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Abstrakt 

Tato práce si dává za cíl vytvořit tutoriál, kterak postupovat při tvorbě RIA aplikace za použití 

technologie Microsoft Silverlight.  Práce se bude dělit na dvě části. První je mapový portál určený 

pro menší obce, jenž je jak samostatně funkčním systémem, tak výukovým materiálem, z něhož je 

možno čerpat zkušenosti pro tvorbu dalších podobných aplikací. Druhou částí práce bude výukový 

text, určený již zkušenějším programátorům, kteří mají zkušenosti s tvorbou webových aplikací a 

technologiemi Microsoft .NET. Jako celek se má tutoriál snažit nejen osvětlit princip jednotlivých 

technologií a jejich použití, ale především jejich vzájemné propojení.  

Klíčová slova 

Silverlight, RIA, Mapový portál, Tutoriál, Informační systém, Analýza, Návrh, .NET Framework, 

MVC, C# 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis aims to create a tutorial, how to develop RIA using Microsoft Silverlight. The thesis is 

splitted into two parts. The first part consists of a map portal, designed for smaller municipalities, 

that is a self-functioning system as well as a teaching material, where from readers can draw on 

experience to create other similar applications. The second part will be a textbook, targeted on 

more experienced programmers who already have experience with creating web applications and 

Microsoft .NET technologies. As a whole, the tutorial aim is not only to introduce the principle of 

individual technologies and their usage, but especially explain their mutual interconnection.  

Keywords 
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1. Úvod 

Internet se postupem času stává stále běžnější součástí našich životů a jako takový je čím dál tím 

více ovlivňuje, ať už si to připouštíme nebo ne. Mnoho lidí si už dnes nedokáže svůj život bez 

Internetu vůbec představit a přiznejme si, že i celá naše civilizace je na informačních technologiích, 

tedy i na Internetu, závislá. Převážná většina firem již komunikuje výhradně elektronickou formou 

a bez této formy komunikace by se jejich chod mohl i úplně zastavit. 

Když se bavíme o Internetu, tedy o celé mezinárodní počítačové síti, mluvíme o nepřeberném 

množství technologií, služeb a protokolů, jež ke svému chodu tuto síť využívají. Bezesporu ale 

nejznámější a nejvyužívanější je World Wide Web, tedy celosvětová pavučina. Tím je myšlena 

množina hypertextových dokumentů, jež na sebe vzájemně odkazují a vytvářejí tak propojenou síť, 

tedy web. Pro přenos těchto dokumentů je používán protokol HTTP, jež uživatelům umožňuje tyto 

dokumenty stahovat. 

HTML je značkovací jazyk, jenž umožňuje vytvářet hypertextové dokumenty a je 

nejpoužívanějším jazykem pro tvorbu dokumentů na webu. Tento jazyk je poměrně starý (1991) 

přes řadu jeho verzí je stále primárně určen pro definici obsahu, nikoli formy. Pro tento účel slouží 

CSS styly, jež umožňují lepší kontrolu nad vzhledem dokumentu. Dokumenty jsou však čistě 

statické. Sice je můžeme na straně serveru dynamicky generovat, ale v okamžiku, kdy si je uživatel 

stáhne k sobě do prohlížeče, je jejich obsah už neměnný. K řešení tohoto problému částečně přispěl 

JavaScript, jež umožňuje práci s elementy dokumentu a dokonce i reakce na některé události, jež 

mohou být v prohlížeči vyvolány. Ačkoli se v současnosti jedná o standardní záležitost, kterou 

obsahují všechny veřejně známé a používané prohlížeče, neumožňuje programátorům a kodérům 

webových stránek takovou kontrolu nad chováním a zobrazováním stránky, jako je tomu u 

klasických X Window aplikací.  

Jak jsem již naznačil, HTML je původně určen pro tvorbu dokumentů. Postupem času, rozvojem a 

lepší dostupností technologií se však z pouhých statických dokumentů staly aplikace, jež současně 

mohou využívat milióny uživatelů a jejichž obsah je nejen dynamicky generován, ale jež jsou 

zároveň interaktivní a uživatelsky přívětivé. Bohužel i přes řadu let a vylepšení samostatné HTML 

k tomuto účelu nestačí a tak se na něj začaly nabalovat další technologie, které mají toto zajistit. 

Asi nejznámější a nejpoužívanější, s dlouhou tradicí, je Adobe Flash. Ten je možno ve formě 

zkompilovaného kódu vložit do HTML stránky ve formě pluginu, jež se následně u uživatele spustí 

a zobrazí tak požadovanou grafickou část stránky, která již není nikterak vázána omezeními 

dokumentu. Na stejném principu pracuje i novější technologie od společnosti Microsoft, 

Silverlight. Jak jsem již zmínil, aplikace se vkládá do webové stránky, což je zásadní výhoda tzv. 

RIA (Rich Internet Applications) aplikací. Záleží pak tedy pouze na vývojářích, zda svěří tomuto 

pluginu plnou kontrolu nad ovládáním aplikace, nebo zda bude dominovat webová stránka a plugin 

v ní bude pouze doplňovat potřebnou funkcionalitu. Pochopitelně bychom mohli vytvořit X 

Window aplikaci, která by komunikovala prostřednictvím internetu se serverem buď formou 

tlustého, nebo tenkého klienta, ale zde bychom ztratili onu hlavní výhodu RIA aplikací, a tedy že 
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k nim máme přístup odkudkoli, kde je připojení k internetu a webový prohlížeč. Nemusíme si nic 

instalovat. Pochopitelně musí být nainstalován software umožňující nám ony pluginy spouštět. 

1.1. RIA aplikace 

Podívejme se nyní na zásadní rozdíly RIA aplikací od běžných webových stránek. Jednak je to ona 

již zmiňovaná interaktivita. V běžném HTML dokumentu jsme vázáni pouze na několik typů prvků 

formuláře a odkazy. Pokud bychom chtěli vytvořit např. interaktivní koláčový graf, kde bychom po 

najetí myší na příslušnou výseč obdrželi detailnější informace, byli bychom v koncích. Rovněž 

velice oblíbenou, často používanou a chybějící funkcí je tzv. drag-and-drop. 

Dalším zásadním faktem je, že pokud bychom postupovali pouze pomocí HTML a HTTP, bude se 

nám vždy obnovovat celá stránka. Toto může být dosti nepříjemné, pokud uživatel využívá 

pomalejšího připojení k Internetu a tímto postupem je vlastně nucen odesílat a přijímat zbytečné 

množství informací, které přitom není vůbec nutné, jelikož ve většině případů zůstává stránka 

takřka neměnná a modifikována je jen malá část.  

Díky přenesení části logiky aplikace na stranu klienta se pochopitelně ulehčí serveru, který je 

následně schopen obsloužit větší množství požadavků a rychleji. Problém může nastat u mobilních 

zařízení s menším výkonem, kde režie na provoz pluginu může výrazně snížit odezvu celého 

systému.  

Mezi technologie pro vývoj RIA můžeme zařadit např. AJAX, Adobe Flash, Microsoft Silverlight, 

JavaFX nebo Curl. [1] [2] [3] [4] 
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2. Silverlight 

Jedná se o technologii pro webové prohlížeče od společnosti Microsoft, jež využívá platformu 

.NET. Aplikaci představuje komponenta, jež je vložena do HTML stránky a která je během jejího 

načítání stažena a zobrazena. Jedná se o podobný princip, jako např. u Adobe Flash Player či Java 

appletu. Komponenta je zkompilovaný kód, jenž se formou pluginu vloží do stránky a zobrazí. 

Tato technologie je dostupná na platformách Windows a Mac OS X, pro operační systém Linux 

existuje kompatibilní alternativa zvaná Moonlight od společnosti Novell, o které si povíme více 

v následující kapitole.  

To, že se jedná o zkompilovaný kód, nám přináší řadu výhod, ale i nevýhody. Pozitivní je, že 

nejsme vázáni limity dokumentu HTML (včetně CSS a JavaScriptu), jehož zejména grafické 

možnosti jsou omezené. Silverlight využívá klasické MVC architekty a pro zobrazování využívá 

WPF, jež pomocí srozumitelného a snadného zápisu, podobného dokumentu HTML (jedná se o 

jazyk definovaný nad XML), dokáže vytvořit uživatelské rozhraní stejné, jaké mají moderní 

desktopové aplikace, ale uvnitř webové stránky. WPF nám umožňuje vytvářet rozhraní s 

profesionálním designem, zajímavými grafickými efekty (včetně 3D), animacemi nebo dokonce 

zvukovými efekty či videem a to i v HD rozlišení. Jako takový je Silverlight přímý konkurent 

Adobe Flash. Ten je sice na trhu již déle a je využívanější, Silverlight oproti tomu vývojářům 

poskytuje zredukovanou verzi CLR, což umožňuje vytváření komponent bez nutnosti učit se nové 

programovací jazyky či technologie. Vývojáři tedy mohou používat stejné programovací jazyky a 

technologie při vytváření komponenty i kódu na straně serveru, což umožňuje snazší integraci a 

urychlení vývoje. Nevýhodou ovšem zůstává, že zkompilovaný kód není čitelný pro crawlery 

vyhledávačů.  

Celá architektura Silverlightu se skládá ze tří částí. První je XHTML stránka, v níž je komponenta 

vložena. Může se jednat o samostatně funkční stránku, kde je komponenta pouze vložena a 

vykonává nějakou část funkčnosti, kterou by bylo jinak obtížné, nebo dokonce nemožné vytvořit 

pomocí XHTML, CSS a JavaScriptu. Druhá možnost je, že stránka sama o sobě nebude vykonávat 

žádnou funkčnost a celou aplikaci naprogramujeme pomocí Silverlightu. Další částí je XAML 

soubor, jež definuje vzhled. V MVC architektuře tedy odpovídá view. Grafické rozhraní využívá 

WPF, kterému se podrobněji věnuji v jedné z následujících kapitol. Poslední částí jsou pak soubory 

s aplikační logikou, jež je psaná v některém z programovacích jazyků .NET (C#, VB). Možná se 

vám může zdát, že jsem opomněl na část aplikace zvanou model. Tu ovšem v silverlight aplikaci 

představuje WCF webová služba, jejíž kód je uložen na straně serveru, a tedy přímo do aplikace 

nepatří. Komunikaci s databází pak zajišťuje vzdálené volání těchto metod z controlleru aplikace.  

Rovněž je možno volat a reagovat na události vyvolané JavaScriptem, což umožňuje dokonalou 

integraci se stránkou. [5] [6] [7] 
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2.1. Instalace pro vývoj v Silverlightu 

Jelikož firma Microsoft poskytuje našim studentům bezplatný přístup k některým svým 

technologiím, budu všechny postupy vztahovat k vývoji pomocí Microsoft Visual Studio 2008, 

Microsoft SQL Server 2008 a Microsoft Expression Blend 3. Tento software je tedy nutno mít 

nainstalovaný dříve, než začneme se samotným vývojem. Budeme ale potřebovat ještě další věci. 

Jako první bychom měli nainstalovat balík Microsoft Web Platform. Tento balík obsahuje řadu 

nástrojů pro vývoj webových aplikací v prostředí .NET, a doporučuji jej nainstalovat i pokud se 

nechystáte vyvíjet aplikace pomocí Silverlightu.  

Pro vývoj aplikací v Microsoft Visual Studio 2008 budeme dále muset nainstalovat servisní balíček 

číslo jedna pro tento produkt  a dále pak Silverlight Tools 3.0, po jehož nainstalovaní budeme mít 

přístup ke třem novým šablonám projektu. Jsou to: Silverlight Application, Silverlight Class 

Library a Silverlight Navigation Application. Pokud máte v plánu vytvářet aplikaci, kde větsinu 

prezentace a logiky zajišťuje Silverlight, doporučuji právě tuto třetí šablonu. Oproti Silverlight 

Application se liší tím, že v projektu je již vytvořena hostící *.aspx stránka, která umožňuje 

používání navigačních tlačítek jako u běžné HTML stránky, tedy např. tlačítko zpět. Této 

problematice se podrobněji věnuji v jedné z následujících kapitol (4.4 Navigace, str. 15). 

Microsoft Expression Blend 3 je grafické vývojové prostředí, jež pro tvorbu prezentační vrstvy 

využívá značkovacího jazyka XAML, je v něm však možné vytvářet i grafická rozhraní webových 

aplikací. Vřele toto vývojové prostředí doporučuji, jelikož Microsoft Visual Studio 2008 postrádá 

designer, jímž by bylo možno efektivně vytvořit grafické rozhraní Silverlight aplikace. Kromě 

samotného vzhledu a nastavování parametrů jednotlivým elementům XAML dokumentu je možno 

také vytvářet a nastavovat metody, jež se mají volat při událostech nebo bindování dat. Vše je 

řešeno intuitivně a přehledně, je zde dokonce možno i vytvářet animace stránek. [5] [8] [9] [10] 
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3. Moonlight 

Jedná se o implementaci Silverlightu s open source licencí od společnosti Novell, jež v roce 2007 

začala spolupracovat s firmou Microsoft. Z této spolupráce však plyne i několik problému, 

především v oblasti licencí, jež jsou značně složité, a není přesně stanoveno, za jakých okolností 

lze tyto technologie bezplatně využívat. 

Moonlight je primárně určen pro operační systém Linux a jiné operační systémy na unixovém 

základě. Primární cíl je umožnit běh Silverlightu právě i na operačních systémech Linux. Jen 

doplňuji, že se jedná o součást projektu Mono. Díky spolupráci těchto dvou firem jsou pro 

uživatele operačních systémů Linux rovněž k dispozici licencované kodeky (Microsoft Media 

Pack), díky nimž lze přehrávat soubory *.wmv, *.wma a *.mp3.  

Technologie Moonlight byla poprvé uvedena 19. ledna 2009, a to v předčasném termínu. Důvodem 

byl snaha umožnit uživatelům Linuxu sledovat inauguraci Baracka Obamy online v přímém 

přenosu. Kvůli této události si tuto technologii stáhlo více než 20 000 uživatelů. Na tomto příkladu 

je dobře vidět snaha vytvořit z Linuxu plnohodnotný multimediální systém.  

Moonlight desklets přináší zajímavou možnost nativního spouštění Silverlightu formou 

desktopových aplikací. Tohoto způsobu spuštění docílíte příkazem příkazové řádky „mopen“. 

Aktuální verze projektu je Moonlight 4 (verze 3 bude přeskočena). Tento již plně podporuje API 

Silverlight 3 a částečně Silverlight 4. Rovněž je zde již zahájena podpora GPU-akcelerace a kodeku 

H.264. Rovněž je optimalizována náročnost aplikací a to jak z pohledu procesorového času, tak i 

spotřeby paměti. [11] [12] [13] [14] [15] 

3.1. Mono 

Cílem celého projektu Mono je umožnit vývojářům vytvářet aplikace kompatibilní s Frameworkem  

Microsoft .NET, a to vše za dodržení standardu ECMA. Důvody tohoto rozhodnutí byly především 

ekonomické, tedy zvýšit produktivity, snížit náklady a přitom dokázat vyvíjet multiplatformní 

aplikace, tedy nemuset stejnou aplikaci vyvíjet pro různé platformy.   

Zakladatelem tohoto projektu byl Miguel de Icaza, tehdy ještě ve firmě Ximian, kterou později 

odkoupila firma Novell, nicméně Miguel de Icaza i nadále pracuje pro firmu Novell a mimo jiné je 

zodpovědný i za projekt Mono.  

Rovněž je snahou celého projektu Mono, dosáhnout úplné kompatibility s Microsoft .NET a to 

dokonce na té úrovni, že spustitelné soubory vytvořené pod Linuxem jsou stejné jako ty, vytvořené 

ve Windows. Rovněž je zde vlastní implementace knihoven a Windows Forms.  
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Podporovány jsou jak 32-bitové, tak i 64-bitové aplikace a to v širokém spektru operačních 

systémů (Linux, Mac OS X, iPhone OS, Sun Solaris, BSD, Microsoft Windows, Nintendo Wii a 

Sony Playstation 3).  

Kromě možnosti vývoje aplikací s podporou .NET frameworku, obsahuje Mono i řadu dalších 

knihoven, jež oceníte především při vývoji aplikací pro Linux. Pro příklad uvádím knihovny Cairo, 

LDAP, Zip, OpenGL, Gtk + a POSIX. [16] [14] [18] [19] 

3.2. Instalace klientského pluginu 

Pokud chcete Moonlight využívat jako uživatel na vašem Linuxu, nejsnazší řešení je nainstalovat si 

plugin do vašeho prohlížeče Firefox. Na adrese http://www.go-

mono.com/moonlight/download.aspx si vyberte typ vašeho systému a nainstalujte rozšíření. 

Následně je vyžadován restart prohlížeče a na stejné stránce se dozvíte, že máte již nainstalovánu 

nejnovější verzi Moonlight. 

Pokud byste chtěli nainstalovat ještě kodeky pro audio a video, navštivte stránku tv.hokej.cz, nebo 

spusťte jakékoli jiné streamované video a pokuste se jej přehrát. Objeví se vám dialog pro instalaci 

kodeků, který potvrďte.  

V současné době však již všechny hlavní distribuce operačního systému Linux obsahují vše 

potřebné pro chod aplikací s podporou Mono (př. SUSE, Fedora, Red Hat a Ubuntu).  [18] 

3.3. Vývoj s využitím Moonlight 

Pro vývoj projektů pod Monem lze využít jak IDE Microsoft Visual Studio, nebo si lze 

nainstalovat .Net Framework a .Net SDK a následně použít některé z IDE s opensource licencí 

(např. SharpDevelop, Eclipse, MonoDevelop nebo zdarma pro nekomerční účely Visual studio 

express edition).  

Díky CLS je možno vyvíjet platformně nezávislé aplikace i v prostředí .NET. CLS (Commnon 

Language Specification) je v podstatě sada pravidel, které musí kompilátor dodržovat, aby bylo 

možno .NET aplikace spouštět. Hlavní vlastností je, že definuje IL (intermediate language). Jedná 

se o jakýsi mezikód, podobně jako u Javy, do kterého kompilují všechny překladače jazyků .NET. 

Kód pro chod na aktuální platformě se vytvoří buď při instalaci aplikace, nebo metodou Just-in-

time. Možný je i třetí způsob a to takzvaný EconoJIT. Ten se uplatní především na strojích s nižší 

paměťovou výbavou. V případě nedostatku paměti je kompilace pozastavena. [12] [20] 
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4. Technologie pro vývoj 

 

4.1. WPF 

Windows Presentation Foundation jsou součástí frameworku .NET, jež využívá značkovací jazyk 

XAML k vytvoření bohatého a uživatelsky přívětivého prostředí. Jedná se tak o alternativu k 

WinForms, který přináší vytváření grafického rozhraní pomocí jazyka, založeného na XML, a řadu 

dalších rozšíření. Největší přínos je zřejmě v možnosti vytvářet graficky bohaté a zajímavé 

aplikace, jež se nedrží formulářového vzhledu, ale jsou graficky daleko propracovanější a 

zajímavější. Setkáme se zde jak s vektorovou tak i rastrovou grafikou, animacemi či přehráváním 

multimediálních souborů, tak i základy 3D grafiky postavené na Direkt 3D.  

Jazyk XAML umožňuje vytvářet uživatelsky přívětivá prostředí a to velice jednoduše, rychle a 

přitom udržuje čistotu kódu. Jak jsem již řekl, jazyk je založen na XML, tvorba rozhraní tak 

připomíná tvorbu HTML dokumentu nebo spíše stránky v ASP.NET. Máme zde však daleko více 

možností, přitom nám zůstává oddělena logika od prezentační vrstvy. Ve WPF aplikacích se každá 

stránka (okno) skládá ze dvou souborů. Jeden je s příponou *.cs, jež je psán v jednom z jazyků 

CLR, a druhý *.xaml, který, jak název napovídá, obsahuje definici uživatelského rozhraní v jazyce 

XAML. 

<TextBlock VerticalAlignment="Center" Text="Hello World !!!" HorizontalAlignment="Center" 

FontSize="26"/> 

Vzhledem k tomu, že počáteční definice souboru jsou automaticky generovány vývojovým 

prostředím Visual Studia, případně Microsoft Expression Blend, nebudu se jimi hlouběji zabývat. 

Zájemci o bližší prozkoumání naleznou jistě řadu zdrojů. Takto jednoduše lze do stránky vložit text 

„Hello World!!!“, jež je centrován na střed horizontálně i vertikálně a má příslušnou velikost 

písma. Takovýchto prvků existuje celá řada, a pokud si vytvoříte vlastní UserControl, tak můžete 

použít i tu. Z těchto důvodů se budeme věnovat těm základním, nebo těm, které jsem ve své práci 

použil.  

<Button Content="Text v Tlačítku" Click="Button_Click" Width="200" Height="50"/> 

Kromě vlastností, jež se týkají vzhledu a umístění každého prvku na stránce, má většina elementů 

také události, na které lze reagovat. U tohoto tlačítka je to událost Click a metoda Button_Click, 

která se vykoná, jestliže nastane ona událost Click.  
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private void Button_Click(object sender, System.Windows.RoutedEventArgs e) 

{ 

 … 

} 

Díky strukturovanému dokumentu XAML je poměrně snadné vytvářet rozhraní, ale rovněž dopustit 

se chyby. Pokud bychom např. chtěli vložit další element do elementu Button, nastala by chyba při 

kompilaci, jelikož tento nemůže obsahovat žádné další prvky. Je tedy listem ve stromové struktuře 

dokumentu. Takovýchto prvků je většina, ale existuje několik elementů, do nichž je možno vložit 

neomezené množství dalších, a které se od sebe liší reprezentací svých potomků. Myslím, že není 

třeba připomínat, že tyto lze mezi sebou libovolně kombinovat a vnořovat, podle zásad správně 

strukturovaného dokumentu.  

  <Grid x:Name="x"> 

   <Grid.RowDefinitions> 

    <RowDefinition Height="0.69*"/> 

    <RowDefinition Height="0.31*"/> 

   </Grid.RowDefinitions> 

   <Grid.ColumnDefinitions> 

    <ColumnDefinition Width="0.6*"/> 

    <ColumnDefinition Width="284"/> 

    <ColumnDefinition Width="Auto" MinWidth="189"/>    

 </Grid.ColumnDefinitions> 

<Button Content="Button" Grid.Column="2" Grid.Row="1" /> 

  </Grid> 

Zřejmě nejpoužívanějším z těchto elementů je Grid, neboli tabulka. Tabulka je definována svými 

řádky a sloupci, jak je vidět na ukázkovém kódu. Zde je definována tabulka se dvěma řádky a třemi 

sloupci. Každému dalšímu prvku je pak potřeba určit, do které buňky tabulky patří. Podle tohoto 

zařazení se vypočítává jeho umístění. Čísla řádků a sloupců se počítají od nuly, pokud tedy není 

tento atribut definován, je považován za nulu. V elementu Grid.ColumnDefinition je ukázáno 

několik způsobů, jak definovat šířku sloupce. Buď poměrově, vzhledem k ostatním, přesně 

definovanou šířkou v pixelech nebo umožnit automatický výpočet a uvést minimální možnou šířku. 

Totéž by platilo i pro definování řádků. 

Vzhledem k tomu, že tyto prvky se chovají stejně, jako v jiných systémech, projdu ostatní jen 

zběžně a uvedu jejich hlavní charakteristiky.  

StackPanel řadí své potomky za sebe v tom pořadí, v jakém jsou zapsány a to buď vertikálně, nebo 

horizontálně. WrapPanel funguje obdobně jako zarovnání textu, potomky řadí do řádku a pokud se 

již na jeden řádek nevejdou, zalomí jej. DockPanel umisťuje své potomky tak, že je přimkne ke své 

vnitřní hraně. Poslední prvek je umístěn uprostřed. Uvnitř prvku Canvas se prvky pozicují 

absolutně, není tedy vhodné jej používat. [22] [23] [24] 
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4.2. DataBinding 

Jedná se o metodu, jak provázat data vlastností. Tedy pokud změníme data ve zdroji, změní se i 

hodnota provázané vlastnosti. Je to tedy způsob, jak v XAML pracovat s daty.  

<TextBox Name="zdroj" Text="Ukázkový text." /> 

<TextBlock Text="{Binding ElementName=zdroj, Path=Text}" /> 

Tento jednoduchý kód nám poslouží pro pochopení, jak DataBinding funguje. TextBox se jménem 

zdroj představuje formulářové pole pro vkládání textu. Text je zde již předvyplněn, lze jej ale 

libovolně měnit. Oproti tomu TextBlock představuje pouze pole, ve kterém je text zobrazen, bez 

možnosti, aby jej uživatel přímo měnil. Nicméně jsme však na jeho vlastnost Text použili 

DataBinding a provázali tak tuto vlastnost s vlastností Text zdrojového elementu. To má za 

následek, že text zobrazený v TextBlocku nabývá stejné hodnoty, jako text ve zdroji a to i pokud 

jej uživatel změní, automaticky se změní i provázaná vlastnost. Podívejme se ale blíže, jak 

k provázání vlastně došlo. Nejprve byl uveden element, jenž byl zvolen jako Kontext pro binding a 

následně v něm vybrána vlastnost Text. Zrovna tak jsme mohli vybrat kteroukoli jinou vlastnost 

(např. barvu nebo šířku), to by ovšem názorně neukazovalo princip DataBindingu. Pokud bychom 

ovšem měli dva TextBoxy, kterým uživatel může měnit hodnotu textu, situace by vypadala 

následovně. Pokud by byla měněna hodnota ve zdrojovém prvku, měnila by se hodnota provázané 

vlastnosti s každým stiskem klávesy. Obráceně se však změna projeví, až když TextBox 

s provázanou vlastností přestane být aktivní, tedy uživatel např. klikne do jiného prvku.  

Chování DataBindingu lze měnit a to pomocí parametru Mode. Ten určuje způsob synchronizace 

dat. Výchozí hodnota je „TwoWay“. Ta zajišťuje chování provázaných dat tak, jak jsem je popsal 

výše. „OneWay“ znamená, že změny jsou distribuovány pouze ve směru ze zdroje k provázané 

vlastnosti. Opačným směrem hodnoty ve zdroji změnit nelze. Poslední hodnotou je „OneTime“. 

V tomto případě se synchronizace dat provede pouze po startu, dále během chodu aplikace se již 

neprovádí.  

UpdateSourceTrigger je parametrem, jenž ovlivňuje, kdy bude docházet ke změně dat ve zdroji po 

změně provázané vlastnosti. Výchozí hodnota je „LostFocus“. Její fungování jsem popsal již výše, 

tedy že ke změně zdrojové vlastnosti dochází až poté, kdy element s provázanou vlastností přestane 

být aktivní. Oproti tomu při použití hodnoty „Explicit“, je hodnota ve zdroji změněna pokaždé, 

když zavoláme metodu UpdateSource. Poslední možnou hodnotou je „PropertyChanged“. Ta 

funguje stejně v obou směrech. Změna hodnoty se tedy projeví okamžitě na obou koncích 

v kterémkoli směru. 

Situace, již jsme popsali na začátku této kapitoly je poměrně triviální a v praxi bychom si s ní 

dozajista nevystačili. Posloužila nám však k pochopení, co to vlastně DataBinding je. Zdaleka 

nejčastěji však budeme chtít provazovat vlastnosti nějaké naší třídy, kterou jsme si vytvořili, nebo 

kterou jsme získali po dotazu do databáze a jejím přenosu pomocí WCF. V pozdější kapitole si 

ukážeme, jak na základě těchto tříd lze automaticky vygenerovat celý formulář (4.9 DataForm, str. 
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25), nicméně metoda DataBindingu je univerzální a i při vytváření formulářů ji využijeme při 

tvorbě vlastních šablon. Podstatné je, že námi vytvořená třída, jejíž vlastnosti chceme provazovat, 

musí implementovat rozhraní INotifyPropertyChanged. To nám zajistí, že budeme moci 

oznamovat, že vlastnost byla změněna. Tedy pokud změníme hodnotu vlastnosti během chodu 

programu, např. pokud obdržíme data z databáze, změní se nám i hodnota ve formuláři. To 

zajistíme voláním metody NotifyPropertyChanged, tak jako v následujícím ukázkovém kódu. 

Pokud bychom to neučinili, data ve formuláři by zůstala stejná i po jejich změně v našem objektu.  

public class testObject : INotifyPropertyChanged 

    { 

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 

 

        private string login = "demo"; 

        public string Login 

        { 

            get { return this.login; } 

            set  

 {  

  this.login = value; PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs  

  (("Login") 

 } 

        } 

 

        private string heslo = "heslo"; 

        public string Heslo 

        { 

            get { return this.heslo; } 

 set  

 {  

  this.heslo = value; PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs  

  ("Heslo");   

 } 

        } 

} 

Vytvoříme tedy událost PropertyChanged, která se aktivuje, pokud se pokusíme změnit hodnotu 

v některé z vlastností. Tedy v jejich „set“ metodách.  

Pokud tedy máme takovou třídu připravenou, Musíme ji vložit jako DataContext buď celé stránky, 

nebo některého z rodičovských prvků toho, se kterým chceme vlastnost svázat.  

this.DataContext = new testObject(); 



14 

 
Nyní nám již nic nebrání svázat vlastnosti s některými prvky stránky a nastavit, jak pro ně má 

DataBinding fungovat. [25] (26) 

<TextBox Text="{Binding Path=Login, Mode=TwoWay, UpdateSourceTrigger=Explicit}" /> 

<TextBox Text="{Binding Path=Heslo, Mode=OneWay }" /> 

4.3. Vlastní ovládací prvek 

Vývojové prostředí Microsoft Visual Studia 2008 přináší sice základní balík ovládacích prvků, 

který můžeme využívat, nicméně celkové množství, jež se vyskytuje na internetu, je prozatím spíše 

menší a většina z nich je zpoplatněných. Proto může nastat případ, kdy budeme chtít použít nějaký 

speciální ovládací prvek a kdy nám všechny dostupné nebudou stačit. V tu chvíli přichází čas 

vytvořit si svůj vlastní.  

Ovládací prvek se vkládá do stránky a má své vlastní grafické rozhraní. Klasické ovládací prvky 

jsou tedy např. tlačítka, formulářové prvky nebo posuvníky. Základní princip spočívá v tom, že tyto 

zapouzdřené kusy kódu můžeme libovolně používat v kterémkoli jiném projektu. Pokud si jej tedy 

jednou vytvoříme a umožníme dostatečnou parametrizaci, stačí jej už pouze používat a 

implementace vnitřní funkčnosti nás již nezatěžuje. Stejně tak můžeme použít i prvky cizí, jejichž 

vnitřní kód jsme nikdy neviděli. 

Když jste používali některý z prvků, jež jsme si zatím ukázali, jistě jste si díky našeptávači všimli, 

že obsahuje velké množství vlastností, metod a událostí. Abychom si ušetřili práci s jejich 

implementací a přitom byly naše ovládací prvky plnohodnotné, existují dvě předpřipravené řešení, 

jež nám práci usnadní. Jedná se o Templated Control a User Control. První z nich má široké využití 

a použití si ukážeme při vytváření formulářů (4.12 DataForm – pokročilé funkce, str. 30). Princip 

spočívá v tom, že se jedná o CustomControl, kde máme striktně oddělenu logiku od prezentace. 

Vývojář tedy pracuje především na tvorbě logiky, zatímco volbu grafické prezentace si může každý 

zvolit libovolně. Templated Control pak využívá jakýchsi bloků, jež obsahují prvky a grafický 

vzhled definovaný pomocí XAML, tedy šablon, které si každý může sám vytvořit. Použití lze vidět 

např. u formuláře (DataForm), kdy si můžeme sami vytvořit vzhled formuláře pro akce editace, 

vytvoření nové entity či pro hlavičku. Rovněž třeba u tabulky (DataGrid) si můžeme vytvořit 

vlastní sloupce a nastavit jim vzhled. UserControl je oproti tomu jednodušší, v podstatě se jedná o 

kus stránky, různě poskládaný z jiných prvků. Právě tomuto druhu CustomControl se zde budeme 

věnovat, proto si pro ukázku představme formulář pro přihlášení uživatele.  
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Obrázek 1: Vlastní ovládací prvek - Přihlášení 

Nový prvek vytvoříme pomocí menu „Add / New Item“ a zde zvolíme „Silverlight User Control“. 

Tím dosáhneme toho, že se nám vytvoří dva nové soubory. Stejně jako u celé stránky, i zde je to 

*.xaml a *.xaml.cs. Rozdíl je pouze v tom, že třída v souboru *.xaml.cs dědí ze třídy UserControl. 

Co se týče souboru *.xaml, jeho tvorba je totožná s tvorbou stránky a pomocí IDE Microsoft 

Expression Blend si můžeme snadno vytvořit libovolný design. Podle toho, jak si tento soubor 

vytvoříme, se bude prvek zobrazovat po vložení do stránky. Záleží tedy pouze na vás, jak 

komplexní bude. Rozhodnutí záleží na tom, jestli se jedná spíše o jednorázovou záležitost, nebo 

zda hodláte tento prvek používat často a opakovaně, čí jej dokonce distribuovat. V tom případě 

nelze použít pevný design, ale je nutno jej parametrizovat. Můžeme si vytvořit vlastnosti, které 

budou určovat např. barvy prvku, co se má zobrazit na pozadí a podobně, druhou možností je 

použít TemplatedControl. [27] [28] 

4.4. Navigace 

Ve verzi Silverlight 3 je k dispozici již plně funkční framework, jež nám umožňuje nejen tvorbu 

systémů s přechody mezi stránkami, jak je známe např. z aplikací vytvářených pomocí HTML, ale 

s funkčností a možnostmi RIA aplikací, jako je třeba předávání parametrů pomocí URL nebo 

možnost vracet se na předchozí stránku pomocí funkčních tlačítek prohlížeče. Při tom neztrácíme 

nic z možností, jež nám Silverlight nabízí, pouze je rozšiřuje.  

Základním elementem pro tuto funkčnost je prvek WPF s názvem frame. Tento prvek do sebe 

vkládá obsah stránky, na níž se chceme přesměrovat, a následně jej zobrazuje. Princip je podobný 

jako u starších systémů, jež využívaly jazyk HTML. Existuje zde hlavní stránka aplikace, jež 

v sobě obsahuje tento prvek typu frame, jenž zabírá v zobrazované hlavní stránce určitou plochu, 

do níž se vloží obsah samotné stránky. Jde tedy o opačný přístup, než například při navigaci 

v systémech ASP.NET, kdy k dané stránce přiřazujete její Master page. Zde máte naopak hlavní 

stránku a do ní zobrazujete stránky s daným obsahem. V podstatě se na principu nic nemění, jedná 

se spíše o jiný pohled na tento problém.  

xmlns:navigation="clr-namespace:System.Windows.Controls; 

assembly=System.Windows.Controls.Navigation" 

Zde můžete vidět kód, jenž je nejprve nutno vložit do hlavního elementu stránky. Vzhledem 

k tomu, že jazyk XAML je založen na metajazyce XML, je zřejmý význam tohoto kódu. Tedy že 
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kód vytvoří nový namespace, jež se bude v dokumentu používat a určí zdroj, kde je uložena 

definice pro přípustné prvky. 

<navigation:Frame x:Name="MainContent" Source="/Views/Home.xaml" /> 

Na tomto ukázkovém kódu můžete vidět, jak vypadá zdrojový kód navigačního framu. Můžete si 

rovněž povšimnout, že název elementu frame je přístupný přes namespace navigation, jež jsme si 

předem připojili k dokumentu. Parametrem x:Name definujeme název elementu, lépe řečeno název 

ukazatele na objekt, jež se posléze z daného předpisu vytvoří. K prvkům pak můžeme přistupovat 

jako k objektům i z druhé části stránky, jež je v odděleném souboru s totožným názvem, jen 

končící příponou *.cs. Jedná se tedy o jedinou třídu, jež je rozdělena do více souborů, přičemž 

jeden využívá jazyka XAML a druhý jazyka, jež si autor zvolí pro tvorbu projektu (klasicky C# 

nebo Visual Basic). Rovněž parametr name je obsažen v namespace, jež je zapsán jako parametr 

hlavního elementu stránky, a tuto definici si můžete dohledat, není však třeba se tím blíže zabývat, 

jelikož tento kód je již automaticky generován při přidání hlavní stránky pomocí Visual Studia. 

Parametr Source pak udává, jaká stránka se má načíst jako výchozí při startu aplikace. Existují 

samozřejmě další parametry, jež můžete nastavit, těmito se ale zabývat nebudeme, jelikož je jich 

velké množství, jejich chápání je intuitivní a krom toho jde ve většině případů o nastavení 

zobrazení, jež lze provést pomocí WYSIWYG editoru Expression Blend. 

this.MainContent.Navigate( new Uri( "/Views/Home.xaml", UriKind.Relative ) ); 

Jedna z možností, jak provést změnu zobrazované stránky v elementu frame je použít v metodě, jež 

se provede po určité události (nejčastěji po kliknutí na určité tlačítko, nebo na položku v menu), 

výše uvedený kód. Tento zajistí změnu obsahu daného framu. Jak můžete vidět, tak v kontextu 

dané třídy, vyvolané klíčovým slovem this, se nachází ukazatel na instanci objektu typu frame, jež 

nese shodné jméno s elementem, jenž jsme si definovali v XAML části třídy. Nad tímto objektem 

zavoláme jeho metodu Navigate, jež zajišťuje přesměrování. Parametry pak jsou objekt třídy Uri 

s adresou stránky, na níž se chceme přesměrovat a určení typu přesměrování. V tomto případě jde o 

relativní adresu, cesta ke stránce je tedy vztažena k umístění samotné hlavní stránky. Pro zadání 

absolutní adresy se pak volí parametr UriKind.Absolute. 

<HyperlinkButton NavigateUri=""/Views/Home" TargetName="ContentFrame" /> 

Druhou alternativou k předešlému kódu je definovat přesměrování v XAML kódu stránky. Slouží 

k tomu element s názvem HyperlinkButton, neboli hypertextový odkaz. Tato varianta je však 

vhodná především tam, kde nedochází ke změně odkazované adresy. Není tedy vhodná tam, kde 

spolu s adresou předáváte např. i určitá data. Klasicky to bývá id číslo zobrazovaného prvku. 

TargetName udává frame, v němž se má odkazovaná stránka zobrazit a NavigateUri pak adresu 

v této stránce, zde však bez přípon.  

Toto by bylo zřejmě vše, co budete potřebovat pro nastavení hlavní stránky aplikace, jež zůstává 

zobrazena, zatímco obsahové stránky se mění. Nyní se tedy podíváme na to, jakým způsobem 
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vytvářet a přidávat do projektu tyto stránky s obsahem. Pomocí pravého tlačítka myši a volby 

„Add/New Item“ vložíte do projektu novou stránku. V ní pak vyberte kategorii „Silverlight“ a 

„Silverlight Page“, jež vhodně pojmenujte.  

 

Obrázek 2: Vytvoření stránky 

Nyní tedy máte stránku, na níž se můžete odkazovat. Stačí už tedy jen vytvořit její vzhled a 

funkčnost. Tímto se ale budeme zabývat v dalších kapitolách. Ještě by bylo vhodné dodat, že 

zanořování stránek pomocí elementu frame je možné i ve stránkách, jež jsou již samy zanořeny. Je 

ovšem otázkou, do jaké míry je toto počínání vhodné a zda bude takto vytvořená aplikace 

přehledná. [29] 

4.4.1. Předávání parametrů mezi stránkami 

Důležitou součástí systému založeného na přesměrovávání mezi stránkami je možnost předávání 

dat mezi nimi. Tyto data nebývají příliš obsáhlá, nejčastěji číslo nebo řetězec, proto nejjednodušší 

možnost, jak je předat následující stránce je pomocí parametrů URL adresy.  

www.mujsilverlightsystem.cz/UkazkovaStranka?id=4 

Zde vidíte ukázkovou URL adresu, jež odkazuje na stránku UkazkovaStranka.xaml, jež je vložena 

do hlavní stránky aplikace a je jí předán parametr, jehož jméno je id a nabývá hodnoty čtyři. 

  

http://www.mujsilverlightsystem.cz/UkazkovaStranka?id=4
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KeyValuePair<string, string> kvp =  

new KeyValuePair<string, string>("isSet", "true"); 

 

if (NavigationContext.QueryString.Contains(kvp)) 

{ 

TitleLabel.Content = 

NavigationContext.QueryString[„isSet“].ToString(); 

} 

Nyní si vysvětlíme význam kódu. Objekt třídy KeyValuePair využijete při práci s asociativními 

poli, kdy je prvek identifikován místo číselným indexem pomocí unikátního textového řetězce. 

V našem případě je to řetězec „isSet“. Vytvoříme tedy objekt, v jehož konstruktoru zadáme název 

klíče, což je textový index v poli, a jeho hodnotu. Pomocí NavigationContext.QueryString lze 

přistupovat k parametrům URL adresy. Metoda Contains vrací boolovskou hodnotu true nebo false 

podle toho, zda je daný prvek, jež jsme si předem definovali, v poli obsažen. Toto slouží pro 

kontrolu, zda je parametr URL adresy zadán. Samotné tělo konstrukce if slouží k obsluze všeho, co 

je potřeba vykonat v případě, že je daná dvojice klíč / hodnota nalezena.  

NavigationContext.QueryString.ContainsKey("id"); 

Metodu ContainsKey lze použít tam, kde nevíme, jaké hodnoty bude daný parametr nabývat, např. 

u parametrů s číselnou hodnotou. Tímto způsobem pak zjistíme, zda byl daný parametr do adresy 

zadán a je tedy v poli obsažen a není podstatné, jaké hodnoty při tom nabývá.  

using System.Windows.Navigation; 

Ještě je třeba podotknou, že pro využívání přístupu k parametrům adresy a dalším funkcím je 

potředa připojit ke třídě tuto knihovnu. [29] 

4.5. Microsoft SQL Server 2008 

Tento server je studentům naší katedry k dispozici zdarma, je proto možno jej využít. Zároveň 

poskytuje veškerou potřebnou funkcionalitu na dobré úrovni, jíž je potřeba k tvorbě systémů 

v technologii Silverlight. Především se jedná o ukládání binárních dat, obrázků a dokonce i 

možnost uložení prostorových dat. Velkou výhodou je rovněž možnost mapování tabulek na třídy, 

jež jsou následně používány v logice projektu a jež jsou pomocí Visual Studia automaticky 

generovány. Odpadá tedy jejich zdlouhavé ruční psaní, což značnou měrou šetří čas. Této 

technologii se však věnuji v pozdějších kapitolách textu. 

Součástí instalace je Microsoft SQL Server Management Studio, což je nástroj, jež umožňuje 

rychlou a efektivní správu databází, tabulek, uživatelů, práv a všeho, co můžeme potřebovat. Téma 

administrace serveru je velice rozsáhlé a je o něm napsána řada knih. V příloze naleznete informace 

o základním nastavení a vytvoření databáze, zde si však povíme něco o pokročilejších technikách 

nastavení. 
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Pokud budete v tabulkách používat číselný atribut id, pak zcela jistě budete vyžadovat, aby při 

přidání záznamu do tabulky se toto id-číslo automaticky zvýšilo. Toho docílíte následovně. Pokud 

kliknete na zvolený sloupec, v dolní části se zobrazí záložka Column Properties. V seznamu 

vlastností vyhledejte Identity Specification. V ní pak změňte hodnotu u IsIdentity na Yes. Identity 

Increment pak udává, po jakých skocích se má tato hodnota automaticky zvyšovat při každém 

vložení nového záznamu. Identity Seed je pak počáteční hodnota, jež se přiřadí prvnímu vloženému 

záznamu. Ještě nutno dodat, že toto je možné provést pouze u sloupců s celočíselným datovým 

typem. 

Velmi často se vám může rovněž stát, že budete potřebovat omezit prostor hodnot, jež může daný 

atribut nabývat. U SŘBD systému MySQL je toho dosaženo pomocí datového typu enum. Tady 

jsou definovány přípustné hodnoty pro daný sloupec. Tento datový typ zde však chybí. Tato 

funkcionalita však není opomenuta, ba dokonce je rozšířena o další možnosti. Pokud si v Object 

Exploreru vyhledáte příslušnou tabulku, a zobrazíte-li její obsah, nachází se zde mj. složka 

Constraints, která obsahuje právě tato již zmiňovaná omezení. Vytvoření omezení je stejné jako u 

jiných postupů. Nastavení parametrů je intuitivní a srozumitelné, významný je pouze řetězec, jenž 

definuje omezující pravidla. 

([user_group]='user' OR [user_group]='writer' OR [user_group]='admin') 

Takto vypadá omezující pravidlo pro sloupec s názvem user_group kterému jsou přiděleny 

přípustné hodnoty. Jednotlivé hodnoty jsou odděleny logickými operátory. Docílili jsme tak 

stejného efektu, jako při použití datového typu enum v SŘBD MySQL. Pomocí této metody však 

lze též vytvářet požadavky na unikátnost obsahu v buňce sloupce, ověřovat hodnoty několika 

atributů současně a na základě toho povolit příslušnou hodnotu nebo nastavení přípustného 

rozsahu. [30] 

Důležitou součástí každé tabulky je její primární klíč. Jeho zvolení je velmi jednoduché. 

V designeru tabulky, např. při jejím vytváření, označte ty řádky, jež reprezentují vlastnosti sloupců, 

které mají tvořit primární klíč tabulky. Poté klikněte pravým tlačítkem myší a zvolte možnost Set 

Primary Key. Ještě podotýkám, že sloupce tvořící primární klíč nesmějí nabývat hodnoty null. 

Samozřejmě se samotnými tabulkami bychom si nevystačili. Pro korektně vytvořenou databázi je 

nutno zadat vztahy mezi tabulkami. Toho docílíme definováním cizích klíčů tabulek. Tyto klíče 

definují, že hodnota daného sloupce koresponduje s hodnotou primárního klíče jiné tabulky. Je 

přípustné odkazovat se i na sloupec, u kterého je zaručeno, že jeho hodnoty jsou unikátní. Tohoto 

dosáhnete tak, že v designeru tabulky vyberete sloupec, kliknete pravým tlačítkem a zvolíte 

položku Relationships. Pomocí tlačítka Add vytvoříte novou vazbu mezi tabulkami, a pokud 

v pravém seznamu kliknete u položky Tables And Columns Specification na tlačítko se třemi 

tečkami, zobrazí se dialogové okno pro specifikaci tohoto vztahu. Ještě doplním, že ve sloupci 

Primary key table určujete tabulku a sloupce, na které se budete odkazovat, zatímco v pravém 

sloupci specifikujete, které sloupce obsahují referenční hodnoty do tabulky vlevo.  
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Vzhledem k tomu, že budeme potřebovat, aby Visual Studio za nás vygenerovalo třídy, jež budou 

mapovány na tabulky do databáze, bylo by výhodné, abychom měli vygenerovány i třídy, které 

dostaneme spojením několika tabulek dohromady. Toho dosáhneme tím, že si vytvoříme tzv. 

pohled. Jde v podstatě o tabulku, kterou bychom dostali pomocí SQL dotazu s využitím funkce 

join. Fyzicky tato tabulka neexistuje, lze s ní ale pracovat, jako s klasickou databázovou tabulkou a 

při změně nebo přidání hodnot v původních tabulkách se změní i hodnoty v pohledu. Jak tedy tento 

pohled vytvořit. Opět pomocí Object Exploreru. Rozevřete rolovací nabídku vaší databáze a v ní se 

nachází záložka Views. Pomocí pravého tlačítka v ní vytvoříte nový pohled. Zobrazí se vám 

designer, pomocí něhož si můžete zvolit, jak má vaše výsledná pohledová tabulka vypadat. Nejprve 

zvolte všechny tabulky a ostatní prvky, jež budete chtít použít. V horní části se vám následně 

zobrazí diagram zvolených tabulek včetně jejich relací, jež jste definovali pomocí cizích klíčů. 

Zaškrtněte ty sloupce, jež chcete mít v pohledu, popřípadě můžete níže v jejich seznamu zvolit 

jejich nová jména, pokud by například docházelo ke kolizi jmen u sloupců různých tabulek. Pokud 

v designeru kliknete pravým tlačítkem na vazbu tabulek, máte možnost nastavit, aby se použily 

všechny záznamy z určité tabulky, i když nebudou mít svůj obraz v tabulce druhé. [31] 

 

Obrázek 3: Vytvoření view 

4.6. Zpracování dat 

Nejčastějšími činnostmi při vytváření každého informačního systému jsou přenos dat do databáze, 

jejich validace a opačně, přenos dat z databáze a jejich zobrazení. V této kapitole se budeme 

zabývat právě těmito základními činnostmi. Pokusím se vám nastínit proces tvorby formuláře v 

takovém pořadí, jak byste jej měli provádět, abyste dosáhli co nejvyšší efektivnosti práce a jak 

byste měli postupovat téměř vždy.  
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4.6.1. Mapování tříd 

Pokud tedy máme databázi připravenou, můžeme začít s vytvářením samotného systému. Ten se 

skládá ze dvou projektů. Jedním je samotná klientská aplikace, vytvořená pomocí technologie 

Silverlight a druhým je webová aplikace v ASP.NET, která slouží jako hostitelská stránka pro 

komponentu Silverlight aplikace. Vzhledem k tomu, že by bylo nebezpečné, nechat přistupovat 

komponentu, která je spuštěna na straně uživatele, přímo k databázovému serveru, komunikaci 

s databází tedy zprostředkujeme pomocí webových služeb. Tomuto tématu se věnuje následující 

kapitola. Z toho, co jsem již napsal je zřejmé, že funkce pro přístup k databázi budou 

implementovány ve webovém projektu, založeném na technologii ASP.NET.  

Visual Studio nám nabízí dva nástroje pro automatické generování tříd podle tabulek databáze. 

Prvním je ADO.NET Entity Data Model a druhým je LINQ to SQL. Oba nástroje si jsou v řadě 

věcí podobné, existují zde však i odlišnosti. Jelikož jsem ve svém projektu používal LINQ to SQL, 

budu se nadále zabývat tímto nástrojem. 

Kliknutím pravým tlačítkem na webový projekt v Solution Exploreru Visual Studia a zvolením 

„Add/New Item“ se vám otevře dialogové okno pro výběr druhu nového prvku projektu. Zde zvolte 

kategorii Data a šablonu s názvem LINQ to SQL classes. Tímto vytvoříte nový *.dbml soubor, jenž 

nám zajistí ono již zmiňované mapování. Pokud otevřete tento soubor, zobrazí se vám designer, 

pomocí něhož si zvolíte, které tabulky budete využívat.  

Nejprve je však nutno připojit se k databázi, již jsme si vytvořili v MS SQL Serveru. Otevřete 

Server Explorer a u položky Data Connections zvolte Add Connection. Zde musíte zadat název 

instance serveru, k níž se budete připojovat. Pokud budete chtít použít výběrové pole místo ručního 

zadávání, může tato operace chvíli trvat, jelikož se musejí dané instance nejprve vyhledat. Vyplňte 

jméno a heslo a zvolte databázi, již chcete využívat. Po této operaci se ve stromové struktuře Server 

Exploreru objeví vaše databáze jako dceřiný uzel k Data Connections. Struktura je obdobná, jako v 

Microsoft SQL Server Management Studiu. 

Pro vygenerování tříd podle tabulek je stačí v Server Exploreru vyhledat a přetáhnout do designeru 

*.dbml souboru. Po uložení změn jsou třídy automaticky vygenerovány, automaticky jsou 

zachovány i vztahy tabulek definované pomocí cizích klíčů. Stejným způsobem se generují třídy i 

pro pohledy. [32] [33] 

 

Obrázek 4: Mapování tříd - Designer 
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4.7. WCF služby 

Nejprve by bylo vhodné říci, co jsou to webové služby. Jak již sám název napovídá, jedná se o 

funkce, jež nějaká společnost nabízí veřejnosti prostřednictvím webu. Nejedná se však o běžné 

HTML stránky, jak je známe, ale o rozhraní pro aplikace, jelikož jsou přenášena data, o jejich 

prezentaci se stará až aplikace, jež službu využívá. Princip, jenž potřebujeme znát je jednoduchý. 

Aplikace chce poslat požadavek službě. To, jakým způsobem tuto službu najde nebo jak zjistí její 

specifikaci, není v tomto případě podstatné, jelikož pro samotné používání toto znát 

nepotřebujeme. Služba na serveru poskytuje řadu funkcí, jež je možno využívat a podobně jako u 

klasických programových funkcí a metod bývá potřeba předat jim nějaké vstupní parametry. Tyto 

parametry jsou vloženy do zprávy, jež má podobu XML dokumentu, do patřičného elementu a 

prostřednictvím http protokolu odeslány na server. Nutno dodat, že pokud bychom chtěli takto 

odeslat např. objekt, je nutná jeho předchozí serializace, tedy převedení do podoby řetězce, jež se 

dá vložit do dokumentu a posléze opět převést na objekt. Ten příjme tento požadavek, přečte 

z XML zprávy patřičné parametry a předá je své vnitřní funkci, jež je již implementována jako 

klasická metoda třídy nebo podprogram. Po jejím vykonání je její návratová hodnota opět vložena 

do XML zprávy, ovšem v trochu jiném formátu, jenž odpovídá odpovědi na požadavek, a odeslána 

aplikaci, která zaslala požadavek. Tato si opět ze zprávy vyextrahuje odpovídající návratovou 

hodnotu a může s ní volně pracovat. Takto je tedy možno využívat funkcí vzdálených a cizích 

systémů podobným způsobem, jako by šlo o volání lokální. Nutno ještě podotknout, že v případě 

Silverlightu je potřeba vykonávat tyto metody asynchronně, jelikož díky zpoždění na síti a 

vytíženosti cizích serverů mohou být prodlevy mezi požadavkem a odpovědí poměrně vysoké. Jak 

se s tímto faktem vypořádat je popsáno v následujících kapitolách.  

4.7.1. Připojení WCF služby 

V principu se jedná o webovou službu, jejíž vytváření nám usnadňuje řada předpřipravených 

softwarových produktů. Je tedy zřejmé, že její implementace a chod probíhají na straně webové 

aplikace. 

Pro vytvoření služby již mámě ve Visual Studiu vytvořen nástroj „Silverlight-enabled WCF 

Service“, díky němuž je celý proces tvorby WCF služby velice snadný. Přidáte jej opět pomocí 

menu „Add/New Item“. Službu si můžete libovolně pojmenovat a pro snazší orientaci a 

přehlednost kódu doporučuji si vytvořit služeb několik, např. pro práci nad každou databázovou 

tabulkou, nebo podle tematických okruhů. Služba v naší aplikaci zprostředkovává přístup právě 

k databázi a v komponentě pak využíváme pouze zástupný objekt, který nám zajistí přenos a 

deserializaci dat prostřednictvím webové služby. To znamená, že WCF služba zaujímá místo 

modelu (v MVC architektuře). 

  



23 

 
[ServiceContract(Namespace = "")] 

[AspNetCompatibilityRequirements(RequirementsMode = 

AspNetCompatibilityRequirementsMode.Allowed)] 

    public class test 

    { 

        [OperationContract] 

        public void DoWork() 

        { 

            return; 

        } 

    } 

Toto je nejjednodušší třída služby, jež se automaticky vygeneruje po jejím vytvoření. Každá 

metoda, kterou budeme chtít následně volat ve své komponentě jako vzdálenou, musí být 

deklarována jako metoda této třídy (pouze pro tuto WCF službu). Ne každá metoda ovšem musí být 

viditelné jako vzdálená. Toho docílíme tak, že před její definici uvedeme „OperationContract“. 

Pochopitelně v třídě mohou být metody pro pomocné výpočty nebo private metody, které slouží 

pouze pro zpřehlednění a zefektivnění kódu, nebudou tedy nikdy přímo volány silverlightovou 

komponentou.  

Jak jsem již řekl, tak webovou službu z hlediska naší aplikace využíváme jako model, každou 

metodu tedy využijeme pro nějakou specifickou práci nad databází, XML souborem nebo 

libovolným datovým úložištěm. Jelikož se jedná již o webovou aplikaci běžící na serveru, přístup 

k těmto zdrojům není nikterak limitován (tak jako u silverlightové aplikace, jež běží u uživatele) a 

lze tedy pracovat stejně, jako by se jednalo o ASP webovou stránku.  

Nyní se podíváme na využití této webové služby v klientské komponentě. Opět zde máme několik 

předpřipravených nástrojů, které nám práci zjednoduší a díky Silverlight-enabled WCF service se 

nemusíme starat ani o generování zástupných objektů. Nejprve si ovšem musíme vytvořit referenci 

na službu, jíž budeme využívat. Díky tomu, že se jedná o službu webovou, můžeme využít klidně i 

serverů třetích stran. Referenci přidáme pomocí menu „Add Service Reference“. Zde již buďto 

zadejte adresu, na níž služba běží, nebo si ji můžete vybrat z lokálních služeb tlačítkem „Discover“. 

To oceníte především během vývoje systému. Pak stačí vybrat ze seznamu služeb a zvolit si 

vhodný namespace, do kterého se vygeneruje zástupný objekt. Je nutno zdůraznit, že objekty se 

vytváří jednorázově, a pokud změníte, nebo upravíte některou z viditelných metod nebo přidáte 

novou, musíte je vygenerovat znova. Generování však probíhá na základě XML definice, která je 

veřejně viditelná na webu, ujistěte se proto, zda jste aktualizovali i běžící službu a ne pouze 

zdrojové soubory.  

Webovou službu máme tedy připravenou, máme vygenerovaný i zástupný objekt, který nám 

usnadňuje komunikaci se službou, a nyní můžeme přistoupit k tomu, jak s tímto objektem pracovat.  

ServiceReference.testClient cli = new 

silverlight_test.ServiceReference.testClient(); 

 

cli.DoWorkAsync(); 
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V rámci *.cs souborů, jež v našem systému a MVC architektuře představují controller lze 

prostřednictvím správného jmenného prostoru kdekoli vytvořit instanci zástupného objektu služby, 

v rámci přehlednosti a jednoduchosti kódu však doporučuji vytvářet pouze jednu instanci na 

stránce. ServiceReference je namespace, jež jsme si zvolili při přidávání reference na službu, 

testClient pak název vtřídy, která byla vygenerována. V prvním řádku našeho triviálního 

ukázkového kódu jsme si tedy vytvořili zástupný objekt služby. Na řádku druhém je pak volání 

metody. Přípona „Async“ se přidává automaticky a poukazuje na to, že všechny vzdálené metody 

jsou volány asynchronně.  

Z toho plyne, že jestliže jsme zavolali nějakou vzdálenou metodu a očekáváme její návratovou 

hodnotu (měla by být prakticky u všech metod), získáme ji až po určité časové prodlevě způsobené 

pomalostí komunikace prostřednictvím sítě (na rozdíl od volání lokálních metod). Kdybychom 

k tomuto problému nepřistupovali asynchronně, naše aplikace by se po dobu čekání na odpověď 

zablokovala.  

ServiceReference.testClient cli = new 

 silverlight_test.ServiceReference.testClient(); 

cli.DoWorkCompleted += DoWorkCompleted; 

cli.DoWorkAsync(); 

 

private void DoWorkCompleted(object sender, 

ServiceReference.DoWorkCompletedEventArgs e) 

{ 

e.Result; 

} 

Na tomto příkladu lze dobře vidět připravenost nástroje Silverlight-enabled WCF service, která 

nám pomocí delegáta (ukazatele na metodu) spustí požadovanou metodu v okamžiku, kdy zástupný 

objekt obdrží odpověď (návratovou hodnotu). Pro úplnost jsem uvedl i příklad takové metody, jejíž 

parametry jsou zřejmé. Argument události (e) obsahuje ve své vlastnosti Result onu návratovou 

hodnotu. Každá metoda WCF služby má vygenerovaného příslušného delegáta i argument 

s návratovou hodnotou správného datového typu. [34] [35] 

4.8. Partiální třídy 

Nejprve si povíme, co to vlastně partiální třídy jsou. Princip je zcela jednoduchý, jedná se o třídu, 

jež je rozdělena do více souborů. Máte tedy kupříkladu dva soubory, kde v každém je definována 

třída se stejným jménem a ve stejném jmenném prostoru. Každý soubor pak obsahuje část 

deklarace třídy, jejích metod a proměnných, již kompilátor následně vyhodnotí jako jedinou třídu a 

další práce s ní se neliší od deklarace obyčejné třídy. Jen podotýkám, že je nutnost před názvem 

třídy uvést klíčové slovo „partial“.  

K čemu lze této vlastnosti využít? Pokud jste četli minulou kapitolu, víte, že pokud si vytvoříte 

připojení k nějaké WCF službě, automaticky se vám vygeneruje řada tříd a souborů, které následně 

využíváte a to včetně objektů datových struktur z databáze. Tyto automaticky generované kusy 
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kódu nám sice značně usnadňují práci, ale nepokrývají, a ani nemohou, celou funkcionalitu naší 

aplikace. Pro názornost uvedu příklad. Pomocí WCF funkce si chci z databáze načíst informace o 

daném uživateli. Připojím se proto na webovou službu, jež obsahuje funkce pro práci nad tabulkou 

uživatelů. Nechám si vygenerovat všechny potřebné třídy a zavolám si vzdálenou metodu, která 

z databáze načte informace o uživateli (4.13 Linq, str. 32), uloží je do objektu, kde každý atribut 

uživatele je uložen ve třídní proměnné, jejíž jméno odpovídá jménu sloupce v databázi. Tento 

objekt se prostřednictvím webové služby odešle do silverlightové komponenty, kde se opět převede 

na objekt dané třídy. Tato třída se automaticky generuje při připojení ke službě. Mám tedy objekt, 

odpovídající řádku v databázi. Problémem ale je, že třída má pevnou strukturu a pokud bych chtěl 

např. vypočítat datum narození a pohlaví z rodného čísla (v zájmu neredundantních dat v databázi), 

musel bych napsat vlastní třídu, kde bych k těmto prvkům přistupoval, a další problém by nastal, 

pokud bych vložil objekt jako zdroj dat formuláře, který zobrazuji. Pokud bych chtěl data třeba 

validovat, chyběly by mi metody, pomocí kterých si validaci provedu. Editovat automaticky 

generovanou třídu není vhodné z toho důvodu, že pokud bychom v pozdější fázi vývoje zjistili, že 

potřebujeme provést nějakou změnu ve struktuře WCF služby, museli bychom ji nechat 

vygenerovat znovu, čímž bychom ztratili všechny změny, které jsme provedli. 

mujProjekt.ArticleSrv {     

 public partial class article { 

  … 

 } 

} 

Zde je právě vhodné využít partiální třídy, kdy vytvoříme v příslušném jmenném prostoru partiální 

třídu stejného jména a všechny potřebné metody, vlastnosti, proměnné a modifikace deklarujete 

v ní. Pokud tedy v budoucnu zjistíte, že potřebujete modifikovat WCF službu, přegeneruje se pouze 

jeden soubor a všechny vlastní modifikace zůstanou zachovány. [36] 

V dalších kapitolách již předpokládám znalost partiálních tříd a ukážeme si i jejich další použití. 

4.9. DataForm 

Formulář je jednou ze základních komponent, kterou najdeme prakticky ve všech aplikacích. 

Pomocí něj zadává uživatel svá data do systému, třídí, filtruje a ještě mnoho dalšího. Samozřejmě, 

že formulář i se všemi základními prvky, je součástí i technologie SilverLight. DataForm je 

poměrně komplexí komponenta, která nám umožňuje nejen vytvářet formuláře, vkládat do nich 

data, zpětně je načítat nebo validovat, ale i automaticky generovat samotný formulář. 

Než začneme formulář tvořit, připravíme si objekt, který k formuláři připojíme. Tento objekt pak 

bude reprezentovat obsah formuláře, jeho předvyplněné hodnoty načtené z databáze a do něj se 

rovněž budou ukládat data zadaná uživatelem. Je to velice elegantní řešení a nemusíme řešit složité 

předávání hodnot z http požadavku, jako u běžných webových aplikací. To ovšem neznamená, že 

bychom neměli možnost formulář upravovat a přizpůsobovat svým potřebám. 
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Pro tyto potřeby využijeme objekt, jehož třídu nám vygenerovala příslušná WCF služba a ke 

kterému jsme si vytvořili příslušnou partiální třídu. To nám umožňuje snadnou manipulaci s daty, 

aniž bychom se museli starat o ukládání jednotlivých atributů. Vše se děje automaticky. Data jsou 

načtena z databáze a uložena do objektu, jeho vnitřní proměnné odpovídají sloupcům databáze. 

Tento objekt je serializován a pomocí WCF služby přenesen do klientské aplikace, kde je opět 

deserializován, a zde již máme objekt partiálních tříd (jedna automaticky generovaná, druhá námi 

vytvořená). Tento objekt pak vložíme do formuláře, kde jsou jeho data změněna. Při události 

potvrzení formuláře (EditEnded) je zavolána metoda, která upravený objekt opět odešle 

prostřednictvím WCF služby. Na straně serveru se pak provede příslušná metoda, která pomocí 

technologie LINQ uloží celý objekt do databáze. V tomto směru se tedy nemusíme vůbec zabývat 

jednotlivými atributy a pracujeme s objektem jako s celkem, což je bezesporu velice pohodlné a 

efektivní. Partiální třídy nám na druhou stranu přinášejí silný nástroj, díky němuž neztrácíme nad 

daty kontrolu a můžeme je plně ovládat.  

<dataFormToolkit:DataForm x:Name="testForm"/> 

Takto vypadá nejjednodušší WPF kód pro vložení formuláře. Samozřejmě jej můžete dále 

rozšiřovat či stylovat, k čemuž vám doporučuji program Microsoft Expression Blend.  

public class testObject 

    { 

        private string jmeno; 

        private string prijmeni; 

 

        public string Jmeno 

        { 

            get { return this.jmeno; } 

            set { this.jmeno = value; } 

        } 

 

        public string Prijmeni 

        { 

            get { return this.prijmeni; } 

            set { this.prijmeni = value; } 

        } 

    } 

Toto je objekt, jenž bude připojen k formuláři v našem jednoduchém ukázkovém kódu. Objekt je 

vytvořen v rámci silverlightové komponenty a zařazen do příslušného jmenného prostoru. V tomto 

případě „silverlight_test“. 
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silverlight_test.testObject testObject = new 

silverlight_test.testObject(); 

testForm.CurrentItem = testObject; 

První z těchto řádků nám vytvoří instanci výše zmíněného objektu a druhý jej pak přiřadí formuláři 

jako aktuálně editovanou položku. Formulář totiž rovněž umí uchovávat kolekci objektů a pomocí 

šipek v grafickém rozhraní mezi nimi přepínat, přičemž ve formuláři jsou zobrazeny data aktuálně 

editovaného prvku. 

 

Obrázek 5: DataForm - Základní 

Takto vypadá výsledný formulář na stránce. Vidíte, že se vygeneroval zcela sám, pouze podle 

metadat, která získal z objektu. Automaticky funguje dokonce i validace dat. Pouze ale na úrovni 

datových typů. Pokud bychom si vytvořili u objektu testObjekt ještě třeba proměnou věk a její 

vlastnost, která by byla celočíselného datového typu (int), tak pokud bychom do příslušného 

fomulářového pole zadali řetězec složený z písmen, vypsala by se nám automatická chybová 

zpráva, informující nás o tom, že zadaná data nejsou validní. [37] [38] 

4.10. DataAnnotations 

Jak jsem se již zmínil, tak formulář využívá metadat k tomu, aby určil, jak se vlastnosti jmenují, 

jakého jsou datového typu a jaké má formulář pro ně vygenerovat pole. Proto pokud chceme 

formulář přizpůsobovat svým potřebám, učiníme tak právě pomocí metadat. Ty v kódu definujeme 

právě pomocí DataAnnotations.  

První věc, kterou bychom mohli změnit, je popisek, který se generuje vedle každého 

formulářového prvku. 

using System.ComponentModel.DataAnnotations; 

Pokud ovšem chcete přidávat metadata ke svým třídám, musíte použít příslušnou knihovnu. 

Nazapomeňte rovněž přidat referenci ve svém projektu.  

[Display(Name = "Vaše jméno")] 

public string Jmeno 

{ 

get { return this.jmeno; } 

set { this.jmeno = value; } 

} 
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Zde vidíte syntaxi, pomocí níž definujete metadata prvků třídy nebo i celých tříd. Definic může být 

i více, vždy se ale uvádějí před samotnou deklaraci prvku.  

 

Obrázek 6: DataForm - Změna popisku 

Rovněž se může stát, že budeme mít v objektu některé prvky, které nebudeme chtít zobrazit. Třeba 

z důvodu ochrany osobních údajů, nebo proto, že slouží pouze pro výpočet. Ukázkově si tedy 

vezmeme jako takový atribut rodné číslo. Jedná se o citlivá osobní data, můžeme z nich však 

dopočítat věk a pohlaví, což je v zájmu konzistence dat v databázi.  

[DisplayAttribute(AutoGenerateField = false)] 

DisplayAttribute slouží pro nastavení zobrazování prvku nejen v komponentě DataForm, ale i 

v řadě dalších, jako např. DataGrid, který slouží k zobrazování a editaci dat v tabulkové podobě. 

Takto můžeme definovat různé vlastnosti prvku, které se týkají jeho zobrazení. Rovněž takto 

definujeme, v jakém pořadí se budou prvky ve formuláři (nebo jiné komponentě) generovat, a to 

pomocí vlastnosti Order nebo použitím Description zadat informační text, jež se zobrazí po najetí 

na ikonu vedle formulářového prvku. 

 

Obrázek 7: DataForm - Informační text 

Anotace Editable určuje, zda lze atribut editovat, či zda se jen zobrazuje. Využití najde určitě nejen 

při zobrazování id čísla objektu. [37][39] [40] 

4.11. Validace dat 

Pokud necháváme uživatele do našeho systému něco zadávat, musíme si ověřit, zda jsou zadaná 

data validní, už třeba z jednoduchého důvodu, aby nám aplikace nezhavarovala při pokusu uložit 

do proměnné jiný datový typ, nebo aby data v databázi byla konzistentní. Jak jsem se již dříve 

zmínil, základní validaci datových typů umí DataForm rozpoznat sám, většinou však potřebujeme 

mít nad validací dat větší kontrolu.  
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Validaci opět nastavujeme pomocí metadat, lépe řečeno DataAnnotations. Ještě upozorním, že 

validace se provádí před uložením hodnoty do objektu, tedy pokud dojde k vyvolání výjimky, 

objekt zůstává nezměněn.  

 [Required(ErrorMessage = "Jméno je povinné")] Required značí, že formulářový 

prvek musí obsahovat nějakou hodnotu. Lépe řečeno, že prostřednictvím DataBindingu se 

musí do vlastnosti objektu uložit nějaká platná hodnota 

 [StringLength(15, ErrorMessage = "Přímení je moc dlouhé")] Takto lze nastavit 

maximální délku řetězce. První parametr určuje maximální počet znaků. 

 [Range(18, 199, ErrorMessage = "Věk musí být alespoň 18 let")] Takto definujeme, 

že atribut věk musí být v rozmezí osmnáct až stodevadesátdevět let. Jako limity lze nastavit 

dokonce i hodnoty datového typu double. 

 [RegularExpression(@"^[a-zA-Z''-'\s]{1,40}$", ErrorMessage = "Čísla a speciální 

znaky nejsou ve jméně povoleny.")] Validaci proti regulárnímu výrazu dozajista 

využijete v řadě případů. Nejčastěji však asi pro ověřování formátu emailových a URL 

adres, nebo omezení výskytu některých znaků v řetězci, jako v tomto případě. 

 [EnumDataType(typeof(opravneni))] Touto deklarací zajistíte, že daný prvek formuláře 

může nabývat jen určitých hodnot. Pokud se tak nestane, zobrazí se chybové hlášení a 

uložení formuláře neproběhne. 

 [CustomValidation(typeof(LoginValidator),"ValidateLogin")] Pokud vám nestačí 

žádná z výše uvedených, můžete si napsat vlastní validační metodu. O této možnosti se 

více zmiňuji v následujících odstavcích. 

Nyní se zaměříme na metodu CustomValidation. Ta je ze všech metod nejunivenzálnější, jelikož 

nás nikterak nesvazuje a máme plnou kontrolu nad validací. Oproti předchozím metodám je její 

provedení možná trochu složitější, jelikož si musíme vytvořit vlastní validační třídu a jsme 

zodpovědní za správný chod metody. Jelikož však deklarace validačních podmínek lze 

kombinovat, můžeme si např. určit, že daná vlastnost může nabývat pouze hodnot z nějakého 

výčtu, pomocí EnumDataType, že hodnota musí být zadána (pomocí Required) a nakonec ověříme, 

zda uživatel má právo tuto hodnotu zadat pomocí CustomValidation. 

Tučně zvýrazněný text v předchozím výčtu metod nám poslouží jako ukázkový příklad. Budeme se 

snažit ověřit login uživatele. Pro jednoduchost nebudeme uvažovat ověřování proti databázi, ale 

spokojíme se s tím, že uživatelské jméno musí být „demo“. Validační metody jsou statické, 

nevytváří se tedy instance jejich třídy. První parametr udává, že validační metoda se bude hledat ve 

třídě LoginValidator. Druhý parametr je datového typu String a udává jméno metody dané třídy, 

která bude validovat data.  
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public static class LoginValidator 

{ 

public static ValidationResult ValidateLogin(string login) 

{ 

if (login == "demo") return ValidationResult.Success; 

return new ValidationResult("Neplatny login"); 

} 

} 

Zde je vidět celý kód třídy, která je v tomto ukázkovém příkladu velmi krátká. Podotýkám, že 

metoda musí vracet objekt třídy ValidationResult. Pro validní data vrací objekt 

ValidationResult.Success, pokud však data validní nejsou, vrací se nově vytvořený objekt daného 

typu, kde konstruktoru předáme chybovou zprávu, jež se zobrazí ve formuláři při zadání 

nevalidních dat. [40] [41] [42] 

4.12. DataForm – pokročilé funkce 

Ne vždy nám ale mohou stačit funkce, které nám nabízí automaticky generované formuláře. 

V našem případě městského portálu to může být třeba z toho důvodu, že chceme jako prvek vložit 

mapu pro výběr bydliště uživatele, nebo lokalizaci fotografie. Z tohoto důvodu existuje řada 

šablon, které si můžeme sami vytvořit a nastylovat. 

Prvně se ale ještě podíváme na některé pokročilé automatické funkce. Poměrně zajímavou a 

užitečnou vlastností komponenty DataForm je, že můžeme přiřadit celou kolekci objektů, které se 

pak jednotlivě zobrazují ve formuláři a mezi kterými se můžeme pomocí navigace přepínat. Z toho 

plyne několik dalších vlastností, jako např. přidávání a mazání objektů z kolekce nebo jejich 

editace. Zobrazená navigace a funkční prvky formuláře, jako přidávání či mazání objektů kolekce, 

z části záleží na nastavení CommandButtonsVisibility, pomocí něhož určíme, které prvky budou 

zobrazeny. Podotýkám, že pro funkci zrušení editace je nutné, aby objekty v kolekci 

implementovaly rozhraní IEditableObject. Toto definuje metody CancelEdit, BeginEdit a EndEdit, 

pomocí kterých můžeme řídit, co se má stát, kdy zrušíme editaci objektu (tlačítko „Cancel“). 

Totéž platí pro kolekci. Ta by měla implementovat rozhraní IEditableCollectionView, které 

obsahuje metody pro určení, která z akcí (přidání, mazání, …) je povolena. 
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Obrázek 8: DataForm - Kolekce 

Jak jsem se již dříve zmiňoval, tak při použití komponenty DataForm se nemusíme spoléhat pouze 

na automaticky generovaný formulář, ale můžeme si vytvořit také vlastní šablonu, která se zobrazí 

místo té automatické. Následující kód nám ukazuje, jak nejjednodušeji změnit vzhled základní 

šablony, kterou můžete vidět na předchozím obrázku. Celkový vzhled formuláře se ovšem skládá 

z několika samostatných šablon, které si můžeme libovolně editovat. Pokud tedy chceme změnit 

pouze jeden prvek (např. vzhled tlačítka), je zbytečné, abychom kvůli tomu museli vytvářet celý 

vzhled formuláře. Zeditujeme pouze šablonu, která nás zajímá, a ostatní necháme vygenerovat. 

Nejedná se ovšem pouze o vzhled, ale i o funkčnost. Můžeme tedy mít např. rozdílný formulář pro 

vytvoření nové entity a pro její editaci. Pokud si vezmeme jako příklad registraci uživatele, tak 

můžeme po uživateli požadovat, aby vyplnil přihlašovací jméno, ale při editaci jej však pouze 

zobrazíme, jelikož toto by se již měnit nemělo. 

<dataFormToolkit:DataForm x:Name="testForm" AutoGenerateFields="True" > 

<dataFormToolkit:DataForm.Resources> 

 <ControlTemplate x:Key="EditDataFormTemplate"     

  TargetType="dataFormToolkit:DataForm"> 

  … 

 </ControlTemplate> 

</dataFormToolkit:DataForm.Resources> 

<dataFormToolkit:DataForm.Template> 

 <StaticResource ResourceKey="EditDataFormTemplate"/> 

</dataFormToolkit:DataForm.Template> 

</dataFormToolkit:DataForm> 

Rozeberme si nyní tento WPF kód. Vše je uzavřeno do elementu DataForm, který můžeme umístit 

libovolně do stránky. Pokud bychom se spokojili pouze s automaticky generovaným formulářem, 

stačil by nám tento element s patřičně nastavenými atributy. Uvnitř atributu DataForm se nachází 

atribut DataForm.Resources. V něm si vytvoříme libovolné množství elemetů ControlTemplate 

s rozdílnými názvy (x:Key). Dovnitř těchto elementů již vkládáme libovolný WPF kód, který bude 

tvořit šablonu formuláře. Nyní již můžeme tyto šablony používat. V našem případě je to ta 

základní. Pomocí elementu StaticResource a zadáním příslušného názvu vložíme ControlTemplate 

jako šablonu. 
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Není to jediná možnost, jak tyto operace vykonávat. Šablony si můžete vytvářet na aplikační úrovni 

(v souboru App.xaml) nebo si třeba vytvořit samostatný soubor se šablonou. Toto se dá poměrně 

snadno a intuitivně nastavit v aplikaci Microsoft Expression Blend 3, proto se tímto nadále hlouběji 

zabývat nebudeme. [29] [37] [38] 

 

Obrázek 9: DataForm - Vlastní šablona 

4.13. Linq 

Tato technologie přináší řadu rozšíření, jež umožňují dotazování nad daty a to při zachování 

objektového pohledu. Nemusíme tedy při dotazování do databáze vytvářet textové dotazy, jako 

tomu je u jazyka SQL, ale můžeme vytvářet dotazy nad objekty, což zjednodušuje a urychluje 

práci.  

Linq ovšem neslouží pouze pro dotazování nad databází. LINQ to Objects slouží k dotazování nad 

kolekcemi objektů, které jsou již načteny a usnadňuje nám tak práci s vyhledáváním dat v těchto 

kolekcích nebo jejich třízením. LINQ to SQL je asi nejpoužívanější. Slouží pro vytváření dotazů do 

databáze s rozhraním MS SQL. Vzhledem k tomu, že tyto SŘBD využívají jazyk SQL, vnitřně 

dochází k převedení dotazu z LINQ na SQL. Samozřejmě je zapotřebí prostředek k mapování 

těchto dat na relační databázi. LINQ to XML přináší nový přístup pro dotazování nad XML daty. 

Nevyužívá tedy stávající přístupy DOM ani SAX. [43] 

LINQ tak přináší nejen nová klíčová slova do programovacích jazyků .NET, ale díky tomu, že 

dotazování je integrováno přímo v programovacím jazyce, probíhá kontrola dotazů již během 

kompilace, a část chyb tak může být odstraněna. [44] 

Pro provádění dotazů nad daty lze použít jakoukoli kolekci implementující rozhraní 

IEnumerable<T>. Ta obsahuje množinu metod nazývaných standard query operators, mezi něž 

patří např. vyhledávání či třídění. Pokud bychom chtěli použít tyto metody nad některou ze starších 

kolekcí, třeba ArrayList, můžeme tak učinit pomocí metody Cast. Ta ovšem musí obsahovat pouze 

objekty definovaného typu. 
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int[] cisla = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; 

IEnumerable<int> suda = from cis in cisla 

                        where (cis % 2 ) == 0 

                        select cis; 

Zde vidíme poměrně jednoduchý příklad, kdy z pole deseti čísel velice jednoduše získáme kolekci, 

obsahujíčí čísla pouze sudá. Syntaxe se sice liší, ale díky novým klíčovým slovům zápis připomíná 

klasický dotaz SQL a klíčová slova zde mají i stejný význam. Existuje jich samozřejmě více, 

zmíním však pouze ty, která se v SQL nevyskytují, nebo se liší jejich význam.  

var result = from cust in customers 

                   group cust by cust.Name into g 

                   orderby g.Key descending 

       select g; 

Seskupování prvků do skupin má podobný význam jako u SQL ovšem díky objektové reprezentaci 

je zde ta výhoda, že dostaneme kolekci objektů typu IGrouping, jež v sobě nadále obsahují 

jednotlivé prvky patřící do dané skupiny. Podmínku na určení skupiny lze vytvářet libovolnou, 

např. podle prvního písmene ve jméně (př. tel. seznam), nebo sloučením hodnot několika atributů. 

Výsledek takovéhoto dotazu pak musíme projít ve dvou vnořených cyklech. První prochází 

skupiny, druhý pak jednotlivé prvky skupin.  

Klíčovým slovem into definujeme lokální proměnnou v rámci výrazu. Toto je nezbytné, pokud 

chceme s výsledkem dále pracovat. Let pak slouží pro definici lokální proměnné, do které lze uložit 

kolekci prvků, nebo libovolnou hodnotu. 

var vysledek = from u in user_groups 

                         join c in customers on u.id equals c.customer_id 

             select new {customer = c.name, group = u.name }; 

Spojování záznamů z různých tabulek je rovněž nepostradatelnou součástí práce s databázemi. 

LINQ nám nabízí hned dva způsoby spojování. Na předešlém kódu je ukázáno, jak lze získat 

seznam zákazníků společně s názvem skupiny, do které patří. Výsledek je pak díky novému typu 

var uložen do objektu, který je definován ještě v rámci dotazu a obsahuje dva atributy.  

foreach (var customer in vysledek){ 

… 

} 

Pokud budeme tyto prvky procházet, je rovněž nutné použít typ var. Pro podmínku spojení je nutné 

používat klíčové slovo equals a na levou stranu umístit nadřazenou tabulku (tedy tu, která se již 
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v dotazu vyskytuje) a připojovanou tabulku umístit na stranu pravou. V případě nedodržení může 

dojít k chybě během kompilace. 

var vysledek = from u in user_groups 

                         join c in customers on u.id equals c.customer_id into custInCat 

                         from item in  

                         prodsForCategory.DefaultIfEmpty( 

                               new Customer() { customer = "Nikdo", groups  = null }) 

                         select new { customer = c.name, groups = custInCat }; 

Zde vidíme, druhý přístup ke spojování tabulek. Ve druhém řádku kódu uložíme entity, jež 

odpovídají spojení do proměnné custInCat a výsledný objekt pak vytvoříme takový, že jako jeho 

atribut (groups) dáme tento seznam. Metoda DefaultIfEmpty nám zajistí, že spojení se chová 

v podstatě jako LEFT JOIN v SQL. Tedy pokud k prvku neexistuje příslušný prvek pro spojení, 

vloží se tento jako výchozí. 

if (filter.company_category_id != 0) 

x = x.Where(c => c.company_category_id == filter.company_category_id); 

Do příkazů lze poměrně snadno vkládat rovněž podmínky, zde pro ukázku použití pro filtr 

kategorií. Část dotazu se vykoná, pouze pokud je nastavena nějaká kategorie. 

Pro naše potřeby má ovšem největší význam LINQ to SQL. Podíváme se tedy proto na něj 

podrobněji. Jak jsem se již zmiňoval v dřívějších kapitolách, dotazy do databáze jsou součástí 

metod WCF služeb, vykonávají se tedy na straně serveru. Nejprve si musíme vytvořit novou 

položku v projektu a to „LINQ to SQL Classes“. Její součástí je designer, jehož pomocí si 

vytvoříme strukturu databáze i se všemi vztahy. Pomocí dialogového okna „Server Explorer“ 

vkládáme tabulky a ostatní entity do designeru pomocí jednoduchého přetažení.  

string conStr = 

ConfigurationManager.ConnectionStrings["pripojeni"].ConnectionString; 

silverlight_test.Web.DatabaseDataContext dc = 

new DatabaseDataContext(conStr); 

Nejprve si ukážeme, jak se připojit k databázi. V prvním řádku kódu si do řetězce conStr uložíme 

tzv. ConnectionString, jež obsahuje citlivá data pro připojení k databázi. Z bezpečnostních důvodů 

je dobré mít jej uložen v souboru Web.config a přistupovat k němu pomocí 

ConfigurationManageru. LINQ to SQL Classes nám rovněž vytvoří automaticky generovanou třídu 

DatabaseDataContext, jež nám reprezentuje databázi tak, jak jsme si ji vytvořili pomocí designeru.  

var x = from c in dc.companies 

        where (c.id == 10) 

        select c; 

return x.ToList<companies>(); 
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Zde vidíte, jak snadno se pak dá vytvořit LINQ dotaz nad tabulkou companies v databázi. Přičemž 

objekty výsledku obsahují atributy s názvy a hodnotami podle struktury tabulky. Jednoduchým 

přetypováním si je pak můžeme převést na patřičnou automaticky generovanou partiální třídu. 

dc.images.InsertOnSubmit(img); 

dc.SubmitChanges(); 

Práce s databází ovšem nejsou pouze dotazy nad daty, ale i jejich vytváření, editování a mazání. 

Podívejme se tedy nyní na to, jak tyto operace provést pomocí LINQ. Jako první se budeme 

věnovat té nejzákladnější a to vkládání záznamů. Jak je vidět, toho docílíme těmito pouhými dvěma 

řádky kódu.  Pouze dodávám, že img musí být objekt odpovídající třídy.  

var x = from i in dc.images 

        where (i.id == 10) 

        select i; 

 

dc.images.DeleteOnSubmit(x.First()); 

dc.SubmitChanges(); 

Opačnou operací je mazání. Ani zde není kód nikterak složitý a principielně stejný. Jen nejprve 

musíme vyhledat příslušný objekt, který má být smazán.  

Operace editace probíhá obdobně, jen potřebujeme získat příslušný prvek kolekce, zeditovat jeho 

hodnoty a pomocí metody SubmitChanges vše uložit. [44] [46] 
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5. Mapový portál 

Součástí této práce je mapový portál, jež by měl zahrnovat všechny zmiňované technologie a 

postupy a kde v případě nejasností můžete hledat řešení problémů. Kód by měl být dostatečně 

okomentován, aby bylo zřejmé, co která část dělá a proč. Přesto zde uvedu alespoň základní 

analýzu, aby jste pochopili princip portálu a snáze tak mohli hledat specifické části kódu, jež vás 

zajímají. Portál je navržen tak, aby mohl být nasazen pro použití např. pro malou obec, případně 

snadno rozšířen či modifikován, zároveň však není příliš komplikovaný, aby byly různá řešení 

problémů v kódu lépe patrná a neztrácely se v přemíře parametrů a podmínek. 

5.1.  Specifikace  

Mapový portál bude sloužit pro menší obce a bude implementován v technologii Microsoft 

Silverlight. Hlavní komponentou celého systému bude interaktivní mapa, do níž je možno vkládat 

různá lokalizovaná data. Pro větší přehlednost a aby se zabránilo velkému množství bodu v mapě, 

budou tyto data vždy sjednocena do skupin podle místa zájmu. Mapa bude zobrazovat část mapy 

s okolím obce a bude poskytovat standardní interaktivní služby, jako přibližování, posunování, či 

změnu mapových podkladů. 

Kromě mapy bude možno tyto data rozněž zobrazovat v klasiké tabulkové formě s možností 

filtrování, katalogizace do kategorií, tříděním podle určitých atributů a pro menší náročnost rovněž 

stránkováním seznamu záznamů.  

Pro lepší přístupnost hendikepovaným uživatelům budou všechny entity vkládané do mapy 

obsahovat hlasovou poznámku, jež může poskytnout informace uživatelům se zrakovým 

postižením.  

V systému se bude vyskytovat několik rolí uživatelů rozdělených podle oprávnění přístupu a 

činnosti, jíž mohou vykonávat. Subordinace je zde jednoduchá, nadřazená role uživatele vždy může 

vykonávat všechny funkce podřízené role a ještě některé další. 

Superadministrátor má přistup k plnému řízení systému, ke všem funkcím ve všech částech. Má 

možnost měnit nastavení a přístupová práva všem uživatelům. 

Administrátor představuje správce obsahu. Nemůže sice měnit nastavení celého ststému, může 

však spravovat jeho obsah. Jednak může vkládat oficiální data obce do portálu, může však také 

editovat či mazat data ostatních uživatelů, např. z důvodu jejich nevhodného obsahu. 

Registrovaný uživatel může být kdokoli, kdo navštíví portál a registruje se. V závislosti na 

nastavení serveru má možnost vkládat svá vlastní data a lokalizovat je v mapě. Rovněž může 

komunikovat s ostatními uživateli formou interních zpráv systému. 



37 

 
Neregistrovaný uživatel má možnost obsah portálu pouze zobrazovat, nemůže jej ale měnit či 

vkládat nová data. Může se však registrovat a tím tyto privilegia získat.  

Registrovaní uživatelé si mohou mezi sebou posílat intermí zprávy v rámci systému.  

5.2.  Analýza 

Tato kapitola se věnuje analýze a návrhu mapového portálu, jenž je součástí této diplomové práce. 

Analýza by měla sloužit především těm, kdo využívají tuto práci ke studijním účelům. Měla by jim 

poskytnout oporu pro pochopení základních principů a procesů v systému, což by mělo vést k lepší 

orientaci v kódu a tudíž k rychlejšímu a snazšímu pochopení dané problematiky. 

5.2.1. Entity 

Systém obsahuje několik základních entit, se kterými lze pracovat, vytvářet je, editovat i 

zobrazovat. Nejzákladnější entitou jsou zřejmě novinky, které slouží jen jako jakýsi seznam 

aktualit, pomocí kterého lze uživatele informovat o novinkách na portálu či aktuálních událostech 

v blízkém okolí. Tyto novinky může vkládat pouze pověřená osoba, tedy superadministrátor.  

Obrázky slouží k informování o tom, jak vypadá blízké okolí, upozornění na zajímavá místa, 

historické pamětihodnosti a podobně. Každý obrázek lze doplnit informačním textem, který jej 

blíže zařadí do kontextu.  

 

Obrázek 10: Entity - Obrázek 

Video slouží k podobnému účelu jako obrázky, má tedy informační a propagační charakter. Pomocí 

intuitivního přehrávače lze přehrávat např. reportáže z akcí v blízké okolí, naučná videa o přírodě 

či historii kraje a další zajímavosti. Právě online video patří k nejpopulárnějším službám na webu, 

jež se rychle rozšiřují a jelikož Silverlight nám nabízí podporu přehrávání videí, byla by škoda toho 
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nevyužít, jelikož lze takto učinit portál daleko interaktivnějším a zajímavějším, což pochopitelně 

přitáhle pozornost veřejnosti. Videa jsou pak rovněž doplněna informačním textem. 

 

Obrázek 11: Entity - Video 

Jelikož zatím zmiňované entity obsahovaly vždy pouze informační text, je zde možnost vložit celý 

článek. Ačkoli multimediální obsah je lákavý a zajímavý, informační hodnota, jíž může mít 

obyčejný text je mnohem větší. Ať už se jedná o historická fakta, přírodopisné či zeměpisné 

zajímavosti či pouhou pozvánku, je text nedostižný. V krátkém sloupku lze napsat zásadní 

informace, jež uživatel snadno a rychle přečte a to s minimálními nároky na datový prostor.  

 

Obrázek 12: Entity - Článek 

Do systému je rovněž možno vkládat informace o firmách a organizacích. Lze tak informovat o 

různých institucích, jako jsou muzea, galerie, památky všeho druhu či restaurace a firmy nabízející 

služby. Takto tedy dokreslují obraz celé obce, který si může případný návštěvník udělat a poslouží 

mu k lepší orientaci a rozhodování při návštěvě obce. 
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Obrázek 13: Entity - Pobočka 

Entity lze v systému vyhledávat dvěmi způsoby. Jednak pomocí mapy a bodů zájmu a jednak 

pomocí klasické tabulkové formy s možností filtrace, třídění a stránkování. 
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5.2.2. Datová analýza 

 

Obrázek 14: Třídní diagram 
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Struktura databáze je poměrně přehledná a rozvržení tabulek odpovídá logickým celkům systému. 

Entity jsou rozděleny každá do vlastní tabulky, jelikož obsahují rozdílný počet atributů a i jejich 

datové typy se liší. Jelikož je typ entity silně vázán na logiku a prezentaci, je vhodné jejich uložení 

v samostatných tabulkách s možností indexování. Každý typ entity je svým obsahem i prezentací 

diametrálně odlišný od ostatních, pro jejich zobrazení je potřeba jiných komponent a i výstupní 

sady jsou zásadně jiné, není tedy vhodné slučovat tyto entity do jedné tabulky, rovněž díky výše 

zmíněným okolnostem není dobré vytvářer dynamicky vytvářené entity, kde by existovala šablona 

atributů s provázáním hodnot, kterých nabývají pro příslušnou entitu. Toto řešení se hodí spíše pro 

zboží různého typu, které má různé atributy. V tomto případě by však takové řešení přineslo vyšší 

složitost systému nad úroveň výukového kódu a ve výsledku by nepřinesla žádné zlepšení 

funkcionality portálu, naopak došlo by ke zvýšené zátěži generované dotazy do databáze. 

Opačný případ jsou kategorie, jež jsou pro všechny entity stejné. Entity jsou do databáze 

zařazovány stejným principem a to, že entita je vložena vždy právě do jedné kategorie. Je tedy 

vhodné vytvořit pouze jednu tabulku pro kategorie a pomocí sloupce type určit, kterému typu entity 

je kategorie určena. Rovněž při vytváření výstupních sestav není nikterak složité získat kategorie 

pouze pro určitý typ entity a to bez zvýšení zátěže serveru. Pokud bychom nechtěli postupovat 

tímto stylem, museli bychom vytvářet zvláštní tabulku kategorií pro každý typ entity. To by 

pochopitelně vedlo k vyšší míře náročnosti při úpravách struktury databáze, nebo případném 

přidání nového typu entity. Toto vše pochopitelně směřuje k vyšším časovým nárokům na dané 

úpravy a tím i vyšší ekonomickou zátěž. 

Tabulka pushpin obsahuje záznamy o bodech zájmu. Účelem těchto bodů je sjednotit lokalizaci 

entit v určitém místě pouze do jednoho bodu, jež se váže ke kontrétnímu místu. Sníží se tím 

zaplnění plochy mapy, kde by jinak v určitých významných lokalitách vznikaly shluky entit, jež 

mají vztah ke stejnému místu, jejich umístění se však liší pouze o velice malou vzdálenost a 

v kritické lokalitě zastiňují mapu, čímž uživatele pouze dezorientují. Proto v tabulkách typů entit 

nenalezneme žádné geografické atributy, ty jsou uloženy v tabulce pushpin a entity obsahují pouze 

cizí klíč na příslušný bod zájmu. Pro uložení zeměpisné šířky a délky je použito datového typu real, 

jelikož komponenta map použitá v portálu, pracuje se souřadnicemi pouze ve stupních zadaných 

reálným číslem. Pro případné použití i jiných formátů zeměpisných souřadnic to nepředstavuje 

problém, stačí pouze implementovat metody, které dokáží mezi těmito formáty převádět. 

Z pohledu databáze je rovněž zajímavá realizace hlášení nevhodného obsahu. Jako primární klíč je 

zde použito kombinace dvou atributů a to id entity a její typ. Jelikož nevhodný obsah se může 

vyskytovat v kterékoli z těchto entit, je nutno systém přizpůsobit pro použití se všemi. Důvody 

tohoto rozhodnutí jsou stejné jako u kategorií. Pouhé id entity by pro přesné určení nestačilo, proto 

je zde ještě atribut určujících její typ. Dále se pak eviduje id autora hlášení, a pochopitelně text, ve 

kterém může stěžovatel vysvětlit důvod svého pohoršení. 

Do databáze je vloženo rovněž několik pohledů, jež mají za úkol zjednodušit vytváření tříd při 

jejich mapování na strukturu databáze. Výsledné třídy tedy obsahují atributy z různých tabulek 

spojených do jedné podle přesně daného SQL dotazu, což oceníme především při tvorbě 

výstupních sestav. Při práci s komponentami silverlightu se do jejich datového kontextu většinou 
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vkládá pouze jeden objekt, díky spojení do jedné třídy toho lze pohodlně docílit a můžeme tak 

využívat i funkcí pro automatické generování výstupních sestav. (Obrázek 3: Vytvoření view, str. 

20)  

5.2.3. Funkční analýza 

Diagramy datových toků slouží k modelování vztahů uvnitř systému. Znázorňují transformace dat, 

jak do systému vstupují, jak se zpracovávají a kam se ukládají. Prvky diagramu jsou datová 

uložiště, datové toky, procesy a aktéři. Diagramy existují na různých úrovních a tvoří tak 

stromovou strukturu. Nejvyšší úrovní DFD je kontextový diagram, který specifikuje role uživatelů 

a propojení s ostatními systémy. 

 

Obrázek 15: Analýza - Kontextový diagram 

Jelikož se jedná o webový portál, předpokládá se, že se systémem budou pracovat jak interní, tak 

externí uživatelé. Toto členění je z pohledu organicaze, jež portál provozuje. Role přihlášeného i 

nepřihlášeného uživatele přísluší především lidem mimo organizaci. U administrátorů je to sporné, 

přesto by to však měli být lidé s bližší vazbou na organizaci. Superadministrátor pak představuje 

interního zaměstnance, obvykle s větší zodpovědností za chod portálu.  
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Obrázek 16: Analýza - DFD první úrovně 

 

Obrázek 17: Analýza - DFD entita 
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Obrázek 18: Analýza - UseCase - Role uživatelů 

Systém předpokládá jednoduchou dědičnost mezi rolemi. Jinými slovy řečeno, každá vyšší role 

uživatele má pravomoce všech svých podřízených rolí a ještě některé navíc. Nejnižší rolí je 

nepřihlášený uživatel, který má právo obsah portálu pouze zobrazovat. Jediný jemu přístupný zápis 

do systému je registrace, díky níž se může stát registrovaným uživatelem. Tento již má pravomoce 

do systému i data zapisovat, a to např. formou interních zpráv, komentářů k entitám nebo dle 

nastavení, i vytvářením entity vlastních. Administrátor pak představuje správce obsahu. Ten má 

tedy pravomoce vytvářet entity a dokonce i mazat data jiných uživatelů. Superadministrátor 

představuje roli s největšími pravomocemi. Kromě změny v nastavení portálu má jako jediný 

možnost měnit role uživatelů. 

 

Obrázek 19: Analýza - UseCase - Entity 
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Z vnějšího pohledu lze uživatele rozdělit na interního a externího. Interní je členem organizace 

provozující portál a je zodpovědný za obsah, externí naopak portál využívá pro svou potřebu. 

Hranice mezi nimi není přesně stanovena, předpokládá se ovšem, že registrovaní uživatelé 

představují externí uživatele, jež se eventuelně též mohou podílet na tvorbě obsahu, a 

administrátoři jsou pak uživatelé interní nebo alespoň s blízkou vazbou na organizaci.  

Jelikož se i externí uživatelé mohou podílet na tvorbě obsahu, je nutná zpětná vazba a případná 

korektura. K tomuto lze použít funkci hlášení závadného obsahu, administrátor posléze rozhodne, 

zda je stížnost oprávněná a může entitu upravit či smazat.  

Ačkoli se jedná o mapový portál, lokalizace entit není nutná. Pokud se uživatel rozhodne, že jím 

vkládaný obsah nechce vztahovat k žádnému místu, nemusí. Jím vložená data jsou však tímto hůře 

vyhledatelná, jelikož je nelze zobrazit v mapě, ale pouze v seznamu příslušející danému typu 

entity. 

 

 

Obrázek 20: Analýza - UseCase - Základní práce se systémem 

Nepřihlášený uživatel má pouze omezenou možnost práce se systémem. Může data pouze 

zobrazovat, nikoli však vkládat. Pro přihlášení je v systému vytvořena třída  

Login, obsahující statické proměnné, v nichž je rovněž uložen objekt se všemi atributy aktuálně 

přihlášeného uživatele. Díky využití statických proměnných jsou prostřednictvím této třídy 

dostupná všechna data o přihlášeném uživateli z kteréhokoli jiného objektu. Vzhledem k tomu, že 

při přechodu ze stránky na stránku, v rámci navigačního frameworku, nedochází k načítání celé 

HTML stránky, zůstává uživatel přihlášen i po přechodu na jinou stránku.  
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5.2.4. Časová analýza 

Zabývá se stavy jednotlivých entit systému a jejich přechody. Stav entity je taková kombinace 

atributů, která dává entitě v systému určité vlastnosti. V případě změny atributů může entita přejít 

do jiného stavu, tudíž se změní i její chování. 

 

Obrázek 21: Analýza - Stavový diagram - Uživatel 

Uživatel může vystupovat v systému v jedné ze čtyř rolí. Počáteční stav, ve kterém se nachází 

každý uživatel, jež portál navštíví, je neregistrovaný - dá se rozumět též nepřihlášený. Tím, že se 

z vlastní vůle registruje, se mu zpřístupní možnost přihlásit se pod svým loginem. Tímto získává 

další práva, z vlastní vůle však již svou roli měnit nemůže. Jediný, kdo může uživateli zvýšit práva 

je superadministrátor, nejvyšší autorita systému. Další vyšší rolí uživatele je administrátor s právy 

administrace obsahu. 
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Obrázek 22: Analýza - Diagram aktivit - Entita 
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Obrázek 23: Analýza - Sekvenční diagram - Vytvoření entity 
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5.3.  Realizace 

Aplikace je členěna do dvou částí. První je uložena na serveru a druhou představuje samotná 

klientská aplikace. Toto členění je pro Silverlight charakteristické, jelikož zkompilovaný kód 

aplikace je nutno vložit do HTML, je nutno na serveru vytvořit alespoň jednu stránku, která bude 

poskytovat hostící prostředí. Rovněž jsou na silverlightové aplikace kladena určitá bezpečnostní 

omezení. Mezi ty nejmarkantnější patří omezený přístup k souborům na klientské stanici nebo 

nemožnost připojit se přímo k SQL databázi. To vyplývá ze skutečnosti, že kód aplikace, byť 

zkompilovaný, je volně přístupný. Z takového kódu je pak možno vyextrahovat přihlašovací údaje 

do databáze, což je pochopitelně velice nebezpečné. Právě z toho důvodu je přístup k databázi 

řešen na straně serveru a klientské aplikaci je pak poskytován pouze prostřednictvím WPF služeb.  

Pro přístup k databázi je použita technologie LINQ, umožňující objektový přístup k relační 

databázi. Usnadňuje tak práci především ve zdlouhavém vytváření SQL dotazů s velkým 

množstvím názvů atributů a jejich následné mapování na objekty příslušných tříd. Je tedy přínosem 

především ve zrychlení práce, což má za následek i ekonomické úspory. Mapování entit relační 

databáze na objekty příslušných tříd je rovněž automatické a díky partiálním třídám je možno tyto 

třídy rozšiřovat vlastním kódem bez nebezpečí, že při změně struktury databáze a tím i automaticky 

generovaných tříd ztratíme svá rozšíření.  

Jelikož je silverlightová aplikace spouštěna na straně uživatele, je nutno uchovávat globální 

nastavení na straně serveru.  

Samotná klientská aplikace představuje logickou a prezentační vrstvu celého systému. 

V architektuře MVC tak tedy představuje contoller a view. Pro prezentaci (view) je zde použit 

jazyk XAML a pro logiku aplikace (controller) pak jazyk C#. Obtížné je zde však definovat model. 

Ten představují WPF služby, jež jsou asynchronně volány z controlleru, model tak není přímou 

součástí programu.  

Rovněž mapové podklady jsou získávány externě a to z projektu Bing Maps. Z toho plyne potřeba 

klienta přistupovat k těmto podkladům prostřednictvím internetu. Jelikož se jedná o webovou 

aplikaci, neměla by to být tudíž překážka. Problém může nastat při použití v intranetu, kde jsou 

uživatelé nuceni pracovat offline.  

5.3.1. Mapové podklady 

Jako mapové podklady jsem si zvolil Microsoft Bing Maps a pro zobrazování komponentu 

Silverlight Map Control. K této volbě mě vedl především fakt, že tato komponenta je plně 

podporovaná pro použití s technologií Microsoft Silverlight 3, je bezplatná a poskytuje plnou 

interaktivitu i dostačující mapové podklady, které lze použít pro tvorbu mapového portálu. Rovněž 

do budoucna je u ní možno očekávat dostačující podporu a vývoj.  
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<Microsoft_Maps_MapControl:Map x:Name="BMap" ViewChangeEnd="BMap_ViewChangeEnd"> 

      <Microsoft_Maps_MapControl:MapLayer x:Name="PinLayer"/> 

</Microsoft_Maps_MapControl:Map>  

Tímto jednoduchým kódem vložíme mapu do stránky a přiřadíme ji nový layer, tedy vrstvu, do níž 

budeme následně vkládat prvky. V našem případě body zájmu obsahující entity portálu. 

Nyní si ukážeme několik základních funkcí, jak s touto komponentou zacházet. Nejprve si 

ukážeme, jak se nastaví výchozí pozice mapy. To je velice důležité, neboť pakliže chceme vytvářet 

portál určité obce, bylo by vhodné mapu na tuto obec centrovat a to i ve vhodném přiblížení, aby 

nebylo zobrazeno příliš velké nebo malé okolí, což by pro uživatele bylo dezorientující.  

BMap.Center = new Location(sett.CenterMapLatitude, sett.CenterMapLongitude); 

BMap.ZoomLevel = sett.MapZoomLevel; 

První řádek tohoto kódu mapě nastaví bod, který má být v jejím středu. Zeměpisné souřadnice je 

nejlépe zadávat desetinným číslem, jež udává zeměpisnou šířku a délku ve stupních. Na druhém 

řádku se pak nastaví přiblížení mapy tak, aby byla zobrazena pouze potřebná část obce a okolí.  

Toto nastavení se může zdát poměrně náročné, jelikož superadministrátor by musel znát přesné 

souřadnice a úroveň přiblížení, aby dokázal toto nastavit. Nejsnazším způsobem, jak toho docílit, je 

dovolit mu, aby toto nastavení provedl interaktivně přímo pomocí mapy.  

Location center = SettingsMap.TargetCenter; 

 

set.CenterMapLatitude = center.Latitude; 

set.CenterMapLongitude = center.Longitude; 

set.MapZoomLevel = SettingsMap.ZoomLevel; 

Uživatel tedy nastaví mapu tak, jak chce, aby vypadala vždy po zobrazení stránky. Následně klikne 

na tlačítko uložit. V metodě, která má na starost uložení tohoto nastavení se následně provede toto. 

Z mapy, kterou v tomto případě představuje objekt SettingsMap získáme její vlastnost 

TargetCenter, jež představuje centrování mapy. Jedná se opět o objekt, proto si zeměpisnou šířku a 

délku uložíme do svého objektu, který následně budeme ukládat. Nejprve si do něj však ještě 

uložíme hodnotu přiblížení mapy.  

Nyní máme tedy v objektu všechno potřebné nastavení a můžeme jej uložit. Jelikož se však jedná o 

Silverlight a kód se vykonává na straně klienta, budeme pro uložení potřebovat WCF služby, která 

nám zajistí, že se námi vytvořené nastavení uloží na serveru a bude tudíž přístupné pro všechny 

uživatele.  
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using System.Configuration; 

Properties.Settings.Default["center_map_latitude"] = 

set.CenterMapLatitude; 

Properties.Settings.Default["center_map_longitude"] = 

set.CenterMapLongitude; 

Properties.Settings.Default["map_zoom_level"] = set.MapZoomLevel; 

Properties.Settings.Default.Save(); 

Toto je již kód na straně serveru, přesně metoda WCF služby, která zajistí uložení nastavení. 

Nastavení se neukládá do databáze, ale do konfiguračního souboru. K tomuto slouží již vytvořené 

metody, pomocí kterých lze přistupovat ke konfiguračním souborům.  

5.3.2. Vkládání bodů zájmu do mapy 

Vložit do mapy bod zájmu není nikterak složité. Jak je běžné, pouze jej přidáme do příslušné 

kolekce pomocí metody AddChild. Podstatné ovšem je, že do mapy se mají vložit pouze ty body 

zájmu, které odpovídají vybranému výřezu mapy. To je z pochopitelných důvodů, že bodů zájmu 

může být velké množství, a není vhodné je tedy načítat všechny najednou. Ovšem pokud bychom 

data již jednou načetli, v zájmu snížení provozu na síti, si je můžeme uchovat pro další použití. Tak 

je tomu i u tohoto portálu, kdy již jednou načtené body se znovu neaktualizují.  

Location leftUp = BMap.ViewportPointToLocation(new Point(0, 0)); 

 

Location rightDown = BMap.ViewportPointToLocation(new 

Point(BMap.BoundingRectangle.Width, BMap.BoundingRectangle.Height)); 

Tento kód je obsažen v metodě, jež se vykoná vždy, když se změní výřez mapy. To odpovídá 

události ViewChangeEnd. Jako první je podstatné získat výřez mapy, jenž je aktuálně zobrazen. 

Toto zjistím pomocí metody ViewportPointToLocation. Ta převede souřadnice odpovídající bodu 

mapy na souřadnice, jež jsou pod tímto bodem zobrazeny. Pokud se nyní tedy podíváme na výše 

uvedený kód, tak získáme souřadnice levého horního a pravého dolního rohu mapy, tím tedy 

definujeme zobrazenou oblast. Nyní je čas použít WCF metodu, která nám z databáze vrátí všechny 

body zájmu v této oblasti. Jelikož máme jejich souřadnice uloženy ve stejném formátu desetinného 

čísla, je tento dotaz pomocí LINQ velice snadný.  

var x = from pp in dc.pushpins 

 where (pp.gps_longitude > (float)leftUpLong && pp.gps_longitude < 

 (float)rightDownLong) && 

(pp.gps_latitude < (float)leftUpLat && pp.gps_latitude > (float)rightDownLat) 

select pp; 

Nyní nám již zbývá samotné přidání bodů zájmu do mapy. Před samotným přidáním doporučuji 

smazat obsah vrstvy a přidat jej znovu. To z toho důvodu, že jinak by mohlo dojít k překreslení 

aktuálně zvoleného bodu jinými, které byly do vrstvy vloženy později.  
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Obrázek 24: Mapové podklady - Mapa 

Možnosti práce s touto komponentou jsou poměrně široké a podrobný popis i s ukázkami a 

možností vyzkoušet si funkce na online mapě i s možností zobrazit zdrojový kód naleznete na 

http://www.microsoft.com/maps/isdk/silverlight/default.htm. 

5.3.3. Body zájmu 

Body zájmu jsou další specifikou tohoto portálu. Na rozdíl od ostatních systémů, kde každá entita 

má vlastní souřadnice, zde jsou body seskupovány do bodů podle místa. Jinými slovy jeden bod 

zájmu pak obsahuje několik entit. Pro příklad si vezmeme třeba takové náměstí. Poměrně malá 

plocha, kde se určitě bude shlukovat velké množství entit. Obyčejně by bylo pro uživatele 

nepřehledné, pokud by zde měl fotografie, texty o konaných akcích, historii a třeba i několik videí 

a to i pokud by mohl zobrazit pouze některé typy entit. Pro zobrazení a vybrání příslušného bodu 

by bylo potřeba velkého přiblížení a v takovém případě člověk ztrácí orientaci, obzvláště pokud 

daný terén nezná.  
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Obrázek 25: Bod Zájmu 

5.3.4. Video přehrávač 

Vzhledem k tomu, že pro technologii Silverlight je prozatím pořád ještě poměrně malá nabídka 

komponent třetích stran a z větší části jsou zpoplatněné, rozhodl jsem se vytvořit vlastní 

komponentu pro přehrávač videí.  

<MediaElement x:Name="VideoMediaElement" /> 

Tento element je nutno vložit do stránky, jelikož nám bude sloužit pro zobrazení videa. Jedná se o 

velice silnou komponentu, jež ve svém API implementuje takřka všechny potřebné metody pro 

přehrávání videa.  

this.VideoMediaElement.SetSource(VideoStream); 

this.VideoMediaElement.AutoPlay = false; 

Nejprve vložíme samotný obsah videa v podobě binárního streamu a nastavíme, že se video 

nezačne samo automaticky přehrávat. Dále si musíme vytvořit několik tlačítek, pomocí nichž 

budeme řídit přehrávání.  

VideoMediaElement.Play(); 
VideoMediaElement.Pause(); 

VideoMediaElement.Stop(); 
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Do metody, jež se vykoná při události Click, umístíme vždy po jednom řádku z předešlého kódu. 

Máme tedy tlačítka, pomocí nichž můžeme ovládat přehrávání. Jen podotýkám, že rozdíl mezi 

pause a stop je, že pause video pouze zastaví, zatímco stop jej zastaví a přesune na začátek.  

<Slider x:Name="VideoSlider"  

LostMouseCapture="VideoSlider_LostMouseCapture" 

MouseLeftButtonDown="VideoSlider_MouseLeftButtonDown" 

MouseLeftButtonUp="VideoSlider_MouseLeftButtonUp"/> 

Pouze tyto funkce by však k pohodlnému přehrávání videa nestačily. Standardním ovládacím 

prvkem takřka všech přehrávačů je posuvník, pomocí kterého lze video posouvat nebo přeskakovat 

na určité místo na časové ose. V kódu výše je takový posuvník ukázán. Kromě stylování, které zde 

není podstatné, jsou definovány metody, které se provedou, pakliže jsou vyvolány tyto tři události.  

Pomocí nich si měníme proměnnou, která nám udává, zda uživatel s posuvníkem hýbe. Jak si 

ukážeme níže, součástí přehrávače je rovněž časovač, který aktualizuje hodnotu posuvníku podle 

aktuálního času přehrávaného videa. Dodávám, že při MouseLeftButtonDown se hodnota 

proměnné nastaví na true, ve zbylých dvou na false.  

VideoMediaElement.Position = new TimeSpan (0,0, Convert.ToInt32(this.VideoSlider.Value)); 

Při události MouseLeftButtonUp však ještě musíme posunout video na zvolený čas. Toho docílíme 

pomocí kódu výše. Předáváme počet sekund od začátku videa. 

Pomocí posuvníku tedy nyní už můžeme přeskakovat na určitý čas ve videu. Co nám ale zbývá, je 

aby se při přehrávání videa posuvník sám posunoval v závislosti na odehraném čase.  

this.tim = new System.Windows.Threading.DispatcherTimer(); 

tim.Interval = new TimeSpan(0, 0, 1); 

tim.Tick += timer_Tick; 

tim.Start(); 

Tímto kódem vytvoříme nový objekt časovače, jak je patrno na prvním řádku. Dále mu pak 

nastavíme jeho časovou periodu. V tomto případě jedna vteřina. Dále pak je nutno zvolit metodu, 

která se má provést při události tick. Tato událost se spouští podle nastavení časovače, v našem 

případě tedy jedenkrát za vteřinu.  

void timer_Tick(object sender, EventArgs e) 

{ 

if (!this.isVideoSliderDragged) 

{ 

 VideoSlider.Value =        

  Convert.ToDouble(VideoMediaElement.Position.TotalSeconds); 

} 

} 
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Zde je již metoda, volaná jedenkrát za sekundu, při každé aktivaci časovače. Všimněte si 

podmínky, že změna hodnoty posuvníku se provede, pouze pokud není hodnota proměnné 

isVideoSliderDragged nastavena na true, tedy pokud s ním právě nepracuje uživatel. Pokud ano, 

nastaví se aktuální čas přehrávaného videa.  

VideoSlider.Maximum = Convert.ToDouble( 

VideoMediaElement.NaturalDuration.TimeSpan.TotalSeconds); 

VideoSlider.Minimum = 0; 

Poslední věcí, jež stále chybí je nastavení maximální a minimální hodnoty posuvníku tak, aby 

největší hodnota byla celkový počet sekund trvání videa. Tento kód stačí vykonat pouze jednou 

před samotným přehráváním. Doporučuji ho tedy umístit hned za vložení streamu do přehrávače. 

Pro ovládání hlasitosti je rovněž zvykem použít nějakou formu posuvníku. Princip je tedy stejný 

jako u posunování videa, ovšem daleko jednodušší. Vystačíme si pouze s jednou událostí a to 

MouseLeftButtonUp, kdy změníme hodnotu hlasitosti. Ta nabývá hodnot desetinných čísel od nuly 

do jedné, proto tyto krajní hodnoty rovněž zvolíme jako rozsah posuvníku. 

VideoMediaElement.Volume = Convert.ToDouble(VolumeSlider.Value); 

5.3.5. Přenos velkého objemu dat 

Silverlight aplikace jsou založeny především na multimediálnosti a interaktivním uživatelském 

rozhraní, které obyčejné HTML neumožňuje. Pokud ovšem chceme těchto vlastností dosáhnout, 

musíme být schopni přenášet poměrně velké množství dat mezi serverem a komponentou. 

Především pak video soubory mohou dosahovat největších objemů. Jelikož ale využíváme 

v podstatě webové služby, jež jsou zapouzdřeny do podoby WCF, setkáme se s problémem, že 

existuje určitá maximální velikost přenesených dat v průběhu jednoho požadavku. Při běžném 

použití, jak jsme si jej prozatím ukázali, nedokážeme načíst data (obsáhlá data) a prostřednictvím 

WCF služby je odeslat komponentě. Řešením takovéto situace je tzv. streamování dat. Tedy 

převedení objektů (a všech dat v nich obsažených) na řetězec (serializace), jež se po malých 

částech přepošle komponentě a tam opět spojí a převede na objekty (deserializace).  Stejný postup 

lze pochopitelně použít i při odesílání dat opačným směrem. Jak toho ale v praxi docílit si ukážeme 

nyní. 

Pokud chceme, aby WCF služba v některé ze svých metod využívala streamování, musíme dodržet 

následující pravidla. Metoda musí mít pouze jeden vstupní parametr, který obsahuje streamovaná 

data anebo návratová hodnota musí být stream. Streamem rozumějme objekty Stream, Message, 

nebo IXmlSerializable. Dále je nutno upravit nastavení ve Web.config.  
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<binding name="customBinding"> 

 <httpTransport maxReceivedMessageSize="667108864" 

 transferMode="Streamed" /> 

</binding> 

 

<service behaviorConfiguration="  

 silverlight_test.Web.Services.NewsSrvBehavior" 

      name=" silverlight_test.Web.Services.NewsSrv"> 

<endpoint address="" binding="customBinding"  

 bindingConfiguration="customBinding" 

 contract=" silverlight_test.Web.Services.NewsSrv" /> 

<endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" 

 contract="IMetadataExchange" /> 

</service> 

Nejprve je nutno nastavit transferMode na streamed a poté, jak je z ukázkového kódu vidět, u 

každé WCF služby přiřadit tento binding. Samozřejmě je možno nastavit i další parametry, jako 

maximální velikost jedné zasílané zprávy a podobně. Pro základní pochopení to však není nutné.  

[OperationContract] 

public void AddImage(Stream s) 

{ 

DataContractSerializer ser =  

new DataContractSerializer(typeof(image)); 

image img = (image)ser.ReadObject(s); 

… 

} 

Zde je vidět příklad metody, která využívá streamování k uložení obrázku do databáze. Samotné 

uložení zde není naznačeno, jelikož se mu věnuji v jiné kapitole (4.13 Linq, str. 32). Podstatné je 

vytvořit objekt DataContractSerializer správného typu, a pomocí metody ReadObject převést 

stream na objekt. 

MemoryStream ms = new MemoryStream(); 

DataContractSerializer ser = new 

DataContractSerializer(typeof(silverlight_test.ImageSrv.image)); 

 

ser.WriteObject(ms, img); 

byte[] array = ms.ToArray(); 

 

cli.AddImageAsync(array); 

Důležitý je samozřejmě i opačný postup, tedy převedení objektu na stream. Nejprve si vytvoříme 

objekt MemoryStream, jež nám umožňuje uchovávat data v paměti. Vytvoříme 

DataContractSerializer a tentokrát použijeme jeho metodu WriteObject, jež nám převede objekt do 

binární formy a uloží do objektu MemoryStream. Metoda ToArray pak vrátí pole bytů, jež 

reprezentují serializovaný objekt. Ten pak už můžeme předat WCF službě, kterou jsme si popsali 

výše. 
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5.3.6. ChildWindow 

Pro zobrazení prakticky všech entit jsem zvolil komponentu ChildWindow. Jednak je snadno 

použitelná a jednak je graficky přívětivá, jelikož se v podstatě jedná o jakési nové okno, jež se 

otevře při zobrazení entity a které se následně zavře, aniž by bylo nutno vytvářet novou stránku 

nebo ji jakkoli modifikovat. Tohoto principu se často využívá i v běžných webových aplikacích, 

kdy se pomocí JavaScriptu otevře jakoby nové okno a pozadí zešedne. Nejčastěji se s tímto setkáte 

při zobrazování obrázků.  

Použití je velice snadné. Stačí vytvořit třídu dědící ze System.Windows.Controls.ChildWindow. 

Popřípadě lze do projektu přidat novou položku, jejíž šablona má název Silverlight Child 

Windows.  

Stejně jako stránka, i tento prvek se skládá ze dvou souborů. Jedním je *.xaml.cs a druhý je *.xaml. 

Opět je zde tedy oddělena prezentace od logiky a princip je stejný jako práce se stránkou.  

Vytvoříme si tedy vzhled pomocí jazyka XAML a následně vytvoříme logiku. 

Dud150_Diplomka.ChildWindows.ImagePresenter imgPres = new 

Dud150_Diplomka.ChildWindows.ImagePresenter(); 

 

imgPres.ImgData = ImageDataObject; 

imgPres.Show(); 

Použití si ukážeme na příkladu zobrazení detailu obrázku. Po kliknutí na tlačítko zobrazení detailu 

obrázku se nejprve prostřednictvím WCF načtou potřebná data do objektu ImageDataObject. Dále 

je nutné vytvořit instanci naší třídy ChildWindow, předat jí načtená data a konečně pomocí metody 

Show zobrazit.  

 

Obrázek 26: ChildWindow 
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5.3.7. WYSIWYG editor 

Pro editaci textů článků je vhodné použít nějaký editor, nejlépe takový, který poskytuje uživateli 

snadné a přívětivé prostředí, ve kterém se orientuje. Vhodné je tedy použít editor, jemuž říkáme 

WYSIWYG. V takovém případě může uživatel snadno editovat text pomocí grafického prostředí a 

výsledný text ihned vidí na obrazovce.  

Bohužel však základní balík nástrojů pro Silverlight 3 nepřináší žádný takovýto nástroj. Z tohoto 

důvodu jsem tedy hledal v nabídce komponent třetích stran. Bohužel ani toto hledání nedopadlo 

úspěšně. Nabídka je v současné době malá, většinou se jednalo o zpoplatněné komponenty, anebo 

nevyhovovaly technicky. Pro Silverlight 4 již existuje editor přímo od firmy Microsoft, jež by bylo 

možno bezplatně použít, bohužel však současná podpora technologie Moonlight je kompatibilní se 

Silverlight 3. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl editor do projektu nezařazovat. Pro použití 

v reálném provozu jej však lze snadno doplnit. 

5.3.8. Pokročilá validace dat 

Validace dat, tak jak jsme si ji ukázali v předešlých kapitolách je dobrým a efektivním nástrojem 

pro validaci dat. Přesto se však mohou vyskytnout případy, kdy nebude stačit. Jedním z takových 

případů může být, jestliže potřebujeme pro validaci vyhledat data z databáze. Jako příklad může 

sloužit registrace do mého mapového portálu, kdy je třeba zjistit, zda uživatelem vkládaný email, 

jenž slouží i jako přihlašovací jméno, již v systému neexistuje. V takovém případě pochopitelně 

musí validace vypsat chybová hlášení a registrace nemůže pokračovat, dokud není zadán validní 

email.  

Během takovéto validace je nutno vyslat pomocí WCF požadavek do databáze a po asynchronním 

získání návratové hodnoty teprve formulář validovat. Jelikož se validace provádí asynchronně, 

doporučuji, minimálně v tomto případě, znemožnit uživateli práci s formulářem až do doby, kdy je 

navrácen výsledek WCF služby a formulář zvalidován. Toho lze docílit např. překrytím stránky 

prvkem (grid, canvas, …) jemuž nastavíme průhlednost a jenž rovněž zajistí zešednutí stránky 

během zpracování formuláře.  

Nyní tedy k samotné validaci. Pro tento specifický, avšak častý, problém doporučuji zahájit 

validaci v okamžiku, kdy pole formuláře přestane být aktivní (událost LostFocus). 

<dataFormToolkit:DataField Label="Email" LostFocus="DataField_LostFocus" > 

 <TextBox Text="{Binding Email, Mode=TwoWay}"  /> 

</dataFormToolkit:DataField> 

V okamžiku, kdy prvek přestane být aktivní, se tedy spustí naše metoda, v níž odešleme požadavek 

na server a zároveň překryjeme stránku. V metodě, kterou si nastavíme pro zpracování příchozích 

dat požadavku, pak vyhodnotíme výsledek a na základě toho nastavíme proměnnou, kterou určíme, 

zda email již v systému existuje, na true. Tato proměnná je součástí objektu uživatele, jenž je 
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nastaven v datovém kontextu formuláře. Následně již použijeme metodu ValidateItem příslušného 

formuláře, čímž spustíme validaci dat. 

Objekt uživatele v datovém kontextu formuláře musí implementovat rozhraní 

INotifyPropertyChanged, aby bylo možno vyvolat výjimku InvalidDataException, která způsobí, 

že při validaci formuláře bude daná vlastnost považována za nevalidní. Jako parametr se předává 

chybová zpráva. K vyvolání této výjimky by mělo dojít v metodě set dané vlastnosti.  

throw new InvalidDataException("Email již v systému existuje"); 

5.3.9. ComboBox 

Tuto krátkou kapitolu zde uvádím převážně proto, že pohled na práci s tímto ovládacím prvkem mi 

přijde odlišný od jiných systémů a já osobně jsem s řešením problému nastavení výchozí hodnoty 

ComboBoxu strávil poměrně hodně času.  

List<ComboBoxItem> catList = new List<ComboBoxItem>(); 

Jak je patrno z uvedeného kódu, seznam prvků, jež budou zobrazeny, musí být kolekce objektů 

ComboBoxItem. Tuto kolekci vložte do vlastnosti ItemsSource příslušného SelectBoxu. Názvy, jež 

budou zobrazeny, se píší do vlastnosti Content objektů třídy ComboBoxItem. Pakliže toto není ta 

hodnota, kterou chcete přijmout, skrytou hodnotu lze vložit do vlastnosti Tag. Klasickým 

příkladem je výběr hodnoty z číselníku. 

Tohoto lze využít i u jiných ovládacích prvků, jako třeba tabulky, zobrazující několik záznamů 

současně. Pro tlačítko editace záznamu je pak také vhodné nastavit jeho vlastnost Tag na id 

editované entity. Tuto vlastnost pak lze získat z objektu sender v metodě přiřazené události Click.  

<ComboBox x:Name="CatComoBox" ItemsSource="{Binding Categories, Mode=TwoWay}" /> 

Nyní tedy máme SelectBox naplněn hodnotami, žádná z nich však není v okamžiku načtení stránky 

vybraná. Pakliže chceme mít v tomto okamžiku již nějaká data vybraná, musíme jednomu z objektů 

ComboBoxItem v kolekci nastavit vlastnost IsSelected na true. Právě tato pak bude vybraná. Tento 

přístup je opačný od jiných systémů, jelikož vybraná položka se nepředává objektu ComboBoxu, 

ale je uložena v jeho datech.  

 

Obrázek 27: SelectBox 
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5.3.10. Upload souboru 

Vzhledem k tomu, že Silverlight je navržen pro zobrazování multimediálního obsahu a my chceme 

této vlastnosti využít, musíme v systému rovněž uživateli umožnit, aby tento obsah do systému 

vkládal. Bude tedy třeba vytvořit rozhraní pro nahrání souboru na server. Díky schopnosti MS SQL 

Serveru 2008, uchovávat v databázi binární data velkého objemu, veškerý multimediální obsah je 

uložen právě tam.  

Jelikož Multimediální data nabývají obvykle větších rozměrů, je nutné je napřed převést na pole 

bytů a odeslat metodou streamování. Tato metoda je popsaná v jedné z předchozích kapitol (5.3.5 

Přenos velkého objemu dat, str. 55). 

 //vytvoření a nastavení dialogového okna pro výběr souboru 

OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog(); 

 dlg.Multiselect = false; 

 dlg.Filter = "All files (*.*)|*.*|PNG Images (*.png)|*.png"; 

 

 //zobrazení dialogu pro výběr souboru 

 bool? retval = dlg.ShowDialog(); 

 

//pokud byl soubor vybrán 

if (retval != null && retval == true) 

{ 

 //Objekt s informacemi o vybraném souboru 

 FileInfo info = dlg.File; 

 

 //načtení souboru do pole Bytů 

 FileStream s = info.OpenRead(); 

 byte[] binVid = new byte[s.Length]; 

 

 s.Read(binVid, 0, System.Convert.ToInt32(s.Length)); 

 s.Close(); 

 

 //Uložení dat do příslušné proměnné 

 … 

} 

Tento kód je vložen do metody, která je nastavena jako posluchač události tlačítka. Po jeho 

stisknutí tak dojde k otevření dialogu pro výběr souboru, a pokud byl nějaký vybrán, je 

automaticky načten a jeho obsah uložen coby pole bytů do příslušné proměnné. Tyto data pak 

mohou být odeslána na server, kde budou uložena do databáze. [47] [48] 
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5.3.11. Stránkování tabulek 

Tabulková forma výstupních sestav je běžná, přehledná a uživatelé jsou na ni zvyklí. Pokud ovšem 

obsahuje velké množství řádků, stává se nepřehlednou a je obtížné v ní nějaký záznam najít, zvláště 

v Silverlightu, kde nelze použít vyhledávání v textu, jako u obyčejných HTML stránek, jelikož se 

jedná o zkompilovaný kód. Můžeme však seznam filtrovat a třídit podle atributů nebo zobrazovat 

vždy jen část celého seznamu, tedy stránkovat. 

Pro stránkování slouží komponenta DataPager, ta se stará o zobrazení navigační lišty a rozdělení 

seznamu na stránky. Nemusíme tedy nic vypočítávat, vše se provede automaticky. Pro tabulkové 

zobrazení je pak vhodná komponenta DataGrid. 

PagedCollectionView pcv = new PagedCollectionView(e.Result); 

CompaniesDataPager.Source = pcv; 

this.CompaniesDataGrid.ItemsSource = pcv; 

V okamžiku kdy získáme kolekci prvků, nejspíše jako návratovou hodnoty WCF metody, 

převedeme ji na kolekci typu PagedCollectionView. Tuto pak vložíme jako zdroj dat do obou 

komponent. Pochopitelně je ještě důležité nastavit velikost stránky, tedy počet záznamů na stránku. 

To lze provést nastavením vlastnosti PageSize objektu DataPageru. [49] 

 
Obrázek 28: DataGrid 

Osobně nejsem propagátorem tohoto postupu. Zásadním problémem je uchovávání i poměrně 

dlouhé kolekce v paměti (řádově tisíce prvků). Minimálně je nutno tyto data přenášet ze serveru ke 

klientovi. Ten dozajista všechny tyto informace nevyužije a bude chtít vidět pouze malou část 

z nich. Kolekce o padesáti tisících záznamech může mít i ve zkomprimované podobě velikost 

v řádech megabytů a přenášet takto velká data po síti zbytečně je přinejmenším neefektivní. 

Naopak užitečný je tento nástroj u kolekcí, kde víme, že nebudou obsahovat více než stovky 

záznamů. Příkladem mohou být číselníky, kategorie a podobně.  

Pakliže však víme, že data mohou v reálném provozu přerůst do příliš velkého objemu, volil bych 

raději osvědčený přístup pomocí limitování seznamu již na úrovni SQL, nebo LINQ.  

var x = (from a in articles 

 select a).Skip(100).Take(50); 

Princip spočívá v získání informace o celkovém počtu filtrovaných prvků z databáze a načtení 

pouze jejich části. V ukázkovém kódu tedy přeskočíme sto záznamů a použijeme až dalších 
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padesát. Navrácené záznamy tak tedy budou mít pořadová čísla sto až sto padesát z původního 

seznamu. Při každém posunutí na jinou stránku či změně filtru je potřeba vykonat nový dotaz do 

databáze, nicméně přenášená data jsou pouze v řádu desítek záznamů. Tohoto principu se využívá 

především při vývoji webových stránek, nicméně jeho výhody pro optimalizaci provozu na síti jsou 

zřejmé. Oproti výše zmíněné metodě však vyžaduje více práce programátora. 
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6. Závěr 

Obě části práce, výukový text i mapový portál, jsou vytvořeny s ohledem na snadné pochopení ze 

strany čtenáře. Text se zabývá jak samostatnými technologiemi a jejich principy, tak i jejich 

vzájemným provázáním. Snaží se rovněž čtenáři objasnit důvody, proč jsou právě tyto postupy 

vhodné a jaké může mít jejich nedodržení důsledky. Text je doplněn obrázky a ukázkami 

zdrojových  kódů, jež jsou zjednodušeny pro potřeby pochopení konkrétních postupů a případně 

následně rozšiřováný pro lepší pochopení kontextu mezi technologiemi a jejich provázání. 

Mapový portál je navržen tak, aby jej bylo možno po drobných úpravách či rozšířeních, dle 

požadavků konkrétního zákazníka, používat jako informační či turistický portál určený především 

pro menší obce. Vzhledem k tomu, že práce je především tutoriálem, bylo nutno učinit určité 

ústupky při navrhování portálu. To především v oblasti jeho parametrizovatelnosti. Toto by totiž 

vedlo k horšímu porozumění kódu a procesů v rámci aplikace, což by vyústilo v neschopnost 

čtenáře pochopit základní principy z kódu a tím pádem by se snížila hodnota práce jakožto 

výukového textu. Nicméně případná úprava dle zadání zákazníka by neměla být nikterak ztížena.  

Vzhledem k tomu, že práce není určena úplným začátečníkům v oblasti programování webových 

aplikací a programování vůbec, myslím si, že po prostudování tohoto textu a přiložených 

zdrojových kódů bude čtenář schopen začít samostatně vyvíjet vlastní RIA aplikace za použití 

Microsoft Silverlight. Technologie je to nicméně mladá a neustále se rozšiřující a jako každá jiná 

skrývá řadu úskalí a specifických problémů, jejichž detailnější rozbor je ovšem nad rámec této 

diplomové práce a vyžaduje od programátora určitou míru zkušeností, jež je možno získat pouze 

praxí. 
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A. Obsah CD 

Přiložené CD obsahuje elektronickou podobu této diplomové práce ve formátu PDF, dále pak 

zdrojové kódy mapového portálu, potřebné k jeho kompilaci a spuštění, rovněž také databázový 

soubor formátu MDF s vytvořenou databází i s testovacími daty.  

Zdrojové kódy jsou přiloženy i s vytvořenými projekty Microsoft Visual Studia 2008, díky tomuto 

je velice snadné spustit systém na lokálním serveru pro studijní účely, stejně tak snadno ho lze 

nasadit pro použití v reálném provozu. Tohoto projektu lze použít i v IDE Microsoft Expression 

Blend, jenž rovněž dokáže tyto projekty využívat. 

Datový formát MDF je pro Microsoft SQL Server 2008 velice vhodný, jelikož k importování celé 

databáze i s daty stačí pouze tento soubor. Samotný server s ním pak přímo pracuje, takže pokud 

budete chtít databázi přenést na jiný server, opět stačí pouze tento soubor zkopírovat. 

Struktura projektu 

Celý systém je rozdělen do tří projektů. První je samotná komponenta, využívající technologii 

Silverlight, druhá pak serverová část, jež obsahuje převážně WCF služby a hostící stránku, a 

poslední projekt má název Support a obsahuje pouze metody pro validaci dat. Může však být 

doplněn dalšími podpůrnými metodami, jež je vhodné přesunout mimo ostatní projekty pro jejich 

snadné začlenění do projektů jiných. Proberme si nyní podrobněji struktury jednotlivých projektů. 

Jako první se podíváme na strukturu silverlightové komponenty. Ta obsahuje několik složek, 

členěných dle obsahu.  

 Složka References obsahuje odkazy na důležité knihovny, jež jsou v projektu využívány.  

 Service References pak obsahuje odkazy na WCF služby, jež jsou využívány pro datovou 

komunikaci se serverem. V adresářové struktuře bychom zde nalezli i automaticky 

generované třídy přenášených objektů.  

 Složka Controls obsahuje několik UserControl, pro přihlášení do systému, zobrazení bodu 

zájmu na mapě, nahlášení závadného obsahu a fórum.  

 Ve složce DatabaseObject jsou uloženy partiální třídy databázových objektů, jsou zde 

definovány nové vlastnosti a metody, jež jsou využívány především pro validaci dat.  

 V ChildWindows jsou všechny vygenerované prezentační komponenty pro všechny typy 

entit systému.  
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 Other obsahuje třídy, jež nejsou přenášeny prostřednictvím WCF služeb. První slouží 

k uchovávání informací o aktuálně přihlášeném uživateli a druhá pro globální nastavení 

systému.  

 Poslední složka Views obsahuje všechny stránky projektu včetně jejich logiky a 

prezentace, samostatně přímo v adresáři projektu je pak stránka hlavní, jež v sobě hostí 

všechny ostatní. 

Na straně serveru je hlavním souborem *.aspx stránka, do níž je vložena komponenta Silverlightu. 

Dále pak soubor Web.config s nastavením serveru a Database.dbml, umožňující mapování tříd na 

strukturu relační databáze. Složka DatabaseObjects pak obsahuje partiální třídy, přenášené 

prostřednictvím WCF služeb a konečně složka Services pak definice jednotlivých webových 

služeb. Posledním souborem je Settings.settings ve složce Properties, ve kterém je definováno a 

uloženo globální nastavení celého systému.  

 

Obrázek 29: Struktura projektu 
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B. Microsoft SQL Server 2008 

Pro ty z vás, kdo nemají zkušenosti s tímto serverem, jsem si připravil malý návod, jak úspěšně 

vytvořit databázi a změnit její nastavení tak, aby ji bylo možno použít alespoň pro účel vývoje 

systému. Při reálném nasazení by nastavení bylo pochopitelně daleko komplikovanější a měl by být 

brán zřetel především na bezpečnost dat. 

Po spuštění Management Studia je nejprve nutno se přihlásit ke konkrétní instanci serveru, jež na 

vašem počítači běží a jíž jste zadali při instalaci. Po úspěšném prvním přihlášení budete muset 

nejprve změnit některá nastavení. Především je třeba přepnout typ autentizace tak, aby bylo možno 

se k němu připojit i pomocí jména a hesla. Výchozí nastavení toto umožňuje pouze pomocí 

Windows Authentication. Klikněte proto pravým tlačítkem na instanci serveru v Object Exploreru. 

Ten by se měl nacházet v levé části obrazovky. V menu pak vyberte možnost Properties. Pomocí 

levého menu zvolte stránku Security. V její horní části je sekce s názvem Server authentication. 

Změňte její hodnotu na „SQL Server and Windows Authentication mode.“ 

 

Obrázek 30: SQL Server - Autentizace 

Novou databázi vytvoříte kliknutím na složku Databases pravým tlačítkem a volbou New 

Database. Zvolte její jméno a popřípadě vlastníka, 

Nyní je potřeba vytvořit si uživatele, jež bude vlastnit databázi využívanou našim systémem. Není 

vhodné, aby byl tento uživatel administrátorem celé databáze, nebo snad dokonce celého serveru. 

 

Obrázek 31: SQL Server - Uživatelé 
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Toto provedete opět v Object Exploreru dle pokynů na obrázku. V následujícím okně vyplníte 

jméno uživatele, jeho heslo a zvolíte výchozí databázi, tedy tu, kterou jsme si předem připravili. Po 

této akci se tento uživatel přidá do seznamu loginů. Kliknete-li na něj opět pravým tlačítkem myši a 

zvolíte Properties, můžete nastavit, jaká přístupová práva má uživatel k jednotlivým databázím.  

 

Obrázek 32: SQL Server - Oprávnění 

Nejprve je nutno zvolit databázi zatržením políčka u jejího názvu v horním seznamu a posléze 

vybrat v dolním seznamu přípustné role. Doporučil bych db_datareader a db_datawriter. Pro 

běžnou práci by měly postačovat a neměly by představovat bezpečnostní riziko.  

Nyní nám již nic nebrání v tvorbě samotné struktury databáze. Základním prvkem každé databáze 

jsou tabulky. Přidání tabulky provedete stejným způsobem, jako předchozí operace. Ve složce 

Databases vyberte tu svou, kliknete na složku Tables pravým tlačítkem a zvolíte první možnost. 

Nyní se vám však nezobrazí dialogové okno, ale ve střední části se otevře záložka pro editaci 

sloupců.  
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Obrázek 33: SQL Server – Atributy tabulky 

Zde zvolíte jméno sloupce, jeho datový typ, a zdali může být prázdný, tedy obsahovat hodnotu 

null. Pokud v horním menu zvolíte možnost uložit nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl+S, tabulka 

se do databáze uloží. Nejprve však budete vyzváni k zadání jejího jména. Celé ovládání je, myslím 

si, přehledné a intuitivní, takže by neměl být pro programátora problém jeho ovládání zvládnout. 

Pokud byste i přesto měli problém, existuje řada literatury zabývající se touto problématikou, 

popřípadě lze na Internetu nalézt velké množství článků a návodů. 
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C. Výstupní sestavy 

 

Obrázek 34: Registrace 
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Obrázek 35: Správa kategorií 

 

Obrázek 36: Výběr bodu zájmu 
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Obrázek 37: Přijaté zprávy 

 

Obrázek 38: Uložení obrázku 


