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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

NÁDVORNÍK, J. Zařazení nových produktů Microsoft Expression Studia do výuky: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

automatizační techniky a řízení, 2011, 39 s. Vedoucí práce: Babiuch M. 

 

Tato práce se zaměřuje na jednotlivá studia programového balíku Microsoft 

Expression Studio. V první části byly vytvořeny stránky reprezentující předmět Základy 

týmové práce a na základě získaných poznatků výuková aplikace. Ta studenta provede 

jednotlivými studii. Výuková část obsahuje podrobný návod, obrazové náhledy u 

jednotlivých úloh a na konci každé kapitoly je video ukázka. Hlavním cílem bylo využití 

pokročilých nástrojů pro tvorbu a úpravu multimédií. Aplikace je navržena tak, aby ji byl 

schopen absolvovat začátečník, ale zároveň pokročilého uživatele neobtěžovala. Z tohoto 

důvodu jsou uživateli základní úlohy dostupné prostřednictvím hypertextového odkazu a u 

obtížnějších kapitol je k dispozici řešený příklad ke stažení. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 
 

NÁDVORNÍK, J. Implementation of new products Microsoft Expression Studio into 

Education: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of 

Mechanical Engineering, Department of Control Systems and Instrumentation, 2011, 39 p. 

Thesis head: Babiuch M. 

 

 This work is focused on single studios of Microsoft Expression Studio software 

package. In the first part of this thesis, there were created pages representing subject 

Principles of teamwork and educational application base on the knowledge. The 

educational application will guide the student through each studio. Educational part 

contains detailed instructions, thumbnail image for each task and at the end of each 

chapter there is a video preview. The main goal was to use advanced tools for creating and 

editing media. The application is designed that way that a beginner is able to finish it, but 

it doesn´t bother an advanced user at the same time. For this reason, the basic tasks are 

accessible for users through a hyperlink and in the more difficult chapters there is 

available solving download. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

 

AI     soubor Adobe Illustratoru 
 

ASP    programovací technologie (Active Server Pages) 
 
ASP.NET    technologie pro tvorbu webových aplikací 

 
BMP    formát pro ukládání rastrové grafiky (Bitmap Image File) 

 
CPU    procesor (Central Processing Unit) 

 
CSS     kaskádové styly (Cascading Style Sheets) 

 
DirectX   sada knihoven poskytujících aplikační rozhraní 

 
flv     video Flash 
 
FTP    protokol pro přenos souborů (File Transfer Protocol) 

 
GPU    grafický procesor (Graphic Processing Unit) 

 
HD    vysoké rozlišení (High-Definition) 

 
HTML    označovací jazyk pro hypertext (HyperText Markup Language) 

 
H.264     standard pro video kompresi 
 
JPEG    metoda komprese (The Joint Photographics Experts Group) 

 
Kbps    bit za sekundu 
 
MB    megabajt 

 
MySQL   databázový systém 

 
.NET     název pro soubor technologií v softwarových produktech 
 
PC     osobní počítač (Personal computer) 

 
php    skriptovací programovací jazyk (Hypertext Preprocessor) 

 
PostgreSQL  objektově-relační databázový systém 

 
PSD    photoshop dokument 
 
pt     jednotka délky (point) 
 
px     pixel  
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RSS     technologie pro čtení novinek z webových stránek 
 
SEO     optimalizace pro vyhledávače (Search engine optimization) 
 
UI     uživatelské rozhranní (User interface) 
 
VC-1     video kodek 
 
wmp    Windows Media Player 
 
WPF   systém pro vykreslování uživatelského rozhranní (Windows Presentation 

 Foundation) 

WWW World Wide Web 

 
WYSIWYG   akronym anglické věty What you see is what you get (Co vidíš, to 

dostaneš) 

XAML    rozšířený značkovací jazyk (Extensible Markup Language) 
 
xap    přípona souborů využívaná softwarem Expression Blend 
 
xesc     přípona souborů využívaná softwarem Expression Encoder 
 
XHTML   rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk (eXtensible HyperText    

Markup Language) 

1080p     1080 progressive scan, nejkvalitnější HDTV formát 
 
3D     trojrozměrný prostor 
 
720p     720 progressive scan, nejméně kvalitní HDTV formát 
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1 ÚVOD 

 S příchodem výpočetní techniky a později i internetu se www stránky staly nedílnou 

součástí našeho života. Ať už tuto službu využíváme k získávání informací, komunikaci, 

nebo se pomocí ní prezentujeme a mají-li tyto stránky být kvalitní a konkurenceschopné, 

nemůže se jejich tvorba obejít bez použití profesionálních nástrojů.  

 

 Tato práce se zaměřuje na jednotlivé produkty softwarového balíku Microsoft 

Expression Studio 4. Postupně jsou zde rozebrána jednotlivá studia, co se týče pracovního 

prostředí, možností využití, včetně vytvoření konkrétních aplikací pomocí nástrojů 

Microsoft Expression Design 4, umožňujícího rozsáhlé možnosti tvorby vektorové a 

bitové grafiky, dále Microsoft Expression Blend 4 pro tvorbu interaktivních webů pro 

Windows nebo Silverlight, Microsoft Expression Encoder 4 pro kódování a streamování 

videa a v neposlední řadě Microsoft Expression Web 4. Nástroje pro tvorbu dynamických 

webových stránek, v němž byla vytvořena aplikace, ve které jsou prezentována jednotlivá 

studia [Bright, 2010]. 

 

 V další části této práce byla vytvořena výuková aplikace, která uživatele provede 

jednotlivými studii. Ten si pak navrhne svůj vlastní web. Výuková část obsahuje podrobný 

návod, obrazové náhledy u vybraných úloh a na konci každé kapitoly je video ukázka. 

Aplikace byla navržena tak, aby ji byl schopen absolvovat začátečník, ale zároveň 

pokročilého uživatele neobtěžovala. Z tohoto důvodu jsou základní úlohy dostupné 

prostřednictvím hypertextového odkazu. 
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2 MICROSOFT EXPRESSION 

 Programové studio Microsoft Expression vyvinula společnost Microsoft, jako nástupce 

úspěšné web-designové aplikace Front Page. První verze byla na trh uvedena v prosinci 

roku 2006 a každá další zhruba s odstupem jednoho kalendářního roku, takže pro mou 

práci mi byla k dispozici v pořadí již čtvrtá verze produktu Microsoft Expression Studio 4. 

 

 Studio je určené pro programátory, grafiky a 3D designéry aplikací hledající způsob, 

jak zrychlit návrh a design interaktivního uživatelského prostředí pro web i platformy 

Windows, včetně Windows Phone. Kompatibilita mezi nástroji navzájem a 

spolupráce s Microsoft Visual Studiem zvyšuje efektivitu práce i na složitých projektech 

[www.programujte.com].  

2.1 Microsoft Expression Web 

Nástroj na správu webu a WYSIWYG HTML editor, známý též pod kódovým 

označením Quartz. Ke své funkčnosti potřebuje .NET Framework 2.0 a vyšší. Cílem 

nástroje je usnadnit tvorbu kvalitních stránek založených na webových standardech 

[Šindelář, 2006]. 

2.1.1 Volba schématu 

 Při tvorbě aplikací tohoto typu je důležité vědět, za jakým účelem web vytváříme a 

podle toho také zvolit výběr schématu. V aplikaci Microsoft Expression Web to lze 

provést například prostřednictvím hlavního panelu, nacházejícího se standardně ve vrchní 

části obrazovky. Pro tvorbu statických stránek lze použít HTML, pracujeme-li s XML a 

RSS využijeme standardu ASP.NET. Dále je podporován XHTML Strict, Frameset a CSS 

1,0, 2,0, nebo 2,1 [www.greymatter.com; Malý, 2007]. 

 
Obr. 2.1 Hlavní panel 
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2.1.2 Uživatelské rozhraní 

 Aplikace můžeme vytvářet v podstatě ve třech vývojových prostředích. Jedná se o 

prostředí grafického editoru, textového a kombinaci dvou předchozích. Tato prostřední 

jsou navzájem mezi sebou propojena a provedeme-li změnu v jednom z nich, automatická 

editace ve druhém je samozřejmostí. Pokud pracujeme ve vývojovém prostředí, kde máme 

k dispozici grafickou i textovou podobu návrhu současně, můžeme v případě editace 

zdrojového kódu pozorovat okamžitou změnu v grafickém editoru a naopak 

[www.pixelmill.com]. 

2.1.3 Rozvržení pracovní plochy 

 Co se týče pracovní plochy, je zde značná podobnost s  Visual Studiem 2005. 

Defaultně máme vlevo seznam souborů v projektu, seznam atributů, HTML tagů a CSS 

atribut. Vpravo je panel nástrojů podobný tomu ve Visual Studiu, odkud je možné 

přetahovat HTML tagy a ASP.NET prvky. Vpravo je také ještě panel Layers a Manage 

Styles (obojí slouží k editaci CSS). Prostor uprostřed používáme k editaci HTML [Malý, 

2007]. 

 

 
Obr. 2.2 Vývojové prostředí s textovým a grafickým editorem 
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2.1.4 Super Preview 

 Nástroj pro testování a ladění rozvržení stránek v různých webových prohlížečích. 

Kromě Internet Exploreru a Mozille Firefoxu v Safari, Opeře a Google Chromu. 

Umožňuje testovat ve více verzích jednotlivých prohlížečů, což by na jednom počítači bez 

nainstalování virtuálního stroje nebylo možné. Pro porovnání lze použít pravítka a vodítka 

pro zvýraznění rozdílu, překrýt dvě zobrazení přes sebe a zvýraznit rozdíly mezi 

prohlížeči, zobrazit určitou část webu, testovat rozlišení. Stránky lze testovat v jakékoli 

fázi procesu návrhu a spustit Super Preview přímo z aplikace. Ten pracuje 

s nainstalovanými prohlížeči a není tak nutné stránky zasílat na vzdálené servery a čekat 

na zaslání výsledků [www.expression.microsoft.com].  

2.1.5 Optimalizace pro vyhledávače 

 SEO (Search Engine Optimization) je metodika tvorby webových stránek takovým 

způsobem, aby byly vhodné pro automatizované zpracování v internetových 

vyhledavačích, zaujímaly v nich vyšší pozice a získaly tak cílené zákazníky. 

 

 Internetový vyhledávač za pomocí robotů stahuje v různých časových periodách obsah 

webových stránek. Ten pak analyzuje, indexuje a ukládá do databáze. Předních pozic lze 

dosáhnout kvalitním a unikátním obsahem, používáním titulku, nadpisů a adres, které 

nejsou náchylné ke změnám. Pokud je na stránku odkazováno z jiných webů, zvyšuje se 

její hodnocení. Vyskytují se ale i techniky, kdy tvůrci umisťují odkazy svých stránek do 

internetových diskuzí, komentářů atp., za což hrozí při odhalení výrazný propad ve 

výsledcích. Robotům lze jejich pohyb po webu zakázat, nebo povolit použitím souboru 

robots.txt, který se umisťuje do kořenového adresáře webu [www.webdesign.paysoft.cz]. 

2.2  Microsoft Expression Encoder 

 Program umožňující kódování digitálního videa pro aplikaci Silverlight. Expression 

Encoder je možné použít k vytvoření komprimovaného videa VC-1 i H.264. Nabízí WPF-

založení moderního grafického uživatelského rozhraní, stejně jako rozhraní příkazové 

řádky.  

 

 Microsoft Expression Encoder je dostupný ve dvou edicích. Maloobchodní, která je 

plně využitelná pro komerční účely a Express edici, která je sice zdarma, ale ořezaná  



Bakalářská práce  Jan Nádvorník 

VŠB – TU Ostrava 14 

o některé funkce. Přesto, že má mnoho podob s Windows Media Encoderem, podle 

společnosti Microsoft jej v žádném případě nenahrazuje [www.microsoft.com]. 

2.2.1 Rozvržení pracovní plochy 

 Pracovní plocha tohoto studia lze pomyslně rozdělit na tři části. Co je u všech aplikací 

Microsoft Expression stejné, je umístění hlavního panelu, který se vždy nachází v horní 

části obrazovky vlevo. Největší část plochy je vyhrazena pro zobrazení videa. Prostředí lze 

podle potřeb uživatele přizpůsobit. Můžeme měnit jak velikosti jednotlivých oken, tak i 

podbarvení celé pracovní plochy.  

 

 Pro prvotní návrh jsou pro nás nejdůležitější panely umístěné ve spodní části 

obrazovky, umožňující nám vložení videa, způsob jeho zobrazení, kde je možno zobrazit 

pouze originál, originál a náhled v jednom okně, anebo originál i náhled každý zvlášť. Po 

vložení jednoho, či více videí je možné s využitím časové osy provést jeho prvotní 

rozdělení na požadované sekce. Můžeme pracovat i s nástrojem pro snímání obrazovky, 

živé kódování ze zvoleného zdroje, ale těmi se budeme zabývat v kapitole 1.2.4 Snímání 

obrazovky. 

 

 
Obr. 2.3 Rozvržení pracovní plochy 
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2.2.2 Panely nástrojů 

 Po vložení videa nás budou nejvíce zajímat panely nástrojů, umístěné defaultně 

v pravé části obrazovky, umožňující nastavení kvality zakódovaného videa. A to pro 

Silverlight, kde je na výběr z variabilní, nebo konstantní přenosové rychlosti výsledného 

videa a dále je možno nastavit přesně formát výstupu s požadovaným rozlišením, anebo 

přímo pro konkrétní zařízení jako Windows Mobile, Xbox, Zune, atd. Pokud máme 

atypické požadavky na výběr výstupního formátu audio, video kodeků, rozlišení, rozměrů, 

či přenosové rychlosti, lze jej upravovat ručně. 

 

 Záložka klipy nám umožňuje přesné nastavení délky jednotlivých video sekvencí a 

mazání částí klipu, které jsme záměrně oddělili. Dále je možná editace audio stopy, 

přidání různých tutoriálů, nebo obrázků do videa, s možností zobrazení v závislosti na 

čase. Opět lze editovat polohu, rozměr a procentuálně nastavit hodnotu průhlednosti a 

hlasitost.   

 

 Před závěrečným kódováním videa zbývá už jen na kartě výstup zvolit jednu z šablon, 

ve které bude vytvořené video, či audio přehráváno. Budeme-li mít více video souborů, 

zvolíme šablonu s playlistem, stejně tak u audia, v případě přehrávání jednoho titulu nám 

bude stačit jednodušší verze přehrávače.  

2.2.3 Silverlight a kvalita videa 

 Chceme-li špičkovou kvalitu, zvolíme rozlišení HD 1080p, které ovšem v reálném 

čase z důvodu nižších rychlosti připojení uživatelů k internetu není tak využívané jako 

připojení rychlostí 256Kbps, kde je přenosová rychlost asi 20 x nižší. Neznamená to 

ovšem, že by se prakticky nepoužívalo. Například Česká Televize vysílala některé přenosy 

ze zimních olympijských her ve Vancouveru pomocí technologie Silverlight v rozlišení 

720p, ale díky obrovskému zájmu diváků byl enormní nápor na servery ČT a občas 

docházelo k výpadkům. I z tohoto důvodu bývá kvalita online přenosů nižší 

[www.ceskatelevize.cz; Potůček, 2010]. 

2.2.4 Snímání obrazovky 

 Existují programy, u kterých by bylo psaní návodů, postupů, zbytečně zdlouhavé a 

nakonec i nevýstižné. Z tohoto důvodu existuje v aplikaci Encoder nástroj Snímání 
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obrazovky umožňující její záznam s možností výběru nahrávané oblasti a následné uložení 

ve formátu xesc. Součástí záznamu může být i zvuková, nebo obrazová stopa z 

webkamery. Ovládání je velice jednoduché a intuitivní. Opět lze nastavit kvalita audia, 

video stopy, úložiště výstupu. Program je možné spustit i samostatně prostřednictvím 

nabídky Start. 

 

 
Obr. 2.4 Nástroj pro snímání obrazovky 

2.3 Microsoft Expression Blend 

 Expression Blend slouží jako prostředník k vývoji grafického řešení a celé kostry 

Silverlight a WPF aplikací či her, jejichž obsahem je mimo grafiky, videa nebo animací 

také nezbytná programovatelná část starající se o samotnou funkčnost dané aplikace. 

V tomto případě lze využít nástrojů jazyka Visual Basic, nebo Visual C#. 

 

 Asi nejviditelnější a z hlediska designu poměrně zásadní novinkou je podpora AI a 

PSD souborů Adobe Illustratoru a Adobe Photoshopu. Design aplikací či her v AI a PSD 

souborech je možné do Expression Blend 4 relativně jednoduše importovat včetně 

textových vrstev, které stále zůstávají v plně editovatelné podobě. Vrstvy se převedou na 

nezávislé objekty, se kterými lze dále manipulovat a to včetně vektorových tvarů a 

zmíněných textových vrstev [Němec, 2010]. 

2.3.1 Technologie WPF a Silverlight 

 WPF (Windows Presentation Foundation) je podsystém .NET Frameworku, který s 

sebou přináší jednotný přístup k UI, dokumentům a médiím. Využití najde především v 

aplikacích s bohatým grafickým rozhraním.WPF je zaměřené na graficky bohaté aplikace 

a lze tedy plně využívat možností vektorové grafiky, animací, multimédií a 3D grafiky. Na 

první pohled se může zdát, že taková aplikace musí značně vytěžovat procesor, ale 

většinou tomu tak nebude. WPF beží na DirectX, veškerá grafika je tak renderována na 

grafické kartě, ale to platí v případě, že grafická karta hardwarově podporuje vše od 

DirectX 7 po DirectX 9. Vertex a Pixel shadery musí být ve verzi 2.0, jinak může nastat 

situace, kdy je aplikace částečně renderovaná na GPU a částečně na CPU. V nejhorším 
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případě bude aplikace celá renderovaná na CPU, což v závislosti na síle procesoru může 

způsobit zpomalení aplikace i samotného PC. Jednou z výhod, které WPF umožňuje, je 

deklarativní programování. V jednom souboru tak máme XAML kód a v druhém logiku 

napsanou v některém z .NET jazyků. Vše se děje prostřednictvím jazyka XAML  

[Janošík, 2007]. 

 

 Silverlight technologie, ačkoli patří pod WPF, není závislá na .NET Frameworku. Je 

šířena ve formě pluginu, který je nutné, podobně jako Flash, doinstalovat do prohlížeče. 

Může být použita při tvorbě animovaných her, inteligentních reklam, elektronických knih, 

přehrávačů multimedií, ale taky k tvorbě rozsáhlých aplikací pro střih videa a grafických 

editorů. Technologie také umožňuje tvorbu menu web aplikací. 

Silverlight je podporován internetovými prohlížeči Internet Explorer, Mozilla Firefox, 

Safari, Opera, Google Chrome běžícími na platformách Windows a Mac OS X. Na Linuxu 

je dostupný pod názvem Moonlight, vyvinutý společností Novell [www.microsoft.com]. 

2.3.2 Výběr standardu 

 Jak napovídá předchozí odstavec, při tvorbě nového projektu lze vybrat ze dvou 

možností. Silverlight nám nabízí možnost tvorby aplikace pro webovou stránku, aplikace 

založené na webových standardech a aplikace s knihovnou vlastních ovládacích prvků. 

Při použití technologie WPF je k dispozici projekt s knihovnou vlastních ovládacích 

prvků, anebo projekt aplikace běžících pod Windows. 

 

 Co mají vyjma knihoven ovládacích prvků oba standardy společné, je Sketch Flow. 

Nástroj, s jehož pomocí může vývojář získat představu o tom, jak se bude moci koncový 

uživatel pohybovat v aplikaci. Tímto způsobem lze rychle vytvořit prostředí návrhu 

jednoduchým pospojováním příslušných panelů v Sketch Flow Map a výsledkem je 

prototyp, který lze použít pro prezentaci bez nutnosti psaní jakéhokoli kódu. Prostředí má i 

atraktivní design, ale jelikož se jedná jen o návrh, je záměrně nedokončeno. Výsledný 

návrh je možno zobrazit v Expression Blend 4 pomocí prohlížeče Smart Flow Player. 

2.3.3 Prostředí editoru 

 Prostředí jako u aplikace Microsoft Expression Web dominuje okno zobrazení návrhu. 

Lze opět vybírat mezi zobrazením designu aplikace, zdrojového kódu a kombinací 

předchozích dvou. Pracovní plochu lze mít v režimu Animation nebo Design, podle toho, 
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jaké části projektu se věnujeme. Základní prvky jednotlivých panelů pracovní plochy jsou 

totožné, liší se pak pouze výběrem standardu.    

 

 
Obr. 2.5 Pracovní prostředí Microsoft Expression Blend 

 

2.4 Microsoft Expression Design 

 Aplikaci lze použít jako univerzální editor na zpracování vektorové grafiky včetně 

různých Live efektů, jako konkurence Adobe Illustratoru nebo CorelDRAWu ale 

Expression Design 3 neobstojí, a určitě i právě proto je určený spíše k všeobecné přípravě 

grafiky pro Silverlight projekty, webové stránky a různé webové/internetové aplikace 

[Němec, 2009]. 

 

 Kromě klasických formátů podporuje import právě Adobe Ilustrátor a CorelDRAW 

souborů. Nově také Windows Metafile a Enhanced Metafile formátů, se kterými se je 

možné setkat ve formě klipartů v Microsoft Office. Tyto soubory lze do Expression 

Designu 4 importovat do stávajících dokumentů, klasicky otevřít, přetáhnout je na okno 

aplikace, nebo je vložit přes schránku Windows. 
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 Pracovní plocha, jako tomu bylo u Encoderu, by se opět dala pomyslně rozdělit na 3 

části. Dominantní pracovní oblast editoru, nahoře typicky s hlavním panelem, vlevo 

postranní lištou s nástroji a vpravo panelem vlastností vybraného objektu. Novinkou je 

možnost rozvržení jednotlivých ovládacích prvků na pracovní ploše a následné uložení 

tohoto nastavení [Polzer, 2010]. 

 

 
Obr. 2.6 Pracovní prostředí Microsoft Expression Design 
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3 TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK 

 V této kapitole je popsán postup tvorby webových stránek v programu Microsoft 

Expression Studio. Tyto stránky byly vytvořeny jako prezentace práce na laboratorních 

úlohách věnujících se stavebnici lego Mindstorms.  

3.1  Návrh aplikace 

 Pro návrh jednotlivých oken, tlačítek a dalších aktivních prvků aplikace, bylo nutné 

vytvořit základní skicu. Tento návrh bylo možné vyřešit dvěma způsoby. Ručně, na papír, 

a nebo pomocí Silverlight Sketch Flow aplikace. První způsob by byl sice z počátku 

rychlejší, ale následnými úpravami by se stal zcela nepřehledný. Z tohoto důvodu byl 

nákres vytvořen pomocí Silverlight Sketch Flow aplikace. 

 

 Nejvyužívanějším panelem nástrojů v aplikaci byl panel objekty, s jehož využitím byl 

pouhým přetahováním do návrhového prostoru vytvořen čistý list pro návrh domovské 

stránky. Stejným způsobem byl rozmístěn posuvný seznam, okraje hlavní zobrazovací 

oblasti, text a tlačítka. V mapě návrhu byl vytvořen první kámen reprezentující 

domovskou stránku. Následujícím zkopírováním tohoto kamene a jeho editací byla 

vytvořena další tři nová okna, zastoupena kameny Projekty, Fotogalerie a Videa. 

 

 
Obr. 3.1 Vazby mezi kameny (okny) 

 

 Na závěr byly pomocí kamenů vytvořeny vazby, které v našem případě slouží pro 

přepínání všech čtyř oken návrhových zobrazení. To bylo provedeno v návrhové mapě 

pomocí příkazu „navigovat na“. Výsledkem je jednoduchý, funkční návrh, který je 

dynamický, lze jednoduše editovat a v konečném porovnání mnohem rychlejší jako 

papírová skica, která byla na začátku také použita, ale v pokročilejší fázi by byl tento 

způsob, zejména náčrty společných prvků jako např. menu, nebo již zmíněná editace spíše 

na obtíž. 



Bakalářská práce  Jan Nádvorník 

VŠB – TU Ostrava 21 

 

 
 

Obr. 3.2 Návrh aplikace 

3.2  Kostra aplikace 

Pro zpracování návrhu bylo nutné vytvořit kostru HTML dokumentu. Ta byla společně 

s menu vytvořena v Microsoft Expression Web studiu. Pro zpracování grafického návrhu 

menu, viz. Obr. 1.2 bylo využito nástroje Microsoft Expression Design. Rozmístění 

jednotlivých tlačítek na určenou pozici, jejich stínování a další grafické úpravy proběhly 

zcela bez problémů. Ale při pokusu vytvořit pozadí s přechodem barevně tmavšího 

odstínu ke světlejšímu a naopak, ačkoli byl barevný přechod zvolen jen pozvolný, ve 

výsledku se to projevovalo příčnými pruhy v místech jednotlivých přechodů odstínu. 

 

Ukázalo se, že Microsoft Expression Design je vhodný spíše pro úpravu a tvorbu ikon 

graficky jednodušších objektů. Pro složitější grafiku je potřeba použití nástrojů, jako je 

Adobe Photoshop atp. Z tohoto důvodu byla pomocí internetu vyhledána vhodná šablona 

s již předdefinovaným pozadím včetně menu a postranních panelů. Menu a především 

postranní panely nebyly pro mou práci příliš vhodné, proto byl obsah šablony kromě 

pozadí téměř celý odstraněn. Využito zůstalo pouze menu, které bylo upraveno podle 
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vytvořeného návrhu a kostra postranního panelu. Zcela nedotčeno zůstalo pouze barevné 

pozadí.   

3.3  Rozložení dokumentu 

Oblast HTML dokumentu, konkrétně jeho tělo je pomocí tagů, které definují řez 

dokumentu rozděleno na 3 základní části. První dvě části jsou u všech zobrazení totožné a 

tvoří záhlaví dokumentu. První část obsahuje logo a nadpis první a druhé úrovně. Objekt 

je zarovnán na střed. V dalším kroku bylo vytvořeno menu, které uzavírá celé záhlaví a 

umožňuje přechod na zvolenou stránku. Hlavní částí dokumentu je sekce nazvaná 

welcome. Tato sekce je zároveň poslední z trojice, pro níž je typické absolutní pozicování. 

Všechny ostatní texty, obrázky a ikony jsou z důvodu kompatibility aplikace při různém 

rozlišení a poměru stran pozicovány relativně. Nedochází tak k deformaci a vzájemnému 

posouvání jednotlivých objektů. 

 

Samostatnou částí co se týká pozicování je postranní menu s logem EU a tlačítky 

domů a pošta, které byly ze základní části vyňaty z důvodu správného zobrazení 

upozornění na potřebnou instalaci zásuvného modulu pro zobrazení foto a videogalerie. 

 

 
Obr. 3.3 Příklad absolutního a relativního pozicování 

 

 Rozložení v záložce projekty zůstává téměř beze změn. Liší se jen obsahem sekce 

Welcome, ve které jsou rozebrány jednotlivé úkoly realizované na stavebnici Lego 

Misdstorms. Změněn byl také obsah postranního panelu, který na úvodní obrazovce plnil 

funkci informačního panelu, zobrazujícího aktuality spojené s projektem. Zatímco ve 

fotogalerii je použit pro přepínání mezi jednotlivými alby, v projektech pro zobrazení 

informací o jednotlivých úlohách a ve videogalerii stejně jako u fotogalerie je využit pro 

přepínání jednotlivých alb.  
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Obr. 3.4 Postranní panel záložky Domů, Projekty, Foto a Videogalerie 

 

3.4  Silverlight Fotogalerie 

Úkolem bylo vytvořit foto galerii dynamických vlastností, aby při její editaci nebylo 

nutné otevírat editor a zároveň, aby přidáním, nebo naopak odstraněním fotografie nedošlo 

k chaotickému uspořádání zbývajících fotografií. 

 

K tomuto účelu byl použit program Microsoft Expression Blend. Ve vzorových 

aplikacích tohoto programu pro toto použití existuje šablona s názvem 3D zeď. Jde o 3D 

krychli, po jejímž obvodu jsou rozmístěny fotografie a otáčením kolem vertikální osy 

procházející středem této kostky je umožněno procházení celé galerie. Pro správné 

zobrazení jednotlivých fotografií musely být tyto v grafickém programu zmenšeny a 

ořezány. K tomuto účelu byl použit program Irfan View, ve kterém byla provedena úprava 

na konečnou velikost 389 x 292 px. Pokud by byly rozměry fotografie větší, aplikace si je 

sama ořeže. Nikoli však od středu směrem k okraji, ale zcela libovolnou část. Po 

dokončení úprav rozměrů všech fotografií, byly tyto přesunuty do složky, která byla při 

programování této 3D galerie nastavena jako zdrojová složka pro čtení zobrazovaného 

obsahu. V programu Microsoft Expression Blend byla následně upravena velikost galerie 

a příkazem build byl vytvořen výsledný xap soubor. 

 

Po zkopírování xap souboru a ostatních souborů do jedné složky k HTML souboru byla 

celá tato lokace načtena do Microsoft Expression Web studia pomocí knihovny médií a 

možnosti importu Silverlight aplikace pomocí xap souboru vložena do HTML stránky. 
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Obr. 3.5 Seznam adresářů 

 
 

Z důvodu příliš velkých rozměrů galerie a téměř o polovinu širším rozměrům HTML 

stránky oproti ostatním, což u klasických monitorů s poměrem stran 4:3 mělo za následek 

zobrazení pouze ¾ z celé stránky a po zobrazení zbytku bylo nutné rolovat do stran, 

nebyla nakonec tato galerie v aplikaci pro Lego Mindstorms použita, nicméně je součástí 

výukové aplikace. Testováním bylo dále zjištěno, že po nahrání nových fotografií je vždy 

nutné vygenerovat nový xap soubor a znovu jej importovat do projektu. 

 

 
Obr. 3.6 3D kostka 
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3.5   Flash Fotogalerie 

Při procházení různých typů galerií byla vybrána šablona flash obrazové galerie. 

Nevýhodou oproti 3D Silverlight galerii bylo, že flash galerie nebyla typu open source. 

Nebylo tedy možné upravovat její zdrojový kód. Před vložením galerie do HTML bylo 

nutné zkopírovat do adresáře, ve kterém se nachází HTML stránka a ve které bude galerie 

umístěna, tři soubory a ty následně načíst do programu. První složka galerie s fotografiemi 

upravenými na rozměr 800 x 532 px pro zobrazení v hlavním okně galerie. Pokud byl 

v tomto případě rozměr fotografie větší, došlo k jejímu vycentrování na střed a 

následnému oříznutí okrajů. Toho lze využít v případě, pokud nás zajímá střed fotografie a 

okraje, které představují (podle rozměru fotografie) v našem případě asi 1/5 obrazu by 

musely být odstraněny. Všechny fotografie jsou ve složce obsaženy ještě jednou, ale před 

názvem mají písmeno s a slouží pro náhled. Zde je potřeba dodržet velokost 70 x 70 px. 

Dalším souborem potřebným ke správnému fungování galerie je flash aplikace, obsahující 

zdrojový kód. Pomocí tohoto souboru proběhlo vložení galerie do HTML. Třetím 

souborem je XML dokument obsahující kompletní cestu k adresáři s fotografiemi, jejich 

náhledy a krátký popis dané fotografie. 

 

 
Obr. 3.7 Fotogalerie 
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3.6  Flash Videogalerie 

Pro převod videa na určitou kvalitu a do požadovaného formátu bylo použito programu 

Microsoft Expression Encoder. Program umožňuje výběr z několika šablon video 

přehrávačů, jako např. wmp, ve kterém je pak již upravené video možné vložit na 

příslušnou stránku. Je tu i možnost zobrazit více videí v jednom přehrávači, nicméně po 

vložení do HTML stránky již nelze pouhou změnou cesty k cílovému souboru video 

nahrávku změnit a import celého přehrávače s playlistem musí proběhnout znovu. 

Z tohoto důvodu, obdobně jako u fotogalerie bylo použito flash videogalerie. 

 

V tomto případě byly dvě možnosti jak galerii importovat do HTML. Ručně, pomocí 

přiloženého zdrojového HTML kódu a jeho zkopírování na zvolené místo v našem 

dokumentu. Toto řešení ale způsobovalo chyby, kdy docházelo k chybnému neúplnému 

načtení celé galerie. Proto byla opět zvolena možnost importu pomocí flash souboru. Po 

načtení všech souborů programem a vložení galerie byla v přiloženém textovém souboru 

zadána cesta, ze které se mají video soubory převedené do formátu flv načíst. Ke každému 

video souboru byl vytvořen obrazový náhled, umístění ve spodní části galerie. Pomocí 

tohoto náhledu lze spustit vybrané video. Ke každému videu lze také vložit krátký popis. 

 

 
Obr. 3.8 Videogalerie 
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4 VÝUKOVÁ APLIKACE 

Dle zadání byla vytvořena výuková aplikace, která pomůže uživateli blíže se seznámit 

s prostředím Expression Studia. Aplikace je navržena tak, aby pokročilého uživatele 

zbytečně nebrzdila při procházení jednotlivými kroky, na druhou stranu začátečníkovi 

poskytne všechny potřebné informace, i co se základů týče. 

 

Pro přehlednost byla teoretická část oddělena od praktické – výukové a pro všechny 

použité odkazy, stejně jako i pro hotová řešení a použité šablony byl vytvořen seznam. 

Kostru aplikace tak tvoří čtyři základní pilíře. 

4.1  Domovská stránka 

Úvodní stránka ve zkratce uživateli představuje použité nástroje Expression studia a 

jejich využití. Pro podrobnější informace je pomocí hypertextového odkazu vložena 

adresa směřující přímo na stránky výrobce. Pomocí postranního panelu jsou uživateli k 

dispozici doporučené stránky, které byly nejčastěji používány při tvorbě internetových 

stránek pro Lego Mindstorms i této výukové aplikace. Jde o weby zabývající se tvorbou 

internetových stránek a kaskádovými šablonami. Nakonec jsou uvedeny stránky s 

výukovými tutoriály výrobce. 

 

Pro názornost je k dispozici video ukázka, kde jsou v krátkosti představeny prostředí 

jednotlivých nástrojů. Krátkým textovým komentářem je vždy popsána daná činnost a 

název studia, ve kterém je provedena. Tato videa se vyskytují i ve výukové části. Doplňují 

zadání dílčích úkolů a slouží jako nápověda při jejich řešení. Již nejsou komentována.  
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Obr. 4.1 Domovská stránka 

4.2  Výuka 

Záložka výuka je svým rozsahem nejobsáhlejší částí celé práce. Ve čtrnácti kapitolách 

provede uživatele všemi aplikacemi Expression Studia od návrhu stránek až po jejich 

umístění na web. Každá kapitola má před svým názvem ikonu aplikace, ve které je úloha 

realizována. V jednotlivých kapitolách je uživatel seznámen s daným úkolem, který je 

vždy rozepsán do několika bodů. Tyto jsou v některých případech pro lepší pochopení 

doplněny náhledy. Pokud úloha zahrnuje např. znalost tvorby tabulek, je uveden i odkaz 

na stránku věnující se této problematice. V případě nejasností v postupu, nebo pokud si 

uživatel neví rady, je k dispozici video návod, který zahrnuje složitější části návrhu. Ke 

konci každého videa je vždy zobrazeno možné řešení. Vybraná řešení, šablony, galerie a 

programy jsou k dispozici ke stažení, nebo je na ně uveden odkaz. 
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Obr. 4.2 Kapitola 1 – skica stránek (výřez) 

4.2.1 Animace 

 Animace byla demonstrována na modelu nástěnných analogových hodin zobrazujících 

čas. Z důvodu kompatibility byla vybrána technologie WPF, která je součástí Windows. 

Nejprve byl navržen rám o rozměrech 300 x 300 px s tloušťkou stěny 50 px. K jeho 

vybarvení bylo použito 5 odstínů zelené barvy. Každému odstínu byla v rozmezí od 0 do 1 

nastavena oblast výskytu. Tímto bylo dosaženo jemného přechodu mezi jednotlivými 

barvami a výsledného efektu – stínování. 

 

 
Obr. 4.3 Nastavení barev 

 
 Následně byly vytvořeny ukazatele času, ciferník a ke každé cifře jeden barevný bod, 

který mění svojí barvu v závislosti na čase. Všechny cifry a barevné body byly na počátku 

chaoticky rozmístěny po ciferníku. Po posunutí časové osy na 1 sekundu byly tyto 

umístěny na svá místa, což vytvořilo poutavý vizuální efekt.  
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Obr. 4.4 XAML zápis změny souřadnic cifry 11 

 

 Dále byl posunut bod rotace ukazatele do středu ciferníku a nastavena rotace 360° za 

dobu 3 sekundy u minutové ručičky. Hodinová se za stejnou dobu pootočí o úhel 30°. 

Tento postup byl analogicky aplikován 6 x po sobě, dokud se hodiny neposunuly z 0 na 6 

hodin. Tato úloha by šla použít i pro reálný čas, nicméně pro demonstraci by to 

z časového hlediska bylo nevhodné. Podobný postup byl aplikován při nastavení 

zabarvení jednotlivých bodů. Ty se barvily do červena, nebo měnily svojí barvu zpět na 

žlutou. Toto zabarvení bylo vázáno na hodinovou ručičku. Jakmile se přibližovala celá 

hodina, bod pomalu měnil barvu do červena. 

 

 Animaci lze realizovat dvěma způsoby. Zápisem XAML kódu, nebo nastavením hodnot 

v postranním panelu. Ten je zobrazen po označení objektu. Obojí má své výhody. 

Například zápis plynulé změny barvy je v XAML přehlednější, u animace, pokud 

nepracujeme s velkým časovým rozsahem, je lepší využít časovou osu, která nám v tomto 

případě ušetří spoustu času. 

 

 
Obr. 4.5 Zápis pomocí časové osy 

  

 

 Nová časová osa lze vytvořit v záložce Objects and Timeline. Zpravidla, pokud 

animace není příliš složitá (do 30 objektů a délky 2 minut) volíme jen jednu. Pro delší 

animace o více objektech je lepší rozdělení na více časových úseků. U výše uvedeného 

příkladu, kde je maximální délka stopy u objektu 19 sekund a počet objektů 30 je volba 

jednoho časového úseku optimální. 
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Obr. 4.6 WPF animace 

 
 

4.2.2 Návrh ikony 

 Při tvorbě výukových stránek bylo zapotřebí vytvořit design tlačítka, nebo ikony 

umožňující stažení souborů uživatelem. Toto bylo vyřešeno v programu Expression 

Design vytvořením jednoduché ikony. Její okraje jsou tvořeny obdélníkem o rozměrech 

247 x 75 px. Ve vlastnostech objektu byl z nabídky zvolen jeden z okrajů. K vybarvení 

tohoto objektu byla použita technika prolínání barev, stejně jako u barevného návrhu rámu 

hodin. K vytvoření šipky byla použita lomená čára. K nápisu „Stáhnout“ bylo využito 

textového pole. Ve vlastnostech textového pole byla upravena velikost fontu na 40 pt a typ 

písma zvolen Plantagenet Cherokee.  

 

 Aby byla zaručena funkčnost, byly jednotlivé části ikony sloučeny v jeden celek. 

Posledním krokem byl export do zvoleného formátu. U ikony „Stáhnout“ byl zvolen 

výstupní formát JPEG. U později dodělávané ikony „Přejít“, která se také ve výukové 

části vyskytuje, byl zvolen bezkompresní formát BMP, což ve výsledku, kdy je velikost 

ikony upravena na 80 x 28 px dává čistější obraz. Stažení požadovaného souboru 

prostřednictvím těchto tlačítek je realizováno pomocí hypertextového odkazu. 

 

 
Obr. 4.7 Ikony ve formátu JPEG a BMP 

 

 



Bakalářská práce  Jan Nádvorník 

VŠB – TU Ostrava 32 

4.2.3 Validace 

 Validací stránek se rozumí jejich soulad se zavedenými normami. Pokud by 

obsahovaly chyby, není zaručeno, že se budou zobrazovat správně. Stránky, které 

neobsahují chyby je také prohlížeč schopen načíst rychleji a v různých prohlížečích by se 

měly zobrazovat pořád stejně. I když v dnešní době, pokud stránka nevykazuje opravdu 

velké množství chyb je většina prohlížečů schopna chybu automaticky opravit a zobrazit 

tak obsah správně, jako by stránka byla validní [Erlich, 2008]. 

 
 Nástrojů na validaci webu je na internetu celá řada. Pro online validaci je možno 

použít http://validator.w3.org/ . Ten bych spíše doporučil použít až poté co je web hotový 

a umístěný na internet. Pokud jsou stránky teprve ve vývoji, bylo by příliš časově náročné 

je v určitých fázích nahrávat na web. V tomto případě lze použít například doplněk 

Mozilly Firefox. Při procházení stránek na pevném disku i na webu jsou po nainstalování 

tohoto doplňku chyby zobrazeny ve stavovém řádku. Tento doplněk je založen na Tidy a 

OpenSP. Oba algoritmy byly původně vyvinuty webem W3C. Program pak zjištěné chyby 

řadí do 3 kategorií. První kategorií jsou chyby které nelze opravit a nebo jim nelze 

rozumět, do druhé kategorie patří chyby které lze opravit automaticky a poslední kategorie 

je definovaná ve W3C [www.skynet.be]. 

 

 Pro prvotní kontrolu správnosti zobrazení lze použít nástroj SuperPreview, který je 

součástí Expression Studia. 

 

 
Obr. 4.8 Kontrola validity webu www.prostejovsky.denik.cz 
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4.2.4 Spuštění webu 

 Služba distribuce webových stránek na internetu se nazývá webhosting. Pro 

poskytování takovéto služby je potřeba online připojení k internetu, server a s tím spojené 

další požadavky jako jsou umístění serveru, zálohování, ochrana vůči výpadkům elektřiny, 

chlazení, bezpečnost, kapacita linky, řešení útoků a další. Z tohoto důvodu vznikají datová 

centra, která umožňují umístění webové stránky na internet bez nutnosti mít vlastní server.  

Kopírování stránek na server je převážně protokolem FTP. Cena webhostingu je závislá 

na poskytovaných službách a technologiích. Mezi nejčastější technologie pro databáze 

patří MySQL, PostgreSQL a Microsoft SQL. U skriptovacích technologií to je PHP, ASP, 

ASP.NET. Existuje i bezplatná varianta, která je spojena s umístěním reklamy na 

stránkách. Pro přístup ke stránkám je nezbytné mít zaregistrovanou doménu. V našem 

případě byla použita doména 3. řádu ukazkalego.wz.cz [Erneker, 2008; www.autocont.cz]. 

 

 Posledním krokem ve výuce je umístění stránek na web. K tomuto účelu byl použit 

server www.webzdarma.cz, na kterém je standardně k dispozici 200 MB volného místa. 

Při zobrazení reklamní lišty je možné kapacitu navýšit na 500MB. Pro výukové účely, 

pokud nebude ve videogalerii použito video v HD bude stačit standardní kapacita 200MB. 

Po registraci a jejím potvrzení nám systém umožní přihlášení a upload našich stránek. 

Stránku, která bude po zadání zvolené adresy zobrazena je nutné pojmenovat index.html. 

V opačném případě se nezobrazí.  

 

 
Obr. 4.9 Informace o účtu 
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4.2.5 Ostatní 

 Zbývající úlohy již byly podrobně rozebrány při tvorbě stránek pro Lego Mindstorms 

v kapitole 2 Tvorba webových stránek. Zde budou popsány pouze možnosti postupu. 

 

• Skica stránek 

Uživateli je k dispozici podrobný popis tvorby náčrtu stránky. Je uveden 

postup tvorby rámců a funkčního menu. Jsou k dispozici náhledy i 

hotová aplikace ke stažení. 

 

• Kaskádová šablona 

Po nastudování kaskádových stylů si uživatel stáhne jednu z šablon. 

V CSS souboru si vyzkouší úpravu barvy, velikosti šablony a editaci 

písma. Lze využít palety s 256 nebo 4096 barvami. Dále je k dispozici 

návod jak v HTML souboru upravit vzhled a obsah šablony dle libosti. 

 

• Pozicování  

Po předchozích úpravách nemusí být objekty na požadovaných místech. 

Tato kapitola se zabývá absolutním a relativním pozicováním objektů a 

vycentrováním stránky. 

 

• Fotogalerie 

Krok č. 4 obsahuje podrobný návod jak vytvořit a ve svých stránkách 

správně používat 3D fotogalerii z bodu 2.4. 

 

• Zpracování videa 

V tomto kroku si uživatel vyzkouší práci s nástrojem pro snímání 

obrazovky, provede střih videa, převede jej na požadovanou kvalitu a 

následně upraví v programu Windows Live Movie Maker. 

 

• Video 

Tento návod ukazuje postup vložení zpracovaného videa do HTML 

stránek včetně výběru přehrávače a nastavení možností po spuštění. 
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• Videogalerie 

Uživatel si z přiloženého odkazu stáhne Flash video galerii a vloží ji do 

svého projektu. Použité video je nutné mít ve formátu flv. V XAML je 

možné upravit cestu k souborům, popisky a název videa. Obrázky 

miniatur musí mít rozměr 138 x 98 px. 

4.3 Odkazy a vybraná řešení ke stažení  

 Pro lepší přehled a orientaci v použitých odkazech a souborech dostupných ke stažení 

byly v menu vytvořeny panely Ke stažení a Odkazy. V panelu Odkazy jsou k dispozici 

všechny internetové zdroje, které byly použity ve výukové aplikaci. Vybraná řešení a 

použité šablony lze získat prostřednictvím  panelu Ke stažení. 

 

 
Obr. 4.10 Náhled stránky Odkazy a Ke stažení 
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5 ZÁVĚR A ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

 Cílem práce bylo seznámení se s vývojovým prostředím programového balíku 

Microsoft Expression Studio 3, vytvoření aplikace pro předmět Základy týmové práce, ve 

které budou jednotlivá studia prezentována a následné vytvoření výukové aplikace. 

V průběhu práce na projektu mi byla zpřístupněna nová verze produktu Microsoft 

Expression Studio 4. V této verzi pro mě bylo největším přínosem rozšíření podpory video 

formátů v programu Encoder a doplněk Super Preview k testování aplikace v jednotlivých 

prohlížečích. 

 

 Největší část programu byla realizována v Expression Web studiu, ve kterém byla 

vytvořena kostra aplikace. Postupně byly vloženy i další součásti, upravené ve zbývajících 

prostředích Expression studia. Práce s tímto programem byla naprosto bez problémů, 

zejména funkce zobrazení grafické části návrhu společně se zdrojovým kódem v jednom 

okně a okamžitá změna v grafické části editoru při editaci kódu a naopak mi v začátcích 

hodně pomohla. 

 

 V pořadí druhým nejpoužívanějším programem byl Microsoft Expression Blend, ve 

kterém byla pomocí Sketch Flow aplikace vytvořena skica webu. Další vytvořenou 

aplikací byla Silverlight fotogalerie, která kvůli svým rozměrům nakonec nebyla použita, 

ale je uvedena ve výukové části. Úprava délky videa a převod do požadovaného formátu 

byl proveden v programu Encoder. Téměř nevyužit zůstal Microsoft Expression Design. 

Program nově podporující soubory Adobe Photoshopu, oproti kterému však nemá téměř 

žádnou paletu nástrojů. Z tohoto důvodu byl také využit pouze pro úpravu odstínu loga a 

tvorbu ikon. 

 

 Dalším úkolem této práce bylo vytvořit výukovou aplikaci. Na úvodní stránce jsou ve 

zkratce popsány možnosti jednotlivých studií. K dispozici je i video ukázka zachycující 

práci na jednotlivých částech aplikace. Každá činnost v této ukázce je krátce popsána 

včetně názvu studia, ve kterém byla provedena. Uživatel tak získá přehled o možnostech 

využití jednotlivých aplikací. V postranním panelu jsou umístěny odkazy na weby, které 

byly nejčastěji využívány při tvorbě těchto stránek.  

 

 V záložce výuka byla do 14 na sebe navazujících kroků rozepsána výuková aplikace, 

která studenta provede všemi nástroji Microsoft Expression Studia, počínaje návrhem 
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aplikace v nástroji SketchFlow, až po její umístění na webový server. Každý úkol je vždy 

krátce uveden a poté heslovitě rozepsán do potřebného počtu kroků. Pro lepší pochopení 

úlohy jsou u některých kroků k dispozici náhledy. Úloha je pak zakončena video ukázkou. 

V celé výukové části se vyskytují odkazy na webové servery zabývající se problematikou 

tvorby internetových stránek. U vybraných úloh jsou k dispozici hotová řešení.  

 

 S možnostmi programového balíku jsem byl spokojený, nicméně pro rozsáhlejší 

grafické úpravy bych místo Expression Designu doporučil již zmíněný Adobe Photoshop a 

pro stříh videa a složitější operace místo Exppression Encoderu, který mým dosavadním 

nárokům plně dostačoval, některý z nástrojů od Sony, nebo Adobe. 
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