
RIA Technologie Váha Adobe Flex 3 Silverlight 2.0 OpenLaszlo 4.2 JavaFX 1.1 GWT 1.5
Obecně o technologii 30 9,42 9,38 9,63 9,22 9,65

2,5 10 10 10 10 10

další významné technologie, jazyky 1,0 10 10 10 10 10

architektura
základní podstata
a) zabalení zdrojových kódů
b) nasazení u klienta

1,5 9 10 10 10 9

operace na pozadí při spuštění aplikace 2,0 9 10 10 10 10

struktura 1,0 10 10 10 10 10

SDK obsah 1,5 10 8 10 10 10

open source - veřejné zdrojové kódy 1,0 8 8 9 6 8

cena platformy 1,5 10 10 10 10 10

KLIENT b ěží a lze vyvíjet na

platforma, OS 2,0 9 9 10 8 9

prohlížeče, pluginy 2,0 10 9 9 9 10

2,0 10 10 10 10 10

0,5 10 8 8 8 10
dostupnost 1,0 10 10 10 9 10

typ vývojového nástroje 1,0 10 10 10 10 10

robustnost 1,5 10 10 10 10 10

cena vývojových nástrojů 0,5 5 10 10 10 9

2,0 10 10 10 9 10

dostupnost informací na webu - 
přehrávač videa

1,0 10 10 10 8 8

fóra 1,5 10 10 10 10 10

seznámení 0,5 6 6 7 6 9
Hello World aplikace 0,5 9 9 9 9 10
CRUD - nastudování 1,0 7 7 7 6 9
implementace video přehrávače 1,0 8 7 8 9 9

SERVER běží a lze vyvíjet na

Příloha E - Srovnávací tabulka RIA technologií - Obec ně o technologii

1 hodina (komunikace klient server)

2 hodiny
10 minut
1 hodina

4 hodiny
20 minut
4 hodiny
1 hodina2 hodiny

20 minut
3 hodiny

2 hodiny
2 hodiny

zdarma zdarma zdarma zdarma

4 hodiny 4 hodiny
20 minut
2 hodiny

nadprůměrná - přímo od Adobe

IDE - Flex Builder 3

1 hodina

3 hodiny

20 minut
2 hodiny

ano - framework

přímo od autora
30 minut

 - jako plugin do Eclipse, potřeba mít 
staženo SDK
 - obsahuje gui builder

 - potřeba mít staženo SDK a některé pluginy pro 
vývoj Web aplikací v MVS
 - jinak kompletní podpora vývoje

ano - podrobna s priklady na MSDN -> silverlight + 
quickstarts

jazyk (základní)

IE 6/7, Firefox 1.5/2/3, Safari 2/3

plugin: silverlight runtime

Windows 7(beta)/Vista/XP/2000, Windows Server, 
Mac OS 10.4.8+
Linux skrze Moonlight Project

 - runtime a controls v managed code

 - dokumentace spustitelna pouze z MVS, pouze 
online příklady, knihovny

jádro - podmnožina .NETu (data,
networking, CLR + nové UI assemblies, RSS -> 
prezentační vrstva:
- kompletní sada UI knihoven
- XAML pro layout

MXML: deklarativní XML pro UI klienta,
ActionScript pro logiku klienta

249$ standard, $699 professional, 30 dní 
trial verze
- zdarma pro sudijní účely

JAVA soubory jsou překladačem přeloženy do 
JavaScriptu

kompletní sada JavaScriptu je uložena na klientské 
straně

aplikace je dostupná po zpracování JavaScriptu
 na klientovi

MXML, Action Script, Flex SDK + Flex 
Runtime Library -> Flash aplikace *.SWF -> 
Flash Runtime Plugin v9

1) zaregistrování Silverlight pluginu 
do prohlížeče a specifikace XAP archivu
2) archiv je na serveru nalezen podle manifest 
souboru
3) nalezený soubor vrácen a zpracován na klientovi

JVM -> JavaFX Runtime ->běžné elementy -> 
desktop, mobilní a TV elementy -> aplikační 
rámec + designérské a vývojové nástroje

skripty na serveru jsou uloženy "jak jsou",
LPS (implementovaný jako Java servlet) 
zpracovává aplikace na požádání

skripty uložené na serveru, na požádání na 
serveru zpracovány a vráceny jako 
zobrazitelná aplikace

všechny zdrojové skripty jsou přeloženy do DLL
knihoven a zabaleny do XAP souboru

již hotová aplikace se stahuje ze serveru jako XAP 
archiv (tento může obsahovat pouze minimální sadu 
knihoven a zbylé stahovat na požádání)

MXML přeloženo překladačem do SWF

aplikace na požádání stažena ve formátu 
SWF přímo do prohlížeče / přehrávače 
Flash Player

1) odkaz na JAR archiv (pro applety) nebo 
JNLP deskriptor je uložen na klientovi
2) java plugin natáhne bud applet nebo pomoci
webstartu spustí samostatnou aplikaci

zdrojové kódy jsou přeloženy do Class souboru
a zabaleny do JAR knihoven

aplikace je na požádání stažena
- jako applet
- pres webstart

SWF 8 a 9, DHTML, ActionScript, JavaScript
AJAX, RPC

JavaScript, MS AJAX, , Webové služby

ano - 
pod Common Public License (v 1.0)

libovolný Web server s povolenou 
silverlight app. asociací
(jede pod Apache Tomcat 6.0)

Solo deployment / j2ee deployment ->
(http) -> aplikace zabalená ve Flash Playeru 
nebo DHTML

 - Windows XP, Linux 2.6 kernel, Mac OS X

 - IE 7, Firefox 3, Safari 3
(nižší verze by měly také fungovat)

plugin: Flash 8, Flash 9 a DHTML

 - knihovny + kompilátor + prohlížeč aplikací                                         
- generátor projektu pro IDE Eclipse

AJAX, JavaScript, Webové služby
SWF

JRE - (emulace java.lang a java.util) <->
 GWT web UI komponenty

GWT java2JavaScript kompilátor <->
 GWT hosted webový prohlížeč

 - knihovny, command line nástroje pro
 vývoj
- příklady a dokumentace a runtime pro 
spuštění aplikací

přímo od autora

IDE - Microsoft Visual Studio
Eclipse plugin

 - speciální LPS Servlet který běží pod:
 - JRE 1.5+, stejné JDK 
 - Java Servlet Container 2.2+
 (například Apache Tomcat 5.0+)

kompilátor + runtime knihovny (Laszlo 
Foundation Class) 
UI komponenty, data binding, síťové služby +
OpenLaszlo Servlet pro media soubory a 
SOAP, XML-RPC, webové služby

Java, XML, JNLP, Webové služby

Windows XP, 2000, Mac OS 10.4.x, 
Red Hat, SUSE, Solaris

všude kde běží Flash verze 9+:
IE, Firefox, Netscape, Opera, Mozilla

plugin: Flash Player

1) odkaz na SWF soubor uložen na 
klientovi (zakomponován do JavaScriptu)
2) na požádáni (načtení stránky) SWF 
staženo na klienta a spuštěno v přehrávači

1) je zadaná url s *.lzx souborem
2) server jej najde a zpracuje (obrázky, další 
vložené *.lzx soubory)
3) vrátí klientovi aplikaci v DHTML nebo SWF

 - knihovny + dokumentace + sada vývojových 
nástrojů + grafické, video a audio knihovny + 
runtime prostředí + kompilátor

dokumentace

vývojové prost ředí (stažení + nainstalování)

libovolný Web server s Java asociací
(například pod Apache Tomcat 6.0)

nepotrebuje serverovou stranu, vse se preklada 
do Java Scriptu
(pro vyvoj je s platformou dodavano testovaci 
prostredi a vyvoj probiha jako hosted-mode)

není třeba, vše je překládáno do SWF 
formátu a přehráváno ve Flash Playeru

zdarma

podrobná
API dokumentace,
jinak jen předdefinované tutoriály

 - kompletní pro vývoj GUI
 - je potřeba mít předinstalován LaszloServer

 - podrobná
 - vše na jednom místě - přehledná

 - podrobná
 - API dokumentace,
jinak jen předdefinované tutoriály

čas pot řebný na (programátor s minimální znalostí 
vývoje web aplikací):

nadprůměrná

LZX = XML + JavaScript JavaFX Script - deklarativní Java

AJAX, JavaScript, CSS, RPC

XAML pro klienta
C# ;Visual Basic

přímo od autora vysoká vysoká

syntaxe a gramatika - jinak ne ano - knihovny

 - JRE 1.4.2+
 - Win XP/2000, Mac OS X, or Linux w/ GTK+ 2.2.1+

IE, Firefox, Safari, Opera

 - JDK 6 Update 7 s nim spojene JRE
 -  Microsoft Windows XP, Vista (32-bit), MAC
 - bez linuxu

zdarma

kompletní - obsahuje jak vývojovou část tak část pro 
ladění
- GWT designer (neni zdarma)

IDE - Eclipse plugin IDE - NetBeans, Eclipse plugin IDE - Eclipse, IntelliJIDEA

IE, Firefox, Safari
- i jako webstart aplikace
tím pádem Java jako plugin + java FX rozšíření

NetBeans - kompletní, včetně různých pluginů

zdarma

nadprůměrná

zdarma

průměrná průměrná

1 hodina 1 hodina 30 minut

ano ano ano ano ano

Eclipse - zdarma
IntelliJIDEA - 30 dni zdarma trial, pro open source 
projekty a ucitele, jinak od 90 do 540 €
podrobná
API dokumentace, tutoriál pro vývoj aplikace od 
základu, FAQ, příručka programátora



RIA Technologie Váha Adobe Flex 3 Silverlight 2.0 OpenLaszlo 4.2 JavaFX 1.1 GWT 1.5
40 8,81 8,76 8,68 7,76 7,99
5,0 10 10 10 8 10

GUI 5,0 10 10 10 10 10

audio 3,5 7 8 7 8 6

video 3,5 6 6 8 8 4

2D 1,5 9 10 10 10 10

3D 1,5 7 7 5 5 3

zdroje dat
DB 2,0 7 7 7 7 7

XML 2,0 10 9 10 10 9

RPC 2,0 9 8 8 8 10

Web Services 2,0 10 10 10 10 10

standardní zpracování formulá řů - validace
uživatelem zadaná data 3,0 10 8 9 5 8

komunikace klient - server (SSL) 3,0 10 10 8 5 8

session, autentizace uživatele 3,0 8 9 8 5 8

3,0 9 9 9 9 7

Příloha E - Srovnávací tabulka RIA technologií - Funk cionalita

omezení (sandbox)

Funkcionalita

ano ano

 - programátor si píše validace sám

ano - přes knihovní funkce
- kreslení pomocí myši
- dobrá podpora animací
částečně přes prostorové transformace

například přes JSP stránky, webové služby

ano - přímo jako zdroj

ano - zabudovaný ve frameworku

ano - libovolná, záleží na serverové straně a 
dostupných ovladačích

obecná omezení pro JavaScript
náchylnost útoku na aplikaci přes JavaScript

 - existuje validační framework na principu anotací
 - lepe však (díky použitému JavaScriptu) 
implementovat serverové validace

nepodporuje, pouze animace v 2D
(možná podpora přes komponentu 
googleplayer.swf)

ano - standardní sada ovládacích prvků: tlačítka, 
formuláře, textová pole, panely, stromy,…
 - poskytované platformou
- komponenta RichTextArea -> panel pro vytvářeni 
bohatého textu

kompletní podpora pro vývoj jak jádra a komunikace 
klientské aplikace, tak UI prvky na klientovi

ano - standardní knihovní komponenty pro 
zpracování textu, videa, audia

ano - základ komunikace
mezi klientem - serverem

umí HTTPS s jistými omezeními

ano - použitím LINQ

ano - WMA a MP3

 - může využít J2EE autentizace
 nebo pomocí RPC autentizace 

vlastní komponenty

multimedia

 - aplikační bezpečnost
(html komunikace a silv. plugin.)
 - pravidla pro http komunikaci s webovými službami
 - pravidla a omezení soketu 
(pro užší přístup k síťovým službám)

ne přímo - existuje však Canvas 
komponenta jako kontejner pro prvky, které 
lze umístit pomocí x a y souřadnice

podporuje session

 - SSL komunikaci zajišťuje prohlížeč a 
server
 - výjimka je u soketů - ty se musí kryptovat

ano - přes knihovní funkce
dají se tak upravovat standardní komponenty

ano - standardní knihovní komponenty pro 
zpracování textu, videa, audia
- pokud nejsou komponenty, dají se zabalit 
javax.swing.JComponenty do javafx komponent

 - UI
- komunikace klient server

kompletní sada komponent pro vytvoření klienta:
text, tlačítka, tabulky, video, animace

kompletní podpora zpracování RPC mezi klientem a 
serverem, zpracování HTTP komunikace, lokalizace, 
podpora tesotvání, … 

ne v základu
jinak pres Kit3D

přes XML nebo WSDL  ne přímo - za použití webových služeb

ano - například přes papervision3D

většina API je pro grafické komponenty a 
vytváření prezentací

přes pracovní plochu známou jako Canvas

ano - wrapper pro sound manager a JavaScript; 
primo knihovna gwt-voices a další podpůrné projekty

kompletni sada komponent pro:
 - UI
 - komunkaci klient/server

ano od v. 4.0 (a pouze SWF, FLV)
 - buď přes HTTP stažením celého videa
nebo přes media server a RTMP streaming

bezpečnost

ano - vestavěné validátory, které lze
rozšířit o vlastní

existuje ToolKit - SilverlightValidator

ne v základu

ano - WMV formát

více než 100 UI komponent
(včetně grafů, animací, stylů,...)

obsahuje komponentu RichTextEditor,
která nahrazuje textový editor pro desktop

 - propracovaný systém omezení a 
pravidel v rámci jednoho ze čtyř druhů 
sandboxu

 - propracovaný systém omezení a 
pravidel v rámci jednoho ze čtyř druhů 
sandboxu

ano - například mp3 formát
jinak pro windows formáty podporované 
windows media playerem

ano - přímo zabudované v návrhu klient 
server komunikace

ano

umožňuje komunikaci přes HTTPS

umožňuje session přes cookies

ne - pouze omezené API
 na prostorové transformace

ano - je potřeba konkrétní
ovladač k DB
pote připojení primo ale na klientovi

ne, pouze RMI

ne nativně

ano ano ano - RESTful webové služby:
JSON,XML
JAX-WS -> Java API for XML Web Services

ano - MP3

ano - jen FLV

ano

ano

 - umí SSL přes HTTPS

session - přes cookie  - měla by podporovat 

 - měla by podporovat 

ano - Java sandbox
       - podepisování JAR souborů

podporuje

mp3 (omezeně)

ano - pro multiplatformu je potřeba konverze do 
FLV formátu

ano - přes knihovní funkce



RIA Technologie Váha Adobe Flex 3 Silverlight 2.0 OpenLaszlo 4.2 JavaFX 1.1 GWT 1.5
Z pohledu uživatele 30 9,08 8,98 8,90 8,47 8,35
look & feel - líbivost (subjektivní) 7,0 10 velmi zdařilá 10 10 9 9

možnosti distribuce
klient 4,0 9 8 8 9 8

(server - protistrana ke klientovi) 4,0 9 9 9 9 9

nutná interakce uživatele p ři instalaci 5,0 9 9 9 9 9

zátěž na:
síťové prostředky 2,5 9  - podobně jako u Flex frameworku 9 8 8 8

klientské prostředí 2,5 8 8 8 8 8

vyhledávání aplikace v internetu, indexování
 - vyhledávání přes Gogole 3,0 8  - částečně - lze využít XSLT transofrmace 8 8 5 5

cena aplikací 1,0 10 10 10 10 10
autor 0,5 10 10 10 10 10
odkaz - homepage (struktura, obsah) 0,5 http://www.adobe.com/products/flex/ 8 http://silverlight.net/ 10 http://www.openlaszlo.org/ 10 http://www.javafx.com/ 8 http://code.google.com/webtoolkit/ 9

Celkem 100 9,08 9,02 9,03 8,41 8,60

Příloha E - Srovnávací tabulka RIA technologií - Z po hledu uživatele

zdarma
Google

zdarma
LaszloSystems

zdarma
Sun Microsystems

zdarma
Adobe Systems

zdarma
Microsoft

deploy webové (WAR) archivu
 aplikace na server

ne, je pouze potřeba mít nainstalovaný Silverlight 
plugin. Pokud není, je uživatel vyzván na jeho stažení  
a nainstalování.

 - částečně ano
 Google a Yahoo vyhledávají SWF

Flash využívá k zobrazení prostředky 
počítače - při větším prostorovém výpočtu 
může být zátěž veliká

díky stažení celé aplikace je server
zatěžován méně než například aplikace 
založené nad JSP

deploy webové (WAR) archivu
 aplikace na server

 - spouštění může být náročnější pro JNLP 
a stahování všech zdrojů
 - jinak podobně jako Flex a Silverlight - 
aplikace je stažena přímo na klienta

 - spouštění může být pomalejší díky
 kompilaci aplikace až v době spouštění

 - framework podporuje optimalizace na 
klientovi: spuštění aplikace, pooling 
komponent, správa vytváření komponent, ..

ne - aplikace nevyžaduje žádný speciální plugin; 
musí být pouze povolen JavaScript

 - obdobně jako u Silverlightu

přímo odkazem na *.lzx soubor

ne - pouze pro SWF spuštění je potřeba 
aktuální Flash Player plugin

zdařilá - komponenty se dají stylovatjednoduché ale účelné - připomíná 
X/Motif styl

odkazem na XAP soubora) přes Flash Player odkazem 
na SWF soubor
b) pomocí Adobe Air

 - JWS: ano, řídí se pokyny z wizardu, rozšíření 
pro FX se stáhne automaticky

deploy webové (WAR) archivu
 aplikace na server

 - částečně ano
 Google a Yahoo vyhledávají SWF

deploy webové (WAR) archivu
 aplikace na server

deploy webové (WAR) archivu
 aplikace na server

ne, pouze potřeba aktuálního pluginu
Flash Playeru. Automatická aktualizace je 
zajištěna ve spouštěcím skriptu.

 - stažení aplikace nemusí být tak náročné díky
 různým vylepšením: komprese zdrojových kódu, 
injekce CSS stylů, cache, ..

 - existují doporučení pro optimalizaci:
 grafických komponent, multimedií
- větší množství komponent může aplikaci zpomalit

velmi zdařilá klasický jednoduchý Java styl

1) pomocí apletů
2) přes Java webstart
3) emulátor pro mobilní zařízení

jako HTML s JavaScriptem

 - omezeně nebo vůbec  - omezeně nebo vůbec


