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ÚVOD 

1. Prohlášení 

Tato práce je nezávislou publikací svého autora a není schválena, sponzorována ani jinak oficiálně 
podporována společností Microsoft. Použité názvy produktů, pokud není uvedeno jinak, jsou 
majetkem Microsoft Corporation, stejně jako loga a ochranné známky. 

2. Anotace 

Cílem práce je přehledně zpracovat dostupné technologie společnosti Microsoft pro vývoj 
softwarových aplikací, porovnat je a některé z nich použít pro řešení konkrétní vybrané úlohy. 
Součástí práce bude též nástin možností, kterými se bude ubírat vývoj v této oblasti v budoucnosti. 

3. Abstract 

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. 

4. Zaměření 

Text by měl poskytnout vývojářům nadhled nad technologiemi, s kterými pracují, a ukázat 
přehlednou shrnující formou hlavní součásti vývojové platformy Microsoftu. Programátoři, kteří 
používají technologie jiných společností, získají možnost porovnat rozdíly mezi „svým“ produktem 
a možnostmi, které poskytuje Microsoft. 

Předpokladem je, že čtenář má základní povědomí o programovacích konceptech a přehled o syntaxi. 
Často je zabíháno do technických podrobností, kde se s těmito vědomostmi počítá. Ačkoliv jsou 
některé produkty čistě systémové (např. Windows Embedded), administrátoři se patrně nedozví nic 
nového – cíleno je na vývojáře. 

5. Členění 

Kromě úvodu tvoří práci dvě sekce – produkty a slovníky. Každá je ještě dělena do několika částí. 
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Obrázek 1 Členění práce 

PRODUKTY 

Produkty jsou rozděleny do tří hlavních částí – technologie, jazyky a nástroje. Barevné rozlišení je 
stálé napříč celým dokumentem. Každý produkt je uveden názvem a rámečkem se základními údaji. 
Nechybí logo, aktuální verze, odkaz na domovskou stránku apod. Protože na jaře 2010 vyšly nové 
verze několika produktů a ostatní za půl roku prošly jistým vývojem, je v pravém horním rohu 
rámečku také uveden měsíc, v kterém byly uvedené informace aktuální. 

 Následuje text, v kterém se může vyskytovat několik doplňujících prvků. Těmi jsou jsou:  

 

 

 

Úseky zdrojového kódu. 

SLOVNÍKY A CIZÍ TERMÍNY 

Protože se v textu vyskytuje mnoho různých zkratek a specifických anglických termínů, je na konci 
glosář pojmů doplněný seznamem akronymů. Platí, že každý akronym v práci uvedený je k nalezení 
v seznamu. 

Technologie

Jazyky

Nástroje

Produkty

Akronymy

Glosář

Slovníky

O
d

k
az

y Doplňují produkt o webové odkazy na další zdroje informací. 
Mohou se objevit i uvnitř textu a odkázat čtenáře na podrobnější materiály tam, kde rozsah nedovoluje 

se podkapitole věnovat více. 
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Pohled do budoucnosti 
Obsahuje informace o připravovaných verzích produktu nebo dalším vývoji dané produktové řady. 

P
o

zn
. 

Poznámky 
Krátce doplňují informace v textu okolo. 
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Některé pojmy buď český ekvivalent vůbec nemají, nebo jeho použití působí velmi násilně a přináší 
spíše zmatení než vyjasnění. V textu tak často za českým výrazem následuje jeho původní podoba 
v závorce. V určitých případech je zvolena pouze jedna podoba, a to podle toho, zda je použitá 
varianta považována za dostatečně známou (a tedy srozumitelnou). Mnoho pojmů je krátce 
vysvětleno v glosáři. Význam byl čerpán z oficiálního slovníku společnosti Microsoft1. 

ZDROJOVÝ KÓD 

Některé produkty doprovázejí ukázky kódu. Pokud není uvedeno jinak, byly vytvořeny právě a jedině 
pro použití v tomto dokumentu a otestovány jako funkční. Nicméně na různých konfiguracích může 
dojít k různým chybám, proto je třeba je brát hlavně jako ilustrační příklady. 

Některé kódy mají souvislost s ukázkovou aplikací DiaKill a jsou přiloženy externě. 

6. Ukázková aplikace 

Protože praktická ukázka vydá za tisíc slov a za stovku obrázků, byla vytvořena opravdu jednoduchá 
aplikace, na níž jsou vidět rozdíly jednotlivých technologií/programovacích jazyků/vývojových 
nástrojů. Nese název DiaKill a jejím jediným úkolem je přijmout od uživatele text a nahradit v něm 
písmena s diakritikou za jejich protějšky bez ní. 

 

Obrázek 2 Ukázka aplikace DiaKill v C# 

Cílem jednotlivých implementací není být maximálně optimální a prezentovat nejlepší řešení dané 
úlohy. Slouží spíš k demonstraci základních konstruktů a jejich rozdílů napříč jazyky a odlišné 
prezentace ovládacích prvků. 

7. Rozsah 

Časová náročnost a obsáhlost produktů nedovoluje jejich zpracování do přílišné hloubky. Cílem bylo 
přiblížit je vývojářům software, tím je také definován rozsah a zaměření zpracování. Detailní 
informace jsou k nalezení v oficiálních dokumentech, na něž je odkazováno. 

Je možné, že zde bude chybět některý produkt, který vám připadá zásadní a nepostradatelný. Každý 
několik takových má a nebylo možné je zahrnout všechny. Snažil jsem se tedy v každé kategorii 
vyzdvihnout ty hlavní a případně méně známé technologie.  

                                                             
1 http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx  

http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx
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Část 1. 

TECHNOLOGIE 

Často nejsou vidět, ale přesto o nich všichni vývojáři vědí a jsou rádi, že je mají. Jsou zcela nezbytné 
pro stavbu rozsáhlých informačních systémů, pro tvorbu graficky bohatých a uživatelsky přívětivých 
programů, stejně jako pro obrovské zjednodušení a zefektivnění práce. Řeč je o technologiích, které 
stojí na pozadí vývoje softwaru a pohánějí většinu projektů. 

Bez použití vyšší technologie, tzv. „na koleni“, lze naprogramovat cokoliv. Jen to zabere neuvěřitelné 
množství času a kvalita dosáhne diskutabilní hladiny. Nikdo (kromě tvůrců technologie samotné) 
nemá čas ani chuť tvořit vlastní rozhraní pro přístup ke grafické kartě, psát rozličné podpůrné 
knihovny pro práci se sítí, vstupy, výstupy, pamětí apod. Nehledě na uchovávání dat a práci s nimi. 
Všechny tyto úkoly a mnoho dalších řeší již vytvořené produkty – knihovny, aplikace nebo třeba 
frameworky. 

Tato část shrnuje výše uvedené pod jeden pojem – technologie. Microsoft postupem času vybudoval 
silnou platformu .NET, na níž v současnosti staví všechny ostatní produkty a přebírají podstatné 
vlastnosti.  

.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. 

Většina produktů v této práci přímo závisí na .NET. Podíváme se proto, co vlastně framework tvoří 
a jak stěžejní části fungují. Tato kapitola je věnována převážně pohledu na CLR, aby bylo zřejmé, jak 
framework funguje uvnitř. 

 

září 2009 

Aktuální verze 3.5 SP1 

Beta verze 4 Beta 1 

Poprvé vydán 2002 

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

Klíčové pojmy CLI, CLR, garbage collector, LINQ, WCF 

 

http://www.microsoft.com/net/
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Obrázek 3 Diagram architektury .NET Framework 

Na diagramu je patrné, jak s novými verzemi přibývaly technologie. Vyšší vrstvy budou mít své 
produktové kapitoly, my se zde podíváme na nejpodstatnější součásti – CLR a BCL. 

COMMON LANGUAGE RUNTIME (CLR) 

CLR je základní běhové prostředí pro spouštění řízeného kódu. Implementuje CLI (a tedy i CTS, viz 
Typový systém (CTS) níže) a kompletně se stará o běh programu díky službám, které obsahuje. Jsou 
mezi nimi: automatická správa paměti (Garbage Collector), podsystém výjimek reagujících na chyby 
a pády, integrace s Win32 a COM, JIT kompilace, podpora 64bitových architektur [1] atd. Tato 
kapitola se bude zabývat některými z nich. 

 

COMMON LANGUAGE INFRASTRUCTURE (CLI) 

Typový systém (CTS), jazyk procesoru (IL) a další jsou součástí standardu ECMA-3352 / ISO 232713 
vyvinutého Microsoftem. Udává, jak mohou být aplikace psané v různých vyšších jazycích 
spouštěny na různých systémech bez nutnosti je měnit tak, aby braly v potaz specifika 
jednotlivých platforem. Standard sestává mimo jiné z těchto částí (jedná se pouze o přehled, 
pojmy budou postupně vysvětleny dále): 

                                                             
2
 http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-335.htm  

3 http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=36769  

P
o

zn
. 

V textu se budeme často setkávat s pojmem 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). 

http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-335.htm
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=36769


 

 T
e
ch

n
o
lo

g
ie

  

 koncepty a architektura – CTS, VES a CLS, 

 definice a sémantika metadat, 

 CIL. 

INTERMEDIATE LANGUGE (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, líp 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 
 } 
} 

Tečkou začínají direktivy. Nejsou to ještě instrukce IL, ale zmiňovaná metadata specifikující 
podrobnosti vykonávání kódu. První .assembly určuje cíl kompilace, druhá pak indikuje připojení 
externí knihovny mscorlib. Direktivy .class a .method dávají CLR informace o struktuře našeho 
kódu a datových typů. Instrukcemi jsou potom ldstr, call a ret, které vykonávají požadovanou 
činnost. Při spuštění CLR převede kód do jeho nativní formy (prostřednictvím JIT) s tím, že každá 
další reference na DLL knihovnu vyústí dle potřeby také v její „just in time“ kompilaci. 
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TYPOVÝ SYSTÉM (CTS) 

V rámci CLR (resp. CLI) 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. 

Aby mohl programovací jazyk těžit z výhod CLR a řízeného kódu, musí splňovat pravidla tzv. 
Common Language Specification (CLS). Znamená to obsáhnout sadu vlastností, na které se pak 
mohou spolehnout vývojáři napříč celým .NET. Mezi požadavky patří například splnění jmenných 
konvencí, předpisy pro primitivní datové typy, OOP vlastnosti (překrývání, modifikátory...), 
události, pole apod. Standard mimo jiné jako neslučitelné s CLS označuje ukazatele (hojně 
používané v C++). Kompletní specifikaci obsahuje MSDN [2]. 

AUTOMATICKÁ SPRÁVA PAMĚTI 

Aby nedošlo k plýtvání pamětí a nakonec jejímu zahlcení, disponuje .NET tzv. Garbage 
Collectorem. Tento podsystém se stará o správu paměti programu (tvoří v ní několik hald) a snaží 
se chytře získávat volné místo. V [1] se dočteme, že „již nejsou potřeba žádná free, delete nebo 

P
o

zn
. 

Všechny typy jsou objektové; základem pro ně je kořenová třída System.Object. Více o ní naleznete 
v knihovně MSDN (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.object.aspx). 

P
o

zn
ám

k
a

 
S .NET Framework jsou dodávány dva nástroje pro kompilaci a dekompilaci sestavení do IL. Jmenují se 
ilasm.exe (v základním balíku) a ildasm.exe (ve Windows SDK). 

 

Obrázek 4 IL Disassembler 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.object.aspx
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delete[],“ GC sám pozná, zda na objekt existují nějaké aktivní reference, a rozhodne, jestli je 
bezpečné jej odstranit. 

Ve zkratce funguje ve dvou fázích: procházení a odstraňování. Rekurzivně prohledává paměť, na 
základě počtu referencí označuje objekty a následně je odstraňuje. Po nich zůstávají v paměti 
mezery. GC tedy zároveň haldu „kompaktuje“, což v praxi znamená, že přesouvá „mrtvé“ objekty 
směrem dolů a eliminuje tak volná místa uvnitř. 

Poslední zmínka se bude týkat finalizace. Instance tříd, které přepisují metodu Object.Finalize, 
mají zvláštní postavení. Během kolekce „odpadu“ jsou umisťovány do zvláštní fronty, kterou po 
skončení GC prochází speciální zakončovací vlákno a volá metodu Finalize u každého objektu. 

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). 

Verze 3.0 přinesla nové knihovny: 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 a Windows CardSpace ke správě identit na webu. CLR i BCL 
zůstaly beze změn. 

 

SPECIALIZOVANÁ PROSTŘEDÍ 

Nad CLR a BCL je ještě skupina produktů schopných hostit řízený kód. Příkladem budiž ASP.NET, které 
rozšiřuje funkčnost CLR přidáním bezpečnostních politik a zásad přístupu v prostředí webu a integrací 
do IIS, takže mohou mezi sebou jednoduše komunikovat. Dále do této škatulky patří také třeba SQL 
Server nebo Internet Explorer. 

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 stránky 
v ASP.NET. Na rozdíl od procedurálních aplikací je posloupnost kódu určována až za chodu. 
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.NET Framework 4 
V současné době (září 2009) je nový .NET Framework k dispozici ve verzi Beta 1. Co bude obsahovat? 
Speciální stránka na MSDN říká toto: [35] 

 novinky v programovacích jazycích, 

 zlepšení bezpečnosti, Contracts (viz budoucnost C# na straně 73), 

 nový model pro paralelní programování – psaní vícevláknových aplikací transparentně bez 
explicitního použití vláken, nové třídy Parallel a Task, 

 „líné inicializování“ – paměť pro objekt není alokována až do chvíle, kdy je potřebován, 

 Dynamic Language Runtime (DLR) – dynamické datové typy, 

 několik nových typů kolekcí, vylepšené IO operace, nové metody a objekty pro práci s vlákny, 

 vylepšená knihovna WPF, zásadní změny v WF, 

 vylepšené Visual Studio 2010 – nyní používá WPF, 

 lepší práce s COM rozhraními a objekty 
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.NET MICRO FRAMEWORK 

Minimalistickou variantou frameworku .NET je Micro 
Framework. Je určen pro zařízení, která mají omezené zdroje, 
často žádnou externí paměťovou jednotku a velmi málo RAM 
(např. 64 kB). Jedná se o mikropočítače, malé kamerky, dálkové ovladače apod. Tato zařízení bývají 
často propojena mezi sebou a je zapotřebí zajistit jejich zabezpečenou komunikaci. Framework se 
o to postará a zároveň umožní tvůrcům software použít své dosavadní znalosti .NET k rychlému vývoji 
i pro embedded zařízení. 

 

Je možné vyvíjet jak řízené aplikace ve Visual Studiu a C# (ale v žádném jiném jazyce řízeného kódu), 
tak také neřízené v C++. Tvorba může začít okamžitě po nainstalování .NET Micro Framework SDK 
(a případně dalších knihoven) díky plné integraci do Visual Studia (podporována je i Express edice C#) 
a za pomoci emulátorů hardwarových platforem. 

Aktuální verze (4.0) vyšla 16. listopadu 2009, je tedy napřed oproti „velkému“ .NET Framework. 
Přináší podporu vícedotykových událostí, optimalizuje některé knihovny a, co je nejzajímavější, stává 
se open-source pod licencí Apache 2.0, takže velká část kódu (ovšem nikoliv kompletní, některé 
součásti jsou využívány i v jiných produktech, případně licencovány od jiných firem) je přísutpná a je 
možné ji upravovat, aby odpovídala konkrétním požadavkům. Zároveň není nutné čekat až Microsoft 
vydá podporu pro některý typ procesoru, ale je možné si napsat vlastní implementaci. [3] 

 

  

O
d

k
az

y 

Domovská stránka .NET Micro Framework 
http://www.microsoft.com/netmf/default.mspx 

Český web o vývoji v Micro Framework 
http://informatix.miloush.net/microframework/Home.aspx  
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Micro Framework je ještě „menší“ než Compact Framework, používaný v zařízeních postavených na 
Windows Embedded. 

http://www.microsoft.com/netmf/default.mspx
http://informatix.miloush.net/microframework/Home.aspx
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ASP.NET 

 

Zaměření rozhraní .NET Framework na online služby a web s sebou přineslo novou technologii, 
nástupce Active Server Pages (ASP). ASP.NET je pevně ukotveno uvnitř frameworku a je obdobou 
Windows Forms. Z toho mimo jiné plyne, že využívá kompletní platformu a všechny její výhody 
popsané dříve. 

 

ASP.NET zavedlo zcela nový přístup k tvorbě webových aplikací. Přineslo tzv. Web Forms, které 
dovolují sestavovat stránku prostým přetahováním ovládacích prvků, jako tomu je např. u Visual 
Basicu. Další inovací jsou pak serverové ovládací prvky – představují stavební kameny webu. Jsou jak 
vizuální, reprezentující konkrétní HTML elementy, tak nevizuální, například DataSet nebo připojení 
k databázi. Bude jim věnován prostor později. 

MSDN rozebírá ASP.NET velmi podrobně. Přehled základních prvků je k dispozici na [4]. Podívejme se 
nyní na některé z nich. 

CHARAKTERISTICKÉ SOUČÁSTI 

KOMPILOVANÝ KÓD 

Podstatnou vlastností, která odlišuje ASP.NET od skriptovacích technologií, je kompilovaný kód. 
Protože vše běží nad rozhraním .NET Framework, je třeba zdrojový kód převést pro použití v CLR. 
To se provede jednou při prvním spuštění a šetří se tak čas (na rozdíl od skriptů, které musí být 
zpracovány znovu a znovu). 

Kompilátory jsou přítomny přímo v SDK. Samozřejmě je možné tvořit aplikaci i ve Visual Studiu, 
případně v dalších prostředích (Visual Web Developer...). 

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. Zvláštním 
atributem runat="server" je server instruován zpracovat prvek nejprve u sebe a teprve potom 
výsledek odeslat klientovi. 

P
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. ASP.NET není ASP 

ASP je skriptovací technologie, podobně jako třeba PHP. Kód ASP.NET je naproti tomu kompilovaný, těží 
z architektury .NET (tedy CLR, BCL apod.) a stojí v hierarchii vedle Windows Forms. 

 

říjen 2009 

Aktuální verze 3.5 (číslování shodné s .NET Framework) 

Připravovaná verze 4.0 Beta 2 

Domovská stránka http://www.asp.net  

Určení Webové aplikace. 

 

http://www.asp.net/
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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. 

Stránka ASP.NET má příponu ASPX. Většinou začíná řádky s direktivami (např. <%@ Page... nebo 
<%@ Import...) a pokračuje samotnou definicí obsahu. 

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. Server je na použití kódu na pozadí upozorněn v záhlaví stránky parametrem 
direktivy @ Page například takto: 

<%@ Page Title="Test1" Language="C#" MasterPageFile="~/WebTest.Master" 
CodeBehind="TestForm1.aspx.cs" %> 

 

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#. 

Patrná je paralela s nástroji jako Visual Basic nebo Visual 
C++, kde návrh formuláře (okna) doprovází jeho 
funkcionalita ve zvláštním souboru se zdrojovým kódem. 

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. Klasická stránka je 
odvozena od třídy System.Web.UI.Page, master page dědí pro změnu 
System.Web.UI.MasterPage. 

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. 
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Atribut CodeBehind používá Visual Studio k nalezení tříd s kódem v pozadí. Takové stránky jsou 
automaticky předkompilovány. Další možností je používat atribut CodeFile společně s Inherits. 

Obrázek 5 Projekt ASP.NET a code-behind 
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Ovládací prvek navíc rozpozná prohlížeč (prostřednictvím hodnoty user-agent posílané na server 
při požadavku), v kterém se má vykreslit, a přizpůsobí se jeho schopnostem. 

 

Pokud přidáme atributy runat="server" a ID jakémukoliv běžnému HTML elementu, rovněž jej 
zpřístupníme v kódu a můžeme měnit jeho vlastnosti za běhu aplikace. 

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: 

 

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. 

Podívejme se na příklad jednoduché master page. Může vypadat takto: 

<%@ Master Language="C#" CodeBehind="WebTest.master.cs" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head runat="server"> 
    <title>Titulek stránky</title> 
</head> 
<body> 
    <asp:ContentPlaceHolder ID="Zahlavi" runat="server"/> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <div> 
        <asp:ContentPlaceHolder ID="Vnitrek" runat="server"/> 
    </div> 
    </form> 
</body> 
</html> 

Stránky s obsahem odkazují v hlavičce (direktiva @ Page) na master page, které přísluší. Obsah 
představují ovládací prvky Content, jejichž atribut ContentPlaceHolderID označuje 
ContentPlaceHolder na master page, jehož obsah naplňují. Následuje kód stránky s obsahem, 
která naplní Zahlavi a Vnitrek v master page definovné výše: 

Požadavek
(TestForm1.aspx)

Master 
Page 

(WebTest.master)

Content 
Page 

(TestForm1.aspx)

Výsledek  
(TestForm1.aspx)
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Mapování serverových prvků na HTML nemusí být pouze jedna ku jedné. Například prvek 
asp:Calendar se zobrazí jako tabulka naplněná odkazy na jednotlivé dny. 
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<%@ Page Title="Test1" Language="C#" MasterPageFile="~/WebTest.Master" 
CodeBehind="TestForm1.aspx.cs" %> 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="Zahlavi" runat="server"> 
    <h1>Záhlaví</h1> 
</asp:Content> 
 
<asp:Content ID="Content2" ContentPlaceHolderID="Vnitrek" runat="server"> 
    <p>Obsah uvnitř stránky.</p> 
</asp:Content> 

Kromě názvu master page a programovacího jazyka kódu v pozadí obsahuje direktiva @ Page 
i atribut Title, který udává titulek výsledné stránky (dosadí se do HTML elementu title). Při 
spuštění bude vyprodukován tento výsledek: 

 

Obrázek 6 Výsledek použití Master Page 

Z hlediska adres a cest souborového systému platí, že co uživatel žádá, to dostane. Na začátku je 
požadavek na TestForm1.aspx a bez ohledu na vkládání do master page nebo další procesy 
získáme opět TestForm1.aspx. Všechny případné relativní cesty (např. k obrázkům) jsou 
automaticky upraveny tak, aby fungovaly v tomto kontextu. 

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. 

Klientské přístupy jsou: 

 View State – při zpracování stránky jsou její stav a obsahy ovládacích prvků hashovány do 
řetězce, který je pak uložen jako skryté pole přímo na stránce. Lze do něj přidat i vlastní 
hodnoty jednoduchým přiřazením: ViewState["nazev"] = hodnota;. Použití View State 
lze vypnout a hodí se to v případě velkých stránek, kde může nabývat obřích rozměrů 
a razantně zvětšit objem stahovaných dat. TestForm1.aspx z příkladu Master Page výše 
obsahuje pole v tomto tvaru: 

<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" 
value="/wEPDwUKMTY1NDU2MTA1MmRkeVzG0xHm6xXAOx8rII2qjJDEUSI=" /> 
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 Control State – na rozdíl od View State se nedá deaktivovat. Je určen pro uchovávání 
kritických dat pro ovládací prvky (např. číslo aktuální stránky pro prvek stránkování) 
a neměl by se používat jako náhrada View State. 

 Skrytá pole – standardní <input type="hidden"... v HTML. Dá se použít jako ovládací 
prvek: <asp:HiddenField id="Nazev" value="Hodnota" runat="server" />. 

 Cookies – malé soubory nesoucí informace uložené v počítači uživatele. Jakmile prohlížeč 
zažádá o stránku, pošle spolu s požadavkem i cookie. Server ji pak vyhodnotí a může 
pracovat s jejími hodnotami. Zápis probíhá takto: Response.Cookies["nazev"].Value = 
hodnota;.  

 Query String – parametry URL. Připojují se nejčastěji za otazník v adrese ve tvaru: 
?nazev=hodnota. 

Ne vždy je nutné odesílat informace klientovi. Server má v ASP.NET následující možnosti pro 
správu stavu aplikace: 

 Application State – globální úložiště dat přístupných napříč celou aplikací a všemi 
požadavky. 

 Session State – totéž jako Application State s tím rozdílem, že má rozsah platnosti jen pro 
danou relaci prohlížeče; různí uživatelé budou mít tedy různé session state informace. 

 vlastnosti profilu (Profile Properties) – uživatelsky vázané informace se ukládají do 
databáze a nejsou ztraceny při vypršení relace; pro jejich použití je třeba nakonfigurovat 
„poskytovatele profilů“, nejčastěji SQL databázi. 

LADĚNÍ 

Součástí vývojového cyklu jakékoliv aplikace je hledání a odstraňování chyb. Ty, které nejsou 
zachyceny při kompilaci, je třeba vyhledat a odstranit za běhu. Visual Studio má pro tyto účely tzv. 
Visual Debugger, který umožňuje kód prohlížet v různých místech jeho chodu. Použití je po 
připojení k procesu serveru možné i ve webových aplikacích ASP.NET. Dostaneme tak do rukou 
nástroje známé z desktopového vývoje: 

 breakpoints (místa přerušení programu) 

 krokování 

 prohlížení paměti 
 

 

Obrázek 7 Ladění v ASP.NET 
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Aby bylo možné ladění v aplikaci použít, je třeba nastavit v konfiguračním souboru Web.config 
sekci Compilation atribut debug="true". Další možností, pro ladění pouze vybraných stránek, je 
přidat debug="true" do direktivy @ Page. Před vypuštěním aplikace je rozhodně doporučeno 
ladění vypnout – běh se zrychlí a při výskytu chyby se vypisuje méně informací (bezpečnostní 
hledisko). 

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 Internet Information Services 
(IIS), který je součástí systémů Windows. Existují i české hostingy zdarma (např. ASPone4). Díky 
projektu Mono vznikl modul pro webový server Apache (mod_mono5), který mu umožní zpracovávat 
ASP.NET mimo systém Windows. 

NOVINKY 

Aktuální verze, 3.5, obsahuje tyto základní novinky  [5]: 

 ASP.NET AJAX – serverové komponenty pro přímou práci s asynchronním klient-server 
přenosem. Dříve se musely doinstalovávat coby rozšíření (ASP.NET Ajax Extensions), poslední 
verze je již obsahuje nativně. 

 Ovládací prvky ListView a DataPager. 

 LINQ – ovládací prvek LinqDataSource umožňuje prostřednictvím LINQ filtrovat, řadit 
a seskupovat data a následně je použít v komponentách pro vizuální reprezentaci (ListView, 
GridView...). 

 Visual Studio obsahuje nový engine pro návrh webů převzatý z Expression Web. Mimo jiné je 
v něm integrována podpora pro přehlednou správu CSS stylů a stavbu webů za použití 
Nested Master Pages (tj. Master Page odkazující na jinou stránku jako na svého mastera; lze 
využít pro sjednocení layoutu velkého webu). 

 Podpora ladění a IntelliSense pro JavaScript. 

                                                             
4
 http://aspone.cz  

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

http://aspone.cz/
http://www.mono-project.com/Mod_mono
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ASP.NET MVC 

Základní technologie pro tvorbu v ASP.NET – WebForms – získala alternativu 
v podobě implementace architektury Model-View-Controller (MVC). 
Framework ASP.NET MVC využívá základní koncepty ASP.NET (Master Pages, 

autentizace, konfigurace...) a přidává k nim prvky MVC. 

Tři prvky MVC jsou: Controller, který přijímá požadavky od uživatele a zpracovává je. K tomu využívá 
data získaná od Modelu (např. z databáze, textového souboru, paměťové struktury), pomocí nichž 
naplní uživatelské rozhraní v podobě View (např. šablona HTML stránky). Výsledek pak vrátí opět 
uživateli. Přirozené je oddělení aplikační (Controller) a datové (Model) logiky od prezentační (View) 
části. Zároveň je jednodušší provádění změn. Pokud je třeba změnit vzhled webu, stačí nahradit 
příslušný view; pokud chceme změnit zdroj dat (např. na jiný typ databáze nebo přejít z textových 
souborů na XML), je potřeba pouze vyměnit model atd. 

 

Obrázek 8 Architektura MVC 

Controller

Model View
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ASP.NET 4.0 přinese změny v různých oblastech [36]. 

 Web Forms 
o možnost lépe ovládat ViewState na úrovni jednotlivých komponent pomocí vlastnosti 

ViewStateMode – zlepšení výkonu, 
o možnost nastavovat elementy meta (Page.MetaKeywords a Page.MetaDescription) 

podobně jako např. title, 
o aktualizované soubory s definicemi prohlížečů, budou obsahovat informace o nových 

prohlížečích jako Chrome nebo iPhone a BlackBerry, 
o nové třídy a metody zjednoduší tzv. routing, tedy mapování uživatelsky srozumitelných URL 

na fyzické stránky (např. „search/vyraz/“ se předá stránce search.aspx) a naopak, 
o ovládací prvek Chart pro vykreslování grafů byl vydán jako doplněk k .NET FW 3.5 SP1, nyní 

bude umístěn přímo do .NET FW 4.0, 
o automatické kódování HTML znaků pro použití ve stránkách: <%: výraz %> bude znamenat 

totéž co v současnosti <%= HttpUtility.HtmlEncode(výraz) %>, 
o automatické využívání CSS ovládacími prvky – lepší podpora standardů XHTML. 

 Jádro 
o hlavní konfigurační parametry budou přesunuty do souboru machine.config a aplikace je 

bude dědit, dojde tak ke zmenšení souboru web.config, 
o permanentní přesměrování webu zajistí metoda RedirectPermanent, která automaticky 

odešle kód HTTP 301 Moved Permanently, 
o nový způsob komprese Session State na serveru, 
o možnost nastavit větší maximální délku URL než původních 260 znaků a také možnost 

specifikovat, které znaky v URL budou považovány za neplatné, 
o Multi-Targeting, možnost stanovit, kterou verzi .NET Framework bude aplikace vyžadovat. 

 ASP.NET AJAX 4 

 ASP.NET MVC 2 
o Visual Studio 2010 bude při vydání obsahovat RTM verzi ASP.NET MVC 2, 
o více o ASP.NET MVC 2 ve zvláštní kapitole o MVC níže. 
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Framework je plně podporován Microsoftem a je k dispozici zdarma. Je postaven na ASP.NET 3.5, 
takže pro jeho použití je nutné mít nainstalován .NET Framework 3.5 SP1. Nachází se ve jmenném 
prostoru System.Web.Mvc. 

Při vytvoření nového projektu vznikne automaticky adresářová 
struktura, kde každá část má vlastní složku (tj. Content, 
Controllers,  Models, Views a Scripts). Díky integraci do Visual 
Studia probíhá např. přidání nového view pouze kliknutím pravým 
tlačítkem na složku Views a výběrem „Add -> View“. Zároveň 
některé adresáře implicitně obsahují předpřipravené zdrojové 
kódy (obrázek vpravo ukazuje obsah složky Controllers). 

Do adresáře Scripts se obecně umisťují jakékoliv externí knihovny 
(třeba JavaScriptové). Implicitně je do nich umístěno jQuery, 
Microsoft AJAX a Microsoft MVC AJAX. 

Z obrázku je také patrné, že vznikl i projekt pro testování. Tato 
volba je dostupná ve Visual Studiu Professional nebo vyšším 
a potvrzuje se při vytváření nové aplikace. Pomáhá automatizovat 
testování výsledného produktu, protože ASP.NET MVC má silnou 
podporu pro testy jednotek (základní součásti jsou založené na 
rozhraních a vrstvy jsou od sebe odděleny, takže je implementace 
testů jednodušší). 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI 

 upravitelnost; jednotlivé komponenty frameworku lze nahradit vlastními implementacemi, 

 mapování URL; protřednictvím tzv. routování je možné jednoduše vytvořit aplikace s dobře 
čitelnými a SEO-friendly adresami, 

 kontrola nad výstupním HTML; nepoužívají se serverové ovládací prvky a s nimi ani 
ViewState a Postback, 

 open-source; zdrojový kód je k dispozici pod licencí MS-PL (Microsoft Public License) 

 

DIAKILL V ASP.NET 

Jako základ pro implementaci ukázkové aplikace posloužil zdrojový kód v jazyce C#. Konkrétně 
metoda KillDia(), kde bylo nutno provést pouze dvě změny: z txtZdroj se čte vlastnost Value 
a převedený text se vypisuje do elementu označeného vysledek vlastností InnerHtml. Podrobný 
popis kódu na pozadí je uveden v kapitole o jazyku C# (str. 57), zde se budeme věnovat pouze 
ASP.NET. 

Běžící výsledek vypadá takto: 
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Domovská stránka 
http://www.asp.net/mvc 

Překlad vynikajícího seriálu o ASP.NET MVC na Programujte.com od Jakuba Kottnauera 
http://programujte.com/?rubrika=26-programovani&sekce=139--net&kategorie=372-asp-net-mvc  

 

Obrázek 9 Struktura projektu ASP.NET MVC 
(zdroj: 
http://programujte.com/?akce=clanek&cl=2009
052200-asp-net-mvc-v-praxi-od-a-do-z-1-dil-
vytvoreni-projektu)  

http://www.asp.net/mvc
http://programujte.com/?rubrika=26-programovani&sekce=139--net&kategorie=372-asp-net-mvc
http://programujte.com/?akce=clanek&cl=2009052200-asp-net-mvc-v-praxi-od-a-do-z-1-dil-vytvoreni-projektu
http://programujte.com/?akce=clanek&cl=2009052200-asp-net-mvc-v-praxi-od-a-do-z-1-dil-vytvoreni-projektu
http://programujte.com/?akce=clanek&cl=2009052200-asp-net-mvc-v-praxi-od-a-do-z-1-dil-vytvoreni-projektu
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Obrázek 10 DiaKill v ASP.NET 

V souboru PageInput.aspx je definice formuláře pro zadání a elementu div pro výpis výsledku. Kód 
na pozadí je linkován v souboru s názvem PageInput.aspx.cs. Vše je zabaleno v prvku <asp:Content 
pro umístění v master page. Políčko se vstupem si uchovává hodnotu díky ViewState (viz podkapitola 
Pseudostavové prostředí na straně 16). 

<%@ Page Title="DiaKill - ASP.NET" Language="C#" MasterPageFile="~/DiaKill.Master" 
AutoEventWireup="true" CodeFile="PageInput.aspx.cs" Inherits="DiaKill_ASP.PageInput" 
CodeBehind="PageInput.aspx.cs" %> 
 
<asp:Content ID="Content1" ContentPlaceHolderID="ObsahStranky" runat="server"> 
    Text k převedení:  
    <input type="text" id="txtZdroj" runat="server" /> 
    <input type="submit" id="buttPrevest" value="Převést" runat="server" 
onserverclick="buttPrevest_Click" /> 
    <div id="vysledek" class="vysledek" runat="server"> 
     
    </div> 
</asp:Content> 

Protože s elementem označeným vysledek chceme pracovat v kódu na pozadí, má rovněž nastaven 
atribut runat="server". Tlačítko „Převést“ volá metodu buttPrevest_Click, která je obsluhou 
události kliknutí. 

 P
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Visual Studio samo pozná při psaní kódu stránky .aspx, že byl vložen nový prvek pro spuštění na 
serveru a vloží jeho deklaraci do automaticky generovaného souboru Nazev.aspx.designer.cs. 
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Obrázek 11 Struktura souborů projektu DiaKill_ASP 

V metodě KillDia() jsou pro nás podstatné dva řádky: 

this.Title = "Převedeno | DiaKill - ASP.NET"; 
vysledek.InnerHtml = result; 

Vlastnost Title každé stránky je velmi efektivní a zároveň jednoduchý způsob, jak nastavit titulek 
v záhlaví okna prohlížeče. Převedený text potom vypisujeme do elementu s ID vysledek 
prostřednictvím jeho vlastnosti InnerHtml prostým přiřazením. 

Pro demonstraci byla vytvořena i jednoduchá master page s nadpisem a prvkem 
asp:ContentPlaceHolder, kam je umístěn zadávací formulář. Fungování master pages rozebírá 
podrobně podkapitola Master Pages na straně 15. 
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Český web o ASP.NET 
http://www.aspnet.cz/ 

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

 

http://www.aspnet.cz/
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/rampup/default.aspx
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SILVERLIGHT 

 

Pokud bychom chtěli přiblížit Silverlight jednou větou, stačilo by říct: „Je to vlastně Flash od 
Microsoftu.“ Srovnání s konkurenčním produktem společnosti Adobe je jistě na místě – mají 
obdobnou oblast nasazení a při zběžném pohledu jsou k nerozeznání. Silverlight je mladší než 
konkurenční technologie, ale podařilo se mu ve své třetí verzi nahradit Flash v mnoha praktických 
mediálních aplikacích a jeho podíl na klientských počítačích stále roste (pochopitelně, vzhledem 
k síle, jakou Microsoft má).  

Následující stránky se pokusí vyzdvihnout některé prvky, které Silverlight tvoří. Tato přehledová 
forma také neposkytne příliš konkrétních ukázek kódu nebo programových řešení. Místo toho se 
zaměří na doprovodné technologie a pokusí se nastínit možnosti, které Silverlight může poskytnout. 

OKEM UŽIVATELSKÝM 

Z pohledu uživatele představuje Silverlight nejčastěji zdarma dostupný plugin do webového 
prohlížeče, který slouží jako kontejner pro běh multimediálních internetových aplikací. Modul je 
dostupný pro operační systémy Windows, Linux i Mac OS X. Verze 4 bude nativně podporována 
i v nové řadě telefonů Windows Phone 7, pro mobilní systém Symbian je k dispozici betaverze6. 

  

Typickou aplikační oblastí jsou 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. 

                                                             
6 http://www.silverlight.net/getstarted/devices/symbian/ 
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Open-source 
Dostupnost technologie Silverlight není omezena pouze na operační systém Windows. Firma Novell vytváří 
pod názvem Moonlight open-source variantu pro Linux, na které se značně podílí i Microsoft. Momentálně 
je ve verzi 2 (kompatibilní se Silverlight 2 a některými funkcemi třetí verze), rychle se však připravují verze 
3 a 4. Domovská stránka: http://go-mono.com/moonlight/. 

 

duben 2010 

Aktuální verze 4 

Poprvé vydán 2007 

Domovská stránka http://www.silverlight.net 

Klíčové pojmy XAML, RIA, webové aplikace, plugin prohlížeče 

 

http://www.silverlight.net/getstarted/devices/symbian/
http://go-mono.com/moonlight/
http://www.silverlight.net/
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Obrázek 12 Přehrávač videa, který pohání Silverlight - implementace České Televize 

POD KAPOTOU 

Protože Silverlight funguje jako zásuvný modul webového prohlížeče a musí splňovat jistá omezení 
(např. nemá volný přístup ke zdrojům klientského počítače), neplatí pro něj totéž, co pro ostatní 
technologie stojící nad frameworkem .NET. 

CORECLR 

Na začátku byl nesnadný úkol – vyhovět vývojářům i uživatelům zároveň. Programátoři by měli mít 
možnost psát kód nad CLR stále stejným způsobem, zatímco pro uživatele je podstatné, že nemusí 
stahovat rozsáhlá množství dat. Spojením těchto dvou požadavků vznikla knihovna CoreCLR. 

Obsahuje všechny základní součásti, které jsou popsány v kapitole .NET Framework (část Common 
Language Runtime na straně 8), ale ve značně omezeném rozsahu. Protože Silverlight má jiné 
zaměření a způsob využití, nebylo nutné zahrnovat plnou funkčnost „velkého“ CLR. Najdeme tu 
stejnou CLI jako v řízených aplikacích, ale změny se dotkly třeba kompilátoru JIT nebo Garbage 
Collectoru. CoreCLR je navíc nezávislé na CLR a dovoluje oběma fungovat zároveň, takže je možné 
například v aplikaci použít komponentu WebBrowser a otevřít v ní webovou stránku, uvnitř které 
poběží Silverlight. 

Mnoho tříd z BCL nemá v prostředí webu vůbec smysl (např. System.Console, ačkoliv pro účely 
testování je v knihovně zahrnuta značně ořezaná verze) a mnoho jich je duplicitních. Tvůrci 
CoreCLR se inspirovali u .NET Compact Framework, kde bylo nutno řešit podobný úkol – 
minimalizovat velikost, ale zachovat základy z .NET, a odstranili nebo omezili tyto třídy. Výsledkem 
je, že velikost coreclr.dll pro Silverlight 3 nepřesahuje tři megabajty (2,93 MB). 
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Obrázek 13 Velikost coreclr.dll činí necelé 3 MB. 

CoreCLR nepoužívá jenom Silverlight, ale také další technologie, např. Live Mesh. 

PAL 

Jedním z předpokladů je také to, že Silverlight bude fungovat napříč různými platformami, nejen 
na systému Windows. Podpory pro Linux je částečně dosaženo spoluprácí se společností Novell 
(projekt Moonlight), pro Mac OS X7 se používá speciální mezivrstva zvaná PAL (Platform 
Abstraction Layer). 

Právě speciální adaptivní vrstva umožňuje, aby verze pro systém Mac fungovala na totožném 
CoreCLR jako ta 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. [6] 

 

Obrázek 14 Pro Mac OS X se používá speciální mezivrstva – PAL 
(zdroj: http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc721609.aspx) 

Cílem nebylo implementovat Windows nad OS X, není tedy nutná práce s registry, GDI nebo COM. 
Stačilo se zaměřit pouze na Silverlight a udržet tak PAL malý a rychlý. 

                                                             
7 Pouze 32bitové systémy s procesory Intel. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/cc721609.aspx
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OKEM VÝVOJÁŘSKÝM 

Silverlight, podobně jako ASP.NET, odděluje prezentační část od funkční logiky. Vzhled aplikace, 
ovládacích prvků apod. se definuje v jednom souboru XAML, zatímco samotná činnost je 
implementována v souboru s kódem v pozadí (code-behind), který má příponu podle použitého 
jazyka (například CS). Výstupem kompilace je pak 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>  

CO JE POTŘEBA 

Tvorba aplikací není u technologie Silverlight striktně omezena na operační systém Windows, 
projekt Mono poskytuje i SDK pro tvorbu vlastních aplikací. Dokonce existuje nástroj, editor jazyka 
XAML, který na Linuxu zastupuje Expression Blend. Tyto produkty jsou však stále ve vývoji a pouze 
dohánějí aktuální verze svých protějšků. 

Oficiální a doporučené softwarové produkty pro vývoj jsou: 

 Visual Studio 2008 SP1, Visual Web Developer nebo Expression Blend, 

 Silverlight 3 Tools pro Visual Studio8, 

 operační systém Windows. 

 

PŘÍSTUPY K VÝVOJI 

Veskrze existují dva způsoby (nebo filozofie, chcete-li), jak pojmout tvorbu aplikací pro Silverlight: 
programátorský a návrhářský. Na základě toho se pak zvolí patřičné IDE – Visual Studio (resp. Web 
Developer), nebo  Expression Blend. 

                                                             
8http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9442B0F2-7465-417A-88F3-5E7B5409E9DD  
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Podrobnosti o možnostech projektu Mono ohledně technologie Silverlight 
http://mono-project.com/MoonlightNotes  

Projekt Rosetta obsahuje různé návody, jak začít s technologií Silverlight 
http://visitmix.com/labs/rosetta/FTSL/  
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Silverlight vs. WPF 
Technologie WPF rovněž používá k definici uživatelského rozhraní jazyk XAML a odděluje prezentační 
a funkční stránku aplikace. Stejně jako Silverlight používá vektorovou grafiku. Jedná se ovšem o technologii 
pro plnohodnotné aplikace Windows, takže má přístup ke kompletnímu .NET, rozšířené možnosti 
navazování dat, obsáhlejší práci s grafikou apod. WPF v součastnosti využívá například Visual Studio 2010 
nebo Windows Live Messenger. 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9442B0F2-7465-417A-88F3-5E7B5409E9DD
http://mono-project.com/MoonlightNotes
http://visitmix.com/labs/rosetta/FTSL/
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Obrázek 15 Můžete použít Visual Studio, Expression Blend nebo kombinaci obou 

Expression Blend je primárně určen pro návrh rozhraní a vzhledu aplikace. Vše, co se dá napsat 
jazykem XAML, lze „naklikat“ v Blendu – je možné definovat layout, tvary, animace a základní 
reakce na události. Navíc nechybí integrovaný editor kódu v pozadí, kde funguje Intellisense 
a barevné zvýrazňování. Program je také možné přímo z Blendu zkompilovat a spustit (je 
předpřipravena šablona projektu obsahující i jednoduchou HTML stránku, v níž je aplikace 
umístěna). 

 

Obrázek 16 Práce s XAML v Expression Blend 

Visual Studio 2008 postrádá WYSIWYG editor jazyka XAML (je součástí až verze 2010), nicméně 
jeho síla spočívá v práci s kódem na pozadí – tedy s funkční částí aplikace. Pokud je potřeba 
vytvářet složitější dynamické aplikace (třeba úzce spolupracující s ASP.NET), nabízí lepší napojení 
na nápovědu, testy jednotek, úplné ladění apod. 
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Obrázek 17 Práce s XAML ve Visual Studiu 2008 

SILVERLIGHT PRO WINDOWS EMBEDDED 

Silverlight je možné použít i k tvorbě podmanivých aplikací pro Windows Embedded (whitepaper 
[7] se zabývá úvodem do tvorby konkrétně pro Windows Embedded verzi CE 6.0 R3, která přinesla 
podporu technologie Silverlight). V takovém vývoji je ještě více patrné rozdělení na návrháře 
a vývojáře. Je doporučeno vytvořit nejprve společné rozhraní, kdy designéři získají základní kostru 
aplikace, na které pak dále pracují, a programátoři zase přehled o funkcionalitě, kterou musí 
implementovat a pak oba týmy (nebo jednotlivci) pracují nezávisle s tím, že čas od času se 
k návrhu vrátí a přepracují jej podle aktuální situace. 

STĚŽEJNÍ VLASTNOSTI 

V předcházejících podkapitolách bylo nastíněno, jakým způsobem se aplikace typu Silverlight 
vytvářejí a jak přibližně mohou vypadat. 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. 

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. 
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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). 

Díky tomu, že XAML je odvozen z XML a je jednoduše čitelný a zpracovatelný, vzniká řada nástrojů 
a prostředí, v kterých jej lze editovat. Přímo s Windows SDK se dodává jednoduchý editor 
XAMLPad9, který umí kontrolovat syntaxi a zobrazovat náhled výsledku. Dalším užitečným 
editorem může být Kaxaml10, kterému už nechybí obarvování syntaxe a základní doplňování kódu, 
zároveň je vybaven ukázkovými příklady a šablonami ovládacích prvků. Nejlepší je pochopitelně 
Expression Blend, který kombinuje psaní kódu s vizuální editací, případně Visual Studio. 

 

Obrázek 18 Zpracování editace XAML v Expression Blend 

Obrázky výše ukázaly, jak jednoduše definovat tlačítko a kus textu. Kromě vzhledu prvků je ovšem 
možné pomocí XAML definovat i podmíněné styly (na základě spouští), animace nebo navázání na 
data. 

MULTIMÉDIA 

Vzhledem k původnímu určení technologie Silverlight je součástí i široká podpora nejrůznějších 
fórmátů médií. K práci se zvukem a videem se používá ovládací prvek (a objekt) MediaElement, 
který umožňuje vkládat video v těchto formátech: 

 nekódované (Raw Video) - YV1, RGBA, 

 WMV1: Windows Media Video 7, WMV2: Windows Media Video 8, WMV3: Windows 
Media Video 9, 

 WMVA, WVC1, 

 H264 – H.264, MP43. 

A zvuk v těchto: 

 WAV (8 nebo 16b pulzní modulace), 

 WMA Standard (Windows Media Audio v7, v8, v9.x), 

 WMA Professional (Windows Media Audio v9.x a v10), 

 MP3, 

 AAC. 

                                                             
9
 Měl by se nacházet v nabídce Start, pod Microsoft Windows SDK v6.0A ve složce Tools. Pokud tomu tak není, 

cesta k souboru zní: C:\Program Files\Microsoft SDKs\Windows\v6.0A\bin. 
10 http://www.kaxaml.com  

http://www.kaxaml.com/
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Naopak podporována nejsou prokládaná videa (interlaced), Windows Media Screen, Windows 
Media Audio Professional Lossless, Windows Media Voice, WMV + MP3, WMV + AAC-LC, VC-1 
v MP4. [8] 

DATA BINDING 

Silverlight přináší jednoduchý způsob, jak oddělit správu a získávání dat od jejich zobrazení. 
Nazývá se data binding (česky datová vazba11) a umožňuje prvkům uživatelského rozhraní 
dynamicky měnit stav na základě připojených dat a jejich změn, bez ohledu na to, jak jsou 
informace získány.  

Například obsah prvku ListBox může být dynamicky načítán řekněme z databáze telefonního 
seznamu. Návrháři stačí daný ListBox prostřednictvím data bindingu napojit na objekt 
TelefonniSeznam a záleží pak jen na programátorovi, jak se budou položky seznamu získávat. 

Každý binding tvoří [9]: 

 zdroj (jakýkoliv objekt CLR, včetně prvků UI – tedy zdrojem může být i jiný ovládací prvek 
téhož okna), 

 cíl (vlastnost elementu, která je typu DependencyProperty), 

 směr toku dat (OneWay, OneTime, TwoWay; výchozí je OneWay), 

 volitelný převodník hodnot (třída, která implementuje rozhraní IValueConverter). 

V praxi to pak může vypadat následovně (příklad pochází z [9]). 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). 

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). 

JAVASCRIPT VS. ŘÍZENÝ KÓD 

V současné době je běžné používat Silverlight v řízeném režimu (managed API), kdy spojujeme 
několik souborů XAML s jejich code-behind a produkujeme výsledný kompilát XAP. Silverlight 
vytvoří strom objektů, s kterým pak dokáže manipulovat kód na pozadí (C#, Visual Basic .NET 
apod.). 

                                                             
11

 Originální pojem „data binding“ a jeho zkrácená varianta „binding“ jsou tak zažité, že se jich budu nadále 
v textu držet. 
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Na počátku, ve verzi 1.0, pracoval Silverlight s JavaScriptem. Tato možnost je zachována dodnes 
(JavaScript API) a nachází uplatnění všude tam, kde by řízené API bylo zbytečně komplexní 
a těžkopádné. Načítá se vždy pouze jeden soubor XAML, ale je možné přímo přistupovat 
k objektovému modelu HTML (tvoří se opět strom objektů, v tomto případě s ním však manipuluje 
JavaScript na dané stránce). 

 

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). Takový 
program pak má vlastní ikonu, titulek, standardní ovládací prvky okna (tlačítka minimalizovat, 
maximalizovat a zavřít) a je schopen fungovat i bez připojení k internetu. 

 

Obrázek 19 Aplikace DiaKill v režimu out-of-browser 

Každá aplikace určená k běhu mimo prohlížeč získá unikátní identifikátor, který se při jejím 
spuštění předá procesu sllauncher.exe (například "C:\Program Files\Microsoft 

Silverlight\sllauncher.exe" 750195192.localhost). Tento proces pak aplikaci načte a na 
základě jejího nastavení vytvoří okno o patřičné šířce a výšce, nastaví titulek atd. Pochopitelná 
jsou jistá omezení – program běží ve stejném bezpečnostním režimu, jako by byl v prohlížeči; 
může tedy pracovat se síťovým přípojením a využívat knihovny .NET, ale nemá například přístup 
k lokálním souborům. Také z logiky věci není možné pracovat s objektovým modelem DOM 
prohlížeče. 

 

Instalaci vždy probíhá přes dialogové okno „Install application“ a musí ji vyvolat uživatel. Jsou pro 
to dva způsoby: 

P
o

zn
. Ačkoliv může aplikace mimo prohlížeč pracovat s HTTP požadavky, dle dokumentace [41] není přítomen 

žádný indikátor zabezpečeného připojení (HTTPS). Aplikace out-of-browser jsou z tohoto pohledu stejně 
bezpečné jako jejich „rodičovské“ weby. 

O
d
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y 

Dokumentace JavaScript API 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc903928(v=VS.95).aspx 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc903928(v=VS.95).aspx
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 kliknutím pravého tlačítka myši na aplikaci a výběrem „Install“, 

 metodou Application.Install(), která smí být volána pouze z obsluhy události 
vyvolané uživatelem. 

V obou případech bude výsledkem toto okno, které představuje standardní dialog pro instalaci 
aplikací out-of-browser: 

 

Obrázek 20 Instalační okno out-of-browser 

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. O vše se 
stará jedna metoda (CheckAndDownloadUpdateAsync) a jedna událost (CheckAnd 
DownloadUpdateCompleted). 

 

ISOLATED STORAGE 

Jak již bylo zmíněno výše, Silverlight běží v bezpečnostním režimu, který nedovoluje přistupovat 
na disk uživatele. Toto omezení ale není absolutní – je možné založit jakýsi virtuální systém 
souborů a vytvářet v něm soubory i celé adresáře. Použití těchto dat je omezeno na aplikaci, která 
je vytvořila, nebo na doménu, z níž byla stažena (to znamená, že více aplikací může sdílet jeden 
Isolated Storage). Uložené informace jsou změněny k nečitelnosti (standardní místo pro ukládání 
je složka C:\Users\Uživatelské jméno\AppData\Local, resp. LocalLow pro Windows Vista). 

Jednoduchá aplikace, která by zapisovala do IS nebo z něj četla, využije tyto jmenné prostory: 

using System.IO; 
using System.IO.IsolatedStorage; 

Jmenný prostor System.IO se přidává kvůli třídám StreamWriter a StreamReader, které lze 
použít pro zápis/čtení stejně jako v případě obyčejných souborů. Objekty specifické pro Isolated 
Storage se používají následovně: 

// inicializace zápisu 
IsolatedStorageFile isf = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication(); 

O
d

k
az

y 

Oficiální dokumentace k možnosti běhu mimo prohlížeč 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd550721(VS.95).aspx  

Praktická ukázka 
http://www.switchonthecode.com/tutorials/silverlight-3-an-out-of-browser-example  

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd550721(VS.95).aspx
http://www.switchonthecode.com/tutorials/silverlight-3-an-out-of-browser-example
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IsolatedStorageFileStream fs = new IsolatedStorageFileStream("test.file", 
FileMode.Create, isf); 
 
// inicializace čtení 
IsolatedStorageFile isf = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication(); 
IsolatedStorageFileStream fs = new IsolatedStorageFileStream("test.file", 
FileMode.Open, isf); 

Objekt IsolatedStorageFile v podstatě udržuje odkaz na zmiňovaný virtuální souborový systém 
pro danou aplikaci – slouží k tomu metoda GetUserStoreForApplication (analogicky pak 
GetUserStoreForSite pro celou doménu). 

Pokud uživatel Isolated Storage na svém počítači deaktivuje nebo se z jiného důvodu nepodaří 
soubor vytvořit/přečíst, je vyvolána výjimka IsolatedStorageException. Při běhu mimo ladění 
(v prohlížeči) se zobrazí v podobě chyby skriptu (je totiž přesměrována aplikačním skriptem na 
model DOM prohlížeče). 

 

Obrázek 21 Chyba v IE při deaktivovaném Isolated Storage 

Praktickou ukázku použití Isolated Storage najdete v přiložené aplikaci DiaKill. Popis její realizace 
technologií Silverlight následuje na konci této produktové kapitoly. 

DALŠÍ TECHNOLOGIE 

Silverlight je místem, kde se setkávají i další podpůrné technologie. Mnohé jsou stále ve stavu, kdy 
je vývojáři testují a provádí se různá experimentální nasazení. 

 Smooth Streaming12 je rozšíření pro webový server IIS, které umožňuje prostřednictvím 
přehrávače technologie Silverlight dynamicky měnit přenosovou rychlost (bitrate) videa 
v závislosti na kvalitě připojení k internetu a výkonu počítače. Video je uloženo v několika 
souborech, každý kódovaný pro jinou přenosovou rychlost (umožňuje například 
Expression Encoder). Datový proud se pak přepíná za chodu bez přerušení videa (žádné 
„Buffering...“ apod.). 

                                                             
12 http://www.iis.net/expand/SmoothStreaming  

http://www.iis.net/expand/SmoothStreaming
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 Deep Zoom13 je technologie pro práci s obrázky, které mají vysoké rozlišení. Nejprve se 
zobrazí celý obrázek v nízké kvalitě a pokračuje načítání vyšší úrovně detailu. Výhodou je, 
že obrázek se ukáže okamžitě, přibližování i posouvání je plynulé a stahují se pouze části 
nutné pro daný výřez. Obrázky je nutné připravit – existuje speciální nástroj, který jej 
rozřeže na dlaždice a ty umístí do oddělených adresářů podle rozlišení. V objektu 
MultiScaleImage se pak jenom specifikuje cesta k vygenerovaném souboru DZI (což je 
běžný XML soubor s informacemi pro Deep Zoom). 

 Photosynth14 – Stejný formát obrázků jako Deep Zoom používá i tato technologie. 
Analyzuje fotografie místa nebo objektu pořízené z různých úhlů, hledá na nich podobné 
prvky i jejich relativní umístění v prostoru a „slepuje“ je tak, že vytvoří 3D model 
s možností otáčení o 360 stupňů. Tvořit vlastní „synthy“ je možné pouze prostřednictvím 
oficiálního serveru – technologie není volně dostupná pro použití ve vlastních aplikacích. 
Zdarma dostupný je ovšem prohlížeč modelů Photosynth a jeho verze pro Silverlight. 

Na konferenci MIX10 v Las Vegas bylo také oznámeno, že Silverlight 4 bude obsahovat ovládací prvek 
Pivot (viz poznámka níže), který dovolí používat technologii přímo uvnitř webové stránky. 

 

NÁSTROJE A DOPLŇKY 

K technologii Silverlight existuje množství doplňujících a rozšiřujících nástrojů, které zjednodušují 
práci, umožňují převádět kód XAML mezi různými produkty apod. Podíváme se teď na tři z nich. 

Silverlight Toolkit 

Balíček pocházející přímo od produktového týmu Microsoft Silverlight obohacuje Silverlight 
o nové ovládací prvky a nástroje použitelné při vývoji. Součástí jsou kompletní zdrojové kódy 
a testy jednotek, takže je může každý použít k sebevzdělání nebo třeba jako základ pro vlastní 
tvorbu. 

Protože vývojáři používají iterativní projektový model, vydávají často menší aktualizace a získávají 
cenné připomínky od komunity, které pak obratem mohou zapracovat a vydat v dalším cyklu. 

Jenotlivým komponentám nechybí dokumentace a ukázkové příklady. Pokryty jsou nejrůznější 
aplikační oblasti – součástí balíku jsou například komponenty Expander, NumericUpDown, 
ViewBox, TreeeView a Chart (ukázka všech komponent je k vidění na webu Silverlight Toolkit 
Samples15). 

                                                             
13

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645050(VS.95).aspx  
14

 http://photosynth.net/  
15 http://www.silverlight.net/content/samples/sl3/toolkitcontrolsamples/run/default.html  

P
o

zn
. 

Pivot 
V současné době (březen 2010) je technologie Pivot ve fázi experimentálního testování v rámci Microsoft 
Live Labs. Slouží k odlišnému vizuálnímu způsobu prezentace informací a jejich vyhledávání. Více informací 
a aplikace ke stažení je k nalezení na oficiálním webu http://www.getpivot.com/. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc645050(VS.95).aspx
http://photosynth.net/
http://www.silverlight.net/content/samples/sl3/toolkitcontrolsamples/run/default.html
http://www.getpivot.com/
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Obrázek 22 Ukázka komponenty NumericUpDown 

Silverlight Toolkit je vydán pod licencí Microsoft Public License (MSPL). 

 

Gestalt 

Silverlight využívá zajímavá knihovna Gestalt, která umožňuje programovat skripty na webových 
stránkách a pracovat s DOM v (X)HTML prostřednictvím jazyků Ruby, Python nebo XAML (nebo 
pochopitelně všech dohromady). Gestalt nedávno opustil fázi beta, nyní se nachází ve verzi 1.0 
a je k dispozici zdarma pod open-source licencí MSPL. 

Zdrojový kód aplikace technologie Silverlight není běžně k dispozici (na rozdíl od kódu webové 
stránky), což nedovoluje rychlý a jednoduchý model vývoje „napsat-uložit-obnovit“ (write-save-
refresh). Gestalt toto mění – kód v jazycích Ruby, Python a XAML se píše do elementu <script> 
a je zpracován při načtení stránky, nezávisle na prohlížeči nebo operačním systému. 

V praxi je potřeba nalinkovat patřičný soubor s knihovnou: 

<script src="../dlr.js" type="text/javascript"> 

Dále vytvořit patřičné (X)HTML elementy – tato ukázka předpokládá existenci tlačítka (<input>) 
s vlastností id="say_hello". A potom už jenom vložit svůj kód (v tomto případě v jazyce Ruby): 

<script type="text/ruby"> 
   def onclick(s,e) 
      window.alert "Hello, World! " 
   end 

   document.say_hello.attach_event('onclick', 
     System::EventHandler [ 
      System::Windows::Browser::HtmlEventArgs 
     ].new(method(:onclick)) 
   ) 
</script> 

O
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Domovská stránka 
http://silverlight.codeplex.com 

 

http://silverlight.codeplex.com/
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Gestalt po načtení stránky vytvoří neviditelný objekt typu Silverlight a nechá jej prostřednictvím 
DLR knihovny zpracovat požadavek zadaný kódem v Ruby – používá se implementace IronRuby16, 
resp. IronPython17 pro Silverlight. Po kliknutí na tlačítko v ukázce se zobrazí klasické vyskakovací 
okno prohlížeče s nápisem „Hello, World!“. Zdrojový kód zůstává nedotčen a dá se normálně 
zobrazit. 

Grafika tvořená nebo exportovaná v jazyce XAML se dá linkovat a zobrazit přímo: 

<script id="mushroom" type="application/xml+xaml" 
   width="200 height="230" 
   src="xaml/mushroom.xaml"></script> 

A nechybí ani podpora animací: 

<script class="mushroom" type="text/python"> 
   bm = me.blinking_mushroom 
   bm.left_eye_blink.Begin() 
   bm.right_eye_blink.Begin() 
</script> 

Všechny tyto příklady pocházejí z [10], tamtéž naleznete i další jednoduché ukázky aplikace 
Gestaltu. 

 

Adobe Illustrator Export 

Profesionální nástroj pro tvorbu vektorové grafiky Adobe Illustrator má díky Michaelu Swansonovi 
možnost exportovat soubory do jazyka XAML a následně je využít v Silverlightu nebo WPF. Jedná 
se o zásuvný modul použitelný na Windows i Mac OS X. 

 Verze pro Windows vyžaduje Illustrator ve verzi CS, CS2, CS3 nebo CS4. 

 Verze pro Mac OS X si rozumí s verzí CS3 nebo CS4. 

Při exportu je na výběr ze dvou možností – XAML pro Silverlight a XAML pro WPF. Rozsáhlejší díla 
nejsou převedena úplně bez chyb, ale jak autor uvádí na domovské stránce, v praxi se plugin 
použije hlavně pro export prvků uživatelského rozhraní nebo ikonek. 

 

DIAKILL 

Implementace aplikace DiaKill pro technologii Silverlight používá jako základ mírně upravený kód 
v jazyce C#. Základní změnou je přidání historie hledaných výrazů. Na ní jsou prezentovány prvky, 
kterými se Silverlight odlišuje od například Windows Forms: 

                                                             
16

 http://ironruby.net/Download  
17 http://ironpython.codeplex.com/  
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Domovská stránka 
http://www.mikeswanson.com/xamlexport/  

Srovnání původních a exportovaných obrázků 
http://www.mikeswanson.com/xamlexport/Eye%20Candy.htm  
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Domovská stránka 
http://www.visitmix.com/labs/gestalt  

 

http://ironruby.net/Download
http://ironpython.codeplex.com/
http://www.mikeswanson.com/xamlexport/
http://www.mikeswanson.com/xamlexport/Eye%20Candy.htm
http://www.visitmix.com/labs/gestalt
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Data Binding – data historie jsou na ovládací prvek ListBox napojena přímo v kódu XAML. Používá se 
při tom rozšíření zápisu {Binding ...} a objekt typu ObservableCollection, který při změně 
automaticky upozorní připojený seznam. 

<StackPanel Orientation="Horizontal"> 
   <TextBlock Text="{Binding Zdroj}" Foreground="Red" /> 
   <TextBlock Text=" -&gt; " /> 
   <TextBlock Text="{Binding Vysledek}" Foreground="Blue" /> 
</StackPanel> 

Data Template – jednotlivé položky seznamu mají vzhled definován v tzv. DataTemplate. Tento kód 
tedy zaručí, že se všechny budou skládat ze tří prvků TextBlock a obsah bude mít různé barvy: 

<ListBox.ItemTemplate> 
   <DataTemplate> 
      <StackPanel Orientation="Horizontal"> 
         <TextBlock Text="{Binding Zdroj}" Foreground="Red" /> 
         <TextBlock Text=" -&gt; " /> 
         <TextBlock Text="{Binding Vysledek}" Foreground="Blue" /> 
      </StackPanel> 
   </DataTemplate> 
</ListBox.ItemTemplate> 

Isolated Storage – položky historie se v textové podobě („Zdroj>Výsledek“) ukládají do Isolated 
Storage aplikace. Automaticky se načítají při spuštění a ukládají při přidání nového slova. Pod 
seznamem s historií je pak tlačítko, které seznam smaže. Chybové stavy nejsou ošetřeny, protože 
toto použití neovlivňuje funkčnost zbytku aplikace (zkrátka se jen nepodaří uložit/načíst historii). 

Out-of-browser – aplikaci je možné „vyjmout“ z okna prohlížeče a nainstalovat ji na počítač uživatele. 
Není to potřeba nijak řešit v kódu, nastavení je ve vlastnostech projektu. 

 

Obrázek 23 Aplikace DiaKill běžící v Internet Exploreru 
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SURFACE 

 

Microsoft Surface je nová hardwarová a softwarová platforma pro vývoj aplikací, které poskytnou 
zcela netradiční uživatelský zážitek. Díky tomu, že uživatelé mohou s aplikací interagovat 
prostřednictvím dotyků rukou nebo dokonce jiných fyzických objektů, získává používání přirozenější 
rozměr. 

Obrázek vpravo napoví, že Surface je vlastně stůl s jakousi 
plastovou deskou. Uvnitř něj tiká obyčejné PC, ale zásadní 
rozdíl je v ovládání. Pod povrchem se nachází 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. 

Horní deska tedy není sama o sobě dotyková (o to se 
starají infračervené kamery, které ji snímají). To dovoluje 
povrch leštit jakýmkoliv čisticím prostředkem, položit na něj i velmi těžká závaží (třeba se na něj 
posadit) nebo třeba rozlít šálek s čajem. Zároveň díky tomu není omezen počet simultánních dotyků 
(na rozdíl od např. touchpadu notebooků nebo displeje mobilních telefonů). 

 

Obrázek 25 Microsoft Surface – pohled dovnitř 
(zdroj: http://www.popularmechanics.com/technology/industry/4217348.html?page=2) 

 

leden 2010 

Typ hardware 

Poprvé vydán 2007 

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

Využívá WPF, Silverlight, Expression 

 

Obrázek 24 Microsoft Surface zvenku 

http://www.popularmechanics.com/technology/industry/4217348.html?page=2
http://www.microsoft.com/surface/
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Stolek je poháněn běžným procesorem Intel Core 2 Duo s 2 GB operační paměti. O projekci se stará 
30“ XGA DLP projektor a grafická karta ATI X1650 s 256 MB RAM. Konektivitu zajišťuje Wifi adaptér, 
Bluetooth nebo ethernetová přípojka. Mezi další konektory patří: 6× USB 2.0, 2 stereo jacky, S-VGA, 
port pro externí monitor a další. Operační systém je Windows Vista SP1, který je možné provozovat 
ve dvou režimech: administračním, kde je přístup ke všem nastavením systému, nebo uživatelském, 
kde je spuštěna pouze vybraná aplikace a systém zůstává „neviditelný“. 

 

SPECIFIKA VÝVOJE 

Protože na pozadí běží minimálně modifikovaný systém Windows Vista, programování aplikací pro 
Surface se příliš neliší od standardního vývoje pro jiný desktop. Vision System dodá vyšším vrstvám 
všechny potřebné informace o dění na horní desce. Aplikace tak má možnost reagovat na každý nový 
předmět, přečíst hodnotu štítku nebo vyhodnotit dotyk prstu. 

 

Obrázek 26 Architektura Microsoft Surface 
(zdroj: [11]) 

Ve videu Developing on Microsoft Surface18 se Eric Havir ptá týmu Stimulant19 na to, jak se jim pro 
Surface vyvíjelo. Z odpovědí vyplývá několik zajímavých informací. 

S tím, jak jsou větší možnosti, které vývojáři mají, je i více způsobů, jak udělat chybu. Klasické aplikace 
na obyčejných PC počítají s tím, že je uživatel ovládá klávesnicí a myší (případně navíc herním 
ovladačem) a že s nimi pracuje vždy jeden uživatel v jednu chvíli. U Surface toto neplatí – přidává se 
multitouch, tedy více vstupů najednou, není omezen počet lidí, kteří budou aplikaci ovládat ve stejný 
čas, je možné přikládat fyzické objekty atp. 

                                                             
18

 http://www.youtube.com/watch?v=fbFKR7LBabQ  
19 http://stimulant.io  

O
d

k
az

y 

Ukázka Surface v české pobočce Microsoftu – Živě.cz a Štěpán Bechynský 
http://www.zive.cz/clanky/tyden-zive-microsoft-surface/sc-3-a-147057/default.aspx 

Desítky videí ukazujících možnosti Surface 
http://www.microsoft.com/surface/Pages/Experience/Videos.aspx 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fbFKR7LBabQ
http://stimulant.io/
http://www.zive.cz/clanky/tyden-zive-microsoft-surface/sc-3-a-147057/default.aspx
http://www.microsoft.com/surface/Pages/Experience/Videos.aspx
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Při designu aplikace je třeba počítat se zcela novými situacemi. Co když přijde pět lidí a najednou 
sáhne na obrazovku? Klidně mohou aplikaci shodit. Je nutné se připravit na více operací najednou 
pro více uživatelů najednou. Také není jednoduché rozhodnout, co který dotyk znamená. Už neplatí, 
že klik na objekt následovaný klikem mimo objekt automaticky znamená zrušit výběr. 

Při programování se více pracuje s matematikou a fyzikou (výpočty kolizí, transformací apod.). 
Mnohem důležitější je ovšem design aplikace, kvůli důvodům zmíněným výše. 

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. 

 SDK rozšiřuje třídy původního API o nové vlastnosti, které zrychlují a zjednodušují vývoj (výpis 
uvádí [12]), 

 podporuje aplikace služeb (service applications), které přetrvávají mezi relacemi uživatelů, 
umí se restartovat v případě pádů (Surface Loader), spouštět další Surface aplikace atd., 

 zvládá automaticky detekovat jazyk nastavený v hostitelském Windows Vista a na základě 
toho zobrazit rozhraní v dané lokalizaci (je-li k dispozici), 

 zobrazuje zpětnou vazbu v místě doteku, takže uživatel vidí, jak jej deska snímá a ovládání 
působí jistějším dojmem, 

 je integrováno do WPF a přináší speciální ovládací prvky. 

SIMULÁTOR 

Jedná se o samostatnou aplikaci, která je schopná komunikovat s Visual Studiem. Snaží se přesně 
napodobit obrazovku Surface včetně vícedotykového prostředí (připojením několika myší 
najednou). 

 

Obrázek 27 Surface Simulator 
(zdroj: http://blog.kristofrennen.be/index.php/2009/05/getting-started-with-microsoft-surface-development/)  

http://blog.kristofrennen.be/index.php/2009/05/getting-started-with-microsoft-surface-development/
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Rozlišení simulátoru je 1024×768. Aplikaci lze spustit buď v simulátoru výběrem na obrazovce 
Launcher (za předpokladu, že je registrována), nebo mimo něj – přímo jejím spustitelným 
souborem nebo příkazem Run ve Visual Studiu (chceme-li ji ladit). Použitím simulátoru se 
detailnějí zaobírá [13]. 

PŘEDMĚTY 

Kromě prstů lze na Surface příkládat 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. 

Ačkoliv dokáže systém „vidět“ okraje objektů a pracovat s nimi, pro pokročilejší zpracování je 
třeba implementovat složitý algoritmus rozpoznávání obrazů. Abychom se tomu vyhnuli, můžeme 
předměty označit štítky, které jsou tvořeny přesně danými obrazci z teček a přenášejí digitální 
informace. 

 

Surface podporuje dva typy štítků: 

1. Byte tags, které mají kapacitu 8 bitů, 
tedy 1 bajt 

 

2. Identity tags s kapacitou 128 bitů 

 

 

Klidně je možné použít několik štítků se stejnou hodnotou (např. ve hře šachy by osm stejných 
štítků značilo pěšce jedné barvy, dva by představovaly koně, jeden krále...). 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). 

Více informací o práci se štítky najdete na MSDN20. 

 

                                                             
20 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee804823.aspx  

O
d

k
az

y Surface SDK ke stažení 
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=3db8987b-47c8-46ca-

aafb-9c3b36f43bcc 

 

P
o

zn
. 

Surface SDK obsahuje nástroj pro vytváření štítků – Identity Tag Printing Tool. 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee804803.aspx  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee804823.aspx
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=3db8987b-47c8-46ca-aafb-9c3b36f43bcc
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=3db8987b-47c8-46ca-aafb-9c3b36f43bcc
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee804803.aspx
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POŽADAVKY 

Dle požadavků, které uvádí [13], by měl vývojářský počítač disponovat grafickou kartou s alespoň 256 
MB paměti a podporou DirectX 9.0c a Pixel Shader 2.0. Požadavky na software jsou následující: 

 Windows Vista SP1 (ačkoliv na ně lze SDK nainstalovat, nejsou podporovány 64bitové edice 
ani Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter a Windows 7), 

 Visual C# 2008 Express nebo Visual Studio 2008 (.NET Framework 3.5), 

 XNA Framework Redistributable 2.0, 

 Surface SDK 1.0 SP1, Workstation Edition, 

 DirectX 9.0 August 2007 (požadované součásti DirectX se doinstalují v případě potřeby samy) 

 

  

O
d

k
az

y 

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

YouTube kanál s množstvím videí ukazujících Surface v akci 
http://www.youtube.com/mssurface 

 

http://blogs.msdn.com/surface/default.aspx
http://www.youtube.com/mssurface
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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. 

Pro programátory software přinášejí změny nové možnosti při návrhu jejich aplikací, ale zároveň 
problémy, které nebylo dříve nutno řešit. Nejviditelnější novinky jsou v uživatelském rozhraní, 
nicméně zásahů doznaly i další součásti, kde došlo k dotažení konceptů nastíněných ve Windows 
Vista (například User Account Control, UAC). 

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.). 

 

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. 

S balíkem je dodáno také mnoho ukázkových aplikací a příkladů použití. 

P
o

zn
. Pro lepší přechod aplikace na Windows 7 vznikl dokument s názvem Windows 7 and Windows Server 2008 

R2 Application Quality Cookbook, který pokrývá změny oproti předchozím verzím, hodnotí jejich dopad 
a navrhuje možná řešení. Je zdarma ke stažení (http://code.msdn.microsoft.com/Windows7AppQuality). 

 

prosinec 2009 

  

Typ Nejnovější verze operačního systému pro PC 

Vydán 2009 

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

Klíčová slova Ribbon, Taskbar, Windows API 

 

http://code.msdn.microsoft.com/Windows7AppQuality
http://www.microsoft.com/windows/windows-7
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Obrázek 28 Struktura Windows API Code Pack 

Všechny součásti se nacházejí v jednom balíku, kromě DirectX, který je distribuován zvlášť. Vyžaduje 
totiž ještě DirectX SDK a ne každý jej hodlá ve své aplikaci využít. Součást Core ve formě dynamické 
knihovny Microsoft.WindowsAPICodePack.dll je třeba dodávat k aplikaci vždy. Ostatní podle potřeby. 

 

TASKBAR 

Nový hlavní panel vypadá jinak a nezvykle, ale ve skutečnosti je částečným návratem ke kořenům. 
Všechny změny se nesou v duchu „klikat méně“. Systém Windows ve verzi 1.0 obsahoval panel 
s velkými ikonami, podobně jako nyní Windows 7. Velké ikony umožňují přehlednější komunikaci 
programů s uživatelem (lze přidávat překryvné obrázky, jak ukazuje obrázek níže). Přitom však narostl 
do výšky o pouhých 10 px (při 96 DPI) oproti panelu z Windows Vista. [14] 

 

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. Využívá se toho například u Windows Internet Exploreru 8 k rychlému přepínání mezi 
záložkami. Ty je možné rovnou i zavřít křížkem v pravém horním rohu náhledu. 

Code Pack

Core DirectX

Common

D3D10

D3D11

DXGI

Extended 
Linguistic 
Services

Sensors Shell

Controls

Dialogs

Taskbar

O
d

k
az

y Rozcestník vývojářských odkazů ohledně nového hlavního panelu 
http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/ee624070.aspx 

 

O
d

k
az

y Windows API Code Pack ke stažení 
http://code.msdn.micorosoft.com/windowsapicodepack  

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/ee624070.aspx
http://code.msdn.micorosoft.com/windowsapicodepack
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Obrázek 29 Přepínání záložek v Internet Exploreru 8 z hlavního panelu 

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). 

 

Obrázek 30 Náhled okna programu s dvěma tlačítky 

Na rozdíl od jump listů jsou panely s tlačítky specifické pro jednotlivá okna. Je tak možné vytvářet 
různá ovládací schémata na základě kontextu. 

SEZNAMY ODKAZŮ (JUMP LISTS) 

Práce s aplikacemi dosud probíhala většinou stylem: spustit program – otevřít soubor – pracovat 
se souborem. Seznamy odkazů dokáží odstranit mezikroky a na dvě kliknutí přesunout uživatele 
třeba na poslední otevřený soubor. Nebo nejpoužívanější... nebo pevně daný. Aplikace může jump 
list upravovat dle svých potřeb. Prvky na seznamu jsou dvojího typu: 

 Místa – typicky poslední otevřené soubory nebo alternativně nejčastěji otevírané 
soubory. Počet se dá nastavit ve vlastnostech hlavního panelu, libovolnou položku lze také 
napevno do seznamu připnout – zobrazuje se pak vždy nad seznamem. 

 Úlohy – neboli akce, které může uživatel pravděpodobně chtít provést přímo z hlavního 
panelu. Nedají se připnout. 
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Obrázek 31 Microsoft Office Excel – poslední otevřené 
soubory 

 

Obrázek 32 Windows Live Messenger – úlohy 

 

Obrázek 33 Windows Media Player – nejčastěji používané 
 soubory v kombinaci s úlohami 

Seznamy odkazů se ve stejné formě zobrazují také v nabídce Start. 

U míst máme jako vývojáři možnost ovlivnit, jaké soubory se budou zobrazovat. U aplikací, které 
pracují se soubory je výchozí stav plnit seznam posledními používanými soubory prostřednictvím 
funkce Windows API s názvem SHAddToRecentDocs. Systém ji volá automaticky mimo jiné při 
použití standardního dialogu pro otevření souboru. 

Také je možné kromě ovlivnění přednastavených kategorií přidávat vlastní prostřednictvím 
rozhraní ICustomDestinationList a jeho metod. 

 

O
d

k
az

y Podrobné články o seznamech odkazů na blogu Windows 7 for Developers 
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://windowsteamblog.com/blogs/developers/archive/2009/06/22/developing-for-the-windows-7-taskbar-jump-into-jump-lists-part-1.aspx
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RIBBON 

Nový systém prezentace příkazů v aplikacích je alternativou klasických rozbalovacích nabídek. Ty 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. 

 

Obrázek 34 Ribbon v Malování 

 

Obrázek 35 Ribbon ve WordPadu 

Ribbon je rozdělen na tyto součásti: 

 Quick Access Toolbar (QAT), který se nachází v levém horním rohu a obsahuje několik 
příkazů, které může uživatel nastavovat, 

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

 systém kontextových nabídek. 

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). 

 

Protože práce s Windows API a COM není pro mnoho vývojářů řízeného kódu příjemná, vznikl 
projekt Windows Ribbon for WinForms, který jej zpřístupňuje i pro značně jednodušší technologii 
Windows Forms. Speciální je varianta pro WPF (v WPF Toolkit), která ovšem nedodržuje vzhled 
udaný Windows 7, ale drží se spíš Office 2007. 

 

  

O
d

k
az

y 

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

Ribbon pro použití v .NET (Windows Forms) 

http://windowsribbon.codeplex.com/  

 

P
o

zn
. 

Ribbon framework je součástí Windows 7 SDK. Ke stažení zde: http://www.microsoft.com 
/downloads/details.aspx?familyid=71DEB800-C591-4F97-A900-BEA146E4FAE1&displaylang=en  

http://msdn.microsoft.com/en-us/windows/ee658251.aspx
http://windowsribbon.codeplex.com/
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=71DEB800-C591-4F97-A900-BEA146E4FAE1&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=71DEB800-C591-4F97-A900-BEA146E4FAE1&displaylang=en
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WINDOWS EMBEDDED 

 

Rodina produktů Windows Embedded představuje operační systémy (a tedy vývojovou platformu) 
pro zařízení, kde bychom mnohdy ani nepoznali, že Windows používají. Jedná se často o přístroje 
s malou pamětí, pomalým procesorem, speciálními periferiemi apod. Mezi místa, kde se produkty 
Embedded nasazují patří GPS navigace, pokladny, kiosky, bankomaty, herní zařízení nebo 
bezpečnostní systémy.  

 

Mezi podstatné vlastnosti této rodiny Windows patří rozsáhlá možnost upravení dle svých představ 
a potřeb daného zařízení. Jedná se velmi často o nutnost používat speciální periferie (např. dotykové 
displeje u pokladních systémů) nebo ořezat systém na minimum kvůli omezeným dostupným 
zdrojům. 

 

Vyvíjet aplikace je možné jak nad .NET Framework, tak kupříkladu v C++ za použití neřízeného kódu. 
Povězme si nyní několik slov o jednotlivých edicích a jejich specifikách. 

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). [15] 

Jedním z rysů systému je, že si jej pravděpodobně nikdy nevšimnete, i když s ním budete přicházet do 
styku denně. Skrývá se ve stínu grafického rozhraní upraveného na míru zařízení, které jej používá. Ať 
už se jedná o dálkový ovladač, navigaci nebo třeba set-top box, cílem je umožnit výrobcům vytvořit 
systém přesně podle jejich představ s bohatou fukcionalitou – tedy takový, kde zákazník nepozná, co 
zařízení pohání. 
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Komponenty 
Základní odlišností od „větších“ systémů Windows je rozdělení na menší jednotky s jasně vymezenou 
funkcí, tzv. komponenty. Může se jednat o ovladač hardware nebo třeba program od Poznámkového bloku 
po Internet Explorer. Tyto součásti lze pak při sestavování systému přidávat a odebírat dle potřeby. 
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Embedded Development má také vlastní kategorii na mezinárodní studentské soutěži Imagine Cup. V roce 
2010 se koná v Polsku. http://imaginecup.com  

 

listopad 2009 

Produkty Windows Embedded CE, Windows Embedded Standard, Windows 
Embedded POSReady, Windows Embedded Enterprise, Windows 
Embedded NavReady, Windows Embedded Server 

Poprvé vydán 1996 (Windows CE 1.0) 

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

Určení Operační systém pro různá zařízení – terminály, pokladní systémy... 

Podobný Windows Mobile 

 

http://imaginecup.com/
http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/default.mspx
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Obrázek 36 Windows Embedded CE 6.0 
(zdroj: http://www.elbacom.com/embedded/wince/overview) 

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. 

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 sestavit vlastní, upravenou variantu systému 
a stejně tak pro ni tvořit 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. Z nich složený systém pak může 
nabývat třeba jen 300 kB. Upravenou variantu je možné nahrát v podobě bitové kopie do zařízení 
a testovat. 

VÝVOJ 

Vývoj pro Windows CE sestává ze dvou částí: operační systém 
a aplikace. Pro návrh operačního systému je zapotřebí získat 
balíček Board Support Package (BSP) od výrobce cílového 
hardware. BSP obsahuje potřebné ovladače, konfigurační 
soubory a nastavení. Z toho plyne, že čím obsáhlejší balíček je, 
tím lépe. Několik ukázkových BSP je i v Platform Builderu. 
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Windows CE vs. Windows Mobile 
Otázka, která se dostaví přirozeně: jaký je tedy rozdíl mezi Windows CE a Windows Mobile? CE je skládačka, 
kterou Microsoft poskytuje jak vývojářům venku, tak těm uvnitř společnosti. Patří mezi ně i tým Windows 
Mobile, který sestaví (stejným způsobem jako kterýkoliv jiný vývojář) vlastní operační systém s upraveným 
rozhraním a pošle jej výrobcům hardware. Takový systém se již dále nejeví jako komponentní a distributoři 
do něj takřka nemohou zasahovat (na rozdíl od CE). Tedy ve zkratce: Windows CE slouží jako jádro pro 
Windows Mobile. 

Obrázek 37 Struktura BSP 
(zdroj: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ms901743.aspx) 

http://www.elbacom.com/embedded/wince/overview
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms901743.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms901743.aspx
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Obrázek nahoře ukazuje složení BSP a jeho napojení na SDB (Standard Development Board – 
zkráceně řečeno: hardware). 

BSP sestává z: 

 zavaděče (Boot Loaderu), který načte obraz systému, umístí jej do paměti a přeskočí na jeho 
inicializační část (spustí ho), 

 OEM Adaptation Layer (OAL), což je vrstva spojující jádro systému s hardware, 

 ovladačů zařízení, 

 běhových konfiguračních souborů. 

Následuje export SDK pro vývojáře aplikací. Je v něm zahrnuto API poskytující informace 
o vytvořeném obrazu operačního systému. Balíček lze importovat do Visual Studia a použít jej 
k vývoji software pro konkrétní variantu Windows CE. 

NASAZENÍ V PRŮMYSLU 

Firma Wonderware používá Windows CE 6.0 ve svých kompaktních počítačích s dotykovým 
displejem (modelová řada CE Compact Panel PC). Používají se pro obsluhu průmyslových strojů 
nebo výrobních linek. 

Specifikace [16]: 

 Microsoft Windows CE 6.0, 

 vizualizační software Wonderware InTouch 
Compact Edition Runtime – 1000 Tags, 

 procesor Intel Celeron M 600 MHz, RAM 1 
GB, 

 Compact Flash 1 GB (nerotační paměťové 
médium), 

 rozměry TFT LCD panelů: 7“, 10“, 15“, 

 bezvětrákové pasivní chlazení. 

Dodávaný vizualizační HMI software je speciálně 
upravená varianta aplikace InTouch. Aplikace se tedy vytvářejí ve stejném prostředí jako běžné 
InTouch aplikace. 

WINDOWS EMBEDDED STANDARD 

Aktuální verze 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. 

VÝVOJOVÉ NÁSTROJE 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro vývoj aplikací se používají stejné nástroje jako pro běžná 
Windows XP Professional. Specifika modulárnosti pak pokrývá sada nazvaná jako Windows 
Embedded Studio for Windows Embedded Standard 2009 [17]. Obsahuje nástroje: 

Obrázek 38 Wonderware CE Compact Panel PC (zdroj: [16]) 
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 Target Analyzer posbírá informace o cílovém hardware a vygeneruje .xml soubor, který 
využijí Target Designer a Component Designer k automatickému výběru komponent pro dané 
zařízení, 

 Target Designer slouží k vývoji a sestavení systému, 

 Component Designer dovoluje vytvářet nové komponenty pro přizpůsobený software 
a ovladače, 

 Component Database and Repositories je databáze uchovávající definice a metadata každé 
komponenty pro každou platformu, 

 Component Database Manager se používá pro správu databáze komponent a k volbě 
databáze, která bude použita (je možné mít na síti takových databází více). 

 

Obrázek 39 Target Designer  
(zdroj: http://kpocza.net/OSsVPC.aspx) 

Ke starší verzi byl mimo jiné přidán plugin pro technologii Silverlight, .NET Framework 3.5 a podpora 
Windows Server 2008 (a tím pádem i Windows Vista). 
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Windows Embedded Standard 2011 je momentálně ve fázi Community Technology Preview, 
dostupný jako trial. Systém je postavený na Windows 7 a zjednodušuje použití nejnovějších 
technologií v nových Windows uvedených. Samozřejmostí je potom podpora 64bitových procesorů. 
http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/products/westandard/futureversion.mspx  

http://kpocza.net/OSsVPC.aspx
http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/products/westandard/futureversion.mspx
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OSTATNÍ EDICE 

Další edice se příliš neliší od klasických stolních systémů (Windows 7 for Embedded Systems, 
Windows Vista for Embedded Systems, Windows XP for Embedded Systems) nebo od Windows CE 
popsaného výše. 

 Sada Enterprise se vyznačuje plnou funkcionalitou systémů Windows a nasazuje se tam, kde 
není třeba brát ohled na kapacitní omezení. 

 Edice POSReady je obdobou Windows XP Embedded s tím rozdílem, že je vybavena pouze 
funkcemi potřebnými pro tzv. Point of Service systémy (tedy místa, jejichž prostřednictvím 
zákazník platí nebo objednává zboží). Distribuuje se jako systém určený k instalaci na stanici, 
zatímco Windows XP Embedded je toolkit pro vytváření vlastních upravených operačních 
systémů. Dostupnost byla prodloužena za hranici podpory Windows XP (až do roku 2024). 

 

 NavReady je edice zaměřená na navigační zařízení s možností napojení na online služby, 
bluetooth telefony a počítače se systémem Windows. 

 Embedded variantou serverových edic je pak Windows Embedded Server dostupný ve 
verzích 2008, 2008 R2, 2003 a 2003 R2. Nabízí podporu pro virtualizaci a nástroje pro 
pokročilou správu. 
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y 

Domovská stránka vývoje 

http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/community/development.mspx 

Windows Embedded Blog – Mike Hall 
http://blogs.msdn.com/mikehall/default.aspx 

 

P
o

zn
. 

Životní cyklus Embedded edicí systému Windows včetně srovnání s Windows XP Professional 
je možné nalézt na adrese http://www.xppro2016.com/lifecycle.  

http://www.microsoft.com/windowsembedded/en-us/community/development.mspx
http://blogs.msdn.com/mikehall/default.aspx
http://www.xppro2016.com/lifecycle
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WINDOWS MOBILE 

 

Na jádře Windows Embedded 5.0 je postavený operační systém pro mobilní zařízení a „chytré“ 
telefony (smartphone)  – Windows Mobile. 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. 

 

Ač systém prošel od dob stařičkého Pocket PC 2000 jistým vývojem, jednalo se hlavně o přidávání 
nové funkcionality v reakci na technologický vývoj. Uživatelské rozhraní stále zaostává (přehledné 
srovnání úvodních obrazovek nabízí třeba Wikipedia21) a je mu často vytýkáno, že není přizpůsobeno 
ovládání prstem (tento problém řeší výrobci telefonů vlastními nadstavbami jako například TouchFlo 
od firmy HTC).  

 

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++. 
Jakmile je třeba produkovat aplikace zaměřené na uživatelské rozhraní, rychlé nasazení, webové 
služby nebo přístup k datům prostřednictvím SQL Serveru, používá se Visual C# nebo Visual Basic 
.NET ve spojení s .NET Compact Framework. 

.NET COMPACT FRAMEWORK 

Podmnožina .NET Framework upravená pro použití v mobilních zařízeních, to je .NET Compact 
Framework. Obsahuje BCL, několik specifických knihoven, vlastní CLR přestavěný tak, aby běžel 
efektivněji, a vysoce výkonný JIT kompilátor. 

                                                             
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile  
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Podle informací z dokumentace Windows Mobile 7 (zdrojem je server PocketNow, změny lépe shrnuje 
[37]) má být nový systém kompletně přepracovaný, a to nejen z hlediska grafického rozhraní, ale 
i kompletního ovládání telefonu. Bude vydáno nové API a SDK ještě zjednodušující aplikacím přístup 
k funkcím telefonu. Podporováno bude ovládání více doteky – multitouch. Představení se očekává 
v březnu 2010 (na konferenci MIX), první zařízení pak na podzim téhož roku. 

P
o
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. Spolu s uvedením Windows Mobile 6.5 a dalších mobilních služeb na trh došlo ke změně obchodního 

označení – telefony nesou jednotnou nálepku Windows Phone, která spotřebiteli říká to podstatné: 
zařízení pohání systém Windows. Pro vývojáře se nic nemění a čísla verzí se používají nadále. 

  

prosinec 2009 

Aktuální verze 6.5 

V přípravě 7.0 (první zařízení na podzim 2010) 

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

Související pojmy Pocket PC, .NET Compact Framework, Marketplace, Windows CE 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
http://www.microsoft.com/windowsmobile/
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Balík je definován jako „prostředí nezávislé na hardware, které umožňuje běh řízených aplikací na 
zařízeních s omezenými zdroji.“ [18] Každá aplikace běží uvnitř tzv. aplikační domény a Compact 
Framework zajišťuje, že všechny využité zdroje se po ukončení aplikace uvolní. Aplikační doména 
spouští vlastní instanci CLR. 

Celý framework je optimalizován pro běh s omezenými zdroji. V případě nedostatku paměti 
odstraňuje datové struktury nepoužívané právě běžícím programem. Pokud ani to nestačí, čistě 
aplikaci ukončí a uvolní všechny využívané zdroje – nikdy by se tak nemělo stát, že Compact 
Framework spadne kvůli nedostatku paměti. 

Compact Framework lze počínaje verzí 2.0 SP1 instalovat buď přímo do vnitřní paměti zařízení, nebo 
na paměťovou kartu (týká se pouze globální mezipaměti sestavení – GAC; CLR se instaluje do složky 
Windows). Verze 3.5 vyžaduje přibližně 5.2 MB místa pro GAC a 1.3 MB pro CLR. 

V případě pochyb o dostupnosti některé třídy nebo 
metody stačí pohled do nápovědy příslušné položky, 
kde sekce Version Information ukazuje, zda je 
podporován .NET Compact Framework a v jaké verzi. 

 

WINDOWS MARKETPLACE FOR MOBILE 

Mobilní varianta Windows Marketplace je obdobou AppStore od Apple. Jedná se o katalog aplikací 
pro telefony s Windows s tím rozdílem, že je i nadále možné software instalovat do zařízení přímo – 
Marketplace tedy není jedinou možností (což třeba AppStore je). K procházení slouží speciální 
aplikace, předinstalovaná na všech zařízeních s Windows Mobile 6.5, v které je možné vyhledávat dle 
kategorií a vybranou aplikaci si rovnou stáhnout (zakoupit). 

 

Pro vývojáře je podstatné, že za zveřejnění aplikace se platí jednotná sazba $99,  software ale musí 
nejprve projít certifikací. Microsoft ověří, že aplikace není škodlivá a nezneužívá síťové zdroje, 
zkontroluje, zda odpovídá technickým standardům (definovaným v kritériích, která jsou dostupná 
před odesláním), zda je umístěna ve správné kategorii apod. V případě, že aplikace pravidla 
certifikace nesplní, dostane autor vysvětlení se seznamem kritérií, která nebyla splněna. Poplatek se 
nevrací a je nutné jej při opětovném odeslání zaplatit znovu. Aktualizace již schválené aplikace jsou 
zdarma. 

 O
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y FAQ s vyčerpávajícími informacemi ohledně cen, odesílání aplikací a dalších témat ohledně Marketplace 
http://developer.windowsphone.com/Help.aspx 
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Od 12. listopadu 2009 je Marketplace na adrese http://marketplace.windowsphone.com/ dostupný 
i přes web. 
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Více informací o .NET Compact Framework (.NET Compact Framework Architectural Overview) 
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  

 

Obrázek 40 Podpora .NET Compact Framework 

http://developer.windowsphone.com/Help.aspx
http://marketplace.windowsphone.com/
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/library/0e118yae(en-us).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa446549.aspx
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NÁSTROJE A POŽADAVKY 

Základem pro vývoj je Visual Studio 2005 Standard SP1 nebo vyšší 
(Express edice nejsou podporovány), případně Visual Studio 2008 
Professional nebo vyšší (ve Visual Studiu 2010 se ale nepočítá 
s podporou SDK nižších než verze 7). 

Dále je nutné stáhnout SDK příslušné verze Windows Mobile, pro 
kterou chceme vyvíjet (jsou zdarma), přičemž není problém mít 
nainstalováno více verzí najednou. Jen je třeba pamatovat, že lze 
použít SDK verze 5.0 k vývoji pro 6.0, ale nikoliv naopak. Součástí 
SDK jsou i emulátory vybraných zařízení, v ideálním případě lze 
aplikace testovat přímo na skutečném telefonu/PDA. 

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. 

ZVLÁŠTNOSTI MOBILNÍHO WEBOVÉHO VÝVOJE 

Vývoj webových aplikací cílených na zařízení s Windows Mobile se 
příliš neliší od klasického webového vývoje. Jak praví [19], 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. 

Mění se také návrh aplikace. Je třeba mít na paměti, že mobilní zařízení nemá takový rozměr, aby 
zvládlo zobrazit layout připravený pro velký monitor. Proto je nutné vytvořit separátní sadu stránek 
a v ní upravit např. navigaci, formuláře a prezentační logiku jako celek. 

Mobilní ovládací prvky jsou vybaveny sadou tzv. adaptérů, které definují, jakým způsobem jsou 
interpretovány na daném zařízení. Standardní ASP.NET ovládací prvky těmito adaptéry nedisponují. 

 

DIAKILL NA WINDOWS MOBILE 

Stejně jako u ASP.NET posloužila jako základ pro aplikaci DiaKill metoda KillDia() v jazyce C#. Po 
výběru cílového operačního systému (a tedy SDK a verze .NET Framework) probíhá vývoj stejně jako 
ve Windows Forms – přetahováním ovládacích prvků, nastavováním vlastností a ošetřováním 
událostí. 

Aplikace byla vytvořena pro Windows Mobile 5.0, jehož SDK a emulátor je součástí Visual Studia 
2008. Prostředí operačního systému emulátoru bohužel nepodporuje na klávesnici česká písmena, 
proto je zdrojový text doplněn nouzově pouze o některé znaky s diakritikou (í, ý, á, é). 

O
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az

y Specifika mobilního webového vývoje rozebírá podrobně Application Developer’s Guide 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/1551zex6.aspx  

 

Obrázek 41 Emulátor Windows Mobile 5.0 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/1551zex6.aspx
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Převod lze začít buď tlačítkem „Převést“ přímo v hlavním okně, nebo totožným tlačítkem v nabídce 
dole. Po skončení převodu se ukáže okno s informací o počtu nahrazených znaků. Tlačítko „Konec“ 
aplikaci vypne. 

 

 

SHRNUTÍ 

Pro vývojáře navyklé na Visual Studio a tvorbu klasických formulářových aplikací nepředstavuje 
přechod na Windows Mobile v podstatě žádnou změnu. Zjednodušeně se dá říct, že jedinými 
omezeními jsou velikost okna, Compact Framework a dostupné komponenty. 
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Oficiální portál pro vývojáře 
http://developer.windowsphone.com/Default.aspx 

Český web zaměřený na chytré telefony 
http://smartmania.mobilmania.cz 

Rozsáhlé fórum zaměřené na vývoj a modifikace chytrých telefonů 
http://forum.xda-developers.com/   

 

Obrázek 42 Příprava formuláře Windows Mobile 

 

Obrázek 43 Běžící aplikace DiaKill 

 

http://developer.windowsphone.com/Default.aspx
http://smartmania.mobilmania.cz/
http://forum.xda-developers.com/
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Část 2. 

JAZYKY 

Ve druhé části se podíváme na programovací a značkovací jazyky používané v technologiích 
společnosti Microsoft. Programovací jazyky obecně slouží k zápisu algoritmu, z kterého se tak stává 
program. Značkovací jazyky zase představují standard, který návrháři používají k přenesení svých 
představ o uživatelském rozhraní do podoby srozumitelné cílovým interpretům. 

Každý jazyk má svá specifika a hodí se k jinému účelu. Ukážeme si jazyky všestranné a hojně 
používané a podíváme se i mezi ty speciální, méně známé a experimentální. Základem ovšem bude 
„tahoun“ technologie .NET – C#. 

C# 

 

V rámci .NET Framework byl v roce 2002 uveden na trh zcela nový programovací jazyk. Velmi se 
podobá C, C++ nebo Javě, protože používá klasickou syntaxi složených závorek a programátoři těchto 
jazyků znalí nemají příliš potíží začít rychle s C# produktivně pracovat. Stal se stěžejním jazykem pro 
vývoj řízeného kódu v .NET. 

AHOJ, SVĚTE 

Ukážeme si rovnou zdrojový kód, ke kterému se v dalších kapitolách budeme vracet při demonstraci 
některých vlastností. Ukázka vypíše v černém konzolovém okně nápis „Ahoj, světe!“, odřádkuje 
a pokračuje textem „Výpis.“ Následně se ukončí. 

using System; 
class AhojSvěte { 
 static void Main() { 
  Console.WriteLine("Ahoj, světe!"); 
  Vypiš(); 
 } 
 
 public static void Vypiš() { 
  Console.WriteLine("Výpis."); 
 } 
} 

 

prosinec 2009 

Aktuální verze 3.0 (spolu s .NET Framework 3.5) 

V přípravě 4.0 

Poprvé vydán 2002 

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

Souvislost .NET Framework 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336809.aspx
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ZÁKLADNÍ PRVKY 

SYNTAXE 

Vstupní bod programu 

Aplikace v C# mají jednotný vstupní bod, kterým je metoda Main(). Ta je vždy statická a může 
i nemusí přijímat parametry, návratová hodnota je buď void, nebo int. Na modifikátoru 
přístupnosti nezáleží, spustí se i metoda označená jako private. 

Třída nebo struktura smí obsahovat pouze jednu platnou vstupní metodu. V případě, že není 
zřejmé, která třída je spouštěcí, dá se určit parametrem kompilátoru /main. 

Strukturování kódu 

Jazyk spadá do kategorie s volnou strukturou. Nezáleží tedy, na které pozici příkaz začíná, ani je-li 
rozdělen na více řádků. Ukončením příkazu je znak středníku (;). Názvy identifikátorů ovšem 
nesmějí obsahovat bílé znaky. 

Komentáře 

Jednořádkové komentáře začínají znaky //. Blokové (víceřádkové) jsou uzavřeny mezi /* a */. 
Posledním typem komentářů v C# jsou dokumentační – řádky začínají ///. Tyto komentáře jsou 
exportovatelné do XML a dá se z nich vytvořit dokumentace programu. Visual Studio jejich použití 
zjednodušuje automatizací. 

Operátory 

Používají se tři základní typy: unární (např. cislo = -(-10);), binární (cislo = cislo + 10;) 
a ternární (cislo = (vyraz) ? 10 : -10;). U binárních operátorů funguje zkrácení ve formě 
cislo += 10 nebo cislo++ (což je totéž jako cislo = cislo + 1). 

Operátory lze přetěžovat a říci tak překladači, jak například použít sčítání (operátor +) na dva 
objekty definované programátorem. Slouží k tomu klíčové slovo operator a vypadá to takto: 

public static MujObjekt operator+(MujObjekt o1, MujObjekt o2) { 
 return o1.Vlastnost1 + o2.Vlastnost3; 
} 

V programu pak můžeme operátor použít jednoduše: o3 = objekt1 + objekt2;. (Zavolá se 
statická metoda definovaná výše.) 

Řízení běhu programu 

Pro rozhodování, kterým příkazem bude kód dál pokračovat, se používá standardní sada 
konstruktů pro řízení běhu známá ze všech C-like jazyků: 

 if (log. podmínka) { blok pravda; } else { blok nepravda; } 
 switch (výraz) {  

   case možnost1: 
      blok; 
      break; 
   case možnost2: 
      blok; 
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      break; 
   default: 
       blok; 
 } 

 for (inicializace; log. výraz; výraz iterace) { blok příkazů; } 

 foreach(typ identifikátor in kolekce) { blok příkazů; } 
 while (log. výraz) { blok příkazů; } 
 do { blok příkazů; } while (podmínka); 

 

Jmenné prostory 

Pro přehlednost mohou být všechny třídy a jejich členy umístěny do jmenných prostorů. Uvozují 
se klíčovým slovem namespace a dají se do sebe vnořovat. Příklady jmenných prostorů z .NET 
Framework jsou třeba System, System.Data a System.Windows.Forms. Z ukázky je patrné, že 
pro přístup k členům jmenného prostoru se používá tečka. 

PŘEKLADAČ 

Protože je jazyk součástí .NET Framework, je pochopitelné, že je k němu automaticky k dispozici 
překladač. Jmenuje se csc.exe a naleznete jej ve složce Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5 
(případně jiné číslo verze frameworku). V příkazové řádce se stačí přesunout do složky se 
zdrojovým programem a spustit csc zkouška.cs. Pakliže cesta k frameworku není v PATH, je 
nutné zadat ji přímo (tedy např. C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\csc 

zkouška.cs). Co se stane, přeložíme-li kód uvedený výše, ukazuje následující obrázek: 

 

Obrázek 44 Překlad programu z příkazové řádky 

Příkaz z obrázku vyprodukuje spustitelný soubor zkouška.exe v aktuální složce (v tomto případě 
D:\), který po spuštění vypíše dva řádky textu a ukončí se. 

Kdybychom udělali ve zdrojovém kódu chybu (třeba zapomněli středník na konci příkazu), 
překladač nás upozorní. Ve zprávě nechybí číslo řádku a sloupce, kde se chyba nachází, a její český 
popis: 

 

Obrázek 45 Chyba při překladu z příkazové řádky 
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Soubor zkouška.exe je zkompilován do tzv. sestavení (assembly). Kromě instrukcí v IL obsahuje 
ještě metadata (viz .NET Framework, kapitola Common Language Runtime (CLR) na straně 8). Díky 
tomu sestavení popisuje samo sebe a není třeba používat direktivu #include ani hlavičkové 
soubory. Prostřednictvím referencí jsou veřejné prvky sestavení dostupné i v jiných programech. 
Často se přidávají reference na dynamické knihovny (soubory DLL), které obsahují třídy s žádanou 
funkcionalitou. 

Zdrojový kód může být rozdělen do více souborů (roztržením jmenného prostoru, případně 
použitím částečných tříd – partial classes – nebo částečných metod – partial methods), při 
kompilaci je z nich v podstatě vytvořen jediný dlouhý zdrojový kód. Znamená to mimo jiné, že 
příkazy mohou jednoduše odkazovat napříč všemi soubory. 

DIAKRITIKA 

Jak je vidět z obrázků výše, překladač nemá nejmenší potíže se znaky s diakritikou. C# používá 
kódování Unicode, takže plně podporuje české znaky, a to: 

 v názvech tříd i metod (např. AhojSvěte.Vypiš()), 

 v názvech proměnných (např. int MojeProměnná), 

 v názvech souborů (např. Zdroják.cs), 

 v řetězcích typu string a znacích typu char. 

Navíc se při porovnávání řetězců uplatňují pravidla českého abecedního řazení – ch je umístěno 
mezi h a i, znaky á, ď, é, ě, í, ň, ó, ť, ú, ů a ý mají dle normy22 sekundární řadicí platnost a berou se 
v úvahu teprve, když nelze určit pořadí podle písmen s primární platností. ([20]) 

Navzdory tomu je stále uznávanou praxí diakrická znaménka v názvech identifikátorů a souborů 
nepoužívat. 

TŘÍDY A OBJEKTY 

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. Ve 
zdrojovém kódu nahoře je patrné, že i program samotný se zapisuje jako třída. 

class AhojSvěte { ... } 

Všechny třídy jsou odvozeny od společného předka – System.Object (zkráceným aliasem je 
klíčové slovo object). Ta definuje některé základní metody, které jsou všem dalším třídám 
společné. 

Instance tříd (objekty) se vytvářejí operátorem new, který alokuje paměť, zavolá konstruktor 
a vrátí odkaz na instanci. Rušení objektů se provádí automaticky prostřednictvím garbage 
collectoru (viz .NET Framework, kapitola Automatická správa paměti na straně 10), jakmile nejsou 
dále zapotřebí, takže není třeba (a dokonce ani nelze) explicitně volat destruktory. 

Členy tříd 

Třídy jsou tvořeny členskými funkcemi a datovými členy. Pro přístup k datovým členům se používá 
„tečková“ syntaxe. mojeAuto.Značka představuje vlastnost, mojeAuto.Zastav() metodu. Volání 

                                                             
22 ČSN 97 6030 – Abecední řazení 
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statických členů se liší pouze tím, že se používá název třídy, nikoliv konkrétního objektu 
(Auto.Značka). 

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 ([21])  je označuje jednotně jako typy. 

Přístupnost členů 

O viditelnosti a přístupnosti jednotlivých členů rozhodují klíčová slova psaná na začátku deklarace. 
Jedná se o: [21] 

 private (viditelný pouze v rámci vlastní třídy), 

 protected (viditelný v rámci vlastní třídy a ve všech potomcích), 

 public (viditelný v daném sestavení a v sestaveních, která jej referencují – tedy všude), 

 internal (viditelný pouze v daném sestavení), 

 internal protected (viditelný v daném sestavení nebo v potomcích vlastní třídy). 

Pokud není stanoveno jinak, jsou členy implicitně nastaveny jako private. 

Vlastnosti 

Doporučenou praxí je, aby třídy měly své datové členy veřejně nepřístupné a umožňovaly jejich 
změnu zvenčí prostřednictvím speciálních metod, kde se např. zkontroluje validita ukládaných dat 
nebo se provedou doprovodné akce. V rámci OOP se tomu říká zapouzdření. 

Datové složky často reprezentují stavy nebo vlastnosti objektů (např. pokud je tlačítko viditelné, 
má vlastnost Visible na true). Chceme-li tlačítko skrýt, nestačí člen Visible pouze nastavit na 
false, ale je nutné provést další operace, které zajistí, aby opravdu nebylo vidět. Za tímto účelem 
se píší speciální metody označované jako gettery a settery. 

C# zavádí ještě další možnost, kterou jsou právě vlastnosti. Při čtení (get) nebo zápisu hodnoty 
(set) do vlastnosti je možné nejprve provést libovolné operace a pak teprve hodnotu vrátit nebo 
uložit do datového členu. Příklad napoví více: 

public class Bod { 
 private int x; 
 private int y; 
 public System.Drawing.Point Position { 
  get { 
   return new System.Drawing.Point(this.x, this.y); 
  } 
  set { 
   this.x = value.X; 
   this.y = value.Y; 
  } 
 } 
} 

Position v příkladu je právě ona vlastnost, která pracuje s neveřejnými členy x a y. Syntaxe je 
podobná metodám – má dvě části: get a set. Obě mohou mít vlastní modifikátory přístupu 
a jednu lze vynechat (v tom případě bude vlastnost pouze pro čtení, nebo pouze pro zápis). V části 
set je nastavovaná hodnota k dispozici jako value (má datový typ totožný s vlastností). 
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Indexery 

Vlastnostem se velmi podobají indexery, které umožňují procházet objekt jako pole. Definují se 
návratovým typem, klíčovým slovem this a parametry v hranatých závorkách. Rozhodující je 
signatura (u vlastností to byl název). Parametrů může být více, ale minimálně jeden, a mohou být 
jakéhokoliv typu (ne nutně int). 

public int this[int i] { 
 get { ... } 
 set { ... } 
} 

S objektem, který implementuje indexer můžeme pak pracovat jako s polem. Následující kód 
zavolá část set, které předá jako parametr i hodnotu 1 a jako value hodnotu 111. 

objekt[1] = 111; 

Inicializátory objektů 

Aby byl zápis nových objektů a kolekcí jednodušší, rychlejší a přehlednější, vznikly inicializátory. 
Slouží k přiřazení hodnot vlastnostem přímo při vytváření nové instance. Toto je tradiční zápis: 

Point p = new Point(); 
p.X = 100; 
p.Y = 50; 

Nahradit jej lze pomocí inicializátoru níže. Za názvem třídy následují složené závorky a mezi nimi 
čárkou oddělený seznam vlastností a jejich hodnot. Visual Studio nabízí dostupné vlastnosti 
a zároveň neukazuje ty, které jsme již nastavili (Obrázek 46): 

Point p = new Point() { X = 100, Y = 50 }; 

 

Obrázek 46 Podpora Visual Studia pro inicializátory 

Inicializátory lze i vnořovat. Specifikace [22] uvádí tento příklad: 

Rectangle r = new Rectangle { 
 P1 = new Point { X = 0, Y = 1 }, 
 P2 = new Point { X = 2, Y = 3 } 
}; 

Kolekce se inicializují analogicky. Jen je nutné, aby kolekce implementovala metodu Add(). Pak lze 
použít zápis typu: new List<int> { 1, 2, 3 }; 

PRINCIPY OOP 

Základní principy OOP jsou samozřejmostí pro objektový jazyk, jakým je C#. Je doporučenou praxí 
využívat specializaci a zobecňování. Specializací třídy Control je třeba Button nebo ListBox – 
oba jsou ovládací prvky, ale každý dělá něco jiného. Naopak Button a ListBox lze zobecnit na 
Control – obsahuje společné vlastnosti, ke kterým každý z nich přidává vlastní. 
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Dědičnost 

V C# je specializace řešena prostřednictvím dědičnosti. Když řekneme, že ListBox dědí od 
Control, znamená to, že ji specializuje. Control je v tomto případě bázová třída, ListBox 
odvozená (jinak také rodič a potomek). Deklarace vypadá takto: 

public class MojeTlacitko : Button 

Každá třída může mít nanejvýš jenoho rodiče (ale může implementovat více rozhraní). V tomto 
případě zdědí nová třída MojeTlacitko všechny členy třídy Button kromě konstruktoru. K volání 
metod předka slouží klíčové slovo base, což je odkaz na objekt předka, který je vždy součástí 
odvozeného objektu. 

base.UdelejNeco(); // zavolání metody UdelejNeco předka 
UdelejNecoVlastniho(); // a následně teprve zavolání vlastní metody 

Pokud má bázová třída výchozí public konstruktor, je automaticky zavolán při vytváření předka. 
Pakliže jím ovšem vybavena není nebo potřebujeme předat specifické parametry, použije se opět 
base následujícím způsobem:  

public MojeTrida(int x, int y, int z):base(x, y) { 
   ... tělo konstruktoru ... 
} 

Polymorfizmus 

Český označením pro polymorfizmus je mnohotvarost. V případě objektově orientovaného 
programování to znamená, že objekt může nabývat různých podob (tvarů) – ovládací prvek 
Control může být tlačítko (Button), zaškrtávací políčko (CheckBox) nebo třeba rozbalovací 
seznam (ComboBox).  

Polymorfizmus zavádí důležité pravidlo: potomek může vždy zastoupit předka. Tedy tam, kde 
očekáváme instanci předka, můžeme použít instanci potomka (tzv. pozdní vazba)[20]. Polymorfní 
metody se nejprve v předkovi „uvádějí“ a následně v potomkovi „specializují“ novou 
implementací. Slouží k tomu klíčová slova virtual (v předkovi) a override (v potomkovi). 

Nová implementace metody je často nazývána překrytím (override). Překrývající metoda musí mít 
stejnou hlavičku jako metoda předka (stejný název, návratová hodnota a parametry), pokud by se 
tak nestalo, dojde k přetížení metody, což v tomto případě nechceme. Typickou ukázkou překrytí 
je metoda ToString(). Tu definuje již nejvyšší objekt hierarchie - System.Object: 

public virtual string ToString(); 

Chceme-li metodu v potomkovi překrýt, Visual Studio nám pomůže a vygeneruje tento kód: 

public override string ToString() { 
 return base.ToString(); 
} 

Tělo metody teď upravíme podle vlastního přání, polymorfizmus zajistí, že bez ohledu na to, kam 
potomka dosadíme, vždy se zavolá jeho ToString(), nikoliv žádného z předků. 
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Abstrakce 

Třída, která je určena pouze pro dědění (nedá se vytvořit její instance) je označena modifikátorem 
abstract. Naopak z třídy označené jako sealed nelze odvozovat potomky. Metody mohou být 
také abstraktní, v tom případě nemají tělo a pouze říkají, že je potomek musí definovat. 

ROZHRANÍ (INTERFACES) 

Rozhraní je seznam metod, vlastností, událostí a indexerů, které musí definovat třída, která se 
rozhodla rozhraní implementovat. Na rozdíl od dědičnosti může třída implementovat i několik 
rozhraní najednou a jedno rozhraní může být odvozeno od více dalších. 

Uvnitř rozhraní nesmí být konstanty, operátory, konstruktory, destruktory, vlastní typy ani 
jakékoliv statické členy. Implicitně jsou všechny členy nastaveny jako public a není dovoleno jim 
přidávat jakékoliv modifikátory. 

[22] uvádí tuto ukázku definice rozhraní, které nařizuje implementovat metodu, vlastnost, událost 
a indexer. Hlavička je podobná deklaraci třídy. Klíčové slovo class nahrazuje interface: 

public delegate void StringListEvent(IStringList sender); 
public interface IStringList 
{ 
 void Add(string s); 
 int Count { get; } 
 event StringListEvent Changed; 
 string this[int index] { get; set; } 
} 

Rozhraní se dají s výhodou použít i ve spojení s polymorfizmem popsaným výše. Pokud je žádán 
parametr typu rozhraní, je možné předat objekt jakékoliv třídy, která toto rozhraní implementuje. 

class BarevnyText : TextBox, IUlozitelny { 
 ... 
}  

public void Vypis(BarevnyText t); // metoda, která očekává instanci typu BarevnyText 
public bool Uloz(IUlozitelny o); // metoda, která očekává třídu implementující 
IUlozitelny 

Tento kód deklaruje třídu BarevnyText, která dědí od TextBox a zavazuje se implementovat 
rozhraní IUlozitelny. Instance této třídy lze poté použít jak v metodě Vypis(), tak Uloz(). 

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. 

Protože hodnotové typy mají vždy vlastní hodnotu, nemůže se stát, že by práce s jednou 
proměnnou ovlivnila data jiné (vyjma případů s ref a out). U referenčních typů se to stát může – 
jakmile dvě proměnné odkazují na stejný objekt, ovlivňují jej obě. 
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Klasické ukazatele, známé třeba z C++, sice v C# existují, ale nespadají do specifikace řízeného kódu 
.NET. V této práci jim nebude věnován prostor. 
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Specifikace dělí datové typy následovně (převzato a přeloženo z [22]): 

Tabulka 1 Přehled typového systému C# 

Kategorie Popis 

Hodnotové 

Primitivní typy 

celé číslo se znaménkem: sbyte, short, int, long 

celé číslo bez znaménka: byte, ushort, uint, ulong 

znaky Unicode23: char 

číslo standardu IEEE24 s plovoucí desetinnou čárkou: float, double 

velmi přesné desetinné číslo: decimal 

logická hodnota: bool 

Výčtové typy uživatelsky definované typy ve tvaru enum E {...} 

Struktury uživatelsky definované typy ve tvaru struct S {...} 

Typy s možnou 
nulovou hodnotou 

rozšíření ostatních hodnotových typů o hodnotu null 

Referenční 

Třídy 

základní bázová třída pro všechny ostatní typy: object 

řetězce Unicode: string 

uživatelsky definované typy ve tvaru class C {...} 

Rozhraní uživatelsky definované typy ve tvaru interface I {...} 

Pole jedno nebo vícerozměrná, např. int[] nebo int[,] 

Delegáty uživatelsky definované typy ve formě např. delegate int D(...) 

Všechny datové typy (ať už přímo, nebo zprostředkovaně) dědí ze základní třídy object. Typový 
systém umožňuje, aby s hodnotami jakéhokoliv typu mohlo být zacházeno jako s objekty 
prostřednictvím operací zvaných „boxing“ a „unboxing“. 

Pokud chceme u referenčního typu zjistit, že je nevyužitý, prázdný, stačí jej jednotuše otestovat na 
hodnotu null. U hodnotových typů tento komfort chybí, alternativou je nastavit hodnotu, která 
je z logiky aplikace mimo povolený rozsah. To je ovšem nekonzistentní řešení. Lepší je deklarovat 
jej jako „typ s možnou nulovou hodnotou“ a dovolit tak uložení hodnoty null. Vypadá to takto: 

double? promenna = null; 

Tento kód by bez otazníku způsobil chybu při kompilaci. S ním se ovšem jedná o rozšířený 
hodnotový typ a vše je v pořádku. 

Anonymní typy 

Mezi novinkami v C# 3.0 byly mimo jiné i anonymní typy. Při inicializaci se nadefinují vlastnosti, 
které jsou vždy veřejné a pouze pro čtení, a vrátí se nová instance této třídy beze jména, která 
dědí přímo od object. Příklad napoví více: 

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

                                                             
23

 UTF-16 
24 konkrétně IEEE 754 pro dvojkovou aritmetiku v plovoucí řádové čárce 
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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. 
Využití nacházejí anonymní typy hlavně v LINQ. 

Generika 

Zvláštním případem jsou generické datové typy (zkráceně generika), které umožňují definovat 
třídy pracující s typy, které předem neznáme. Vyhneme se při tom boxingu a unboxingu při typové 
konverzi, protože datový typ parametru je stanoven již při použití. Je tak zaručena i silná typová 
kontrola v době překladu a odhalení případných chyb. Ukázka napoví, jakým způsobem se 
definují: 

class GenerickyTyp<T> { 
 private T clen1; 
 
 public GenerickyTyp(T param) { 
  this.clen1 = param; 
 } 
 
 public void VypisTyp() { 
  Console.WriteLine(String.Format("typ:\t\t{0}", typeof(T))); 
 } 
 
 public void VypisHodnotu() { 
  Console.WriteLine(String.Format("hodnota:\t{0}", clen1)); 
 } 
} 

Dynamické označení typu se píše do špičatých závorek a dle konvence pojmenovává písmenem  
T (ale samozřejmě je možné použít jakýkoliv jiný název). Teprve při použití stanovíme, o jaký typ 
vlastně půjde: 

static void Main(string[] args) { 
 GenerickyTyp<string> gt = new GenerickyTyp<string>("Parametr 1"); 
 gt.VypisTyp(); 
 gt.VypisHodnotu(); 
 Console.WriteLine("objekt:\t\t" + gt.GetType()); 
} 

 

Obrázek 47 Použití generik v C# 

Jako generické lze definovat třídy, rozhraní, struktury, metody a delegáty. [23] Časté je použití 
v kolekcích. Jejich generické varianty jsou umístěny ve jmenném prostoru 
System.Collections.Generic (např. Dictionary<> nebo List<>). Doporučuje se, pokud je to 
možné, používat generické kolekce, protože jsou na tom výkonově lépe (není třeba se zdržovat 
přetypováním) a je na první pohled vidět patrné, s jakými hodnotami pracují. 

Generik se stejným názvem může být více, za předpokladu, že se liší svými parametry. Dokonce 
není problém je míchat s negenerickými typy. 
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DELEGÁTY 

Různé programovací jazyky, jako C, C++ nebo Pascal, umožňují vytvářet a používat ukazatele na 
funkce (function pointers). Tyto ukazatele jsou nepřímé reference na funkce a dovolují je volat 
prostřednictvím proměnných. Mimo jiné to znamená, že lze předávat funkci jako parametr jiné 
funkci nebo ji z funkce vracet. Protože to jsou ale stále jen ukazatele, nesou s sebou jejich 
nedostatky, které plynou z přímého přístupu do paměti. 

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. 

Všechny delegáty jsou odvozeny od třídy System.Delegate (resp. System.MulticastDelegate, 
což je výchozí rodič nových delegátů odvozený od System.Delegate) a implicitně uzavřeny 
(sealed), takže není možno z nich odvozovat další třídy. Ze System.Delegate je dovoleno 
odvozovat pouze delegáty (při pokusu o deklaraci třídy coby potomka vyhodí překladač chybu: 
„(Třída) cannot derive from special class 'System.Delegate'“). 

Součástí deklarace delegátu je signatura a návratová hodnota. Záleží také na názvu – dva delegáty 
se stejnou deklarací, ale rozdílným jménem nejsou považovány za stejné. Funkce, kterou chceme 
delegátu přiřadit musí mít kompatibilní seznam parametrů i návratovou hodnotu. 

class A { 
   public delegate int D(int i, double d); 
   public static int M1(int a, double b) { ... } 
   public static void M2(int c, double d) { ... } 
   public static int M3(int e) { ... } 
} 

Zdrojový kód výše ukazuje deklaraci delegátu D a tři statické metody, z nichž kompatibilní s D je 
pouze M1. Ostatní dvě mají buď jinou návratovou hodnotu, nebo jiný seznam parametrů. Nová 
instance D by se vytvořila a následně zavolala takto: 

D d1 = new D(A.M1); 
d1(1, 1.2); 

Delegáty nemusí nést odkaz pouze na jednu metodu. Jednoduchým použitím operátoru + je 
můžeme řetězit. Předpokládejme, že třída A obsahuje další dvě kompatibilní metody M4 a M5. 

D d1 = new D(A.M1); 
D d4 = new D(A.M4); 
D d5 = new D(A.M5); 

D d6 = d1 + d4 + d5; 
d6(4, 4.0); // zavolá M1, poté M4 a nakonec M5 

d6 += d1; 
d6(4, 4.0); // zavolá M1, M4, M5 a nakonec M1 

Obrázek 48 ukazuje druhé volání delegátu z ukázky. 
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Obrázek 48 C# - ukázka řetězení delegátů 

 

Odebírání delegátů ze seznamu se provádí operátorem -. Pokus o odebrání delegátu, který se 
v poli nenachází, není chyba – zkrátka se nic nestane. 

d6 -= d1; // odebere poslední přidaný delegát metody M1 
d6 -= d4; 
d6 -= d4; // nic se nestane 
d6(4, 4.0); // zavolá se M1 a M5 

Výjimku NullReferenceException by ovšem vyvolalo, kdybychom odebrali všechny delegáty 
a následně se opět pokusili zavolat d6, protože proměnná by v tu chvíli měla hodnotu null. 

Rozsah použití delegátů sahá od ukazatelů na funkce, přes callback metody a události, až po 
vlákna. Následující podkapitoly rozeberou několik dalších prvků jazyka, které s delegáty úzce 
souvisí. 

Anonymní metody 

Prostřednictvím delegátů lze vytvářet anonymní metody, které nemají vlastní název a nejsou 
definovány separátně uvnitř třídy. Používají se hlavně v případech, kdy by tvorba nové třídní 
metody byla nadbytečná, protože jejím jediným určením by bylo přiřazení delegátu. Syntaxe 
anonymní metody vypadá takto: 

delegate (parametry) { tělo metody; } 

Parametry jsou nepovinné, ale pokud jsou zadány, musí mít explicitně stanovený typ. Využití je 
možné třeba u událostí, pokud nechceme vytvářet zvláštní obslužnou metodu: 

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. Nicméně oproti lambdám mají jednu vlastnost navíc – dovolují vynechat seznam 
parametrů, takže je možné je přiřazovat delegátům s různými (libovolnými) signaturami. 

Omezení jsou následující: 

 nemohou přistupovat k ref nebo out parametrům vnějšího kontextu, 

 nemohou používat „nebezpečný“ (unsafe) kód, 

 tělo musí být definováno jako blok, nelze použít řádkový zápis jako u lambda výrazů, 

 nesmí se vyskytovat na levé straně operátoru is, 

P
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Součástí objektu delegátu je pole _invocationList, kam se ukládají metody postupně v pořadí, 
v jakém jsou přidávány. Jako pole delegátů je lze vrátit metodou GetInvocationList(). 
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 rozsah parametrů je právě jen daný anonymní blok, 

 není možné používat goto, break nebo continue, pokud je cíl příkazu mimo anonymní 
blok, nebo naopak – používat goto, break nebo continue mimo metodu, pokud je cíl 
uvnitř anonymního bloku. 

Lambda výrazy (Lambda expressions) 

Určení lambda výrazů je stejné jako anonymních metod – zápis inline funkcí a jejich přiřazení 
delegátům. Byly uvedeny jako novinka v C# 3.0 a nahrazují anonymní delegáty popsané výše. 

Všechny lambda výrazy používají operátor =>, který se čte jako „přechází v“. Levá strana udává 
vstupní parametry, pravá pak výraz nebo celý blok. Příklad z [24] ukáže použití v praxi: 

delegate int del(int i); 
static void Main(string[] args) { 
    del myDelegate = x => x * x; 
    int j = myDelegate(5); //j = 25 
} 

Výraz x => x * x říká, že „x přechází v x krát x“. Datový typ proměnné x je stanoven dynamicky 
(ze signatury delegátu). Samozřejmě je možné typy definovat explicitně, např. takto: 

(int x, string s) => s.Length > x 

Pravá strana může obsahovat i blok příkazů. Syntaxe pak vypadá následovně: 

(vstupní parametry) => { příkaz 1; 
   příkaz 2; 
   ... 
   příkaz n; 
}; 

Lambda výrazy nacházejí uplatnění také v dotazech LINQ, kde se jako parametry předávají 
delegáty. 

LINQ 

Jednou z hlavních novinek v .NET Framework 3.5 je integrovaný strukturovaný dotazovací jazyk. 
LINQ (Language Integrated Query) má syntaxi velmi 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 prostředí .NET je velmi častá událostmi řízená architektura (event-driven). Netýká se to jen 
Windows Forms, ale také ASP.NET, webových služeb, WPF, Silverlightu a dalších. Aplikace řízená 
událostmi čeká, až nastanou situace, které by mohla zpracovat. 

Událost je situace, o které chce třída nebo objekt (zdroj události – publisher) informovat každého, 
kdo je ochotný poslouchat (odběratel – subscriber). Událostí může být jakákoliv činnost, kterou 
má smysl publikovat – kliknutí na tlačítko, uplynutí doby nastavené časovači nebo třeba vykreslení 
okna programu. 
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Odběratelé se registrují k událostem pomocí delegátů, které reagují na nastálou událost. Říká se 
jim obslužné rutiny událostí nebo prostě jen obsluhy událostí (event-handlers) a jedná se o funkce, 
které zdroj spustí při vyvolání události. Jedna událost může mít více odběratelů. Jakmile ovšem 
žádné nemá, není vůbec vyvolána. 

Ukázka vlastní události 

Ukažme si na příkladu z aplikace DiaKill, jak vytvořit a ošetřit vlastní událost. Začínáme 
deklarací – první je obslužný delegát, za ním následuje událost. Klíčové slovo zní event: 

public delegate void HotovoEventHandler(object sender, int pocet); 
public event HotovoEventHandler PrevodHotov; 

V konstruktoru zaregistrujeme obsluhu události v podobě nového delegátu (tedy zdroj získá 
odběratele): 

PrevodHotov += new HotovoEventHandler(frmMain_PrevodHotov); 

Nakonec vytvoříme obslužnou metodu (podle signatury delegátu HotovoEventHandler): 

void frmMain_PrevodHotov(object sender, int pocet) { 
   MessageBox.Show(pocet.ToString()); 
} 

V metodě KillDia() pak chceme odběratele upozornit, že převod skončil, takže stačí událost 
jednoduše vyvolat. Musíme ale nejprve ověřit, že existuje alespoň jeden odběratel, jinak bude 
„vyhozena“ výjimka:  

if (PrevodHotov != null) 
   PrevodHotov(this, count); 

Říkáme vlastně: „Jsem hotov, jestli to někoho zajímá, tady je počet nahrazení.“ 

Události ve Visual Studiu 

Visual Studio usnadňuje ruční odchytávání událostí tím, že samo generuje kód pro novou instanci 
obslužného delegátu, umí přečíst jeho deklaraci a následně automaticky vytvořit kostru obslužné 
metody.  

Na následujících obrázcích je patrné, jak vypadá zpracování vlastní události PrevodHotov krok za 
krokem: 

 

PrevodHotov je vlastní událost kompatibilní s delegátem HotovoEventHandler. Visual Studio to ví a nabízí automatické 
doplnění tvorby nové instance. Stiskneme TAB. 
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Automaticky se vygeneroval název obslužné metody, která ovšem zatím neexistuje. Stiskneme TAB a Visual Studio ji vytvoří. 

 

Výsledný zdrojový kód vypadá takto. Nahoře je deklarace delegátu a události, dole pak dvěma stisknutími vygenerovaná 
kostra handleru s doplněnou funkčností. 

EventArgs 

Některé události poskytují dodatečné informace, které jsou s nimi spojené. Jedná se např. 
o souřadnice x, y kurzoru myši v třídě MouseEventArgs. Tato třída a všechny další, které přenášejí 
stavové informace události, je odvozena od EventArgs. Zavedenou praktikou je pojmenovávat 
parametr tohoto typu jako e. 

VÝJIMKY 

Programy obsahují chyby. Ty běhové, které neodhalí kompilátor, mohou nastat v různých 
situacích, nemusí se týkat přímo vlastního kódu a často není možné jim předejít v programu (např. 
chybná vstupní data, pokus o komunikaci navázaným síťovým spojením, které je ale náhle 
přerušeno, apod.). Také není žádoucí, aby při výskytu chyby aplikace prostě skončila. 

Mechanismus výjimek zastaví aplikaci v místě, kde došlo k chybě, vygeneruje objekt odvozený od 
třídy System.Exception, který nese základní informace o nastálé situaci, a pokusí se vyhledat 
nejbližší handler, tedy blok schopný chybu zpracovat. Výjimka „probublává“ nahoru metodami od 
místa, kde k chybě došlo, až k místu, které ji zachytí. Pokud žádné takové místo neexistuje, 
výjimka se dostane až k výchozímu handleru .NET, který ukáže uživateli chybové okno, že „došlo 
k neošetřené výjimce xxx...“. 

.NET obsahuje množství předdefinovaných výjimek pokrývajících drtivou většinu chybových stavů, 
které mohou nastat. Objekty nebo jmenné prostory knihoven osahují vlastní specializované 
výjimky (např. System.IO.FileNotFoundException, System.IndexOutOfRangeException nebo 
System.ArgumentException). Děděním od System.Exception lze vytvořit i výjimky vlastní. 

Výjimky vyvolává buď běhové prostředí samo, nebo je můžeme volat sami klíčovým slovem throw. 
Čekáme-li například v parametru nezáporná čísla, můžeme na špatné zadání upozornit takto: 

if (i < 0) throw new ArgumentException("Hodnota nesmí být záporná."); 
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Každá výjimka má vlastnost Message, kterou můžeme nastavit v konstruktoru a doplnit tak vlastní 
popis nastálé chyby. Ačkoliv by se k „vyhození“ dala použít bázová třída System.Exception, 
doporučuje se použít specializovanou odnož, aby  bylo hned patrné, o jakou chybu se jedná, a bylo 
možné při odchytávání lépe reagovat. 

K ošetření výjimek se používají bloky try ... catch ... finally. Do try se obaluje rizikový 
kód, kde čekáme výskyt chyby, v jednom nebo více catch blocích je případné ošetření a finally 
se provede vždy, bez ohledu na to, zda proběhne blok try v pořádku, nebo ne. 

static void Main(string[] args) { 
 int a = 1; 
 int b = 2; 
 int c = 0; 
 
 try { 
  int vysledek = (a + b) / c; 
 } 
 catch (DivideByZeroException e) { 
  Console.WriteLine("Nulou nelze dělit."); 
  Console.WriteLine(e.Message); 
 } 
 catch (Exception e) { 
  Console.WriteLine("Chyba."); 
  Console.WriteLine(e.Message); 
 } 
 finally { 
  Console.WriteLine("Konec programu."); 
 } 
} 

V ukázce chceme dělit nulou. Program se pokusí provést obsah bloku try, narazí na chybu, najde 
odpovídající blok catch, vykoná jej a skočí na finally. Výstup bude tedy tento: 

 

Obrázek 49 Výjimky v C# - chyba při dělení nulou 

Při změně hodnoty proměnné c na 1 proběhne vše v pořádku. Vykoná se blok try a následně 
finally. 

 

Obrázek 50 Výjimky v C# - provedení bloku finally 

Když v rámci simulace přidáme pod výpočet vyhození nějaké výjimky (jiné než 
DivisionByZeroException), bude zachycena druhým blokem catch: 

try { 
 int vysledek = (a + b) / c; 
 throw new ArgumentException("Nějaká chyba."); 
} 
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Obrázek 51 Výjimky v C# - druhý blok catch 

Z výše uvedeného plyne, že několika bloky catch je možné výjimky filtrovat a každý speciální 
chybový stav ošetřit jinak. Neexistuje-li blok schopný výjimku zpracovat, je odeslána v hierarchii 
volání o úroveň výš. 

Při používání výjimek je třeba zvážit, zda v daném případě nejsou spíš „kanónem na vrabce“ a zda 
by nestačilo k ošetření chyby využít třeba podmínku. S výjimkami je totiž spojena větší výpočetní 
režie než s prostým if. 

VLÁKNA 

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. Všechna vlákna se v činnosti 
střídají (operační systém jim sám přiděluje procesorový čas) a výsledný efekt je, že to vypadá jako 
by aplikace vykonávala více činností najednou. 

C# obsahuje kromě jmenného prostoru System.Threading také pomocné komponenty (např. 
Background Worker). Vzhledem k obsáhlosti problematiky vláken jim tu nebude věnován zvláštní 
prostor. Vynikající seriál naleznete na odkazu níže. 
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Spolu s .NET Framework 4.0 vyjde i nová verze jazyka C#. Co bude umět navíc? 

 volitelné parametry 
Dlouho postrádaná možnost nastavit parametrům metod výchozí hodnoty a učinit je tak 
nepovinné. Dosud bylo nutné toto omezení obcházet přetěžováním metod. 

 pojmenované parametry 
Při volání metody se před hodnotu parametru uvede jeho název s dvojtečkou. Není tak nutné 
poskytovat parametry přesně v pořadí daném signaturou. 

 klíčové slovo dynamic 
Typ proměnné dynamic je vyhodnocen až za běhu. Je možné volat jeho metody a pracovat 
s vlastnostmi, ale nemáme komfort napovídání ani kontroly při překladu. 

 parametry in a out generik 
Klíčová slova in a out označí vstupní/výstupní typ generik. 

 lepší práce s COM 
Právě díky dynamickým datovým typům. 

 Contracts 
Podmínky a předpoklady uvnitř metod. Na špatně zadaná data při tvorbě objektů může upozornit 
i prostředí během psaní. (Contract.Requires(value > 0);) 
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Překlad série článků o vláknech v C# na serveru Programujte.com 
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
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DIAKILL V C# 

Zdrojový kód aplikace DiaKill v jazyce C# je základem pro většinu implementací v této práci. Důležitá 
je metoda KillDia(), která se postará o samotná nahrazení a vrátí jejich počet. 

using System; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace DiaKill_CS { 
    public partial class frmMain : Form { 
 /// <summary> 
 /// Obsluha události PrevodHotov. 
 /// </summary> 
 /// <param name="pocet">Počet provedených nahrazení.</param> 
 public delegate void HotovoEventHandler(object sender, int pocet); 
  
 /// <summary> 
 /// Událost vyvolaná při dokončení převodu textu. 
 /// </summary> 
 public event HotovoEventHandler PrevodHotov; 
  
 public frmMain() { 
  InitializeComponent(); 
  buttPrevest.Click += delegate { KillDia(); }; 
  PrevodHotov += new HotovoEventHandler(frmMain_PrevodHotov); 
 } 
 
 void frmMain_PrevodHotov(object sender, int pocet) { 
  MessageBox.Show("Bylo provedeno " + pocet.ToString() + " nahrazení.", 
"Hotovo", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information); 
 } 
 
        /// <summary> 
        /// Provede odstranění diakritiky z textu. 
        /// </summary> 
        /// <returns>Vrací počet nahrazení.</returns> 
        private int KillDia() { 
            string source = txtZdroj.Text.ToLower(); 
            string result = null; 
            int count = 0; 
 
            foreach (char c in source) { 
                if (LetterBase.Letters.ContainsKey(c)) { 
                    result += LetterBase.Letters[c]; 
                    count++; 
                } 
                else 
                    result += c; 
            } 
            txtVysledek.Text = result; 
      PrevodHotov(this, count); // vyvolání události 
      return count; 
        } 
    } 
} 

Program využívá vlastní událost (PrevodHotov), která je vyvolána, jakmile je převod ukončen. 
Zároveň se odkazuje na třídu LetterBase, jejímž jediným členem je statická kolekce Letters 
obsahující písmena k nahrazení. 

Kolekce znaků k nahrazení je uložena do kolekce Dictionary, která umožňuje vytvářet seznamy ve 
tvaru „klíč“ -> „hodnota“.  
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public class LetterBase { 
 public static Dictionary<Char, Char> Letters =  
  new Dictionary<Char, Char>() { 
   {'á', 'a'}, 
   {'é', 'e'}, {'ě', 'e'}, 
   {'š', 's'}, 
   {'č', 'c'}, 
   {'ř', 'r'}, 
   {'ž', 'z'}, 
   {'ý', 'y'}, 
   {'í', 'i'}, 
   {'ů', 'u'}, {'ú', 'u'}, 
   {'ň', 'n'}, 
   {'ó', 'o'}, 
   {'ť', 't'}, 
   {'ď', 'd'} 
  }; 
} 

Následující obrázek pak ukazuje běžící program. Nahoře je zadaný text, dole jeho varianta 
s odstraněnou diakritikou a nakonec informační okno s počtem provedených nahrazení. 

 

 

Obrázek 52 a 53 DiaKill v C# 
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Seriál na Živě.cz – poznáváme C# 
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  

 

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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SMALL BASIC 

 

Impulsem pro vytvoření hubenějšího bratříčka „velkého“ Visual Basicu byla jednoduchá otázka: 
„V čem budu své děti učit programovat?“ Vijaye Raji na blogu věnovaném Small Basicu píše, že 
v anketě pořádané na půdě Microsoftu vyšlo najevo, že většina interních vývojářů se učila 
programovat v některé z variant jazyka BASIC. Měl všechny vlastnosti správného jazyka pro 
začátečníky: jednoduchý, minimum formalit, okamžité uspokojení, viditelné výsledky. Vijaye píše: 
„Když jsem se jich zeptal, jak mají v úmyslu učit své děti programovat, byli v koncích. Skoro všichni to 
chtěli, jenom nevěděli jak.“ [25] 

Moderní varianta BASICu – Visual Basic .NET – je součástí Visual Studia, obsahuje objektový model, 
lambda výrazy, testy jednotek a spoustu dalších komplikovaných věcí, které začátečníkovi zamotají 
hlavu. Proto začala vznikat tato odlehčená „Small“ verze. Nemá víc než 15 klíčových slov a je striktně 
imperativní. Jazyk je netypový a všechny proměnné jsou automaticky inicializované a vždy globální. 

 

Sestává ze tří částí: 

1. Jazyk je inspirován původním BASICem, ale těží z moderní platformy .NET. 
2. Vývojové prostředí je jednoduché a přitom bohaté na funkce. Nabízí začátečníkům některé 

z výsad, které profesionálové očekávají od hodnotného IDE (např. IntelliSense). 
3. Knihovny – součástí je sada knihoven, které je možné rozšiřovat jakýmkoliv 

z „plnohodnotných“ .NET jazyků. 

Jazyk je od počátku koncipován jako maximálně jednoduchý a intuitivní, nikoliv coby univerzální 
nástroj pro řešení jakéhokoliv problému. Teoreticky by bylo možné napsat kompilátor pro Small Basic 
ve Small Basicu samotném, nicméně lepší volbou je rozhodně Visual Basic. 

P
o

zn
. 

Projekt Small Basic je součástí Microsoft DevLabs. To znamená, že má status prototypu, je stále ve vývoji a 
není garantováno jeho oficiální vydání a podpora. 

 

 

říjen 2009 

Aktuální verze 0.6 (stále ve vývoji; spadá pod DevLabs) 

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

Souvislost Visual Basic .NET, DevLabs 

Určení Programování pro začátečníky. 

 

http://msdn.microsoft.com/cs-cz/devlabs/cc950524(en-us).aspx
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Obrázek 54 Prostředí Small Basic 

DIAKILL 
Implementace ukázkové aplikace DiaKill ve Small Basicu je přímočará. Chybějící podpora 
klasických oken Windows předurčila program k běhu v příkazové řádce. Text nelze procházet po 
znacích prostřednictvím indexu, místo toho je použita metoda GetSubText, která vrátí určitý 
počet znaků (v našem případě jeden) počínaje stanovenou pozicí. Pole mohou být jak indexovaná, 
tak asociativní, čehož s úspěchem využívá samotný převod – letters[let]. 

letters["á"] = "a" 
letters["ě"] = "e" 
letters["é"] = "e" 
letters["š"] = "s" 
letters["č"] = "c" 
letters["ř"] = "r" 
letters["ž"] = "z" 
letters["ý"] = "y" 
letters["í"] = "i" 
letters["ů"] = "u" 
letters["ú"] = "u" 
letters["ť"] = "t" 
letters["ň"] = "n" 
letters["ď"] = "d" 
letters["ó"] = "o" 
 
TextWindow.Title = "DiaKill - SB" 
TextWindow.Write("Text k převedení: ") 
input = TextWindow.Read() 
 
For i = 0 To Text.GetLength(input) 
  let = Text.GetSubText(input, i, 1) 
  If Array.ContainsIndex(letters, let) Then 
    TextWindow.Write(letters[let]) 
  Else 
    TextWindow.Write(let)   
  EndIf 
EndFor 
 
TextWindow.WriteLine("...") 
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Běžící výsledek pak vypadá takto: 

 

Obrázek 55 DiaKill ve Small Basicu 

Za povšimnutí ještě stojí, že jazyk není citlivý na velikost písmen. Ačkoliv to v kódu není nikde 
specifikováno, odchytil správně „Ďábelské Ódy“ a převedl je. 

HODNOCENÍ 

Nejprve se může zdát, že Small Basic je zcela nepoužitelný. Hledáte totiž věci, na které jste zvyklí 
z Visual Studia a dalších IDE. Po prolistování Quick Start guide pak získáte představu, co všechno si 
můžete dovolit, a zjistíte, že realizace nebude tak frustrující, jak se zdálo. Nicméně každý, kdo kdy 
pracoval s vyšším programovacím jazykem a plnohodnotným vývojářským prostředím, se bude 
cítit omezen – nemožností vytvářet vlastní třídy, nemožností používat známé knihovny z .NET 
Frameworku apod. 

 

Obrázek 56 SmallBasic – vývoj, napovídání kódu 

Začátečníci (resp. děti zmiňované v úvodu) ovšem 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. 
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Blog vývojářů 
http://blogs.msdn.com/smallbasic/default.aspx 

FAQ 
http://msdn.microsoft.com/cs-cz/devlabs/cc950528(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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Část 3. 

NÁSTROJE 

Máme skvělý nápad, geniální algoritmus, průkopnickou vizi... Teď jen zbývá je převést z fantazie nebo 
papíru do počítače. K tomu slouží nástroje. Dalo by se říct, že Windows s nainstalovaným .NET 
Framework stačí pro vývoj i návrh designu. Zdrojový kód lze psát v Poznámkovém bloku, grafiku 
kreslit v Malování a kompilátory jsou po ruce v příkazové řádce. Taková tvorba by ovšem byla značně 
neefektivní a zdlouhavá, proto se vývojáři uchylují k nejrůznějším prostředím od těch jednoduchých, 
až po komplexní, která pokryjí celý proces tvorby software. 

Třetí část se tedy zabývá tím, co mají programátoři k dispozici, pokud chtějí psát moderní software 
a zvolili si některou z technologií Microsoftu popsaných v předcházejících částech. Tato sekce bude 
výjimkou v tom, že prostor dostane i produkt, který přímo nepochází od společnosti Microsoft. 

EXPRESSION 

 

Sada Expression Studio obsahuje nástroje pro designéry softwarových aplikací na webu (ASP.NET, 
Silverlight) i na desktopu (WPF). Spolu s Visual Studiem dokáže pokrýt kompletní vývojový proces 
produktu – postará se o návrh, konzultaci se zákazníkem a přípravu designu uživatelského rozhraní. 

Nástroje podporují vývoj ve stylu „co vidíš, to dostaneš“ (WYSIWYG). Zdrojový kód v jakémkoliv 
jazyce (XAML, HTML, CSS...) není nutné psát, dá se vystačit s použitím ovládacích prvků, které jsou 
v každém z nástrojů k dispozici. 

 

Sadu je možné napojit na Visual Studio, Team Foundation Server, importovat soubory Adobe 
Photoshop, kódovat video pro použití na webu, psát webové aplikace respektující standardy atd. 
Podíváme se nyní na dva stěžejní produkty: Expression Blend a Expression Web. Zbylá dvojice pak 
bude shrnuta na konci. 

P
o

zn
. Sada Expression je pro návrháře vlastně to, co je Visual Studio pro programátory. Má pokročilé schopnosti 

tvorby vzhledu, ale přestože dokáže zkompilovat a spustit tvořené projekty i editovat kód na pozadí, 
nevládne pokročilejšími funkcemi IDE. 

 

listopad 2009 

Produkty Expression Blend + SketchFlow, Expression Design, Expression 
Encoder, Expression Web 

Aktuální verze 3 

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

Určení Nástroje pro návrh vizuálně bohatých aplikací. 

 

http://www.microsoft.com/expression/
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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. Designér pracuje na skutečné aplikaci tak, jako by kreslil v jiném grafickém nástroji. 
U používaných ovládacích prvků lze měnit nejen vzhled, ale i chování. Vedle rozsáhlých možností 
stylování je možné prvkům přiřadit i reakce na události a animace v závislosti na vstupu uživatele. 

Pro snadnější vstup do prostředí je možné využít dodávané ukázkové aplikace, které pokrývají vývoj 
pro WPF, Silverlight, využití SketchFlow a další. 

VÝSTUPY 

Při tvorbě nového projektu se vybírá, o jaký typ se bude jednat. Expression Blend umí vytvářet 
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, nebo XAML kód pro další použití. 

NAPOJENÍ NA DALŠÍ PRODUKTY 

V případě, že je nainstalováno Visual Studio 2008, dokáže s ním Blend úzce spolupracovat. Ve 
Visual Studiu se dá otevřít celý projekt nebo jen některé soubory s kódem na pozadí. Změny se 
pak promítají do obou prostředí okamžitě (s upozorněním). 

Expression Design generuje XAML, který lze v Blendu jednoduše použít v podobě grafiky nebo 
jiných zdrojů. Expression Encoder zase dodá videa v Silverlightu, jež lze ihned přidat do projektu, 
a naopak – v Blendu se dá upravovat šablona přehrávače, kterou využije Encoder. 

Podporován je import souborů Adobe Photoshop a Adobe Illustrator, kde lze pracovat 
i s vrstvami. 

EDITACE 

Editor kódu umí kromě XAML také C# a VB.NET. Týká se to nejen obarvení syntaxe, ale také 
IntelliSense. Nicméně tento způsob je vhodný spíše pro menší úpravy, protože prostředí 
nedisponuje pokročilými funkcemi Visual Studia. 
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Obrázek 57 IntelliSense v Expression Blend – XAML 

 

Obrázek 58 IntelliSense v Expression Blend – C# 

Vizuální editor je podstatně bohatší. Panel Properties obsahuje všechny vlastnosti, které se 
u vybraného prvku dají nastavit, a změna hodnot je možná několika způsoby (z klávesnice nebo 
tažením myši). Seznam je rozdělen do kategorií, kde jsou zobrazeny nejčastěji používané 
vlastnosti, přičemž další se skrývají pod šipkou. 

 

Obrázek 59 Expression Blend – panel vlastností 

Objekty je možné různě transformovat, měnit jejich barvy i tvary, stylovat apod. Animace 
a pohyblivé efekty se tvoří na časových osách (timeline) a sdružují se do scénářů (storyboard). 
Součástí časové osy může být jak pohyb prvku, tak jeho transformace (změna velikosti, barvy...). 
Vše lze nahrát jednoduše tak, že se aktivuje režim záznamu a s prvkem se provedou požadované 
změny. 
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Interaktivitu není nutné programovat – objektům se dají přiřadit tzv. reakce (behavior), které jsou 
spouštěny speciálními událostmi. Příklady reakcí jsou CollisionBehavior, FollowMouseBehavior, 
PlaySoundAction atd. 

SKETCHFLOW 

Než je schválena poslední varianta designu aplikace (tedy ta, která bude implementována), projde 
rozhraní několika změnami. Přímo programovat každou variantu zvlášť se často nevyplatí a kreslit 
vše na papír není úplně nejpohodlnější, nehledě na to, že jakmile je zpracovávaných oken více, 
orientace začíná být chaotickou. Při tvorbě konceptu je možné odhalit některé potíže, jejichž 
zvládnutí by v pozdější fázi vývoje bylo velmi nákladné, ne-li nemožné. 

Nástroj SketchFlow slouží k vytváření prototypů aplikací, kde jsou kromě přehledu uživatelského 
rozhraní vidět také závislosti jednotlivých součástí (oken) a přechody z obrazovky na obrazovku, 
z jednoho stavu do jiného. Prototypy lze prezentovat klientovi, diskutovat s ním nad návrhem 
a rovnou zanášet potřebné změny – aniž by bylo nutno aplikaci přeprogramovávat. 

 

Obrázek 60 SketchFlow Map, přehled závislostí projektu 
(zdroj: http://www.microsoft.com/expression/products/Sketchflow_Overview.aspx) 

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. Díky tomu je pozornost zaměřena na 
koncept jako celek a nezabývá se detaily zpracování. 

 

Obrázek 61 SketchFlow – „ruční“ styl ovládacích prvků 

Oproti papíru má SketchFlow výhodu v tom, že návrhy se mohou pohybovat a reagovat na 
podněty (např. myši). Dají se vytvořit animace nebo třeba simulovat drag & drop. Komponenty lze 
naplnit ukázkovými daty, přičemž následně při uvedení aplikace do provozu bude stačit pouze 
zaměnit „sample“ zdroj za skutečnou databázi. 

http://www.microsoft.com/expression/products/Sketchflow_Overview.aspx
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Hotový prototyp je možné pomocí technologie Silverlight a programu SketchFlow Player předložit 
klientovi nebo potenciálním uživatelům a sledovat, jak s ním pracují. Případně je můžeme nechat 
si ho otevřít ve webovém prohlížeči a zaznamenat své poznámky a požadavky přímo do 
jednotlivých oken. Návrhář pak zpětnou vazbu importuje do Blendu a může poznámky procházet. 

 

Obrázek 62 SketchFlow – běžící prototyp a poznámka k němu 

Výsledek je také možné exportovat do Wordu – jednotlivé „skeče“ se vloží jako obrázky, nechybí 
ani SketchFlow Map s přehledem. 

 

EXPRESSION WEB 

Vizuální nástroje společnosti Microsoft pro tvorbu webu doznaly 
značného vývoje. FrontPage (později Office FrontPage) pošramotil 
jejich reputaci, protože generovaný kód nebyl validní ani efektivní, 
přechod z kódu do návrháře často neodpovídal provedeným 
změnám a bylo zavedeno několik nestandardních technologií (FrontPage Server Extensions) závislých 
na IIS.  

Expression Web mění historii. Je orientovaný na standardy a zachovává rychlost a jednoduchost 
tvorby, která byla předností jeho předchůdce. 

 

VIZUÁLNÍ EDITACE 

WYSIWYG editor umožňuje tvořit stránky jednoduchým přetahováním prvků a nastavováním 
jejich vlastností. Tento přístup je úpěšně použit v prostředích pro tvorbu desktopových aplikací 

P
o

zn
. 

Vývoj Microsoft Office FrontPage byl zastaven, nahradil jej právě Expression Web. Odštěpil se ještě Office 
SharePoint Designer, který slouží k návrhu stránek speciálně pro SharePoint. 

O
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az

y Galerie šablon, stylů, reakcí a dalších importovatelných prvků 
http://gallery.expression.microsoft.com/en-us/  

 

http://gallery.expression.microsoft.com/en-us/
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(Visual Basic, Visual C#...), Expression Web jej úspěšně adoptuje a mýtí neduhy svých předchůdců. 
Vygenerovaný kód je validní, správně strukturovaný a přesně reflektuje provedné změny. 

 

Obrázek 63 Expression Web – výběr HTML elementů z 
Toolboxu 

 

Obrázek 64 Expression Web – nastavování atributů 
elementů 

Obrázky ukazují dva hlavní panely spojené s vizuálním vývojem – Toolbox, z něhož se přetahují 
HTML elementy, a vlastnosti zvoleného elementu (v tomto případě tlačítka). 
Velikost tlačítka byla změněna uchopením krajního bodu a přetažením tak, jak 
je běžné v jiných vizuálních prostředích. 

Přímo vložit lze i video formátu Flash, prvek Silverlight, video přehrávač 
Silverlight nebo prvek DeepZoom (pro plynulé přibližování a oddalování 
obrázků s vysokým rozlišením). Silverlight video je možné překódovat přímo v prostředí 
Expression Web (není nutno zvlášť spouštět Expression Encoder). 

EDITOR KÓDU 

Kromě vizuálního návrhu přetahováním ovládacích prvků a nastavováním vlastností pomocí 
dialogových oken lze přepnout také přímo do psaní zdrojového kódu. Editor má následující 
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. 

Obrázek 65 Expression Web -  
změna velikosti tlačítka 
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Obrázek 66 Expression Web – kontrola validity během editace kódu 

 

Obrázek 67 Expression Web – napovídání v PHP 

Při používání editoru jsem však narazil na problémy s českými znaky, kdy nefungovalo správně 
psaní některých písmen s diakritikou. Problém se týká znaků psaných s pomocí klávesy Shift (tedy 
všechna velká písmena s háčky a čárkami plus třeba „ó“). Oficiální podpora radí kopírovat 
požadované znaky z Mapy znaků. 

CSS STYLY 

Definice vzhledu stránky CSS styly je v současné době samozřejmostí. Expression Web proto 
obsahuje silné nástroje pro jejich definici a aplikování. Na obrázcích dole jsou vidět dva panely: 
Manage Styles a Apply Styles. První jmenovaný slouží k přehledné správě stylů definovaných buď 
přímo v dokumentu, nebo v externím souboru. Druhý pak dokáže kliknutím aplikovat zvolený styl 
na právě vybraný element. Na první pohled je zřejmá podobnost s panelem Styly v textovém 
editoru Microsoft Word. 

 

Obrázek 68 Expression Web – správa stylů 

 

Obrázek 69 Expression Web – aplikování stylů 

Náhledy stylů pomáhají rychlé orientaci při návrhu stránky. Při podržení kurzoru myši nad stylem 
se zobrazí jeho definice. 
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Při tvorbě nových CSS stylů není nutné jejich definici 
psát kompletně v textovém editoru (ač je na to 
výborně vybaven). Lze je sestavovat prostřednictvím 
zvláštního okna, které obsahuje všechny vlastnosti 
roztříděné do kategorií. Hodnoty není třeba znát 
zpaměti – dají se vybírat z nabídek – a hned vidíme 
náhled výsledku. Obrázek níže ukazuje zpracování 
jedné z kategorií, kde je na pomoc ještě schéma box 
modelu CSS, znázorňující, co představuje u elementu 
padding, co margin apod. 

Nově vytvořený styl je možné sledovat v návrhovém zobrazení i bez uložení souboru. Při uložení 
lze ihned soubor se stylopisem připojit ke stránce (do hlavičky se doplní patřičný element 
<link...). 

 

Obrázek 71 Expression Web – tvorba nového CSS stylu 

SUPERPREVIEW 

Weboví vývojáři jsou zvyklí testovat své výtvory v různých prohlížečích a snaží se zajistit, že se 
stránky ve všech zobrazí stejně (ideální stav). Součástí Expression Web je nástroj, který tuto část 
velmi usnadní. SuperPreview, jak název napovídá, dokáže zobrazit tvořený web v několika 
prohlížečích najednou a zvýraznit rozdíly mezi elementy. 

Nástroj se spouští jako samostatný program, lze jej tedy použít i samostatně mimo Expression 
Web. Hlavní část okna je rozdělena na dvě poloviny – vlevo je volen prohlížeč s „předlohou“, 
vpravo pak jeden nebo více srovnávacích. 

Obrázek 70 CSS editor – našeptávání hodnot 
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Volit lze z prohlížečů, které jsou na počítači 
nainstalovány, navíc je k dispozici ještě Internet 
Explorer 6 a načtení předlohy v podobě obrázku. 
Jakmile se v systému nachází Internet Explorer 8, 
je automaticky možné používat i zobrazení 

Internet Explorer 7 prostřednictvím režimu 
kompatibility. Opera bohužel v této verzi není 
podporována, Microsoft dle svého vyjádření25 
věnoval největší úsilí Internet Exploreru 
a Firefoxu. 

 

Obrázek 73 SuperPreview – výběr prohlížeče 

Jakmile zvolíme prohlížeče, zbývá už jen zadat do vyhledávacího pole stránku, které se ladění 
bude týkat. Je možné otevřít jak soubory z disku, tak z internetu. Po chvíli vidíme vedle sebe 
stejnou stránku vykreslenou různými prohlížeči, kde můžeme myší procházet jednotlivé elementy 
a pozorovat rozdíly mezi nimi. 

Obrázek níže ukazuje načtený skutečný web v Internet Exploreru 8 a IE 6, aktivovaný režim Lights-
Out Highlight a označený jeden element. Rámečky s hodnotami vlevo dole upozorňují na to, že 
Internet Explorer 6 zobrazuje nadpis o 17 pixelů výše než IE 8. V pohledu vpravo je vidět původní 
umístění nadpisu a jeho posunutí. 

                                                             
25 http://connect.microsoft.com/Expression/feedback/ViewFeedback.aspx?FeedbackID=477233 

Obrázek 72 SuperPreview – vlevo přeloha, vpravo srovná-
vací prohlížeče 

http://connect.microsoft.com/Expression/feedback/ViewFeedback.aspx?FeedbackID=477233
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Obrázek 74 SuperPreview v akci 

Zajímavý je také Overlay Layout, tedy překryvné zobrazení, kdy se obě stránky zobrazí „přes sebe“ 
a můžeme tak přehledně sledovat, jak se liší. V ideálním případě bychom je viděli pouze jako 
jednu (přesné překrytí). Obrázek ukáže, jak to vypadá na webu z předchozí ukázky: 

 

Obrázek 75 SuperPreview – překrytí stránek 

 

EXPRESSION ENCODER A EXPRESSION DESIGN 

ENCODER 

Tento produkt je určen hlavně ke zpracování a přípravu videa pro web. Primární zaměření je 
pochopitelně na technologii Silverlight, takže nástroj dokáže kódovat video různých formátů pro 
použití v něm a díky předpřipraveným šablonám automaticky přidat okolní ovládací prvky 
mediálního přehrávače (tlačítko pro přehrávání, pozastavení, navigaci ve videu atd.). 
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Whitepaper pro přechod z FrontPage, shrnuje vlastnosti Expresion Web 
http://expression.microsoft.com/cs-cz/cc287605(en-us).aspx  

Video prezentující funkci SuperPreview 
http://www.microsoft.com/video/en/us/details/012665f3-1d5d-4e41-a51b-33c94a80c55c  

 

http://expression.microsoft.com/cs-cz/cc287605(en-us).aspx
http://www.microsoft.com/video/en/us/details/012665f3-1d5d-4e41-a51b-33c94a80c55c
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Obrázek 76 Expression Encoder – hlavní zobrazení 

Následující výčet uvádí některé významné vlastnosti. 

 Přednastavené profily pro kódování a dekódování videa (možnost nastavit parametry 
formátu ručně ovšem zůstává zachována) – je možné cílit na různá zařízení jako třeba 
Microsoft Zune nebo Apple iPod, 

 editace videa – ořezávání, přidávání značek, titulků, střih apod., 

 možnost záznamu dění na obrazovce počítače (včetně mluveného komentáře) pomocí 
nástroje Screen Capture, který se dá spustit i zvlášť a umí nahranou sekvenci uložit jako 
videosoubor, 

 Live Encoding – vysílání videa přímo do sítě na vybraný Windows server například 
z webkamery, 

 integrace do Expression Web zajišťuje velmi jednoduché vložení souboru Silverlight do 
webové stránky, Expression Web umí dané video také sám kódovat a provádět základní 
úpravy, 

 IIS 7 přináší technologii Smooth Streaming, která dynamicky mění kvalitu videa v závislosti 
na rychlosti datového spojení – Encoder dokáže vytvořit videa s různými přenosovými 
rychlostmi pro použití v něm. 

 

 

Obrázek 77 Formáty pro import do Encoderu 
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Obrázek 78 Profily pro kódování videa 

 

Obrázek 79 Nástroj Screen Capture 

DESIGN 

Aby bylo rozhraní v Blendu nebo Webu vůbec z čeho stavět, je nutné vytvořit grafiku. Expression 
Design je nástroj, do něhož je možné importovat stávající výtvory (včetně souborů Adobe 
Photoshop – PSD) nebo vytvářet zcela nové. Generuje kód XAML jednoduše přenositelný do 
Blendu. 

 

Obrázek 80 Expression Design – hlavní zobrazení 
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Ve zkratce: 

 Vektorový grafický editor, 

 import/export Adobe Photoshop (PSD) 

 možnost přidávat různé efekty, 

 obrázek se dá rozřezat na díly (slices) a ty exportovat zvlášť do jednotlivých souborů – 
hodí se při tvorbě webového layoutu. 

 

Obrázek 81 Export jednotlivých „slices“ v Designu 
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SHARPDEVELOP 

 

Protože kompilátory a všechny potřebné knihovny obsahuje .NET Framework přímo v sobě, nic 
nebrání vzniku alternativních vývojových prostředí. Jedním z nich je i povedené open-source IDE 
SharpDevelop. Kromě C# podporuje Visual Basic .NET, Boo, IronPython a F#. Pro mnohé 
programátory může být vítanou náhradou placeného Visual Studia. Tento produkt jako jediný 
nepochází z dílny společnosti Microsoft. 

TVORBA PROGRAMU 

ŠABLONY PROJEKTŮ 

Při vytváření nového projektu je na výběr několik šablon. Za zmínku stojí podpora WPF, .NET 
Compact Framework (který je ale nutno mít nejprve nainstalován) nebo instalačního projektu. 
U klasické aplikace Windows je na výběr kromě standardní konzolové nebo Windows Forms 
varianty také projekt Direct3D, který připraví kostru pro program využívající grafickou knihovnu. 
Chybí ale podpora pro ASP.NET. 

PROSTŘEDÍ 

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. 

 

říjen 2009 

Autor IC#SharpCode 

Kategorie C#, VB.NET 

Aktuální verze 3.1 RC 2 

Poprvé vydán 2000 

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

Licence Open Source 

 

http://sharpdevelop.com/OpenSource/SD/Default.aspx
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Obrázek 82 SharpDevelop – tvorba aplikace Windows Forms 

Ve výběru jazyků uživatelského rozhraní nechybí vedle angličtiny, portugalštiny, norštiny, polštiny 
a dalších také čeština. Jakmile má ale člověk zažité anglické pojmy a názvy, stává se orientace po 
přepnutí jazyka poněkud komplikovanou. 

WPF 

Jak vyplývá z informace o šablonách nových projektů, je podporována i tvorba aplikací WPF. 
SharpDevelop umí obarvit XAML a ukazuje u něj našeptávač při psaní. Jakmile se přidá nová 
komponenta (třeba <TextBlock...) a stanoví se její atribut x:Name (resp. Name), lze k ní 
přistupovat z „kódu na pozadí“ (např. v C#) – stejně jako ve Visual Studiu. 

Kompilace, spuštění i ladění funguje bez problémů. Jediným nedostatkem je tak absence 
vizuálního návrháře okna. Na rozdíl od Windows Forms lze uživatelské rozhraní tvořit pouze 
prostřednictvím XAML. 



 

 N
á
st

ro
je

  

 

DOKUMENTAČNÍ XML KOMENTÁŘE 

Dokumentační komentáře podporuje SharpDevelop včetně automatického napovídání kódu 
u jednotlivých XML prvků (<summary>, <param> atd.). Nástrojem Quick XML doc je možné zobrazit 
náhled komentáře, v kterém se nachází kurzor. Aby překladač tvořil z těchto komentářů XML 
dokumentaci, je třeba tuto volbu aktivovat v nastavení projektu. Po kompilaci je možné pomocí 
přiloženého nástroje Sandcastle26 z XML dokumentace vytvořit klasickou nápovědu. 

NÁPOVĚDA 

Klasická offline nápověda není k dispozici, prostředí kompenzuje její absenci online napojením na 
web MSDN, z něhož zobrazuje nápovědu v okně ne nepodobném Document Exploreru z Visual 
Studia. 

PŘEVADĚČ KÓDU 

Čas od času může přijít vhod převést zdrojový kód z jednoho jazyka do druhého (např. když najdete 
na internetu ukázku ve Visual Basicu a rádi byste viděli, jak vypadá příslušný kód v C#). Za tímto 
účelem nabízí SharpDevelop šikovnou funkci – převaděč kódu (Code Conversion). 

 

Obrázek 83 SharpDevelop – převaděč kódu 

V aktuální verzi je možné převádět C#, Python a VB.NET mezi sebou, Boo lze zvolit pouze jako cílový 
jazyk (nelze z něj převádět zpátky). Jako příklad uveďme následující kód v jazyce C#, který v praxi 
nedělá nic viditelného. 

public partial class MainForm : Form 
{ 
 public MainForm() 
 { 
  // 
  // The InitializeComponent() call is required for Windows Forms 
designer support. 
  // 
  InitializeComponent(); 
   
  Graphics g = this.CreateGraphics(); 
  Pen p = new Pen(Color.White); 
  for (int i = 0; i < this.Width; i += 10) { 
   g.DrawLine(p, new Point(i, 0), new Point(i, this.Height)); 
  } 
 } 

                                                             
26 http://www.codeplex.com/Sandcastle  

P
o
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Vizuální editor pro WPF je jednou z žádaných funkcí SharpDevelopu, k níž je sestaven podrobný seznam 
požadavků. Dá se tedy očekávat jeho implementace v některé s příštích verzí. 

http://www.codeplex.com/Sandcastle
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} 
 

Zvolíme-li převod do VB.NET, SharpDevelop vytvoří soubor Generated.vb obsahující toto: 

Public Partial Class MainForm 
 Inherits Form 
 Public Sub New() 
  ' 
  ' The InitializeComponent() call is required for Windows Forms 
designer support. 
  ' 
  InitializeComponent() 
 
  Dim g As Graphics = Me.CreateGraphics() 
  Dim p As New Pen(Color.White) 
  For i As Integer = 0 To Me.Width - 1 Step 10 
   g.DrawLine(p, New Point(i, 0), New Point(i, Me.Height)) 
  Next 
 End Sub 
End Class 

INTEGRACE DALŠÍCH NÁSTROJŮ 

Kromě výše zmíněného Sandcastle pro tvorbu dokumentace obsahuje SharpDevelop napojení na 
další volně šiřitelné nástroje a aplikace. Ne všechny jsou součástí instalačního balíku a je nutné je 
teprve doinstalovat, nicméně IDE nabídne adresu pro stažení a po nastavení s nimi spolupracuje. 

 Pro testování jednotek je integrován NUnit27. Jedná se o framework, pomocí něhož je možné 
automaticky testovat části kódu, zda pracují správně, aniž bychom museli zdlouhavě 
procházet všechny metody a zkoušet vstupy. 

 Pokud je nainstalován klient TortoiseSVN28 pro správu verzí systému Subversion, 
SharpDevelop jej integruje do svého prostředí. 

 Mezi šablonami nových aplikací jsou mimo jiné projekty instalace, kde je využit nástroj WiX29. 
Ten dokáže tvořit instalátory Windows Installer z XML souborů, jež mu poskytne 
SharpDevelop. V nastavení projektu je možnost WiX konfigurovat. 

 Zajímavá je integrace „stylového debuggeru“ – Microsoft StyleCop30, který umožňuje 
zkontrolovat projekt (pouze C#) a podle nastavení upozornit na nedodržení pravidel psaní 
kódu (např. používání mezer místo tabulátorů nebo chybějící modifikátory přístupu). Může se 
hodit, pokud na projektu pracuje více vývojářů a kvůli orientaci je nutné dodržovat stejný 
způsob zápisu. Doplněk je dostupný i pro Visual Studio. 

 Přímo ze zdrojového kódu lze (po instalaci) otevírat .NET Reflector31, který dokáže otevřít 
a procházet kompilované knihovny v různých .NET jazycích (dle výběru uživatele, nechybí ani 
čistý IL). Přijde vhod, pokud se třeba potřebujeme podívat, jak funguje některá z metod cizí 
knihovny. 

                                                             
27 http://www.nunit.org/   
28 http://tortoisesvn.net/ 
29

 http://wix.sourceforge.net/ 
30

 http://code.msdn.microsoft.com/sourceanalysis 
31 http://www.red-gate.com/products/reflector/  

http://www.nunit.org/
http://tortoisesvn.net/
http://wix.sourceforge.net/
http://code.msdn.microsoft.com/sourceanalysis
http://www.red-gate.com/products/reflector/
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HODNOCENÍ 

SharpDevelop je velmi silné vývojové prostředí. V mnoha věcech se vyrovná plnohodnotnému Visual 
Studiu, 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. 

S tím se pojí i nevýhody – nedostupnost některých funkcí (např. WPF visual designer) nebo 
„dohánění“ aktuálních verzí oficiálního IDE Microsoftu. Oficiální web má také problémy s aktuálností, 
protože mnohé odkazy vedou na stránky z roku 2006 nebo 2007, jejichž informace zaostávají za 
aktuálními verzemi programu. 
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Porovnání s Express edicemi Visual Studia 
http://community.sharpdevelop.net/blogs/mattward/articles/VisualStudioExpressComparison.aspx 

Wiki 
http://wiki.sharpdevelop.net/Default.aspx 

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

 

http://community.sharpdevelop.net/blogs/mattward/articles/VisualStudioExpressComparison.aspx
http://wiki.sharpdevelop.net/Default.aspx
http://community.sharpdevelop.net/blogs/mattward/articles/FeatureTour.aspx
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VISUAL STUDIO 

 

Dříve byly jednotlivé vývojářské produkty a jazyky společnosti Microsoft vydávány samostatně 
a nezávisle. V roce 1997 se objevil první pokus vytvořit pro ně jednotné prostředí (přičemž třeba 
Visual Basic a FoxPro si zachovaly svá vlastní IDE) a spolu s uvedením .NET v roce 2002 vyšlo Visual 
Studio .NET. 

V současné době je Visual Studio integrované prostředí, které pokrývá a zjednodušuje celý proces 
vývoje softwaru od návrhu až po nasazení. Již dávno neslouží pouze k psaní zdrojového kódu a tvorbě 
programů, ale obsahuje také pokročilé nástroje pro testování, tvorbu prototypů, ladění, automatizaci 
apod. Součástí je také knihovna dokumentace – MSDN Library, která je přístupná na dosah klávesy 
F1. 

Řada Microsoft Visual Studio 2010 obsahuje celkem 16 produktů (včetně edic Express a produktu 
Team Foundation Server), součástí většiny je i předplatné MSDN. Edice Professional je k dispozici pro 
studenty zdarma v rámci programu DreamSpark32. Zakoupení MSDN Subscription zároveň zaručuje 
možnost používat také jakoukoliv dřívější verzi (příklad: pro Visual Studio 2010 nebude vydáno 
Windows Mobile 6.5 SDK, vývojář si ale může stáhnout Visual Studio 2008 a používat jej společně 
s verzí 2010). [26] 

PROJEKTY 

Základem každého projektu ve Visual Studiu je soubor řešení (solution) s příponou SLN, který 
obsahuje informace o projektech a další konfigurační volby. Projekty pak představují soubory 
s příponou CSPROJ (nebo VBPROJ apod. v závislosti na jazyce, pro který je projekt určen), což jsou 
XML soubory s informacemi o cílové verzi .NET, referencích na knihovny, souborech projektu (např. 
formuláře nebo třídy) a dalších konfiguračních volbách. Výstupem projektu je aplikace, výstupem 
řešení může být aplikací několik, pro každý projekt jedna. K prohlížení řešení slouží panel Solution 
Explorer (česky Průzkumník řešení). 

                                                             
32 http://www.dreamspark.com  

 

květen 2010 

Aktuální verze 2010 (10) 

Poprvé vydán 1997 

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

Charakteristika Komplexní vývojové prostředí nejen pro technologii .NET a jazyky na 
ní postavené. 

 

http://www.dreamspark.com/
http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/
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Obrázek 84 Solution Explorer ve Visual Studiu 2010 

K pohodlnějšímu nastavování voleb projektu slouží zvláštní okno, kde se přehledně mění volby 
následně uložené v souboru projektu. Různé typy aplikací mají k dispozici různé konfigurační 
možnosti. 

 

Obrázek 85 Vlastnosti projektu (v tomto případě Silverlight) 

Z hlediska kompatibility platí, že projekt vytvořený ve starší verzi Visual Studia lze otevřít v novější, 
ale nikoliv naopak. K převodu se používá automaticky otevřený průvodce Conversion Wizard. Na 
jednom počítači mohou být nainstalovány různé verze zároveň, nicméně se před instalací finálního 
produktu doporučuje zcela odstranit beta verze. 

EDITACE 

Visual Studio je IDE, tedy integrované prostředí pro vývoj. Poskytuje vše, co vývojář potřebuje pro 
tvorbu aplikací postavených na .NET – editor kódu, programovací jazyky a kompilátory. Prvnímu 
jmenovanému se věnuje tato část. 

Po spuštění může prostředí vypadat třeba tak, jak ukazuje obrázek níže. Vzhled lze ovšem kompletně 
přizpůsobit. 
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Obrázek 86 Možný vzhled IDE (Visual Studio 2010) 

Z obrázku můžeme vypozorovat, že je zachována klasická hlavní nabídka a panely nástrojů (na rozdíl 
od dalších nových produktů, které od této koncepce postupně upouštějí a přecházejí na Ribbon33). 
Uprostřed je vidět vizuální editor Windows Forms, záložky v horní části reprezentují další otevřené 
soubory. Po stranách jsou pak vidět další panely – vlastnosti právě vybraného prvku (Properties) 
a průzkumník řešení (Solution Explorer). 

Panely je možné skrývat nebo úplně zavírat, samozřejmostí je pak změna velikosti. Navíc se dají 
„dokovat“ k okrajům okna v několika režimech (viz obrázek). 

 

Obrázek 87 Možnosti dokování panelu 

                                                             
33 O konceptu Ribbon pojednává podkapitola v produktové kapitole Windows 7 (na straně xx). 
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Panely a okna mohou volně plout nad zbytkem prostředí. Ve verzi 2010 byla vylepšena podpora více 
monitorů, takže lze velmi jednoduše přetáhnout okno/panel na jiný monitor a zpět. 

VIZUÁLNÍ EDITOR 

Aplikace Windows Forms, WPF, Silverlight (od verze 2010), webové aplikace ASP.NET, vlastní 
ovládací prvky a další lze ve Visual Studiu vytvářet pomocí vizuálního (WYSIWYG) editoru. 
K dispozici je panel s ovládacími prvky, které jsou dostupné pro daný typ aplikace (Toolbox), 
z něhož může autor jednoduše přetahovat komponenty a umisťovat je dle své libosti v novém 
okně nebo na nové stránce. Visual Studio na pozadí automaticky generuje patřičný kód. 

 

Obrázek 88 Ukázka kódu, který automaticky generuje vizuální návrhář ve Visual Studiu 

Pokud v panelu vlastností (Properties) změníme některý parametr ovládacího prvku, okamžitě se 
to projeví i v generovaném souboru (viz obrázek nahoře). V případě ASP.NET se pochopitelně 
mění příslušné ASP značky ve zdrojovém souboru. 
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Obrázek 89 Panel Toolbox Obrázek 90 Panel Properties 

Funkce, které návrhář má, jsou v podstatě standardem již od dob Visual Basic 6.0 a disponuje jimi 
takřka každé moderní IDE, takže nemá smysl je rozebírat podrobněji. 

EDITOR KÓDU 

Editor kódu je místem, kde vývojář stráví velké množství času, proto mu byla věnována rozsáhlá 
péče a zavedena spousta vylepšení, která z běžného textového editoru dělají ultimátní nástroj pro 
zápis programů. Podívejme se na některé prvky, kterými disponuje editor ve Visual Studiu 2010. 

Číslování řádků a barvy 

 

 

Obrázek 91 Číslování řádků Obrázek 92 Obarvování syntaxe 

Základem je možnost zapnout číslování řádků a obarvování syntaxe. Každý jazyk má svůj profil 
a barvy je pochopitelně možné přizpůsobit. 



 

 N
á
st

ro
je

  

  

Obrázek 93 Sledování změn – před uložením Obrázek 94 Sledování změn – po uložení 

 

Obrázek 95 Možnost sbalit bloky kódu 

Tři obrázky výše ukazují klasickou funkcionalitu editoru pro přehlednější orientaci v rozsáhlém 
souboru se zdrojovým kódem. Jakmile začneme editovat některý řádek, vlevo se objeví žlutá 
vertikální čára, která zezelená po uložení. Ucelené bloky kódu (metody, třídy, dokumentační 
komentáře...) pak lze sbalit kliknutím na značku „-“ a rozbalit značkou „+“. Kromě znaménka plus 
značí sbalení také tři tečky, které zobrazí výpis schovaného bloku, když nad ně umístíme kurzor. 

Dokumentační komentáře 

Všechny třídy a metody rozhraní .NET jsou dokumentovány v kódu a při psaní se zobrazuje 
nápověda, která ukazuje popis, přijímané parametry a případné výjimky.  

 

Obrázek 96 Nápověda při najetí kurzorem myši nad člen (v tomto případě metodu) 

Tyto informace je možné vytvářet i pro vlastní třídy a jejich členské prvky pomocí dokumentačních 
komentářů. Mají formát XML a uvozují se třemi lomítky (resp. třemi apostrofy pro Visual Basic 
.NET). Ukázkový kód: 

public class MojeTrida { 
 /// <summary> 
 /// Testovací metoda. 
 /// </summary> 
 /// <param name="retezec">Nějaký řetězec</param> 
 /// <param name="cislo">Nějaké číslo</param> 
 public static void MojeMetoda(string retezec, int cislo) { 
 } 
 /// <summary> 
 /// Přetížená varianta testovací metody. 
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 /// </summary> 
 /// <param name="cislo">První číslo</param> 
 /// <param name="druheCislo">Druhé číslo</param> 
 public static void MojeMetoda(int cislo, int druheCislo) { 
 } 
} 

Výsledkem je pak, že se při psaní zobrazí popisek, komentáře k parametrům a signalizace, že 
metoda je přetížená a je k dispozici více variant (v tomto případě dvě): 

 

Obrázek 97 Vlastní nápověda v tooltipu 

Nutno podotknout, že VisualStudio samo detekuje, jaké parametry bude dokumentační komentář 
využívat a při napsání třech lomítek před člen automaticky vygeneruje skeleton, takže stačí pouze 
naplnit připravené elementy textem. 

Pokud ve vlastnostech projektu na kartě Build povolíme tvorbu XML dokumentace, vygeneruje 
Visual Studio při kompilaci z těchto komentářů XML soubor, který dále dokáží zpracovat nástroje 
pro automatickou tvorbu dokumentace. 

IntelliSense 

IntelliSense je velmi známá implementace automatického dokončování kódu, což je funkce, na niž 
se velmi dobře zvyká. Pracuje tak, že jakmile začneme psát kód, objeví se seznam, který obsahuje 
proměnné, třídy, metody a jazykové konstrukty, jež jsou v daném okamžiku relevantní. Položkami 
jsou tedy například lokální proměnné, metody, veřejné vlastnosti a události zvolené třídy nebo 
objektu apod. Stisknutím klávesy Tab nebo Enter se označený název vloží na místo kurzoru. Kromě 
toho IntelliSense také zajišťuje: 

 automatické generování obslužných metod událostí (stačí napsat += za událost a dvakrát 
stisknout Tab), 

 automatickou implementaci rozhraní, 

 automatické generování metod při překrývání (override). 

IntelliSense si navíc pamatuje, který prvek jsme u dané třídy/objektu vybírali naposled 
a automaticky jej nabízí jako první při dalším použití, takže se ještě víc snižuje počet nutných 
úhozů na klávesnici. 
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Obrázek 98 Intellisense 

Visual Studio 2010 vylepšuje IntelliSense tím, že pokud chceme vložit dlouhý název, stačí napsat 
první písmena jeho jednotlivých „slov“ (standardem .NET je používání tzv. Pascal case v názvech 
metod a vlastností). Obrázek 99 ukazuje, jak to funguje v praxi. 

 

Obrázek 99 Zkratky v IntelliSense 

Fragmenty 

Abychom nemuseli psát stále dokola tytéž konstrukce, existují předpřipravené fragmenty kódu, 
které vygenerují například kostru cyklu for, podmínky if nebo vlastnosti (včetně částí get a set) a 
nechají nás pouze změnit potřebné názvy a datové typy. 

 

Obrázek 100 Fragmenty kódu 

Použití je velmi jednoduché, na obrázku je demonstrováno, že stačilo napsat „for“ a stisknout 
dvakrát Tab. Objevila se kostra se zvýrazněným „i“ a „length“. Dalším tisknutím Tab se mezi 
těmito poli přepíná, Enter editaci ukončí a přesune kurzor do těla cyklu. 

Ke správě fragmentů slouží speciální okno Code Snippets Manager, tvorba není složitá, protože se 
jedná o prosté XML soubory. 
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Novinky 

Protože značná část editoru ve verzi 2010 je vytvořena technologií WPF, má některá nová 
vylepšení. 

 

Obrázek 101 Zvýraznění výskytů členu při umístění kurzoru 

 

 
Obrázek 102 Editace ve sloupcích 

 

Obrázek 103 Zvětšování/zmenšování textu v editoru 

 Obrázek 101 – při označení členu nebo proměnné se po chvíli zvýrazní všechny výskyty 
v kódu. 

  
Obrázek 102 – pomocí kláves Alt+Shift je možné označovat text ve sloupcích, to není nic 
nového. Nová verze ovšem umožňuje takto označený text hromadně editovat. Takže 
například změna přístupnosti několika proměnných z private na public je otázkou několika 
vteřin. 

 Obrázek 103 – vlastní text v editoru lze zvětšovat i zmenšovat. Při oddálení je lepší 
přehled o rozsáhlém kódu, přiblížená verze se třeba lépe čte na projektoru. 

A další... 

Nakonec ještě krátce některé další schopnosti, které editor má. 

 Refaktoring je zlepšování struktury již napsaného kódu beze změny jeho činnosti. Visual 
Studio umí například vytváření metod z fragmentů kódu (Extract Method), přejmenování 
členů ve všech výskytech (Rename), tvorbu vlastností ze soukromých datových polí 
(Encapsulate Field), generování rozhraní na základě existujících tříd (Extract Interface), 
odstraňování parametrů ze všech výskytů metody (Remove Parameters) a změnu jejich 
pořadí (Reorder Parameters). 

 Generování tříd na základě použití přibylo ve verzi 2010. V praxi funguje tak, že v kódu 
vytvoříme objekt neexistující třídy a pracujeme s ním tak, jak bychom rádi, aby vypadal. 
Následně stačí jenom kliknout pravým tlačítkem a vybrat Generate -> Class (a u vlastností 
pak Generate -> Property). Prostředí samo rozliší potřebné datové typy a vytvoří patřičnou 
deklaraci. 

O
d

k
az

y Tvorba vlastních fragmentů kódu 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms165393(v=VS.80).aspx 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms165393(v=VS.80).aspx
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 Automatická správa using zajistí, že budou nahoře v kódu připojeny pouze použité 
jmenné prostory. Nabízí se možnost automaticky odstranit ty, které se nepoužívají 
(Remove Unused Usings), nebo automaticky doplnit patřičné using, když chceme použít 
třídu z jmenného prostoru, který není v seznamu uveden (klávesová zkratka Ctrl+. při 
psaní kódu). 

NÁSTROJE 

DEBUGGER 

Pokud se program nebo aplikace nechová tak, jak bychom chtěli, použijeme integrované funkce 
prostředí pro odstraňování chyb – souhrnně debugger. Slouží k odstraňování logických chyb, které 
se nedají odchytit při kompilaci. Máme k dispozici tyto nástroje: 

 zastavení běhu na konkrétním místě v programu (breakpoint), 

 krokování programu, a to nejen v rámci dané metody (Step Over), ale i dovnitř metod 
volaných (Step Into), 

 prohlížení obsahu paměti a hodnot paměťových registrů (watches), 

 možnost změnit hodnoty proměnných, 

 zásobník volání (stack trace), 

 apod. 

 

Obrázek 104 Práce s breakpointy 

Obrázek 104 ukazuje nejprve breakpoint umístěný na řádek 36. Program byl spuštěn, zastavil se 
a pomocí klávesy F10 byl posunut o krok dál (tedy na další řádek) – viz žlutá šipka v dolní polovině 
obrázku. Jakmile je program zastaven, můžeme prohlížet paměť – na obrázku je vidět aktuální 
hodnota proměnné c. Obrázek pod tímto odstavcem ukazuje panel Locals, kde jsou přehledně 
vidět aktuální hodnoty a datové typy používaných lokálních proměnných a zásobník volání (Call 
Stack), v němž je možné sledovat, kde se právě program nachází v hierarchii volání. 
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Obrázek 105 Panel Locals a Call Stack 

Kromě toho obsahuje .NET speciální třídy Debug a Trace z jmenného prostoru 
System.Diagnostics, s nimiž lze vkládat ladicí informace přímo do kódu. Metody třídy Debug 
neovlivňují velikost ani rychlost výsledného programu, protože jsou při kompilaci před vydáním 
odebrány. 

Chyby, které se dají odhalit již během kompilace programu, detekuje prostředí průběžně při psaní. 
Obrázek níže ukazuje, že když použijeme neexistující metodu (WiteLine) a zapomeneme na konec 
volání přidat středník, obě místa se červeně podtrhnou a upozorní nás tak, že kompilace 
nepoběhne úspěšně. Pokud na zvýrazněné místo najedeme kurzorem myši, objeví se i vysvětlení 
problému. 

  

Obrázek 106 Detekce chyb kompilace při psaní kódu Obrázek 107 Upozornění přímo v kódu 

Podobným způsobem se zobrazují i různá upozornění. Na ukázce například proměnná, která byla 
deklarována, ale nikdy nepoužita. 

 

ROZŠÍŘENÍ 

Visual Studio umožňuje tvorbu rozšíření, tedy jakýchsi pluginů třetích stran, které poskytují 
přídavnou funkcionalitu. Ve verzi 2010 byla jejich instalace značně zjednodušena, protože 

O
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az

y 

Podrobnější informace o ladění pomocí Debug a Trace 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ttcc4x86.aspx  

Rozcestník ladění ve Visual Studiu na MSDN 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sc65sadd.aspx  

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ttcc4x86.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/sc65sadd.aspx
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prostředí nyní obsahuje nástroj Extension Manager. Je možné se připojit přímo k online galerii 
rozšíření (která je k dispozici také online34) a odtud stahovat. 

 

Obrázek 108 Extension Manager, Visual Studio 2010 

Rozšíření jsou dělena do kategorií a při označení v seznamu se vpravo objeví podrobnější 
informace a náhled. Po kliknutí na Download se rozšíření stáhne a po restartování Visual Studia 
automaticky aktivuje. V Extension Manageru se pak dají nainstalovaná rozšíření deaktivovat nebo 
úplně odstranit. 

Repozitář není zcela otevřený, než se v něm rozšíření objeví, musí být schváleno společností 
Microsoft. Proto je možné všechny doplňky považovat za bezpečné. 

 

NÁPOVĚDA A DOKUMENTACE 

Nápověda a dokumentace je k dispozici přímo z prostředí a knihovnu MSDN je možné nainstalovat 
spolu s celým Visual Studiem. V dřívějších verzích k prohlížení dokumentace sloužil nástroj 
Microsoft Document Explorer, ve verzi 2010 se nápověda spouští v podobě virtuálního serveru 
a otvírá se ve výchozím webovém prohlížeči. 

                                                             
34 http://www.visualstudiogallery.com/  

O
d

k
az

y Jak tvořit vlastní rozšíření pro Visual Studio 2010 (navzdory doméně anglicky) 
http://community.visual-basic.it/alessandroenglish/archive/2010/03/14/27627.aspx 

 

http://www.visualstudiogallery.com/
http://community.visual-basic.it/alessandroenglish/archive/2010/03/14/27627.aspx
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Obrázek 109 MSDN Library lokálně na virtuálním serveru a v Opeře 

Při práci stačí umístit v kódu kurzor do názvu jakéhokoliv členu a stisknout klávesu F1. Spustí se 
Agent knihovny nápovědy a pokusí se vyhledat patřičné heslo. 

A DALŠÍ... 

Prostředí je vybaveno velkým množstvím nástrojů, proto jen krátce některé další. 

 Unit Testy neboli testy jednotek se vytvářejí jako nový projekt v daném řešení a poskytují 
automatizaci vytváření a kontroly testů. Od verze 2008 jsou součástí IDE a počítají s nimi 
i některé projekty (například ASP.NET MVC nabízí při vytváření i patřičný projekt s testy 
jednotek). 

 Server Explorer je podobně jako třeba Solution Explorer jedním z panelů, které se 
nacházejí většinou po stranách okna s kódem. Slouží ke správě datových zdrojů projektu, 
takže se dá využít například pro připojení k SQL Serveru. A nejen to – v seznamu se objeví 
všechny tabulky a další objekty příslušné databáze a je možné s nimi dále pracovat 
(editovat sloupce, měnit data, mazat...), takže pro práci s databází není potřeba další 
externí nástroj. 

 Externí nástroje jsou k nalezení v nabídce Start nebo přímo ve složce, kde je 
nainstalováno Visual Studio (...\Common7\Tools). Patří mezi ně: [27] 

o Dotfuscator – nástroj, který zabrání odhalení vašeho kódu reverzním 
inženýrstvím, 

o Remote Debugger – pro vzdálené ladění aplikací, 
o Spy++ – sledování procesů, oken (ve smyslu window Win32 API) a zpráv systému, 
o GuidGen – generátor identifikátorů GUID, 
o IL DASM (IL Disassembler) – prohlížeč IL kódu existujícího .NET assembly (tedy 

aplikace nebo knihovny). 

LOKALIZACE 

Na základě přání komunity byla VŠB – Technické univerzitě v Ostravě zadána příprava české 
lokalizace pro Visual Studio 2010. Balíček vyjde v létě a bude obsahovat kompletně přeložené 
uživatelské rozhraní. Navíc bude přeložena i knihovna MSDN (jako kombinace strojového a lidského 
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překladu, jak oznamuje [28]). Betatest lokalizace proběhl na konci dubna, takže si můžeme ukázat 
malý náhled: 

 

Obrázek 110 Visual Studio 2010 v češtině 

 NA ZÁVĚR 

Kompletní popis tak mocného a rozsáhlého IDE, jakým Visual Studio je, by zabral celou knihu. Tato 
kapitola budiž malým nahlédnutím na nejzásadnější a třeba ne zcela zřejmé možnosti, které nabízí. 
Odkaz uvedený níže může být výchozím bodem pro podrobnější studium. 

 

  

O
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az

y Visual Studio Walkthroughs 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/szatc41e(VS.80).aspx 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/szatc41e(VS.80).aspx
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VISUAL STUDIO EXPRESS 

 

Expresní edice Visual Studia představují bezplatnou variantu pro začínající vývojáře v základních 
jazycích .NET. To, co plnohodnotné Visual Studio obsahuje v jednom balení, poskytují jednotlivé 
produkty zvlášť. Po 30 dnech je nutno software zdarma registrovat, čímž se zpřístupní bonusový 
materiál. Edice Express je možné bez omezení použít i pro tvorbu komerčních aplikací. [29] 

Na domovské stránce lze stáhnout buď jednotlivé nástroje v podobě tzv.  „web-setup“ (malý 
instalační soubor, který si stahuje potřebné komponenty z internetu), nebo jako ISO obraz disku CD, 
který zahrnuje instalace všech produktů. 

 

 

Obrázek 111 Instalační CD Visual Studio Express 

Tyto ořezané edice nemají oficiální podporu v podobě dokumentace na MSDN. Existuje ovšem fórum, 
kde lze hledat odpovědi na problémy, případně pokládat přímo otázky. 
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y 

Fórum edic Express 
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/category/vsexpress 
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Visual Studio 2010 
22. října 2009 byly uvolněny Express edice Visual Studia 2010 Beta 2. Mezi vylepšení patří podpora .NET 
Framework 4.0, přepracovaná Start Page a editor kódu pro WPF jako součást IDE. Ke stažení zde: 
http://www.microsoft.com/express/future/  

 

prosinec 2009 

Aktuální verze 2008 SP1 

Zahrnuje produkty Visual Basic Express, Visual C# Express, Visual C++ Express, Visual 
Web Developer Express, SQL Server Express 

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

Cena Zdarma 

 

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/en-US/category/vsexpress
http://www.microsoft.com/express/future/
http://www.microsoft.com/express/
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OMEZENÍ OPROTI PLNÉ VERZI VISUAL STUDIA 

Protože edice Express jsou obrazem produktu Visual Studio a základní prvky mají stejné, shrňme 
v následujících podkapitolách pouze to, co expresním produktům chybí. 

OBECNĚ 

Všechny edice postrádají následující součásti: [30] 

 podpora rozšiřitelnosti - tedy vlastních add-inů, maker, průvodců apod. (používají se pro 
automatizaci některých činností), 

 nástroj pro sledování ATL/MFC, 

 komunitní edice nástroje Dotfuscator pro ztížení dekompilace kódu, 

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

 integrace Team Exploreru pro použití s Team Serverem, 

 rozsáhlá knihovna obrázků a videí pro použití v aplikacích za účelem zajištění jednotného 
vzhledu odpovídajícího produktům Microsoftu, 

 tvorba instalátorů je zjednodušena na nástroj Express Setup bez možnosti pokročilejších 
nastavení, 

 nástroj Class Designer, 

 pokročilý refaktoring (přítomno je v podstatě jen přejmenování a extrakce metody), 

 pokročilé nástroje pro ladění (chybí například okno se seznamem breakpointů nebo 
možnost připojit debugger na vzdálený proces), 

 podpora vývoje pro mobilní zařízení (Pocket PC/Windows Mobile), 

 tvorba databázových projektů (pro přímou manipulaci s daty databáze), 

 nástroj Server Explorer, 

 nástroje pro tvorbu přehledů a reportů (Crystal Reports), 

 kompletně chybí vývoj pro Office, 

 podpora webových projektů (ASP.NET) je pouze ve Visual Web Developeru, 

 nástroje pro testování jednotek, 

 kompletní rozdíly shrnuje [30]. 

VISUAL BASIC EXPRESS 

Co Express edici chybí [31]: 

 práce s ASP.NET – návrhář WebForms, tvorba webových komponent apod., 

 Crystal Reports, 

 Pocket PC 2003, Smartphone 2003, Windows CE 5.0 (chybí šablony projektů i emulátor), 

 podpora pro jiný databázový systém než SQL Server Express nebo Microsoft Access, 

 Windows Services, 

 WPF User a Custom controls, 

 XML Editor – v Express edici nechybí zcela, ale je ochuzen o některé funkce (např. 
automatické vytváření schémat z XML dokumentů), 

 mnoho šablon projektů (Test Project, SQL Server Project, Excel Workbook, WCF Service 
Application, Word Document a další). 

VISUAL C++ EXPRESS 

Z tabulek na [32] je patrné, že Express edice C++ postrádá: 
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 kompilátory pro 64bitové procesory, 

 vzdálené ladění (Remote Debugging), 

 ladění příkazů SQL, 

 návrhář databází (Data Designer), 

 Server Explorer, 

 knihovny ATL (třídy pro jednodušší vývoj COM objektů), MFC (pro práci s Windows API), 
OpenMP (standard pro programování počítačů se sdílenou pamětí; usnadňuje efektivní 
využití více procesorů). 

VISUAL WEB DEVELOPER EXPRESS 

Pokud chcete zkusit vyvíjet webové aplikace v ASP.NET, je Visual Web Developer dobrým prvním 
krokem. Umožňuje stránky vytvářet jak pomocí vizuálního návrháře, tak psaním směsi HTML 
a ASP.NET kódu. Zároveň se dají editovat soubory s kódem na pozadí (v jazycích Visual Basic nebo 
C#). 

 

Obrázek 112 Šablony projektů ve Visual Web Developeru 

 

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). 

 

Obrázek 113 Spuštěný Web Development Server 

Projekty vytvořené ve Visual Web Developeru jsou pochopitelně plně přenositelné do Visual Studia. 

SQL SERVER EXPRESS 

Odlehčená verze databázového SQL Serveru je sice zdarma, ale má jistá omezení z hlediska provozu. 
Limit hardware je nastaven na použití jednoho procesoru, nanejvýš 1 GB paměti RAM a maximálně 
4GB databáze. Neobsahuje také doplňující služby, kterými oplývá plnohodnotná varianta. 

 O
d

k
az

y Další zdroje ke stažení zdarma 
http://www.microsoft.com/express/samples/ 

 

P
o
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. 

Ukázky v kapitole ASP.NET byly tvořeny právě pomocí Visual Web Developer Express. 

http://www.microsoft.com/express/samples/
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SLOVNÍKY 

AKRONYMY 

ADO  ActiveX Data Objects 
AJAX  Asynchronous JavaScript and XML 
API  Application Programming Interface 
ARM  Advanced RISC Machine 
ASP  Active Server Pages 
ATL  Active Template Library 

BCL  Base Class Library 
BSP  Board Support Package 

CE  Compact Edition 
CIL  Common Intermediate Language 
CLI  Common Language Infrastructure 
CLR  Common Language Runtime 
CLS  Common Language Specification 
COM  Component Object Model 
CSS  Cascading Style Sheet 
CTS  Common Type System 

DLR  Dynamic Language Runtime 
DOM  Document Object Model 
DPI  Dots per Inch 
DZI  Deep Zoom Image 

FAQ  Frequently Asked Questions 
FW  Framework 

GAC  Global Assembly Cache 
GC  Garbage Collector 
GPS  Global Positioning System 

HTML  Hypertext Markup Language 

IDE  Integrated Development Environment 
IIS  Internet Information Services 
IL  Intermediate Language 

JIT  Just In Time 

LINQ  Language Integrated Query 

MFC  Microsoft Foundation Class 
MIME  Multipurpose Internet Mail Extensions 
MIPS  Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages 
MSDN  Microsoft Developer Network 
MSIL  Microsoft Intermediate Language 
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MSPL  Microsoft Public License 
MVC  Model View Controller 

NUI  Natural User Interface 

OAL  OEM Adaptation Layer 
OEM  Original Equipment Manufacturer 
OOP  Object Oriented Programming (nebo objektově orientované programování) 

PAL  Platform Abstraction Layer 
PHP  PHP: Hypertext Preprocessor 

QAT  Quick Access Toolbar 

RC  Relese Candidate 
RIA  Rich Internet Application 

SDB  Standard Development Board 
SDK  Software Development Kit 
SP  Service Pack 

UAC  User Account Control 

VB  Visual Basic 
VES  Virtual Execution System 

WCF  Windows Communication Foundation 
WF  Workflow Foundation 
WPF  Windows Presentation Foundation 
WYSIWYG What You See is What You Get 

XAML  Extensible Application Markup Language 
XHTML  Extensible Hypertext Markup Language 
XML  Extensible Markup Language 

GLOSÁŘ 
Boxing/unboxing 

Boxing je proces převodu hodnotového typu na object nebo na jakýkoliv typ rozhraní 
implementovaný hodnotovým typem. Unboxing naopak získá z objektu hodnotu (hodnotový typ). 

Callback 

Zpětné volání, kdy náš kód zavolá metodu externí knihovny a předá jí jako parametr odkaz na 
metodu v našem kódu (callback). Externí metoda tak volá zpátky náš program. V .NET je časté 
použití u enumerátorů nebo při komunikaci řízeného kódu a neřízené knihovny. 

Framework 

Obecně se jedná o znovupoužitelný vzor pro řešení komplexních problémů. Softwarový 
framework může obsahovat podpůrné programy, knihovny, jazyky a další nástroje, které pak 
vývojáři použijí při tvorbě vlastních aplikací. 

Garbage Collector 
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Zjišťuje, které objekty v paměti již nejsou programem používány, a odstraňuje je. Uvolňují se tak 
zdroje bez nutnosti paměť čistit ručně voláním destruktorů nebo dalších příkazů. Nevýhodou je 
jisté zpomalení programu vzhledem k přídavné režii potřebné pro GC. 

Globální mezipaměť sestavení (Global Assembly Cache) 

Systém pro správu knihoven sdílených celým systémem v prostředí .NET. Umožňuje programům 
využívat různé verze stejné knihovny, protože každá knihovna má v sobě doprovodná data, která ji 
jednoznačně identifikují. 

Handler 

Obslužná rutina s kódem, který se má vykonat, když nastane určitá situace. Například o ošetření 
výjimek se starají Exception Handlery, události zase přebírají Event Handlery. 

Indexer  

Umožňuje přístup k objektům stejným způsobem jako k polím. Indexery jsou totožné 
s vlastnostmi, pouze bloky get a set přijímají parametry. 

IntelliSense 

Tzv. našeptávač, který se ukazuje v editoru kódu během psaní a dynamicky zobrazuje názvy 
metod, vlastností, parametry metod a jejich popis apod. 

Kiosek 

Jednoúčelový informační panel, většinou s dotykovým displejem nebo speciální klávesnicí 
a náhradou myši. Existuje mnoho typů a podob, liší se také podle účelu - přístup na internet, 
vyhledávání informací v knihovně, jízdní řády v metru... 

Kód na pozadí (code-behind) 

Označení pro techniku oddělení uživatelského rozhraní a řídicí logiky. Spočívá ve vytvoření dvou 
soborů - jednoho s prezentací a druhého s programovým pozadím. Používá ji např. ASP.NET nebo 
Silverlight. 

Kompilovaný kód 

Program převedený z vyššího programovacího jazyka do jiného, nižšího (např. jazyka sestavení 
nebo assembleru). Většinou jsou na něm provedeny další úpravy jako optimalizace, generování 
kódu nebo lexikální a sémantická analýza. 

Metadata 

Obecně tzv. „data o datech“ - popisují objekt, který doprovázejí. V případě souborů to může být 
datum, velikost, typ apod. 

Multitouch 

Možnost ovládat zařízení prsty, a to více doteky najednou. Mobilní telefony a touchpady zvládají 
dva doteky, Surface neomezený počet. 

Namespace 

Alias jmenný prostor. Sdružuje prvky (identifikátory), které spolu logicky souvisejí, a odděluje tyto 
skupiny. Například dvě různé třídy s totožným názvem se mohou vyskytovat v různých jmenných 
prostorech, ale nikoliv v tomtéž. 

Neřízený kód (unmanaged code) 

Opak řízeného kódu - nezávisí na CLR. 
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Out-of-browser 

Situace, kdy aplikace technologie Silverlight opustí okno prohlížeče a běží nainstalovaná lokálně 
na počítači uživatele. Více o tomto pojmu říká zvláštní podkapitola v kapitole Silverlight. 

Pascal case 

Styl zápisu složenin více slov jako slovo jediné. Jednotlivé výrazy začínají velkým písmenem. 
Technologie .NET tento styl využívá pro názvy tříd a vlastností. 
Např. IsolatedStorageFileStream. 

Routing  

Umožňuje používat URL adresy, které neodkazují přímo na existující soubory na webserveru. Díky 
tomu je možné používat adresy typu: http://web.cz/katalog/pocitace/notebooky/. Funguje 
podobně jako rewriting s tím rozdílem, že adresu netransformuje, ale dokáže z ní vytáhnout 
požadované hodnoty. Zjednodušují se tak případné pozdější změny adresního (URL) schématu. 

RIA (Rich Internet Applications) 

Webové aplikace, které sice běží v prohlížeči, ale nabízejí komfort a schopnosti, které se velmi blíží 
desktopovým programům. Patří mezi ně aplikace vytvořené technologií AJAX (tedy 
prostřednictvím JavaScriptu a webového prohlížeče) i ty, které běží v pluginu – Silverlight nebo 
Flash. Poslední dobou stále častěji webový prohlížeč opouštějí, ale stále platí, že bez internetu 
jsou víceméně nepoužitelné. 

Řízený kód (managed code) 

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 
.NET Frameworku – správa paměti, typová bezpečnost atd. 

Sandbox 

Bezpečnostní technika, která odděluje běžící programy nebo jejich instance. Aplikace v režimu 
sandbox mají pouze omezený přístup ke zdrojům počítače (paměť, disk, periferie...). Sandbox 
používají mimo jiné aplikace technologie Silverlight. 

Sestavení (assembly) 

Hlavní stavební blok aplikace postavené na .NET Framework, obsahuje všechny definované třídy 
a další typy (vlastnosti apod.). Jedná se o soubory aplikace určené k nasazení. Jsou dva druhy: 
procesní (EXE) a knihovní (DLL). 

Šablona projektu Visual Studia 

Z šablon se vybírá při tvorbě nového projektu. Tvoří je základní soubory zvoleného typu aplikace 
(knihovny) zabalené do archivu ZIP plus soubor s metadaty pro Visual Studio. Např. šablona 
aplikace Windows Forms vytvoří kromě startovního bodu aplikace také jeden formulář bez 
ovládacích prvků; šablona webové aplikace ASP.NET MVC zase připraví kompletní adresářovou 
strukturu a doplní ukázkové soubory. 
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