
Jan Kufel – Bakalářská práce         2009 

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta elektrotechniky a informatiky 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava, 2009                                                                                                           Jan Kufel 

  



Jan Kufel – Bakalářská práce         2009 

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta elektrotechniky a informatiky 

Katedra měřicí a řídicí techniky 

 

 

 

 

 

 

Webová aplikace pro přístup k databázi 

pacientů v technologii ASP.NET 2.0 
  

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava, 2009                                                                                                           Jan Kufel 

  



Jan Kufel – Bakalářská práce         2009 

 

Prohlášení  

 

 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně. Uvedl jsem všechny literární 

prameny a publikace, ze kterých jsem čerpal a nejsou mi znány žádné okolnosti, které by mohly vést 

k pochybnostem o mojí práci. 

  

 ………………………………………  

Jan Kufel  

 

 

 

Datum odevzdání diplomové práce: 7. 5. 2009  

  

  



Jan Kufel – Bakalářská práce         2009 

 

Poděkování  

 

 Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat vedoucímu mé diplomové práce panu Ing. Ondřeji 

Krejcarovi za veškeré poskytnuté materiály, cenné rady a konzultace, které mi v průběhu tvorby celé 

práce ochotně poskytl. 

  

  



Jan Kufel – Bakalářská práce         2009 

 

Abstrakt  

 Tématem této bakalářské práce je v hlavním případě vytvoření webové aplikace a uživatelského 

prostředí pro přístup do databáze pacientů s biotelemetrickými daty s využitím technologie .NET a 

ASP.NET 2.0.  

 Součástí celého řešení je prvotní rozbor problematiky, seznámení se s platformou ASP.NET 2.0 

spolu s použitím nových technologií a jejich popisem. Jedná se především o nové prvky v oblasti 

vizualizace grafů biotelemetrických údajů pacientů. Samozřejmostí je vytvoření celkového 

uživatelského prostředí a následný popis postupu řešení spolu s ukázkou aplikace. 

 Závěrem by mělo být kompletní zhodnocení práce a shrnutí výsledků, dosažených během 

tvorby celého projektu. 
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Abstract  

  The main topic of this batchelor work is creating the web-based application with graphical user 

interface for access to pacients-database with biotelemetric data. For this subject will be used the .NET 

and the ASP.NET2.0 platform technology.Part of final solution is complete analysis and meeting the 

platform with new technologies. Main subject will be complete description of created solution and as a 

next step to show the final version of the application. 

 As the final part should be resume of all results with showcase of the main application. 
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1 Úvod do problematiky 

 Dnes je svět doslova zahlcen náporem nových technologií. Jedná se jak o technologie z řad 

procesů a výroby, elektrotechniky, elektroniky, nejrůznějších nových způsobů optimalizací a 

miniaturizace hardwaru včetně rapidního vývoje softwaru, ale v neposlední a hlavní řadě – 

inovativních nápadů z oblasti medicíny a internetových aplikací, což je možná také důvod, proč můj 

výběr bakalářské práce vedl právě tímto směrem. 

 Tato bakalářská práce se zde bude převážně zabývat grafickým zpracováním dat pacientů – 

biotelemetrickými daty, které byly reálně naměřeny (EKG) a určeny pro další zkoumání. Jistě zde 

nechci zabíhat do takových detailů jako například vývoje nového způsobu měření EKG signálů, na to 

bychom potřebovali pravděpodobně více času a rozsahem bychom se museli posunout dále, ale určitě 

se pokusím minimálně o prozkoumání druhé zmíněné oblasti – internetových aplikací, a jejich 

způsobu grafického využití.  

 Co se týče prvotního rozboru dané problematiky, dnešní doba nám nabízí širokou škálu 

možností použitých komponent, které lze aplikovat právě na grafické zobrazování naměřených dat. 

Lze využít řadu platforem – od obyčejných integrovaných komponent Visual Studia v ASP.NET, přes  

Adobe Flash, Dundas Graphs, zmíněný Silverlight až po AJAXové variace ASP graphs UI a podobně. 

Některé z nich jsou placenými nebo časově omezenými variantami, některé pro změnu využívají 

složitější způsob aplikace. Nelze jednoznačně říci, který způsob by předčil všechny ostatní, jelikož je 

nutné mít před sebou fakt, že musí mít možnost čtení dat, variabilitu zobrazování, dostatečnou rychlost 

vykreslování a také možnost parametrického nastavování. Proto se pokusím v této práci rozebrat 

možnosti, dané těmito technologiemi a najít to nejefektivnější řešení. 
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2 Platforma.NET Framework 

 Platforma .NET Framework poskytuje zcela nový model pro programování a nasazení aplikací. 

Představuje realizaci vize společnosti Microsoft, kde software je prostřednictvím internetu poskytován 

jako služba (SaaS), obvykle zpřístupněna pomocí webového prohlížeče a vývojová prostředí disponují 

nástroji a prostředky umožňujícími efektivní vývoj aplikací a komponent nové generace. 

2.1 Programovací jazyk C# jako efektivní nástroj programátora 

 C# je objektově-orientovaný programovací jazyk vyvinutý společností Microsoft jako část .NET 

technologie. Microsoft našel inspiraci pro tento nový jazyk již zaběhnutých existujících jazycích C++ 

a Java. Byl navrhován s úmyslem vyvážit sílu jazyka C++ a spojit jí s možností rychlého 

programování aplikací (rapid application development), které poskytují jazyky jako Visual Basic, 

Delphi a Java. 

 C# jako programovací jazyk v některých částech přímo odráží vlastnosti vrstvy CLI (Common 

Language Infrastructure), která leží pod ním. Je ve své podstatě navržen tak, aby umožňoval využití 

všech vlastností, které poskytuje CLI, na rozdíl od jiných jazyků, které mají vlastní syntax a využívají 

jen podmnožinu vlastností CLI, jako například Visual Basic. Většina typů zavedených v jazyce C# 

přímo koresponduje s hodnotovými typy implementovanými v CLI frameworku. Specifikace jazyka 

C# však neurčuje podmínky, kterými se má generovat kód z kompilátoru. To znamená, že kompilátor 

jazyka C# nemusí mít za cílovou platformu přímo CLI, respektive vůbec nemusí generovat 

mezipřekladový jazyk MSIL (Microsoft Intermediate Language), ani žádný jiný formát. Teoreticky je 

možné vytvořit kompilátor jazyka C#, který bude překládat rovnou do strojového kódu jako tradiční 

kompilátory jazyka C++, Fortran a podobně. 

 Při porovnaní s jazykem C a C++ najdeme různé omezení, ale taky rozšíření. Některé zásadní 

jsou uvedené v dalších řádcích. 

 Neexistují globální proměnné, všechny metody a atributy musí být přiřazeny některé třídě, 

podobně jako v jiných objektově-orientovaných jazycích. 

 Na rozdíl od C a C++ se názvy proměnných nesmí v uzavíracích blocích opakovat, což vede k 

zlepšení čitelnosti kódu a zamezuje nejednoznačnostem a matení při čtení zdrojového kódu. 
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 Globální funkce, jako například printf() v jazyku C musí mít metody deklarované s určitou 

příslušností ke třídě. Třídy jsou organizovány do celků, které se nazývají jmenné prostory 

(namespace). 

S použitím jmenných prostorů je jednodušší práce, při vyhledávání metod a jejich volání uvnitř kódu. 

2.2 Základní seznámení s :NET 

 Společnost Microsoft představila velké množství významných technologií, jako jsou např. 

COM, DCOM, COM+, které nabízí modulární a objektově orientovaný způsob opětovného použití již 

jednou vytvořeného kódu. I když jsou tyto technologie velice výkonné, vyznačují se jednou 

nepříjemnou vlastností, kterou je poměrně vysoká náročnost na znalosti vývojáře. Na základě tohoto 

aspektu si společnost Microsoft uvědomila, že její budoucnost je zastoupena technologií umožňující 

snadnější realizaci jednotlivých problémů a přišla tak právě se samotným .NET Frameworkem, jenž ve 

velké míře všem těmto kladeným požadavkům vyhovuje.  

 Vývoj aplikací založených na platformě .NET představuje pro vývojáře mnoho výhod, neboť 

většina funkcí, dostupných z knihoven Win32 DLL, se stala přístupná prostřednictvím velmi 

jednoduchého objektového modelu. Hojně využívaný jazyk Visual Basic prošel velkou přestavbou tak, 

aby se z něj stal moderní jazyk použitelný pro platformu .NET. Spolu se vznikem platformy .NET 

vznikl také nový programovací jazyk C#, který nabídl vysokou flexibilitu a produktivitu a byl navržen 

tak, aby jeho vlastnosti odpovídaly rysům prostředí .NET.(2.1) Technologie ASP, určena pro vývoj 

webových stránek, byla nahrazena mnohem výkonnějším řešením, označovaným jako ASP.NET, 

umožňujícím snadný způsob vývoje, nasazení a provozování webových služeb při zachování 

podobného způsobu vývoje jako u klasických aplikací určených pro operační systém Windows, což 

významným způsobem zjednodušuje přechod od jednoho prostředí k druhému.  

 Kód napsaný pro prostředí .NET není kompilován přímo na kód specifický pro danou 

platformu, ale je nejprve přeložen do jazyka MSIL, který je až za běhu překládán modulem CLR do 

nativního kódu dané platformy. Hlavní myšlenkou rozdělení procesu kompilace do dvou stupňů bylo 

zajistit nezávislost prostředí .NET na cílové platformě, podobně jako je nezávislost prostředí Java na 

cílové platformě zajištěna překladem zdrojových kódů v jazyce Java do bajtového kódu.  
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2.3 Hierarchie architektury .NET 

 Architektura platformy .NET Framework je charakteristická svou modulárností, hierarchičností 

a vrstvovou strukturou, kde každá vrstva architektury představuje určitou úroveň abstrakce. 

 

Obrázek 1 - Architektura platformy .NET 

 Nejvyšší vrstva architektury, vyznačující se největší úrovní abstrakce, je zastoupena jazyky, 

které jsou interoperabilní v prostředí .NET a plně tak zapadají do koncepce této platformy. Všechny 

tyto jazyky musí podporovat specifikaci společného jazyka označovanou jako CLS, která definuje 

minimální požadavky na typy podporované platformou .NET Framework, čímž je zajištěno, že kód 

vyhovující zásadám této specifikace je možné použít ve všech jazycích určených pro platformu .NET 

Framework. 

 Nejblíže nativnímu prostředí cílové platformy se nachází operační prostředí označované jako 

modul CLR, které reprezentuje nejnižší vrstvu architektury a je charakteristický nejmenší úrovní 

abstrakce. Díky těmto vlastnostem je modul CLR schopen velmi úzce spolupracovat s cílovou 

platformou a poskytovat tak správu paměti, provádění podprocesů, provádění kódu, ověřování 

zabezpečení kódu, kompilaci a jiné systémové služby. Kód spouštěny pod kontrolou operačního 

prostředí .NET se tak proto často označuje pojmem spravovaný kód (managed code). 
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 Velmi důležitým rysem architektury platformy .NET je již zmiňována modulárnost, kde každý 

modul zastupuje určitou část této platformy a je vždy součástí příslušné vrstvy architektury, které se 

vyznačují tím, že požadují služby od vrstev vždy bezprostředně nižších. Primárním typem aplikací, 

určených pro platformu .NET, jsou aplikace založené na programovém modelu Windows Forms, Web 

Forms a webové služby, které jsou snadným způsobem, jímž mohou počítače nabízet informace 

dalším počítačům v síti WWW ve formátu XML. 

 Pro vývoj aplikací využívajících tříd a funkcí knihoven platformy .NET je možné použít několik 

dostupných vývojových prostředí, kde v roli hlavního vystupuje plně integrované vývojové prostředí 

Visual Studio .NET, které je navrženo pro maximální usnadnění procesu psaní, ladění a překladu kódu 

do výsledných sestavení (assemblies), která lze pak šířit na cílové počítače. 

 Jak je patrné z obrázku 1 znázorňujícího architekturu platformy .NET Framework, je tato 

architektura tvořena z několika individuálních součástí, které se vyznačují svými specifickými 

vlastnostmi a způsobem, jímž jsou do samotné architektury začleněny. Aby bylo možné efektivně 

vyvíjet kód učený pro prostředí .NET, je znalost některých základních součástí a metodologie 

platformy .NET nesmírně důležitá, což je dáno tím, že jazyky navržené speciálně pro použití v 

pracovním prostředí .NET Framework disponují vlastnostmi, funkcemi a rysy, které v mnoha 

případech přímo závisí na odpovídajících rysech prostředí .NET nebo jeho bázových tříd. 

 Dále zde máme modul CLR - neboli operační prostředí .NET, je virtuální stroj založeny na 

implementaci specifikace CLI vyvinuté společnosti Microsoft, která definuje prostředí umožňující 

použití různých vyšších programovacích jazyků na zcela odlišných počítačových platformách bez 

toho, aby bylo nutné provádět portaci již jednou napsaného kódu na kód specifický pro danou 

platformu. Specifikace CLI, kromě jiného, popisuje tyto čtyři hlavní aspekty:  

o CTS – společný systém typů. 

o Metadata – informace o struktuře programu. 

o CLS – specifikace společného jazyka. 

o VES – virtuální stroj. 

 Společný systém typů definuje předdefinované datové typy dostupné v jazyce MSIL, čímž je 

zajištěno, že všechny jazyky, jejichž cílovou platformou je prostředí .NET, budou generovat kód 

založený na společném systému typů. Jednou z hlavních vlastností CTS je jeho hierarchická struktura, 

v níž se vyskytují hodnotové a referenční datové typy využívající zásad objektově orientované 

metodologie dědění od jednoho předka. Jelikož ne všechny datové typy jsou definovány ve všech 
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jazycích, negarantuje CTS, že typ definován v jednom jazyce bude použit rovněž v jazyce jiném. Tuto 

problematiku řeší specifikace společného jazyka CLS, která definuje minimální požadavky na typy 

podporované platformou .NET Framework, čímž je zajištěno, že komponenty vyhovující zásadám této 

specifikace budou k dispozici všem jazykům pro platformu .NET Framework. 

 Metadata, která jsou dalším rysem platformy .NET, jsou využívána modulem CLR k získání 

informací o specifických komponentách, které tyto metadata popisují a jež jsou součástí sestavení. Na 

rozdíl od modelu COM, kde konfigurace komponenty není uložena přímo v komponentě, ale v 

registru, poskytují metada způsob, jak uchovávat informace o komponentách přímo v sestaveních, 

čímž odpadá nutnost hledat tyto informace v registru systému Windows.   

 Posledním ze čtyř uvedených aspektů specifikace CLI je virtuální stroj označovány jako VES, 

který zavádí a provádí programy s touto specifikací slučitelné, přičemž využívá metadata k tomu, aby 

zajistil spolupráci samostatně vytvořených kusů kódu za běhu programu.    

 Charakteristickou vlastností modulu CLR je provádění funkcí, které jsou vlastní spravovanému 

kódu spouštěného v tomto modulu. Těmito funkcemi mohou být již dříve zmiňované funkce pro 

správu paměti, provádění podprocesů, provádění kódu, ověřování zabezpečení kódu a kompilaci, jež 

umožňují, aby operační prostředí .NET Framework mělo plnou kontrolu nad tím, co se v kódu děje. 

Modul CLR automaticky zpracovává rozložení objektů, spravuje odkazy na objekty a nepoužívané 

objekty uvolňuje, v důsledku čehož jsou řešeny dvě nejčastější chyby aplikací způsobené nevrácenou 

pamětí a neplatnými odkazy do paměti. 

2.4 Aplikace, určené pro platformu .NET 

 Prostředí .NET představuje v současné době nejlepší dostupné řešení poskytující nástroje pro 

snadnější, levnější a rychlejší vývoj širokého spektra aplikací založených na platformě Windows s 

možnosti využití různých prvků pokročilých zabezpečovacích technik, které jsou zásadní k úspěchu 

jakéhokoliv systému využívajícího prostředků převážně síťové komunikace. 

 Z pohledu vývojáře přináší platforma .NET Framework kompletní sadu integrovaných nástrojů 

pro efektivní vývoj webových služeb a aplikací včetně podpory pro snadnou tvorbu tzv. „tlustých či 

bohatých klientů“, neboli aplikací, které jsou instalovány na počítač koncového uživatele, kde je také 

zpracovávaná většina úkolů dané aplikace. Pro společnosti zabývající se vývojem software představuje 

prostředí .NET způsob, jak snížit výdaje vynaložené na vývoj software při zachování vysokého stupně 

efektivity vývoje a nasazení aplikací. Z hlediska koncového uživatele je pak .NET Framework chápán 
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jako spolehlivé a bezpečné řešení provozovatelné na různých typech zařízení, počínaje desktopovými 

PC a konče malými snadno přenositelnými PDA zařízeními. 

2.5  Webové služby a jejich použití v praxi 

 S rychlým nástupem internetu se velice důležitým aspektem vývoje software stala vzájemná a 

spolehlivá komunikace různých typů aplikací s cílem přenášet data tak, aby byla snadno srozumitelná 

a použitelná nezávisle na typu platformy, pro niž je daná aplikace navržena. Prostředkem, jak 

dosáhnout těchto požadavků, jsou ve velké míře právě webové služby, které řeší interoperabilitu 

aplikací napřič operačními systémy, programovacími jazyky a objektovými modely s využitím 

všudypřítomného internetového standardu HTML a rozšiřitelného značkovacího jazyka XML. 

 Jedním z cílů realizované platformy pro sledování bio-parametrů pacientů je umožnit, aby data 

byla přístupná odkudkoliv a kdykoliv. Je zřejmé, že většina z těchto aplikací bude disponovat různými 

možnostmi danými jak samotným zařízením, na kterém aplikace běží, tak samotným určením aplikace. 

V důsledku toho je tedy nutné brát při návrhu webových služeb ohled na odlišné typy aplikací a 

poskytnou takové možnosti práce s daty, které vyhoví požadavkům převážné většiny z nich. 

Různorodost klientů však není jediným problémem návrhu webových služeb, ale je rovněž nutné brát 

v potaz i ty faktory, které souvisí s velkým množstvím citlivých dat. Základní požadavky na finální 

podobu webových služeb jsou následující: 

o Efektivní a rychlá a manipulace s daty uloženými v databázi. 

o Zabezpečená komunikace s klientskými aplikacemi (autorizace, šifrování). 

o Možnost vyžádat jen ty data, které klient v danou chvíli požaduje (např. pouze jména 

pacientů – libovolný selektivní výběr). 

o Optimalizace přenosu velkých binárních či textových souborů.  

 Aby bylo možné zmíněné požadavky úspěšně realizovat, je nutné promyslet a navrhnout některé 

důležité detaily. 

 Aktuální verze webových služeb nedisponuje možnostmi umožňujícími zabezpečenou 

komunikaci s klienty. Tyto možnosti však s největší pravděpodobnosti budou v některých 

následujících verzích implementovány s využitím softwarového balíku Web Services Enhancements 

(WSE), který je v aktuální verzi webových služeb použit pro přenos velkých souborů a prostředky pro 

zabezpečenou komunikaci disponuje. 
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 Webové služby platformy pro sledování bio-parametrů pacientů si kladou za cíl poskytnout 

metody, které umožní softwarovým klientům snadnou manipulaci s různými typy dat. Existuje několik 

důležitých problémů, které by měly jednotlivé webové služby dovolit efektivně řešit. Těmito problémy 

jsou: 

o Správa uživatelů – veškeré operace s uživatelskými daty, kde pod pojmem uživatelé se 

rozumí doktoři, zdravotní sestry a další zdravotní personál. 

o Správa pacientů – kompletní správa pacientů umožňující například odstraňování, editování 

či vytváření nových pacientů. 

o Správa naměřených dat – operace s naměřenými daty získanými z různých zařízení, jako 

jsou například osobní EKG, tlakoměry či oxymetry. 

o Správa oprávnění – funkce umožňující například vytváření nových uživatelských rolí nebo 

získávaní informací o rolích a funkcích, které k daným rolím přísluší. 

 Jelikož je každý z uvedených problémů zcela odlišný, zdá se být vhodné, aby byl každý 

doménou samostatné webové služby, což umožní nejen snadnou orientaci v jednotlivých 

poskytovaných službách a jejich metodách, ale také snadnější vývoj. Následující obrázek znázorňuje 

obecnou architekturu webových služeb. 

 Jednotlivé webové služby běží na IIS serveru, jenž poskytuje prostředky pro provoz webových 

aplikací a který zpracovává všechny požadavky klientů. Každá webová služba by měla mít přístup k 

databázi a ke společnému modulu zabezpečení, jenž disponuje funkcemi pro jednosměrná šifrování a 

rovněž by měl v některých dalších verzích umožňovat například autorizaci a autentizaci uživatelů.  

 Z uvedených webových služeb jsou v aktuální verzi platformy z části implementovány služby 

pro správu pacientů, správu uživatelů a správu dat. Současný stav těchto služeb však není konečný a je 

zřejmé, že budou vznikat další nové funkce, které možnosti platformy dále rozšíří 

2.6  Webové stránky 

 Z ryze technického hlediska je webová stránka v prostředí .NET ASP.NET webovou službou, 

která místo kódu XML vrací volajícímu klientovi kód HTML, jenž je stejně jako kód XML dynamicky 

generován na straně webového serveru. Technologie ASP.NET přináší pro vývoj webových stránek 

zcela nový programovací model založeny na serverových ovládacích prvcích, k nimž je možné 
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přistupovat jako k objektům s využitím všech vlastností pokročilejších programovacích jazyků. V 

určitém smyslu je technologie ASP.NET podobná mnoha technologiím, jako jsou PHP, ASP, 

ColdFusion a další, avšak jedním velmi podstatným rozdílem je to, že jde o technologii, jež je 

navržena speciálně pro plnou integraci do platformy .NET Framework. Nejpodstatnější rysy 

technologie ASP.NET lze shrnout do několika následujících bodů 

o Jednoduchý model umožňující implementovat řešení přímo na aplikační úrovni. 

o Konfigurace aplikací založena na značkovacím jazyku XML. 

o Podpora standardních autorizačních a autentizačních schémat webových aplikací. 

o Plný přístup ke všem třídám platformy .NET Framework. 

o Výkon vycházející z modulu CLR. 

o Strukturovanost webových stránek. 

o Kompletní serverový objektový model. 

o Neinterpretovaný, ale kompilovaný kód do jazyka MSIL. 

 Technologie ASP.NET představuje revizi technologie ASP, která obsahuje opravy mnoha 

zjištěných problémů při zachování možnosti provozovat webové stránky na stejném serveru jako starší 

aplikace ASP. Hlavním problémem technologie ASP byla nemožnost efektivní strukturalizace kódu, 

což způsobovalo, že kód spouštěný na straně serveru byl smíšen s prostým kódem HTML, čímž se 

vývoj stránek stával dosti náročný. Technologie ASP.NET řeší tento problém zavedením podpory pro 

snadné oddělení designu od logiky aplikace a modelem zvaným code-behind, jenž umožňuje izolovat 

serverové funkce stránky a vložit je do samostatné třídy, kterou lze pak přeložit do souboru DLL. 

  Velmi výrazným rysem technologie ASP.NET je rovněž pozoruhodný nárůst výkonu, který je 

způsoben tím, že kód ASP.NET stránky není kompilován při každém novém požadavku, ale pouze v 

okamžiku výskytu prvního požadavku, kdy je také uložen do mezipaměti webového serveru. 

2.7  Formuláře pro systém Windows 

 Vývoj vysoce interaktivních a bohatých aplikací pro systém Windows je v pracovním prostředí 

.NET umožněn výkonnou vrstvou zapouzdřující rozhraní Win32 API nesoucí označení Windows 

Forms neboli formuláře pro systém Windows. 
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 Windows Forms poskytují programový model a sadu ovládacích prvků umožňujících vývoj 

standardních aplikací založených na platformě Windows s využitím mnoha nových technologií, včetně 

společného aplikačního frameworku, řízeného běhového prostředí, integrované bezpečnosti a principu 

objektově orientovaného návrhu. Formuláře Windows jsou aplikace se složitějším grafickým 

rozhraním Windows umožňující, stejně jako webové stránky neboli aplikace založené na webových 

formulářích (Web Forms), provádět dotazy nad databázemi a volat XML webové služby.  I když jsou 

technologie Web Forms a Windows Forms navrženy prakticky stejným způsobem, používá každá z 

těchto technologií jiné ovládací prvky. Webové formuláře využívají ovládací prvky pro síť WWW, 

zatímco formuláře modelu Windows Forms pracují s ovládacími prvky modelu Windows Controls. 

Velkou výhodou webových aplikací založených na programovém modelu Web Forms je snadné 

zavádění a údržba, avšak po stránce možností uživatelského rozhraní nemohou klasickým aplikacím 

typu rich client (bohatý klient) konkurovat.  

 Webové služby, webové stránky a formuláře pro systém Windows patří bezesporu mezi 

nejčastější typy aplikací určené pro běh v prostředí .NET. Kromě těchto aplikací však existuje i 

několik následujících typů aplikací, při jejichž vývoji nachází platforma .NET Framework rovněž své 

široké uplatnění.  

o Konzolové aplikace s velmi nízkými nároky na uživatelské rozhraní. 

o Služby systému Windows, jež lze spouštět automaticky při spuštění operačního systému. 

o Samostatné komponenty, které lze začlenit do kteréhokoliv typu aplikace. 

 Jak je vidět, disponuje platforma .NET Framework rozsáhlými možnostmi pro vývoj různých 

typů aplikací. Velkou nevýhodou této platformy však může být to, že není navržena pro úlohy 

spouštěné v režimu reálného času nebo pro tvorbu extrémně výkonného kódu, v němž je nutné 

uvolňovat nepotřebné prostředky v řádu milisekund.  
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3 Platforma ASP.NET 

3.1 Úvod do historie ASP 

 V počátcích World Wide Webu byly všechny internetové stránky pouze statické. To znamená, 

že webový server přijal požadavek na zobrazení určité stránky a tu v podobě v jaké „leží“ na serveru 

odeslal do prohlížeče. Taková stránka se dala pouze prohlížet, bez jakékoli interakce s uživatelem. To 

s postupným rozrůstáním internetu a zvyšujícími se nároky na vzhled, chování a celkovou funkčnost 

internetových aplikací přestávalo být dostačující. Tím se dostaly ke slovu dynamické webové stránky, 

vytvářené na straně serveru. Obecně je možné říci, že technologie splňující tyto požadavky, které byly 

vytvořeny před ASP.NET je možné zařadit do jedné za dvou následujících kategorií: 

o Skripty, které interpretuje nějaký zdroj na serveru 

o Oddělené, malé aplikace, které se vykonávají voláním na straně serveru 

 Předchůdce ASP.NET, tedy klasické ASP patří do první z uvedených skupin. Je to technologie, 

běžící pod MS Internet Information Serverem (IIS). ASP (Active Server Pages) je nezávislá na 

programovacím jazyce, umožňující vykonání kódu na straně serveru. Při požadavku na stránku v ASP 

se po vykonání kódu na straně serveru odešle do prohlížeče čistý kód ve značkovacím jazyce HTML 

(HyperText Markup Language). 

 ASP běží s lineárním programovým modelem. To znamená, že napsaný kód se vykonává 

postupně od prvního řádku po poslední, a to popořadě. To přinášelo jednoduchost a přehlednost pro 

staré aplikace. Programový model ASP.NET již není lineární, ale řízený událostmi. Ten je mnohem 

vhodnější pro objektově orientované programování a nové aplikace s grafickým uživatelským 

rozhraním. 

3.2 Cíle ASP.NET 2.0 

 ASP.NET 2.0 je zásadní verzí produktu a integrální součástí rámce .NET Framework 2.0. Tato 

verze rámce má interní kódové označení Whidbey. Proto někdy můžeme zaslechnout , jak se tato 

verze ASP.NET označuje jako ASP.NET Whidbey. Ve své podstatě to je hlavně naprosto nová vlna 
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vývoje, která si kladla od začátku za cíl odstranit všechny zbývající překážky zabraňující přechodu na 

nový způsob vytváření kódu webových aplikací. 

 Kdyˇž začal tým ASP.NET od Microsoftu pracovat na verzi 2.0, stanovil si konkrétní cíle. Ty se 

zaměřují především na produktivitu vývojáře, řízení a správu, i na výkonnost a škálovatelnost. Právě 

tytpo cíle zmíněná verze přímo naplňuje. 

 

Obrázek 2 - Kompilace stránky v ASP.NET 2.0 

3.3 Použití Master Pages 

 Při tvorbě webových aplikací je potřeba, resp. je ohromnou výhodou, když všechny stránky 

aplikace mají stejný vzhled a několik společných částí, které se budou chovat na všech stránkách 

stejně. Ve starší verzi ASP.NET se tento problém obvykle řeší přidáváním ovládacích prvků, které 

obsahují tyto společné části, do každé stránky aplikace. V nové verzi ASP.NET je možné tento 

problém řešit pomocí "master pages". 
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 Webové aplikaci se vytvoří jedna master page, která obsahuje společné prvky a má vyznačená 

místa, do kterých lze vkládat obsah. Ostatní stránky (content pages) poté k master page doplňují pouze 

požadovaný obsah. 

 Vnořená Master Page má jako fyzický soubor příponu .master, ostatně jako každá jiná Master 

stránka, které přiřazujeme styl. Tato podstránka většinou zpravidla obsahuje komponenty, jako jsou 

například navigační menu, některé zobrazované informace uživatelského rozhraní, data a času, apod. 

Tyto součásti jsou vloženy do tzv. „obsahového placeholderu“, neboli místa, na kterém setrvávají při 

jakékoliv změně okolního obsahu. Pro schematické znázornění struktury Marster Page se můžeme 

podívat na Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

Obrázek 3 - Použití master page 
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4 Elektrokardiogram ( EKG) 

 Elektrokardiogram (zkráceně EKG) je záznam časové změny elektrického potenciálu 

způsobeného srdeční aktivitou. Tento záznam je pořízen elektrokardiografem, přičemž jak bylo 

zmíněno v úvodu, práce se má zabývat převážně zobrazováním EKG dat, proto by bylo dobré se 

s touto metodou alespoň ve stručnosti seznámit. 

4.1 Popis metody 

 Je to standardní neinvazivní metoda funkčního vyšetření elektrické aktivity myokardu. Na rozdíl 

od centrálního nervového systému vykazuje práce srdce daleko větší synchronicitu a periodicitu, navíc 

se signál šíří z myokardu poměrně snadno všemi směry do celého těla, aniž by byl výrazněji 

zeslabován. EKG signál proto můžeme zaznamenat v poměrně velké amplitudě (jednotky až desítky 

mV) prakticky na libovolném místě tělesného povrchu. 

 Použití EKG je nejlepším řešením například pro: 

o Posouzení, zda je srdeční aktivita normální nebo zda dochází k jejím poruchám 

o Odhaluje akutní či proběhlé poškození srdečního svalu, především infarkt myokardu 

o Může odhalit poruchy distribuce elektrolytů 

o Detekce poruchy převodního systému srdečního a blokad I. a II. Řádu 

o Nástroj pro screening ischemické choroby srdeční během zátěžových testu 

4.2 Vznik a průběh EKG signálu 

 Impuls pro kontrakci myokardu vzniká v tzv. sinoatriálním (SA) uzlu v oblasti pravé předsíně 

lidského srdce, odkud se šíří dál. Pro účel našeho stručného výkladu je důležité si uvědomit, že tento 

primární signál je natolik slabý, že jej při běžném záznamu EKG prakticky nezaznamenáme. První 

vlna EKG záznamu, kterou můžeme na EKG záznamu vidět, je vlna P, která svědčí o depolarizaci 

předsíní, tedy o jejich počínající kontrakci. Repolarizaci předsíní už na EKG také nejsme schopni 

rozpoznat, neboť příslušný biosignál je zastíněn daleko vyšším signálem, pocházejícím od 

depolarizace komor; tento signál je charakterizován komplexem vln QRS. Následující vlna T svědčí o 
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následné repolarizaci komor. (Nemůžeme zabývat se podrobně interpretací, fyziologií či patofyziologií 

EKG, proto se omezujeme na jeho základní popis.)  

 

Obrázek 4 - Správný průběh signálu EKG 

4.3 Dělení kategorií EKG zařízení 

 EKG zařízení lze kategorizovat do dvou hlavních skupin jako analogová a digitální. Analogová 

zařízení mohou detekovat spojitou elektrickou aktivitu srdce s následným zesílením těchto 

elektrických signálů. Digitální zařízení provádí konverzi měřené informace na číslo a její případné 

uložení pro pozdější analýzu a reprodukci. Převážnou většinu v současné době používaných EKG 

zařízení lze zařadit do kategorie zařízení digitálních, ale i přesto se stále vyskytují zařízení, která 

spadají do kategorie zařízení analogových. Jednotlivá EKG zařízení lze rozdělit do tří základních 

skupin, jež jsou následující:  

o Odpočinková EKG (Resting ECG) – měření je prováděno po dobu několika minut na 

pacientovi, který není vystaven zvýšené fyzické námaze. 

o Pohybová EKG (Exercise ECG) – stresový test. Při tomto měření vykonává pacient určitou 

fyzickou aktivitu a na základě výsledků tohoto měření (provedeného prakticky mnohdy při 
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extrémní zátěži) lze zjistit výskyt srdeční arytmie či nedostatečné prokrvení srdečního svalu 

(ischémie). 

o 24hodinová EKG (Holter) – jedná se o sofistikovaný typ EKG zařízení, která jsou přizpůsobená 

pro měření při běžné denní činnosti pacienta. Z výsledků měření je možné v průběhu času 

zjistit problémy, které se nepodařilo diagnostikovat při stresovém či odpočinkovém testu. 

 Pro všechna EKG zařízení platí, že v případě pozitivních výsledků měření nelze nikdy se 

stoprocentní jistotou vyloučit srdeční problémy, a to i přesto, že s rozvíjející se digitalizací jsou 

výsledky měření stále přesnější a snadněji interpretovatelné. To je způsobeno tím, že výsledná EKG 

křivka poskytuje časově ohraničené informace o hodnotách EKG a nemusí tak vždy odrážet skutečný 

stav pacienta v době, kdy pacient nemá žádné symptomy.  

 Nejběžnějším příkladem může být choroba srdečních tepen, která se projevuje střídavými 

bolestmi v oblasti hrudníku. Jediným opatřením, jak zamezit podobným situacím, je provádění 

dodatečných měření, čímž se úspěšnost stanovení správné diagnózy maximalizuje. 
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5 Zpracování dat EKG signálu 

 O webových službách bylo psáno již v kapitole 2.5 (Webové služby a jejich použití v praxi), ale 

možná nebylo jasně řečeno, že se jedná o hlavní zdrojový prostředek pro data EKG křivek. V případě 

volání webové služby se dotazujeme na EKG data z databáze, kde jsou uloženy. Databáze, je tvořena 

několika tabulkami, z nichž každá obsahuje určitý počet pro danou tabulku specifických sloupců. Již 

na začátku je jasné, že nejčastěji prováděnými SQL příkazy nad databázi budou základní příkazy typu 

SELECT, INSERT, DELETE nebo UPDATE, které patří do skupiny příkazů určených pro manipulaci 

s daty. Je tím myšleno zejména vyhledávání dat, přidávání nových řádků do tabulek, aktualizaci 

hodnot v řádcích nebo mazání již existujících řádků. Webové služby se mezi současnými aplikacemi 

využívají stále častěji, zejména pro možnost rychlosti napojení, přičemž si vývojář již nemusí dělat 

starosti s počátečním návrhem databáze. Je-li tedy vybrán způsob čtení dat, je třeba vyřešit otázku 

jejich reprezentace. 

5.1  Možné volby pro výběr způsobu zobrazování 

 Hlavním tématem této práce po samozřejmém prostudování a seznámení se s technologiemi 

ASP.NET je vizualizace dat, jejichž zdrojem jsou biotelemetrická data pacientů.  Rád bych zde popsal 

několik možností, které se mi v tomto případě nabízely. 

 Co se týče tvorby grafů, vycházejících z dat webové služby a napojení na ně, nabízí se využití 

těchto nejznámějších prostředků: 

• ‚DUNDAS Graphs 

• Adobe FLASH 

• Microsoft SILVERLIGHT 

5.2 Dundas Graphs 

 Upřímně řečeno, pokud má v našem případě například nemocnice možnost uvolnění financí na 

koupi některé webové komponenty, sloužící k zobrazování dat, je DUNDAS jednoznačně nejlepší 

volba. Ačkoliv se jedná o placenou / časově omezenou variantu, nabízí to „nejvychytanější“ 
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z jednotlivých sub-technologií, které ke své funkčnosti využívá. Ve světě se jedná pravděpodobně o 

nejvíce využívanou technologii ve spolupráci s použitím ASP.NET a Windows Forms aplikací. 

 Nespornou výhodou této varianty je fakt, že je schopna spolupracovat ve svém .NET prostředí 

s prakticky každou grafickou platformou – ať už jsou to verze Adobe FLASH, Silverlight, .NET 

komponent a také další. Aplikace jsou v široké škále aplikovatelné na nejrůznější průmyslová odvětví 

– finanční trhy, medicína, podnikové grafy a podobně. Ukázku takovéhoto grafu s aplikací Adobe 

FLASH nám ilustruje Obrázek 5 - Ukázka DUNDAS CHARTS. Škoda jen, že fakt placené varianty 

ihned znemožní rychlou a bezproblémovou aplikaci – navíc žádnou z variant si nemůžeme dokonale 

přizpůsobit podle sebe. Nejedná se totiž o přímé open-source řešení. 

 

Obrázek 5 - Ukázka DUNDAS CHARTS 

5.3 Použití Macromedia Flash 

 Platforma Flash je i přes počáteční pesimismus a značnou nekompatibilitu dnes již věrně známá 

prakticky každému uživateli počítače a internetu. Nabízí široké spektrum možností zobrazování a 

hlavně s ním počítají již všechny zažité internetové prohlížeče různých platforem. 
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 Při tvorbě náročnějších aplikací se hojně využívá programovacího jazyka ActionScript (zkratka 

AS). To je objektově orientovaný programovací jazyk pro aplikace vyvíjené pomocí Macromedia 

Flash, případně dalších vývojářských nástrojů, využívajících stejného datového formátu. Pomocí něj 

se dají vytvářet komplexní internetové aplikace nebo i animace a  vychází ze standardizované verze 

jazyka JavaScript, v tomto případě nazvané ECMAScript. 

 Pravda je taková, že právě Flash byl první věcí, která mne napadla při myšlence realizace 

zobrazování EKG signálu. Výsledný render .swf souboru, který se pouze vloží jako objekt do 

zdrojového kódu stránky byl nepochybně velkým lákadlem, protože z předchozích zkušeností jsem jej 

použil na nejrůznější škálu aplikací, grafů a animovaných prezentací. 

 Byly to však aplikace pouze na bázi statických datových proměnných, nepoužívaly se 

databázové prostředky či webové služby, nevyužívalo se také ASP.NET, ale XHTML nebo PHP. 

Výhodou je fakt, že Flash použijeme pouze jako komponentu do vytvořeného zdrojového kódu a při 

případné chybě ActionScriptu stránka přesto běží dál. Nevýhoda však přichází v bodě, kdy se začneme 

bavit o efektivitě tvorby celého projektu. Jestliže si to vezmeme postupně, tak hlavním 

programovacím jazykem bude v této práci ASP.NET 2.0 – C#, budeme používat SQL databázi, na 

kterou se bude připojovat Flash pro čtení obsahu dat a to vše budeme řídit pouze pomocí 

ActionScriptu. Ten je navíc ve svých starších verzích 1.0 a 2.0 poněkud „neohrabaný“ a verze 3.0 je i 

přes vylepšenou podporu SQL, XML a dalších moderních prostředků pro změnu při programování 

svou strukturou poněkud odlišná. Tedy vývoj spolu s variantou FLASH by byl časově dost náročný. 

 Základní rozdíly a postřehy ve srovnání mezi Flashem a možným Silverlightem jsou stručně 

popsány v následující kapitole (5.4).  

 

Obrázek 6 - Ukázka zobrazení grafu v Adobe Flash; 
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5.4 Praktické srovnání SILVERLIGHT / FLASH 

 Microsoft Silverlight je sice značně mladá platforma, ale i přes to je stále poslední dobou více 

diskutovaným tématem, hlavně právě z důvodu srovnávání se svým největším konkurentem – 

Flashem. 

 Tvorba jednoduchých animací - Flash je technologie, u které k tvorbě potřebujete program 

Adobe Flash. Toto omezení s sebou přináší spoustu výhod i nevýhod. Pro jednoduché použití je to ale 

spíš nevýhodou.  

 Silverlight naopak používá pro reprezentaci grafických prvků textový formát XAML. Do tohoto 

formátu existují konvertory z mnoha grafických či animačních programů. Lze tak vytvářet animace 

bez dalších nákladů na softwarovou výbavu. Tato výhoda je mírně degradována složitějším procesem 

„rozchození“, ale i tak lze vidět v tomto bodě Silverlight jako vítěze.  

 Z hlediska výkonu jsem měl příležitost vidět několik srovnání výkonnosti Silverlightu a Flashe, 

žádné z nich však jednoznačně nezíská asi většinovou důvěru. Microsoft sliboval, že do vydání finální 

verze SL š.0 ještě zapracuje a SL bude výkonnější Zatím je však jasné jedno: bude záležet na použití 

programovacího jazyku. Výkon u aplikací psaných v dynamických jazycích (Python, Ruby, PHP) 

bude slabší než u těch psaných v C#, v čemž vidím jednoznačnou výhodu, hlavně pro tuto práci 

v kooperaci s ASP.NET 2.0. 

 Flash má výhodu platformní nezávislosti, což mu nahrává hlavně faktem, že  přehrávač existuje 

pro všechny možné platformy (buď přímo od Adobe, či z jiných projektů) a lidé jsou na něj zvyklí. 

Silverlight je zatím k dispozici ve verzi pro Windows (Internet Explorer, Firefox a Mac OS X (Safari). 

Příští rok by měla být i verze pro Linux. Jako mladší z produktů tedy brzy dožene náskok.  

 Určitě bych také zmínil nutnost takzvaného „preloaderu“ u Flashe. Preloader je nedílná součást 

každého efektivního Flashového projektu, kterou si programátor musí bohužel sám navrhnout, 

připravit do jednotlivých klíčových snímků a naprogramovat v ActionScriptu. Umožňuje pro 

koncového uživatele možnost sledovat načítání celé Flashové aplikace – například v procentech, 

přičemž na pozadí může běžet libovolná animace. Je to ve své podstatě „nutnost“ z toho důvodu, že při 

velké velikosti .SWF souboru může docházet k občasnému náhodnému zastavení celé aplikace hned 

na začátku, protože aplikace není zcela načtena a uložena v cache prohlížeče. U Silverlightu toto 

programátor řešit nemusí – preloader ve velice zdařilé podobě se zde automaticky spouští a není nutno 

nic složitě dodatečně programovat či nastavovat. 
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 Flash má navíc problémy s používáním webových služeb, a vzhledem k faktu, že v projektu 

používám k vyčítání dat právě tento druh spojení, je určitě ohromnou výhodou, že i Silverlight tyto 

možnosti plně podporuje. Mnohé aplikace totiž fungují jako zprostředkovatelé webových služeb. 

Zprostředkovávají na klientské straně řízený přístup k údajům z námi zvolených databází, případně ke 

službám aplikační logiky. Je tedy jasné, že interaktivita celé webové aplikace se násobně zvýší, když 

má klientská strana možnost například přistupovat k službě bez jakékoliv nutnosti nového načítání 

jejího obsahu (případ technologií AJAX), nebo zobrazit veškeré požadované údaje ve velice bohaté 

prezentační formě (technologie Silverlight). 

 Závěrem si tedy myslím, že i přes zaběhnutou technologii Flashe a již zmíněné počáteční 

neohrabanosti nové dynamické technologie od Microsoftu se Silverlight může pyšnit neskutečnou 

rychlostí svého vývoje. Jednotlivé verze jsou po sobě vydávány lineárním tempem a neustále rostou 

jejich možnosti využití (Obrázek 7 - Architektura Microsoft SILVERLIGHT – spolu s verzí 2.0 nám 

přibývají další možnosti použití). Proto se nemusíme obávat, že jakákoliv konfrontace programátora 

s touto technologií by neměla budoucnost, právě naopak.  
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6 Realizace zobrazování - MS SILVERLIGHT 

 Tato kapitola se bude zabývat podrobnějším popisem architektury a strukturním rozborem 

Silverlightu. Jak bylo popsáno v předchozí kapitole, Microsoft Silverlight je nejmodernější 

technologie pro internetové prohlížeče. 

 Je to platforma určená pro tvorbu dynamického online obsahu a interaktivní práce s ním. 

Kombinuje text, vektorovou i bitmapovou grafiku, animace a video. Pomocí malé stažitelné 

komponenty (plug-in) umožní interaktivní ovládání her nebo aplikací a přehrávání multimédií ve 

většině současných webových prohlížečů (Internet Explorer, Firefox, Safari) na platformách Windows 

a Mac OS X. 

 Silverlight nabízí bezpečné spuštění grafické aplikace na straně klienta ve webovém prohlížeči 

(proto se stává konkurencí Flashe). Je velmi podobný technologii Windows Presentation Foundation, 

je to vlastně taková odlehčená verze pro web. Disponuje naplno funkcemi pro vektorovou grafiku a 

její rozpohybování následnými animacemi. Specializuje se také na přehrávání videí ve vysokém 

rozlišení – mimojiné oblast, ve které nemá Silverlight konkurenci. Verze 2, kterou Microsoft vydal už 

před delší dobou, navíc oproti první verzi poskytuje vestavěnou sadu ovládacích prvků, které známe 

například jako komponenty z MS Visual Studio (Button, ListBox, GridView, TextBox atp.), které si 

můžeme po grafické stránce plně upravit (rozbrat na grafické subelementy). 

 Samozřejmostí je komunikace se serverem v podobě dodatečných dotazů například na webové 

služby, které poskytnou data podle volby uživatele. Výsledkem může být velmi hezky graficky 

zpracovaná a snadno ovladatelná webová aplikace. Alternativou je JavaScript a Flash, tedy uživatelsky 

zaběhnuté technologie, které v současné době mezi internetovými prohlížeči stále ještě těžko hledají 

konkurenci (viz Kap. - 24 -5 - Zpracování dat EKG signálu). 
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6.1   Architektura platformy 

 

Obrázek 7 - Architektura Microsoft SILVERLIGHT (zdroj Microsoft) 

 Architektura platformy Silverlight je rozdělená zpravidla na 2 části : 

• PREZENTAČNÍ VRSTVA 

• INSTALAČNÍ A AKTUALIZAČNÍ KOMPONENTY 

 Výše zmíněná prezentační vrstva obsahuje komponenty a služby, orientované na generování 

uživatelského rozhraní a na samotnou interakci s uživatelem. 

 Uživatelské rozhraní může využívat renderování vektorové a bitmapové grafiky, textový výstup, 

animace a prezentaci multimediálního obsahu ve formátu WMA, VC+ a MP3. Interakce s uživatelem 

přitom zahrnuje také obsluhu událostí, generovaných uživatelovou pomoc myši a klávesnice. Na 

úroveň této vrstvy můžeme přiřadit i DOM API (Document Object Model) pro Silverlight a XAML.  
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 Na programovou manipulaci s prezentační vrstvou je možno vývojářem použít JavaScript (více 

o použití JavaScriptu na výslednou aplikaci v kapitole 6.3). V základě pracuje s objektovým modelem 

pracovní plochy, který se nazývá “Canvas“ – ta ve své podstatě reprezentuje viditelnou prezentační 

vrstvu celé naší Silverlight aplikace. 

 Napojení na datový zdroj je možné zabezpečit použitím rozšířením ASP.NET AJAX, které 

podporují volání webových služeb z JavaScriptu s výměnou údajů ve formátu JSON (Java Script 

Obhject Notation) a take volání jednoduchých, výhradně na XML založených webových zlužeb, tzv. 

POX služeb (Plain Old XML). 

6.2 XAML (Extensible Application Markup Language) 

 Je novým druhem „značkovacího“ programovacího jazyka pro kompletní tvorbu aplikačního 

rozhraní. Tento formát vychází z velmi dobře známého formátu dokumentů XML. Zkratka původně 

znamenala Extensible Avalon Markup Language, kde Avalon bylo kódové označení pro Windows 

Presentation Foundation (WPF). 

 XAML se zeširoka používá už od .NET Frameworku 3.0, zejména právě v technologiích 

Windows Presentation Foundation, Workflow Foundation a Silverlight. Ve WPF a Silverlightu se 

XAML používá pro vytvoření uživatelského rozhraní, zatímco ve WF se jím definují samotná 

workflows. 

 XAML „stránky“, jak bychom mohli populární aplikace tohoto druhu nazývat, umožnují 

dynamické reagování na interakci uživatele s ovládacími prvky na těchto stránkách. Právě na rozdíl od 

jiných prezentačních technologií (Java Applety, Flash, ActiveX), které posílají překladači obsah 

v binární formě, a proto mohou mít značný problém s kompatibilitou operačních systémů, 

integrovanými firewally a většinou vyžadují také aktualizaci celé aplikace, tak je XAML textovým 

formátem. 

 Všechno, co kdo vytvoří pomocí XAMLu, je možné popsat i pomocí standardních .NET jazyků 

C# nebo VB.NET. Výhodou XAMLu je velká jednoduchost a pořád častěji se můžeme setkat s tím, že 

firmy předělávají své produkty na použití WPF 

 Při použití technologie Silverlight se ihned po změně obsahu vytvoří úplně nový XAML soubor, 

který se přenese na klientskou stranu a dále pak automaticky při dalších návštěvách předmětné 

stránky. XAML soubor však můžeme zkompilovat do .baml souboru (Binary XAML), který pak může 
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být vložen a používán jako resource v .NET projektu. Během běhu aplikace pak framework vezme 

informace z .baml souboru a vykreslení uživatelské rozhraní. 

 

Obrázek 8 – Prezentační vrstva SILVERLIGHT 

 Pro ukázku zde můžeme vidět, jak XAML prezentuje klasickou zobrazovací aplikaci „Helo 
world“: 

 

 Zároveň tento kód bude mít stejný efekt jak ve WPF, tak v Silverlightu. 

6.3 Možnosti tvorby požadované aplikace pomocí MS SILVERLIGHT 

 Pokud se mám bavit o verzi Silverlight 2, se kterou jsem se seznámil v této práci, máme 

možnost využít odlehčený .NET Framework a to v oblíbeném vývojářském prostředí Visual Studio (v 

mém případě 2008 ) za pomoci C# nebo Visual Basic .NET.  

<Canvas xmlns="http://schemas.microsoft.com/client/2007"   

        xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"> 

  <TextBlock>Hello world</TextBlock> 

</Canvas> 
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 Nespornou a velikou výhodou je, že na klientské straně nemusí být .NET Framework 

nainstalován. Odstraněny jsou mimojiné také funkce, které mohou být na klientské straně potenciálně 

nebezpečné. Většina základních a běžně používaných objektů zůstává. Jak se ještě zmíním 

v kapitolách dále, v prvotních verzích Silverlightu bohužel nezbývá než použít JavaScript k dopsání 

funkcionality. To byla jednoznačná nevýhoda z důvodu pomalejšího chodu aplikace. 

 O čem je ale určitě dobré vědět, je velice sympatická komunikace mezi stránkou a 

Silverlightem. Je tak možné například upravovat elementy na stránce, nebo ze stránky tlačítkem 

spouštět animaci v Silverlightu. Toto je ještě také nevýhoda Flashe, který tuto možnost nemá 

(popřípadě minimálně není tak lehce použitelná. Jak jsem již naznačil, Silverlight lze pouze použít 

jako plugin objekt do WWW stránky a integrovat jej tedy ať už do XHTML, PHP nebo ASP projektu 

– vloží se jako SCRIPT komponenta do zdrojového kódu klasickým způsobem formou <object> 

příkazu: 

 

 Jako výchozí bod si v tomto případě vytvoříme a nastavíme v programu Microsoft Expression 

Blend komponenty, které se nakonfigurují pomocí JavaScript souboru. S tím následně XAML přímo 

spolupracuje a je s ním „datově“ sladěn. Uvozovkami se má naznačit, že datově není možná správné 

vyjádření, protože jde pouze o připojení a práci s danými proměnnými, kterými si v XAMLu 

pojmenujeme dané objekty. Veškeré vykreslování grafů, chování a animace se poté programují 

v JavaScript souboru, ve kterém je taktéž obsažena datová množina pro zdroj dat celého grafu. Celý 

proces se dá pak realizovat dvěma způsoby - pomocí skriptu v ASP, přes který se JavaScript soubor a 

následně do jeho obsahu přiřazuje naplněné pole reálnými daty. Také lze pro tato data uzpůsobit 

proměnnou, kterou si pak JavaScript a ASP stránka předávají pomocí Session. 

<div id="silverlightControlHost"> 

    <object data="data:application/x‐silverlight," type="application/x‐silverlight‐

2" width="100%" height="100%"> 

        <param name="source" value="bIOekg.xap"/> 

        <param name="background" value="Gray" /> 

        <param name="minRuntimeVersion" value="2.0.31005.0" /> 

        <param name="autoUpgrade" value="true" /> 

        <a href="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=124807" style="text‐

decoration: none;"> 

             <img src="http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=108181" alt="Get 

Microsoft Silverlight" style="border‐style: 1px White"/> 

        </a> 

    </object> 

</div> 



Jan Kufel – Bakalářská práce         2009 

 

 Pravda je taková, že při první fázi zobrazování a tvorby samotných grafů jsem použil kombinaci 

s verzí 1.0, a soustředil se na konfiguraci vizuální části právě tímto způsobem, který se následně 

bohužel osvědčil jako velice neefektivní a taktéž ve výsledku velice pomalý. ASP stránka se totiž po 

svém zobrazení na místě v kódu pro Silverlight doslova „zastaví“, protože zde na pozadí probíhá 

zpracovávání dat mezi XAML a JavaScript soubory. Ty však samotnou Silverlight komponentu 

nevykreslí do doby, než je veškeré čtení proměnných ukončeno. Toto je v případě rozsáhlejší množiny 

EKG dat. Hlavičku JavaScriptového soboru se specifikací Silverlightu lze vidět zde: 

 

 Další nevýhodou tohoto způsobu je fakt, že pokud dojde při čtení JavaScript souboru 

k jakékoliv chybě, ať už způsobené například programovou chybou v kódu nebo v nesynchronizaci 

přepisu souboru, Silverlight objekt se nám jednoduše neobjeví. V tomto případě nemáme žádnou 

jasnou zprávu o chybě, která zde nastala. 

function createMySilverlightControl() 

{   

    var obj = Silverlight.createObject( 

        "bioEKGGraph.xaml",         // tag zdroje SILVERLIGHT 

        parentElement,              // reference pro zakomponovani do HTML DIV tagu 

        "mySilverlightControl",             // parametr pro Silverlight. 

        {                                   // nastaveni parametru ‐ rozmery apod. 

            background:'#0493e2', 

            isWindowless:'false',           // zobrazeni v okne prohlizece 

            framerate:'24',                 // MaxFrameRate property 

            version:'2.0',                                 

            inplaceInstallPrompt:false     // automaticke nainstalovani pripadne 
odlisne verze 

        }, 

        { 

            onError:null,                   // hodnota pri stavu chyby v programu 

            onLoad:null                     // hodnota pri spusteni programu 

        }, 

        null);                               

} 



Jan Kufel – Bakalářská práce         2009 

 

6.4 Výsledná volba pro zobrazování dat 

 Výslednou volbou pro zobrazování dat je ve finále přímá integrace Silverlightu do Visual Studia 

2008. Touto integrací myslíme Silverlight Toolkit, jehož hlavní předností je integrace hlavních rysů 

vývojářského prostředí Expression Blend přímo do našeho uživatelského prostředí Visual Studia. 

 Velikou výhodou je hlavně možnost přímo psát uživatelské skripty a aplikace v programovacím 

jazyce Visual Basic nebo C#. V mém případě jednoznačně zvítězil druhý ze zmíněných. Ve své hlavní 

podstatě je Silverlight Toolkit vlastně kompletní knihovnou komponent, která je dostupná ve Visual 

Studiu k programování C# a ASP aplikací, připravená pro Silverlight. Výhodou je, že nemusíme 

v projektu například z důvodu vzhledu zbytečně kombinovat ASP a Silverlight komponenty, ale 

můžeme vlastně celou aplikaci „převést“ na Silverlight. Toolkit nabízí programátorům úplně nový 

rozměr efektivních nástrojů, vhledem k faktu, že je možno tyto komponenty vkládat a funkčně 

programovat přímo v prostředí Visual Studia, stává se práce mnohem rychlejší. 

 V prvním zmíněném případě použití JavaScriptu jako hlavního prostředku nastavování chování 

celého grafického zobrazování byla jednoznačná nevýhoda – velice pomalé chování a také nemožnost 

nacházet chyby v JavaScriptovém souboru či jiné Silverlight komponentě. U této varianty - Silverlight 

Toolkitu, je tento problém již vyřešen – program je již při kompilaci totiž schopen skočit i do 

externích souborů, které taktéž prověřuje, a nabízí nám možnost velice efektivního trasování 

programu. Dobré je, že se nemusíme tolik zaobírat obsahem JavaScriptových souborů, protože v tomto 

případě již celé chování programujeme v obsahu XAML. 

 Bohužel, i v tomto případě dochází k problémům kompatibility s vývojovým prostředím. Stejně 

jako tomu bylo u případu nainstalovaných dvou verzí Visual Studia – například verze 2002 a 2003, i 

zde probíhá podobná situace. Situace se podobným způsobem opakuje – v době vydání verze 2008 

ještě nebyl plně dostupný Silverlight 2.0, a tak se správná vzájemná spolupráce musí řešit celkem 

složitými balíčky a aktualizacemi. Bohužel mi tento fakt značně znesnadnil práci – jelikož mám 

vývojové prostředí nainstalováno na systému Windows Vista a verze Visual Studia 2008 potřebovala 

tuto aktualizaci, byl problém s instalací balíčků byl prakticky nekonečný. 
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7 Uživatelské prostředí  

 Samozřejmostí celého zadání je mimo celou aplikaci a zobrazování také navržení klientského 

uživatelského prostředí. Zvolil jsem vzhled aplikace v souladu s decentními barvami, které by měly 

korespondovat s medicínským prostředím, pro které vlastně celá aplikace slouží a je důležité, aby 

zobrazování EKG dat bylo v tomto případě přehledné a dobře čitelné. 

 Kompletní design byl navržen v grafickém editoru a následně ještě před aplikací 

odprogramován do CSS stylu, který se vyvíjel pro prostou XHTML stránku. Po dokončení 

kompletního nastavení formulářových položek, odkazových menu a všech nadpisových stylů jsem pak 

styl neimportoval do ASP stránky, přímo ve zdrojové kódu aplikace. Jednodušší použití výsledné 

realizace je pomocí možnosti Master Pages v technologii ASP, která nám umožní přímou spolupráci 

statické obsahové části (například menu + nadpisy), a zobrazované dynamické části. Tuto možnost je 

možno přirovnat například k funkci include v jazyce PHP. 

7.1 Stránka klienta 

 Jak bylo řečeno výše, kompletní design webové aplikace je navržen a přizpůsoben pro práci s 

daty. Co se týče rozložení prostředí, obsahuje hlavní odkazy na hlavní liště nahoře, přičemž ke 

každému odkazu náleží boční menu, které obsahuje také nadpis kategorie, ve které se nacházíme.  

 Prostředí by mohlo být do budoucna určitě připraveno pro budoucí použití k rozsáhlejší aplikaci 

– například komunikaci mezi lékaři a možným e-mailovým klientem, který by byl schopen předávat 

požadavky pacientů jednotlivým lékařům. 

 Jak jsme již bylo naznačeno dříve, data pro zobrazování EKG křivek se vyčítají z databáze 

webové služby. Objekt DataSet, komponenta datových doplňků vrácená metodou webové služby, 

obsahuje tabulku EcgRecord, přičemž zde existují dva sloupce:  

o typu DateTime - obsahuje časy měření 

o typu varbinary, obsahuje naměřená data 

 Sloupec typu varbinary uchovává binární data s proměnnou délkou a maximální délkou 8000 

bytů. Pro zobrazení v grafu je nutné tyto data převést na čísla typu UInt16. 
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 Metoda se připojuje ke své databázi, načte sloupec s časy měření z příslušné tabulky a těmito 

daty naplní objekt DataSet. Tento objekt metoda pak vrací jako návratovou hodnotu. 

 

 Volaná metoda webové služby pak ve výsledku vypadá takto: 

 

 

  

[WebMethod] 

public DataSet GetTimes(RecordType recordType) 

        { 

            SqlCommand sqlCmd = new SqlCommand(); 

            sqlCmd.CommandText = "SELECT CreatedOn FROM " + recordType.ToString(); 

            try 

            { 

                DataSet dataSet = SqlDatabaseUtils.QueryDataSet(sqlCmd); 

                dataSet.Tables[0].TableName = "Times"; 

                return dataSet; 

            } 

            catch (Exception ex) 

            { 

                throw new SoapException(ex.Message, new XmlQualifiedName()); 

            } 

        } 

// volani metody webove sluzby 

Guardian.DataService Service1 = new Guardian.DataService(); 

DSTimes = Service1.GetTimes(Guardian.DataService.RecordType.EcgRecord); 
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 Jak znázorňuje Obrázek 9 – EKG křivka má možnost zobrazení celého intervalu, který je poté 
postupně vykreslován v šířce, volitelné pomocí DropDownListů: 

 

Obrázek 9 - Podoba navržené podoby uživatelské aplikace 

 Těmi si určíme limity zobrazení, přičemž po každé změně nastavení se graf automaticky 

překresluje. Pro tento účel je nutné mít nastaven parametr AutoPostBack="True", který nám dynamicky 

ihned umožňuje po vybrání první hodnoty aktualizaci dat v druhém DropDownListu. Tuto akci 

znázorňuje následující kód. 
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  V závěrečné fázi jsem začal pracovat i na funkci „pan & zoom“, kterou můžeme vidět 

znázorněnou hned pod grafem, ovšem i po důkladnějším rozboru programového ladění se mi 

nepovedlo v plné míře umožnit spolupráci s výsledným EKG grafem. Pravděpodobným problémem 

byla špatná spolupráce mezi kódem Silverlight aplikace a jeho sladěním s daty.  

 Zoom funkce však může být ve své podstatě realizována i v jiné variantě, například pomocí 

komponenty Slider, a její kód vypadá takto: 

 

 Následné chování grafu pak vypadá tak, že se po jeho načtení aktivuje komponenta Slider, 

vytvořená v prostředí Silverlightu, čímž nám umožní přímou a dynamickou změnu šířky grafu. To je 

... 
 
private void ZoomChanged(object sender, RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e) 
        { 
            // nutnost počkat na načtení grafu 

     Debug.Assert(ChartArea != null && ScrollArea != null, "Zoom funkce je 
spouštěna až po kompletní inicializaci grafu"); 

 
            double zoom = e.NewValue; 
 
            UpdateChart(zoom); // aktualizování pole s funckcí ZOOM 
        } 

// funkce pro aktualizování pole s funckcí ZOOM – v % 

private void UpdateChart(double zoom) 
        { 
            ChartArea.Width = ScrollArea.ViewportWidth + (ScrollArea.ViewportWidth * 
zoom / 100.0); 
        } 
... 

 

protected void Dropdownlist1_pushed (object sender, EventArgs e) 
    { 
        // hodnota poradi v poli  

int ChosenNumberIndex = int.Parse(DropDownList1.SelectedIndex.ToString());  
          

       DropDownList2.Items.Clear(); // vynulovani pripadneho predchoziho naplneni  
 

//naplneni DropDown2 podle toho, co se vybere v prvnim 
       for (int i = 0; i < (EKGLength ‐ ChosenNumberIndex); i++)          

{ 
        DropDownList2.Items.Insert(i, EKGdata1[i + ChosenNumberIndex].ToString()); 
        } 
    } 
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výhodné zejména v případě, kdy nechceme jako nastavovací prostředek používat například tlačítka, 

kterým musíme dát jasný krok přiblížená. U Slideru si pouze nastavíme rozsah, ve kterém následně 

můžeme pracovat a zpracovávat data z grafu. 

 Samozřejmostí u výsledného řešení je díky Silverlightu možnost sledování číselných hodnot 

každého bodu grafu jak vidíme na obrázku výše – jestliže uživatel najede myší na libovolný bod EKG 

křivky, může okamžitě sledovat tuto hodnotu zvoleného bodu. 

 Díky finálnímu použití platformy Silverlight přímo ve vývojovém prostředí Visual Studia, 

můžeme si ve finále vytvořit kompletní grafickou aplikaci. I když platforma klade důraz na možnosti, 

dané technologií vektorové grafiky v zobrazování dat či animacích, můžeme si pomocí nabízených 

nástrojů nahradit prvky celé aplikace. Nabízí se nám jednotlivé grafické Buttony, DropDownListy, ale 

také DataGrid spolu s nejrůznějšími uživatelskými tabulkami, které je možno napojit přímo na náš 

datový zdroj. 
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8 Závěr 

 Hlavním tématem této práce bylo seznámení s danou platformou ASP.NET 2.0 a práce s ní 

v souvislosti se zobrazováním EKG dat, práce se záznamy pacientů, včetně celkového sladění celé 

aplikace.  

 Co se týče mého přístupu k celé problematice, soustředil jsem se zejména na zmapování variant 

na zobrazování EKG signálu, spolu s možnostmi, které jsou dané novými technologiemi. Jak je 

popsáno v průběhu práce – nabízí se nám mnoho nejrůznějších platforem, které jsou výborné na 

zpracování datových prvků a jejich následného grafického zobrazení ve spolupráci s ASP.NET 

stránkou, ovšem je jasné, že každá má své výhody a nevýhody. I přes bohatý výběr možností, účelem 

je nalezení kompromisu – varianty, která bude volně přístupná a nebude placená, ale hlavně i za cenu 

kompletního vývoje varianty, která bude schopna reagovat na případné změny zadání a použití také 

v jiné aplikaci. 

 Zmínil jsem se o možnostech Dundas Graphs, Adobe Flash a samozřejmě také platformě 

Silverlight, se kterou jsem se rozhodl blíže seznámit a realizaci EKG zobrazování provést právě s její 

pomocí. Jedná se novou platformu z dílny Microsoftu, která vznikla za hlavním účelem oživit 

webovou interaktivou díky použití vlastního způsobu renderingu a zpracování vektorové grafiky. 

Neskutečným tempem se těší obecné oblíbenosti mezi vývojáři a můžeme ji pokládat i přes počáteční 

problémy s  kompatibilitou prohlížečů za právoplatného následníka trůnu vedle Adobe Flash. 

 Vzhledem k základním znalostem jazyka C# bylo pro mne zpočátku problémem nalézt vhodný 

způsob aplikace a kooperace mezi ASP.NET a Silverlight. První verze programu byla proto založena 

v hlavní míře na editaci JavaScriptového souboru, který je majoritním zdrojem konfiguračního 

nastavení pro Silverlight. Tento způsob je výhodný zejména proto, že můžeme náš projekt ve Visual 

Studiu napojit na databázi webové služby a následně si jen celou Silverlight komponentu načíst 

pomocí HTML kódu do naší aplikace. Pak již jen zbývá vyřešit otázku předávání proměnných mezi 

JavaScriptem a naší aplikací, což se povedlo dvěma způsoby – generováním kódu JavaScriptu přímo 

pomocí ASP, nebo také pomocí session proměnných. Jak se však v další části tvorby a pečlivého 

seznámení se s platformou Silverlight 2.0 ukázalo, je tento způsob velice neefektivní a ochuzujeme se 

jím o značnou část možností, které právě tato platforma nabízí.  

 Ve finální části byla nakonec využita přímá kooperace Silverlight Toolkitu s vývojovým 

prostředím Visual Studio 2008, což nabízelo široké spektrum možností, jako hlavní je zejména 

umožnění ukládání dat z webové služby přímo do Silverlight xaml.cs souboru. Tím se značně urychlí 

celá aplikace a Silverlight má možnost číst zdrojové data svého grafu přímo ze svých proměnných. 
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Také můžeme využít řadu komponent, které se dají aplikovat do prostředí naší aplikace – od 

klasických jako jsou například DropDownList, Button nebo TextBox až po datové DataGridy a další 

uživatelské prvky. 

 Myslím, že celá uživatelské aplikace by se do budoucna dala rozpracovat do mnohem 

sofistikovanější úrovně na bázi možné komunikace mezi uživatelskými subjekty – například vzkazy 

lékařů od pacientů, zpracovávání požadavků / dotazů od pacientů, a v konečném případě i třeba 

algoritmem pro rozpoznávání stavu EKG signálu – například vady srdečního  rytmu a podpobně. 

Myslím si, že obohatit aplikaci v budoucnu o tyto prvky by bylo určitě velice efektivní, hlavně 

z důvodu zjednodušení práce jednotlivých lékařů. 

 Samozřejmým vylepšením aplikace by mohl být také rozbor platformy Silverlight 3, která má 

podle společnosti Microsoft nabízet mnohem lepší podporu a integraci do všech prohlížečů a také má 

zjednodušit práci programátora s jednotlivými komponenty. Její využitelnost bych viděl zejména 

v případě možnosti vylepšení „pan & zoom“ funkce. Jednalo by se o real-time zobrazování 

jakéhokoliv výřezu z části grafu, voleného pouhým rozšířením pole pod grafem, zejména pro účely 

detailního zkoumání případných anomálií v EKG signálu pacienta. 
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10 Extended Abstract 

 In this technology world, we can see progress practically in every place in research. In this case 

we should focus on internet applications. It is unbeliveable, how possibly someone can do lot of things 

better, and internet is in this place as a great example.  

 It could me meanless to spent lot of time to talk about progress in technology, but I do like to 

focus on mensioned internet industry – and representing graphical data. The main platform, which is 

used in this work, is ASP.NET 2.0, with very effective programming tool – the C# programming 

language. We have many posibilities to plotting the graphs, but in every case we can catch any 

disadvantage, which is coused by lot of elements. I will try to map these solutions and find the best 

one for the EKG data representing. 

 For the main prgramming of the entire application it is used the ASP.NET 2.0 platform. 

ASP.NET is the next generation ASP, but it's not an upgraded version of ASP. It is an entirely new 

technology for server-side scripting. It was written from the ground up and is not backward compatible 

with classic ASP. It is also the major part of the Microsoft's .NET Framework. 

 We work with the ECG data - Electrocardiography (ECG or EKG) - is the recording of the 

electrical activity of the heart over time via skin electrodes.[1] It is a noninvasive recording produced 

by an electrocardiographic device. The etymology of the word is derived from electro, because it is 

related to electrical activity, cardio, Greek for heart, graph, a Greek root meaning "to write". Electrical 

impulses in the heart originate in the sinoatrial node and travel through the intrinsic conducting system 

to the heart muscle.The impulses stimulate the myocardial muscle fibres to contract and thus induce 

systole. The electrical waves can be measured at selectively placed electrodes (electrical contacts) on 

the skin.  

 There a lot of questions between choosing the right choice for the graphical data representing. 

We can use for example the Dundas Graphs, Adobe Flash or the new Microsoft Silverlight. Dundas 

Graphs is a very popular choice, and we can say the best-known between commercial use. This is also 

the big disadvantage – we could not use it for ourselves as the open – source solution, and the 

customizing is disabled, too. Macromedia Flash is the best-known choice for its very good internet 

viewers compatibility, but it has also many disadvantages. For example, if we have rendered .SWF 

file, and inclused into the HTML code, it is impossibble for us to edit it. XAML of the Silverlight is 

very good solution, because it could be editted just inly in the notepad for example. 
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 Microsoft Silverlight is a programmable web browser plugin that enables features such as 

animation, vector graphics and audio-video playback that characterizes rich Internet applications. 

Silverlight provides a retained mode graphics system similar to Windows Presentation Foundation, 

and integrates multimedia, graphics, animations and interactivity into a single runtime environment. In 

Silverlight applications, user interfaces are declared in XAML and programmed using a subset of the 

.NET Framework. XAML can be used for marking up the vector graphics and animations. Textual 

content created with Silverlight is searchable and indexable by search engines as it is not compiled, 

but represented as text (XAML). Silverlight makes it possible to dynamically load XML content that 

can be manipulated through a DOM interface, a technique that is consistent with conventional Ajax 

techniques. With version 2.0, the programming logic can be written in any .NET language, including 

some derivatives of common dynamic programming languages like Iron Ruby and Iron Python. 

 The main topuc of this thesis has been meeting the ASP.NET 2.0 platform and working with it 

in the case of EKG data displaying, working with the pacients database and complete setting of all 

application. 

 If I have to talk about my watch to the application, I was focused mainly to the mapping of new 

possibilities about the EKG signal, next to the new technologies possibilities. As it has been appeared, 

there are many platforms, which could we use for the work with the EKG data and as a next step 

graphical solution, but we have to know, everyone has their advantages and disadvantages. We have to 

find the compromise, which can be easily availiable and we do not have to pay for it for the price of 

complete research of the new solution.  

 I mentioned about possibilities of the Dundas Graphs, Adobe Flash and in the main case 

Silverlight, the new platform from the Microsoft Storage, so I realized, the final solution will be best 

exactly with that. It is quite new technology, which come into existence with purpose of vitalize and 

light up the web, thanks to using their own rendering and vector graphics representing. Nowadays it is 

very popular between developers and even there were some problems with starting explorer 

compatibility, in this time it rised up and it is very good future leader on the field of vector internet 

graphic  

 In the case of starting problems with the C# programming language it was a problem for me to 

find a best choice of cooperation between ASP.NET application and the Silverligh. First draft of the 

appplication program was mainly based od editting the JavaScript file and including the Silverlight 

files into the HTML source code. This JS file is the main file for the setting and programming the 

Silverlight graph behaviour. It is very good to use it, because we can make our own ASP.NET project 

with database binding and the Silverlight is only just included component. The problems come if we 
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want to trace the program to find some bugs. We could transfer variables between ASP and SL by the 

overwriting the JS file, or by the session variables. All of these solutions are just temporary, becasue 

of very slow program run and low application effectivity.  

 As I realized in the final part of the application, it was quite difficult to find the best choice for 

the application, but I like the solution with the linear cooperation between Visual Studio 2008 and the 

Silverlight Toolkit. There are so many possibilities, for example mainly saving the data right from the 

web-service database to the silverlight xaml.cs file. Then we have our application much faster and 

work is more effective. The reason is, Silverlight graph could read the source data for their graphic 

interpretation right from the variables, set by the Silverlight itself.We can also use very wide spread of 

components, for example DropDownList, Button, RichTextBox to the database components like our 

very good known DataGrid. 

 I think all the application could be rised on the better level in the future, by the apllication of a 

few approvements. We can include to our graphical user interface some script, which could be used as 

the communication element between pacients and doctors, for example for some messages or 

requests.As the final improvement in the future, the application would have some special algorythm, 

which could recognize any symptoms of the QRS curve, and make the job for the dictors much easier. 

As next improvement I do like to apply the better script for the Pan&Zoom function – it is very easy to 

control and we could find our place of interest very fast.  

 

  



Jan Kufel – Bakalářská práce         2009 
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