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Abstrakt 

Ve své diplomové práci se primárně zaměřuji na tvorbu webových aplikací pomocí 

nejmodernějších technologií.  Práce obsahuje postupy a návody, jak rychle a efektivně vytvářet 

webové aplikace pomocí technologií HTML5 a ASP.NET MVC 3. Zabývám se zde také 

vytvoření vlastní webové aplikace pro online modelování diagramů, které využívá právě těchto 

moderních technologií. Webová aplikace přinese možnost rychlého a jednoduchého vytvoření 

základních UML diagramů ve webovém prostředí. 

Klíčová slova 
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Abstract 

In my thesis I primarily focused on creating Web applications using the latest technologies. The 

work contains procedures and instructions on how to quickly and efficiently create web 

applications using technologies HTML5 and ASP.NET MVC 3. I also concentrate on 

development an own web applications for online modeling diagrams, which uses just these 

modern technologies. The Web application will bring a quick and simple creation of basic UML 

diagrams in a web environment. 
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Úvod 

První kapitola se věnuje popisu nejpřínosnějších technologií ze specifikace HTML5. Kapitola 

uvede čtenáře do problematiky vytváření moderních webových aplikací pomocí HTML5 

a podrobněji rozebere nejrozsáhlejší část celé specifikace HTML5 - Canvas API. HTML5 lze 

z pohledu vývojáře rozdělit na tři částí – značkovací jazyk HTML, JavaScript a CSS3. Každé 

této části je v první kapitole věnována jedna velká podkapitola. 

Druhá kapitola se zaměřuje na serverové řešení webových aplikací, konktrétně 

na technologii ASP.NET MVC 3. Kapitola popisuje jednotlivé modulu architektury MVC, tak 

jak je implementuje ASP.NET MVC 3. Tato technologie byla vybrána hlavně kvůli její snadné 

integraci s technologiemi HTML5.  

Kombinace těchto moderní technologií, jejichž popisu se věnují první dvě kapitoly 

práce, dala za vznik diplomovému projektu pro online modelování diagramů. V třetí kapitole 

jsou popsány principy vývoje této aplikace. Stěžejní body při vývoji aplikace se tato kapitola 

snaží popsat obecněji, tak aby tyto principy mohli být uplatněny i při vývoji v jiných projektech, 

využívajících těchto moderních technologií. 
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1. Tvorba webových aplikací v HTML5 

Vývoj specifikace HTML5 začal již v roce 2004. První pracovní verze specifikace byla 

zveřejněna v roce 2008. Od této doby se technologie, které jsou součástí této specifikace, 

začínají postupně objevovat ve webových prohlížečích. Markantní nástup integrace HTML5 

však nastal až v posledních dvou letech, kdy tyto technologie řeší klíčové problémy vývoje 

webových aplikací. Technologie HTML5 je stále ve vývoji a schválení její konečné specifikace 

se odhaduje okolo roku 2020.  

Nova specifikace má webovou platformu povznést na novou úroveň a přinést tak do 

webového prostředí prvky, které byly před příchodem této technologie dosažitelná pouze 

pomocí pluginů nebo frameworků jako jsou Flash nebo Silverlight. Mnoho technologií a API se 

v průběhu vývoje HTML5 neustále aktualizuje. Výrobci prohlížečů implementují i technologie, 

které nemají schválenou konečnou specifikaci. Tyto technologie výrobci označují jako 

experimentální a většinou se při jejich implementaci využívá tzv. vendor prefix daného výrobce 

webového prohlížeče. Kompletní a aktuální specifikaci HTML5 lze vždy nalézt na stránkách 

W3C1. Hlavními zdroji této kapitoly byly knihy Pro HTML5 programming [LUBBERS, 2011], 

The Book of CSS3: A Developer's Guide to the Future of Web Design [MACDONALD, 2011] 

a HTML5: The Missing Manual [MACDONALD, 2011]. 

HTML5 lze rozdělit do tří hlavních částí – značkovací jazyk HTML, CSS3 a JavaScript. 

Následující podkapitoly detailněji popisují nejpřínosnější a v praxi nejpoužívanější novinky 

v jednotlivých částech. Většina těchto technologii je použita a implementována v diplomovém 

projektu Online Modeling Tools. Velký důraz bude kladen na část JavaScript, konkrétně na 

popis technologie Canvas API. Pomocí technologie Canvas API je implementován hlavní část 

projektu Online modeling Tools editor diagramů. 

1.1. HTML 

Ve specifikaci HTML5 přibylo hned několik nových HTML elementů a atributů. Těmto novým 

elementům a atributům se věnují následující kapitoly, které blíže specifikují jejich význam či 

jejich funkci. Některé HTML elementy byly v nové specifikaci definitivně odstraněny (např. 

applet, font, dir, frame, frameset, big, noframes, …). Změnila se také deklarace HTML 

dokumentu, nyní se deklarace dokumentu uvádí takto - <!DOCTYPE html>. Samotný obsah 

dokumentu začíná párovým elementem <html>, který je udáván bez parametrů (v určitých 

případech může být specifikován jazyk). Důležitou změnou je také definice znakové sady pro 

HTML dokument, nyní se uvádí takto <meta charset="utf-8">.  

1.1.1. Sémantické elementy 

HTML5 věnuje velkou pozornost zvýraznit sémantický význam jednotlivým částem HTML 

dokumentu. Pomocí nových elementů se specifikuje sémantický význam jejich obsahu. Tato 

                                                      
1 http://www.w3.org/TR/html5/ 

http://www.w3.org/TR/html5/
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novinka má význam především pro vyhledávače a při správném použití to znamená pozitivní 

vliv na SEO stránky. Tabulka 1 obsahuje seznam nových sémantických elementů a popis jejich 

použití. 

Značka Popis 

header 

Element header představuje hlavičku sekce nebo celé stránky. Lze 

jej využít například v článku pro vložení nadpisu (elementy h1-

h6). V případě použíti na celou stránku může obsahovat logo. 

hgroup 
Element hgroup se používá pro seskupení nadpisů a podnadpisů. 

Na rozdíl od header by neměl obsahovat nic než nadpisy h1-h6. 

nav 

Element nav představuje hlavní navigaci. Element nav lze tedy 

použít pro navigaci, která bude obsahovat odkazy na hlavní části 

webu. 

section 
Do elementu section by se měl vkládat ten obsah, který nejde ze 

stránky vyjmout, aniž by se logika stránky narušila. 

article 

Element article reprezentuje část obsahu stránky, který tvoří 

samostatnou a nezávislou část, například článek nebo komentář. 

Lze jej ze stránky vyjmout bez narušení její logiky. 

aside 

Element aside definuje nějaký obsah, který by měl být spojen s 

hlavním obsahem stránky, lze jej tedy využít například pro boční 

panel na stránce. 

footer 

Element footer představuje patičku sekce nebo patičku celé 

stránky. Lze jej použít například v článku pro představení autora 

nebo pro odkazy na související dokumenty, informace o 

autorských právech a podobně. 

Tabulka 1: Nové sémantické značky v HTML5 

1.1.2. Microdata 

Microdata slouží vývojářům k přidání dalšího sémantického významu ke konkrétním objektům 

webových stránek (např. k produktu). Microdata se ve formě atributů připojují k nějaké 

struktuře HTML elementů, která má jako celek určitý sémantický význam. Tyto microdata 

využívají vyhledávače, které takto získané informace promítají do svých výsledků vyhledávání. 

Daný výsledek hledání se právě díky použití microdat může zobrazit s dalšími dodatečnými 

informacemi např. s obrázkem nebo s hodnocením.  

Pro přidání microdat k HTML elementům se používají níže popsané atributy. Názorný 

přiklad použití microdat je zobrazen na obrázku 1. 
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 Itemscope – Označuje nový objekt, jež je obsažen uvnitř tohoto elementu. Pro 

jednodušší představu, může jít o článek, produkt, osobu, apod.  

 Itemtype – Odkaz specifikující schéma daného objektu. Většinou se odkazuje na 

schémata ze serveru http://schema.org. 

 Itemprop – Pomocí těchto atributů se označujete určitá sémantická část objektu. 

Hodnoty těchto parametrů jsou dány podle použitého schématu. 

 

Obrázek 1: Microdata 

1.1.3. Formuláře 

K obohacení webových formulářů uvedla specifikace HTML5 nové typy input elementů a 

k input elementům přidala také nové atributy. Ačkoli podpora v prohlížečích nových typů input 

elementů nebyla ze začátku nástupu HTML5 nijak veliká, postupně se tyto nové elementy 

začínají v nejnovějších verzích prohlížečů postupně objevovat.  

Typ input elementu se stále zadává jako parametr type. Typem input elementu se 

rozumí, zdali uživatel může do tohoto pole zadat text, číslo, datum, čas, email nebo telefon 

apod. Prohlížeč podle typu input elementu zadaná data validuje, či úplně znemožňuje zadání 

nevalidních vstupních dat. Nelze tedy například do políčka typu number zadat nečíselnou 

hodnotu. Nejvýznamnější nové atributy input elementů jsou následující: 

• type – slouží pro zadání typu elementu 

o tel – jednořádkové pole pro telefonní čísla 

o search – jednořádkové pole pro zadávání jednoho nebo více vyhledávacích 

termínů 

o url – jednořádkové pole pro URL adresy 

o email - jednořádkové pole pro e-mailové adresy 

o datetime – ovládací prvek pro nastavení data a času s ohledem na časové 

pásmo 

o date – ovládací prvek pro nastavení data 

o month – ovládací prvek pro nastavení roku a měsíce 

o week – ovládací prvek pro nastavení roku a týdne 

o time – ovládací prvek pro nastavení času 

o datetime-local – ovládací prvek pro nastavení data a času bez ohledu na 

časové pásmo 

o number – jednořádkové pole pro číselnou hodnotu 

o range – jednořádkové pole pro určitý rozsah číselných hodnot 

o color – ovládací prvek pro vložení barvy 
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• max – specifikuje maximální možnou číselnou hodnotu 

• min – specifikuje minimální možnou číselnou hodnotu 

• step – specifikuje číselné intervaly (využití u range input elementu) 

• autocomplete = on/off – specifikuje, zda se má toto pole před vyplňovat 

• autofocus – při příchodu uživatele na stránku se nastaví focus na toto pole, mělo by 

se vyskytovat jen u jednoho input elementu na stránce 

• placeholder = „string“ – nastaví nápovědu pro daný input element, která se zobrazí 

jako šedý text a při získání focusu zmizí 

• required – specifikuje, že se jedná o povinné pole, prohlížeč neodešle formulář, 

když je takto označené pole prázdné 

• list – tomuto atributy se nastavuje id datalistu, z kterého tento input nabízí hodnoty 

metodou autocomplete, viz obrázek 2 

 

Obrázek 2: Autocomplete z datalistu 

1.1.4. Ukládání dat k elementům 

V HTML5 je nyní možnost uložit vlastní datové atributy k HTML elementů. Tyto atributy se 

skládají ze dvou částí: ze jména a hodnoty atributu. Jméno atributu musí být minimálně jeden 

znak dlouhé a musí začínat prefixem data-. Hodnotou atributu může být libovolný řetězec. 

Takovýmto způsobem lze k elementům přidat dodatečné informace, s kterými lze různě 

manipulovat v JavaScriptu. Příklad využití může být případ, kdy uživatel klikne na produkt a 

pomocí JavaScriptu se mu zobrazí další informace k tomuto produktu. Tyto informace mohou 

být uloženy právě v těchto atributech.  

1.1.5. Audio a video elementy 

Před příchodem HTML5 byl jediný způsob jak dostat audio nebo video k uživateli pouze 

pomocí frameworků jako je Flash, Silverlight, apod. HTML5 zavádí dva nové elementy, které 

tuto skutečnost mění. Element <video> pro video a <audio> pro audio. V JavaScriptu lze 

provádět základní i pokročilejší manipulace s audiem a videem.  

Každý prohlížeč implementuje tyto přehrávače různě. Nejen že se prohlížeč od 

prohlížeče lze setkat s jiným vzhledem přehrávače, ale také s jinými formáty souborů, které lze 

pro audio a video v daném prohlížeči použít. Z tohoto důvodu lze dovnitř elementů audio a 

video přidat více zdrojových souborů s různými formáty pro různé prohlížeče. K definování 

zdroje videa slouží element source a jeho atribut src, kterému se přiřadí cesta k danému video 

nebo audio souboru.  Tabulka 2 zobrazuje aktuální podporu audio a video formátů v různých 

prohlížečích. 
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Prohlížeč Kodek 

Chrome 

Ogg (Theora and Vorbis) 

WebM (VP8 and Vorbis) 

MPEG 4 (H.264 and AAC) 

Firefox 
Ogg (Theora and Vorbis) 

WebM (VP8 and Vorbis) 

Internet Explorer MPEG 4 (H.264 and AAC) 

Opera 
Ogg (Theora and Vorbis) 

WebM (VP8 and Vorbis) 

Safari MPEG 4 (H.264 and AAC) 

Tabulka 2: Audio a video kodeky 

K elementu video lze ještě přidat následující atributy, které ho blíže specifikují nebo 

upravují jeho vzhled.  

 width a height – stejně jako u obrázků můžete nastavit šířku a výšku videa. Pokud 

nenastavíte, prohlížeč použije to, co se mu zdá pro video vhodné. Lze také nastavit jen 

jednu velikost, druhou si prohlížeč dopočítá. 

 controls – pokud je uveden tento atribut, tak prohlížeč zobrazí své defaultní prvky pro 

ovládání videa (přehrávání, pauza, zastavení atd).  

 poster – zde se uvádí URL obrázku, který se zobrazí v době, kdy se video načítá. 

 autoplay – při uvedení tohoto atributu začně prohlížeč video přehrávat ihned po načtení 

stránky 

 autobuffer – při uvedení tohoto atributu se video začne načítat ihned po načtení stránky 

 loop – pří uvedení tohoto atributu se video bude přehrávat ve smyčce 

 volume – nastavení výchozí hlasitosti  

 muted – pří uvedení tohoto atributu se video začne přehrávat ztlumené 

1.2. JavaScript 

1.2.1. Canvas API 

Tato kapitola se věnuje popisu technologie Canvas API, které umožňuje ve webovém prostředí 

dynamicky generovat a rendrovat různé 2d grafické prvky, obrázky a animace na bitmapové 

plátno. O vykreslování těchto objektů v canvasu má na starost ve většině prohlížečů grafická 

karta. Základní funkce Canvas API dnes podporuje drtivá většina moderních prohlížečů, viz 

obrázek 3. O principech používání Canvas API byli napsané celé a mnoha set stránkové knížky, 

tato kapitola rozvede jen jeho základní možnosti.  
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Existuje i možnost vykreslování objektů ve 3d, tato technologie se nazývá WebGL a je 

pod záštitou nezávislé skupiny Khronos. Tato technologie není zatím mezi prohlížeči moc 

rozšířená, i když už v ní vzniklo několik zajímavých projektů. 

 

Obrázek 3: Podpora technologie Canvas API 

Pro definici canvasu slouží v HTML element Canvas. Použitím elementu Canvas v 

HTML stránce se na stránce vytvoří obdélníková oblast (plátno) o definované výšce a šířce.  

Canvas je vlastně dvojrozměrná mřížka. Souřadnice (0, 0) jsou v levém horním rohu plátna. 

Čím je hodnota souřadnice X vyšší, tím více se po plátně posouvá směrem k pravému rohu. Na 

ose Y se zvýšením hodnoty přibližuje ke spodnímu okraji plátna. Jakmile je ve struktuře HTML 

vytvořen element Canvas, tak ho lze v JavaScriptu na základě jeho Id získat. Z takto získaného 

objektu se získává jeho context a s tímto contextem lze přidávat do canvasu různé grafické 

prvky, kreslit čáry, přidávat text, provádět animace apod. Základní použití Canvas elementu a 

jeho získání je zobrazeno na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Element Canvas a jeho získání v JavaScriptu 

1.2.1.1. Práce s cesty a křivkami 

Před prvním nakreslením jakéhokoli tvaru nebo čáry do canvasu, je potřeba zavolat metodu 

contextu beginPath bez parametrů. Tato metoda jednoduše říká canvasu, že chcete začít kreslit 

něco nového. Metoda je také užitečná u používání fill a stroke stylů k později nakresleným 

objektům.  

Canvas API IE Firefox Chrome Safari Opera iOS Safari
Android

browser

Blackberry

browser

Opera

mobile

Chrome

for Android

Firefox

for Android

Opera

Mini

6 verzí zpět 14.0 20.0 10.6 2.1

5 verzí zpět 5.5 15.0 21.0 3.1 11.0 2.2 10.0

4 verze zpět 6.0 16.0 22.0 3.2 11.1 3.2 2.3 11.0

3 verze zpět 7.0 17.0 23.0 4.0 11.5 4.0 - 4.1 3.0 11.1

2 verze zpět 8.0 18.0 24.0 5.0 11.6 4.2 - 4.3 4.0 11.5

Předchozí verze 9.0 19.0 25.0 5.1 12.0 5.0 - 5.1 4.1 7.0 12.0

Aktuální verze 10.0 20.0 26.0 6.0 12.1 6.0 4.2 10.0 12.1 25.0 19.0 5.0 - 7.0

Podporováno

Částečně podporováno

Není podporováno



8 

 

K vykreslení čar se využívají cesty. Cesta vždy sleduje aktuální pozici v canvasu, která 

je ve výchozím stavu v počátku (0,0). Změnou aktuální pozice se cesta posune z předcházejícího 

do aktuálního bodu. O tom zdali se do cesty vykreslí čára, popř. jaký typ čáry se vykreslí, 

rozhodují různé metody pro posun aktuální pozice. Nicméně je třeba zdůraznit, že k vykreslení 

čar nedojde, dokud se cesta neuzavře zavoláním metody stroke nebo fill. Lze vlastně říci, že 

napřed se definuje cesta, a až poté se do ní vykreslí čára. Metody pro tvorby cesty jsou 

následující: 

 moveTo(x, y): posune aktuální pozici na novou pozici (x, y) bez kreslení. 

 lineTo(x, y): posune aktuální pozici na novou pozici  (x, y) nakreslením rovné čáry 

z aktuální pozice do nové. 

 quadraticCurveTo(cpx, cpy, x, y): posune aktuální pozici na novou pozici  (x, y) 

nakreslením kvadratické Bézieorovy2 křivky se zadanými kontrolními body (cpx, cpy). 

 bezierCurveTo(cp1x, cp1y, cp2x, cp2y, x, y): posune aktuální pozici na novou pozici  

(x, y) nakreslením kubické Bézieorovy křivky se zadanými kontrolními body (cp1x, 

cp1y, cp2x, cp2y). 

 arcTo(x1, y1, x2, y2, radius): posune aktuální pozici k prvnímu tečnému bodu (x1, y1) 

poté nakreslí kružnici o zadaném poloměru (radius) mezi tečné body (x1, y1, x2, y2) 

Další speciální metodou při tvorbě cest je metoda closePath. Tato metoda informuje 

canvas o dokončení nakreslení požadovaného tvaru. Metoda je užitečná při nastavovaní stroke a 

fill stylů pro nakreslené tvary. K započetí kreslení nového objektu je nutné opětovně zavolat 

metodu beginPath.   

1.2.1.2. Práce se Stroke a Fill styles  

Canvas API by nebylo tak mocné, kdyby vývojáři mohli vytvářet pouze černé čáry. Proto zde 

existuje možnost nastavit vlastnosti contextu, které dodají nakresleným cestám požadovaný 

vzhled.  

Stroke styly určují vlastnosti vzhledu čar a aplikují se pomocí metody stroke bez 

parametrů. Přidáním některých vlastností ke contextu před zavoláním metody stroke lze měnit 

vlastnosti vzhledu nakresleného tvaru. Možnosti nastavení vlastnosti vzhledu nakreslených 

tvarů jsou následující: 

 strokeStyle: nastavení barvy čáry (nastavuje se stejně jako barvy v CSS3) 

 lineWidth: nastavuje tloušťku čáry 

 lineCap: nastavuje typy konců čar - butt, round a square. 

 lineJoin: nastavuje typy rohů mezi dvěma čarami - bevel, round a miter. 

 miterLimit: nastavení úkosu mezi dvěma čarami 

 shadowColor: nastavení barvy stínů (stejně jako barvy v CSS3) 

 shadowBlur: nastavuje rozostření stínu 

                                                      
2 http://cs.wikipedia.org/wiki/Bézierova_křivka 

http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9zierova_k%C5%99ivka
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 shadowOffsetX: nastavení odsazení stínu  

 shadowOffsetY: nastavení odsazení stínu 

Fill styly určují vzhled vyplnění nakreslených tvarů. Nastavuje se vlastnost contextu 

fillStyle. Této vlastnosti lze nastavit barvu (nastavuje se stejně jako v CSS3) nebo pak objekt 

s barevným přechodem. Nakreslené čáry musí samozřejmě tvořit uzavřenou cestu. Nakreslený 

tvar se vyplní zavoláním metody fill bez parametrů. 

1.2.1.3. Práce se základními tvary 

Canvas API nabízí pro pohodlí vývojáře několik metod pro nakreslení obecných tvarů.  

 arc(x, y, radius, startAngle, endAngle, anticlockwise) – nakreslí prázdné kružnice o 

zadaných parametrech – pro ohraničení nebo vyplnění se musí zavolat funkce stroke 

nebo fill  

 rect(x, y, width, height) – nakreslí prázdný obdélník o zadaných parametrech – pro 

ohraničení nebo vyplnění se musí zavolat funkce stroke nebo fill 

 clearRect(x, y, width, height) – tato funkce se často používá pro vymazání canvasu, 

v zadaných souřadnicích nastaví pixely na plně transparentní černou barvu 

 fillRect(x, y, width, height) – nakreslí obdélník o zadaných parametrech vyplněný na 

základě nastaveného fillstyle u contextu  

 strokeRect(x, y, width, height) – nakreslí obdélník o zadaných parametrech ohraničený 

na základě nastaveného strokestyle u contextu  

1.2.1.4. Práce s obrázky 

Do canvasu lze vykreslovat i různé obrázky a slouží k tomu metoda contextu drawImage(image, 

x, y, width, height). Parametry width a height nejsou povinné, ale při jejich zadání se obrázek 

buď zvětši, nebo zmenší na právě zadané parametry. Je potřeba si uvědomit, že obrázek je 

možné vykreslit až po jeho načtení do stránky. Doporučený postup je připojit událost load k 

obrázku a vykreslení obrázku do canvasu provádět až v obslužné metodě této události, tedy až 

po úplném načtení obrázku. 

1.2.1.5. Práce s přechody 

Canvas API nabízí také metody pro práci s barevnými přechody. Pro použití barevného 

přechodu u nějakého nakresleného tvaru je první zapotřebí z contextu vytvořit gradient objekt. 

Objekt se vytvoří buď pomocí funkce createLinearGradient nebo createRadialGradient, podle 

typu požadovaného přechodu. Poté se do tohoto objektu přidají pomocí metody addColorStop, 

přechodové barvy a jejich relativní pozice. Nakonec se tento objekt přiřadí vlastnosti contextu 

fillstyle nebo strokestyle, podle toho zda se má použít jako styl obrysu nebo styl vyplnění tvaru. 

Přechod se aplikuje až po zavolání metody fill nebo stroke. Přiklad použití přechodů je zobrazen 

na obrázku 5. 



10 

 

 

Obrázek 5: Barevné přechody 

1.2.1.6. Práce s textem 

Hned na začátek kapitoly je důležité poznamenat, že když se text vykresluje, tak s ním Canvas 

API zachází stejným způsobem jako při vykreslování cest nebo tvarů. Na text můžou být tedy 

aplikovány stroke a fill styly, a stejně tak lze použít na text transformace, která se popisují 

v další kapitole. K vykreslení textu do canvasu lze použít dvě metody.  

 fillText (text, x, y, maxwidth) 

 strokeText (text, x, y, maxwidth) 

Parametr maxwidth je volitelný a slouží k nastavení maximální šířky textu. Jakmile je 

této šířky dosaženo, text se scvrkává a tato šířka není nikdy překročena. K nastavení fontu 

slouží vlastnost contextu – font. Do vlastnosti font se nastavuje hodnota stringu, přičemž tento 

string má stejný tvar jako nastavení fontu v CSS3.  K zarovnání textu slouží vlastnost textAlign 

a možnosti nastavení této vlastnosti jsou zobrazeny na obrázku 6. Méně používanou vlastností 

je textBaseline, které lze nastavit následující hodnoty - top, hanging, middle, alphabetic, 

ideographic, bottom. 

 

Obrázek 6: Zarovnání textu 

 



11 

 

1.2.1.7. Transformace 

Context canvasu je možné pomocí několika jeho metod různě transformovat – tj. otáčet, zkosit, 

posunout apod. Některé transformační metody pracují s transformační maticí, která vypadá 

následovně: 
𝑎 𝑐 𝑒
𝑏 𝑑 𝑓
0 0 1

 

a … Horizontální zvětšení 

b … Horizontální zkosení 

c … Vertikální zkosení 

d … Vertikální zvětšení 

e … Horizontální posunití počátku souřadnic  

f … Vetikální posunití počátku souřadnic 

Přehled transformačních metod: 

 scale(x, y) – zvětšení - parametr x je faktor zvětšení v horizontálním směru a parametr y 

je faktor zvětšení ve vertikálním směru 

 rotate(angle) – rotace contextu o zadaný úhel v počátku souřadnic contextu 

 translate(x, y) – posunutí počátku souřadnic contextu o zadané parametry 

 transform(a, b, c, d, e, f) – metoda nahradí stávající transformační matici  

 setTransform(a, b, c, d, e, f) – metoda resetuje stávající transformační matici do matice 

identity a poté zavolá metodu se zadanými parametry 

1.2.1.8. Animace 

Canvas API nemá vestavěnou podporu pro animace (jiné frameworky jako Silverlight nebo 

Flash mají vestavěnou podporu pro animace). Překreslení canvasu je tedy nutné dělat ručně. Ve 

funkci, která se má starat o překreslování objektů musí vývojář sám zajistit překreslení všech 

objektů v canvasu. Většinou to znamená smazat celý canvas, k tomu lze využít metodu 

clearRect, a vykreslit všechny objekty na nové souřadnice. Existují dvě metody jak dosáhnout 

plynulých animací.  

První metoda a u vývojářů stále používanější metoda je nastavení časovače, po jehož 

vypršení se zavolá funkce pro překreslení. V JavaScriptu slouží pro simulaci časovače dvě 

vestavěné funkce setInterval a setTimeout. Těmto funkcím se do parametru nastavuje počet 

milisekund a callback funkce, která se po vypršení nastaveného čase vykoná. Funkce setInterval 

se vykonává neustále a setTimeout se vykoná pouze jednou po zvoleném čase. Takže setInterval 

se nastavuje mimo metodu překreslení a setTimeout se umísťuje na konec metody překreslení. 

U této metody překreslování je problém v tom, že vývojář nemusí dobře odhadnout čas pro 

překreslení. Problém je zejména v rozdílu mezi mobilními a desktopovými prohlížeči, kde 

vývojář netuší, jak dlouho se bude vykonávat tělo funkce pro překreslení. Každé zařízení totiž 

přiřadí prohlížeči různý dostupný výkon. Takže je nutné zvolit čas tak, aby animace byla 
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plynulá, ale na druhou stranu aby ihned nezpůsobila vybití baterie u mobilních zařízení a 

zařízení zbytečně nevytěžovala. Dalším možným problémem u některých verzích prohlížečů je, 

že i když okno prohlížeče není aktivní tak se funkce pro překreslení vykonává. Což může mít za 

příčinu snížení výkonu zařízení a u mobilních zařízení rychlejší vybití baterie. 

Druhá a efektivnější metoda pro animování objektů v canvasu je na konci funkce pro 

překreslení zavolat metodu objektu window requestAnimationFrame. Tuto metodu nabízí 

dneska již většina nejnovějších verzí moderních prohlížečů. Avšak stále je doporučeno používat 

vendor prefixy těchto metod, jak lze vidět na obrázku 7. Metoda requestAnimationFrame se 

volá na konci funkce pro překreslení a jako parametr se jí předává právě funkce pro překreslení. 

Prohlížeč pak překresluje canvas, jak sám uzná za vhodné i podle přiděleného výkonu. Při 

použití této metody animace objektů se canvas nepřekresluje, jestliže není aktivní okno nebo 

záložka prohlížeče.  

 

Obrázek 7: RequestAnimationFrame 

1.2.1.9. Interakce uživatele 

Canvas API nemá vestavěnou podporu pro odchytávání událostí chování objektů tj. tvarů, 

obrázků apod. Tato chybějící funkcionalita je dána tím, že jediným objektem v Canvas API je 

sám objekt canvas. Objektu canvasu lze jako jedinému přiřadit jakékoli události. K tomu 

abychom dospěli k nějaké interakci uživatele, slouží většinou události klávesnice, kurzoru myši 

nebo dotyky uživatel na obrazovku.  

Události stisku kláves je možné připojit k elementu body stránky. K odchycení těchto 

událostí slouží události: onkeydown, onkeypress, onkeyup. V parametru, který je předán 

obslužné metodě, je obsažena proměnná keychar. Pomocí této proměnné lze rozeznat, o jakou 

klávesu se jedná a poté provést odpovídající změny v překreslení canvasu. 

K odchycení událostí myši slouží v JavaScriptu události: onclick, ondblclick, 

onmousedown, onmousemove, onmouseover, onmouseout, onmouseup. Tyto události je lepší 

připojit přímo k objektu canvas z důvodu jednoduššího zjišťování aktuální polohy myši. Pomocí 

proměnných (pageX, pageY) obsažených v parametru, který je předáván obslužným metodám 

lze zjistit pozice myši.  

Dotyky uživatele na obrazovku lze rozeznat pomocí touch událostí – touchstart, 

touchend, touchcancel, touchleave, touchmove. Pozice dotyku se rozeznává pomocí 

proměnných předávaných obslužné metodě události. Přístup k proměnným se může lišit u 

různých typů zařízení. U většiny zařízení lze také ovládat zařízení pomocí gest. Tyto gesta lze 

samozřejmě rozlišit i v JavaScriptu. Zaleží ovšem na konkrétním výrobci zařízení, jak se tyto 

gesta a dotyky rozeznávají. V implementaci kódu je třeba počítat s tím, že uživatel aplikace 

může aplikaci používat na různých zařízení a webová aplikace by se měla chovat stejně na 

každém s těchto zařízení. Implementace takové interakce se samozřejmě mírně komplikuje, ale 
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při prostudovaní dokumentací od výrobců (většinou uváděny i s ukázky kódů) lze dosáhnout 

stejného chování webové aplikace i na zařízení od různých výrobců. 

Po zjištění aktuálního kurzoru si vývojáři musí sami vypočítat, zdali tento souhlasí s 

nějakým objektem apod. Lze k tomu využít různé vzorce k vypočítání vzdálenosti dvou bodů 

nebo vzdálenosti bodu od přímky apod.  

V případech, kdy je v canvasu vykreslený např. jeden obrázek, lze pro zjištění, zdali je 

bod uvnitř obrázku využít metodu context.getImageData(sx, sy, sw, sh). Tato metoda vrací 

objekt, který je složený z proměnných šířky a výšky výběry a dále z pole dat, které obsahuje 

barevné složky modelu rgba. Vývojáři tedy stačí vědět, zdali je pixel, na který uživatel kliknul 

neprůhledný (při použití jpeg obrázku). Další příklad použití této metody je, že lze s její pomocí 

získat barevné hodny každého a pomocí různých barevných transformací provést různé efekty 

(černobílé, sépiové efekty, apod.). Daný pixel se pak metodou putImageData vloží zpět do 

canvasu. 

1.2.2. Websocket API 

Tato kapitola se věnuje nejmocnější z komunikačních technologií specifikace HTML5 – 

Websocket API. Specifikace websocket protokolu definuje full-duplexní komunikační kanál, 

který funguje prostřednictvím jednoho soketu skrze webové prostředí. Websocket tedy není jen 

další vylepšení a zefektivnění ke stávajícím konvencím HTTP komunikace, a reprezentuje 

velkou výhodu zvláště v real-time aplikacích (např. chat). Websocket API dneska podporuje 

většina moderních prohlížečů, přehled viz obrázek 8. 

 

Obrázek 8: Podpora technologie Websocket API 

Prefix adresy ws:// indikuje, že se jedná o websocket adresu a prefix wss:// indukuje, že 

se navíc jedná o zašifrované websocket spojení. Během počátečního handshake, klient a server 

povýší HTTP protokol na websocket protokol a tak se naváže websocket spojení. Jakmile je 

spojení navázáno websocket zprávy mohou být posílány tam a zpět mezi klientem a serverem ve 

full-duplexním módě. Následující přiklad ukazuje použití Websocket API v JavaScriptu.  

1. var url = "ws://localhost/echo.ashx"; // definování adresy 

2. var w = new WebSocket(url); // vytvoření websocket objekty 

3. w.onopen = function(evt) { alert("Connection open ..."); }; // Otevření spojení 

4. w.onmessage = function(evt) { alert( "Received: " + evt.data); }; // Komunikace 

Web Sockets IE Firefox Chrome Safari Opera iOS Safari
Android

browser

Blackberry

browser

Opera

mobile

Chrome

for Android

Firefox

for Android

Opera

Mini

6 verzí zpět 14.0 20.0 10.6 2.1

5 verzí zpět 5.5 15.0 21.0 3.1 11.0 2.2 10.0

4 verze zpět 6.0 16.0 22.0 3.2 11.1 3.2 2.3 11.0

3 verze zpět 7.0 17.0 23.0 4.0 11.5 4.0 - 4.1 3.0 11.1

2 verze zpět 8.0 18.0 24.0 5.0 11.6 4.2 - 4.3 4.0 11.5

Předchozí verze 9.0 19.0 25.0 5.1 12.0 5.0 - 5.1 4.1 7.0 12.0

Aktuální verze 10.0 20.0 26.0 6.0 12.1 6.0 4.2 10.0 12.1 25.0 19.0 5.0 - 7.0

Podporováno

Částečně podporováno

Není podporováno
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5. w.onclose = function(evt) { alert("Connection closed."); }; // Uzavření spojení 

V dřívějších real-time aplikacích se ke komunikaci se serverem využívalo metody 

zvané polling. Za použití pollingu zasílal prohlížeč pravidelně HTTP požadavky na server a 

neustále z něj dostával odpovědi, i když vlastně nedošlo k žádné změně. Každý požadavek i 

odpověď obsahovala i hlavičku, která v naprosté většině případů obsahovala mnoho zbytečných 

informací a pro fungování aplikace nenesla žádné důležité informace. Takovou komunikací se 

samozřejmě vytěžovala jednak síť a jednak se zatěžoval server. Existovalo několik způsobů jak 

tento způsob komunikace zefektivnit (např. long-polling), ale s veškerým vylepšením je tato 

metoda v porovnání s websocket o mnoho méně efektivní.  

Následující krátký demonstrační případ ukazuje porovnání vytížení sítě za použití 

websocket a pollingu. Pro lepší představu je tento příklad vyobrazen i v grafu viz obrázek 9. 

 Případ A - 1000 klientů obdrží 1 zprávu za sekundu: 

o Websocket: Vytížení sítě je (2 × 1,000) = 2,000 bytů = 16,000 bitů za sekundu 

(0.015 Mbps) 

o Polling: Vytížení sítě je (871 × 1,000) = 871,000 bytů = 6,968,000 bitů za 

sekundu (6.6 Mbps) 

 Případ B - 10,000 klientů obdrží 1 zprávu za sekundu: 

o Websocket: Vytížení sítě je (2 × 10,000) = 20,000 bytů = 160,000 bitů za 

sekundu (0.153 Mbps) 

o Polling: Vytížení sítě je (871 × 10,000) = 8,710,000 bytů = 69,680,000 bitů za 

sekundu (66 Mbps) 

 Případ C - 100,000 klientů obdrží 1 zprávu za sekundu: 

o Websocket: Vytížení sítě je (2 × 100,000) = 200,000 bytů = 1,600,000 bitů za 

sekundu (1.526 Mbps) 

o Polling: Vytížení sítě je (871 × 100,000) = 87,100,000 bytů = 696,800,000 bitů 

za sekundu (665 Mbps) 
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Obrázek 9: Rozdíl mezi použití polling a websocket 

1.2.3. Web Workers 

Doposud měl JavaScript jednu a velkou nevýhodu a to že mohl být vykonáván od začátku do 

konce pouze v jednom hlavním vlákně. To znamená, že pokud kód obsahoval nějaký složitější 

výpočet tak se hlavní vlákno zablokovalo a tím se zablokovalo i uživatelské rozhraní. Po čase 

prohlížeč zobrazil uživateli informaci o neodpovídajícím JavaScriptu. 

Specifikace HTML5 přichází s koncepcí Web workers, které umožňují hlavní vlákno 

skriptu rozšířit o další background vlákna. Worker sám o sobě je kus kód JavaScriptu, který je 

umístěn v odděleném souboru a bude vykonávaná v jiném vlákně. V hlavním vlákně se při 

vytváření objektu workeru ukáže právě na tento souboru (předá se cesta do konstruktoru). 

Workeru lze předat data pomocí metody postMessage, a stejně tak z workeru lze předat data 

stejným způsobem hlavnímu vláknu. Ukázka použití workeru je zobrazena na obrázku 10 a na 

obrázku 11 je vyobrazen sám worker.  
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Obrázek 10: Hlavní vlákno JavaScriptu 

 

Obrázek 11: Worker  

1.2.4. Web Storage 

Web Storage je další technologie, která je součástí specifikace HTML5. Web Storage umožňuje 

uložit různé data na straně klienta přímo v prohlížeči. Data lze uložit ve formě klíč a hodnota. 

Tyto uložené hodnoty se oproti cookies neposílají v každém požadavku na server.  

Web Storage je tedy uložiště a lze ho použít dvojím způsobem. Uložiště session storage 

vydrží jen po dobu relace uživatele a poté z je prohlížeče vymazáno. Uložiště local storage udrží 

hodnoty i po skončení relace. K použití těchto dvou uložišť se používají objekty -  

sessionStorage a localStorage. Následující metody těchto objektů, které jsou pro oba objekty 

shodné, slouží k ukládání hodnot, čtení hodnot apod. 

 setItem(key, value) – přidá pár (klíč, hodnota) 

 getItem(key) – načte hodnotu pro daný klíč 

 clear(): odstraní všechny páry (klíč, hodnota)  

 removeItem(key): odstraní pár (klíč / hodnota)  

1.2.5. Application Cache (Offline aplikace) 

HTML5 specifikuje nástroj pro offline fungování webových aplikací, který se nazývá aplikační 

cache. Soubory uložené v této speciální cache jsou dostupné, i když zařízení není připojena k 

internetu. Do této cache lze uložit samotné HTML soubory, soubory se skripty, soubory se 

styly, obrázky atd. Soubory, které se do aplikační cache mají uložit, se určují pomocí manifestu 

(viz obrázek 12). Soubory definovány v tomto souboru budou načteny do aplikační cache a 
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budou fungovat i offline.  Tento manifest se připojí k aplikaci v <html> elementu stránky a to 

přiřazením jeho cesty k atributu manifest. 

 

Obrázek 12: Přiklad manifest souboru 

Cache lze ovládat pomocí Javascriptu metod window.applicationCache.update() a 

window.applicationCache.swapCache(). Těmito metodami lze vynutit opětovné stažení 

manifestu a souborů potřebné pro offline běh webové aplikace.  

1.2.6. Drag and Drop 

Většina vývojářů funkce drag and drop využívala i před příchodem HTML5 a to především díky 

knihovně jQuery. Specifikace HTML5 má tuto funkci již nativní.   

Stejně jako v jquery jsou potřeba dva elementy. Element, který se bude přesouvat (u 

tohoto HTML elementu se nastaví atribut draggable) a nějaký kontejner, kde se draggable 

element bude moci umístit. Kontejner nemusí mít žádný speciální atribut, stačí jen v javascriptu 

obsloužit dané události – dragstart, dragend, dragenter, dragover, drop.  

1.2.7. Fullscreen API 

Fullscreen API dovoluje webovým aplikacím požádat z JavaScriptu o zobrazení libovolného 

obsahu na stránce v režimu full screen. O požádání zobrazení obsahu v režimu fullscreen je 

zapotřebí souhlasu uživatele. Pro zobrazení požadavku ke schválení slouží metoda 

element.requestFullScreen(). Zrušení Fullscreen režimu lze provést metodou 

document.cancelFullScreen(). 

1.3. CSS3 

1.3.1. Selektory - Pseudo třídy 

Ve verzi CSS3 přibylo několik nových selektorů. Nejvíce se selektory rozrostly o tzv. Pseudo 

třídy, kterým se věnuje tato kapitola. Pomocí těchto pseudo tříd lze dosáhnout takového 

nastylováni webové stránky, které v původních verzích šlo dosáhnout buď pomocí JavaScriptu 

nebo generování různých tříd u různých elementů stejného typu na straně serveru. 

V předchozích verzích CSS již existovalo pár těchto selektorů (:visited, :hover, :first-child, …).   

Praktické využití nového selektoru je zobrazeno na obrázku 13. Takto definovaný 

selektor vybere každý lichý ze seznamu a obarví ho jinou barvou. Následující seznam je výčet 

nejpřínosnějších pseudo tříd. 
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 :first-of-type – vybere každý element daného typu, který je prvním elementem jeho 

rodiče 

 :last-of-type – vybere každý element daného typu, který je posledním elementem jeho 

rodiče 

 :only-of-type – vybere každý element daného typu, který je elementem jeho rodiče 

 :only-child – vybere každý element, který je samostatným elementem jeho rodiče 

 :nth-child(n) - vybere každý element, který je n-tým elementem v pořadí jeho rodiče 

 :nth-last-child(n) – vybere každý element, který je n-tým elementem zezadu v pořadí 

jeho rodiče 

 :nth-of-type(n) – vybere každý element daného typu, který je n-tým elementem v pořadí 

jeho rodiče   

 :nth-last-of-type(n) – vybere každý element daného typu, který je n-tým zezadu 

elementem v pořadí jeho rodiče 

 :last-child – vybere každý element, který je posledním elementem v pořadí jeho rodiče 

 :root  – vybere root element dokumenty  

 :empty – vybere každý element daného typu, který nemá potomky 

 :target – vybere aktuální cílový element, který se přepíná pomocí odkazu, který má 

v odkazu selektor názvu cílového elementu 

 :enabled – vybere každý povolený input element 

 :disabled – vybere každý zakázaný input element  

 :checked – vybere každý zaškrtnutý input element 

 :not(selector) – vybere každý element, který nepatří do množiny, který vybere parametr 

selector 

 ::selection – aktivuje se, jestliže uživatel tento element vybere  

 :fullscreen – nastavení stylů pro fullscreen režim 

 

Obrázek 13: Pseudo třída – každý líchy řádek 

1.3.2. Barvy a přechody 

CSS3 rozšiřuje barevné modely, které lze použít k definování barev elementů, písma a dalších 

prvků stránky. U některé barevných modelů lze zadat i alfa kanál (průhlednost). Následuje 

seznam barevných modelů v CSS3 s příkladem použití. 

 Předdefinované barvy – black, blue, red, …  

 Hexadecimal – #ff0000; 

 RGB – rgb(255,0,0); 

 RGBA – rgba(255,0,0,0.5); 
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 HSL – hsl(120,65%,75%); 

 HSLA – hsla(120,65%,75%,0.3); 

Nově se také v CSS3 objevili barevné přechody. Lze využít lineárních a radiálních 

barevných přechodů. Některé prohlížeče tuto funkčnost plně nepodporují, takže je zatím 

doporučeno před gradient funkci uvádět vendor prefixy daných výrobců. Tyto přechodové 

funkce se nastavují místo barev elementů. Specifikace přechodových funkcí vypadá následovně. 

 linear-gradient([[ <angle> | to <side-or-corner> ],]? <color-stop>[, <color-stop>]+) 

 radial-gradient([[ <shape> || <size> ] [ at <position> ]? , |at <position>,  ]?  <color-stop> 

[ , <color-stop> ]+); 

1.3.3. Stíny a zaoblení 

Elementům typu blok lze v CSS3 pomocí vlastnosti box-shadow nastavit stín. Této vlastností 

lze nastavit velikosti stínu ve vertikálním a horizontálním směru, dále pak rozmazání, rozšíření, 

barvu a inset. Pomocí nastavení inset se určí, zdali stín bude zevnitř nebo zvenčí elementu. 

Zaoblení hran elementu lze nastavit pomocí vlastnosti border-radius. Této vlastnosti se 

nastaví velikosti zaoblení hran. Lze nastavit i zaoblení pro jednotlivé hrany. Zaoblení se projeví 

pro jakýkoli element, který má viditelné pozadí, nastavené ohraničení nebo nastavený stín.  

1.3.4. Fonty 

Před příchodem CSS3 byli vývojáři odkázáni jen na fonty, které jim nabízel sám prohlížeč. 

Nyní s CSS3 mohou vývojáři použít jakýkoliv font, který definují pomocí nového pravidla 

označeného @font-face. V  pravidle @font-face se musí první definovat název stylu a poté cesta 

k souboru s fontem. Většina prohlížečů podporuje formát fontů ttf. Formát fontů eot podporoval 

prohlížeč IE9, je ho tedy dobré uvádět pro zpětnou kompatibilitu. Pravidlo @font-face se musí 

definovat před prvním použitím fontu. Jakmile je pravidlo deklarováno, lze font pomocí jeho 

názvu přiřadit např. k elementům div, viz obrázek 14. 

 

Obrázek 14: CSS3 - vlastní font 

1.3.5. Efekty textu 

Stejně jako u elementu typu blok lze nastavit stín tohoto elementu, tak lze nastavit podobným 

způsobem stín i u textů. Rozdíl je pouze v názvu vlastnosti, která se zde nazývá text-shadow. 

Jinak se tyto stíny nastavují stejně jako u box-shadow. 
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V CSS3 lze také nově nastavit chování při přetečení textu. Tedy jinak řečeno, když je 

text větší než element, v kterém je obsažen. Pomocí vlastnosti text-overflow, lze nastavit 

hodnotu ellipsis a daný text bude vždy před koncem elementu končit třemi tečkami a již 

nepřeteče. 

1.3.6. Multiple Column Layout 

Pomocí této novinky lze dosáhnout toho, že se se text uvnitř elementu zalamuje do více sloupců, 

jako v novinách. Pomocí vlastnosti column-count se nastaví počet sloupců a vlastností  column-

gap lze nastavit mezeru mezi sloupci. U těchto vlastností je doporučeno zatím používat vendor 

prefixy různých výrobců prohlížečů. Pomocí vlastnosti column-rule lze nastylovat mezeru mezi 

sloupci. 

1.3.7. Flexible Box Model 

Specifikace CSS3 přináší nový princip rozvržení uživatelského rozhraní webové stránky - 

Flexible Box Model. Tento nový princip rozvržení layoutu spočívá v rozvržení layoutu stránky 

do podoby boxů, které mohou být zanořeny do dalších boxů. Box lze chápat jako jakýkoliv 

HTML element, který nastylováním rozliší část stránky. Flexible Box Model odstraňuje 

nedostatky, které doposud měly principy navrhování layoutu stránek. U starších verzí CSS se 

design stránek pro jejich flexibilitu často musel doplňovat JavaScriptem. Použití nového layoutu 

pro vývojáře znamená zjednodušení a smysluplnější rozvržení layoutu stránky, který je ve 

výsledku daleko flexibilnější, než layout stránky navržený pomocí principů rozvržení, které 

nabízeli předchozí verze CSS.  

Níže je zobrazeno základní aplikování stylů pro použití flexible box modelu. Nicméně 

specifikace této části specifikace CSS3 není ještě zcela hotová a v nejnovějších dokumentech 

W3C se dokonce některé vlastnosti a jejich hodnoty objevily s jinými názvy. Následující ukázka 

tedy funguje pouze s vendor prefixy výrobců jednotlivých prohlížečů. Na obrázku 15 je 

zobrazen příklad pro Google Chrome. Následuje seznam vlastností a možných hodnot 

sloužících k nastavení layoutu - Flexible Box Model. 

 display: box – nastavení použití flexible box model 

 box-orient: horizontal | vertical | inherit – směr řazení boxů 

 box-pack: start | end | center | justify – určuje zarovnání prvků, jestliže vertikální 

velikost boxu je větší než jeho potomků 

 box-align: start | end | center | baseline | stretch – horizontální zarovnání potomků boxu 

 box-flex: 0 | Any integer – nastavení poměru velikosti jednotlivých boxů 
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Obrázek 15: Flexible box layout 
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2. ASP.NET MVC 3  

ASP.NET MVC je webový framework od společnosti Microsoft, který kombinuje efektivitu a 

čistotu MVC architektury. ASP.NET MVC je úplná alternativa k frameworku ASP.NET 

Webforms. Tato kapitola popisuje použití ASP.NET MVC verze 3 do hloubky dostačující 

k  pochopení principů implementace aplikační serverové vrstvy diplomového projektu Online 

modelování diagramů. Zdrojem k vypracovaní této kapitoly a k implementaci diplomového 

projektu se stala kniha Pro ASP.NET MVC 3 Framework [FREEMAN, 2011]. 

Architektura ASP.NET MVC je zcela přizpůsobena webovému prostředí, které 

zaleženo na principu požadavek a odpověď. Obrázek 16 zobrazuje interakci mezi jednotlivými 

částmi architektury - Controller, Model a View.  

View

Controller

HTTP

Model

Prezentační

model

Request

Response

Perzistence 

(obvykle k relační 

databází)

 

Obrázek 16: Architektura ASP.NET MVC 

Každá ze tří hlavních částí architektury má v projektu svou vlastní složku nazvanou 

stejně jak se nazývá daná část (Controller, Model a View).  

Část Model může obsahovat nebo jen reprezentovat data, s kterými může vývojář 

pracovat. Model může být jednoduché zobrazení modelů, které reprezentují data přenášena mezi 

částmi controller a view.  Model může také obsahovat i business logiku a metody pro 

manipulaci s daty. 

Část controller má na starost zpracování příchozího požadavku, provádění operace 

s modelem a v konečném kroku výběr View, které uživateli vygeneruje HTML stránku. 

Následující tři podkapitoly popisují podrobněji tyto tři části. 

2.1. Controller 

Controller je třída, která dědí ze třídy System.Web.Mvc.Controller a její metody se nazývají 

action metody. Tyto třídy se nachází ve složce Controller a je zvykem za název controlleru 

uvést postfix Controller.  Action metody controlleru jsou asociovány s konfigurovatelnými URL 

adresami skrze ASP.NET routing systém. Action metody vrací objekt s názvem ActionResult. 

Potomci této třídy ActionResult říkají ASP.NET MVC frameworku jaký typ odpovědi má vrátit 

(HTML, JSON, Soubor, …). 

Každý příchozí požadavek do aplikace je zpracován controllerem. Controller je tedy 

takový vstupní bod do aplikace. Controller může požadavek zpracovat sám, nebo může předat 

odpovědnost View nebo Modelu. To znamená, že celá business logika nemusí být 

implementována v controlleru. V ukázkovém případě tedy controller zpracuje příchozí 

požadavek, zavolá metody dotazující se na doménový model a vybere View k vyrendrování 

odpovědi.  
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Odpověď na požadavek nemusí být vždy vygenerované View, tedy ve výsledku HTML 

odpověď. Odpověď může být také typu např. JSON, File, čistý text, prázdná odpověď nebo 

přesměrování na jinou stránku. Příklad, kdy action metoda controlleru vrací JSON objekt je na 

obrázku 17. Samozřejmostí je také možnost vytvořit si vlastní typy odpovědi. 

 

Obrázek 17: Ukázka action metody 

Přehled všech vestavěných potomků třídy ActionResult obsahuje Tabulka 3: Potomci 

třídy ActionResult. Za klíčové slovíčko return, tedy návrat z action metody se nemusí vytvářet 

nová instance návratové třídy, ale lze použít pomocné metody frameworku. V některých 

případech lze pomocným metodám předat jako parametr objekt, který tyto metody dále zpracují 

do požadovaného výsledku. Např. do pomocné metody View lze předat jako parametr objekt, 

který je třídou modelu, a View pak může data tohoto modelu použít, viz kapitola 2.2.2. 

Typ Popis Pomocné metody 

ViewResult Vyrendruje View  View 

PartialViewResult Vyrendruje PartliaView PartialView 

RedirectToRouteResult 

Přesměruje HTTP request 

(odpovědi 301, 302). URL 

adresa se vygeneruje na základě 

nastavení routing konfigurace. 

RedirectToAction 

RedirectToActionPermanent 

RedirectToRoute 

RedirectToRoutePermanent 

RedirectResult 
Přesměruje na specifickou url 

adresu. 

Redirect 

RedirectPermanent 

ContentResult Vrátí obyčejný text Content 

FileResult Vrátí binární data File 

JsonResult 

Zaserializuje .NET objekt do 

JSON formátu a vrátí jako 

odpověď 

Json 

JavaScriptResult 
Vrací JavaScript kód, který 

může být vykonán v prohlížeči 
JavaScript 

HttpUnauthorizedResult 
Vrátí 401 HTTP kód 

(neautorizovaný přistup)  
- 
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HttpNotFoundResult Vrátí 404 HTTP kód HttpNotFound 

HttpStatusCodeResult Vrátí daný HTTP kód - 

EmptyResult Vrátí prázdnou odpověď - 

Tabulka 3: Potomci třídy ActionResult 

2.1.1. Routing 

Routing systém ASP.NET frameworku má dvě hlavní funkce. První z funkcí je zjistit příchozí 

URL adresu. Poté routing systém prozkoumá jaký controller a action metoda je odpovědná za 

zpracování právě příchozí URL adresy a tuto metodu vykoná.  

Druhá funkce routing systému je vlastně opačná funkce k té první. Routing systém umí 

vygenerovat URL adresu na základě názvu action metody a controlleru.  

Výchozí nastavení routování je zobrazeno na obrázku 18. Toto nastavení je zvykem 

uvádět v souboru Global.asax, konkrétně v přetížené metodě Application_Start, které se 

vykonává po startu aplikace. Objekt routes je reference na statický objekt RouteTable.Routes. 

Na příkladu lze vidět, že k nastavení routování se používá metoda MaoRoute. První 

parametr této metody je název, který musí být jedinečný pro každou konfiguraci.  Druhý 

parametr, což je právě konfigurovaná příchozí URL adresa, je rozdělena na několik segmentů. 

První segment je název controlleru a druhý segment je název action metody. Třetí segment je 

parametr v action metodě, v tomto konkrétním případě id. Třetím parametrem metody 

MapRoute se uvádí název controlleru a action metody, která je zodpovědná za zpracování 

požadavku. 

Routovaní lze nastavit takřka jakkoli, není zde omezení např. na lomítka k oddělení 

segmentů, lze použít i pomlčky, nebo jakýkoli jiný znak dovolující standarty používané pro 

tvorbu URL adres. Segmenty konfigurované adresy lze samozřejmě také různě zaměňovat nebo 

lze tyto dynamické segmenty zcela vynechat a lze napevno nastavit jakoukoliv adresu, která se 

bude mapovat na daný controller a action metodu. 

 

Obrázek 18: Příklad konfigurace routování 

2.1.2. Filtry 

Jak již víme tak Controller je třída, která obsahuje action metody a ty mají obvykle vztah jedna 

ku jedné k příchozímu požadavku. Příchozí požadavek může nastat například při nějaké 

interakci uživatele – potvrzení formuláře nebo zobrazení stránky. Někdy je ale potřeba před 

nebo za action metody vložit nějakou logiku, která může např. omezit metody pouze pro 
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přihlášené uživatele nebo přidat k odpovědi nějaké dodatečné informace. Takovou logiku lze 

implementovat pomocí filtrů. 

Filtry se implementují jako atributy na action metody (viz obrázek 19) nebo na úrovni 

celého controlleru (viz obrázek 20) a poté tento filtr platí pro všechny action metody v daném 

controlleru. 

 

Obrázek 19: Filtr atribute nad action metodou 

 

Obrázek 20: Filtr atribute nad celým controllerem 

Pomocí filtrů můžeme například nastavit, jestli je action metoda dostupná pouze pro GET nebo 

POST požadavek, zdali je dostupná pouze pro přihlášené uživatele, lze také nastavit Cache nebo 

způsob, jakým budou odchyceny výjimky v action metodě.  

Možnosti použití filtrů je velmi bohaté a možnost vytvoření vlastního filtru je také 

samozřejmostí. Filtry podle chování můžeme rozdělit do 4 skupin, které od sebe rozlišuje 

rozhraním, které atributy implementují.  

 Authorization – Implementují rozhraní IAuthorizationFilter a provádí bezpečnostní 

rozhodnutí zdali se má provést action metoda (např. autentizace uživatele). Spouští se 

vždy první před jakýmkoliv filtrem a před action metodou. 

 Action – Implementují rozhraní IActionFilter a zaobalují vykonávání action metody. 

Rozhraní deklaruje metody OnActionExecuting, OnActionExecuted, 

OnActionExecuting a OnActionExecuted.  

 Result – Implementují rozhraní IResultFilter a zaobalují vykonávání ActionResult 

objektu. Rozhraní deklaruje metody OnResultExecuting, OnResultExecuted, 

OnResultExecuting a OnResultExecuted. 

 Exception – Implementují rozhraní IExceptionFilter. Spouští se pouze když action 

metoda nebo jiný filtr vyhodí výjimku. 

2.1.3. Model binding 

Model binding je proces vytvoření .NET objektu z dat poslaných skrze HTTP požadavek 

[GALLOWAY, 2011]. Tyto data jsou posílány uvnitř požadavku – POST metoda, nebo přímo 

v URL adrese – GET metoda. Objekt, který se má z příchozích dat vytvořit se definuje jako 

parametr action metody a musí mít předpokládaný datový typ. Název tohoto parametru se musí 

shodovat s názvem objektu v HTTP požadavku. Model binding lze použít pro primitivní datové 

typy i pro referenční datové typy.  
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U složitých formulářů, které se po jejich potvrzení posílají na danou action metodu se 

v této metodě nemusí vypisovat každá proměnná formuláře zvlášť. Pokud má tento formulář 

vazbu na model, tak jako typ parametru lze použít přímo třídu tohoto modelu.  

Model binding nám taky umožnuje jednoduše provést validaci příchozích dat na straně 

serveru. Pokud je jako parametr použit model formuláře a statická vlastnost Model.IsValid je 

nastavena na true, považují se hodnoty z klientského formuláře za validní. 

2.1.4. Předávání dat z Controlleru do View 

Již jsme si ukázali způsob jak předat model z controlleru do view.  Při předávání dat 

z controlleru do view, které nejsou součástí modelu, slouží objekt ViewBag nebo objekt 

ViewData. Použití obou přístupu je ukázáno na obrázku 21. 

Objekt ViewBag je dynamický dictionary objekt (dynamic objekty se poprvé objevily 

ve verzi C# 4). Klíč se tedy píše rovnou za tečkovou notaci. ViewData je objekt dictionary a 

používal se především ve verzích MVC1 a MVC2. Klíč se tedy nastavuje do hranatých závorek 

jako řetězec.  

 

Obrázek 21: Předávání dat z Controlleru do View 

2.1.5. Deserializace JSON dat 

Do controlleru lze poslat řetězec dat reprezentující JSON objekt. Tento typ objektu se používá 

především pro komunikaci mezi JavaScriptem a nějakou aplikační vrstvou na serverech. Tento 

objekt může být jak samostatný objekt nebo i pole objektů.  

ASP.NET MVC framework obsahuje vestavěnou třídu pro deserializaci JSON dat 

nazvanou JavaScriptSerializer. Použití je vyobrazeno na obrázku 22. Po vytvoření instance 

tohoto objektu se zavolá generická metoda Deserialize. Do parametru se předá řetězec JSON 

dat. Jako generický typ se uvede očekávaný typ, který metoda vrátí. Typ, většinou třída, musí 

mít stejné názvy proměnných, jaké jsou v JSON souboru. 

Existují i jiné a efektivnější možnosti deserializace JSON dat. Jedná se především o 

externí knihovny, které nejsou pod záštitou vývoje .NET a Microsoftu.  

 

Obrázek 22: Ukázka deserializace JSON dat 
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2.2. View 

Modul View je výstupní část celé ASP. NET MVC architektury. Tento modul má za úkol 

vyrendrovat HTML stránku. Modul View by neměl obsahovat žádnou business logiku. 

Jednotlivé soubory View můžou mít vazbu na nějaký model a transformovat jeho data do 

formátu použitelného pro uživatele – např. zobrazit seznam záznamů nebo formuláře pro editaci 

a vytvoření záznamu. 

Složka View se dělí na podsložky, které mají stejné názvy jako prefixy názvů tříd 

controllerů – tedy část názvu před slovem Controller. Jednotlivé View jsou vlastně cshtml 

sobory. Tyto soubory mají stejné názvy jako action metody controllerů. Tato specifikace 

používaná View není striktní, ale je doporučeno ji pro lepší přehlednost dodržovat. 

S verzí ASP.NET MVC 3 přišla možnost implementace modulu View v Razor engine.  

V Razor enginu je také implementovaný diplomový projekt Online modeling tools. Syntaxe 

nového Razor enginu je o mnoho jednoduší než u dříve používaného aspx enginu. Používá se 

tzv. zavináčova notace.  Soubory obsahující kód pro generování HTML stránek mají nově 

příponu cshtml. 

Na obrázku 23 lze vidět základní syntaxi Razor enginu. Lze si povšimnout objektu 

ViewBag, kterým lze přijímat jakékoli data z controlleru. Popis a použití objektu ViewBag 

naleznete v kapitole 2.1.4. Razor engine využívá zavináčové notace k označení C# kódu nebo 

bloku kódu. Jestliže je potřeba dovnitř bloku C# kódu vložit nějaké HTML značky není nutné 

blok přerušovat. Razor engine sám rozpozná, zda se jedná o C# kód nebo HTML značky.  

 

Obrázek 23: Ukázka View 

2.2.1. Layout 

V aspx enginu existovala tzv. master page, která obsahovala základní kostru pro generování 

HTML stránky. V Razor enginu samozřejmě existuje stejný princip strukturování souborů, ale 

namísto master page se tento soubor většinou nazývá Layout (_Layout.cshtml). Tento souboru 

se nachází ve speciální složce Shared. Složka Shared je dostupná ze všech controllerů a view. 
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V první ukázce je Layout nastavený na null, to znamená, že není použit žádný Layout. Nastavit 

výchozí Layout lze v souboru _ViewStart.cshtml, který se nalézá ve složce Views.  

V Layoutu lze mít definovaných několik sekcí. Místo, kde se sekce mají ve výsledku 

vygenerovat, se v layoutu označí metodou @RenderSection(”názevSekce”[, povinnost]). 

V jednotlivých View souborech se sekce klíčovým slovem @seciton nazevSekce{} a ve 

složených závorkách je obsah této sekce. 

2.2.2. Silně typové View a HTML Helpers 

Z controlleru je možné přenášet data pomocí objektu ViewBag, ale pokud bychom takovým 

způsobem měli předávat všechny hodnoty modelu z controlleru, bylo by to velmi pracné. V 

Razor enginu lze využít silně typové View, které jsou vázané na nějakou třídu modelu. 

Z controlleru se pak předá objekt tohoto modelu jako parametr v pomocné metodě View.  Na 

obrázku 24 je zobrazeno, jak se model definuje v View. Používá se klíčové slovo model a 

v tomto případě se jedná o seznam Alb. Samozřejmě že lze definovat i samostatný model, jak je 

ukázáno níže. 

 

Obrázek 24: Definice modelu ve View 

Pro generování různých HTML elementů lze použít metod HTML Helpers. K těmto 

metodám se přistupuje pomocí objektu Html. Metody objektu Html, tedy tzv. Helpers umí sami 

vygenerovat kus nějakého HTML kódu např.: popisky ke vstupním polím, vstupní pole včetně 

validace, speciální vstupní pole (kalendáře, čas), které jsou součástí specifikace HTML5. Velmi 

užitečné použití HTML Helpers je vidět na obrázku 25, kde se do parametru metody definuje 

lambda výraz a HTML Helper už sám na základě atributů v modelu vygeneruje odpovídající 

HTML kód. Uživatel neznalý javascriptu, se tak nemusí starat o validaci na straně klienta, 

všechno zařídí Razor engine sám. HTML Helpers lze samozřejmě rozšířit o své vlastní.  

 

Obrázek 25: Strongly type view 
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2.2.3. Partial View 

Partial View je samostatný soubor, který obsahuje nějakou část Razor kódu, která se v aplikaci 

může vyskytovat na více místech. Namísto duplikování kódu se tedy takový fragment kódu 

může rozdělit právě do PartialView.  

Z klasického View souboru pak lze tyto Partial View volat pomocí metody 

@Html.Partial("name"[,model]). PartialView souboru lze předat i model, takže ho pak lze 

využívat stejně jako silně typové view.  

2.3. Model 

Modul model obsahuje třídy reprezentující datovou vrstvu aplikace. Do tohoto modlu může také 

patřit metody práce s objekty modelu – create, select, update, delete. Mnoho programátorů ale 

práci s těmito objekty odděluje do dalšího modulu nebo části aplikace a tuto část nechává pouze 

pro ORM. Existuje mnoho návrhových vzorů a mnoho technologických a architektonických 

způsobů jak implementovat model aplikace. Tato kapitola o modulu Model se zabývá spíše 

samotnými možnostmi ASP.NET MVC 3 než různými způsoby implementace modelu. Na 

obrázku 26 lze vidět jednoduchou ukázku modelu. Lze si povšimnout, že kromě proměnných 

definujících model, jsou nad nimi i atributy. O možnostech použití těchto atributů je následující 

kapitola. 

 

Obrázek 26: Ukázka modelu 

2.3.1. Atributy 

K omezení nebo přidání různých vlastností proměnných modelů slouží atributy. Tyto atributy se 

nachází v namespace System.ComponentModel.DataAnnotations. Tyto atributy lze použít 

k validaci vstupních dat. Silnou předností ASP.NET MVC frameworku je, že pomocí těchto 

atributů lze validovat jak na straně klienta, tak na straně serveru. Na straně klienta se jedná 

samozřejmě o automaticky generovaný JavaScript nebo použití validací pomocí HTML5. 

Na straně serveru se využívá model binding a testování pomocí statické vlastnosti 

Model.IsValid viz obrázek 27. 
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Atributy lze využít i k definici vzhledu vstupního pole. Např. atribut 

[DataType(DataType.MultilineText)] při použití automatického vygenerování view pro create 

nebo edit, vygeneruje místo HTML značky input značku textarea.  

 

Obrázek 27: Validace na straně serveru 
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3. Vývoj aplikace Online Modeling Tools 

Tato kapitola se věnuje popisu vývoje webové aplikace Online modelování diagramů, která je 

součástí diplomové práce. Chování této aplikace je popsáno pomocí případu užití, viz Tabulka 

4: Tabulka Use case, které jsou podrobně vypracované v příloze A.  

 

Id Název 

1 Registrace uživatele 

2 Přihlášení uživatele 

3 Zobrazení seznamu projektů 

4 Nový projekt 

5 Editace projektu 

6 Smazání projektu 

7 Zaslání žádosti o přátelství 

8 Přijetí žádosti o přátelství 

9 Zobrazení seznamu sdílení projektu 

10 Přidání sdílení projektu 

11 Editace sdílení projektu 

12 Odebrání sdílení projektu 

13 Spuštění editoru pro vytváření diagramů 

14 Vytváření diagramů 

15 Spojení diagramů 

16 Přesunutí diagramů 

17 Smazání diagramů a spojnic 

18 Změna vlastnosti/textu diagramu 

19 Změna velikosti diagramu 

20 Vygenerování obrázku z diagramů 

21 Vygenerování C# kódu ze třídního diagramu 

Tabulka 4: Tabulka Use case 
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3.1. Databázová vrstva 

Pro ukládání dat je použita databáze MS SQL 2012. Vytvoření databáze a tabulek je řešeno 

pomocí technologie Code first, která je součástí Entity Frameworku. Část ORM v aplikační 

vrstvě je tedy napsána ručně a z těchto tříd se generují tabulky do databáze. Entity Framework 

není součástí .NET Frameworku, proto ho je potřeba stáhnout a přidat pomocí NuGet Packages. 

V době vývoje aplikace byl dostupný Entity Framework verze 5. 

V celé aplikací také není napsaný jediný dotaz v dotazovacím jazyku SQL. Veškeré 

dotazování na databázi je řešeno pomocí dotazovacího jazyku LINQ, který je součástí .NET od 

verze 2.  

3.1.1. Model databáze 

K definici názvů tabulek slouží context databáze viz obrázek 28. Context je třída, která dědí 

z DbContext a obsahuje veřejné proměnné typu DbSet, kde ve špičatých závorkách je uveden 

typ tabulky. Jednotlivé třídy, které jsou mapovány na tabulky v databázi, nemusí dědit z žádné 

třídy nebo rozhraní.  

Na obrázku 28 si lze také povšimnout, že do konstruktoru nadřazené třídy se předává 

nastavení z web.config. Tímto nastavením se specifikuje název databáze a taky název 

connection stringu, který je uložen v souboru web.config. Do tohoto konstruktoru lze uložit i 

samotný connection string. 

V konstruktoru jednotlivých tříd se dají nastavit výchozí hodnoty parametrů. K těmto 

parametrům, tedy proměnným tříd, můžeme přiřadit atributy, které blíže určují vlastnost 

proměnné. Mezi základní a použité atributy při vývoji patří: 

 [Key] – určuje klíč v tabulce  

 [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.Identity)] – automatický inkrement 

hodnoty klíče 

 [Required] – povinný atribut, v databázi nelze nastavit na NULL 

Vztahy mezi třídami se definují pomocí kolekcí ICollection při vazbě M:N nebo při 

vazbě N:1. Při vazbě 1:N se vztah definuje jen pomocí proměnné odkazující na jinou třídu, která 

je obsažena v contextu databáze. Pro využití možnosti lazy loading při dotazování na databázi, 

se v obou možnostech uvádí před datový typ klíčové slovo virtual.  

 

 



33 

 

 

Obrázek 28: Definice tabulek databáze 

Funkce tabulek v databázi: 

 Customers – slouží k uložení uživatelů 

 CustomersRelationship - slouží k uložení vztahů mezi uživateli 

 CustomerProject – Slouží jako vazební tabulka mezi Projektem a uživatelem 

 ShareOption – číselník pro typy sdílení projektů 

 ProjectPatternType – číselník pro typy projektů 

 Project – slouží pro uložení projektů 

 DiagramPattern – slouží pro definování diagramů 

 DiagramPatternBasePart – slouží pro definování jednotlivých částí diagramů 

 DiagramPatternConnection – slouží pro definování spojení mezi diagramy 

 DiagramPatternConnectionPart – slouží pro definování jednotlivých částí spojení mezi 

diagramy 

 Diagram – slouží pro uložení diagramů k danému projektu 

 DiagramPart – slouží pro uložení jednotlivých částí diagramů k danému projektu 

 DiagramConnection – slouží pro uložení spojení mezi diagramy u daného projektu 

 DiagramConnectionPart – slouží pro uložení jednotlivých částí spojení mezi diagramy 

u daného projektu 
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3.1.2. Vytvoření databáze 

Pro úspěšné fungování Code first, je nutné na inicializovat context databáze viz obrázek 29. 

Tato inicializace se umísťuje převážně do souboru Global.asax.cs, konkrétně do metody, která 

se volá po startu aplikace - Application_Start.  

Technologie Code first umí kontrolovat, zdali v třídě definující tabulky a v třídách 

definující parametry tabulek (model) nedošlo k nějakým změnám. V případě jakékoli změny 

umí Code first umí databázi smazat a vytvořit databázi znova. Taková možnost se hodí 

především u vývoje aplikace, ale ne již v nasazené aplikaci na hostingu, proto toto nastavení lze 

měnit.  

V aplikaci Online modeling tools lze toto chování inicializace Code first změnit 

v souboru web.config v části nastavení appSettings. Jedná se o nastavení s klíčem 

DatabaseCreate. Jestliže je tato hodnota nastavena na true, tak se model testuje na změny. 

Jestliže je hodnota nastavena na false, tak se context pouze na inicializuje, bez kontroly změn 

v modelu. Implementace takto popsané inicializace je zobrazena na obrázku 29. 

Jsou prakticky čtyři možnosti, jak se může Code first chovat při inicializaci. První 

možností je již výše zmíněná možnost kontroly modelu a následného smazání a vytvoření celé 

databáze. Druhou možností je, že smazání a vytvoření databáze se bude dít pokaždé, když se 

inicializace kontextu zavolá. Třetí možností je, že databáze se vytvoří pouze, jestliže neexistuje. 

Poslední čtvrtá možnost je inicializace contextu bez jakéhokoli vytváření databáze. 

Přetížením metody Seed v inicializační třídě lze při vytvoření databáze přidat záznamy, 

které mají být v databázi uloženy v jejím výchozím stavu (viz obrázek 30). V aplikaci Online 

modeling tools se v této části plní číselníky a definuje se vzhled diagramů a spojnic. 

  

Obrázek 29: Inicializace databáze 

 

Obrázek 30: Vytvoření databáze 
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Možnosti Code first jsou daleko rozsáhlejší než popsané v této kapitole. V enterprise 

aplikací lze použít i migraci existujících dat databáze při přetváření databáze. Nebo lze použít 

mnoho jiných atributů, které jistým způsobem omezí nebo blíže definují proměnné ve třídách, 

které definují tabulky v databázi. Technologie Code first není striktně vázaná na databáze MS 

SQL, ale lze jej použít i u databází jiných výrobců, např. Oracle. 

3.2. Aplikační vrstva 

Aplikační serverová vrstva aplikace je řešená pomocí technologie ASP.NET MVC 3. Ve verzi 

Visual Studio 2010 se technologie ASP.NET MVC 3 musela stahovat a instalovat z webových 

stránek Microsoftu. Ve verzi Visual Studio 2012 je technologie ASP.NET MVC 3 plně 

integrovaná. Tato technologie byla zvolena i proto, že se lépe integruje s JavaScriptem na straně 

klienta, než klasické ASP.NET Webforms.  

3.2.1. Architektonické rozdělení aplikační vrstvy 

Z architektonického hlediska je mimo tří hlavních částí, které odpovídají architektuře ASP.NET 

MVC aplikační vrstva rozdělena ještě do dalších částí – UtilMethods a Handlers. V části 

UtilMethods se nachází business logika a tedy metody pro práci s databázi. V sekci Handlers se 

nachází websocket server pro komunikaci s editorem a slouží k aktualizaci diagramů v právě 

otevřených projektech. 

V průběhu vývoje byla výchozí ASP.NET MVC architektura mírně přizpůsobena 

potřebám aplikace. Ve složce Model jsou třídy, které se využívají jako ORM. Problém nastává 

v tom, že ORM obsahuje kruhové reference, které JSON formát nepodporuje. Takové objekty 

nelze v controllerech serializovat a deserializovat. Architektura aplikace byla proto rozdělena do 

části Model a ModelView. Model slouží jako ORM a k fungování Code first. Část ModelView 

obsahuje některé třídy téměř totožné s ORM, ale již bez kruhových referencí. Do části 

ModelView byly také přidány některé třídy, které slouží jako abstraktní pohled na ORM a 

využívají se ve View modulu.  

Verze .NET 4.5 přišla s atributem ScriptIgnore. Tento atribut lze nastavit u 

proměnných, které způsobují kruhovou referenci a tyto proměnné se poté při serializaci a 

deserializaci ignorují. Verze .NET 4.5 vyšla již ve velmi pokročilém vývoji diplomového 

projektu a proto není tento atribut v této práci použit.  

3.2.2. Logické rozdělení aplikační vrstvy 

Aplikační vrstvu lze rozdělit i z logického hlediska. Tyto části jsou soubory nebo složky, 

obsaženy v jednotlivých částech architektonického členění. Ve složce Controllers jsou to 

jednotlivé třídy. Ve složce Util, kde se nachází business logika aplikace, jsou tyto logické části 

také třidy. Ve složce Views jsou to podsložky v hlavní složce tohoto modulu. Logické části 

aplikační vrstvy jsou následující: 

 Home – zobrazení hlavní stránky – vstupní bod aplikace  
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 Account – část zabývající se přihlášením, odhlášením a registrací uživatele 

 Friends – část zabývající se spojováním uživatelů do vzájemných vztahů 

 Project – část zabývající se správou projektů (zobrazení, vytvoření, editace, mazání, 

správa sdílení projektu) . 

 App – část zabývající se samotným editorem diagramů (ukládaní diagramů, načítání 

diagramů, apod.) 

3.2.3. Websocket server – aktualizace editoru 

Ve verzi .NET 4.5 přibyla možnost jednoduché implementace websocket serveru. V dřívějších 

verzích .NET frameworku, se pro implementaci websocket serveru museli používat externí 

knihovny.  Implementace je jednoduchá hlavně kvůli využívání nových vlastností C# 5 

pro asynchronní vykonávání kódu – klíčové slova await a async. Websocket server lze 

implementovat do klasického ASP Generic handleru (Soubor s příponou.ashx). Na obrázku 31 

je zobrazen fragment kódu obsluhující Websocket server.  

Websocket server v aplikaci je využíván pro aktualizaci stavu diagramů v editoru. Jak 

bylo popsáno v kapitole 1.2.2, kdyby se dotaz vykonával klasickým pollingem, tak by zbytečně 

zatěžoval síť a server. Jelikož je ale problém pomocí Websocket předávat větší množství dat, 

tak websocket server slouží pouze pro informaci o změně stavu. Samotné předání dat probíhá 

klasickou asynchronní HTTP komunikací. 

 

Obrázek 31: Websocket server  
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3.3. Klientská vrstva 

Tato kapitola se věnuje klientské části editoru diagramů. Editoru diagramů obsahuje 95% z 

celkového JavaScript kódu v projektu. Zbytek Javascript kódu obsluhuje méně podstatné části 

projektu, jako jsou – validace na straně klienta, pomocný kód při stylování, apod.  

Zdrojem informací v klíčových otázkách implementace editoru diagramů byly knihy 

HTML5 Games Development by Example [MAKZAN, 2011], HTML5 Canvas [FULTON, 

2011] a Foundation HTML5 Canvas: For Games and Entertainment [HAWKES, 2011]. Tyto 

knihy obsahují výborně zpracované praktické informace, včetně ukázek zdrojových, o vývoji 

her a aplikací v technologii Canvas API. 

3.3.1. Struktura JavaScriptu 

Pro lepší čitelnost Javascript kódu se v projektu využívá princip strukturování a organizace 

JavaScript kódu - Revealing Module Pattern. Myšlenka tohoto principu je rozdělit kód do 

několika samostatných zapouzdřených modulů.  

Modul začíná definicí proměnné asociované s funkcí, která se vyvolá okamžitě, jakmile 

je skript načtený. Okamžité vyvolání způsobí závorky na konci definice funkce. Tyto funkce se 

nazývají samostatně vyvolávané funkce (aj. self-invoking function). 

Jednotlivé moduly mohou mít své veřejné i privátní členy (členem je rozuměno 

proměnná nebo metoda).  Členové, kteří nejsou výslovně odhaleni, lze používat pouze uvnitř 

daného modulu. Odhalení členů, kteří mají být veřejné viditelní, se provádí v return výrazu.  

Ukázka použití Revealing Module Pattern je na obrázku 32. Diplomový projekt Online 

modelování diagramů je rozdělen do následující modulů.  

 mt.app.actions – slouží pro obsluhu interakce uživatele 

 mt.app.dataservice – slouží pro komunikaci ze serverem 

 mt.app.diagrampattern – slouží pro práci se vzory diagramů 

 mt.app.editor – slouží jako jádro editoru, stará se o vykreslování do canvasu 

 mt.app.elements – slouží jako kontejner pro proměnné editoru 

 mt.app.layout – stará se o layout editoru (např. zvětšování plátna pro diagramy) 

 mt.app.settings – obstarává část ruzných nastavení diagramů a spojnic 

 mt.app.startup – slouží pro inicializaci všech dalších součástí editoru 

 mt.app.testcursor – slouží pro testovaní pozice kurzoru a pro získání polohy kurzoru 

 mt.app.utilmethods – slouží pro pomocné metody (např. převod canvasu do obrázku) 
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Obrázek 32: Revealing Module Pattern 

3.3.2. Komunikace se serverem 

Pro výměnu dat mezi klientskou částí a server se ve většině případů využívá JSON formát. 

JSON formát je textově orientovaný otevřený standart určený především pro čitelnou výměnu 

dat mezi server a webovou aplikací a slouží jako alternativa k XML. Ačkoli je tento formát 

původně odvozený z JavaScriptu je jazykově nezávislý a používá se v mnoha jiných jazycích. 

K přenosu JSON dat z klienta na server se pro převod objektu v JavaScript do JSON 

formátu využívá globální metoda objektu JSON – JSON.stringify(value). Na straně serveru se 

data z JSON formátu jednoduše deserializují do objektu (viz kapitola 2.1.5).  

K přenosu JSON dat ze serveru ke klientovi lze v controllerech využít pomocnou 

metodu JSON(value, behavior), která se uvádí za výrazem return. Moderní prohlížeče takto ze 

serveru přijatá data sami převedou do JavaScritpového dynamického objektu.  

Mezi serverem a klientem se využívají dva typy komunikace. Asynchronní HTTP 

komunikace se používá pro veškeré výměny dat. Websocket komunikace se využívá při 

kontrole změn v aktuálně otevřeném projektu. Jestliže se pomocí websocket komunikace zjistí, 

že např. jiný uživatel právě udělal změny v aktuálně otevřeném projektu, tak se pomocí 

asynchronní HTTP komunikace stáhne aktuální stav projektu. Tato komunikace je vyobrazena 

pomocí sekvenčních diagramů na obrázku 33 a na obrázku 34. 

Pro asynchronní HTTP komunikaci se využívá metoda knihovny jQuery, která nabízí 

bohaté nastavení komunikace. Pro websocket komunikaci se využívá Websocket API (viz 

1.2.2). 
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Vlastník 
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Zobrazení editoru

Požadavek spuštění editoru
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Stav projekt

Změna v projektu

Uložit projekt

Uloženo

Informace o změně

Zavření projektu
Odhlášení spuštěného projektu

Zobrazení diagramů
a jejich spojení

Informuj všechny uživatele registrované k projektu o změně

Spuštění projektu

loop

Práce na projektu

 

Obrázek 33: Sekvenční diagram - práce na projektu 
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Požadavek spuštění editoru
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Stav projekt

Zavření projektu
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Zobrazit aktuální
stav projektu

Spuštění projektu

 

Obrázek 34: Sekvenční diagram - změna v projektu 
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3.3.3. Vzory diagramů a spojnic 

Vzory diagramů a spojnic jsou objekty, které se získávají asynchronním dotazem při spuštění 

editoru. Tyto vzory jsou vlastně definice diagramů a spojnic a v editoru mají dvě hlavní funkce. 

Pomocí těchto vzorů se tvoří obrázky diagramů a spojnic, které jsou použity v levém panelu 

nástrojů. Druhá funkce vzorů slouží jako předloha pro jejich vykreslení při přetažení vybraného 

diagramu z levého panelu editoru do hlavní části editoru. Vzory diagramů a spojnic se získávají 

při každém spuštění editorů a uloží se do globálních kontejnerů vzorů.  

Obrázky diagramů a spojnic se vytvářejí pouze při prvním spuštění editoru. Každý 

diagram a spojnice v daném typu projektu se podle jejich definice vykreslí do virtuálního 

canvasu. Z tohoto canvasu se vygenerují obrázky, které se zašlou na sever, kde se uloží do 

databáze. Při dalším spuštění editoru si klientská část pomocí dotazu na server zjistí, zdali již 

nejsou obrázky vzoru vygenerovány. Vygenerované obrázky se poté již pokaždé stahují 

z databáze a už se znovu negenerují. 

K tomu aby mohl být diagram, nebo spojnice v editoru vykreslen musí objekt obsahovat 

nějaké pravidla, podle kterých se diagram nebo spojnice vykreslí. Proto každý vzor obsahuje 

další objekty, které definují jeho různé části. Tyto objekty mají tři různé typy proměnných. 

První typ proměnných říká editoru, o jaký typ tvaru se jedná, zdali jde o kružnici, obdélník, 

čáru, styčný bod, text či editovatelný text apod. Další typ proměnných je chování této části při 

změně velikosti diagramu. Poslední typ proměnných definuje hodnoty, podle kterých se daný 

tvar vykresluje – např. délka čáry, tloušťka čáry, font textu, text apod. Diagramy a spojnice mají 

různé objekty vzorů. 

3.3.4. Vykreslování diagramů 

Samotné vykreslování diagramů a spojnic je řešeno pomocí Canvas API. Jeho používání je 

popsáno v kapitole 1.2.1.  

Jakmile uživatel přetáhne obrázek diagramu z levého panelu editoru do hlavní části, tak 

je vybraný diagram z globálního objektu vzorů přidán do globálního objektu (globální kontejner 

diagramů), který zaštiťuje aktuální počet a stav všech použitých diagramů v projektu. Jednotlivé 

objekty v tomto globálním kontejneru diagramů mají stejnou strukturu jako vzory diagramů, 

navíc mají pouze jedinečný identifikátor diagramu. Tento globální kontejner objektů je po 

jakékoliv jeho změně ihned zasílán na server, kde je pak tento objekt uložen do databáze. 

Objekt se do databáze ukládá s časem změny.  

Jakmile je nový objekt přidán do tohoto globálního kontejneru diagramů, tak se stav 

vykreslení nastaví za nevalidní a editor překreslí tvary v canvasu podle pravidel objektů 

v globálním kontejneru diagramů. 

Pokud mají daný projekt otevřený i jiní uživatelé, s kterými může být projekt sdílen, tak 

jsou pomocí websocketu upozorněni na změnu. Aplikace poté vybere aktuální stav projektu 

z databáze, tedy záznamy s nejpozdějším časem. Nový stav projektu se zašle ze serveru do 

editoru a editor poté tímto objektem nahradí neaktuální globální kontejner diagramů a překreslí 

diagramy do aktuálního stavu.  Tento princip ukládání a překreslení funguje i po jakékoli další 
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změně v projektu – změna velikosti digramu, změna pozice, změna textových vlastností, přidání 

spojnice apod. 

Při startu editoru si editor stáhne objekt s aktuálním stavem projektu. Tento objekt uloží 

do globálního kontejneru diagramů a vykreslí všechny diagramy v tomto objektu do canvasu.  

Některé tvary diagramů nejsou součástí Canvas API a proto pro ně musela být napsána 

speciální metoda. Příkladem je vykreslení elipsy, viz obrázek 35. 

 

Obrázek 35: Metoda pro vykreslení elipsy 

3.3.5. Vykreslování spojnic 

Spojnice se vykresluje mezi dva styčné body diagramu. Po výběru spojnice z levého panelu 

editoru, aplikace zvýrazní styčné body všech diagramů. Uživatel poté vybere dva body, mezi 

které chce spojnici umístit. Po výběru dvou bodů styčných bodů dojde ke spojení diagramů 

vybranou spojnicí. Daná spojnice se z globálního kontejneru vzorů spojnic uloží do globálního 

kontejneru spojnic. Objekty v globálním kontejnerů spojnic mají stejnou strukturu jako 

v globálním kontejnerů vzorů spojnic. U objektů v globálním kontejneru spojnic je navíc uložen 

unikátní identifikátor spojnice.  Tento objekt se pak stejně jako globální kontejner diagramů 

ukládá na server. 

Při startu editoru si editor stáhne objekt s aktuálním stavem projektu. Tento objekt uloží 

do globálního kontejneru spojnic a vykreslí všechny spojnice v tomto objektu do canvasu. 

3.3.6. Interakce uživatele 

V editoru je samozřejmostí možnost přesouvání a zvětšování diagramů. K tomu musí být napřed 

diagram nebo spojnice označena. Jak již víme z kapitoly 1.2.1.9 Interakce uživatele, tvarům 

vykresleným do canvasu nelze přiřadit žádné události. Události jsou přiřazeny pouze hlavnímu 

canvasu.  

Při každém kliknutí uživatele do canvasu se zjišťuje aktuální pozice kurzoru. Tato 

pozice se kontroluje, zdali nesouvisí s nějakým objektem v canvasu. Jestliže aktuální pozice 

souhlasí s nějakým objektem z globálních kontejnerů diagramů a spojnic, tak editor daný objekt 

označí. Na obrázku 36 lze vidět část kódu pro kontrolu, zdali je kurzor myši nad nějakou 
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spojnicí. U této části kódu se využívá obecné rovnice přímky a vzorec pro výpočet vzdálenosti 

bodu od přímky. Označený objekt je poté zvýrazněn, a pokud se jedná o diagram, jsou 

zobrazeny body, za které jde diagram uchytit a změnit jeho velikost. 

Pokud uživatel uchytí označený diagram a posouvá kurzorem myši je tato pozice 

sledována a diagram se podle pohybu kurzoru vykresluje na nové pozice. Totéž platí, pokud 

uživatel uchytí označený diagram za body, pomocí kterých lze diagram zvětšit či zmenšit. 

Diagram poté podle aktuální pozice kurzoru mění svou velikost. Pokud jsou k diagramům 

připojeny spojnice, tak se také vykreslují na nové pozice, podle nových pozic diagramů. Jakmile 

uživatel pustí diagram, aplikace uloží aktuální stav do globálních kontejnerů a stav editoru uloží 

na server. 

 

Obrázek 36: Rozpoznání kliknutí na spojnici 

3.3.7. Změna vlastností diagramů a spojnic 

Jednotlivé diagramy a spojnice můžou obsahovat editovatelné texty. Tyto texty lze změnit 

v pravé části editoru. Jakmile je daný diagram nebo spojnice označena, aplikace zkontroluje, 

zdali jsou v tomto digramu nebo spojnici editovatelná textová část. Podle obecného jména 

textových částí se v pravém panelu zobrazí odpovídající možnosti nastavení této textové části.  

Textová část může mít více částí nebo i více řádků. Každá část odpovídá jedné 

možnosti nastavení v pravém panelu. Jestliže má textová editovatelná část více řádků, tak je 

v pravém panelu zobrazena i možnost přidání řádku či odebrání řádků.  
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Každá editovatelná textová část diagramu nebo spojnice má skrytou hodnotu, kde jsou 

jednotlivé části rozdělené středníkem a pokud je část více řádková, tak jsou řádky oddělené 

tečkou. Druhá část je viditelná uživatelem a oddělení (prefixy, postfixy) je definováno u 

elementů, pomocí atributů data-*, v pravém panelu. Po každé změně nastavení se oba globální 

kontejnery diagramů a spojnic ukládají na server a stav editoru je překreslen s nově nastavenými 

vlastnostmi diagramů a spojnic. 

3.4. Nasazení aplikace 

Nasazení aplikace na webový hosting není ve Visual studiu vůbec složité. Samotný nasazení 

aplikace lze nastavit tak, že jde provést dvěma kliknutím myši. Problém ovšem nastává v tom, 

že některé hostingy stále nepodporují ASP.MVC technologie. Nebo nepodporují použité verze 

ASP.MVC a dalších použitých technologii, tudíž může nastat problém ve fungování aplikace. U 

knihoven, u kterých lze očekávat, že na hostingu nebudou ve stejných nebo aktuálních verzí 

nastavit se v referencích u těchto knihoven nastaví vlastnost Copy local na true. poté se již dané 

knihovny budou kopírovat s celou aplikací. Jedná se především o reference System.Web.* a 

EntityFramework. 

Problém může nastat také ve vytvoření databáze pomocí technologie Code first. Na 

většině webhostingů, především hostingů, které poskytují služby zdarma, nelze vytvořit ani 

smazat tabulky z aplikační vrstvy. Proto je zde doporučený postup, kterým lze toto obejít. 

V inicializaci databáze se nastaví možnost, která nezpůsobuje vytvoření nebo smazání databáze. 

Skripty pro vytvoření databáze se vygenerují na stanici z databáze, na které se aplikace vyvíjela. 

Poté se tyto skripty spustí přes webové rozhraní hostingu pro komunikaci s databázi.  

3.5. Zhodnocení feedbacku 

Po dokončení a nasazení aplikace bylo osloveno několik studentů, aby tuto aplikaci ohodnotili. 

Jejich výslovné hodnocení lze nalézt v příloze F. 

Celkově lze feedback studentů na aplikaci Online Modeling Tools hodnotit velmi 

kladně. Pozitivně hodnocené bylo hlavně jednoduché ovládání a přívětivý design aplikace. 

Studenti se v aplikaci zorientovali rychle a bez jakéhokoliv manuálu. Mimo samotnou část 

vykreslování diagramů studenti také kladně hodnotili praktické funkce vygenerování obrázků 

z diagramů a sdílení projektů mezi uživateli.   

Mírné připomínky byli k ovládacím prvků sloužící k nastavování vlastností třídních 

diagramů. Tato skutečnost může být zapříčiněna odlišným uspořádáním těchto ovládacích prvků 

oproti podobným a rozšířenějším aplikacím sloužících k modelování diagramů. Studenti se ale 

po chvilce práce v editoru zorientovali a již neměli problém nastavit požadované vlastnosti 

třídního diagramu. 

Z feedbacku lze vyvodit závěr, že vývojový směr, kterým se aplikace vydala, byl zvolen 

správně. Studentům se líbilo, že bez jakékoliv instalace a na jakémkoliv operačním systému 

mohou velmi rychle vymodelovat požadovaný diagram.  
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Závěr 

Technologie HTML5 je dle mého názoru velice zajímavou technologii, které otevírá dveře 

novým možnostem webovým aplikacím. Stav jejího vývoje bych odhadoval na 1/3 zamýšleným 

cílům. I během vývoje aplikace online modelování diagramů se vývoj HTML5 posunul o 

kousek dopředu. Avšak pořád velice zaleží, jak jednotlivý výrobci webových prohlížečů 

integrují nové technologie do svých prohlížečů. Ze svých zkušeností se nebojím říct, že nejlepší 

práci odvádí tým Google se svým prohlížečem Google Chrome, v závěsu za ním je prohlížeč 

Firefox. Naopak společnost Microsoft se svým prohlížečem IE 10 mě osobně velmi zklamala. 

Ač přináší mnoho nového vylepšení a lepší integraci HTML5 technologií oproti verzi 9, 

v porovnání s prohlížečem Google Chrome je opravdu velmi pozadu. 

S technologií ASP.NET MVC ve verzi 3 jsem byl velmi potěšen. S tou technologií 

Microsoft sklízí mezi vývojáři úspěchy a do vývoje této technologie investuje mnoho svých 

prostředků. Dokazuje to především to, že během 3 let celkového vývoje MVC vydal již 4 verzi 

této technologie a každá z nich přinesla mnoho nového.  

Nové technologie, které umožnují vyvíjet moderní webové aplikace se vyvíjí 

neuvěřitelnou rychlostí. Je velmi pravděpodobné, že již půlroku od napsání této práce budou 

některé informace zastaralé. I přes rozmach nativních aplikací v mobilních zařízeních zůstává, 

dle mého názoru, vývoj webových aplikací stále velkým businessem. 

Dle mého názoru může mít diplomový projekt pro online modelování diagramů do 

budoucna velký potenciál. Jeho velké plus je především jednoduché a přehledné ovládání, které 

umožnuje rychlé vygenerování třídních diagramů, use case diagramů a diagramů aktivit. 

Z pohledu dalšího vývoje aplikace a konkurence schopnosti podobným aplikacím by bylo 

potřeba stávající diagramy rozšířit o pokročilejší funkce a také přidat další typy diagramů. 

Důležitým aspektem při dalším vývoji je také neustále dodržovat krok s novými technologiemi.  
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Přílohy 

A. Use Case 

1. Registrace uživatele 

Účastníci: 

Uživatel  

Popis: 

Zaregistrování nového uživatele do webové aplikace. Pouze registrovaný uživatel se 

může do aplikace přihlásit a poté má přístup ke spuštění editoru pro vytváření 

diagramů a k dalším funkcionalitám aplikace. Uživatel vyplňuje při registraci email, 

kterým se poté do aplikace přihlašuje. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel vlastní platný email. 

Spouštění případu užití: 

Na úvodní stránce aplikace zvolí nepřihlášený uživatel možnost Registrace. 

Normální tok: 

Uživatel vyplní email, heslo a potvrzení hesla do formuláře. Zároveň probíhá aplikací 

kontrola, zdali daný email není již v aplikaci registrován. Jakmile uživatel vyplní 

všechny údaje, potvrdí registraci tlačítkem Registrovat. 

Alternativní tok: 

Uživatel vyplní email, který je již v aplikaci registrován a pokusí se s tímto emailem 

registrovat. Aplikace uživatele upozorní, že je daný email již registrován a registraci 

znovu nepovolí. 

Následné podmínky: 

Uživatel je v aplikaci zaregistrován. 

2. Přihlášení uživatele 

Účastníci: 

Uživatel  

Popis: 

Přihlášení registrovaného uživatele do aplikace. Pouze přihlášený uživatel může 

vytvářet nové projekty, vytvářet diagramy, sdílet projekty atd. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je v aplikaci zaregistrován. 
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Spouštění případu užití: 

Na úvodní stránce webové aplikace začne uživatel vyplňovat uživatelské jméno 

a heslo. 

Normální tok: 

Uživatel vyplní platný email a heslo a poté kline na tlačítko Přihlásit. Aplikace 

uživatele úspěšně přihlásí. 

Alternativní tok: 

Uživatel nevyplní platné přihlašovací údaje a pokusí se přihlásit. Aplikace uživatele 

upozorní na nesprávně vložené přihlašovací údaje. 

Následné podmínky: 

Uživatel je přihlášen do aplikace. 

3. Zobrazení seznamu projektů  

Účastníci: 

Uživatel  

Popis: 

Zobrazení seznamu projektů, uživatelem vybraného typu projektů. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu nebo je s ním projekt sdílen. 

Spouštění případu užití: 

Přihlášený uživatel vybere z pravého vertikálního menu možnost Projekty a poté 

vybere požadovaný typ projektu.  

Normální tok: 

Jestliže má uživatel u daného typu projektu vytvořené nějaké projekty, tak mu 

aplikace nabídne seznam těchto projektů. 

Alternativní tok: 

Jestliže uživatel nemá u daného typu projektů vytvořené žádné projekty, případ užití 

pokračuje číslem 4. 

Následné podmínky: 

Aplikace zobrazí uživateli seznam projektů. 

4. Nový projekt 

Účastníci: 

Uživatel  
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Popis: 

Vytvoření nového projektu daného typu pro vytváření diagramů. Jakmile je projekt 

vytvořen, zobrazí se v seznamu projektů daného typu a je připraven pro sdílení 

s dalšími uživateli. Je také vytvořena jedinečná URL adresa projektu. Uživatel, který 

projekt vytvořil, je vlastníkem projektu. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen.  

Spouštění případu užití: 

Uživatel zvolí v seznamu projektů možnost + Nový projekt. 

Normální tok: 

Uživatel vyplní alespoň pětimístný název projektu, může změnit aplikací 

přednastavený typ projektu, dále popř. popis projektu a poté klikne na tlačítko Vytvořit 

Projekt. 

Následné podmínky: 

Aplikace vytvoří nový projekt daného typu pro modelování diagramů. 

5. Editace projektu 

Účastníci: 

Uživatel 

Popis: 

Editace vybraného projektu. Uživatel může změnit název a popis projektu. URL 

adresa projektu a typ projektu je needitovatelná. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu nebo je s ním projekt sdílen a má právo 

editace projektu.  

Spouštění případu užití: 

Uživatel vybere daný projekt ze seznamu projektů a poté u něj zvolí možnost editace.  

Normální tok: 

Uživatel zadá požadované změny a poté tyto změny potvrdí.  

Následné podmínky: 

Aplikace uloží všechny uživatelem provedené změny v daném projektu. 

6. Smazání projektu 

Účastníci: 

Uživatel 
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Popis: 

Smazání vybraného projektu. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu. 

Spouštění případu užití: 

Uživatel vybere daný projekt a poté u něj zvolí možnost smazání.  

Normální tok: 

Aplikace zobrazí dotaz na smazání vybraného projektu a uživatel dotaz potvrdí. 

Následné podmínky: 

Aplikace smaže požadovaný projekt. 

7. Zaslání žádosti o přátelství 

Účastníci: 

Uživatel 

Popis: 

Vytvoření nového přátelství mezi dvěma uživateli. S uživateli, které má uživatel 

v přátelích, lze navzájem sdílet projekty. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel musí být přihlášen. Požadavek na přátelství lze zaslat pouze zaregistrovaným 

uživatelům. 

Spouštění případu užití: 

Uživatel vybere z pravého vertikálního menu možnost Přátelé.   

Normální tok: 

Uživatel zadá email nebo jméno konkrétního uživatele do textového pole. Aplikace 

vyhledá požadované uživatele. Uživatel vybere konkrétního uživatele ze seznamu a 

klikne na tlačítko Přidat. 

Následné podmínky: 

Aplikace zašle žádost o přátelství. Uživateli, kterému je žádost zaslána, je zobrazena 

v nových žádostech o přátelství.  

8. Přijetí žádosti o přátelství 

Účastníci 

Uživatel 

Popis: 

Přijetí nebo odmítnutí zaslané žádosti o přátelství. 
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Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen.  

Spouštění případu užití: 

Uživateli je zaslána jiným uživatelem žádost o přátelství.  

Normální tok: 

Uživateli se zobrazí upozornění v pravém vertikálním menu u položky Přátelé. Po 

klepnutí na položku Přátelé se uživateli zobrazí nová žádost. Tuto žádost má možnost 

přijmout. 

Alternativní tok: 

Uživatel může žádost odmítnout. Tato žádost je poté aplikací odebrána.  

Následné podmínky: 

Aplikace vytvoří přátelství mezi dvěma uživateli. 

9. Zobrazení seznamu sdílení projektu 

Účastníci 

Uživatel 

Popis: 

Zobrazení seznamu sdílení projektu s dalšími uživateli.  

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu nebo je s ním projekt sdílen a má právo 

editace projektu. 

Spouštění případu užití: 

Uživatel u vybraného projekt možnost Sdílet.  

Následné podmínky: 

Aplikace zobrazí seznam sdílení vybraného projektu.  

10. Přidání sdílení projektu 

Účastníci 

Uživatel 

Popis: 

Sdílení projektu s dalším uživatelem a výběr typu sdílení. Uživatel má na výběr ze 

dvou typů sdílení, a to buď možnost editování projektu, nebo pouze nahlížení na 

projekt uživatelem, s kterým bude projekt sdílen. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu nebo je s ním projekt sdílen a má právo 

editace projektu. 
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Spouštění případu užití: 

Uživatel vybere v seznamu sdílení možnost +Přidat uživatele.  

Normální tok: 

Uživateli se zobrazí stránka, kde může přidat uživatele, s kterým chce daný projekt 

sdílet a poté zvolí, o jaký typ sdílení se bude jednat. URL adresa projektu nyní funguje 

i pro uživatele s kterým je projekt sdílen. 

Následné podmínky: 

Aplikace na sdílí Projekt s dalšími uživatelem.  

11. Editace sdílení projektu 

Účastníci 

Uživatel 

Popis: 

Úprava sdílení projektu. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu nebo je s ním projekt sdílen a má právo 

editace projektu. 

Spouštění případu užití:  

Uživatel vybere v seznamu sdílení uživatele, u kterého chce provést editaci sdílení a u 

toho uživatele zvolí možnost Editovat. 

Normální tok: 

Aplikace zobrazí uživateli formulář. V tomto formuláři může y vybraného uživatele 

změnit typ sdílení projektu. 

Následné podmínky: 

Aplikace uloží provedené změny u daného sdílení projekt. 

12. Odebrání sdílení projektu 

Účastníci 

Uživatel 

Popis: 

Smazání uživatele, s nímž je projekt sdílen. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu nebo je s ním projekt sdílen a má právo 

editace projektu. 
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Spouštění případu užití:  

Uživatel vybere v seznamu sdílení uživatele, u kterého smazat sdílení a u toho 

uživatele zvolí možnost Smazat. 

 Normální tok: 

Aplikace zobrazí uživateli dotaz, zdali má vybrané sdílení smazat a uživatel toto 

sdílení potvrdí. 

Následné podmínky: 

Aplikace smaže dané sdílení projektu. 

13. Spuštění editoru pro vytváření diagramů 

Účastníci 

Uživatel 

Popis: 

Spuštění editoru pro vytváření diagramů. Editor je graficky rozdělen na tři části. Levý 

postranní panel s nabídkou diagramů a spojnic. Pravý postranní panel s různými 

možnostmi nastavení. Prostřední a hlavní část tvoří plátno pro modelování diagramů. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu nebo je s ním projekt sdílen. 

Spouštění případu užití:  

Uživatel vybere ze seznamu projektů, projekt, který chce spustit a u něho zvolí 

možnost Spustit. Další možností spuštění editoru je zadání URL adresy projektu do 

prohlížeče. 

Normální tok: 

Uživatel vybere projekt, který chce spustit a u něho zvolí možnost Spustit. Aplikace 

načte stav projektu a zobrazí všechny diagramy a spojnice, tak jak byli uloženy od 

poslední změny. 

Následné podmínky: 

Aplikace pro modelování je spuštěna a připravena pro vytváření a editování diagramů. 

14. Vytváření diagramů  

Účastníci 

Uživatel 

Popis: 

Přidávání diagramů do hlavního plátna v editoru pro vytváření diagramů. Typy 

diagramu a entit se zobrazují na základě typu vybraného projektu. 
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Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu nebo je s ním projekt sdílen a má právo 

editace projektu. Je spuštěn editor pro vytváření diagramů. 

Normální tok: 

Uživatel přetáhne z levého panelu vybraný typ diagramu do hlavního plátna.  

Následné podmínky: 

Je vytvořen nový diagram. Aplikace uloží stav projektu. Aplikace zajistí zobrazení 

provedených změn v aktuálně otevřeném projektu i na jiných zařízení. 

15. Spojení diagramů 

Účastníci 

Uživatel 

Popis: 

Spojení entit a diagramů různými typy spojnic. Typy spojnic lze vybírat na základě 

typu spuštěného projektu. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu nebo je s ním projekt sdílen a má právo 

editace projektu. Je spuštěn editor pro vytváření diagramů.  

Normální tok: 

Uživatel vybere typ spojnice z levého panelu editoru. Poté postupně klikne na dvě 

styčné body různých diagramů, které chce danou spojnicí spojit.  

Následné podmínky: 

Aplikace spojí vybranou spojnicí dva elementy, které uživatel definoval. Aplikace 

uloží stav projektu. Aplikace zajistí zobrazení provedených změn v aktuálně 

otevřeném projektu i na jiných zařízení. 

16. Přesunutí diagramů 

Účastníci 

Uživatel 

Popis: 

Přesunutí vybraných entit a diagramů po hlavním plátně editoru. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu nebo je s ním projekt sdílen a má právo 

editace projektu. Je spuštěn editor pro vytváření diagramů. 
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Normální tok: 

Uživatel vybere diagram, podrží tlačítko myši a přesune diagram na požadovanou 

pozici. Pokud je k elementu nebo diagramu připojena spojnice, je její pozice 

automaticky přepočítána, tak aby zůstala spojena s dalším elementem. 

Následné podmínky: 

Všechny požadované změny pozic jsou provedeny. Aplikace uloží stav projektu. 

Aplikace zajistí zobrazení provedených změn v aktuálně otevřeném projektu i na 

jiných zařízení. 

17. Smazání diagramů a spojnic 

Účastníci 

Uživatel 

Popis: 

Smazání vybraných entit, diagramů nebo spojnic. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu nebo je s ním projekt sdílen a má právo 

editace projektu. Je spuštěn editor pro vytváření diagramů. 

Normální tok: 

Uživatel označí daný element, a buď zvolí v pravém panelu editoru možnost smazat 

element, nebo stiskne tlačítko Delete na klávesnici. Pokud jsou k mazanému elementu 

připojeny spojnice, jsou taktéž odebrány. 

Následné podmínky: 

Všechny požadované elementy jsou vymazány. Aplikace uloží stav projektu. Aplikace 

zajistí zobrazení provedených změn v aktuálně otevřeném projektu i na jiných 

zařízení. 

18. Změna vlastnosti/textu diagramu 

Účastníci 

Uživatel 

Popis: 

Změna vlastností entit nebo diagramů. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu nebo je s ním projekt sdílen a má právo 

editace projektu. Je spuštěn editor pro vytváření diagramů. 

Spouštění případu užití: 

Uživatel vybere v editoru diagram nebo spojnici a v pravém panelu se mu zobrazí 

vlastnosti, které lze u daného výběru změnit. 
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Normální tok: 

Uživatel mění vlastnosti diagramů v pravém panelu, a ty se ihned diagramu projevují 

a ukládají. 

Následné podmínky: 

Všechny požadované změny vlastností jsou provedeny. Aplikace uloží stav projektu. 

Aplikace zajistí zobrazení provedených změn v aktuálně otevřeném projektu i na 

jiných zařízení. 

19. Změna velikosti diagramu 

Účastníci 

Uživatel 

Popis: 

Změna velikosti entit nebo diagramů. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu nebo je s ním projekt sdílen a má právo 

editace projektu. Je spuštěn editor pro vytváření diagramů. 

Normální tok: 

Uživatel označí diagram. Po označení se v rozích elementu zobrazí body, na které 

může uživatel kliknout a podržení tlačítka myši a pohybem kurzoru může měnit 

velikost elementu.  

Následné podmínky: 

Velikost diagramu nebo entity je změněna. Aplikace uloží stav projektu. Aplikace 

zajistí zobrazení provedených změn v aktuálně otevřeném projektu i na jiných 

zařízení. 

20. Vygenerování obrázku z diagramů  

Účastníci 

Uživatel 

Popis: 

Vytvoření prezentace ze všech vytvořených elementů v editoru. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu nebo je s ním projekt sdílen. Je vytvořen 

projekt, s nějakými diagramy. Je spuštěn editor pro vytváření diagramů. 

Spouštění případu užití: 

Uživatel zvolí možnost Vygenerovat obrázek, v pravém panelu editoru. 
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Normální tok: 

Aplikace vygeneruje dokument se všemi diagramy a spojnicemi, které uživatel 

v editoru navrhnul. Uživateli se poté otevře nová záložka v prohlížeči, kde se daný 

dokument zobrazí. 

Následné podmínky: 

Je vytvořena a spuštěna prezentace. 

21. Vygenerování C# kódu ze třídního diagramu 

Účastníci 

Uživatel 

Popis: 

Vygenerování tříd a jejich vlastností v C# kódu. 

Vstupní podmínky: 

Uživatel je přihlášen a je vlastník projektu nebo je s ním projekt sdílen. Projekt je typu 

diagram tříd. Je spuštěn editor pro vytváření diagramů. 

Spouštění případu užití: 

Uživatel zvolí z pravého panelu editoru možnost Generovat kód. 

Normální tok: 

Aplikace vygeneruje zip soubor s vygenerovanými C# třídami. Tento soubor si poté 

může uživatel stáhnout. 

Následné podmínky: 

Uživateli má na disku uložený zip soubor s vygenerovanými třídami.  
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B. Grafické rozhraní 

 

Obrázek 37: GUI - Úvodní obrazovka 

 

 

Obrázek 38: GUI - Seznam projektů 
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Obrázek 39: GUI - Vytvoření nového projektu 

 

 

Obrázek 40: GUI - Editace projektu 
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Obrázek 41: GUI – Editor 

 

 

Obrázek 42: GUI - Přátelé 
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Obrázek 43: GUI – Přidání sdílení projektu 

 

 

Obrázek 44: GUI - Seznam sdílení projektu 

 

 

Obrázek 45: GUI - Editace sdílení projektu 
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Obrázek 46: GUI – Registrace uživatele 
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C. Databázové schéma 
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D. Diagram komponent 
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E. Obsah CD 

Adresář Popis 

Source 
Zdrojové soubory webové aplikace Online modelování 

diagramů. 

Deploy 
Soubory webové aplikace Online modelování diagramů 

připravené pro nasazení na webový hosting. 

Script Skript pro vygenerování výchozího stavu databáze. 

Text Textová část diplomové práce. 
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F. Feedback  

Dalibor Kloss, KLO126 

Modelovací nástroj modeling tools hodnotím velmi pozitivně, jedná se o velmi kvalitní produkt, 

v kterém lze nakreslit základní diagramy jako je třídní diagram, diagram aktivit a use casy. 

Během možnosti vyzkoušení tohoto nástroje se mi s ním pracovalo velmi příjemně a po krátké 

době jsem i intuitivně přišel na různé nastavování různých proměnných v třídním diagramu atd. 

Velmi se mi líbí možnost uložení výsledných schémat do obrázků, které si můžu stáhnout do 

počítače a taky sdílení různého projektu mezi mé přátelé, kterým přidělím různá práva a mohou 

pak i tento projekt případně upravovat. 

Petr Čmela, CME006 

Vzhled aplikace je jednoduchý, přehledný a v nástroji se dá zorientovat I bez uživatelského 

návodu. Při vytváření jednotlivých diagramů je odezva na uživatelské akce plynulá. Líbí se mi 

především funkce „Vygenerovat třídy“, která odstraňuje rutinní práci při vytváření tříd ručně na 

základě vytvořeného diagramu. Do budoucna by bylo určitě velmi užitečné, aby nástroj 

podporoval vytváření velkých diagramů (nyní je omezen počet vazeb, kterých může třída mít). 

Nástroj má podle mne velký potenciál a jeho velkou výhodu shledávám především v jeho 

přehlednosti a snadnosti použití pro menší projekty. Aplikace funguje především bez chyb a při 

jejím používání jsem se nesetkal s žádným chybovým stavem. 

Fojtů Jakub, FOJ175 

Webová aplikace Modeling Tools působí od samotného spuštění velmi jednoduchým a 

přímočarým dojmem. Potřebuji vytvořit diagram, přihlásím se a začnu tvořit. Neobsahuje žádné 

zbytečné prvky, které by mohly odradit od používání. Design aplikace je přívětivý a přehledný. 

Ovládání a vytváření diagramů je jednoduché a intuitivní. Co se týče nástrojů pro úpravu 

jednotlivých prvků diagramu, zde bych zvolil jiné uspořádání ovládacích prvků, konkrétně 

tlačítka „přidat a odebrat“ u proměnných v třídním diagramu. 

Celkově hodnotím aplikaci velmi pozitivně. Jedná se o jednoduchý nástroj pro tvorbu 

diagramů. Velké plus vidím v realizaci prostřednictvím webové aplikace, kde odpadá potřeba 

instalace a zároveň je aplikace multiplatformní. 

Petr Procházka, PRO475 

Celkový design aplikace je jednoduchý a přehledný. Ovládání aplikace je intuitivní a 

jednoduché na pochopení. Určitě dobré pro rychlou tvorbu UML diagramů a jejího následného 

exportu do obrázku. Dále se mě libí sdílení projektů mezi přáteli. 
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G. Umístění a nasazení aplikace 

K účelům testování je aplikace nasazena na adrese http://modelingtools.aspone.cz/. Jedná se o 

webový hosting, který je poskytován zdarma. 

Samotný projekt lze nalézt ve složce Source na přiloženém CD. Projekt lze spustit ve 

Visual Studiu 2012. Pro správnou funkčnost aplikace je potřeba nastavit správný connection 

string k databázi. Toto nastavení lze nalézt v souboru web.config. Tabulky a data v databázi by 

se měli sami vygenerovat při prvním dotazu aplikační vrstvy na databázi. Projekt doporučuju 

spouštět s administrátorskými právy a s použitím lokálního IIS namísto klasického vývojového 

serveru, který je součástí Visual studia. 

Přiložené CD také obsahuje soubory k nasazení na IIS.  Ve složce deploy je nutné 

v souboru web.config opět nastavit správný connection string k databázi. Výchozí stav databáze 

(tabulky + data) lze vygenerovat pomocí skriptu, který se taktéž nachází na přiloženém CD ve 

složce Script. 

 

http://modelingtools.aspone.cz/
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