Právě 

proto byl vytvořen Windows API Code Pack. Sada knihoven pro .NET balí volání neřízeného 

Windows 7 API do jmenných prostorů a tříd a značně zjednodušuje implementaci nových funkcí 

Windows 7. 

Code Pack je rozdělen do „tematických“ celků: Core, DirectX, Extended Linguistic Services, 

Sensors, Shell. Součást DirectX se instaluje zvlášť, protože vyžaduje navíc ještě DirectX SDK, a to 

ne každý hodlá ve své aplikaci využít. S balíkem je dodáno také mnoho ukázkových aplikací 

a příkladů použití. 

2.5.2. TASKBAR 

Nový hlavní panel vypadá jinak a nezvykle, ale ve skutečnosti je částečným návratem ke 

kořenům. Všechny změny se nesou v duchu „klikat méně“. Velké ikony umožňují přehlednější 

komunikaci programů s uživatelem (lze přidávat překryvné obrázky). Přitom však narostl do 

výšky o pouhých 10 px (při 96 DPI) oproti panelu z Windows Vista. [4] 

http://www.microsoft.com/surface/
http://www.zive.cz/clanky/tyden-zive-microsoft-surface/sc-3-a-147057/default.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=fbFKR7LBabQ
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee804803.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee804803.aspx
http://blogs.msdn.com/surface/default.aspx


17 
 

V aplikaci lze využívat a přizpůsobovat: 

 Náhledy: Když uživatel přesune kurzor myši na ikonu spuštěné aplikace na hlavním 

panelu, vyjede nad ní okno s náhledem. Ten může zobrazovat buď celé aktivní okno, 

zvětšený výřez, nebo několik oken najednou. (Obr. 7) 

 Panel tlačítek u náhledů: Pod náhled aplikace lze umístit až sedm tlačítek s pevně 

danou velikostí 16×16 px. Každé okno aplikace může mít svou sadu tlačítek. Jakmile jsou 

tlačítka jednou přidána (většinou při konstrukci toolbaru), nelze je již dál přidávat nebo 

odebírat (nicméně se dají schovávat a měnit). (Obr. 8) 

 Seznamy odkazů (Jump Lists): Seznamy odkazů dokáží odstranit mezikroky při práci 

s dokumenty nebo soubory obecně a na dvě kliknutí přesunout uživatele třeba na 

poslední otevřený soubor. Nebo nejpoužívanější… nebo pevně daný. Aplikace může jump 

list upravovat dle svých potřeb. Ve stejné formě se seznamy odkazů zobrazují také 

v nabídce Start. (Obr. 9) 

 

Obr. 7 Přepínání záložek v Internet Exploreru 8 z hlavního panelu 

 

 

Obr. 8 Náhled okna programu s dvěma tlačítky Obr. 9 Jump List v aplikaci Windows Media Player 

 



18 
 

2.5.3. RIBBON 

Klasické rozbalovací nabídky příkazů jsou nahrazeny pruhem nástrojů, který je rozdělen na 

karty a pokrývá nejpoužívanější funkce programu. Vše je zaměřeno na optimalizaci hledání 

požadované funkce, kdy se uživatel k žádanému tlačítku dostane s minimálním počtem kliknutí 

a na základě toho, co si přeje provést, nikoliv metodou pokus-omyl nebo přes zapamatovaný 

postup. 

Nejznámější implementací je asi sada Office 2007 (Fluent), kde jeho použití vyvolalo 

rozporuplné reakce. Ve Windows 7 se Microsoft této technologie drží a rozšiřuje ji na další 

klasické nástroje (Malování, WordPad, Windows Live Movie Maker…). 

 

Obr. 10 Ribbon v Malování 

Každý ribbon se skládá z těchto částí: 

 Quick Access Toolbar (QAT), který se nachází v levém horním rohu a obsahuje několik 

příkazů, které může uživatel přizpůsobovat, 

 pás karet, kde je hlavní nabídka aplikace, standardní karty, kontextuální karty a tlačítko 

pro nápovědu, 

 systém kontextových nabídek. 

2.5.4. RIBBON FRAMEWORK 

Pro tvorbu vlastních nabídek typu Ribbon slouží framework, který sestává z řady API určených 

pro vývojáře v jazycích C a C++. Doporučuje se znalost programování rozhraní COM, Windows 

API a XML/XAML (k definici vzhledu a rozložení). 

2.5.5. SHRNUTÍ 

Nový operační systém s sebou přinesl i svěží vítr v trendech uživatelského rozhraní. Protože 

nabídky Ribbon se stávají postupně součástí všech stěžejních produktů společnosti Microsoft 

a Windows 7 jsou jedním z nejlépe prodávaných systémů, je zřejmé, že nové možnosti najdou 

široké uplatnění a vyplatí se počítat s nimi ve svých aplikacích. 
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2.5.6. ODKAZY 

 domovská stránka: http://www.microsoft.com/windows/windows-7 

 nový hlavní panel (taskbar): http://msdn.microsoft.com/en-

us/windows/ee624070.aspx 

 seznamy odkazů (jump-lists): 

http://windowsteamblog.com/blogs/developers/archive/2009/06/22/developing-for-

the-windows-7-taskbar-jump-into-jump-lists-part-1.aspx 

 Ribbon Framework: http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/ee658251.aspx 

2.6. WINDOWS EMBEDDED 

Produkty rodiny Windows Embedded jsou operační systémy pro zařízení, která mají často 

malou paměť, pomalý procesor, speciální periferie apod. Mezi místa, kde se produkty Embedded 

nasazují, patří GPS navigace, pokladny, kiosky, bankomaty, herní zařízení nebo bezpečnostní 

systémy. 

Mezi základní vlastnosti patří rozsáhlá možnost upravení systému dle svých představ a potřeb 

daného zařízení. Hlavní odlišností od „větších“ systémů Windows je rozdělení na menší jednotky 

s jasně vymezenou funkcí (komponenty). Může se jednat o ovladače hardware nebo třeba 

programy od Poznámkového bloku po Internet Explorer. Tyto součásti lze při sestavování 

systému přidávat a odebírat podle potřeby. 

Vyvíjet aplikace je možné jak nad .NET Framework, tak kupříkladu v C++ za použití neřízeného 

kódu.  

2.6.1. WINDOWS EMBEDDED CE (COMPACT) 

„Nejmenší“ edice Windows Embedded je 32bitový operační systém s minimálním objemem, 

dříve známý jako Windows CE. Kromě architektury x86 podporuje také ARM (mobilní telefony), 

MIPS (konzole, handheldy, routery) a SH4 (multimediální terminály, set-top boxy). [5] 

Přiložené PDF na straně 49 v rámečku objasňuje rozdíl mezi Windows CE a Windows Mobile. 

Systém je vhodný pro zařízení, která: 

 vyžadují pokročilejší správu napájení, 

 mají omezenou výpočetní nebo paměťovou kapacitu, 

 mají vyšší požadavky na síťování a komunikaci obecně nebo 

 vyžadují deterministické reakce na přerušení. 

http://www.microsoft.com/windows/windows-7
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/ee624070.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/ee624070.aspx
http://windowsteamblog.com/blogs/developers/archive/2009/06/22/developing-for-the-windows-7-taskbar-jump-into-jump-lists-part-1.aspx
http://windowsteamblog.com/blogs/developers/archive/2009/06/22/developing-for-the-windows-7-taskbar-jump-into-jump-lists-part-1.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/ee658251.aspx
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Díky integraci do Visual Studia je možné použít jediné vývojové prostředí jak pro platformu, tak 

pro aplikace. Znamená to, že ve Visual Studiu je možné zároveň sestavit vlastní, upravenou 

variantu systému a tvořit pro ni programové vybavení. Součástí vývojového balíčku je nástroj 

Platform Builder, který umožňuje ve Visual Studiu modifikovat Windows dle přání výrobce – na 

výběr je přibližně 700 komponent. 

Vývoj pro Windows CE sestává ze dvou částí: operační systém a aplikace. Pro návrh operačního 

systému poskytují výrobci hardware speciální balíček Board Support Package (BSP), který 

obsahuje potřebné ovladače, konfigurační soubory a nastavení. Několik ukázkových BSP je 

i v Platform Builderu. 

 

Obr. 11 Struktura BSP 

(zdroj: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms901743.aspx) 

Na straně 50 v přiloženém PDF je ukázáno zařízení, které v praxi nasazuje firma Wonderware. 

2.6.2. WINDOWS EMBEDDED STANDARD 

Aktuální verze (říjen 2009) Standard 2009 je pokračovatelem úspěšné edice Windows XP 

Embedded (protože komponentní varianta Windows Vista neexistuje). Jedná se vlastně 

o plnohodnotný systém Windows XP Professional opět s možností přizpůsobení pomocí 

komponent. Oproti Windows Embedded CE jich přibylo, a to na úctyhodných 12 000. 

Pro vývoj se používají stejné nástroje jako pro běžná Windows XP Professional. Modulárnost 

pokrývá sada nazvaná jako Windows Embedded Studio for Windows Embedded Standard 2009 [6]. 

Obsahuje nástroje: Target Analyzer, Target Designer, Component Designer, Component 

Database and Repositories, Component Database Manager. 

V přípravě je verze Standard 2011, která je postavená na Windows 7 a zjednodušuje použití 

nejnovějších technologií, jež byly uvedeny v nových Windows. Samozřejmostí je podpora 

64bitových procesorů. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms901743.aspx
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2.6.3. OSTATNÍ EDICE 

Další varianty se příliš neliší od klasických stolních systémů nebo od Windows CE. Jsou jimi: 

Windows Embedded Enterprise, Windows Embedded POSReady, Windows Embedded 

NavReady a Windows Embedded Server. 

2.6.4. SHRNUTÍ 

Systém je díky modularitě vhodný takřka pro jakékoliv zařízení. Výhodou může být také fakt, že 

aplikace se vyvíjejí neustále stejně a potřebné nástroje lze šikovně kombinovat s IDE Visual 

Studio. 

2.6.5. ODKAZY 

 domovská stránka: http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/default.mspx 

 informace o Windows Embedded 2011: 

http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-

us/products/westandard/futureversion.mspx 

 domovská stránka vývoje: http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-

us/community/development.mspx 

2.7. WINDOWS MOBILE 

Operační systém pro mobilní zařízení a „chytré“ telefony je postaven na jádře Windows 

Embedded 5.0. Součástí systému jsou klasické aplikace jako Office Mobile, Windows Media 

Player nebo Internet Explorer. Mezi hlavní výhody se řadí podobnost s „velkými“ systémy 

Windows a z toho plynoucí jednoduchá synchronizace, známé rozhraní a snadný vývoj aplikací 

pomocí klasických nástrojů (Visual Studio). Hlavními výrobci telefonů s Windows Mobile jsou 

Acer, Asus, HTC a Samsung. 

Uživatelské rozhraní poněkud zaostává a je mu často vytýkáno, že není přizpůsobeno ovládání 

prsty. Tento problém řeší nejnovější verze – Windows Phone 7, která byla představena na 

konferenci Mobile World Congress a posléze podrobněji na MIX10. První zařízení se očekávají ke 

konci roku 2010. 

Tvořit aplikace pro Windows Mobile lze jak v řízeném kódu (C#, Visual Basic), tak v neřízeném 

(C++). Pokud potřebujeme vysoký výkon nebo přímý přístup k hardware, doporučuje se použít 

Visual  C++. 

http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/default.mspx
http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/products/westandard/futureversion.mspx
http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/products/westandard/futureversion.mspx
http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/community/development.mspx
http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/community/development.mspx
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2.7.1. .NET COMPACT FRAMEWORK 

Compact Framework je „prostředí nezávislé na hardware, které umožňuje běh řízených aplikací 

na zařízeních s omezenými zdroji.“ [7] Jedná se o podmnožinu rozhraní .NET Framework, kde 

každá aplikace běží uvnitř vlastní aplikační domény a spouští vlastní instanci CLR. Framework 

zajišťuje, že všechny využité zdroje se po ukončení aplikace uvolní. 

Technologie je optimalizována tak, že v případě nedostatku paměti odstraňuje datové struktury 

nepoužívané právě běžícím programem. Pokud ani to nestačí, čistě aplikaci ukončí a uvolní 

všechny zdroje – nikdy by se tak nemělo stát, že Compact Framework spadne kvůli nedostatku 

paměti. 

2.7.2. NÁSTROJE A POŽADAVKY 

Základním nástrojem je Visual Studio. Verze 2006 Standard SP1 nebo vyšší, případně 2008 

Professional nebo vyšší. Ve verzi 2010 bude možné vyvíjet pouze pro Windows Mobile 7. 

Dále jsou poskytována SDK příslušné verze Windows Mobile. Je možné mít nainstalované balíky 

pro různé verze najednou. K vývoji pro verzi 6.0 lze použít SDK verze 5.0, ale nikoliv naopak. 

Součástí SDK jsou i emulátory vybraných zařízení. 

Pro nasazení aplikace do zařízení nebo emulátoru je doporučen ActiveSync 4.5 pro Windows 

Server 2003 nebo Windows XP, případně Windows Mobile Device Center pro Windows Vista 

nebo Windows 7. Nicméně nic vývojáři nebrání aplikaci jednoduše do zařízení zkopírovat 

a spustit z něj. 

2.7.3. MOBILNÍ WEBOVÝ VÝVOJ 

Vývoj webových aplikací cílených na zařízení s Windows Mobile se příliš neliší od klasického 

webového vývoje. Jak praví [8], ASP.NET poskytuje za tímto účelem zvláštní jmenný prostor 

System.Web.Mobile, který obsahuje například bázovou třídu MobilePage, od které lze odvozovat 

stránky, nebo speciální mobilní serverové komponenty. 

2.7.4. SHRNUTÍ 

Mobilní operační systém společnosti Microsoft, ač s sebou táhne těžkou minulost, stále nabízí 

velmi otevřené prostředí pro vývoj aplikací a celkovou modifikovatelnost systému. Výhodou je 

navíc fakt, že se jedná o Windows, pro která vývojáři umí tvořit aplikace na stolních počítačích 

a díky SDK v tom mohou pokračovat s minimálními změnami i na mobilech. 

Nevýhodou může být, že nejnovější, sedmá, verze systému je zcela přepracovaná, omezenější 

a soustředí se hlavně na Silverlight, takže aplikace vytvořené pro starší verze nejsou 

kompatibilní. 
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2.7.5. ODKAZY 

 domovská stránka: http://www.microsoft.com/windowsmobile/ 

 přehled architektury .NET Compact Framework: http://msdn.microsoft.com/cs-

cz/library/0e118yae(en-us).aspx 

 srovnání .NET Framework a .NET Compact Framework: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/aa446549.aspx 

 specifika mobilního webového vývoje: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/1551zex6.aspx 

 oficiální portál pro vývojáře: http://developer.windowsphone.com/Default.aspx 

 

http://www.microsoft.com/windowsmobile/
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/0e118yae(en-us).aspx
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/0e118yae(en-us).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa446549.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa446549.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/1551zex6.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/1551zex6.aspx
http://developer.windowsphone.com/Default.aspx
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3.  JAZYKY 

3.1. C# 

Speciálně pro .NET Framework a řízený kód byl stvořen a v roce 2002 na trh uveden 

programovací jazyk C#. Velmi se podobá Javě, protože používá klasickou C-like syntaxi a je plně 

objektový. 

3.1.1. SYNTAXE 

Vstupním bodem každého programu je vždy statická metoda Main(), která může i nemusí 

přijímat parametry. Návratovou hodnotou je void nebo int. Třída nebo struktura smí obsahovat 

jednu platnou vstupní metodu, parametrem kompilátoru /main se dá stanovit, která z tříd je 

spouštěcí. 

Jazyk má volnou strukturu, takže nezáleží na tom, jsou-li příkazy rozděleny na více řádků nebo 

kde na řádku začínají. Ukončením příkazu je znak středníku. Názvy identifikátorů nesmí 

obsahovat bílé znaky. 

Je možné používat jednořádkové (uvozují je znaky //) i blokové (uzavřeny mezi /* a */) 

komentáře. Vedle nich podporuje C# také komentáře dokumentační (///). 

Operátory jsou třech základních typů: unární, binární a ternární. U binárních funguje zkrácení ve 

formě cislo += 10 nebo cislo++. Také je možné operátory přetěžovat. 

Na straně 58 přiloženého PDF jsou k jednotlivým typům operátorů a přetěžování uvedeny 
příklady. 

K řízení běhu programu se používá standardní sada konstruktů známá z ostatních C-like jazyků. 

Nechybí: if – else, switch – case, for, foreach, while, do – while. 

Všechny třídy a jejich členy mohou být pro přehlednost umístěny do jmenných prostorů 

(namespace), které se dají do sebe vnořovat a tvořit tak hierarchické struktury. 

3.1.2. PŘEKLADAČ 

.NET Framework obsahuje překladač jazyka C#. Jedná se o program csc.exe a díky němu je 

možné tvořit spustitelné programy nebo knihovny i bez vývojového prostředí. Ve skutečnosti 

IDE tento překladač volá a automaticky mu předává nejrůznější parametry. 
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V přiloženém PDF je na straně 59 podrobný příklad „ručního“ překladu pomocí kompilátoru 
csc.exe. 

3.1.3. ČEŠTINA 

Překladač i jazyk jako takový nemají problémy se znaky s diakritikou, protože používají 

kódování Unicode. Navíc se při porovnávání řetězců uplatňují pravidla českého abecedního 

řazení. [9] 

3.1.4. TŘÍDY A OBJEKTY 

V úvodu bylo zmíněno, že jazyk je čistě objektový. Znamená to například, že neexistují globální 

funkce, každá musí náležet nějaké třídě (a nazývá se tedy metodou), nebo že všechny datové 

typy jsou také objekty. A dokonce i program samotný se zapisuje jako třída. 

Nejvyšším předkem všech tříd je System.Object (a vytvoříme-li novou třídu, která není 

potomkem žádné jiné, dědí právě od System.Object). Instance tříd se nazývají objekty a tvoří se 

operátorem new, který alokuje paměť, zavolá konstruktor a vrátí odkaz na instanci. Destruktory 

se dají definovat, ale není možné je přímo volat – o rušení objektů se stará garbage collector 

automaticky. 

Mezi členy tříd mohou kromě metod patřit konstanty, delegáty, události, rozhraní, operátory, 

vlastnosti, indexery, struktury nebo také další třídy (označují se jako vložené, anglicky nested). 

Literatura ( [10])  je označuje jednotně jako typy. 

Datové členy mohou být (a v rámci principu zapouzdření by měly) obaleny do vlastností. Při 

čtení (get) nebo zápisu hodnoty (set) do vlastnosti je možné provést libovolné operace a pak 

teprve hodnotu vrátit nebo uložit do datového členu. Aby nebylo nutno psát gettery a settery 

jako zvláštní metody, jsou v C# vlastnosti implementovány jako jazykový konstrukt. 

3.1.5. PRINCIPY OOP 

V C# funguje jednoduchá dědičnost – každá třída smí mít nanejvýš jednoho rodiče, od kterého 

zdědí všechny členy kromě konstruktoru. Naproti tomu může implementovat neomezené 

množství rozhraní. Platí důležité pravidlo, že potomek může vždy zastoupit předka. Tedy tam, 

kde očekáváme instanci předka, můžeme použít instanci potomka (tzv. pozdní vazba). [11] Ke 

specializaci metod uvedených v předkovi se používají klíčová slova virtual a override. 

Typickou ukázkou je metoda ToString(), kterou definuje již nejvyšší objekt hierarchie - 

System.Object. 

public override string ToString() { 
 return base.ToString(); 
} 
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Principy objektově orientovaného přístupu, které se v C# uplatňují, jsou podrobněji rozebrány 
na stranách 62 až 64 přiloženého PDF. 

3.1.6. DATOVÉ TYPY 

Existují dva druhy datových typů: hodnotové a referenční. Liší se v tom, že hodnotové typy 

(např. int) nesou svou hodnotu přímo, zatímco referenční typy nesou odkazy na objekty 

uložené jinde v paměti. V jejich případě může na jeden objekt odkazovat více proměnných 

najednou. 

Klasické ukazatele, známé třeba z C++, sice v C# existují, ale nespadají do specifikace řízeného 

kódu .NET. V této práci jim nebude věnován prostor. 

Tabulka datových typů a jejich používání je k nalezení v přiloženém PDF na straně 65. 

Od verze C# 3.0 je možné vytvářet i anonymní typy. Jejich vlastnosti jsou vždy veřejné a pouze 

pro čtení a objekt dědí přímo od System.Object. 

var osoba = new { Jmeno = "Jan", Prijmeni = "Novak", Vek = "36" }; 

Název anonymního typu je automaticky generován kompilátorem a nelze se na něj odkazovat 

v kódu, proto se jako typ proměnné, do níž se nová instance ukládá, používá klíčové slovo var. 

Zvláštním případem jsou generické datové typy (zkráceně generika), které umožňují definovat 

třídy pracující s typy, které předem neznáme. Datový typ parametru je stanoven již při použití, 

takže je zaručena mimo jiné silná typová kontrola v době překladu a odhalení případných chyb. 

Typickým představitelem je generická kolekce List<T>. U kolekcí se použití generické varianty 

doporučuje, je-li to možné, protože jsou na tom výkonově lépe. 

3.1.7. DELEGÁTY 

Delegáty v .NET jsou v podstatě totéž jako ukazatele na funkce v jiných jazycích, jen navíc 

objektově orientované a hlavně typově bezpečné. Ukazatele mohou odkazovat pouze na statické 

metody, kdežto delegáty zvládají i instanční. Znamená to, že v sobě nesou nejen odkaz na 

metodu, ale i na objekt, v kterém se má spustit. 

class A { 
   public delegate int D(int i, double d); 
   public static int M1(int a, double b) { ... } 
} 
... 
D d1 = new D(A.M1); 
d1(1, 1.2); 
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Zdrojový kód ukazuje deklaraci delegátu D a statickou metodu s ním kompatibilní. Jak se nová 

instance vytvoří a zavolá, je uvedeno pod deklarací. Jednoduchým použitím operátoru + je 

možné delegáty řetězit a zavolat tak několik metod za sebou v daném pořadí. 

Rozsah použití delegátů sahá od ukazatelů na funkce, přes callback metody a události, až po 

vlákna. Také lze jejich prostřednictvím vytvářet anonymní metody, které nemají vlastní název 

a nejsou definovány separátně uvnitř třídy. Dají se použít například takto: 

buttTlacitko.Click += delegate(object sender, EventArgs e) { 
    MessageBox.Show("Kliknuto."); 
} 

Od verze 3.0 jsou anonymní metody coby preferovaný způsob pro psaní inline kódu nahrazeny 

lambda výrazy. 

Přiložené PDF pokrývá anonymní metody a lambda výrazy mnohem podrobněji na stranách 68 
a 69. 

3.1.8. A DALŠÍ 

Mezi další podstatné prvky jazyka patří například: 

 LINQ. Integrovaný strukturovaný dotazovací jazyk, který má syntaxi velice podobnou 

jazykům pro relační databáze založeným na SQL. Dají se pomocí něj efektivně získávat 

informace nejen z datových zdrojů, ale i z objektů nebo XML struktur. 

 Události. V událostmi řízené architektuře aplikace čeká, až nastanou situace, které by 

mohla zpracovat. Událostí může být jakákoliv činnost, kterou má smysl publikovat – 

kliknutí na tlačítko, uplynutí doby nastavené časovači nebo třeba vykreslení okna 

programu. C# umožňuje tvořit a vyvolávat vlastní události. 

 Výjimky. Mechanismus zastaví aplikaci v místě, kde došlo k chybě, vygeneruje objekt 

odvozený od třídy System.Exception, který nese základní informace o nastalé situaci, 

a pokusí se vyhledat nejbližší handler, tedy blok schopný chybu zpracovat. K ošetření 

výjimek se používají bloky try ... catch ... finally. 

 Práce s vlákny. Každý program ve výchozím stavu používá jedno vlákno a může 

vykonávat v jednom čase jednu část kódu. Pokud chceme provést více operací najednou 

nebo třeba jen zajistit, aby jedna náročná operace nezablokovala aplikaci, přidáme další, 

sekundární vlákna. C# obsahuje kromě jmenného prostoru System.Threading také 

pomocné komponenty (např. Background Worker). 

Všechny tyto prvky rozebírá přiložené PDF na stranách 69 až 73. 
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3.1.9. SHRNUTÍ 

Obliba jazyka C# neustále stoupá, protože je celkem rychlý na učení, není tak „upovídaný“ jako 

Visual Basic .NET, nehrozí u něj problémy s pamětí jako v C++ a vytvořený software nativně 

zapadá do Windows (na rozdíl třeba od aplikací Javy). Navíc je neustále vylepšován a postupně 

přibývají vlastnosti a konstrukty, které komunita postrádá. Jelikož se jedná o hlavní jazyk .NET, 

je zaručena jeho podpora napříč většinou vývojářských technologií společnosti Microsoft. 

3.1.10. ODKAZY 

 domovská stránka: http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336809.aspx 

 série článků o programování vláken: http://programujte.com/?rubrika=26-

programovani&sekce=139--net&kategorie=361-vlakna-v-c# 

 seriál na Živě.cz: http://www.zive.cz/clanky/poznavame-c-a-microsoft-net--1dil/sc-3-a-

120978/default.aspx 

 úvod do C# na MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z1zx9t92.aspx 

3.2. SMALL BASIC 

Small Basic je programovací jazyk, odlehčená verze standardního Visual Basicu, určený pro lidi, 

kteří chtějí začít s programováním. Jazyk, který nedávno opustil vývojový inkubátor DevLabs je 

založený na .NET a nemá více než 15 klíčových slov. 

Sestává ze tří součástí: 

1. Jazyk je inspirován původním BASICem. Je netypový, jeho proměnné jsou automaticky 

inicializované a vždy globální. Objekty a jejich metody jsou statické. 

2. Vývojové prostředí je jednoduché a přitom bohaté na funkce. Nabízí začátečníkům 

některé z výsad, které profesionálové očekávají od hodnotného IDE (např. ItelliSense). 

3. Knihovny – součástí je sada knihoven, které je možné rozšiřovat jakýmkoliv 

z „plnohodnotných“ .NET jazyků. Stačí pouze dodržet daná pravidla a vytvořit knihovnu 

DLL, která se kopíruje do adresáře Small Basicu a je automaticky načtena. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336809.aspx
http://programujte.com/?rubrika=26-programovani&sekce=139--net&kategorie=361-vlakna-v-c
http://programujte.com/?rubrika=26-programovani&sekce=139--net&kategorie=361-vlakna-v-c
http://www.zive.cz/clanky/poznavame-c-a-microsoft-net--1dil/sc-3-a-120978/default.aspx
http://www.zive.cz/clanky/poznavame-c-a-microsoft-net--1dil/sc-3-a-120978/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z1zx9t92.aspx
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Obr. 12 Prostředí Small Basic 

3.2.1. SHRNUTÍ 

Začátečníci mohou získat základní povědomí o programování. Naučí se pracovat s IntelliSense, 

hledat chyby v programu a pochytí zjednodušenou syntaxi Basicu. To vše v líbivém grafickém 

kabátku, který ostřílení vývojáři odsoudí a amatéři ocení. 

Small Basic je k vidění v přiloženém videu. 

3.2.2. ODKAZY 

 domovská stránka: http://msdn.microsoft.com/cs-cz/devlabs/cc950524(en-us).aspx 

 blog vývojářů: http://blogs.msdn.com/smallbasic/default.aspx 

 FAQ: http://msdn.microsoft.com/cs-cz/devlabs/cc950528(en-us).aspx 

  

http://msdn.microsoft.com/cs-cz/devlabs/cc950524(en-us).aspx
http://blogs.msdn.com/smallbasic/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/devlabs/cc950528(en-us).aspx
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4.  NÁSTROJE 

4.1. EXPRESSION 

Sada Expression Studio obsahuje nástroje pro designéry softwarových aplikací na webu 

(ASP.NET, Silverlight) i na desktopu (WPF) pomocí nástrojů WYSIWYG. Spolu s Visual Studiem 

dokáže pokrýt kompletní vývojový proces produktu – postará se o návrh, konzultaci se 

zákazníkem a přípravu designu uživatelského rozhraní. 

Součástí jsou tyto produkty: Expression Blend + SketchFlow, Expression Design a Expression 

Encoder a Expression Web. Všechny jsou momentálně ve třetí verzi. 

4.1.1. EXPRESSION BLEND 

Expression Blend je nástrojem pro designéry aplikací pro Windows postavených na WPF nebo 

webových aplikací využívajících technologie Silverlight. Kromě samotné realizace návrhu umí 

tvořit i prototypy uživatelských rozhraní. Lze v něm tvořit následující projekty: 

 WPF nebo Silverlight aplikace, 

 Silverlight aplikace + webová stránka, 

 ovládací prvek WPF nebo Silverlight, 

 aplikace SketchFlow (WPF nebo Silverlight). 

Výstupem je buď hotová spustitelná aplikace (Blend je tedy schopen i kompilace), nebo kód 

XAML pro další použití. 

Blend dokáže úzce spolupracovat s dalšími produkty – Visual Studio pro editaci kódu na pozadí, 

Expression Design pro tvorbu grafiky v jazyce XAML, Expression Encoder pro videa ve formátu 

Silverlight nebo Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, kde funguje import souborů včetně 

vrstev. 

Kromě vizuálního editoru zvládá Blend i editaci kódu na pozadí, ale nedisponuje pokročilými 

funkcemi IDE. 

 

Obr. 13 IntelliSense v Expression Blend 
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Zajímavý je nástroj SketchFlow, který slouží k vytváření prototypů aplikací. Jsou v něm kromě 

přehledu uživatelského rozhraní vidět také závislosti jednotlivých součástí (oken) a přechody 

z obrazovky na obrazovku, z jednoho stavu do druhého. Ke „kreslení“ oken je připravena 

zvláštní sada komponent reprezentující základní ovládací prvky WPF nebo Silverlight. Tyto 

prvky jsou zpracovány tak, aby vypadaly jako nakreslené rukou a naváděly k jednoduchému, 

schematickému zobrazení. 

 

Obr. 14 SketchFlow – styl ovládacích prvků 

4.1.2. EXPRESSION WEB 

Expression Web je vizuální nástroj pro tvorbu webu, který na rozdíl od svého předchůdce – 

FrontPage – dodržuje standardy a generuje efektivní kód. Editor umožňuje tvořit stránky 

jednoduchým přetahováním prvků a nastavováním jejich vlastností, přičemž není problém se 

přepnout do HTML kódu – všechny změny se obousměrně správně reflektují. 

Editor kódu má tyto základní vlastnosti: 

 barevné zvýraznění syntaxe, 

 našeptávač pro HTML, CSS, JavaScript a PHP (pouze vestavěné funkce), 

 kontrola validity během psaní, 

 aplikování CSS stylů na aktivní element kliknutím. 

 

Obr. 15 Kontrola validity během psaní XHTML 

Nástroje pro práci se styly umožňují přehlednou a rychlou správu CSS, kdy je možné konkrétní 

třídy aplikovat na elementy podobným způsobem, jako se pracuje se styly ve Wordu. 
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Obr. 16 Aplikování CSS stylů 

Tvořit CSS není nutné přímo, ale dá se použít zvláštní okno, které obsahuje všechny vlastnosti 

roztříděné do kategorií. 

Součástí Expression Web je také nástroj SuperPreview, který dokáže tvořený web zobrazit 

v několika prohlížečích najednou a zvýraznit rozdíly mezi vykreslením jednotlivých elementů. 

Snadno tak lze porovnávat a ladit stránky pro různá vykreslovací jádra. 

Expression Web a práce se styly je k vidění v přiloženém videu. 

4.1.3. EXPRESSSION ENCODER A EXPRESSION DESIGN 

Encoder slouží ke zpracování a přípravě videa (primárně pro web). Podporuje přednastavené 

profily pro kódování a dekódování videa, editaci videa (ořezávání, přidávání titulků, střih...), 

záznam dění na obrazovce, Live Encoding (vysílání videa přímo do sítě na vybraný server), 

Smooth Streaming (Encoder dokáže vytvořit videa s různými přenosovými rychlostmi pro 

použití v této technologii). 

Design se používá ke tvorbě grafiky pro další použití například v Blendu nebo Webu. Jedná se 

o vektorový grafický editor, do něhož je možné importovat stávající výtvory (včetně souborů 

Adobe Photoshop) nebo vytvářet zcela nové. Generuje mimo jiné i kód XAML. 

4.1.4. SHRNUTÍ 

Ačkoliv je možné pracovat s kódem v jazyce XAML přímo ve Visual Studiu, existují pro něj 

specializované nástroje, které ovšem využijí spíš návrháři než programátoři. Práce s grafikou je 

tímto způsobem příjemnější, takže nástroje najdou uplatnění třeba při tvorbě RIA aplikací 

v technologii Silverlight. 

4.1.5. ODKAZY 

 domovská stránka: http://www.microsoft.com/expression/ 

http://www.microsoft.com/expression/
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 shrnutí vlastností Expression Web při přechodu z FrontPage: 

http://expression.microsoft.com/cs-cz/cc287605(en-us).aspx 

 video prezentující SuperPreview: 

http://www.microsoft.com/video/en/us/details/012665f3-1d5d-4e41-a51b-

33c94a80c55c 

4.2. SHARPDEVELOP 

Výjimkou z pravidla celého textu je nástroj SharpDevelop, který jediný není produktem 

společnosti Microsoft. Jedná se o open-source IDE, které těží z toho, že .NET Framework přímo 

v sobě obsahuje všechny potřebné kompilátory a knihovny. Kromě C# podporuje Visual Basic 

.NET, Boo, IronPython a F#. 

Kromě klasické okenní nebo konzolové aplikace Windows lze vytvářet také třeba projekty WPF, 

.NET Compact Framework, instalátory nebo programy využívající Direct3D. Chybí ale podpora 

ASP.NET. 

O podpoře WPF pojednává přiložené PDF podrobněji na straně 93. 

Co se týče IDE, navigace v kódu je standardní a neliší se od Visual Studia. Lze přeskakovat na 

konkrétní řádky podle čísla, na definice členů tříd, vyhledat, kde všude je na označený člen 

odkazováno, atd. Podobnost s vývojovým prostředím Microsoftu je značná (ukazuje to 

i obrázkový výřez uvedený níže) – nabídky jsou takřka shodné, ikony také, jen zvýrazňovač 

syntaxe používá jinou výchozí barvu. Potěší inteligentní kurzor, který automaticky odsazuje, kde 

je třeba. 

 

Obr. 17 Tvorba aplikace Windows Forms v IDE SharpDevelop 

http://expression.microsoft.com/cs-cz/cc287605(en-us).aspx
http://www.microsoft.com/video/en/us/details/012665f3-1d5d-4e41-a51b-33c94a80c55c
http://www.microsoft.com/video/en/us/details/012665f3-1d5d-4e41-a51b-33c94a80c55c
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Z dalších nástrojů zahrnuje SharpDevelop například tyto: 

 převaděč kódu mezi vybranými jazyky, 

 Sandcastle pro tvorbu dokumentace, 

 NUnit pro testování jednotek, 

 TortoiseSVN pro správu verzí Subversion (v tom smyslu, že pokud je klient na počítači 

nainstalován, prostředí jej do sebe integruje), 

 WiX pro tvorbu instalátorů Windows Installer, 

 StyleCop pro kontrolu dodržování pravidel psaní kódu; tento doplněk pochází od 

společnosti Microsoft a je dostupný i pro Visual Studio, 

 .NET Reflector pro procházení kompilovaných sestavení .NET. 

4.2.1. SHRNUTÍ 

SharpDevelop se v mnoha parametrech vyrovná plnohodnotnému Visual Studiu a ve většině 

vlastností překoná jeho edice Express. Integruje v sobě mnoho šikovných pomůcek, které běžný 

programátor nejednou využije. Rozhodující může být jeho dostupnost zdarma a také fakt, že je 

vyvíjen komunitou a jsou k dispozici kompletní zdrojové kódy. 

4.2.2. ODKAZY 

 domovská stránka: http://sharpdevelop.com/OpenSource/SD/Default.aspx 

 přehled funkcí: 

http://community.sharpdevelop.net/blogs/mattward/articles/FeatureTour.aspx 

 porovnání s Visual Studio Express: 

http://community.sharpdevelop.net/blogs/mattward/articles/VisualStudioExpressCom

parison.aspx 

4.3. VISUAL  STUDIO 

První pokus společnosti Microsoft o vytvoření jednotného prostředí pro vývoj aplikací se objevil 

v roce 1997, ale až v roce 2002 (spolu s uvedením technologie .NET) vyšlo Visual Studio .NET – 

předek dnešního komplexního IDE. 

V současné době Visual Studio pokrývá a zjenodušuje celý proces vývoje softwaru od návrhu až 

po nasazení. Obsahuje pokročilé nástroje pro testování, tvorbu prototypů, ladění, automatizaci 

apod. 

http://sharpdevelop.com/OpenSource/SD/Default.aspx
http://community.sharpdevelop.net/blogs/mattward/articles/FeatureTour.aspx
http://community.sharpdevelop.net/blogs/mattward/articles/VisualStudioExpressComparison.aspx
http://community.sharpdevelop.net/blogs/mattward/articles/VisualStudioExpressComparison.aspx
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4.3.1. PROJEKTY 

Základem každého projektu ve Visual Studiu je soubor řešení (solution) s příponou SLN, který 

obsahuje informace o projektech a další konfigurační volby. Jednotlivé projekty jsou pak 

soubory XML s informacemi o sestavení, soubory se zdrojovým kódem a případné další zdroje 

(obrázky, databáze...). Výstupem řešení může být jedna nebo několik aplikací (popřípadě 

knihoven). 

 

Obr. 18 Okno konfigurace projektu (Silverlight) 

Z hlediska kompatibility platí, že projekt vytvořený ve starší verzi Visual Studia lze otevřít 

v novější, ale nikoliv naopak. 

4.3.2. EDITACE 

Prostředí poskytuje vše, co vývojář potřebuje pro tvorbu aplikací a je možné jej velmi rozsáhle 

přizpůsobovat. Obrázek ukazuje, jak může vypadat: 

 

Obr. 19 Možný vzhled IDE (Visual Studio 2010) 
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Ve vizuálním editoru lze mimo jiné tvořit aplikace Windows Forms, WPF, Silverlight, ASP.NET, 

vlastní ovládací prvky a další... Je k dispozici panel s komponentami, z něhož lze přetahovat 

prvky, z kterých se aplikace sestavuje. Visual Studio automaticky na pozadí generuje patřičný 

kód. 

V editoru kódu se upravují soubory se zdrojovým kódem všech možných typů. Obarvování 

syntaxe a napovídání názvů funguje inteligentně v závislosti na právě otevřeném kódu – C#, 

Visual Basic .NET nebo třeba soubory XML mají svá specifická klíčová slova a elementy. Kromě 

toho obsahuje Visual Studio spoustu drobných vylepšení pro zápis programů, která vývojářům 

zjednodušují život. 

Různé vlastnosti a funkce editoru kódu demonstruje podkapitola na stranách 101 až 105 
v přiloženém PDF. 

4.3.3. NÁSTROJE 

K odstraňování logických chyb, které se nedají odchytit při kompilaci, slouží integrovaný 

debugger. Můžeme nastavit zastavení programu v konkrétním místě, krokovat jej, prohlížet 

aktuální obsah paměti a paměťových registrů, měnit hodnoty proměnných, sledovat průběh 

volání atd. 

Obrázkové ukázky jednotlivých funkcí jsou v přiloženém PDF na stranách 106 a 107. 

V nejnovější verzi (2010) byla značně zjednodušena instalace rozšíření vytvořených třetími 

stranami. Visual Studio obsahuje nástroj Extension Manager, který se připojuje na online galerii 

rozšíření a umožňuje z ní doplňky přímo stahovat. Všechny pluginy musí projít schválením 

společnosti Microsoft, než se v repozitáři objeví. 

4.3.4. NÁPOVĚDA A DOKUMENTACE 

Spolu s celým prostředím je možné nainstalovat knihovnu MSDN, která je pak připravena 

zobrazit nápovědu po prostém stisknutí klávesy F1. 

Další nástroje jsou vyjmenovány v přiloženém PDF na straně 109. 

4.3.5. SHRNUTÍ 

Visual Studio je univerzální nástroj, který pokryje kompletní vývoj softwarového produktu. 

Prostředí je vybaveno spoustou detailů, které nenápadně zpříjemňují práci a které začnete při 

práci s jiným IDE postrádat. 
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Samozřejmě je vhodnější pro specifické úkoly, jako například návrh rozhraní v jazyce XAML, 

použít nástroje pro ně určené. Nad rozhraním .NET Framework ovšem mnoho takových úkolů 

neexistuje. 

4.3.6. ODKAZY 

 domovská stránka: http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/ 

 DreamSpark – Visual Studio a další produkty pro studenty zdarma: 

http://www.dreamspark.com  

 tvorba vlastních fragmentů kódu: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms165393(v=VS.80).aspx 

 rozcestník ladění (MSDN): http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sc65sadd.aspx 

 online galerie rozšíření pro Visual Studio: http://www.visualstudiogallery.com/ 

4.4. VISUAL STUDIO EXPRESS 

Visual Studio Express je zvláštní edice vývojářského IDE, která je na rozdíl od Visual Studia 

k dispozici zdarma. Jednotlivými produkty jsou Visual Basic Express, Visual C# Express, Visual 

C++ Express, Visual Web Developer Express a SQL Server Express. 

Oproti plnému Visual Studiu chybí následující součásti: [12] 

 oficiální dokumentace na MSDN, 

 podpora rozšiřitelnosti (add-inů, maker, průvodců...), 

 nástroj Dotfuscator pro ztížení dekompilace kódu, 

 nástroj Spy++ pro sledování procesů, oken, vláken a zpráv systému, 

 integrace Team Exploreru pro použití s Team Serverem, 

 nástroj Class Designer, 

 pokročilý refaktoring, 

 pokročilé nástroje pro ladění, 

 podpora vývoje pro mobilní zařízení (Windows Mobile), 

 nástroj Server Explorer, 

 vývoj pro Office, 

 nástroje pro testování jednotek. 

4.4.1. VISUAL WEB DEVELOPER 

Tento produkt je obdobou projektu typu webové aplikace ASP.NET, který obsahuje Visual 

Studio. Slouží tedy k tvorbě aplikací ASP.NET a umožňuje stránky vytvářet jak pomocí vizuálního 

http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/
http://www.dreamspark.com/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms165393(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms165393(v=VS.80).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sc65sadd.aspx
http://www.visualstudiogallery.com/
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návrháře, tak psaním směsi HTML a ASP.NET kódu. Zároveň se dají editovat soubory s kódem na 

pozadí (v jazycích Visual Basic nebo C#). 

Základem je vývoj pro ASP.NET 3.5, ale nechybí možnost aplikaci zacílit na konkrétní nižší verzi. 

Součástí nástroje je také integrovaný webový server, na kterém se dá právě tvořená aplikace 

přímo testovat bez nutnosti mít aktivní IIS (nebo jiný plnohodnotný webový server). 

 

Obr. 20 Spuštěný Web Development Server 

4.4.2. SHRNUTÍ 

Visual Studio Express je možnost pro začínající nebo amatérské vývojáře tvořit aplikace pro 

rozhraní .NET Framework s pomocí pokročilých nástrojů. Protože jsou k dispozici zdarma, 

nikomu nic nebrání si je stáhnout a začít používat. 

4.4.3. ODKAZY 

 domovská stránka: http://www.microsoft.com/express/ 

 verze 2010: http://www.microsoft.com/express/future/ 

 oficiální fórum: http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/category/vsexpress 

  

http://www.microsoft.com/express/
http://www.microsoft.com/express/future/
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/category/vsexpress
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5.  UKÁZKOVÁ APLIKACE 

Pro komplexnější ukázku fungování některých technologií byla vytvořena aplikace s názvem 

DiaKill. Jak název napovídá, jejím úkolem je odstraňovat českou diakritiku z textu. Cílem nebylo 

poskytnout plně optimalizované a nejlepší možné řešení, ale spíš ukázat, v čem se technologie 

liší a co mají společné. 

Všechny projekty jsou součástí jednoho řešení (DiaKill.sln) vytvořeného ve Visual Studiu 2008. 

Zdrojový kód pro Small Basic je v samostatném souboru (DiaKill_SB.sb). 

Následující komentovaný přehled uvádí všechny zpracované implementace ukázkové aplikace. 

Tabulka u projektu shrnuje, v které složce se zdrojový kód nachází, jaké soubory jsou důležitým 

výstupem kompilace a jejich velikost, do kolika souborů je kód programu rozdělen (bez 

podsložek s podpůrnými soubory, které generuje Visual Studio) a nakonec které jazyky se 

v projektu používají. Z těchto informací je možné získat hrubé porovnání jednotlivých 

technologií. 

5.1. LETTERBASE 

Všechny projekty používají tentýž soubor s definicí znaků s diakritikou a jejich odpovídajících 

protějšků bez ní. Jmenuje se LetterBase.cs a obsahuje třídu LetterBase se statickým členem 

Letters napsanými v jazyce C#. Pro záznam písmen byla použita generická kolekce Dictionary 

s typy <char, char>. Jednotlivé programy pak v této kolekci hledají znak s diakritikou (Key) 

a pokud jej naleznou, provedou náhradu za jeho druhou hodnotu (Value). 

5.2. ASP.NET 

Složka DiaKill_ASP 

Výstup DiaKill_ASP.dll (6 kB) 

Počet zdrojových souborů 11 

Jazyky C#, ASP, XHTML 

Webová aplikace využívá technologie WebForms. Do Master Page (DiaKill.Master) je vkládána 

jedna stránka (PageInput.aspx), která v kódu na pozadí (PageInput.aspx.cs) obstarává obsluhu 

události Click tlačítka, samotný převod a vypsání výsledku. 
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Obr. 21 Ukázková aplikace v ASP.NET 

Jako zdroj písmen pro převod slouží statická třída LetterBase (v souboru LetterBase.cs), která je 

totožná pro většinu ostatních projektů. Kód na pozadí je psán jazykem C#. 

5.3. C# 

Složka DiaKill_CS 

Výstup DiaKill_CS.exe (10 kB) 

Počet zdrojových souborů 7 

Jazyk C# 

 

Podobně jako u ASP.NET se v případě projektu C# používá technologie Windows Forms. Veškeré 

dění se odehrává v hlavním okně (frmMain.cs), kde je kliknutím na tlačítko inicializován převod 

a na jeho konci vyvolána událost. 

  

Obr. 22 Ukázková aplikace v C# 

 
Obr. 23 Ukázková aplikace v C# - informace o 

počtu nahrazení 

 

Zdrojový kód tedy mimo jiné ukazuje tvorbu vlastní události, její vyvolání a následné zpracování. 
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5.4. DIAKILL_LIB 

Složka DiaKill_Lib 

Výstup DiaKill_Lib.dll (5 kB) 

Počet zdrojových souborů 3 

Jazyk C# 

 

Součástí je také dynamická knihovna, kterou je možné linkovat k dalším aplikacím (nefunguje 

ovšem při použití v technologii Silverlight – ta má knihovny speciální). Z hlediska výkonného 

kódu je totožná s Windows Forms variantou – poskytuje veřejnou metodu KillDia a událost 

PrevodHotov. 

5.5. SILVERLIGHT 

Složka DiaKill_Silverlight 

Výstup DiaKill_Silverlight.dll (13 kB) 

DiaKill_Silverlight.xap (6 kB) 

Počet zdrojových souborů 8 

Jazyky C#, XAML 

 

V případě technologie Silverlight je zvolen odlišný postup. Metoda KillDia byla vložena do třídy 

DiaKill, která nyní obstarává i zápis historie převodů do Isolated Storage. Kód na pozadí hlavního 

„okna“ (Page.xaml.cs) tedy pouze vytváří novou instanci a volá její metody. 

V kódu XAML stojí za povšimnutí, že položky seznamu historie (listHistorie) jsou vázány pomocí 

techniky Data Binding na kolekci Historie objektu typu DiaKill. Ta je instancí generické kolekce 

ObservableCollection a projevuje se tak, že jakmile v ní nastane změna, jsou na to upozorněny 

objekty, které ji používají jako zdroj dat (v tomto případě je to listHistorie). Při práci s historií tak 

stačí pouze modifikovat tuto kolekci a změny se automaticky projevují v hlavním okně. 

K obarvení výpisu se používá DataTemplate, kde je definován vzhled a obsah každé z položek 

seznamu. 
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Obr. 24 Ukázková aplikace - Silverlight 

Aplikace je nastavena tak, že je možné ji nainstalovat a spouštět mimo prohlížeč (out-of-

browser). 

5.6. SMALL BASIC 

Složka DiaKill_SB 

Výstup DiaKill_SB.exe (4 kB) 

SmallBasicLibrary.dll (238 kB) 

Počet zdrojových souborů 1 

Jazyk Small Basic 

 

Pro program tohoto rozsahu má Small Basic výhodu, že kompletní zdrojový kód je v jediném 

souboru. Využívá se v něm asociativních polí (pro uložení dvojic „znak s diakritikou – znak bez 

diakritiky“) a dále objektu Array a jeho metody ContainsIndex, která v poli vyhledává. 

 

Obr. 25 Ukázková aplikace – Small Basic 

Ve zdrojovém kódu je tak ukázána práce s poli, cyklus For a rozvětvená podmínka If – Else. 
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5.7. WINDOWS MOBILE 

Složka DiaKill_WM 

Výstup DiaKill_WM.exe (8 kB) 

Počet zdrojových souborů 7 

Jazyk C# 

 

Aplikace pro Windows Mobile je cílena ještě na starší verzi systému (5.0), její implementace je 

přímočará a velmi se podobá té v projektu C#. Je to logické, protože ve Windows Mobile se 

vlastně také používají Windows Forms. 

 

Obr. 26 Ukázková aplikace na Windows Mobile 5.0 
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6.  ZÁVĚR 

Vývojářských produktů společnosti Microsoft existuje nepřeberné množství. Rozsah je tak velký, 

že bychom jenom těžko hledali oblast, kterou nepokrývají. Podívejme se v závěrečné tabulce na 

to, k čemu jmenované produkty slouží a jaká k nim existuje alternativa nebo přímá konkurence. 

Tabulka III Konečné srovnání produktů a přehled alternativ 

Produkt Určení Alternativy/konkurence 

.NET 
Framework 

Základní běhové prostředí 
aplikací pro rodinu systémů 
Windows. 

Java (http://java.com/en/)  
Platforma má podobnou strukturu jako .NET Framework, ale 
používá se více mimo systém Windows. 

ASP.NET Tvorba webových aplikací. PHP (http://php.net/) 
Skriptovací jazyk a technologie pro vývoj dynamických webových 
aplikací, který je mnohem více rozšířen mezi webhostingy. 

Silverlight Tvorba RIA. Adobe Flash (http://www.adobe.com/cz/products/flash/)  
Ač toto označení není přesné, dá se použít jako souhrnný název pro 
vývojové prostředí, přehrávač (plugin prohlížeče) a technologie na 
pozadí. Určením a schopnostmi se mu Silverlight skoro vyrovnává. 

Surface Přirozené ovládání aplikací 
doteky. 

Dotykový stolek zatím přímého konkurenta nemá, ale např. 
společnost Sony dokončuje práce na podobném konceptu 
(http://www.zive.sk/sony-ma-coskoro-ponuknut-konkurenta-pre-
microsoft-surface-video/sc-4-a-287987/default.aspx).  

Windows 7 Provoz na klientských 
počítačích. 

Linux, Mac OS X 
Dva operační systémy, které se Windows podobají, ale pro vývoj je 
samozřejmě potřeba použít odlišné technologie a postupy. 

Windows 
Embedded 

Provoz na počítačích 
s omezenými zdroji 
a požadavky na modularitu 
systému. 

Linux Embedded 
V rámci různých iniciativ, které mnohdy přebírají velcí výrobci 
hardware, vznikají varianty Linuxu pro „embedded“ zařízení. 
Jednou z distribucí je třeba Moblin (http://moblin.org/).  

Windows 
Mobile 

Chytré mobilní telefony 
a PDA. 

Android, iPhone OS 
Android je systém pro mobilní zařízení společnosti Google 
postavený na Linuxu, pro nějž se vyvíjí v Javě. Je možné na něm 
provozovat jakékoliv aplikace (http://www.android.com/). 
Oproti tomu pro systém od firmy Apple musí aplikace vždy projít 
schválení. Kromě telefonu iPhone se používá i na multimediálním 
přehrávači iPod Touch a tabletu iPad. 

C# Programování pro 
technologii .NET (všechny 
typy aplikací). 

Java 
Jazyk nese stejný název jako platforma Java a C# je mu velmi 
podobný. Dokonce tak, že při zběžném pohledu na kód skoro 
nejsou rozlišitelné. 

Expression Návrh designu aplikací – 
hlavně Silverlight a WPF 
(XAML). 

Obdobou jsou produkty Adobe ke tvorbě aplikací pro Flash a Flex. 
Alternativně existuje spousta editorů jazyka XAML (např. Spket 
IDE - http://www.spket.com/xaml.html).  

Visual Studio Celý vývojový proces 
aplikací primárně pro .NET 
(nikoliv však nutně). 

NetBeans IDE (http://netbeans.org/)  
Prostředí postavené v jazyce Java je open-source. Primárně se 
používá pro vývoj Java aplikací, ale existují další rozšíření (PHP, 
Ruby...). Stejně jako VS dokáže programy překládat a ladit, nabízí 
i nápovědu při psaní a další pokročilejší funkce. 

  

http://java.com/en/
http://php.net/
http://www.adobe.com/cz/products/flash/
http://www.zive.sk/sony-ma-coskoro-ponuknut-konkurenta-pre-microsoft-surface-video/sc-4-a-287987/default.aspx
http://www.zive.sk/sony-ma-coskoro-ponuknut-konkurenta-pre-microsoft-surface-video/sc-4-a-287987/default.aspx
http://moblin.org/
http://www.android.com/
http://www.spket.com/xaml.html
http://netbeans.org/
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8.  SEZNAM ZKRATEK 

Akronymy použité v tomto dokumentu: 

ADO ActiveX Data Objects 

API Application Programming Interface 

ARM Advanced RISC Machine 

ASP Active Server Pages 

BCL Base Class Library 

BSP Board Support Package 

CE Compact Edition 

CLR Common Language Runtime 

COM Component Object Model 

CSS Cascading Style Sheet 

CTS Common Type System 

DOM Document Object Model 

DPI Dots per Inch 

FAQ Frequently Asked Questions 

GPS Global Positioning System 

HTML Hypertext Markup Language 

IDE Integrated Development Environment 

IIS Internet Information Services 

IL Intermediate Language 

LINQ Language Integrated Query 

MIME Multipurpose Internet Mail 

Extensions 

MIPS Microprocessor without Interlocked 

Pipeline Stages 

MSDN Microsoft Developer Network 

MSIL Microsoft Intermediate Language 

MVC Model View Controller 

NUI Natural User Interface 

OOP Object Oriented Programming (neboli 

objektově orientované programování) 

PAL Platform Abstraction Layer 

PHP PHP Hypertext Preprocessor 

QAT Quick Access Toolbar 

RIA Rich Internet Application 

SDK Software Development Kit 

SP Service Pack 

WCF Windows Communication Foundation 

WF Workflow Foundation 

WPF Windows Presentation Foundation 

WYSIWYG What You See is What You Get 

XAML Extensible Application Markup 

Language 

XML Extensible Markup Language
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9.  PŘÍLOHY 

Všechny přílohy jsou elektronické, dají se získat z přiloženého CD nebo stáhnout z webu (na 

adrese http://technologie-ms.deedx.cz)  a jsou rozděleny do následující struktury: 

BakalarskaPrace.pdf  Tento dokument ve formátu PDF. 

 

Dokumenty\ TechnologieMS.pdf Hlavní dokument ve formátu PDF. 

TechnologieMS.xps Hlavní dokument ve formátu XPS. 

 

Obrázky\ 

Architektura .NET.png 
Celkem 119 obrázků, které jsou 
původní a vznikly právě pro 
umístění v práci. 

... 

XAML_BlendIntellisense.png 

 

Videa\ 

Expression-Web.avi 

Videa (screencasty), která ukazují 
vybrané technologie a postupy. 

Isolated-Storage.avi 

Out-of-browser.avi 

Small-Basic.avi 

 

Zdrojové kódy\ DiaKill\ 

DiaKill_ASP\ Složka s projektem pro ASP.NET. 

DiaKill_CS\ Složka s projektem pro C#. 

DiaKil_Lib\ Složka s projektem knihovny DLL. 

DiaKill_SB\ Složka se zdrojovým kódem Small 
Basic. 

DiaKill_Silverlight\ Složka s projektem pro Silverlight. 

DiaKill_WM\ Složka s projektem pro Windows 
Mobile. 

DiaKill.sln Řešení, které obsahuje projekty 
Visual Studia. 

 

Zdrojové kódy\ Generika\ 
Ukázkový program demonstrující 
práci s generickými datovými typy 
v C#. 

Zdrojové kódy\ Výjimky\ Ukázkový program demonstrující 
použití výjimek v C#. 
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