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Abstrakt

Tato diplomová práce pojednává o implementaci moderní a úsp šné time management

metodologie „Getting Things Done“ do prost edí aplikace MS Outlook 2010 firmy Microsoft.

Navazuje na p edchozí bakalá skou práci „Rozší ení MS Outlook o sofistikovaný time

management“ (1) a detailn ji zde rozebírá kroky, které metodologie „Getting Things Done“

doporu uje a snaží se tyto procesy automatizovat v prost edí aplikace MS Outlook 2010.

Diplomová práce rovn ž rozebírá možnosti rozší ení aplikací MS Office, zde konkrétn

aplikace Outlook, prost ednictvím dopl  tzv. Add-ins, kde popisuje zp soby a úskalí takto

implementovaných rozší ení.

Klí ová slova

David Allen, Metodologie Getting Things Done, MS Outlook 2010, MS Office Add-in,

Mít vše hotovo, Time Management, Visual Studio Tools for Office

Abstract

This diploma thesis solving implementation of modern and successfully time

management methodology called “Getting Things Done” in MS Outlook 2010 environment.

Diploma thesis continues with previous bachelor thesis “Time Management Outlook

Plug-in” (1) and describes more thoroughly all steps that are recommended by “Getting Things

Done” methodology and offering automated fulfillment of these steps in MS Outlook 2010

environment.

Diploma thesis also describes the expansion possibilities of Add-ins for MS Office

(especially MS Outlook).

Key words

David Allen, Getting Things Done methodology, MS Outlook 2010, MS Office Add-in,

Time Management, Visual Studio Tools for Office



6

Seznam použitých symbol  a zkratek

Symbol Definice

CLR Common Language Runtime

COM Component Object Model

DASL DAV Searching and Locating

DLL Dynamic-link library

GTD Getting Things Done (Mít vše hotovo)

GUI Graphics User Interface

GUID Globally Unique Identifier

MAPI Messaging Application Programming Interface

MS Microsoft

ODBC Open DataBase Connectivity

OOM Outlook Object Model

OST Offline Storage Table

PIA Primary Interop Assembly

PST Personal Storage Table

RCW Runtime Callable Wrapper

URL Uniform Resource Locator

VSTO Visual Studio Tool for Office

XML eXtensible Markup Language
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1 Úvod

Metodologie Getting Things Done (GTD) amerického konzultanta Davida Allena byla

širokou ve ejností velmi v ele p ijatá. I p esto, že nezapadala do obecných schémat time

managementových metodologií, zp sobila nebývale velký rozruch. Tím, jak jednoduše

definovala základní postupy organizování práce, jak umožnila odbourávat dnes všude p ítomný

stres, a jak zefektivnila naši každodenní práci. Kniha (2), která byla k této metodologií vydaná,

se stala sv tovým bestsellerem a do kala se tak dalšího pokra ování (3).

Spole nost Microsoft, vyvíjející známý kancelá ský balík Office, se také zam uje na

efektivní využití jejich nástroj  v každodenním pracovním procesu. Její aplikace MS Outlook je

nejen plnohodnotným emailovým klientem, ale rovn ž nám usnad uje plánování sch zek a

úkol , a je tak p i jejím každodenním využití našim osobním organizérem. Skloubením

metodologie GTD s tímto softwarovým nástrojem bychom mohli nejen zefektivnit naše

využívání aplikace, ale rovn ž si usnadnit a zpr hlednit plánování našich pracovních i

mimopracovních aktivit.

Tato práce bude voln  navazovat na p edchozí bakalá skou práci, která si kladla za cíl

základní implementaci metodologie GTD do MS Outlook 2007.

Cílem této práce je:

Analýza p vodní implementace metodologie GTD v MS Outlook 2007

Dopln ní nebo úprava p vodní funkcionality na základ  p edchozí analýzy

Nalezení zp sobu co nejefektivn jší implementace GTD do MS Outlook 2010,

tak aby bylo maximáln  využito funkcionality aplikace MS Outlook

Vytvo ení dopl ku Add-in, který bude implementovat výsledky vzešlé

z p edchozích bod
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2 GTD metodologie

O metodologii „Getting Things Done“ detailn  pojednává kniha Davida Allena (2).

Doporu ené principy pak dále rozvíjí a detailn ji popisuje v pokra ování s názvem „Aby vše

klapalo“ (3) . Obecn  úvod do metodologie GTD a její základní rysy byly popsány

v p edcházející bakalá ské práci (1). Cílem této kapitoly tedy nebude p edstavování této

metodologie jako takové, ale zam íme se na ty postupy a principy, které jsou pro metodologií

st žejní a budou mít vliv na pozd jší fázi implementace.

2.1 Hlavní rysy

Hlavním cílem metodologie GTD je uvolnit naši mysl od toho, abychom museli

pamatovat na v ci, které máme ud lat. Toto se dotýká všech rovin našeho života, a  už osobní,

rodinné nebo pracovní.

Nejprve je d ležité si uv domit, že bez naší sebekázn  nebude jakýkoliv námi

používaný systém nebo metodologie, by  sebelepší, slavit žádný úsp ch. S pot ebnou sebekázní

nás mohou metodologie jakou je „Getting Things Done“ výrazn  posunout vp ed co se tý e

efektivního nakládání s asem, uvoln ní od stresu a celkov  nám mohou pomoci soust edit se na

to, co je v našich životech opravdu d ležité.

Metodologie GTD by se dala shrnout do následující posloupnosti bod :

nenosit naše záležitosti v hlav , ale používat d ryhodný systém pro ukládání

našich záležitostí (úkoly, sch zky, závazy atd.) a tyto zde zapisovat

vstupy (vstupní schránku) do tohoto systému d sledn  zpracovávat (viz 2.2.1

Schránka)

žádná záležitost ze vstupní schránky, kterou zpracováváme, se nesmí vrátit zp t

(tedy po zpracování již nesmí z stat ve vstupní schránce – kontraproduktivní

jednání kdy se opakovan  snažíme zpracovat nap . emailovou zprávu, kterou

jsme si již p etli)

výsledky zpracovávání d sledn  klasifikovat (za azovat) tak, aby pokud danou

záležitost nem žeme realizovat okamžit , vždy v li co dalšího je pot eba

v konkrétní v ci (projektu) podniknout (kdy, kde apod.)
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provád t týdenní (m sí ní, p lro ní apod.) hodnocení projekt  a zanesených

záležitostí tak, abychom systém udržovali aktuální a m li vždy p ehled o stavu

rozpracovaných a nadcházejících záležitostí

zpracované záležitosti zanesené v systému d sledn  provád t dle stanoveného

harmonogramu (sebekáze  viz výše)



14

2.2 Zpracovávání záležitostí

Správné zpracovávání záležitostí ze vstupní schránky je základem dob e fungujícího

systému. Metodologie GTD nám v tomto procesu napomáhá modelem rozhodovacího stromu

pro zpracovávání záležitosti (Obr. 1: Model rozhodovacího stromu metodologie GTD).

Jelikož se jedná o klí ový model pro tuto metodologii, rozebereme jeho jednotlivé

kroky blíže.

Schránka

Co je to ?

ZAHODIT

KDY/ MOŽNÁ
(termínový po ada :

pro pozd jší zhodnocení)

INFORMACE
(k vyhledání kdykoli
bude t eba)

NE

ANO

Jaký bude
další krok ?

Je to
realizovatelné ?

Projektové plány
(zhodnotit další kroky)

Projekty
(plánování)

Zabere to mén  než 2 minuty ?

ano ne

Ud lejte to Delegujte to
Odložte to

na pozd ji

Kalendá
(ud lat v ur itý as)

Další kroky
(ud lat v nejbližší

možné dob )

ekám
(… na práci n koho

dalšího)

„záležitosti“

Projekty
o n kolika krocích

Obr. 1: Model rozhodovacího stromu metodologie GTD (2)
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2.2.1 Schránka

Jak již bylo zmín no v úvodu je schránka vstupní bránou do našeho „systému“ a skrze

ni získáváme nové záležitosti. Schránka m že p edstavovat p ihrádku ve stole, do které

vkládáme listy s poznámkami co je pot eba ud lat. Stejn  tak nám jako schránka m že posloužit

i softwarová aplikace jako MS Outlook, Lotus Notes apod., kde si jako vstupní schránku

edstavíme složku doru ené pošty.

2.2.2 Nerealizovatelné události

Výb rem záležitosti ze schránky spouštíme vlastní proces jejího zpracovávání. Je na

naši zralé úvaze, jak vyhodnotíme okolnosti, jichž se záležitost týká. Jestliže shledáme, že

v dohledné dob , je záležitost nerealizovatelná, pak máme t i následující možnosti:

Záležitost nep edstavuje a nep ináší žádnou informaci, kterou je pot eba

uchovat ani nijak dále s ní nakládat. Tedy tuto záležitost m žeme zahodit.

Záležitost bychom rádi realizovali, ale bohužel v sou asné dob  pro to není

prostor. Toto je typická ukázka záležitosti n kdy/možná. Zde je vhodné

záležitost za adit do zvláštní složky s názvem nap . „N kdy/Možná“ k již

podobným projekt m. P i následujícím hodnocení m žeme tuto složku rychle

projít a ov it zdali nenastal ten pravý as otev ít n který z takto ekajících

projekt

Záležitost nevyžaduje žádnou akci, ale p esto informace, které obsahuje jsou

pro nás natolik d ležité, že bychom je cht li uchovat pro pozd jší pot ebu. Toto

je typický p íklad záležitosti pro archivaci. Op t je vhodné mít vlastní systém

složek, do kterého se daná záležitost p esune. Smysluplná architektura takového

archívu nám pak dává možnost snadného vyhledávání.

2.2.3 Realizovatelné záležitosti

Je-li záležitost realizovatelná, pak m žeme postupovat vícero zp soby:

Záležitost si vyžádá max. 2 minuty na své spln ní. Takovou záležitost je nejlépe

vy ídit hned

Jsme p esv ení o tom, že v c, které se tato záležitost týká, není v naší

kompetenci a m l by si ji vzít na starost n kdo jiný. Pak takovou záležitost

jednoduše delegujeme na doty nou osobu. Pokud se záležitost týká projektu, na

kterém pracujeme a má pro nás význam ji dále sledovat, je vhodné po
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delegování záležitosti vložit do našeho systému p ipomínku, abychom se

informovali, jak byla záležitost vy ešena.

Záležitost je žádosti o sch zku, pop ípad  se musí uskute nit v daný as a na

daném míst . Pak je nutno vložit záznam o této záležitosti do našeho kalendá e.

Žádná z výše uvedených možností nebyla na aktuální záležitost použitelná a jde

tedy o další úkol, který si musíme pozna it do seznamu dalších krok

2.2.4 Další kroky

Vytvá ením dalších krok  formulujeme jednotlivé úkony, které musíme ud lat,

abychom došli stanoveného cíle. Prakticky v tšina lidí provádí formulaci dalších krok  velmi

laxn , a pokud se nenau íme jak další kroky správn  formulovat, stane se náš systém

neefektivní. Uvádím zde p íklad z knihy bratr  Heathových „Prom na,…“ (4), kte í zde citují

z jednoho z Allenových seminá :

astnící mých seminá asto mají v seznamech úkoly jako „Se ízení auta“. Je tohle

jaký další krok? Jedin  v p ípad , že v montérkách a s francouzským klí em v ruce krá íte

ven.

„Jaký je tedy další krok“ [ íká Allen]

„No, musím vzít auto do servisu. Aha, a p edtím musím zjistit, jestli to v servisu stihnou.

Takže pot ebuji zavolat do servisu a domluvit si sch zku.“ [ íká ú astník seminá e]

„A máte na autoservis íslo?“

„Sakra, nemám… nemám na ten servis íslo. Doporu il mi ho František a já nemám

kontakt. V l jsem, že mi n co chybí!“

Z výše uvedeného úryvku je hned patrný problém zjednodušování dalších krok , kdy

záležitost, která si žádá více jednotlivých krok  na sebe navazujících, si zaneseme do systému

jako jeden krok. Následkem tohoto p inu proti GTD metodologii je pak ztráta asu

emýšlením nad tím, co vlastn  se ode m  o ekává, že ud lám. Velmi asto pak takto

definovaný krok odložíme.
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2.2.5 Projekt

V p edchozích dvou kapitolách jsme zkusili zpracovat realizovatelné záležitosti a

ujasnili si jak efektivn  vytvá et další kroky. Je zde však ješt  jeden nedostatek. Jakým

zp sobem seskupovat kroky, které spolu n jakým zp sobem souvisí?

K seskupování souvisejících krok  slouží projekty. Projekt je v definici GTD každá

záležitost vyžadující dva a více krok . Z tohoto pohledu je v tšina záležitostí, které

zpracováváme projekty, nebo  jedním krokem lze vy ídit minimum záležitostí.

Každý projekt by m l mít samostatnou složku nebo aspo  samostatný list (pokud jde o

opravu malý projekt s minimem dalších krok )

2.3 Šesti úrov ový model hodnocení vlastní práce

Tento hodnotící model nazývá D. Allen také „osobním“ úklidem mysli. Analogicky ho

irovnává k oblasti letectví, kdy p istávací dráha jsou aktuální záležitosti a výška na 50 000

stop pak p edstavuje cíle našeho života:

Nad 50 000 stop: Život – s nadhledem se díváme na smysl a cíle našeho života.

Jedná se v tšinou o komplexní pohled na naši práci, rodinu apod.

40 000 stop: Vize na 3-5 let – dlouhodob jší projekty. Životní priority a názory

ur ující naše sm ování

30 000 stop: Cíle na p íští 1 - 2 roky – projekty realizovatelné v rozmezí 1 – 2

roky. Tyto projekty nás sm ují k cíl m v této letové hladin

20 000 stop:  Oblasti  zodpov dnosti  –  jedná se o projekty které jsme p ijali

z hlediska rolí, ve kterých vystupujeme v b žném život  jako zam stnanci,

rodi e, p átelé apod.

10 000 stop: Aktuální projekty – týkají se krátkodobých projekt , na kterých

aktuáln  pracujeme

Vzletová dráha: Aktuální aktivity – jsou to aktuální záležitosti (úkoly, sch zky

apod.), kterým se v nujeme v sou asné dob
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3 Vývoj Add-In pro MS Office
3.1 MS Outlook 2010

Aplikaci MS Outlook není t eba zdlouhav  p edstavovat. Tento e-mailový a

groupwarový klient je hojn  využíván nap  celým sv tem a v tšina lidí znalých problematiky

po íta  tento produkt firmy Microsoft dob e zná. Zkrácený popis aplikace, v etn  historie je

možno nalézt v p edcházející bakalá ské práci (1).

3.1.1 Novinky a zm ny v MS Outlook 2010

Z novinek a zm n verze 2010 (oproti verzi 2007) zde jmenujme pouze ty, které se

ímo dotýkají vývoje aplikací pro MS Outlook.

3.1.1.1 Nová 64-bitová edice

Oproti p edchozí verzi 2007 je MS Outlook 2010 dostupný nejen jako 32-bitová

aplikace, ale také jako 64-bitová. Verze MS Outlook, která se instaluje je samoz ejm  závislá ne

verzi opera ního systému po íta e a také sady MS Office, která je na daném po íta i

instalována. Tedy pokud je na po íta i již nainstalován 32-bitový MS Office pak verze MS

Outlooku, kterou chceme nainstalovat, musí být rovn ž 32-bitová.

Tato novinka se dotýká i aktuáln  vyvíjeného dopl ku, který je p edm tem této

diplomové práce, protože všechny MAPI aplikace, Add-In dopl ky a VBA makra musí být také

instalovány ve stejné bitové verzi jako již nainstalovaný produkt/y sady MS Office.

Informace o bitové verzi je uložena v registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook

Pod klí em Bitness a m že obsahovat hodnotu x86 nebo x64

3.1.1.2 Hlavní Ribbon

Hlavní nástrojová lišta (Ribbon), jenž je sou ástí Microsoft Fluent user interface,

nahradila standardní menu a toolbary doposud používané v hlavním okn  aplikace MS Outlook.

Nový ribbon m že být standardn  upravován uživatelem a lze zde p idávat nové nebo

nahrazovat p vodní záložky.
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3.1.1.3 Odolnost v i Add-In

Tato vlastnost (v originále Add-In resiliency) zajiš uje, že b hem na ítání a poté i

hem funk nosti dopl ku si Outlook zachovává svoji p vodní výkonnost a korektní odezvu.

Do systémového event logu Outlook zaznamenává všechny na ítané dopl ky a as spoušt ní

každého aktivního dopl ku. Do event logu také zaznamenává každý pád dopl ku.

Výrazné vylepšení doznal také proces ukon ení aplikace Outlook uživatelem, kdy nov

implementovaná funkce „fast shutdown“ zamezuje p ípadnému nep íznivému vlivu dopl  na

rychlé ukon ení aplikace

3.2 COM Add-In

V p ípad  COM Add-In dopl ku se jedná o dynamickou knihovnu (DLL) která je

speciáln  zaregistrovaná tak, aby se na ítala p i spušt ní MS Office aplikací.

COM Add-In využívá Component Object Model umož ující vytvá et vývojá m

samostatné dopl ky p ístupné v jedné nebo i ve vícero aplikacích sady Office – Word, Excel,

Access, PowerPoint, Outlook atd. Pomocí Add-In dopl  tak lze pom rn  snadno rozší it

funk nost dané Office aplikace (aplikací).

3.2.1 Interoperabilita mezi COM a .NET

Vývoj aplikací v COM je výrazn  odlišný od vývoje v .NETu, a  již se to týká rozdíl

v typech, které jednotlivé systémy používají, nebo v nakládáním (správou) s objekty, nebo

di ností rozhraní. Zmi me nap íklad, že COM nepodporuje klasickou d di nost a COM

klient uvol uje objekty pomocí rozhraní IUnknown. Naproti tomu klient vystav ný na CLR

(Common Language Runtime) uvol uje objekty pomocí garbage collectoru z .NET

Frameworku. Z t chto a dalších d vodu je nutné využít mechanizmus, který p eklene ony

rozdíly. Tím je RCW (Runtime Callable Wrapper), který zajistí transparentní komunikaci mezi

COM a ízeným programovým modelem.

Interop assembly definuje ízený (managed) interface, který je mapován na knihovnu

typu COM a umož uje tak ízenému klientovi provád t interakci s doty nou knihovnou. Pokud

chceme využívat interop assembly ve vývojovém prost edí Visual Studia, pak je nutné nejprve

idat referenci na COM komponentu, kterou chceme využívat. Visual Studio pak automaticky

vygeneruje lokální kopii interop assembly.

Samotná interop assembly pak obsahuje jeden jmenný prostor (namespace), pod kterým

se nachází ízený ekvivalent interface každého COM objektu objektového modelu. Jak taková to
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kooperace probíhá je z ejmé z Obr. 2: Aplikace s ízeným kódem zkompilována s interop

assembly.

Obr. 2: Aplikace s ízeným kódem zkompilována s interop assembly (5)

Pokaždé, když nastavíme referenci na COM knihovnu, Visual studio pro ni vygeneruje

kopii interop assembly. Sou asn  m že existovat n kolik interop assembly, které popisují ten

samý typ z knihovny COM. Nicmén  typová knihovna má pouze jednu primární interop

assembly (Primary Interop Assembly neboli PIA), která je publikována typovou knihovnou.

PIA není generována po každém p idání reference, ale instaluje se pouze jednou a to p ímo do

Global Assembly Cache (GAC). Pak když ve Visual Studiu vytvo íme referenci na typovou

knihovnu, je tato PIA automaticky na tena.

3.2.2 Outlook PIA

i programování aplikací typu Add-In pro MS Outlook využíváme Outlook PIA.

Pokud je Outlook PIA instalován v GAC pak m žeme využívat informace v n m obsažené

v našem kódu v prost edí Visual Studia. P idáním typové knihovny Outlooku z GAC do

referencí vytvá eného projektu ve Visual Studiu, bude na tená i pot ebná PIA.

V samotném projektu pak m žeme tento interface najít pod jmenným prostorem

(namespace) Microsoft.Office.Interop.Outlook. Zde pak nalezneme všechny interfejsy, které
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edstavují objektový model aplikace Outlook. P i kompilaci projektu, jsou tyto informace

zakomponovány do vlastní aplikace.

3.2.3 Runtime interoperabilita

i b hu programu jsou pak informace poskytované pomocí interop assembly využity

tak, že .NET Framework CLR vytvo í RCW pro každý coclass (t ída v COM modelu) tak aby

ízený kód naší aplikace mohl s danou t ídou pracovat. Za b hu programu se vytvá í vždy jedna

RCW pro každou COM t ídu, nezávisle na tom, kolik interfejs  klientská aplikace z COM t ídy

využívá.

Samotný RCW je t ídou z .NET Frameworku která zabaluje COM t ídy (tzv. wrapper).

RCW si hlídá instance COM t íd a reference na n  uvol uje až tehdy, když již wrapperu není

pot eba (tedy RCW už není pot ebný). Z toho plyne, že ízený (managed) klient nem že

spravovat životní cyklus objekt  stejným zp sobem, jak to dokáže ne ízený (unmanaged) klient

v COM. Pro lepší p edstavu uvádím p íklad (5) runtime volání COM t ídy z ízeného (managed)

kódu (Obr. 3: Funkce RCW p i runtime volání do COM):

1. ízený (managed) klient volá metodu A’ t ídy X‘, která je definovaná

prost ednictvím interop assembly pro COM typovou knihovnu.

2. Pokud dosud nebyl iniciován RCW pro t ídu X‘, pak .NET Framework využije

za b hu informace z interop assembly a vytvo í RCW pro t ídu X‘.

3. RCW pak zachytí volání metody A‘, upraví argumenty tak, aby korespondovaly

s typy v COM, a následn  volá metodu A z coclass X definovanou v COM

knihovn .

Obr. 3: Funkce RCW p i runtime volání do COM (5)
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3.3 Organizace p ístupu k dat m v MS Outlook

Spušt ním aplikace Outlook, jsme p ihlášení do tzv. Outlook session. Životnost této

session kon í ukon ením aplikace Outlook. Outlook umožnuje soub žn  využívat pouze jednu

session. P es session jsou pak p ístupná data z profilu uživatele. Každá session m že používat

data pouze z jednoho uživatelského profilu. Pokud tedy pot ebujeme zm nit uživatelský profil,

pak je nutné ukon ení a znovuspušt ní aplikace Outlook.

ístup k dat m v profilu uživatele je pak realizovatelný dle hierarchické struktury (viz

Obr. 4: Hierarchická struktura p ístupu k dat m v MS Outlook) .

Po spušt ní aplikace (Outlook Application) se otev e jedna session nazývaná

NameSpace. Tato session obsahuje kolekcí uložiš  (Stores). V jedné session m že být otev eno

více úložiš . Jednotlivá úložišt  pak obsahují kolekcí samostatných složek (Folder) na které jsou

navázány kolekce vlastních dat (Items). Iterací t chto kolekcí pak získáváme p ístup je

jednotlivým položkám (Item). Položky pak p edstavují konkrétní emaily, kontakty, naplánované

sch zky apod.

Obr. 4: Hierarchická struktura p ístupu k dat m v MS Outlook (6)
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3.3.1 MAPI NameSpace

es namespace (jmenný prostor) MAPI lze p istupovat k jednotlivým úložištím

uživatelského profilu. Tyto uložišt  mohou být soubory osobních složek (PST soubory),

emailové schránky Exchange, ve ejné Exchange složky apod. Session jmenného prostoru MAPI

vytvo íme a získáme k ní p ístup následovn :

Použitím PIA (viz. 3.2.2 Outlook PIA) jsme získali p ístup k objektovému modelu

Outlooku.

using Outlook = Microsoft.Office.Interop.Outlook;

es instanci aplikace pak získáme p ístup do session (jmenný prostor) MAPI.

ThisAddIn je vstupní (inicializa ní) t ída dopl ku vytvo ená automatiky pokud ve Visual Studiu

vybereme vytvo ení Add-In (viz 3.4 Vytvo ení Add-In ve Visual Studiu 2012)

Outlook.Application oApp = Globals.ThisAddIn.Application;

Outlook.NameSpace oNS = oApp.GetNamespace("MAPI");

MAPI znamená Messaging Application Programming Intergace. Outlook využívá

MAPI protokol  p i veškerých p ístupech k dat m. V tšina použití MAPI protokol  v Outlooku

je zabalená prost ednictvím wrapper  do objektového modelu Outlooku, proto v b žné

programátorské praxi se s p ímým p ístupem k MAPI setkáme velmi z ídka.

Pokud již byla Outlook session v aplikaci inicializována nap .  následujícím kódem:

Outlook.NameSpace oNS = oApp.GetNamespace("MAPI");

Lze se pak na ni odkazovat také následujícím zp sobem:

Outlook.NameSpace oNS = oApp.Session;

Vlastnost Session je obsažena v mnoha objektech MS Outlooku jako Application,

Explorer, Inspector, Folder a další.
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3.3.2 Storages and Folders

Prost ednictvím MAPI namespace máme p ístup k úložištím (Stores), které, jak již bylo

zmín no, mohou být p edstavovány nap . soubory PST (Personal Storage Table).

Soubory PST slouží pro ukládání dat pro ty uživatelé kte í nevyužívají služeb Exchange

server  a také pro ukládání archivních dat.  Jiným uložišt m mohou být soubory OST (Offline

Storage Table) využívané pro offline mód a kešovaný (cached)  mód uživatel  využívajících

Exchange. Organizace dat ve všech t chto souborech (PST, OST)  je stejná a pro p ístup

k dat m v t chto souborech uložených se využívá derivát JET databáze (MS ACCESS).

Použitím ODBC (Open DataBase Connectivity) je možné k t mto dat m p istupovat jako ke

klasickým databázovým záznam m.

Jednotlivá úložišt  pak obsahují složky (Folders). Každé úložišt  obsahuje sv j vlastní

systém složek.

Každá složka z kolekce pak m že obsahovat vlastní kolekci složek (tzv. podsložky –

SubFolders). Složky jsou také ur ené k ukládání konkrétních typ  položek (items) jako emaily

(emails), úkoly (tasks), kontakty (contacts) nebo sch zky (appointments). Konkrétní položky

jsou p ístupné p es kolekci položek dané složky.

Kolekce položek sdružuje položky, které jsou kompatibilní s typem složky. Kup íkladu

složka „Doru ená pošta“ (v etn  podsložek) m že obsahovat pouze položky typu email. Jsou

však i zde výjimky jako nap . složka „Odstran ná pošta“, která m že obsahovat položky

zných typ .

Následující kód znázor uje, jak lze získat emailovou zprávu ze složky „Doru ená

pošta“:

Outlook.Application oApp = Globals.ThisAddIn.Application;

Outlook.NameSpace oNS = oApp.GetNamespace("MAPI");

Outlook.MAPIFolder oInboxFolder = oNS.GetDefaultFolder(

 Outlook.OlDefaultFolders.olFolderInbox);

Outlook.MailItem oMail = oInboxFolder.Items[1];

Metoda GetDefaultFolder vyžaduje jako parametr enumerované hodnoty pro

defaultní složky, které se nacházejí v aplikaci MS Outlook. Lze tak snadno a nezávislé na

jazykové verzi Outlooku (není zapot ebí vyhledávat p ímo pomocí jména složky) najít

požadovanou složku.
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3.3.3 Outlook Items

Položky (Items) nacházející se ve složkách (Folders) pak prost ednictvím svých

vlastností (Properties) uchovávají informace obsažené v emailech, úkolech apod.

Defaultní vlastností jako nap . Subject a Body se nacházejí u všech položek.  Jiné

vlastnosti jsou pak doménou pouze konkrétních typ  položek.

Velkou výhodou, a také hojn  využívanou vývojá i, je možnost p idávání vlastních

uživatelských vlastností (UserProperties nebo Named Properties), které mohou sloužit pro

ukládání r zných informací. UserProperties jsou vlastností, které jsou viditelné uživatel m,

naproti tomu Named Properties jsou uživatel m skryté.

Následující ukázkový kód ov í, zdali daná emailová zpráva obsahuje uživatelskou

vlastnost „MyProperty“ a pokud tato není nalezena, je k dané emailové zpráv  p idána a je také

nastavena její hodnota. Nakonec je v p ípad  zm ny v emailové zpráv  volána metoda Save,

která zajistí uložení emailové zprávy a tím i provedených zm n:

Outlook.MailItem oMail = oInboxFolder.Items[1];

Outlook.UserProperty usProp = oMail.UserProperties["ProjectID"];

 if (usProp == null) {

      oMail.UserProperties.Add(

        "ProjectID",

           Outlook.OlUserPropertyType.olText,

           true);

       usProp.Value = "1";

  oMail.Save()

 }

etí parametr metody z objektu UserProperties Add udává, zdali se má tato vlastnost

idat také do vlastností složky, do níž daná položka pat í a má-li tedy být viditelná uživatel m

(rozdíl UserProperties versus Named Properties viz výše). Nastavení tohoto parametru metody

Add je d ležité, a  už z d vod  vytvá ení pohled , kdy takto nastavenou vlastnost m žeme do

pohledu za adit (je viditelná i pro uživatele), nebo z d vodu vyhledávání v rámci složky pomocí

objektu Table (viz. 3.3.5 Práce s objektem Table). Defaultní hodnota je nastavena na true – tedy

vlastnost bude dostupná ve vlastnostech nad azené složky a její hodnota bude viditelná pro

uživatele.
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3.3.3.1 EntryID

Tato vlastnost je dostupná pro všechny složky a položky v nich umíst né. Jedná se o

unikátní identifikátor objektu v rámci uložišt . Každý z objekt  má své unikátní EntryID podle

kterého jej lze jednoduše najít, nebo  vyhledávání pomocí EntryID je považováno za

nejrychlejší možnost získání požadovaného objektu.

EntryID p edstavuje textový et zec o délce 48 znak . P íklad hodnoty EntryID je

„000000001892FBD31DB4614CBD5FF282F1A4F2B5C40E2000“.

Bohužel jsou i zde úskalí v používání EntryID. I když se jedná o jedine ný identifikátor,

že se EntryID objektu zm nit p i jeho p esunu mezi úložišti nebo dokonce i mezi složkami

v rámci jednoho úložišt . P i použití PST souboru jako úložišt , není zm na EntryID nijak astá

– vyjímkou m že být p íklad vytvá ení emailu, který ve stádiu konceptu má jiné EntryID a po

odeslání, kdy se email p esune do složky „Odeslaná pošta“ se EntryID zm ní. Z t chto d vodu

není vhodné používat EntryID jako jediný identifikátor objektu v rámci Outlooku.

3.3.4 PropertyAccessor

které vlastnosti objekt  ovšem nejsou b žn  dostupné v objektovém modelu

Outlooku. K t mto vlastnostem je možné p istupovat pouze p es objekt PropertyAccessor.

Seznam objekt , které podporují PropertyAccesor:

AddressEntry AddressList

AppointmentItem Attachment

ContactItem DistListItem

DocumentItem ExchangeDistributionList

ExchangeUser Folder

JournalItem MailItem

MeetingItem NoteItem

PostItem Recipient

RemoteItem ReportItem

SharingItem Store

TaskItem TaskRequestAcceptItem

TaskRequestDeclineItem TaskRequestItem

TaskRequestUpdateItem

Tab. 1: Objekty podporující PropertyAccessor (7)
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Abychom mohli p istupovat k vlastnostem objekt  p es PropertyAccessor, musíme znát

PropertyTag. Také UserProperties, zmín né v p edcházející kapitole, jsou dostupné p es

PropertyAccessor.

Je vhodné zmínit, že Outlook Properties a Named MAPI properties nemohou být

odstran ny prost ednictvím PropertyAccessoru (ochrana p ed ztrátou dat a pádem aplikace).

Naproti tomu UserProperties a Named Properties lze prost ednictvím PropertyAccessoru

vymazat.

Jak již bylo zmín no výše, nelze k n kterým vlastnostem objektu (týká se to t ch, které

nejsou vystaveny prost ednictvím OOM) p istupovat jednoduše jako zde:

string subject = email.Subject;

Postup je mírn  složit jší. Na za átek uve me ukázku kódu, kde je využit objekt

PropertyAccessor pro získání hodnoty z hlavi ky emailu:

Outlook.Application oApp = Globals.ThisAddIn.Application;

Outlook.NameSpace oNS = oApp.GetNamespace("MAPI");

Outlook.NameSpace oNSS = oApp.Session;

Outlook.MAPIFolder oInboxFolder = oNS.GetDefaultFolder(

    Outlook.OlDefaultFolders.olFolderInbox);

Outlook.MailItem oMail = oInboxFolder.Items[1];

Outlook.PropertyAccessor oPropAcc = oMail.PropertyAccessor;

string emailHeader = oPropAcc.GetProperty(

 "http://schemas.microsoft.com/mapi/proptag/0x007D001E");

Jak lze odvodit z uvedeného p ikladu, syntaxe pro p ístup k vlastnostem p es

PropertyAccessor je blízká syntaxi pro metodu AdvancedSearch, kde se využívá DASL syntaxe,

podobná syntaxi internetové URL, tzv. SchemaName. PropertyAccessor  akceptuje 4 následující

typy zadání SchemaName pro vlastnost (Property), se kterou chceme pracovat, jak je popsáno v

(6) a zkrácen  uvedeno v následujících podkapitolách:

Propetry tag

Property ID

Named Property

Office document



28

3.3.4.1 Property tag

PropertyTag syntaxe využívá et zec http://schemas.microsoft.com/mapi/

proptag/0x, následovaný hodnotou tagu požadované vlastnosti. Pro získání emailové

hlavi ky vypadá syntax SchemaName následovn : http://schemas.microsoft.com/

mapi/proptag/0x007D001E. Tento typ syntaxe se používá pro vlastnosti Outlooku

3.3.4.2 Property ID

Propery ID syntaxe používá et zce http://schemas.microsoft.com/mapi/id,

po kterém následuje GUID jmenného prostoru pro dot enou položku (item) a typ vlastnosti.

Poté ješt  následuje ID samotné vlastnosti. P íklad: http://schemas.microsoft.com/

mapi/id/{00062004-0000-0000-C000-000000000046}/8082001E pro vlastnost

Email1AdressType z kontaktu. Tento typ syntaxe se používá pro MAPI Named Properties a

UserProperties

3.3.4.3 Named Property

Name Property používá et zec http://schemas.microsoft.com/mapi/string/

následovaný GUID jmenného prostoru pro dot enou položku (item) a typ vlastnosti. et zec je

pak ukon en jménem vlastnosti. P íklad: http://schemas.microsoft.com/mapi/

string/{00020329-0000-0000-C000-000000000046}/keywords p edstavuje pole

kategorii v Outlooku, které obsahuje názvy kategorií. Tento typ syntaxe se nej ast ji používá

pro vytvo ení Named Properties v kódu.

3.3.4.4 Office document

Office document syntax používá et zec urn:schemas-microsoft-com:office:

office# pro spolupráci s DocumentItem. Za základní et zec dosadíme název požadované

vlastnosti jako nap .: urn:schemas-microsoft-com:office:office#author pro získání

vlastnosti autor dokumentu.

3.3.5 Práce s objektem Table

Od verze 2007 je v MS Outlook obsažena i velmi vítaná funkcionalita a tou je možnost

použít objekt Table. Objekt Table umož uje rychlejší a efektivn jší procházení kolekcí položek

(Items) složky než klasickou iterací t chto položek.
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Tak jako každá tabulka i objekt Table obsahuje ádky a sloupce. Každý ádek zde

edstavuje jednu položku (Item) a sloupce pak reprezentují vlastností (Properties) této položky.

Standardn  jsou v tabulce obsaženy tyto vlastnosti:

1. EntryID

2. Subject

3. CreationTime

4. LastModificationTime

5. MessageClass

Tyto vlastnosti jsou spole né pro všechny typy položek. Další vlastnosti jsou pak

defaultn  dodány dle typu následovn :

Typ položky (Item Type) Po adí sloupce Název vlastnosti

Calendar Item 6. Start

7. End

8. IsRecurring

Contact Item 6. FirstName

7. LastName

8. CompanyName

Task Item 6. DueDate

7. PercentComplete

8. IsRecurring

Tab. 2: Rozší ené vlastnosti v Table dle typ  (6)

Pokud je požadováno, aby tabulka obsahovala další vlastnosti je toto jednoduše

realizovatelné pomocí metody Colums.Add objektu Table. Rovn ž je možno kompletn

odstranit defaultní vlastnosti (realizované sloupci v tabulce) pomocí metody

Columns.RemoveAll a upravit si výslednou tabulku podle vlastních p edstav.

Drobnou nevýhodou, ale na druhou stranu vyváženou rychlostí odezvy a nabízenými

možnostmi je skute nost, že položky vracené objektem Table jsou pouze pro tení, tedy není

možné p ímo m nit jednotlivá pole v tabulce. Pokud pot ebujeme provést zm nu v položkách

Outlooku, které jsme získali prost ednictvím objektu Table, pak není nic jednoduššího než

využít defaultní vlastnost EntryID (viz 3.3.3.1 26EntryID), která je jedine ným identifikátorem
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dané položky v aplikaci Outlook a pomoci metody GetItemFromID(stringEntryId,

stringStoreId), která je dostupná v Session, získat reálnou položku na které m žeme

provád t pot ebné zm ny, v etn  zápisu.

Objekt Table také umož uje vyhledávání ádku v rámci tabulky pomocí metody

FindRow(stringFilter) a FindNextRow, kde je jako parametr žádán filtr ve form et zce

typu DASL. Nevýhodou tohoto hledání je, že se nejprve na tou všechny ádky tabulky a poté se

zahájí vlastní vyhledávání užitím výše zmín ných metod.

Rychlejším a efektivn jším p ístupem je použít filtr již p ímo p i získávání objektu

Table, který nám pak vrátí pouze výsledky ( ádky tabulky), které vyhovují námi zadanému

filtru. Nicmén  i zde je doporu ení pro programátory, kdy filtrování nad tabulkou je rychlejší

pokud tabulka obsahuje menší po et údaj , ale v p ípad , že požadujeme získat/vyfiltrovat

pouze malé množství ádk  z rozlehlé tabulky, je výhodn jší použít metodu

Restrict(stringFilter) objektu Table, která je rychlejší než klasické filtrování.

Pro názornost použití objektu Table a filtrování pomocí DASL p ipojuji ukázku kódu,

který získá kolekci všech úkol , jejichž vlastnost ProjectID = 1 (mimochodem tato vlastnost

není standardní v MS Outlooku, jedná se o uživatelskou prom nnou - viz 3.3.3 Outlook Items):

List<Outlook.TaskItem> projTaskList = new List<Outlook.TaskItem>();

Outlook.NameSpace oNS =

 Globals.ThisAddIn.Application.GetNamespace("MAPI");

Outlook.MAPIFolder oTaskFolder =

 oNS.GetDefaultFolder(Outlook.OlDefaultFolders.olFolderTasks);

string filter = "@SQL="

 + "\"http://schemas.microsoft.com/mapi/string/"

 + "{00020329-0000-0000-C000-000000000046}/ProjectID\""

   + " = '1'";

if (oNS.DefaultStore.IsInstantSearchEnabled) {

 Outlook.Table oTable = oTaskFolder.GetTable(

  filter,

  Outlook.OlTableContents.olUserItems);

    while (!oTable.EndOfTable) {

   Outlook.Row oRow = oTable.GetNextRow();

        projTaskList.Add(

         oNS.GetItemFromID(oRow["EntryID"]));

   }

}
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Z výše uvedeného kódu je d ležité zmínit následující:

i použití DASL jako dotazu ve filtru je nutno na za átek textového et zce

doplnit „@SQL=“

Pokud použijeme uživatelskou prom nnou (UserProperty) pak GUID je vždy

{00020329-0000-0000-C000-000000000046}

Pokud by název uživatelské prom nné obsahovalo mezery, je nutné jej uvád t

jako v kódu URL. Tedy místo znaku mezery doplnit „%20“

3.4 Vytvo ení Add-In ve Visual Studiu 2012

Visual Studio 2012 je aktuáln  poslední verze oblíbeného vývojového prost edí od

Microsoftu. Nabízí širokou škálu možností pro vývoj aplikací nejen desktopových a

internetových/intranetových ale také vývoj aplikací pro SharePoint (pom rn  „nová“ platforma

Microsoftu, odpov  na konkuren ní Lotus Notes od IBM), ešení pro cloud (Windows Azure)

apod.

Obr. 5: Nabídka šablon pro vytvo ení Add-In projektu ve VS2012

Nový Add-In projekt pro MS Outlook založíme vybráním File -> New -> Project…

V nabídce šablon vybereme Office šablony a z nich pak šablonu „Outlook 2010 Add-

in“ (viz Obr. 5: Nabídka šablon pro vytvo ení Add-In projektu ve VS2012). Projekt m žeme

pojmenovat a kliknutím na OK dojde k založení požadovaného projektu.
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Klasicky je jmenný prostor (namespace) projektu pojmenován podle jména, které jsme

projektu zadali. Vstupní t ída je ThisAddIn a obsahuje pro nás dv  d ležité metody

ThisAddIn_Startup a ThisAddIn_Shutdown (viz Obr. 6: Nov  založený Add-In projekt ve

VS2012).

ThisAddIn_Startup je vstupní branou do našeho dopl ku. Instrukce zde uvedené se

vykonají p i startu dopl ku. Lze zde tedy inicializovat p ípadnou externí databázi, p idat

zachycení událostí a mnoho dalších v cí, dle toho, co je cílem našeho projektu.

ThisAddIn_ShutDown pak obsahuje instrukce, které se mají vykonat p i ukon ení

dopl ku nebo aplikace MS Outlook. V tšinou se zde jedná o uvoln ní objekt , odregistování

událostí apod.

Obr. 6: Nov  založený Add-In projekt ve VS2012
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3.5 Zobrazování dat a interakce s uživatelem

Pro zobrazování dat disponuje Outlook dv ma primárními zobrazovacími kolekcemi,

kterými jsou kolekce Explorers a Inspectors. Outlook dále disponuje širokou škálu dalších

grafických komponent, které se v tšinou dají dále upravovat uživatelem. P íkladem mohou být

nástrojové lišty (Ribbons), nabídky, pohledy (Views), Form Region, panely (Panes) apod.

V následujících kapitolách pak budou více rozvedeny možnosti komponent, které využívá

dopln k „Getting Things Done“

3.5.1 Explorer

Základním stavebním kamenem GUI je kolekce Explorers. Instance typu Explorer

zajiš uje zobrazení struktury a obsahu složek ve všech uložištích, které jsou dostupné v aktuální

session. Zobrazení obsahu složek je provád no pomocí pohled  (View).

 P i spušt ní aplikace Outlook uživatelem je vždy otev en jeden objekt typu Explorer. Je

rovn ž možné otev ít více objekt  typ  Explorer (nap . výb rem složky a výb rem p íkazu

z kontextového menu „Otev ít v novém okn “). K aktivní instanci typu Explorer se pak

dostaneme p es Application.ActiveExplorer(). D ležité je rovn ž podotknout, že pokud

je aplikace Outlook otev ena prost ednictvím jiné aplikace (kódu) není vytvo ena žádná

instance typu Explorer. Tu je v tomto p ípad  nutno vytvo it explicitn .

Ukázka kódu, kdy se v rámci pohledu vybrané složky ov uje, zdali byl vybrán email:

Outlook.Explorer oExp =

 Globals.ThisAddIn.Application.ActiveExplorer();

if (oExp.Selection.Count > 0) {

 if (oExp.Selection[1] is Outlook.MailItem) {

      // kod, ktery se provede pokud je vybran email

    }

}

3.5.2 Inspector

Kolekce Inspectors zahrnuje všechny otev ené položky (items) ze složek. Pokud

v objektu Explorer vybereme a otev eme položku, jakou je email, úkol, sch zka, pak nové okno,

ve kterém se informace o dané položce zobrazí, je typu Inspector, a jeho instance je automaticky

idána do kolekce Inspectors.
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Jelikož i objekt  typ  Inspector m že být (stejn  jako u Explorers) zobrazeno sou asn

více, aktivnímu Inspector okno získáme p es Application.ActiveInspector().

Pokud tedy pot ebujeme nap . zjistit aktuáln  otev enou složku v aplikaci MS Outlooku,

istoupíme k p es kolekci Explorers. Naopak, pokud pot ebujeme získat aktuáln  otev ený

email (úkol, sch zku nebo jinou položku složky aplikace Outlook), dosáhneme toho p es

kolekci Inspectors.

Následující ukázkový kód ov í, zdali aktuáln  otev ená položka je emailová zpráva:

Outlook.Inspector oInsp =

 Globals.ThisAddIn.Application.ActiveInspector();

if (oInsp.CurrentItem is Outlook.MailItem) {

 /* kod, ktery se provede pokud je otevrena

  * polozka emailovou zpravou

    */

}

3.5.3 Ribbons

Ribbons jsou nástrojové lišty, které sjednocují klasická menu a toolbary používané

v p edcházejících verzích aplikací Microsoftu. Outlook ve verzi 2007 již nové nástrojové lišty

používal v rámci Inspector oken, ale hlavní ást aplikace (Explorer) z stala rozd lena na menu

atoolbar stejn  jako ve verzích p ed 2007. Aktuáln  ve verzi 2010 je nová nástrojová lišta

(Ribbon) používána již kompletn  pro celé prost edí MS Outlooku.

Ribbons se dají upravovat jak programov , tak samotným uživatelem. Programov  lze

provád t návrh Ribbonu prost ednictvím Designera ve Visual Studiu nebo lze Ribbon definovat

pomocí Ribbon XML.

Definice ribbonu pomocí XML je na první pohled jednodušší a p ehledn jší, nebo  celý

obsah lišty je uveden v XML. Z pohledu vývojá e je pak srozumiteln jší vytvo ení Ribbonu

es Visual Studio designera. Nevýhoda XML spo ívá v p ímé neprovázanosti kódu mezi XML

a Visual Studiem, takže názvy komponent zadané v XML atributech nejsou uvnit  VS známé,

takže nelze využívat ani code insight, který zjednodušuje programování a zárove  také

edchází chybám typ  špatného p epsání názvu z XML do jazyka C# nebo Visual Basic.

Nicmén  novodobá architektura, kterou Microsoft nap . používá v SharePointu, nebo

vývoji aplikací pro nové Windows 8 je budována na XML.

i p idání ribbonu do projektu, je nutné nejprve ur it, kde se má ribbon vyskytovat.

Nap . RibbonType = Microsoft.Outlook.Explorer, znamená, že ribbon se bude
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zobrazovat pouze na objektech typu Explorer, naopak nastavení RibbonType =

Microsoft.Outlook.Appointment, Microsoft.Outlook.Task znamená, že

vyžadujeme zobrazit ribbon v Inspectoru pokud zobrazovaná položka bude úkol nebo sch zka.

A ano, RibbonType m že obsahovat vícero parametr  odd lených árkou.

Ribbon se obecn  skládá se záložek (RibbonTab). M žeme pro náš dopln k vytvo it

záložku novou nebo nastavit aby námi vytvo ená záložka byla záložkou již existující a controls,

které jsou na této záložce obsaženy, tak byly zakomponovaly do již existujícího ribbonu. Nap :

nastavením vlastností RibbonTab: ControlIdType = Office a OfficeId = TabTask

uvádíme, že požadovaná záložka se má zakomponovat do záložky „Úkol“.

Každá záložka (RibbonTab) ribbonu pak obsahuje skupiny (RibbonGroup), které

sdružují vlastní controls do logických celk . Do skupin pak lze p idávat tla ítka, edita ní pole,

rozbalovací nabídky a menu atd. Kde se má skupina v rámci záložky za lenit je udáváno

parametry PositionType a OfficeId. Nap . PositionType = BeforeOfficeId a

OfficeId = GroupActions znamená, že se daná skupina zobrazí úpln  na za átku zvolené

záložky (tedy p ed skupinou „Akce“) viz skupina „GTD“ Obr. 7: Ribbon úkol  s p idanou

skupinou GTD - p íklad umíst ní prvk .

Obr. 7: Ribbon úkol  s p idanou skupinou GTD - p íklad umíst ní prvk

Názvy standardních záložek a skupin v ribbonech MS Office 2010 jsou dostupné

prost ednictvím „Office 2010 Developer Resources“ dokument  na webu spole nosti Microsoft

(8).
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3.5.4 View

Pohledy (Views) jsou ur eny pro zobrazování obsahu složek. Umož ují vytvo it r zné

pohledy na objekty, které se nacházejí ve složkách skrze View Pane instance objektu typu

Explorer. Dostupnými typy pohled  jsou:

TableView

TimelineView

BussinessCardView

CalendarView

CardView

IconView

DailyTaskListView

Jak již bylo zmín no výše, view jsou ur eny k zobrazování obsahu složek a tedy k nim

istupujeme p es objekt Folder. Pokud pot ebuje p idat view k požadované složce pak

postupujeme následovn :

Outlook.Application oApp = Globals.ThisAddIn.Application;

Outlook.MAPIFolder oTaskFolder = oApp.Session.GetDefaultFolder(

 Outlook.OlDefaultFolders.olFolderTasks);

Outlook.TableView myTaskView =

 (Outlook.TableView)oTaskFolder.Views.Add(

  "My View",

  Outlook.OlViewType.olTableView,

        Outlook.OlViewSaveOption.olViewSaveOptionAllFoldersOfType);

myTaskView.Filter = "(NOT("

 + "\"http://schemas.microsoft.com/mapi/string/"

 + "{00020329-0000-0000-C000-000000000046}/Projekt\""

 + " IS NULL) AND "

 + "\"http://schemas.microsoft.com/mapi/id/"

 + "{00062003-0000-0000-C000-000000000046}/810f0040\""

 + " IS NULL)";

myTaskView.ShowItemsInGroups = true;

myTaskView.GroupByFields.Add("Projekt");

myTaskView.Save();

myTaskView.Apply();

V ukázkovém kódu vidíme vytvo ení nového view, které je typu TableView. Explicitní

etypování je nutné, nebo  metoda Add kolekce Views vrací view typu Outlook.View, tedy



37

univerzální interface view. Abychom mohli pracovat s view jako s tabulkovým pohledem (v

našem p ípad ) je nutné p etypovat.

Dále si m žeme povšimnout filtrování tabulky. Pomocí DASL jsou vybrány pouze ty

úkoly (view je p idáváno do složky Úkol ), které obsahují n jakou hodnotu v poli Projekt

(UserProperty) a zárove  datum ukon ení mají nevypln né. Tedy ve výsledném view se zobrazí

ty úkoly, které mají p azený projekt a nejsou dokon eny. Za zmínku stojí vlastní formát

et zce DASL, který nesmí obsahovat na po átku @SQL= tak jak tomu bylo u objektu Table

(viz 3.3.5 Práce s objektem Table)

Položky ve view budou zárove  seskupeny dle projektu. Nakonec je nutno view uložit a

zavoláním metody Apply() se provedené zm ny okamžit  promítnou do aplikace Outlook.

Do view lze také p idávat a odebírat existující pole pomocí kolekce ViewFields:

Outlook.ViewField projectField = null;

try {

 projectField = myTaskView.ViewFields["Projekt"];

} catch {}

If (projectField == null) {

 projectField = myTaskView.ViewFields.add("Projekt");

}

íd ní položek ve view lze realizovat p idáním požadovaných polí tabulky do kolekce

OrderFields (platí pro BusinessCardView, CardView, IconView a TableView, kalendá ové

typy view mají chronologické azení položek).

Položky view lze v omezené mí e formátovat pomocí kolekce AutoFormatRules.

Kolekce AutoformatRules lze použít pouze na view typu CardView a TableView.
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3.6 Práce s událostmi v MS Outlook

Možnost zachytit událostí kterékoli aplikace je st žejní pro každého programátora. Ani

i vývoji dopl ku pro MS Outlook tomu není jinak. Je velmi žádoucí, aby programátor, m l

možnost ve své aplikaci zachytit události programu, které nastávají bu to automaticky (nap .

ijatý email) nebo zásahem uživatele (nap . vytvo ení úkolu, výmaz emailu), a získat tímto

zp sobem lepší pov domí o tom co se v aplikaci d je a mohl upravit software tak, aby dokázal

adekvátn  reagovat.

Zachycení událostí (Events) se d je prost ednictví delegátu (Delegates). Delegáty jsou

speciálními typy v .NET Frameworku, které nám zajiš ují funkcionalitu ukazatele na metodu.

Tedy dá se íci, že t ída delegáta udržuje referenci na metodu. Jako všechny t ídy má i t ída

delegáta svou signaturu a m že nést referenci pouze na metody, které mají stejnou vnit ní

signaturu.

Problematika událostí v MS Outlook je velmi komplexní a její detailní p edstavení zde

není z tohoto d vodu možné. Pro názornost si ale uve me dva p íklady s využitím zachycení

událostí: První, jednodušší, p ípad bude zachycovat událost p idání položky do složky Odeslaná

pošta, tedy budeme provád t kontrolu, zdali emailová zpráva, kterou jsme cht li odeslat, byla

skute  odeslána.

V kódu metody SendFolderItems_ItemAdd níže uvedeného p íkladu, pak m žeme

doplnit vlastní kód, který zde pro zjednodušení není dále rozvád n. Nicmén  v implementaci

dopl ku se zde nachází kód, který provede aktualizaci EntryID v databázi dopl ku, jelikož p i

esunu položky se EntryID zm ní viz 3.3.3.1 EntryID):

public partial class ThisAddIn {

 // t ídní prom nná pro referenci na složku odeslané pošty

 private Outlook.Items m_sendFolderItems;

 private void ThisAddIn_Startup(

  object sender, System.EventArgs e) {

  ...

  Outlook.Application oApp =

   Globals.ThisAddIn.Application;

   Outlook.MAPIFolder fSendEmail =

    oApp.GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(

     Outlook.OlDefaultFolders.olFolderSentMail);

   // uložení reference na složku odeslané pošty

   m_sendFolderItems = fSendEmail.Items;
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   // zaregistrování události

   m_sendFolderItems.ItemAdd +=

    new Outlook.ItemsEvents_ItemAddEventHandler(

     SendFolderItems_ItemAdd);

 }

 private void ThisAddIn_Shutdown(object sender, System.EventArgs e) {

  if (m_sendFolderItems != null) {

   // odregistrování události

   m_sendFolderItems.ItemAdd -=

    new Outlook.ItemsEvents_ItemAddEventHandler(

     SendFolderItems_ItemAdd);

  }

 }

 // obsluha události p idání položky do složky odeslaná pošta

 private void SendFolderItems_ItemAdd(object item) {

  if (item is Outlook.MailItem) {

   Outlook.MailItem sendMail = item as Outlook.MailItem;

   // m že následovat kód co provést s odeslaným emailem

   ...

  }

 }

}

V p edcházejícím kódu je standardní ukázka zachycení událostí jak jej znají

programáto i v C#. Nestandardním úkonem je vytvá ení instan ní prom nné, která odkazuje na

složku odeslané pošty a p idání události práv  k ní. Toto je nutná podmínka toho, aby byla

událost vždy zachycená. Pokud bychom nezachycovali událost na úrovní t ídy, mohlo by se stát,

že lokální prom nná, na které by byla událost definovaná, by m la p íliš úzký rámec své

sobnosti a mohla by byt automaticky uvoln ná garbage collectorem. Používání instan ních

prom nných je doporu ovaný postup.

V prvním p íkladu šlo o zachycení zm ny na složce (v rámci objektu Explorer),

v druhém p íkladu se podíváme na složit jší zp sob zachycení události na položce aplikace

Outlook (Item). Tady nem žeme k událostem položky p istupovat p ímo, ale p es Inspector (viz

3.5.2 Inspector) a bude tedy zapot ebí uchovat informace, v které otev ené položce došlo

k zachycované událostí (v našem p ípad  událost AfterWrite nastávající po uložení položky).
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Tedy musíme jednotlivé instance Inspector uložit do kolekce a spravovat je prost ednictvím

wrapperu. Následující kód je rozd len do dvou ástí. První ást kódu obsahuje inicializa ní t ídu

dopl ku:

public partial class ThisAddIn {

 // t ídní prom nné p edstavující kolekci objekt  Inspector

   private Outlook.Inspectors m_inspectors;

   private List<OutlookInspector> m_inspectorWindows;

 private void ThisAddIn_Startup(object sender, System.EventArgs e) {

  m_inspectors = this.Application.Inspectors;

  // registrace vytvo ení nového okna Inspectoru

  m_inspectors.NewInspector +=

   new Outlook.InspectorsEvents_NewInspectorEventHandler(

    Inspectors_NewInspector);

  ...

 }

 // udalost otev ení nového okna Inspectoru

 void Inspectors_NewInspector(Outlook.Inspector inspector) {

  OutlookInspector existing = null;

  // ov ení zdali otevíraný inspektor již není v aktuální kolekci

  if (m_inspectorWindows != null) {

   foreach (OutlookInspector insp in m_inspectorWindows) {

    if (insp.Window.Equals(inspector)) {

     existing = insp;

     break;

    }

   }

  }

  if (existing == null) {

   // p idej novou instanci pokud Inspector neexistuje

   OutlookInspector window =

    New OutlookInspector(inspector);

   // registrace události uzav ení okna Inspectoru

   window.Close +=

    new EventHandler(WrappedInspectorWindow_Close);

   // p idání instance wrapperu Inspectoru do kolekce

   if (m_inspectorWindows == null) _inspectorWindows =

    new List<OutlookInspector>();

   m_inspectorWindows.Add(window);
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  }

 }

 // událost uzav ení okna Inspectoru

 void WrappedInspectorWindow_Close(object sender, EventArgs e) {

  GtdEvents.OutlookInspector window =

   (OutlookInspector)sender;

  // odregistování události

  window.Close -= new EventHandler(WrappedInspectorWindow_Close);

  m_inspectorWindows.Remove(window);

 }

}

Druhá ást kódu p edstavuje definici t ídy která zabaluje aktuální instanci Inspector a

zajiš uje zpracování jejich událostí, v etn  událostí registrovaných na položku (item) aplikace

Outlook, která je objektem typu Inspector zprost edkovávána:

// t ída p edstavující jednotlivé instance Inspector

public class OutlookInspector {

 // instan ní prom nné a vlastnosti

 private Outlook.Inspector m_window;

 private Outlook.TaskItem m_task;

 public event EventHandler Close;

 public Outlook.Inspector Window {

  get {

        return m_window;

     }

 }

 // konstruktor t ídy zabalující instanci Inspectoru

 public OutlookInspector(Outlook.Inspector inspector) {

  m_window = inspector;

  // registrace události uzav ení okna Inspectoru

  ((Outlook.InspectorEvents_Event)inspector).Close +=

       new Outlook.InspectorEvents_CloseEventHandler(

    OutlookInspectorWindow_Close);

  if (inspector.CurrentItem is Outlook.TaskItem) {

   /* pokud je item otevíraná v Inspectoru úkol

    * pak inicializuj instan ní prom nné a registruj
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    * událost po zapsání

   */

   m_task = inspector.CurrentItem as Outlook.TaskItem;

      m_task.AfterWrite += new

    Outlook.ItemEvents_10_AfterWriteEventHandler(

     task_AfterWrite);

  }

 }

 private void task_AfterWrite() {

  // akce které se mají vykonat po uložení úkolu

  ...

 }

 private void OutlookInspectorWindow_Close() {

  // odregistuj všechny udalosti z item

  if (m_task != null) {

   m_task.AfterWrite -= task_AfterWrite;

  }

  // odregistruj všechny udalosti z okna inspektoru

  ((Outlook.InspectorEvents_Event)m_window).Close -=

    new Outlook.InspectorEvents_CloseEventHandler(

    OutlookInspectorWindow_Close);

  // Raise the OutlookInspector close event

  if (Close != null) {

   Close(this, EventArgs.Empty);

  }

  // uvolni všechny instancni promenne

  m_task = null;

  m_window = null;

 }

}

Z výše uvedených kódu je patrné zaregistrování událostí vytvá ení nového objektu

Inspector (událost InspectorsEvents_NewInspectorEventHandler nastává tehdy, když

je položka jako zpráva, úkol apod. otev ena v novém okn ). Když nastane událost otev ení

nového okna typu Inspector, je ov eno, že jde skute  o nové okno, které se nenachází

v kolekci a pokud je tato podmínka spln na, vytvo í se nová instance t ídy
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OutlookInspector, jinak se použije již existující. Tato instance pak zabaluje funkcionalitu

nov  otev eného okna typu Inspector, a jsou zde registrovány událostí, které se vztahují

k položce, otev ené v tomto okn  (zde konkrétn  událost AfterWrite, která se vyvolá po

uložení položky). V p ípad  uzav ení okna inspektoru, jsou pak všechny rezervované prost edky

uvoln ny.

3.7 Instalace dopl ku

Visual Studio ve verzi 2012 již nepodporuje projekty typu setup (projekt zahrnující

vytvo ení instalátoru), a to v etn  nejvyšších edicí Visual Studia.

Pro vytvo ení instalátoru aplikace lze využít klasický vestav ný instalátor „ClickOne“,

jak se nazývá instala ní balí ek vytvo ené p íkazem „Publish“. Toto ešení, ale není výhodné

pro komplexní projekty, protože nelze jednoduše ovlivnit, co bude do instala ního balí ku

idáno, co se v rámci instalace bude dít apod.

Náhradou p vodního instala ního projektu ve VS je odleh ená verze profesionálního

programu pro tvo ení instala ních balí  Install Shield od firmy Flexera Software. Install

Shield Limited Edition je nutno nejprve stáhnout z webových stránek spole nosti a poté

nainstalovat do Visual Studia. Pak lze využívat omezených možností tohoto produktu.

3.7.1 Zápis do registr  systému Windows

Aby byl instalovaný dopln k aplikace MS Outlook nalezen, je zapot ebí provést p i

instalaci také zápis do registr  systému MS Windows. Konkrétn  do registru:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook\Addins\[název

dopl ku]

V tomto registru se nacházejí klí e, které up es ují informace o dopl ku, který se má

na ítat:

Description – popis aplikace (nap . „Getting Things Done funkcionalita pro MS

Outlook“).

FriendlyName – jméno dopl ku jak se bude v aplikaci MS Outlook zobrazovat

(nap . „GTD Add-In“).

LoadBehavior – defaultní hodnota „3“ znamená automatické na tení dopl ku

i startu. Pokud vznikne b hem na ítání chyba, hodnota se zm ní na „2“.

Manifest – plná cesta k umíst ní aplikace na disku. Uvádí se odkaz na *.vsto

soubor (nap . [TARGETDIR]GetThingsDone.AddIn.vsto|vstolocal“).
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4 Implementace GTD Add-in

Kapitola implementace GTD Add-in si klade za cíl analýzu funkcí aplikace MS Outlook

2010 vzhledem k požadavk m daných metodologií Getting Things Done. Rovn ž si klade za cíl

zhodnocení p ístup  používaných v práci „Rozší ení MS Outlook o sofistikovaný time

management“ (1) a navržení a implementaci úprav pot ebných k zvýšení efektivity práce s tímto

dopl kem.

4.1 Analýza požadavk  metodologie GTD a návrh jejich za len ní

Na základ  modelu rozhodovacího stromu (viz Obr. 1: Model rozhodovacího stromu

metodologie GTD) bude tato kapitola rozebírat postupy doporu ované metodologií GTD a

navrhovat možnosti jejich realizace v aplikaci MS Outlook

4.1.1 Schránka, záležitosti

Záležitosti p icházejí do vstupní schránky, ze které se postupn  zpracovávají. Po

zpracování by ve vstupní schránce nem ly z stat žádné záležitosti, abychom se k nim nevraceli

zp t.

Vstupní schránku bude p edstavovat složka „Doru ená pošta“ v MS Outlook a

záležitosti budou emaily, které nám budou do této vstupní schránky p icházet.

Mimo tuto vstupní schránku bude mít uživatel zachovanou možnost vkládání dalších

vstup  jako úkoly a sch zky, rozší enou o možnost tyto vstupy klasifikovat podle metodologie

GTD a za azovat je do kategorií, projekt  a cíl .

4.1.2 Zpracování záležitosti

Samotné vyhodnocení záležitosti, tedy to zda je i není realizovatelná, a co je

edm tem záležitosti, je na uvážení uživatele.

4.1.2.1 Nerealizovatelné záležitosti

4.1.2.1.1 Zahodit

V p ípad , že uživatel usoudí, že emailová zpráva pro n j nemá žádný budoucí význam,

jednoduše zprávu vyhodí do koše. Zde není zapot ebí žádných úprav v aplikaci, jedná se o

standardní funkcionalitu MS Outlook
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4.1.2.1.2 kdy/Možná

Záležitost, kterou obsahuje emailová zpráva, není možno realizovat v sou asné dob ,

ale je zajímavá natolik, abychom se k ní n kdy v budoucnu vrátili a realizovali ji.

Pro zpracování tohoto typu záležitosti bude umíst no v ribbon tla ítko „N kdy/Možná“

které umožní pomocí jednoduchého dialogu automaticky vytvo it úkol, jež bude za azen do

kategorie „@N kdy/Možná“. Uživatel bude mít možnost p adit tomuto úkolu související

projekt nebo cíl a po potvrzení dialogu bude automaticky vytvo en související úkol. P vodní

emailová zpráva, pokud uživatel neur í jinak, se p esune do podsložky „N kdy/Možná“ složky

„Doru ená pošta“.

4.1.2.1.3 Informace

Nakládání se záležitostmi tohoto významu bude pln  v kompetenci uživatele, který

že danou záležitost za adit do vlastního systému složek v aplikaci MS Outlook, nebo využít

externí úložišt . Pokud bude využito uložišt  v rámci MS Outlook, není pot eba pro snadné

vyhledávání init žádná další opat ení, nebo  samotná aplikace disponuje dostate

efektivními vyhledávácími funkcemi.

4.1.3 Realizovatelné události

4.1.3.1 Projekt

Pokud záležitost, kterou p edstavuje emailová zpráva ve vstupní schránce, není

realizovatelná jedním krokem a vyžaduje krok  více, jedná se o projekt. Za azení do projektu

bude možné pomocí dialogu zobrazovaného p i každém zpracovávání vstupní záležitosti

pomocí ak ních tla ítek (Akce, Odložit/Kalendá , Delegovat N kdy/Možná) a rovn ž bude

umožn na zm na stávajícího projektu u existujících úkol  a sch zek.

4.1.3.2 Ud lejte to

Pokud realizace záležitosti zabere mén  než 2 minuty (dle pravidel GTD) je doporu eno

záležitost vy ídit okamžit . Kroky, které uživatel p i této variant ešení podnikne, jsou pln

v jeho kompetenci (m že záležitost doru enou prost ednictvím emailové zprávy vy ídit a poté

vymazat nebo si ji uchovat pro pozd jší pot ebu ve vlastním systému složek).

Pokud si ešení záležitostí vyžádá více asu, pak zbývají ke zvážení další varianty (viz

dále).
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4.1.3.3 Delegujte to

Jestliže uživatel usoudí, že záležitost doru ená do jeho schránky se jej p ímo netýká a

není tou správnou osobou, která by m la tuto záležitost zpracovat, bude mít možnost

automatizace delegování p es ak ní tla ítko „Delegovat“ umíst né v ribbon. Kliknutím otev e

dialog, který mu umožní za adit/ klasifikovat danou záležitost, up esnit osobu, na kterou se má

daná záležitost delegovat a zvolit další postup:

Vytvo it úkol typu „ ekám na“ – po potvrzení dialogu je automaticky otev ená

nová emailová zpráva p edvypln ná dle p vodní záležitosti (p edm t a t lo

zprávy) s dopln nou emailovou adresou osoby, které chceme záležitost

delegovat. Zprávu bude moci uživatel p ed odesláním libovoln  modifikovat.

Po odeslání zprávy bude vytvo en úkol s p ipomínkou na ur itý datum. P vodní

zpráva se kv li referenci p esune do podsložky „@ ekám na“ ve složce

„Doru ená pošta“

Delegovat záležitost a zprávu vymazat – po potvrzení dialogu bude otev ená

nová zpráva shodn  s p edchozím bodem. Po odeslání zprávy ale nebude

vytvo en úkol pro p ipomenutí a p vodní zpráva bude odstran na

4.1.3.4 Odložte to/ kalendá

V p ípad , že daná záležitost je prosbou o sch zku, vyžaduje rezervaci v kalendá i nebo

je celkov  vázána na ur ité datum a hodinu pak se jedná o proces vytvo ení záznamu

v kalendá i. Zde bude op t nabídnuta automatizace procesu v podob  dalšího ak ního tla ítka

„Odložit/Kalendá “.

Pomocí dialogu, který se kliknutím na tla ítko zobrazí, bude uživatel mít možnost

ovlivn ní automatického procesu vytvo ení sch zky. Sch zka m že být za azena do projekt

nebo cíl . Po potvrzení dialogu bude sch zka v uživatelov  kalendá i automaticky vytvo ena a

vodní email se defaultn  p esune do podsložky „Odložit na/kalendá “ ve složce „Doru ená

pošta“

4.1.3.5 Odložte to/ další kroky

Pokud p ijatý email p edstavuje záležitost, která nelze splnit okamžit , a p esto

vyžaduje další krok(y), které však nevyhovují žádnému z výše popsaných p ípad , pak ak ním

tla ítkem „Akce“ lze op tovn  zautomatizovat vytvo ení nového úkolu a jeho za azení do
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kategorií, projekt  nebo cíl . Po za azení se p vodní email se defaultn  p esune do podsložky

„@Akce“ ve složce „Doru ená pošta“.

4.1.4 Automatické vytvá ení úkol  a sch zek

i automatickém vytvá ení úkol  a sch zek ze vstupní schránky pomocí ak ních

tla ítek (Akce, Odložit/Kalendá , Delegovat N kdy/Možná), bude mít uživatel možnost

automaticky p enést informace (jako p edm t nebo t lo zprávy) obsažené v p vodní emailové

zpráv  do nov  vytvo eného úkolu.

Nov  vytvo ený úkol nebo sch zku bude mít uživatel rovn ž možnost automaticky

otev ít, jakmile se vytvo í a dodate  tak upravit náležitosti úkolu (sch zky).

Z d vodu, že záležitosti by nem ly po svém zpracování z stávat ve vstupní schránce, se

budou uživateli nabízet následující možnosti:

Aplikace automaticky p esune zpracovanou emailovou zprávu do podsložek

(nap . @Akce, @ ekám na, @Odložit na/Kalendá  apod.) složky „Doru ená

pošty“, které budou vypovídat o zp sobu zpracování dot ené zprávy. Navíc

úkol nebo sch zka takto vytvo ená

Aplikace ponechá emailovou zprávu ve vstupní schránce (nedoporu eno, ale

uživateli bude tato volba ponechána)

Aplikace odstraní zpracovanou emailovou zprávu

4.2 vodní implementace a návrhy zm n

vodní dopln k umož oval azení položek jako emailové zprávy, úkoly a sch zky do

kategorií, projekt  a archiv . Kategorie, projekty i archívy bylo možno hierarchicky seskupovat.

Tyto objekty, krom  archívu, byla vždy závislé na roli, ve které v i systému vystupoval

uživatel.

Role, kategorie, projekty a archívy bylo možno spravovat prost ednictvím vlastních

dialog , které umož ovaly p idání, modifikaci nebo vymazání jednotlivých objekt .

Za azené položky aplikace Outlook pak bylo možno zobrazovat v pohledech

poskytovaných dopl kem. Pohledy se daly vygenerovat podle zvolené role a kategorie nebo

projekt  anebo archív .
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4.2.1 Role

4.2.1.1 vodní ešení

vodní role umož ovaly t ídit kategorie a projekty do rolí, ve kterých uživatel v i

systému vystupoval. Ukládány byly do externí databáze dopl ku.

4.2.1.2 Navržené zm ny

Význam rolí se v nové implementaci dopl ku nezm nil. Do rolí budou ale nov

za azeny pouze projekty a cíle. Kategorie již nebudou role podporovat (viz dále). Rovn ž

ukládání rolí z stalo beze zm n.

4.2.2 Kategorie

4.2.2.1 vodní ešení

vodn  implementované kategorie byly pouze kategoriemi bez návaznosti na kategorie

v MS Outlook. Umož ovaly azení samy sebe v hierarchické struktu e. Ukládány byly do

databáze dopl ku. V pohledech aplikace MS Outlook, se tyto kategorie nezobrazovaly. Možnost

zobrazení byla pouze v externích pohledech dopl ku.

4.2.2.2 Navržené zm ny

Nevýhoda p edchozí implementace kategorií bylo jejich vytržení z kontextu aplikace

Outlook.

Nová implementace bude po ítat s kategoriemi, které budou p edstavovat hlavn

up esn ní místa akce, kde se o ekává provedení takto za azených úkol  (nap . kategorie: doma,

v kancelá i, poch zky, n kdy apod.). Tyto kategorie budou sice uloženy v databázi dopl ku, ale

budou kompatibilní s kategoriemi aplikace Outlook a budou vzájemn  synchronizovány. Pokud

uživatel použije standardní pohledy v aplikaci MS Outlook, budou zde tyto kategorie

zobrazeny.

Hierarchická struktura se vzhledem tomu, jak jsou kategorie koncipovány v MS

Outlook, nebude dále implementovat. Navíc p i p vodním hierarchickém azení kategorií

docházelo velmi asto k neefektivním duplicitám kategorií v rámci r zných rolí. Nov  tedy

kategorie nebudou za azeny ani do rolí.
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4.2.3 Projekty

4.2.3.1 vodní ešení

vodní projekty byly navrženy v hierarchické struktu e, umož ovaly sdružovat vícero

položek aplikace Outlook pod jeden projekt. Položky aplikace Outlook bylo možné zadávat jen

do koncových projekt , tedy t ch projekt , které již neobsahovaly žádné sub projekty. Každý

projekt obsahoval informace jako název, popis, t ístavová priorita, status, procentuální hodnotu

rozpracování a datum ukon ení. Každý projekt musel být za azen do role. Struktura projekt

byla ukládána do externí databáze dopl ku.

4.2.3.2 Navržené zm ny

Struktura projekt  bude v naprosté v tšin  vyhovující i pro novou implementaci

dopl ku. Zm ny budou pouze v p idání data zahájení projektu a možnosti nezadání zmín ných

datumových položek. Popis projektu je nov  uvád n jako popis o ekávaného výsledku. Zm ny

dostaly i statusy projektu, jež budou následující:

Nový

Probíhající

Pozastaven

Dokon en

Zrušen

Dalšími zm nou bude možnost projekt skrýt v seznamu projekt , kdy není zobrazován

ani dále nabízen (nap . projekt je delegován, a do doby než bude zase v ešení p vodního

uživatele, je zbyte né, aby byl dále nabízen). Podobná funk nost je p i ozna ení projektu jako

realizovatelný n kdy v budoucnosti, kdy je op t možnost tyto projekty skrýt z nabídky, anebo je

nabízet pouze p i zpracovávání záležitostí, o kterých víme, že je budeme realizovat n kdy

v budoucnu. Defaultn  skryté budou také ty projekty, jež byly ukon eny. Všechny skryté

projekty bude samoz ejm  možné op tovn  zobrazit pop ípad  vy adit ze seznamu skrytých

projekt  (projekty typu n kdy/možná, dokon ené projekty, projekty skryté uživatelem)

Vykreslování ikon projekt  bude nov  realizováno tak, aby bylo na první pohled

uživateli z ejmé, jaký je aktuální status projektu (Nový, Probíhající, pozastaven, Dokon en,

Zrušen)
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4.2.4 Archívy

4.2.4.1 vodní ešení

vodní archívy m ly hierarchickou strukturu, nebyly závislé na roli uživatele a

umož ovaly uchovávání r zných d ležitých záležitostí pro pozd jší pot ebu.

4.2.4.2 Navržené zm ny

Po d kladné analýze využitelnosti archívu byla jejich implementace do nového dopl ku

zavrhnuta jako neopodstatn ná. Aplikace MS Outlook disponuje vlastními archiva ními

schopnostmi, které sice nemají s významem p vodních archívu nic spole ného, ale uchovávání

tšího množství d ležitých informací a soubor  v osobních složkách aplikace MS Outlook, má

nezanedbatelný dopad na výkon aplikace, jelikož neúm rn  vzr stá velikost soubor , kde se

ukládají uživatelova data.

Pro ukládání užite ných informací (a hlavn  v tších soubor , které p edstavují p ílohy)

je proto vhodn jší pevný disk po íta e (nebo i jiná p enosná média) s vhodnou adresá ovou

strukturou.

4.2.5 Zástupné Outlook objekty

4.2.5.1 vodní ešení

Tyto zástupné objekty sloužily jako reference na skute né objekty aplikace MS

Outlook. Uchovávaly za azení p vodní položky do rolí, kategorií, projekt  nebo archívu. Každá

instance zástupného objektu obsahovala EntryId (viz 3.3.3.1 EntryID) p vodního Outlook

objektu. Díky tomu bylo vyhledávání pom rn  rychlé než postupné procházení složek aplikace

Outlook nap . z d vodu získání všech úkol , pro vybraný projekt.

4.2.5.2 Navržené zm ny

V novém návrhu dopl ku se po ítá se zachováním zástupných Outlook objekt ,

nicmén  entita zástupného objektu bude rozší ena o nové atributy:

Guid (id) – zabezpe uje jedine ný a nem nný kód v rámci celé aplikace MS Outlook,

který bude zapisován jako uživatelská prom nná také do p vodních objekt  aplikace Outlook a

zajistí tak možnost nalezení objektu aplikace MS Outlook i v p ípad , kdy došlo k zm

EntryId (tento identifikátor bohužel není jedine ný). Guid bude použit jako klí  pro relaci

zástupných Outlook prom nných.
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Usilí pro vypracování (effortToDo)1 – udává ve t ech stupních (nízká, st ední a vysoká)

úrov  obtížnosti (soust ed nosti) na daný úkol. Takže podle aktuálního stavu sil, si uživatel

že vybírat úkoly k vypracování.

4.2.6 Cíle

Nov  implementovanou strukturou budou cíle. Cíle budou p edstavovat šesti úrov ový

model hodnocení vlastní práce (viz 2.3 Šesti úrov ový model hodnocení vlastní práce).

Cíle budou mít hierarchickou strukturu obdobn  jako projekty a budou za azeny do rolí.

Cíle budou mít volitelnou úrove  (šest stup  p edstavujících cíle od dlouhodobých po

krátkodobé) a pokud cíl bude obsahovat podcíle, pak tyto musí mít minimáln  stejnou nebo

nižší úrove . Úrovn  cíl  budou následující (se azeno sestupn  od nejvyššího cíle):

Úrove  6 – Smysl a hodnoty života

Úrove  5 – Vize na 3 - 5 let

Úrove  4 – Cíle pro p íští 1 – 2 roky

Úrove  3 – Oblasti zodpov dnosti

Úrove  2 – Aktuální projekty

Úrove  1 – Aktuální úkoly

Do krátkodobých cíl  na nejnižší úrovni, p edstavujících aktuální úkoly, bude možnost

za adit p ímo položky MS Outlook jako úkoly a sch zky. Do vyšších úrovní cíl  pak p jde

za adit pouze projekty. Za azené projekty budou považovány jako klí ové, k dosažení

vytvo eného cíle.

Každý cíl bude definován názvem, o ekávaným výsledkem, úrovni dle šestistup ového

modelu hodnocení, procentuálním vyjád ením spln ní cíle, a možností skryt cíl ze seznamu cíl

(obdobná možnost jako u projekt , se shodnými d sledky). Rovn ž spln né cíle budou voliteln

skryté v seznamu cíl .

Ve stromovém zobrazení hierarchické struktury budou ikony jednotlivých cíl  navrženy

tak, aby okamžit  indikovaly úrove  modelu hodnocení, který jim byl p azen.

1 Zadání tohoto atributu bude mít význam pouze pro úkoly aplikace MS Outlook
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4.2.7 Klasifikace záležitostí

4.2.7.1 vodní ešení

vodn  byly položky aplikace MS Outlook jako emailové zprávy, úkoly, sch zky

apod. za azovány prost ednictvím otev ení p íslušné položky a zvolením role, kategorie,

projektu nebo archívu. Nabídka byla umíst na v lišt  (ribbon) otev ené položky.

4.2.7.2 Navržené zm ny

V základním rozhraní MS Outlook budou v ribbon umíst na ak ní tla ítka pro rychlé

vytvá ení úkolu a sch zek. Tyto tla ítka budou dostupná pouze pro složku „Doru ená pošta“.

i použití t chto tla ítek bude uživatel mít možnost za adit prost ednictvím dialogu

nejen vytvo it nový úkol nebo sch zku, ale i tyto následn  za adit, a pozd ji za azení zm nit.

Každý úkol nebo sch zka bude po otev ení v novém okn  (viz 3.5.2 Inspector)

obsahovat v ribbon tla ítko pro zm nu za azení.

4.2.8 Pohledy

4.2.8.1 vodní ešení

Pohledy byly v p edchozím dopl ku realizovány prost ednictvím panelu (v názvosloví

MS Outlook „pane“) kde byla možnost dle vybrané role zobrazit seznam kategorií/ projekt /

archív  a do nich za azených emailových zpráv, úkol  a sch zek s informacemi o jejich

pr hu.

4.2.8.2 Navržené zm ny

Cílem nov  realizovaného dopl ku je využít maximálního potenciálu aplikace MS

Outlook. Proto pro zobrazení (hlavn  úkol ) bude využíváno standardních pohled  (views)

aplikace. Tato implementace si vyžádá p idání informací týkajících se metodologie GTD do

úkol  a sch zek, tak aby mohly být v pohledech MS Outlook zobrazovány. Tak krom  pohled

vygenerovaných dopl kem budou mít uživatelé možnost vytvá et si i své vlastní náhledy dat.

Z ribbon hlavního okna aplikace MS Outlook bude rovn ž p ístup do systému správy

projekt  a cíl , umož ujícího p idání, odebrání nebo modifikací projekt  (cíl ). Rovn ž

výb rem projektu (nebo cíle) se budou zobrazovat položky aplikace Outlook, které jsou do n j

za len ny.
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4.3 Shrnutí zm n a definice vstup  a výstup

Nové ešení dopl ku implementujícího metodologii „Getting Things Done“ bude více

zam eno na využití vlastností a funkcí nabízených prost edím MS Outlook. Za zmínku zde

stojí áste né p izp sobení kategorií dopl ku kategoriím v MS Outlook, využívaní možností

pohled  (views) aplikace Outlook a v neposlední ad  taky samotná implementace GTD

ovládacích prvk  do menu aplikace. Oproti p vodnímu ešení nebudou ak ní tla ítka, tla ítko

pro zm nu za azení položky a rovn ž ostatní ovládací prvky dopl ku umíst ny na zvláštní

záložce v ribbon, ale budou zakomponovány do existujících záložek aplikace MS Outlook tak,

aby byly snadno dostupné. Rovn ž uspo ádání a velikost ovládacích prvk  dopl ku bude brát

ohled na zvýšení produktivity práce s aplikací rozší enou o dopln k GTD.

Shrnuto lze íci, že nový koncept dopl ku se bude snažit o maximální integraci do

prost edí MS Outlook. Standardní funk nost aplikace ovšem z stane zachována beze zm n.

Vstupy aplikace:

Seznam rolí

Seznam GTD kategorií

Seznam projekt

Seznam cíl

Seznam odkaz  na položky aplikace Outlook

Výstupy aplikace:

Správce projekt  s p ehledem emailových zpráv, sch zek a úkol

v jednotlivých projektech za azených

Správce cíl  s p ehledem projekt , emailových zpráv, sch zek a úkol

v jednotlivých cílech za azených

ehledy úkol  dle projekt , dle cíl , dle úsilí pot ebného ke zvládnutí úkol
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4.4 Konceptuální analýza

4.4.1 Kategorie

Category

OutlookItem

-Asociuje položky0..1

-Asosciuje s kategorií0..*

Obr. 8: T ídní diagram - správa kategorií

Instance entity „Category“ p edstavuje ak ní kategorie a je pom rn  nezávislou

instancí. P i jejím vytvo ení je kategorie automaticky vytvo ena také v aplikaci MS Outlook

áste ná synchronizace).

Každá instance entity „OutlookItem“ m že být mapována (není podmínkou) na jednu

instanci entitního typu „Category“.
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4.4.2 Projekty

Obr. 9: T ídní diagram - správa projekt

Každá instance entitního typu „Project“ je povinn  vázána k instanci entitního typu

„Role“

Jedna instance typu „Project“ m že být svázána (není podmínkou) s vícerem instancemi

typu „Project“. Pak íkáme, že tato instance je rodi em navázaných instancí.

Jedna instance typu „Project“ m že být svázána (není podmínkou) s jednou rodi ovskou

instancí typu „Project“. Taková instance je potomkem rodi ovské instance.

Díky t mto vazbám jsou instance typu „Project“ uspo ádány ve stromové hierarchické

struktu e.

Každá z instancí typu „Project“ m že být svázána s jednou nebo vícerem instancí typu

„OutlookItem“, tedy za azovat položku MS Outlook do projektu pod omezením, že dot ená

instance „OutlookItem“ již nesmí být svázána s instancí entitního typu „Target“ (viz další

kapitola)
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4.4.3 Cíle

Obr. 10: T ídní diagram - správa cíl

Instance entitního typu „Target“ (cíl) se chovají obdobn  jako instance entitního typu

„Project“ (viz p edchozí kapitola). Tedy také umož uji uspo ádání cíl  do stromové

hierarchické struktury a jsou povinn  za azeny do role.

azení cíle (instance typu „Target“) k instanci typu „OutlookItem“ je možné pouze za

edpokladu, že instance typu „OutlookItem“ již není navázána na instanci typu „Project“.

Co cíle vyvyšuje nad projekty je možnost k instanci typu „Target“ navázat jednu nebo

více instancí typu „Project“ a není bezpodmíne  nutné, aby takto navázané projekty m ly

shodnou roli, jako entita cíle na kterou se vážou. Tedy k jedné instanci cíle lze navázat n kolik

instancí typu „Project“ a tyto instance mohou mít r zné za azení do role.

Také jedna instance projektu m že být za azena do n kolika instancí cíl  op t bez

omezení rolí.

Tímto lze instanci typu „OutlookItem“ nep ímo za adit do projektu i cíle. Cíl však

v tomto p ípad  není p azen p ímo, ale prost ednictvím jemu p azeného projektu, který pak

má již p ímou návaznost na instanci typu „OutlookItem“.
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4.5 Návrh Databáze

Obr. 11: Konceptuální model databáze

4.6 Lineární zápis

Role (id, rname, description)

Category (id, cname, color)

Project (id, pname, desiredOutcome, status, priority, complete, isHidden,

isSomedayProject, startDate, dueDate, roleId, parentId)

Target (id, tname, desiredOutcome, tlevel, roleId, isHidden, complete, parentId)

TargetProject (targetId, projectId)

OutlookItem (id, entryId, categoryId, projectId, targetId, itemType, effortToDo)
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4.6.1 Datová analýza

entita atribut dat. typ KEY NULL IDX poznámka

Role id long A - A

rname char(50) - - -

description char(255) - A -

Project id long A - A

pname char(50) - - -

desiredOutcome char(255) - A -

status byte - - - stav projektu2

priority byte - - - priorita3

complete byte - - - 0-100%

isHidden bit - - -

isSomedayProject bit - - -

startDate date - A -

dueDate date - A -

roleId long - - A FK (Role: id)

parentId long - A A FK (Project: id)

Target id long A - A

tname char(50) - - -

desiredOutcome char(255) - A -

tlevel byte - - - úrove 4

roleId long - - A FK (Role: id)

isHidden bit - - -

complete byte - - - 0-100%

parentId long - A A FK (Target: id)

2 Použitá enumerace pro status projektu: 0=Nový, 1=Probíhající, 2=Pozastaven, 3=Dokon en,

4=Zrušen
3 Použitá enumerace pro prioritu projektu: 0=Nízká, 1=Normální, 2=Vysoká
4 Použitá enumerace vertikální úrove  cíle: 1=Aktuální úkoly, 2=Aktuální projekty, 3=Oblasti

zodpov dnosti, 4=Cíle pro 1-2 roky, 5=Cíle pro 3-5 let, 6=Smysl a hodnoty života
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entita atribut dat. typ KEY NULL IDX poznámka

Category id long A - A

cname char(50) - - -

color byte - - -

TargetProject targetId long A - A FK (Target: id)

projectId long A - A FK (Project: id)

OutlookItem id char(40) A - A

entryId char(255)  A - -

categoryId long - A - FK (Category: id)

projectId long - A A FK (Project: id)

targetId long - A A FK (Target: id)

itemType byte - A A typ5

effortToDo byte - - - vynaložené úsilí6

Tab. 3: Datový slovník

5 Použitá enumerace pro typ položky MS Outlook: 0=MailItem, 1=PostItem, 2=TaskItem,

3=AppointmentItem
6 Použitá enumerace pro složitost úkolu: 0=Nízká, 1=St ední, 2=Vysoká
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4.7 Funk ní analýza

4.7.1 Elementární funkce

I.
Subsystém

II.
Subsystém

III.
Subsystém

Popis funkce

1
sprava

1.1
role_sprava

1.1.1
role_nova

vytvo ení nové role

1.1.2
role_edit

úprava stávající role

1.1.3
role_odstran

odstran ní role

1.2
kat_sprava

1.2.1
kat_nova

vytvo ení nové kategorie

1.2.2
kat_edit

úprava stávající kategorie

1.2.3
kat_odstran

odstran ní kategorie

1.3
proj_sprava

1.3.1
proj_novy

vytvo ení nového projektu

1.3.2
proj_edit

úprava stávajícího projektu

1.3.3
proj_odstran

odstran ní projektu

1.4
cil_sprava

1.4.1
cil_novy

vytvo ení nového cíle

1.4.2
cil_edit

úprava stávajícího cíle

1.4.3
cil_odstran

odstran ní cíle

1.5
obj_sprava

- zpracování objektu aplikace Outlook

2
report

2.1
rep_sprava

- zobrazení objekt  aplikace Outlook ve správ
projekt  a cíl

2.2
rep_outlook

- zobrazení objekt  aplikace Outlook pomocí
ehled  aplikace Outlook

Tab. 4: Seznam elementarních funkcí
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4.7.2 Rozd lení na subsystémy DFD I. úrovn

Obr. 12: DFD I. ádu

Komplexní systém dopl ku GTD bude rozd len na dva hlavní subsystémy:

Sprava – subsystém obstarávající architekturu struktur GTD metodologie.

Umož uje prost ednictvím subsystém  vytvá ení, úpravy a mazání rolí,

kategorií, projekt  a cíl . Rovn ž umož uje klasifikaci položek objektu MS

Outlook prost ednictvím referencí udržovaných v relaci OutlookItem.

Report – subsystém poskytující informace o nadcházejících úkolech, sch zkách

apod. prost ednictvím nov  vytvo ených pohled  pro aplikaci MS Outlook nebo

prost ednictvím dialogu dopl ku GTD pro správu projekt  a kategorií

Jednotlivé subsystémy výše uvedených hlavních subsystému budou p iblíženy v dalších

kapitolách.
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4.7.2.1 DFD II. úrovn   - Subsystém: 1 Správa

Obr. 13: DFD II. ádu - subsystémy subsystému 1 Správa

Tyto zde uvedené subsystémy budou primárn  zajiš ovat vytvo ení funk ní architektury

dopl ku GTD:

Kategorie (kat_sprava ) – vytvá ení, modifikace a odstran ní kategorií

Role (role_sprava)- vytvá ení, modifikace a odstran ní rolí

Projekty (proj_sprava) - vytvá ení, modifikace a odstran ní projekt

Cíle (cil_sprava)- vytvá ení, modifikace a odstran ní cíl

Objekty MS Outlook (obj_sprava) – klasifikace (za azení) objekt  do rolí,

kategorií, projekt  a cíl
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4.7.2.1.1 DFD III.úrovn  – Subsystém: 1.1 role_sprava

Obr. 14: DFD III. ádu - subsystémy subsystému 1.1 role_sprava

4.7.2.1.1.1 Subsystém role_nova

Algoritmus subsystému bude poskytovat funcionalitu vytvo ení nové role (nové

instance t ídy DbEntRole).

Vytvo ení nové role bude dostupné p es tla ítko „Projekty & Cíle“ v ribbon a poté

v kontextovém menu p íkazem „Nová role…“.

Role musí mít zadán název, zadání up esn ní je volitelné. V p ípad  že název nebude

zadán nebo název již bude shodný s jinou existující rolí, pak role nebude vytvo ena a uživatel

bude o tomto informován.

Identifika ní íslo nové role bude vytvo eno automaticky databázovým systémem

4.7.2.1.1.2 Subsytém role_edit

Algoritmus subsystému bude poskytovat funkcionalitu úpravy existující role.

Zm na existující role bude dostupná p es tla ítko „Projekty & Cíle“ v ribbon a poté

v kontextovém menu p íkazem „Otev ít…“

Podmínky zadání jsou shodné jako v subsystému role_nova.

4.7.2.1.1.3 Subsystém role_odstran

Algoritmus bude poskytovat funkcionalitu odmazání existující role.

Odstran ní existující role bude dostupné p es tla ítko „Projekty & Cíle“ v ribbon a poté

v kontextovém menu p íkazem „Odstranit…“
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ed odstran ním se provede kontrola, zdali n který z objekt  není na roli navázán.

V p ípad  kladné odpov di bude výmaz role zamítnut a uživatel o tomto informován.

4.7.2.1.2 DFD III.úrovn  – Subsystém: 1.2 kat_sprava

Obr. 15: DFD III. ádu - subsystémy subsystému 1.2 kat_sprava

4.7.2.1.2.1 Subsystém kat_nova

Algoritmus poskytuje funkcionalitu vytvo ení nové kategorie (instance t ídy

DbEntCategory).

Vytvo ení nové kategorie bude dostupné p es tla ítko „Více/ Kategorie“ v ribbon a poté

v kontextovém menu p íkazem „Nová kategorie..“.

Kategorie musí mít zadán název, v p ípad  že název nebude zadán nebo název již bude

shodný s jinou existující kategorií, pak kategorie nebude vytvo ena a uživatel bude o tomto

informován.

Identifika ní íslo nové kategorie bude vytvo eno automaticky databázovým systémem.

Algoritmus bude rovn ž testovat, zda-li existuje podobná role v MS Outlook a pod ne vytvo í ji.

4.7.2.1.2.2 Subsystém kat_edit

Algoritmus poskytuje funkcionalitu zm ny existující kategorie.

Zm na existující kategorie bude dostupná p es tla ítko „Více/ Kategorie“ v ribbon a

poté v kontextovém menu p íkazem „Otev ít…“.

Podmínky uznání zm ny jsou shodné s podmínkami vytvo ení nové kategorie.
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4.7.2.1.2.3 Subsystém kat_odstran

Algoritmus bude poskytovat funkcionalitu odmazání existující kategorie.

Odstran ní existující role bude dostupné p es tla ítko „Více/ Kategorie“ v ribbon a poté

v kontextovém menu p íkazem „Odstranit…“.

ed samotným odstran ním se provede kontrola, zda n které položky relace

OutlookItem nejsou do této kategorie za len ny a pokud ano dojde k výmazu t chto vazeb. Poté

bude odstran na také vybrána kategorie.

4.7.2.1.3 DFD III.úrovn  – Subsystém: 1.3 proj_sprava

Obr. 16: DFD III. ádu - subsystémy subsystému 1.3 proj_sprava

4.7.2.1.3.1 Subsystém proj_novy

Algoritmus bude poskytovat funkcionalitu vytvo ení nového projektu (instance t ídy

DbEntProject).

Vytvo ení nového projektu bude dostupné p es tla ítko „Projekty & Cíle“ v ribbon a

poté v kontextovém menu p íkazem „Nový projekt…“.

Projekt musí mít zadán název, v p ípad  že název nebude zadán nebo název již bude

kolidovat s jiným existujícím projektem, pak projekt nebude vytvo en a uživatel bude o tomto

informován.

Projekt p jde pomocí voleb v dialogu skrýt a více se pak neukazuje v nabídkách krom

nabídky dialogu „Projekty & Cíle“, kde lze op t zviditelnit volbou v dialogu „Zobraz/Skryj“

který bude možnost vyvolat z bo ní lišty umíst né vedle zobrazené stromové struktury projektu.

Stejn  tak bude možno projekt ozna it jako realizovatelný n kdy v budoucnu, anebo

bude možno projekt nastavit jako hotový tedy Hotovo=100%. V t chto t ech p ípadech (skrytý,
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dokon en a realizovatelný n kdy) bude toto nastavení automaticky aplikováno i na všechny

potomky (podprojekty).

4.7.2.1.3.2 Subsystém proj_edit

Algoritmus bude poskytovat funkcionalitu úpravy stávajícího projektu.

Úprava existujícího projektu bude dostupná p es tla ítko „Projekty & Cíle“ v ribbon a

poté v kontextovém menu p íkazem „Otev ít…“.

Ov ení vstup  a ostatní omezení bude shodné jako ve vytvá ení nového projektu.

4.7.2.1.3.3 Subsystém proj_odstran

Algoritmus bude poskytovat funkcionalitu odstran ní stávajícího projektu.

ed odstran ním existujícího objektu bude nutné provést kontrolu relace OutlookItem,

zdali se zde nevyskytují vazby na odstra ovaný projekt. Pokud ano, bude odstran ní objektu

zamítnuto.

Pokud bude p edchozí ov ení negativní bude nutné provést kontrolu relace

ProjectTarget, zdali se zde nevyskytují reference na odstra ovaný projekt. Pokud ano, v tomto

ípad  dojde k výmazu t chto referencí z relace ProjectTarget a poté bude vybraný projekt

odstran n.

4.7.2.1.4 DFD III.úrovn  – Subsystém: 1.4 cil_sprava

Obr. 17: DFD III. ádu - subsystémy subsystému 1.5 obj_sprava
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4.7.2.1.4.1 Subsystém cil_novy

Algoritmus bude poskytovat funkcionalitu vytvo ení nového cíle (instance t ídy

DbEnttarget).

Vytvo ení nového cíle bude dostupné p es tla ítko „Projekty & Cíle“ v ribbon a poté

v kontextovém menu záložky „Cíle“ p íkazem „Nový cíl…“. Pokud byla vybrána role, vytvo í

se cíl p ímo navazující ne tuto roli. Pokud ale byl vybrán jiny cil, pak se tento cíl stane rodi em

nov  vzniklého cíle.

Cíl musí mít zadán název, v p ípad  že název nebude zadán nebo název již bude

kolidovat s jiným existujícím cílem, pak cíl nebude vytvo en a uživatel bude o tomto

informován.

Rovn ž nastavení úrovn  dle šestistup ového modelu hodnocení musí být menší nebo

rovno úrovni cíle, který byl vybrán jako rodi ovský. Pokud byla jako rodi  zvolena role, pak

toto omezení neplatí.

Cíl lze pomocí voleb v dialogu skrýt a více se pak neukazuje v nabídkách krom

nabídky dialogu „Projekty & Cíle“, kde lze op t zviditelnit volbou v dialogu „Zobraz/Skryj“

který bude možnost vyvolat z bo ní lišty umíst né vedle zobrazené stromové struktury cíl .

Ve spodní ásti dialogu bude umíst ný seznam projekt  a zaškrtnutím/ odškrtnutím

íslušných projekt  budou tyto za azeny/ vy azeny z cíle.

4.7.2.1.4.2 Subsystém cil_edit

Algoritmus bude poskytovat funkcionalitu úpravy stávajícího cíle.

Úprava existujícího cíle bude dostupná p es tla ítko „Projekty & Cíle“ v ribbon a poté

v kontextovém menu záložky „Cíle“ p íkazem „Otev ít…“.

Ov ení vstup  a ostatní omezení bude shodné jako p i vytvá ení nového cíle

4.7.2.1.4.3 Subsystém cil_odstran

Algoritmus bude poskytovat funkcionalitu odstran ní stávajícího cíle.

ed odstran ním existujícího objektu bude nutné provést kontrolu relace OutlookItem,

zdali se zde nevyskytují vazby na odstra ovaný cíl. Pokud ano, bude odstran ní objektu

zamítnuto.

Pokud bude p edchozí ov ení negativní, bude nutné provést kontrolu relace

ProjectTarget, zdali se zde nevyskytují reference na odstra ovaný cíl. Pokud ano, v tomto
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ípad  dojde k výmazu t chto referencí z relace ProjectTarget (projekty asociované s tímto

cílem se od n j uvolní) a poté bude vybraný cíl odstran n.

4.7.2.1.5 DFD III. úrovn  – Subsystém: 1.5 obj_sprava

Tento subsystém bude poskytovat funkcionalitu umož ující za azení položek aplikace

MS Outlook do kategorií, projekt  a cíl .

Funkcionalita bude poskytována prost ednictvím tve ice ak ních tla ítek (Akce,

Odložit/Kalendá , Delegovat, N kdy/Možná) v hlavním ribbon a dostupná bude pouze pro

položky ve složce doru ená pošta.

4.7.2.2 DFD II. úrovn  – Subsystém: 2. Report

Obr. 18: DFD II. ádu - subsystém 2. Report

Subsystémy zde uvedené slouží primárn  k vytvá ení výstupních sestav pro uživatele.

Výstupní sestavou je zde myšleno zobrazení, ze kterého si uživatel dokáže vytvo it celkový

obraz o stavu záležitostí:

Správa projekt  a cíl  (rep_sprava) – pomocí nemodálního dialogu dopl ku

GTD získá uživatel p ehled o úkolech, sch zkách a emailech za azených do

projekt  a cíl

Pohledy MS Outlook (rep_outlook) – pomocí funkcionality aplikace MS

Outlook jsou uživateli nabízeny modifikované pohledy na daný typ záležitostí
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4.8 Dopl kové analýzy

4.8.1 Datové toky

hem analýzy algoritm  nedošlo k žádnému dalšímu rozší ení uvedeného datového

slovníku o další datové toky. Pokud není vyžadována celá entita (v tomto p ípad  datový tok

v DFD není uveden), je uveden vždy pouze jeden atribut z entity, který dostate  datový tok

definuje.

4.8.2 Indexace

Použití indexace atribut  jednotlivých entit zvyšuje efektivitu vyhledávání v databázi.

Analýza indexace pak vyhodnocuje, jak asto se podle daných atribut  vyhledává, nebo kterých

atribut  se využívá p i spojování relací. Nezanedbatelným aspektem je rovn ž p edpokládaná

velikost relace (po et položek v relaci), nebo  i automatické vytvá ení index  spot ebovává

výkon po íta e a je neefektivní po relace obsahující malý po et záznam .

tšina vyhledávání v relacích dopl ku GTD je provád no prost ednictvím primárních

klí  a cizích klí  relací. Proto budou atributy p edstavující tyto klí e indexovány.

4.8.3 Transakce

Pokud je požadován zápis vícero na sob  závislých údaj  do databází je vhodné

takovýto zápis ošet it jako transakci. Všechny úkony nad databází, které se provád jí v rámci

transakce, jsou považovány, jako jedná atomární operace. To znamená, že se bu to provedou

v po ádku všechny nebo se neprovedou v bec. Tímto je zajišt na konzistence databáze.

Transakce se v tšinou provád jí izolovan  tak, aby se vždy data dala vrátit do

vodního stavu p ed transakci. Potvrzení transakce se d je p íkazem Commit, navrácení do

vodního stavu (pokud p i transakci nastane chyba) pak p íkazem Rollback.

Transakcí je v našem p ípad  pot ebné ošet it ty ásti kódu, kdy dochází k vytvo ení

nového záznamu v relaci a zárove  je takto nov  vytvo ený záznam používán v další relaci k

mapování na záznamy z jiné relace, nebo v p ípad , kdy se obnovují vazby mezi relacemi

(výmaz p vodních a zápis nových).
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4.9 Návrh implementace

4.9.1 Vývojová platforma

Jako vývojová platforma pro vytvo ení dopl ku bude použito Visual Studio v poslední

verzi 2012. Tato verze již obsahuje prost edky pro vývoj aplikací pro Office a to pro Office ve

verzi 2007 a 2010.

Jako programovacího jazyka pude použito C#.

Verze .NET Frameworku na kterém bude dopln k realizován bude 4.0.

Pro databázi bude použito standalone databáze aplikace MS Access ve verzi 2010. Toto

ešení totiž nevyžaduje dodate nou instalaci databázového systému na koncový po íta

uživatele.

Pro vývoj dopl ku je samoz ejmostí mít minimáln  nainstalovanou aplikaci MS

Outlook ve verzi 2010.

4.9.2 Konfigurace dopl ku

Po instalaci dopl ku prob hne automatické vytvo ení nové databáze a nového

konfigura ního souboru. Tyto soubory se budou nacházet v profilu aktuáln  p ihlášeného

uživatele pod adresá em „AppData\Local\Micrososoft Corporation\Microsoft Outlook“. Zde se

nachází podadresá , do kterého si dopln k po prvotní inicializaci sám nakopíruje databází

(prázdná šablona databáze se bude nacházet v cílovém adresá i, kde byl dopln k instalován –

viz dále) a uloží konfigura ní soubor.

Název databázového souboru bude GtdData.accdb (databáze Access 2010 viz výše).

Název konfigura ního souboru bude GtdSettings.xml.

V cílovém adresá i, kde byl dopln k instalován, se budou dále nacházet:

VSTO spustitelný soubory samotného dopl ku, který bude zápisem v p íslušných

registrech systému Windows (viz 3.7.1 Zápis do registr  systému Windows)

nastaven tak, by prob hla jeho automatická inicializace p i spušt ní aplikace MS

Outlook 2010.

DLL knihovna obsahující zdrojové data k lokalizaci (lokalizace bude pln

automatická podle verze instalované aplikace MS Outlook a bude dostupná

v eštin  a angli tin ). Zdrojové texty pro eskou lokalizaci bude umíst ny

v podadresá i „cs-CZ“.



71

DLL knihovna zahrnující p ístup k dat m (definice databázových entit, práce

s databázovými relacemi).

DLL knihovna obsahující grafické ikony a image listy pro komponenty využívané

v dopl ku.

Databáze MS Access 2010 (GtdData.accdb) sloužící jako šablona k vytvo ení nové

uživatelské databáze (viz za átek kapitoly)

4.9.3 Grafické rozhraní

4.9.3.1 Ribbon

Dopln k GTD bude zakomponován p ímo do existujících ribbon aplikace MS Outlook.

Jeho umíst ní bude situováno tak, aby se nabízel hned v první záložce a byl tak hned uživateli

k dispozici. Dopln k nebude odstra ovat ani skrývat nic z p vodního rozhraní MS Outlook.

která tla ítka dopl ku budou dostupné jen p i spln ní ur itých podmínek. Nap .

tla ítka Akce, Odložit/Kalendá , Delegovat a N kdy/Možná (viz Obr. 19: Základní

funkcionalita GTD v ribbon Exploreru) budou dostupné pouze ve složce doru ená pošta (Inbox)

pokud bude vybrán email.

Tla ítka „Projekty & Cíle“, umož ující správu projekt  a cíl , a další tla ítka pro

ístup ke správ  kategorií a k nastavení dopl ku budou vždy dostupná z ribbon, které náleží

emailovým zprávám, úkol m a kalendá i.

Obr. 19: Základní funkcionalita GTD v ribbon Exploreru

Pokud dojde k otev ení vybrané položky MS Outlook v samostatném okn  a typ

otev ené položky bude úkol nebo sch zka v kalendá i, zobrazí se v ribbon tla ítko pro za azení

položky, umož ující zm nit p vodní za azení nebo za adit novou položku do kategorií,

projektu, cíle (viz Obr. 20: Za azování položek v Inspector)
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Obr. 20: Za azování položek v Inspector

4.9.3.2 Dialogy

4.9.3.2.1 Dialog akcí

Dialogové okna aplikace budou sloužit na interakci dopl ku GTD s uživatelem, kdy

prost ednictvím t chto dialog  bude uživatel provád t pot ebné zm ny jak v aplikaci MS

Outlook (vytvá ení položek, zápis uživatelských prom nných), tak v databázi dopl ku GTD.

Dialog akcí (pro tla ítka Akce, Odložit/Kalendá , Delegovat a N kdy/Možná) bude

koncipován jako jediný dialog a bude vždy transformován k pot eb  dané akce. Rovn ž pro

každou akci bude možné provést vlastní uživatelské nastavení dialogu (po otev ení dialogu pak

budou automaticky tyto možnosti p edvolené).

Obr. 21: Návrh dialogu akcí pro akci "Delegovat"
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Horní ást dialogu akcí bude obsahovat možnosti za azení do kategorie, výb r kontakt

pro delegování, pop . další možnosti týkající se daného typu dialogu. Ve st ední ásti se bude

vždy vyskytovat pole zobrazující ve stromové hierarchii vybraný cíl nebo projekt s možnosti

zm ny vybraného projektu nebo cíle (viz Obr. 22: Návrh dialogu pro výb r projektu/cíle).

Obr. 22: Návrh dialogu pro výb r projektu/cíle

 Pod tímto polem bude textové edita ní pole s možností modifikace subjektu nov

vytvá eného úkolu nebo sch zky. Dále se zde budou nacházet možnosti p ipomínek (úkoly) a

možnosti nastavení as  (sch zky). Spodní ást dialogu akcí pak bude obsahovat nastavení

týkající se vlastního procesu zpracovávání události (možnost p esunutí/vymazání p vodního

emailu, automatické vypln ní subjektu, otev ení nov  vytvo eného úkolu nebo sch zky apod.) –

viz Obr. 21: Návrh dialogu akcí pro akci "Delegovat".

4.9.3.2.2 Dialog zm ny za azení

Dalším specifickým dialogem bude dialog pro za azení položky, který se bude

zobrazovat pro úkoly a sch zky otev ené ve vlastním okn  (Inspector) – viz Obr. 23: Návrh

dialogu za azení položky. Op t bude umožnovat zm nu za azení v kategorii, projektu nebo cíli.

Pokud se bude jednat o úkol, bude zobrazena postranní lišta s tla ítky s ikonami uživatele a

stavem energie, kterými p jde ohodnotit složitost úkolu.

Ve spodní ásti p ibydou tla ítka „Otev i p vodní email“, pokud by úkol vytvo en

pomocí ak ních tla ítek GTD z emailové zprávy, a „Otev i odeslaný email“, pokud byla

zvolena akce „Delegovat“. Ob  tyto tla ítka budou odkazovat na p vodní zprávy a kliknutím na

 je p jde zobrazit.
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Obr. 23: Návrh dialogu za azení položky

4.9.3.2.3 Dialog pro vytvá ení a zm nu projekt

Pro vytvo ení a p ípadnou zm nu projektu bude sloužit dialog Obr. 24: Návrh dialogu

pro vytvo ení/editaci projektu.

Obr. 24: Návrh dialogu pro vytvo ení/editaci projektu
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Bude umož ovat zadání názvu projektu, o ekávaného výsledku, statusu, priority, stavu,

data zahájení a ukon ení a možnosti projekt skrýt (pak se již nebude v nabídkách zobrazovat) a

projekt ozna it jako realizovatelný „N kdy“.

4.9.3.2.4 Dialog pro vytvá ení a zm nu cíle

Tento dialog je krom  drobných rozdíl  (status, priorita, datum zahájení/ ukon eni)

podobný dialogu pro projekt.

Z p idaných v cí je zde nutnost za adit vytvá ený nebo upravovaný cíl do úrovn  podle

šestistup ového modelu hodnocení (viz 2.3 Šesti úrov ový model hodnocení vlastní práce).

Pokud je úrove  projektu v tší nebo rovna 2 (Aktuální projekty) pak je dostupná možnost

zvolit, které projekty nap  rolemi jsou klí ové pro dosažení tohoto cíle.

Obr. 25: Návrh dialogu pro vytvo ení/editaci cíle
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4.9.3.2.5 Správa projekt  a cíl

Zvláštní p ípad dialogu bude dialog pro správu projekt  a cíl . Nejen, že s jeho pomocí

budeme moci vytvá et/ m nit/ mazat role, projekty a cíle, ale zárove  bude sloužit jako základní

nástroj reportu.

Horní ást dialogu bude zobrazovat stromovou strukturu projekt  a cíl  dle jejich

za azení do role. Role budou vždy jako ko eny stromu. V tomto stromovém p ehledu bude

možno pomocí p edvoleb zobrazení zobrazit nebo skrýt speciální typy projektu a cíl  jako

skryté, ukon ené nebo realizovatelné n kdy v budoucnu (tato možnost se bude týkat pouze

projekt ). Skryté a dokon ené projekty a cíle, nebudou v nabídkách projekt  a cíl  v jiných

dialozích viditelné. Zm nit projekt nebo cíl zp t na viditelný p jde jen prost ednictvím tohoto

dialogu.

Obr. 26: Návrh dialogu pro správu projekt  a cíl

Ve spodní ásti dialogu se bude nacházet p ehled úkol , sch zek a email , které jsou

azeny k vybranému projektu. Vybráním položky a dvojklikem na ni bude možno, úkol,

sch zku nebo email otev ít a zm nit.
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Dialog nebude koncipován jako modální a bude tedy možno otevírat také další okna

soub žn  s tímto dialogem. Dialog bude podporovat automatickou aktualizaci takovým

zp sobem, aby zm ny provedené nap . v úkolu, který byl otev en prost ednictvím tohoto

dialogu (otev ení úkolu pomocí dialogu není nutnou podmínkou této funkcionality) se v tomto

dialogu také okamžit  projevily.

Prost ednictvím voleb bude možno zobrazování p azených položek (úkoly, sch zky,

emaily) zakázat a urychlit tak procházení hierarchií projekt  nebo cíl  (zapnuté zobrazování

položek za azených do projektu a cíle bude mít vliv na výkon po íta e v závislosti na tom, kolik

položek je vybranému objektu p azeno).

4.9.3.2.6 eddefinované pohledy na úkoly v MS Outlook

Zde je v plné mí e využito funkcionality poskytovanou aplikaci MS Outlook

k vytvo ení nebo úprav  standardního pohledu.

Obr. 27: Návrh MS Outlook pohledu pro úkoly (seskupeny dle projekt )



78

4.9.4 Rozhraní a t ídy databázové ásti aplikace

Obr. 28: T ídní diagram databázové ásti dopl ku

Každý typ entity je v databázovém modelu zastoupen vlastní t ídou. Název t ídy

edstavující entitu za íná prefixem „DbEnt“. Atributy entit jsou reprezentovány vlastnostmi

chto entitních t íd. Instance t ídy typu „DbEnt“ pak p edstavuje konkrétní objekt (entitu) dané

relace. Entitní t ídy jsou:
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DbEntCategory – instance t ídy reprezentuje entitu kategorie

DbEntRole – instance t ídy reprezentuje entitu role

DbEntProject – instance t ídy reprezentuje entitu projektu

DbEntTarget – instance t ídy reprezentuje entitu cíle

DbEntOutlookItem – instance t ídy reprezentuje entitu odkazu na objekt MS

Outlook

Entitní t ídy DbEntProject a DbEntTarget mají obdobnou hierarchickou stromovou

strukturu, proto používají rozhraní ITreeStrucItem, p edstavující položku stromové struktury.

Využití rozhraní umož uje efektivn jší psaní kódu, kdy pro konstrukci stromové hierarchie lze

využít jediné metody p ijímající rozhraní ITreeStructItem (namísto dvou separátních metod pro

každý typ entity DbEntProject a DbEntTarget).

ídy relací za ínají prefixem „DbTab“ a p edstavují jednotlivé relace/tabulky. Tyto

ídy jsou statické a nelze tedy vytvo it jejich instance. Naproti tomu mají vystavené metody pro

snadnou úpravu dané relace (p íkazy typu Insert, Update a Delete). T ídy relací jsou tyto:

DbTabCategory – pro relaci kategorií

DbTabRole – pro relaci rolí

DbTabProject – pro relací projekt

DbTabTarget – pro relací cíl

DbTabOutlookItem – pro relací referencí na objekty MS Outlook
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4.10 Implementace

4.10.1 ešení ve VS2012, skladba projekt

Kompletní ešení dopl ku ve Visual Studiu 2012 je rozloženo do ty  samostatných

projekt  jak bude popsáno níže. Toto len ní má výhodu v tom, že lze samostatn  upravit nap .

projekt Icons nebo Languages a pouze doplnit vygenerované knihovny k stávající instalaci

dopl ku, ímž lze pozm nit vzhled, jazykovou verzi apod.

4.10.1.1 GetThingsDone.AddIn

Projekt typu Outlook Add-In p edstavující hlavní funkcionalitu dopl ku. Zkompilovaný

výsledek je add-in, který lze zavést do aplikace MS Outlook.

Projekt je dále len n do následujících jmenných prostor :

GtdEvents – obsluha události na globální úrovni dop ku

GtdUtils – pomocné statické t ídy, které zajiš ují manipulaci s objekty typu MS

Oulook (MailItem, TaskItem, AppointmentItem, View, Category)

UI – obsahuje grafické výstupy dopl ku jako dialogy, ribbon a pomocné t ídy

týkající se grafického rozhraní dopl ku

Utils – zahrnuje konfigura ní funkcionalitu dopl ku

4.10.1.2 GetThingsDone.Data

Projekt typu Class Library generuje DLL zast ešující funkcionalitu databáze. Obsahuje

entitní typy, rozhraní, enumerace a p ístup k relacím (viz 4.9.4 Rozhraní a t ídy

databázové ásti aplikace). Rovn ž obsahuje šablonu GTD databáze ve formátu MS

Access 2010.

Projekt je len n do následujících jmenných prostor :

Entities – obsahuje definice typ  entit, rozhraní, enumerace

Tables – obsahuje t ídy zajiš ující konektivitu k databázi a operace nad

jednotlivými relacemi v databázi

4.10.1.3 GetThingsDone.Icons

Projekt typu Class Library generuje DLL poskytující ikon sety a samostatné ikony pro

grafické prost edí aplikace.
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4.10.1.4 GetThingsDone.Languages

Projekt typu Class Library generuje DLL poskytující zdroje pro p eklad do vícero

jazyk . Aktuáln  je k dispozici angli tina a eština.

4.10.2 Konfigurace

izp sobení prost edí aplikace uživatelovým pot ebám je u moderních aplikací

samoz ejmostí. Ani tato aplikace není výjimkou.

Dopln k disponuje t ídou AppConfig, jejíž instance uchovává veškerá uživatelská

nastavení. Tato t ída je serializovatelná, v etn  všech podt íd, což v d sledku znamená, že celá

její struktura lze jednoduše a p ehledn  uložit do XML souboru:

public static void StoreSettings() {

 var serializer = new XmlSerializer(typeof(AppConfig));

 if (m_settings == null) {

  m_settings = new AppConfig();

 }

 StreamWriter writer = new StreamWriter(

  PathToUserProfileSettings, false);

 serializer.Serialize(writer, m_settings);

 writer.Close();

}

 Zp tné na tení je díky deserializaci op t snadné:

public static void LoadSettings() {

 m_settings = new AppConfig();

 var serializer = new XmlSerializer(typeof(AppConfig));

 StreamReader reader = new StreamReader(PathToUserProfileSettings);

   m_settings = (AppConfig)serializer.Deserialize(reader.BaseStream);

 reader.Close();

}

Konfigura ní soubor se nachází standardn  v uživatelském profilu uživatele, stejn  jako

databáze dopl ku. Pokud není p i inicializaci konfigura ní soubor nalezen, bude automaticky

vytvo en nový s defaultním nastavením.
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5 Záv r

Tato diplomová práce navázala na p edchozí bakalá skou práci obdobného tématu.

Oproti ní, si ale více kladla za cíl integraci do prost edí MS Outlook 2010.

vodní dopln k byl vystav n jako samostatná aplikace, která b žela bok po boku

aplikaci MS Outlook. Nijak výrazn  do n j nezasahovala, ale také proto zde byla provázanost

s prost edím MS Outlooku velmi malá.

Cílem této práce bylo nejen p ipomenutí si základ  metodologie Getting Things Done,

což jsme krátce provedli v úvodní ásti, ale hlavn  zam ení se na prost edí aplikace MS

Outlook a na poznání a využití možností, které aplikace nabízí. Proto další ást této práce

podrobn  p ibližuje objektový model aplikace a pomocí ukázkových kód  nás u í jak zacházet

s jednotlivými objekty, a jak jich využít pro náš ú el.

Zkušenosti získané s realizací dopl ku v rámci bakalá ské práce se tak zde více

prohlubují a pomáhají nový dopln k více integrovat do prost edí MS Outlook. Základní koncept

dopl ku týkající se problematiky uložení dat, z stal po menších úpravách týkajících se

jednotlivých entit stejný. Co se však zm nilo kompletn  byl celý koncept vývoje dopl ku, a  již

se to týká kompletního p eprogramování, kdy z p vodního kódu nez stalo zhola nic, tak i

ístup k implementacím funk ností metodologie Getting Things Done.

Nyn jší implementace mnohem více napl uje pravidla a procesy, které tato metodologie

uvádí a zárove  využívá funkcionalit MS Outlook jako základ pro jeho fungování. A  již se to

týká použití pohled , práce s úkoly, sch zkami nebo emaily tak také p ístupu k jádru systému a

rekcí na události MS Outlooku.

Používáním dopl ku lze práci v aplikaci MS Outlook zefektivnit a zp ehlednit. Dopln k

automatizuje mnoho proces , a jeho využíváním se jist  najdou oblasti, kde by bylo vhodné

idat nové funkcionality nebo vylepšit p vodní. Toto ale ukáže až jeho využívání.

Sou asné aplikace pomalu a jist  opoušt jí zp sob provozování p ímo na uživatelském

po íta i a více se p esouvají do prost edí internetu. Využívání cloudových ešení se rozmáhá a

spole nost Microsoft toto ešení z velké ásti podporuje. Tímto sm rem by se pak m l vyvíjet i

potenciální budoucí vývoj dopl ku, tak abychom metodologii mohli využívat nezávisle na tom,

zda používáme notebook, mobilní telefon nebo tablet.
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1 Využití dopl ku
Aplikace GTD Add-In for Outlook je dopl kem, který rozši uje p vodní funk nost MS

Outlook 2010.  Zavádí automatizované procesy umož ující efektivn jší zpracovávání záležitostí

ze vstupní schránky. Rovn ž umož uje azení úkol  a sch zek do projekt  a cíl

2 Systémové požadavky
Aplikace Getting Things Done Add-in for Outlook 2010 vyžaduje pro sv j chod

standardní prost edí doporu ované také pro chod aplikace MS Office 2010. Dopln k vyžaduje

pro svou innost instalaci min. aplikace MS Outlook 2010.

Obecný souhrn požadavk  na hardware:

- min. procesor o frekvenci 1,5GHz nebo rychlejší

- RAM 1GB a více

- monitor s min. rozlišením 1280x768, doporu eno vyšší

- ipojení k internetu

Obecný souhrn požadavk  na software:

- Opera ní systém Windows 7 nebo nov jší (Windows 8)

- Windows Installer

- .NET Framework 4.0

- Microsoft Office 2010: Primary Interop Assemblies

- Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime 4.0
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3 Instalace
Samotnou instalaci spustíme souborem „setup.exe“ nebo pomocí souboru „Getting

Things Done Add-in for MS Outlook.msi“.

Zvolíme pokra ovat kliknutím na tla ítko „Next“. Instalátor nás v další obrazovce

upozorní na nutnost instalací software, který byl již uveden v obecném souhrn požadavk  na

software. Konkrétn  se jedná o NET Framework 4.0, Microsoft Office 2010 Primary Interop

Assemblies a Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime 4.0. Pokud máme tyto komponenty

ipravené, m žeme pokra ovat v instalaci klinutím na „Next“

Instalátor zobrazí celkové informace o instalaci. Dopln k se defaultn  instaluje do

adresá e „C:\Program Files (x86)\MS Outlook Addins\GetThingDoneAddIn”. Kliknutím na

tla ítko “Install” zapo ne samotná instalace.

Pokud se zobrazí následující dialog, potvrdíme jej kliknutím na “Ano” a instalace bude

pokra ovat.

Obrázek 1: Požadavek na povolení provedení zm n v po íta i

Instalace prob hne úsp šn  a kliknutím na tla ítko „Finish“ uzav eme okno instalátoru
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4 Práce s dopl kem
Po instalaci dopl ku a prvním spušt ní aplikace MS Outlook oznámí chyb jící pracovní

databází dopl ku GTD a nabídne její automatické vytvo ení:

Obrázek 2: Instalace pracovní databáze – upozorn ní

Poté je již dopln k kompletn  nainstalován a p ipraven k používání.

Že je dopln k aktivní nám bude signalizovat skupina „Getting Things Done“ v hlavním

ribbon aplikace.

Ribbon nyní obsahuje ty i ak ní tla ítka (Akce, Odložit/Kalendá , Delegovat a

kdy/Možná). Dále obsahuje tla ítko „Projekty a cíle“ sloužící k jejich správ , a tla ítko

„Další“, umož ující p ístup k ak ním kategoriím a nastavení.

Obrázek 3: Náhled na aplikaci MS Outlook s instalovaným dopl kem GTD



 6

Rovn ž si m žeme všimnout, že ve složce doru ená pošta se automaticky vytvo ily

podsložky jako @Akce, @ ekám na, @Odložit na/kalendá , N kdy/Možná a Zpracovat

pozd ji.

4.1 Role, Projekty a Cíle

Správa rolí projekt  a cíl  jsou dostupná p es hlavní  ribbon aplikace pomocí tla ítka

„Projekty & Cíle“. V dialogu, který se otev e je horní ást vymezená pro zobrazování rolí

projekt  a cíl . V pravém panelu se pak nacházejí tla ítka umož ující rozbalit nebo sbalit celou

hierarchií projekt  a cíl  a tla ítko, pomocí n hož nastavíme, které projekty a cíle mají být

viditelné (ikona oka). Toto nastavení se automaticky ukládá do konfigura ního souboru.

Nad oknem se zobrazenými projekty a cíli lze vyvolat kontextové menu, pomocí n hož

lze p idávat, modifikovat nebo odstranit role, projekty i cíle.

Obrázek 4: Dialog pro správu rolí, projekt  a cíl

Ve spodní ásti se pak zobrazují položky (úkoly, sch zky a emaily) které náleží pod

aktuáln  vybraný projekt nebo cíl. Pokud vybereme projekt, který obsahuje subprojekty, jsou

zobrazeny i položky náležející do t chto pod ízených projekt . Pokud je projekt nebo cíl skryt,

pak se související záležitosti z n j neukazují.
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Pokud vybereme úkol, sch zku nebo email ze zobrazených souvisejících položek, pak

jej kliknutím na ikonku v pravé ásti p ehledu m žeme otev ít.

Dialog „Projekty a cíle“ je modální a tedy umož uje, aby soub žn  s ním byla otev ena

i jiná okna. Seznam související úkol  je pak automaticky obnovován po každém uložení

položky aplikace Outlook tak aby byly související záležitosti vybraného projektu/ cíle vždy

aktuální.

4.1.1 Role

Role pomáhá rozd lit projekty a cíle do celk , v i nimž uživatel vystupuje v z hlediska

jakého druhu práce, povinností nebo vztah .

Obrázek 5: Dialog pro úprava role

4.1.2 Kategorie

Kategorie nám pomáhají slu ovat kroky, které máme podniknout podle námi ur ených

kritérii. Usnad ují nám filtraci záležitostí dle místa, dle druhu práce atp. P íklady kategorií

mohou být @Telefonáty, @Doma, @Ve škole, @ ekám na. V rámci dopl ku GTD tyto

kategorie spolupracují s kategoriemi MS Outlook. Klasické položce aplikace MS Outlook jako

zpráva, sch zka apod. je možno p adit více kategorií. Pomocí dopl ku GTD lze p adit pouze

jednu ak ní kategorií, se kterou bude pracovat dopln k a vícero kategorií MS Outlook. Celkov

budou v pohledech zobrazeny jak ak ní tak klasické kategorie dohromady.

Obrázek 6: Dialog pro úpravu kategorie
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4.1.3 Projekty

Projekty pomáhají sjednocovat a uspo ádávat v hierarchické struktu e záležitostí, které

jakým zp sobem souvisejí nebo se musejí vykonat k uskute ní daného projektu. V rámci

jednoho projektu, pak m žeme mít n kolik dalších sub-projekt , které více up es ují jednotlivé

díl í zám ry celého projektu.

Obrázek 7: Dialog pro úpravu projektu

4.1.4 Cíle

Cíle p edstavují možnost hodnocení naší práce a osobního r stu pomocí šesti

úrov ového modelu hodnocení:

Úrove  6 – Smysl a hodnoty života

Úrove  5 – Vize na 3 - 5 let

Úrove  4 – Cíle pro p íští 1 – 2 roky

Úrove  3 – Oblasti zodpov dnosti

Úrove  2 – Aktuální projekty

Úrove  1 – Aktuální úkoly

 Cíle mohou op t slu ovat jak jednotlivé položky aplikace Outlook stejn  jako projekty.

Toto se ale týká cíl  s nastavenou nejnižší úrovní. Cíle na vyšších úrovních již takovýto zp sob

azení nemají povolen.
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Vyšší úrovn  cíl  (2 – 6 úrove ) slouží ke svázání se souvisejícími projekty. Do

jednoho cíle lze za adit vícero projekt , které pro jeho spln ní považujeme za klí ové. A i

esto, že jsou cíle také závislé na roli, stejn  jako projekty, není návaznost projekt  na cíl nijak

omezena rolí. Tedy nap . cíl za azený v roli „Programátor/Vývojá “ m žeme svázat s projekty

z rolí „Student“, „Vedoucí pracovník“ apod. tedy jak uznáme za vhodné.

Rovn ž každý projekt není omezen svým za azením pouze do jednoho cíle, ale m že

být klí ový pro vícero cíl , kterých se snažíme v r zných horizontech dosáhnout.

Obrázek 8: Dialog pro úpravu cíl

4.2 Manuální za azování položek

Položky aplikace MS Outlook jako úkoly a sch zky lze za azovat do projekt  a cíl .

Pokud výše zmín né typy položek otev eme v samostatném okn , zobrazí se na první pozici

v ribbon tla ítko pro klasifikaci této položky. Lze zadat ak ní kategorii a pot ebnou úrove

koncentrace (energie) pro tento úkol (kategorie a energie lze zadávat pouze u úkol )

Dále je možno vybrat projekt nebo cíl do kterého bude daný úkol nebo sch zka

za azena.

Pokud bylo za azení položky provedeno automaticky pomocí ak ních tla ítek (viz dále)

pak se zobrazí odkaz na p vodní email, z n hož byl úkol vytvo en. Kliknutím na tla ítko je pak

možno tento email otev ít.
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Obrázek 9: Dialog pro za azení položky

4.3 Automatické za azování položek

Automatické vytvá ení úkolu a sch zek se d je pomocí ak ních tla ítek v hlavním

ribbon. Tyto tla ítka jsou dostupné pouze pro emaily ve složce doru ena pošta, jinak jsou

zakázány.

Obrázek 10: Dialog tla ítka "Akce"
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Vybráním emailové zprávy se zp ístupní ak ní tla ítka a lze jejich pomoci jednoduše

vytvá et úkoly a sch zky:

Akce – standardní procedura vytvo í sch zku, která je za azena do jedné

z ak ních kategorii a projektu/cíle podle výb ru uživatele. Do nového úkolu

jsou automaticky transportovány informace z emailu jako t lo a p edm t. Po

vytvo ení je úkol otev en, aby uživatel mohl provést p ípadné zm ny. P vodní

email je p esunut do složky @Akce.

Odložit/Kalendá  – vytvo í novou sch zku v kalendá i dle emailové zprávy,

za adí tuto sch zku do projektu/cíle dle volby uživatele, otev e nov

vytvo enou sch zku pro další úpravy a p esune p vodní email do složky

@Odložit na/kalendá .

Delegovat – vytvo í emailovou zprávu dle p vodního emailu, nabídne kontakty

k p eposlání zprávy a po jejím odeslání vytvo í úkol s nastavenou p ipomínkou

na datum. Projekt a cíl úkolu je v režii uživatele, kategorie je nastavená na

ekám na. Nový úkol otev e a p vodní email se p esune do složky @ ekám

na.

kdy/Možná – vytvo í nový úkol, který m že být za azen do projektu

ozna ených jako realizovatelné n kdy v budoucnu, nastaví kategorii na

@N kdy/Možná, otev e nový úkol a p vodní email p esune do složky

kdy/Možná

4.4 Pohledy

Dopln k automaticky vygeneruje pohledy pro úkoly aplikace MS Outlook, z kterých je

patrné jejich za azení v projektech a cílech. Uživatel si m že také vytvá et své vlastní pohledy

s využitím informací, které jsou dopl kem GTD uloženy v položkách aplikace Outlook.

5 Odinstalace
Odinstalace dopl ku lze provést obvyklým zp sobem p es ovládací panely a nabídku

„P idat/ Odebrat programy“


