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Úvod do WP7 

Společnost Microsoft má více jak desetiletou tradici v oblasti mobilních systému. V minulých 

letech a zvlášť pak v období od roku 2006 do roku 2007, byl jejich operační systém Windows 

Mobile velice oblíben, tomu odpovídal i výrazný tržní podíl.  Operační systém Windows Mobile 

byl oblíben pro své bohaté možnosti všemožných úprav, nebyl vázáný na konkrétní hardware 

a dovoloval výrobcům zařízení si systém upravit podle svých představ. To se samozřejmě 

negativně odráželo na stabilitě systému a nejednotnosti platformy, takže testování aplikací byla 

pro vývojáře učiněná noční můra. Kromě toho všeho začal Microsoft ztrácet svůj podíl na trhu 

na úkor nové generace operačního systému iOS od Apple a operačního systému Android od 

Google, který začal nabývat velké oblibě.  To vše vedlo Microsoft k radikálnímu kroku, ukončit 

vývoj Windows Mobile a vytvořit nový systém, který bude dostatečně konkurence schopný. 

V roce 2010 na konferenci Mobile World Congress společnost oznámila nový mobilní operační 

systém Windows Phone 7. Windows Phone má znamenat novou éru v oblasti mobilních 

operačních systému společnosti Microsoft. Byly vydány minimální HW specifikace pro výrobce 

přístrojů, na kterých Windows Phone poběží. Tím chce Microsoft samozřejmě zajistit garanci 

plynulého běhu operačního systému na všech Windows Phone zařízeních. Také je zde výhoda 

pro tvůrce aplikací, protože se jim znatelně zjednoduší testování aplikací. Windows Phone také 

není zpětně kompatibilní s aplikacemi z operačního systému Windows Mobile.  

 

Microsoft také s novou verzí přinesl naprosto unikátní uživatelské rozhraní, které se 

nepodobalo ničemu, co bylo na trhu. Jednoduchost, správné použití typografie a zaměření na 

informace a intuitivní způsob, jak se k nim dostat, zaručovaly vysoce pohodlný a kvalitní 

uživatelský zážitek. 

Od té doby vydal Microsoft několik aktualizací systému. První z aktualizací byla aktualizace 

pojmenovaná jako NoDo, která přinesla větší rychlost, podporu kopírování a vkládání textu, 

nové vlastnosti Marketplace a tak dále [1]. Další velkou aktualizací byla aktualizace s označením 

Mango, která se do zařízení dostala v říjnu roku 2011. Windows Phone 7 se začínal označovat 

jako Windows Phone 7.5. Systém doznal znatelných aktualizací, jako je integrace internetového 
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prohlížeče Internet Explorer 9, integrace sociálních služeb  Twitter a LinkedIn, podpora češtiny 

a dále více jak 500 nových funkcí a vylepšení. Poslední znatelnou aktualizací, která pozvedla 

označení operačního systému na Windows Phone 7.8, přinesla hlavně přepracovanou startovací 

obrazovku systému a řadu jiných vylepšení. Tato aktualizace měla spíše jenom povznést starší 

generaci operačního systému na novou generaci, alespoň co se vizuální reprezentace týče [1]. 

V říjnu roku 2012 byla uvedena nová generace operačního systému označena pod číslovkou 8. 

Ta přináší vcelku radikální změny, jako je nahrazení architektury Windows CE s architekturou 

Windows NT či odstranění Silverlight a XNA frameworků. Kromě toho samozřejmě neexistuje 

zpětná kompatibilita mezi oběma generacemi a aplikace napsané pro Windows Phone 7 je 

nutné převést pro Windows Phone 8. Nicméně zkušenost, kterou získáte s vývojem pro starší 

generaci operačního systému, se výborně uplatní i pro vývoj pro novou generaci, jelikož 

filozofie pomocí jazyka XAML zůstává stejná.  
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Přehled  

Microsoft přichází s koncepcí tzv. hubů, chcete-li rozcestníků. Tyto huby řeší základní otázku: 

„Jak dostat co nejvíce informací na tak malý displej?“. Hub si můžeme představit jako širokou 

plochu, která zobrazuje řadu důležitých informací pro konkrétní hub, přičemž vzhledem 

k omezené velikosti displeje vidíme pouze výřez této plochy. Tažením prstu se dostaneme do 

dalších sekcí. V současné době máme 6 různých hubů, které sdružují logicky spjaté informace.  

Najdeme huby Lidé (People), Hudba + Video (Music + Video), Hry (Games), Kancelář (Office) a 

v neposlední řadě Marketplace. 

 

 

 

Marketplace je centrální místo pro distribuci aplikací třetích stran. Z pohledu vývojáře zde 

budeme naše aplikace nabízet potencionálním zákazníkům a naopak zákazník bude moci 

pouze přes Marketplace tyto aplikace na své zařízení instalovat. Je to tedy jediný povolený 

způsob, jak aplikaci nainstalovat do telefonu. 

Pro vytváření aplikací na platformě Windows Phone 7+  si můžeme vybrat jeden ze dvou 

frameworků, které jsou pro vývoj dostupné. Pro business aplikace je určena technologie 

Silverlight, která je velmi dobře známá z webové prostředí. Naopak pro hry, ať už 2D či 3D je 

vhodnější použít XNA Framework, se kterým jsme se mohli setkat při vývoji her pro Xbox nebo 

Windows. 
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HW specifikace 

Každý výrobce zařízení, na kterém poběží mobilní operační systém Windows Phone 7, musí 

splnit minimální hardwarové specifikace deklarované Microsoftem. 

Následující tabulku přehledně zobrazuje minimální hardwarové specifikace, které musí výrobce 

splnit: 

Rozlišení  

WVGA (480x800) 

 

GPU 

DirectX9 

Paměť 

256 MB RAM 

 

Úložiště 

4GB 

CPU 

architektura ARM v7 

 

Multitouch 

4-bodový 

 

Hardwarové tlačítka 

Back, Start, Search 

GPS 

Akcelerometr 

Kompas 

FM rádio 

 

Digitální fotoaparát 

5Mpx (nepovinný) 

 

WiFi (nepovinný) 

 

 

 

Procesor by měl být postaven na architektuře ARM v7, přičemž jsou podporovány jenom čipy 

SnapDragon MSM7X30, MSM8X55, QSD8X50. 

Paměť musí být alespoň o velikosti 256MB a interní úložiště o velikosti nejméně 4GB.   

Každé WP7 zařízení bude mít na přední straně telefonu tři hardwarová tlačítka (Back, Start, 

Search), která budou popsána později. 

Dalšími nezbytnostmi jsou pak podpora lokalizace telefonu (GPS), akcelerometr pro snímání 

pohybu, FM rádio. 
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Integrovaný digitální fotoaparát nemusí být povinným vybavením přístroje, jak tomu bylo u 

prvních verzí systému. 

Architektura platformy WP7 

 

 

Architektura platformy Windows Phone 7 se skládá ze čtyř hlavních komponent. 

 Runtime – On „Screen“, kde jsou zahrnuty frameworky Silverlight a XNA + specifické 

vlastnosti pro WP7 jako je přístup k senzorům, lokalizaci apod. 

 Tools - nástroje jako Visual Studio, Expression Blend a k nim nainstalované potřebné 

nástroje umožňují rychlý vývoj aplikací, jejich jednoduché testování a publikování. 

 Cloud Services - umožňují sdílet data přes cloudové služby, řadí se tu služby, jako je 

Windows Azure, Xbox LIVE, lokalizační služby a jiné. 

 Portal Services - zde se řadí Marketplace, který slouží pro distribuci aplikací. 

Vývoj pro WP7 

Microsoft pro vývoj aplikací staví na již existujících technologiích, takže je poměrně velká šance, 

že vývojář znající jednu z těchto technologií, se bude jednoduše adaptovat na vývoj pro WP7. 

Framework, který může pro vývoj použít, je XNA nebo Silverlight.  

Silverlight 

Prvním z frameworků určených pro vývoj aplikací pro WP7 je Silverlight. Silverlight má své 

kořeny ve webovém vývoji, kde měl ve své době konkurovat technologiím, jako byla dobře 

známá a populární technologie Flash. Silverlight je totiž určen pro vývoj bohatých internetových 
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aplikací, také známých pod zkratkou RIA (Rich Internet Application). Silverlight využívá 

značkovacího jazyka XAML pro deklaraci uživatelského rozhraní. Silverlight je velice silný 

nástroj pro vytváření business aplikací s důrazem na bohaté uživatelské rozhraní. Pro aplikační 

logiku lze využít C#, VB popřípadě některý z dynamických jazyků (IronPython, IronRuby). 

Samozřejmostí je sada vytvořených komponent a možnost využití existujících. NET knihoven. 

Programování aplikací pomocí technologie Silverlight je cílem této práce. 

XNA 

Pro vytváření 2D a 3D her nám nejlépe poslouží XNA framework. XNA framework není obsahem 

této práce, nicméně dobrým výchozím bodem je webová stránka 

http://create.msdn.com/en-us/education/roadmap. 

Při vytváření business aplikací a jednoduchých 2D her je vhodné použít Silverlight 

framework. Naopak pro složitější 2D a 3D hry je vhodnější použití XNA Framework. 
 

 

Nástroje 

Všechny nástroje, které jsou nezbytné pro vývoj WP7 aplikací najdete na adrese 

https://dev.windowsphone.com/en-us. Na této webové adrese naleznete také množství 

tutoriálů a doporučení, které můžete využít při dalším studiu.  

Nezbytným nástrojem pro vývoj WP7 aplikací je Visual Studio. Toto vývojové prostředí není 

nutné představovat, jelikož každý vývojář, programující aplikace pomocí Microsoft technologií, 

ho určitě důvěrné zná. Microsoft nabízí i bezplatnou edici tohoto vývojového prostředí. Tato 

edice je označena jako Express a nabízí se v různých variantách dle cílení vývoje. V Express edici 

se nalézá i Visual Studio Express pro Windows Phone vývoj (Visual Studio Express for Windows 

Phone). Aktuálně si můžeme vybrat ze dvou verzí. Visual Studio 2010 nebo Visual Studio 2012. 

Novější verzi použijeme v případě, že vlastníme operační systém Windows 8 v 64bitové edici. 

Visual Studio 2012 je také nezbytnou podmínkou pro to, pokud budeme v budoucnu cílit vývoj 

na platformu Windows Phone 8. 

http://create.msdn.com/en-us/education/roadmap
https://dev.windowsphone.com/en-us
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Výborným nástrojem pro tvorbu uživatelského rozhraní a komplexních animací je nástroj 

Expression Blend. Expression Blend pro návrh Windows Phone 7 aplikací je společně s dalšími 

nástroji dodáván v balíku Windows Phone Developer Tools. Tato verze Expression Blendu 

umožňuje vytvářet pouze aplikace určené pro WP7. Pokud jste ale studentem, můžete se ke 

kopii plné verze Expression Blendu, potažmo celého balíku Expression Studio, snadno dostat, 

a to přes programy jako je DreamSpark či MSDN AA program. Plná verze Expression Blendu 

tak kromě návrhu uživatelského rozhraní pro WP7 podporuje i projekty založené na Silverlightu 

určené pro webové prostředí a WPF pro desktopové aplikace. 
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Windows Phone emulátor je integrován ve Visual Studiu a umožňuje nám simulovat skutečné 

zařízení. Samotný emulátor je velice schopný v simulování reálného zařízení, bohužel ne 

všechny funkce reálné zařízení jsou dostupné. 

 

 

Pro vývoj aplikační logiky je doporučené Visual Studio a pro návrh uživatelského 

rozhraní a animací nástroj Expression Blend. 
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Životní cyklus projektu 

 

 

Prvním krokem bude zaregistrování na App Hubu pomocí Windows Live ID. Poté můžeme přes 

App Hub zaregistrovat až tři fyzická zařízení, která budou určena pro testování námi 

vytvořených aplikací. 

Po vytvoření aplikace je nutné, aby naše aplikace prošla certifikačním řízením a mohla tak být 

umístěna na Marketplace. Dokument, který popisuje, základní kritéria pro získání certifikátu 

naleznete na této adrese http://go.microsoft.com/?linkid=9730558. 

Pokud naše aplikace úspěšně prošla certifikačním řízením, pak je umístěna na Marketplace. 

Odtud už může náš potencionální zákazník aplikaci stáhnout a nainstalovat na své zařízení. 

Zákazník pak může umísťovat své hodnocení aplikace, komentovat ji apod.. Je možné později 

nahrát aktualizovanou verzi, která bude mít opravené chyby, případně budou doplněny nové 

vlastnosti. 

  

http://go.microsoft.com/?linkid=9730558
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Životní cyklus aplikace 

Aplikace se během svého životního cyklu nachází v různých stavech. Jednotlivé stavy jsou 

zobrazeny na obrázku. 

 

Uživatel může spustit novou instanci aplikace ze startovací obrazovky nebo ze seznamu 

instalovaných aplikací. Po spuštění aplikace je doporučeno, aby se uživateli zobrazila 

obrazovka, která jasně informuje uživatele o tom, že aplikace se právě spouští.  

Událost Launching 

Jakmile je aplikace spuštěna, vyvolá se událost Launching. Abychom zajistili rychlý start 

aplikace, měli bychom v rámci této události provést, co nejmenší množství logiky a vyvarovat 

se časově náročným operacím jako práce se soubory nebo se sítí. Tyto úkoly by měly být 

provedeny ve vlastním vlákně po naběhnutí aplikace. 
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Running 

Po spuštění aplikace, se stav změní na Running, tedy běžící. 

Metoda OnNavigatedFrom 

Tato metoda je vyvolána na úrovni stránky pokud se uživatel naviguje pryč z této stránky 

v rámci aplikace. 

Metoda OnNavigatedTo 

Metoda je vyvolána na úrovni stránky, když se uživatel naviguje na tuto stránku v rámci 

aplikace. 

Událost Deactivated 

Deactivated událost je vyvolána, když se uživatel naviguje pryč z aplikace stisknutím tlačítka 

Start nebo spuštěním jiné aplikace. Také je vyvolána, když aplikace spustí task typu Chooser. 

V rámci obsluhy této události, by měla aplikace uložit všechny neuložené aplikační data, takže 

mohou být obnoveny později, pokud bude potřeba. 

Windows Phone aplikacím je k dispozici objekt State, což je datová struktura typu slovník 

(Dictionary), kterou lze použít pro uložení stavu aplikace. 

Dormant 

Když se uživatel naviguje pryč z aplikace a po vyvolání události Deactivated, operační systém 

se pokusí uvést aplikaci do stavu Dormant, tedy spící stav. V této fázi jsou všechny vlákna 

zastavena, nicméně aplikace zůstává zavedena v paměti. 

Pokud jsou nové aplikace spuštěny po době, kdy aplikace byla uvedena do stavu Dormant a 

zároveň tyto aplikace vyžadují paměť pro hladký chod, operační systém začne uvádět spící 

aplikaci do stavu Tombstoned, aby získal nově uvolněnou paměť. 

Tombstoned 

Aplikace v tomto stavu byla ukončena, nicméně operační systém uchovává objekt State, který 

byl naplněn v průběhu Deactivated události. Zařízení bude udržovat takovou informaci pro 

maximálně pět aplikací běžící v témže okamžiku. Pokud byla aplikace ukončena a uživatel se 

naviguje zpět do aplikace, aplikace bude znovu spuštěna a může použít uložena data 

k obnovení svého stavu. 
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Událost Activated 

Tato událost je volána, když se uživatel vrátí do aplikace ze stavu spící či ukončené aplikace. 

Aplikace by poté měla zkontrolovat vlastnost IsApplicationInstancePreserved ke zjištění zda 

k obnovení došlo v rámci uspané aplikace či ukončené. Pokud je hodnota této vlastnosti True, 

pak došlo k navigaci ze spící aplikace a stav aplikace byl automaticky uchovaný operačním 

systémem. Pokud je False, aplikace byla ukončena a pro vyčtení stavu aplikace by se měl použít 

objekt State. 

Událost Closing 

Je vyvolána, když uživatel se naviguje zpět z první stránky aplikace. V tomto stavu je aplikace 

ukončena a žádný stav není uložen. V této události by měla aplikace uložit všechna svá data. 

Existuje ale limit 10 sekund pro každou událost. Pokud je tento limit překročen, pak je aplikace 

ukončena. Je tedy dobré ukládat data průběžně a vyhnout se těmto úkonům v této události. 

Otázky 

 V kterých dvou technologiích je možné vyvíjet pro Windows Phone 7.5? 

 K čemu slouží nástroj Expression Blend? 

 Jaký je rozdíl mezi stavem aplikace Dormant a Tombstoned? 

 Která metoda je vyvolána, pokud se uživatel naviguje na stránku z jiné části aplikace? 

 K čemu slouží objekt State? 
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Nástroje pro vývoj WP7 aplikací 

Základním nástrojem, který budete využívat při tvorbě WP7 aplikací, je vývojové prostředí 

Visual Studio. Existuje celá řada edicí tohoto prostředí, ale pro naše účely si vystačíme s jeho 

bezplatnou edicí Visual Studio 2010 Express pro vývoj WP7 aplikací případně Visual Studio 

2012 Express pro Windows 8x64. 

Pro stažení všech nezbytných nástrojů pro vývoj WP7 aplikací, navštivte App hub na adrese 

http://create.msdn.com/en-us/home/getting_started, kde se lze dostat na stažení všech 

potřebných nástrojů. Případně pro stažení určitých SDK (Software Development Kit) můžete 

rovnou navštívit stránku https://dev.windowsphone.com/en-us/downloadsdk. Na této stránce 

máte několik možnosti, které SDK si můžete stáhnout. SDK 7.1 představuje aktualizaci Windows 

Phone 7.5. SDK 7.1.1 představuje aktualizaci a verzi systému Windows Phone 7.5 Refresh. SDK 

Update for Windows Phone 7.8 je SDK s podporou pro poslední aktualizaci první generace 

operačního systému.  Popis jednotlivých SDK a obsah najdete pod příslušným odkazem. 

 

 

 

http://create.msdn.com/en-us/home/getting_started
https://dev.windowsphone.com/en-us/downloadsdk
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Nástroje a knihovny, které by měly být obsaženy v SDK 7.1, jsou uvedeny v následujícím 

seznamu: 

 Microsoft Visual Studio 2010 Express for Windows Phone 

 Windows Phone Emulator 

 Windows Phone SDK 7.1 Assemblies 

 Silverlight 4 SDK and DRT 

 XNA Game Studio 4.0 

 Microsoft Expression Blend SDK for Windows Phone 7 

SDK 7.1 – Windows Phone 7.5 

SDK 7.1.1 – Windows Phone 7.5 Refresh 

SDK 7.8 – Windows Phone 7.8 

SDK 8.0 – Windows Phone 8 (Windows 8 x64) 

 

Visual Studio 

Spuštění Visual Studia provedeme přes jeho zástupce, Start > All programs > Microsoft Visual 

Studio 2010 Express > Microsoft Visual Studio 2010 Express for Windows Phone. 

 

Pokud Visual Studio spouštíme a tedy neotvíráme existující projekt, zobrazí se nám tzv. 

Startovací obrazovka (Start Page). Startovací obrazovka obsahuje několik sekcí, které si blíže 

popíšeme. 
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 1.  Největší plochu zabírají informace určené pro Windows Phone vývojáře. Na záložce 

Get Started nalezneme užitečné informace o tom, jak začít programovat pro tuto 

platformu. Najdeme zde i doporučené průvodce pro správný návrh uživatelského 

rozhraní Metro, ukázkové kódy, a také odkazy na komunitní weby a blogy zajímající se 

o Windows Phone. Na záložce Latest News máme nakonfigurovanou RSS čtečku, která 

agreguje informace o posledních novinkách, které se na této platformě udály. Je 

vhodné sledovat tyto informace, protože velice často se zde objevují informace o 

nových aktualizacích a verzích nástrojů. 

 2. Zde naleznete rychlý přístup pro vytvoření nového projektu nebo otevření již 

existujícího projektu. Samozřejmě lze tyto úkony provést přes hlavní menu File > New 

Project… resp. File > Open Project…. Případně můžeme použít klávesových zkratek 

Ctrl+Shift+N resp. Ctrl+Shift+O. 

 3. Slouží pro rychlé otevření naposledy otevřených projektů. Jelikož jsme momentálně 

nevytvořili žádný projekt, tak tuto záložku máme prázdnou. 

 4. Solution Explorer je okno, které zobrazuje ve stromové struktuře všechny soubory a 

adresáře tvořící náš projekt. 

Pro vytvoření nové aplikace klikneme na File > New Project…, případně klikneme na 

New Project… ze startovací stránky. Po kliknutí se nám zobrazí následující dialog. 
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 1. V této sekci je seznam všech nainstalovaných šablon. Visual C# obsahuje všechny 

šablony, které budou právě používat jazyk C# jako svůj primární programovací jazyk. 

Pro naše potřeby je nejdůležitější položka Silverlight for Windows Phone. 

 2. Zde máme možnost vybrat šablonu projektu dané technologie. 

 3. Informace o právě zvolené šablone nalezneme právě na tomto místě, součástí popisu 

je také její náhled. 

 4. Je důležité správně pojmenovat svůj projekt a uložit ho na požadované místo. Tato 

část  slouží právě pro tyto účely. 

Pro testovací účely vybereme šablonu Windows Phone Application pro Silverlight, zvolíme si 

vhodné umístění a pojmenování aplikace a potvrdíme tlačítkem OK. 

Po vygenerování všech potřebných souborů šablony jsme připraveni vyvíjet.. Abychom se ale v 

tomto prostředí neztratili, popíšeme si jednotlivé okna. 
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 1. a 2. Hlavní okno, kde vývojář tráví zpravidla nejvíce času, je rozděleno na dvě části.  

 1. Ve výchozím nastavení je v levé části okno, pro vizuální návrh uživatelského rozhraní 

aplikace. Můžeme tak vizuálně přidávat, přesouvat a různými způsoby modifikovat 

jednotlivé prvky. Všechny změny se přirozeně projeví i v XAML kódu. 

 2. V pravé části nalezneme okno s příslušným XAML kódem. XAML kód je značkovací 

jazyk určený pro návrh uživatelského rozhraní. Změny provedené v XAML kódu se 

projeví také v návrhové části. 

 Mezi těmito dvěma okny se nachází oddělovač s užitečnými vlastnostmi. Často při vývoji 

chceme pracovat pouze s jedním typem zobrazení. Pomoci oddělovačů můžeme skrýt 

jeden z panelů nebo měnit mezi horizontální resp. vertikální zobrazením panelů.  

 Po kliknutí na symbol  se nám aktivuje návrhové okno. Po dvojitém kliknutí je XAML 

editor skryt. Analogicky stejné chování platí pro symbol XAML editoru . Přehození 

oken lze realizovat přes tlačítko .  

 Pro vertikální resp. horizontální rozdělení oken použijeme tlačítko  resp. .  

 Okno na pravé straně lze skrýt pomocí tlačítka  a pro zpětné zobrazení stačí kliknout 

na symbol . Pro změnu poměru rozdělení oken lze realizovat tažením při zobrazeném 

symbolu . Tento symbol se zobrazí po přesunutí kurzoru nad tento oddělovač. 

 4. V okně Solution Explorer lze najít všechny soubory, ze kterých se naše aplikace skládá. 

Jednotlivé soubory budou popsány ve třetí kapitole. 

 5. Panel Vlastností (Properties) budeme používat velice často. Najdeme zde totiž 

vlastnosti jednotlivých komponent. Pokud máme vybranou určitou komponentu, pak 

v tomto panelu nalezneme její veškeré vlastnosti. Můžeme je tak jednoduše 
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modifikovat. Pokud budeme chtít změnit text, který se nachází na komponentě 

TextBlock, tak jednoduše tuto komponentu vybereme a v panelu vlastnosti najdeme její 

hodnotu pro text, kterou následně zmodifikujeme. Změna se také projeví do XAML 

kódu. Kromě vlastností se tu nachází i položka pro Události (Events), kde můžeme 

přiřazovat jednotlivé obsluhující metody pro události dané komponenty. Například při 

kliknutí na tlačítko budeme chtít vyvolat událost Click a následně tuto událost vhodně 

obsloužit. Pokud se vám tento panel nezobrazil, tak jednoduše si ho zobrazíte přes 

nabídku View > Other Windows > Properties Window. 

 V levé části lze najít panel Toolbox, který je zatím skryt. Tento panel obsahuje sadu 

standardních komponent jako je textové pole, tlačítko, komponenty rozvržení a jiné. 

Pro zobrazení dostupných komponent stačí nad panelem Toolbox umístit kurzor. 

Komponenty lze pak tažením přesunout do návrhu aplikace. 
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Emulátor  WP7 

Pokud vytváříme aplikaci pro WP7, tak je žádoucí, abychom si vyvíjenou aplikaci mohli nějakým 

způsobem otestovat a odladit. Aplikaci můžeme nahrát a otestovat buď na skutečném zařízení, 

nebo v rámci emulátoru, který je součástí dodávaného SDK a zároveň integrovaný ve Visual 

Studiu. Pokud aplikaci chceme nahrát na skutečné zařízení, tak musíme také splnit to, že 

budeme mít přístroj pro nahrávání aplikací odblokovaný pomoci vlastního vývojářského účtu.  

Abychom si mohli emulátor otestovat, je nejprve nutné si ho spustit z Visual Studia. Pokud 

máme stále otevřenou aplikaci, pak stačí použit klávesu F5, což je standardní klávesa pro 

spuštění aplikace s možnosti ladění. Pokud v aplikaci nemáme žádné chyby, které by 

znemožňovaly spuštění aplikace, tak se nám spustí emulátor. Prvotní spuštění emulátoru 

zabere více času, následně ale emulátor nemusíme znova zavírat. Stačí, když aplikaci znovu 

spustíme pomoci klávesy F5 případně Ctrl + F5 (bez možnosti ladění) a tím se vyhneme 

dlouhému nahrávání emulátoru při spuštění nové instance. 

 

Vzhled emulátoru simuluje vzhled skutečného telefonu. Na přední časti telefonu se tak nachází 

tři hardwarové tlačítka (2), které musí mít každé zařízení pro Windows Phone 7. Ostatně právě 

tři hardwarová tlačítka se řadí do minimálních hardwarových specifikací. U telefonu se nachází 

lišta s nástroji (1) pomocí, kterých můžeme emulátor zavírat , minimalizovat , otáčet 

telefon  + , nastavovat rozměry emulátoru  nebo automaticky nechat nastavit rozměry 

emulátoru podle našeho rozlišení . Emulátorem můžeme také jednoduše posouvat po ploše. 
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Expression Blend  

Microsoft Expression Blend se řadí do rodiny produktů souhrnně označených jako Expression 

Studio. Balík nástrojů Expression Studio je určen především pro designéry a webové vývojáře.  

 

 

Expression Studio obsahuje řadu nástrojů, které pomáhají při tvoření bohatého uživatelského 

obsahu aplikace. Expression Design je pro tvorbu grafiky, kterou můžeme dále použít v rámci 

naši aplikace. Expression Web nástroj určený pro tvůrce webu, obsahuje navíc rozšíření 

SuperPreview, která generuje náhledy v různých prohlížečích. Pro nás je ovšem nejdůležitější 

nástroj Expression Blend, který nám v mnoha případech ušetří velké množství času při návrhu 

uživatelského rozhraní aplikace. 

Expression Blend je určen pro rychlý a pohodlný návrh uživatelského rozhraní pro Silverlight a 

WPF aplikace. Možná si lámete hlavu, proč použít nástroj Expression Blend, když to samé 

dokáže zvládnout i integrované návrhové prostředí ve Visual Studiu? Síla Expression Blendu ale 

tkví hlavně v jednoduchém tvoření animací a definování komplexních stylů. 

Expression Blend určený pro vývoj Windows Phone aplikací je nainstalován v rámci SDK. Tato 

verze Blendu je omezena pouze na vývoj Windows Phone aplikací. Pokud bychom chtěli 

pracovat s jiným projekty, jako je Silverlight určený pro web nebo aplikace napsané pomocí 

technologie WPF, museli bychom si vyšší verzi zaplatit. 
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Expression Blend otevřeme přes nabídku Start > All Programs > Microsoft Expression > 

Microsoft Expression Blend 4. 

Následně vybereme šablonu pro Windows Phone Application, vhodně projekt pojmenujeme a 

vybereme vhodné umístění projektu. 

 

 1. Pokud jste již pracovali s nějakým nástrojem pro práci s grafikou ať už vektorovou či 

rastrovou, bude pro Vás tato lišta nástrojů povědomá. Obsahuje nástroje pro výběr, pro 

výplň a definování přechodů, pro rychlé vkládání často používaných komponent a další 

užitečné funkce.  

 2. Zde naleznete všechny objekty, které se v aplikaci aktuálně nacházejí. Například jsme 

použili komponentu rozvržení typu Grid, která je pojmenována jako LayoutRoot. Dále 

se zde definuje animace pomocí časové osy. 

 3. Záložka Projects v podstatě supluje panel Solution Explorer z Visual Studia. Dále jsou 

tu záložky s komponenty, které jsou logicky dělené podle své kategorie a základní 

nastavení emulátoru.  

 4.  Stejně jako ve Visual Studiu i zde máme možnost současného zobrazení oken pro 

návrh a pro editaci jazyka XAML. Samozřejmostí je skrytí jednoho z oken. 

 5. Panel sloužící pro modifikaci vlastností jednotlivých komponent. Vlastnosti jsou 

logicky dělená podle kategorií, do kterých patří. Pomocí políčka „Search“ můžeme 

filtrovat jednotlivé vlastnosti. Další záložky umožňují definovat zdroje a testovací data. 

 



 

     

   

 
28 

Pro psaní aplikační logiky nám nejlépe poslouží Visual Studio i ve své volně 

šiřitelné edici Express.  

Pokud chceme vytvářet pokročilé animace a pohodlně navrhovat uživatelské 

rozhraní, tak použijeme nástroj Expression Blend 4, který je primárně určen pro 

návrh uživatelského rozhraní založeného na značkovacím jazyce XAML. 

 

 

 

Na AppHubu najdete množství tutoriálů, ukázek kódu a instalační balíček softwaru 

pro vývoj WinPhone7 aplikací 

https://dev.windowsphone.com/en-us/develop 

 

Jste-li studentem, využijte také programy jako je DreamSpark či vaše lokální MSDN 

AA. Můžete se tak snadno dostat k profesionálnímu softwaru. Pozor! Software není 

určen pro komerční účely. 

 

http://www.dreamspark.cz 

 

  

https://dev.windowsphone.com/en-us/develop
http://www.dreamspark.cz/
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Tvorba první aplikace 

Vytvoření projektu  

Každé poznávání nové technologie či programovacího jazyk začíná tradičně tvorbou „Hello 

World!“ aplikace. Nekažme tedy tradici a jednu takovou si pojďme napsat. 

 Začněme tím, že si otevřeme Visual Studio - Start > All programs > Microsoft Visual 

Studio 2010 Express > Microsoft Visual Studio 2010 Express for Windows Phone. 

 Vytvoříme si nový project - File > New Project... . 

 V dialogu vybereme to, že chceme programovat aplikaci pomocí Silverlightu. Jako 

šablonu vybereme Windows Phone Application. Pro testovací účely aplikaci 

pojmenujeme jako „HelloWorld“ a zvolíme vhodné umístění aplikace. 

 

 

Základní informace o tom, pro jaké účely jsou jednotlivé šablony používány, shrnuje následující 

tabulka.  
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 Windows Phone Application – základní prázdná šablona. 

 Windows Databound Application – šablona, která používá komponentu ListBox 

pro seznam prvků a navigaci mezi stránkami aplikace. 

 Windows Phone Class Library – pomocí této šablony můžeme vytvářet 

komponenty, které budou znovu použity i v jiných aplikacích. 

 Windows Phone Panorama Application – šablona pro vytvoření panoramatické 

aplikace. 

 Windows Phone Pivot Application – šablona pro vytvoření tzv. Pivot aplikace. 

 

 

 

 

Popišme si nyní, ze kterých souborů je naše aplikace tvořena. Všechny soubory tvořící naší 

aplikaci najdeme v okně Solution Explorer. 
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 App.xaml / App.xaml.cs – je vstupním bodem naší aplikace a definují se zde 

globální styly, které se pak používají napříč aplikací. 

 MainPage.xaml /  MainPage.xaml.cs – pomocí značkovacího jazyka XAML 

definujeme vzhled stránky aplikace a pomocí kódu na pozadí definujeme 

jeho aplikační logiku. 

 Background.png – grafický soubor, jenž bude zobrazen na startovací 

obrazovce. Rozměry jsou 173x173px. 

 AplicationIcon.png – grafický soubor, který reprezentuje ikonu v seznamu 

nainstalovaných aplikací. Rozměry jsou 62x62px 

 SplashScreenImage.jpg – je to grafický soubor, který se zobrazí uživateli, 

zatímco se aplikace spouští. 

 Properties \ WMAppManifest.xml – automaticky generovaný soubor, který 

obsahuje metadata jako například  ProductID, verzovací detaily, detaily 

aplikace a jiné data. 
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Programujeme „hello world“ aplikaci 

Co se týče funkcionalita, tak aplikace bude velice jednoduchá a bude obsahovat výchozí vzhled 

pouze s přidaným tlačítkem. Tlačítko funguje pouze pro změnu titulky stránky z „page name“ 

na „hello world“. 

 Do návrhové části přetáhněme z panelu komponent (Toolbox) komponentu tlačítko 

(Button). Pozice tlačítka může být libovolná, dbejte akorát na to, že tlačítko se musí 

nacházet v kontejneru pro definici obsahu stránky (ContentPanel). 

 

 Jakmile jsme vložili tlačítko do aplikace přes vizuální návrh, mělo by se tlačítko zobrazit 

také v XAML kódu. To si snadno ověříme. Otevřeme si panel pro editaci kódu XAML 

(defaultně je toto okno zobrazeno společně s vizuálním návrhem). XAML kód obsahu 

budu vypadat následovně. 

<!--ContentPanel - place additional content here--> 
<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 
       <Button  Content="Button"  

Height="72"  
HorizontalAlignment="Left"  
Margin="149,67,0,0" Name="button1"  
VerticalAlignment="Top"  
Width="160" /> 

</Grid> 
 

 Přeskočme definici Gridu, tuto komponentu si probereme později, a podívejme se na 

definici tlačítka. Jelikož jazyk XAML je založen na principu XML, musí být každý element 

uzavřen odpovídající koncovou značkou. Každý element může mít i řadu atributů. 

Například atribut pro definici velikosti prvku (Width a Height). Každý prvek bychom měli 

mít vhodně pojmenovaný, pokud se na něj budeme chtít odkazovat v aplikačním kódu. 
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Hodnoty atributu Margin budete mít pravděpodobně jiné, jelikož záleží na tom, jak jste 

prvek přesně napozicovali. XAML si podrobněji v jedné z dalších kapitol.  

 Zkusme si změnit například text tlačítka na něco více popisného. Pokud chceme 

modifikovat vlastnost prvku, máme v podstatě dva způsoby. První je, že vlastnost 

změníme v rámci okna Properties. V návrhové části čí v XAML kódu označíme tlačítko, 

přičemž dostupná množina vlastností se nám zobrazí v okně Properties. Najdeme si 

vlastnost Content a její obsah změníme třeba na „Say hello“. 

 

Změna popisu tlačítka bude reflektována také do XAML kódu. 

 
<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 

            <Button Content="Say Hello"  

Height="72"  

HorizontalAlignment="Left"  

Margin="149,67,0,0"  

Name="button1"  

VerticalAlignment="Top"  

Width="160" /> 

</Grid> 

 

Druhým způsobem změny tlačítka je pak přímá editace XAML kódu. Samozřejmě je i 

zde možnost změnit vlastnost komponenty v rámci aplikačního kódu přes název 

komponenty. 

 Nyní budeme chtít, aby se po kliknutí na tlačítko změnil text „page name“ v titulku 

stránky na text „hello world“. Abychom mohli reagovat na stisk tlačítka, musíme vytvořit 

příslušnou obsluhu událost pro událost Click. Nejjednodušším způsobem je 
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v návrhovém režimu poklikat na tlačítko, přičemž se nám automaticky otevře obsluha 

události Click v kódu na pozadí. V této obsluhující metodě bude kód, který nám provede 

změnu titulku stránky. 

 
private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

  // zde bude nas kod 

} 

Další možností, jak svázat komponentu s nějakou událostí, je nastavit událost přes okno 

properties. Abychom se dostali na dostupné události pro určitou komponentu, musíme 

se v okně Properties přepnout na události pomocí tlačítka Events 

 

Poté stačí vybrat ze seznamu dostupných událostí a kliknout do prázdného boxu, 

případně vybrat z boxu již nadefinovanou obsluhující metodu. 
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Stejně jako v případě vlastností, můžeme definovat události v rámci kódu XAML, 

případně standardně pomocí aplikačního kódu. 

Všimněme si, že do XAML kódu pro tlačítko byla přidán nový atribut Click, který 

obsahuje jako hodnotu název metody, která obsluhuje danou událost. 

Click="button1_Click" 

 

 Nyní bychom měli napsat logiku, která nám zajistí změnu titulku. V první řadě musíme 

znát jméno textového pole pro titulek, abychom na něj mohli odkazovat a měnit jeho 

textovou hodnotu. Pokud si nejsme jistí, jak se komponenta jmenuje, pak v návrhové 

části okna kliknutím označíme komponentu a v panelu vlastností (Properties) je jméno 

komponenty zřetelně viditelné.  

 

Název komponenty lze samozřejmě také najít v XAML kódu pomocí atributu Name. 

<TextBlock   x:Name="PageTitle"  
Text="page name"  
Margin="9,-7,0,0"  
Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}" /> 

 

Vraťme se k aplikačnímu kódu. Nyní víme, jak se komponenta pro titulek jmenuje, tak 

nám již nic nebrání tomu, abychom ji po kliknutím změnili. 

 
private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 

{ 

     //Zmenime obsah titulku 

     PageTitle.Text = "Hello World"; 

} 

 

A to je vše. Nyní nám tlačítko změní po kliknutí titulek stránky. Pojďme si to vyzkoušet. 

 Aplikaci spustíme pomocí klávesy F5, popřípadě pomocí tlačítka, který se nachází 

standardně pod hlavní nabídkou . Všimněte si 
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rozbalovacího seznamu napravo od tlačítka, kde můžeme vybrat, zda aplikaci chceme 

ladit v emulátoru nebo na fyzickém zařízení. 

 Po spuštění emulátoru můžeme kliknout na tlačítko Say Hello, které po kliknutí změní 

obsah titulky stránky. 

 

Obsluha událostí v kódu na pozadí není obecně doporučována. V příslušném kódu 

na pozadí by mělo být co nejméně logiky a daná logika by měla být přesunuta do 

vlastní třídy.  Toho můžeme dosáhnout pomocí Model-View-ViewModel vzoru. 
 

 

Microsoft pro podporu vývoje pro Windows Phone 7 uvedl kurz, který vývojáře 

seznámí s vývojem pro Windows Phone 7. Nabízí detailní pohled na různé aspekty 

vývoje. Kurz můžou zájemci studovat online, případně na stejných stránkách 

stáhnout offline verzi. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/hh667362 

 

Otázky 

 Co lze najít v souboru App.xaml / App.xaml.cs? 

 K čemu slouží šablona Windows Phone Class Library? 

 Která klávesa slouží pro spuštění projektu v debugovacím režimu? 

 Co je definováno v souboru Background.png? 

 Jak se označuje soubor, který je obsahuje aplikační logiku daného XAML souboru? 

http://msdn.microsoft.com/en-us/hh667362
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Základy uživatelského rozhraní 

XAML 

Pro tvorbu uživatelského rozhraní se v Silverlightu používá značkovací jazyk XAML. Tento jazyk 

je používán i u jiných technologií jako je Windows Presentation Foundation pro desktopové 

aplikace nebo pro nové Windows 8 Metro aplikace.  

XAML neboli eXtensible Application Markup Language je tedy deklarativní jazyk sloužící pro 

popis uživatelského rozhraní. Na první pohled je zřejmé, že jazyk XAML vychází z XML. Můžeme 

si všimnout, že je dodržovaná hierarchická struktura, kdy existuje jen jeden kořenový element, 

zavádí se jmenné prostory (namespaces), definují se atributy na elementech nebo že rozlišuje 

malá a velká písmena (case-sensitive).  

 

Pojďme se podívat na ukázku, jak taková XAML kód vypadá. Pokud si vytvoříme nový Windows 

Phone projekt, vygeneruje se nám řada výchozích souborů. Hlavním XAML souborem v této 

šabloně je soubor s názvem MainPage.xaml. Pro jednoduchost jsem vynechal některé 

elementy, které tento soubor zavádí, ať to jsou některé jmenné prostory nebo elementy, které 

nejsou pro popis důležité. 

Pokud si vytvoříte nový projekt pro Window Phone aplikaci (Windows Phone App), bude obsah 

vašeho MainPage.xaml souboru jiný, jelikož jsem odstranil některé elementy pro 

zjednodušenou demonstraci. 

<phone:PhoneApplicationPage  
 x:Class="WPCourse.MainPage" 
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
 xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone" 
 xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib" 
 > 
 <Grid x:Name="LayoutRoot"  Background="Transparent"> 
  <StackPanel> 
   <TextBox Text="Aplikuji styl" /> 
   <TextBox Text="A znovu aplikuji styl" /> 
   <Button Content="Klikni" /> 
  </StackPanel> 
 </Grid> 
</phone:PhoneApplicationPage>  
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Jak jsme již na začátku zmínili, tak jazyk XAML  vychází z XML struktury. Máme zde definovaný 

jediný kořenový element. Kořenovým elementem v tom případě je PhoneApplicationPage, 

která pochází ze jmenného prostoru Microsoft Phone Controls. Jmenný prostor je definován 

prefixem phone. To znamená, že pokud uvedeme prefix phone, tak můžeme vybrat všechny 

elementy, které jsou dostupné právě v tomto jmenné prostoru a použít je v naši aplikaci. 

Jednotlivé elementy, které jsou definovány v jazyce XAML, jsou převedeny na odpovídající 

instance objektů v. NET frameworku. To znamená, že element PhoneApplicationPage se při 

parsování vytvoří v paměti jako odpovídající instance .NET třídy PhoneApplicationPage. Názvy 

jednotlivých elementů tak de facto odpovídají názvům tříd v .NET frameworku. Hierarchie, které 

je definována pomocí jazyka XAML je do paměti převedena ve stejném formátu. Jakmile tedy 

XAML parser vytvoří instanci třídy PhoneApplicationPage, tak se podívá na přímé potomky této 

třídy a vytvoří jejich příslušné instance. Vytvoří se tedy instance třídy Grid, která má v sobě 

deklarovány další potomky, které budou dále vytvořeny. Grid má tedy potomka typu 

StackPanel. StackPanel obsahuje dvě instance třídy TextBox a a jednu instanci typu Button. Celý 

proces pokračuje postupně dále, dokud se nevytvoří odpovídající hierarchie v paměti. 

Obecně platí, že každý XAML soubor má definovanou svou parciální třídu, která se označuje 

jako kód na pozadí (Code Behind). Nejčastěji je to soubor, který má navíc příponu *.cs nebo 

*.vb a to dle zvoleného programovacího jazyka. Přípona *.cs je pro C# a *.vb pro Visual Basic. 

MainPage.xaml má definován soubor s kódem na pozadí jako MainPage.xaml.cs. Obsah takové 

souboru může vypadat následovně. 

using Microsoft.Phone.Controls; 
using System; 
  
namespace WPCourse 
{ 
 public partial class MainPage : PhoneApplicationPage 
 { 
  // Constructor 
  public MainPage() 
  { 
   InitializeComponent(); 
  } 
 } 
}  

Třída ze jmenného prostoru WPCourse je tedy označena jako parciální (klíčové slovo partial). 

Zároveň tato třída dědí ze třídy PhoneApplicationPage a kromě konstruktoru, který volá 

metodu InitializeComponent(), se ve třídě nic neděje. Ve své původní podobě je třída poněkud 

prázdná, nicméně v této třídě můžeme přidat vlastní kód, který je nutný například pro 

manipulaci s elementy na prezentační vrstvě, můžeme zde reagovat na události, které mohou 

v aplikaci nastat. Například může zde být obsluha (Handler) pro událost kliknutí na tlačítko, 

které máme na prezentační vrstvě. Pro jednoduché aplikace můžeme mít tyto obsluhy události 

přímo v kódu na pozadí. V reálné praxi však nejsou obecně doporučeny a měli bychom usilovat 

o to, aby toho kódu na pozadí bylo co možná nejméně. Toho lze docílit pomocí rozhraní 

ICommand a návrhového vzoru Model-View-ViewModel MVVM.  



 

     

   

 
39 

Vraťme se k XAML kódu. PhoneApplicationPage element má množství různých atributů. Opět 

tyto atributy odpovídají skutečným vlastnostem, které tříd PhoneApplicationPage obsahuje. 

Atribut x:Class, který má jako hodnotu uvedenou WPCourse.MainPage pouze deklaruje to, že 

k danému XAML kódu, existuje příslušná parciální třída MainPage, tedy ta třída, kterou jsme si 

uvedli výše. TextBlock obsahuje atribut Text, který danému elementu přiřadí řetězcovou 

hodnotu, který bude prezentována uživateli. Tento atribut tak přesně odpovídá vlastnosti Text, 

která se nachází v třídě TextBlock. Pro většinu atributů si vystačíme s textovou reprezentací 

hodnoty. Ne všechny hodnoty lze napsat jako textovou reprezentaci. Jakmile totiž dochází 

procesu parsování, pokouší se XAML parser zkonvertovat textovou reprezentaci na odpovídající 

typ pomocí třídy TypeConverter. Máme-li element Rectangle, který vykreslí objekt čtverce a 

jeho příslušný atribut Fill, který očekává hodnotu typu Brush, a zadáme textovou reprezentaci 

barvy, např. „Blue“, je tento řetězec převeden na odpovídající objekt typu SolidColorBrush, 

který dědí z typu Brush. 

<Rectangle Width="50" Height="50" Fill="Blue" /> 
  

Přirozeně, pokud zadáme hodnotu, kterou TypeConverter nebude schopný zkonvertovat na 

příslušný typ, dostaneme chybu, která říká, že danou textovou reprezentaci nemůže převést na 

odpovídající typ. Tento kód vyhodí výjimku, protože textová hodnodata „Krvava“ nemůžeme 

být zkonvertována na odpovídající objekt typu Brush. 

<Rectangle Width="50" Height="50" Fill="Krvava" /> 

  

Dále se v kořenovém elementu nachází řada jmenných prostorů. Základní jmenný prostor 

xmlns deklaruje to, že se jedná o XAML dokument. Jmenný prostor s prefixem x deklaruje další 

elementy resp. vlastnosti, které jsou specifické pro XAML. Prefix x může být změněn na cokoliv 

jiného, ale není to doporučeno, jelikož prefix x je standardně používaný a uznávaný.  

Kromě výše uvedených jmenných prostorů můžeme jazyk XAML rozšířit i o jiné .NET typy. 

Pokud opět vezmeme v potaz jmenný prosto phone, tak díky němu jsme rozšířili XAML o další 

elementy, které se v tomto jmenném prostoru nacházejí. Z tohoto jmenného prostoru můžeme 

například použít objekt WebBrowser. 

Pro takové rozšíření jazyka XAML platí ale jistá omezení, která se musí dodržet u 

importovaného typu. 

 Daný typ má bezparametrový konstruktor 

 Má veřejné vlastnosti 

Pro jednoduchou demonstraci si definujme jmenný prostor s prefixem sys. 

xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib" 

  

Pomocí registrace tohoto jmenného prostoru říkáme, aby se použily všechny typy ze jmenného 

prostoru System, který se nalézá v assembly mscorlib.dll. 
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<TextBlock> 
 <TextBlock.Text> 
  <sys:String>Textova hodnota</sys:String> 
 </TextBlock.Text> 
</TextBlock>  

Následně můžeme použít jakýkoliv typ, který se nachází v tomto jmenném prostoru. 

Samozřejmě je nutné použít příslušný prefix. 

Všimněte si trochu jiného nastavení vlastnosti Text elementu TextBlock. Tento zápis je 

označován jako tečková konvence a má tvar NázevElementu.Vlastnost. Uvnitř může být 

libovolný XAML kód. Tento zápis se používá u komplexnějších vlastností, které nelze vyjádřit 

prostým zápisem textové hodnoty. Budiž takovým příkladem nastavení barevného přechodu 

jako výplně, který se skládá z několika elementů typu LinearGradientBrush. 

Jazyk XAML nevyžaduje, aby každý element byl explicitně pojmenován. Pojmenování dává 

smysl pouze v případě, pokud se potřebujeme na daný element odkazovat z kódu na pozadí 

nebo v rámci tzv. bindingu. Je standardem, aby se elementy pojmenovávaly pomocí prefixu x. 

Takže jméno element můžeme definovat jako atribut x:Name. Je to z toho důvodu, že ne 

všechny typy mají definovanou vlastnost Name. Takže například typ Textblock má definovanou 

vlastnost Name, takže bychom x:Name nemuseli použít, nicméně použijeme-li atribut Name 

s prefixem x, pak hodnota tohoto atributu je automaticky nastavena i do dané vlastnosti Name. 

Jiný příklad je typ SolidColorBrush, který už danou vlastnost Name nemá. Abychom se mohli 

na něj odkazovat například z kódu na pozadí, je nutné mu nastavit vlastnost Name. Tuto 

vlastnost Name nastavíme pomocí prefixu x. Tedy nezaleží na tom, zda daný element má 

implicitně definovanou vlastnost Name či nikoliv, pomocí vlastnosti Name z jmenného prostoru 

x tuto vlastnost vždy nastavíme. Hodnota atributu Name by měla být jedinečná v rámci celého 

souboru. 

Základní komponenty 

Technologie Silverlight sebou přináší řadu již vytvořených komponent pro uživatelské rozhraní. 

Vývojář tak nemusí trávit spoustu času tím, že by základní komponenty jako tlačítko či textové 

pole musel vytvářet. A díky bohatému možnosti úpravy jednotlivých komponent a jejich stylů, 

si může každý vývojář komponentu upravit podle svých potřeb. Kromě základních komponent, 

které nabízí Silverlight, existuje i speciální sada komponent výhradně určena pro Windows 

Phone. Kromě těchto dodávaných komponent se vývojáři mohou setkat s řadou různých 

komponent, které vytvořila komunita. 

Pojďme si některé z těchto komponent přiblížit. 

Textblock 

TextBlock je základní komponenta pro reprezentaci textové hodnoty. Její použití je velice 

jednoduché a prakticky vyžaduje nastavení jenom atributu Text. Samozřejmě je možné nastavit 
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celou řadu jiných atributů, které se vážou na element TextBlock, jako je velikost textu, barva 

písma apd. 

<TextBlock   Text="¡Visca Barça!"  
      FontSize="48"  
             TextAlignment="Center" 
      Foreground="Blue"> 
</TextBlock>  

TextBox a PasswordBox 

Většina aplikací, které přijímají vstup od uživatele, se neobejdou bez příslušných komponent. 

Samozřejmě i Silverlight nabízí komponenty, které nám s tímto běžným a častým úkolem 

pomohou. Uživatel, který zadává hodnoty do vstupních polí, tak nejčastěji dělá přes 

integrovanou softwarovou klávesnici, kterou operační systém nabízí. Existují i přístroje, které 

mají zvlášť zabudovanou hardwarovou klávesnici, těch je ale jenom mizivá většina. Softwarová 

klávesnice (Software Input Panel - SIP) může nabývat řadu podob, přesně podle toho, jaký 

vstup od uživatele očekáváme.  

Vstup a tedy typ klávesnice, který očekáváme, můžeme nastavit pomocí atributu InputScope. 

InputScope může nabývat řadu hodnot, pojďme si ukázat alespoň základní z nich. 

 

Default Tuto hodnotu použijeme v případě, kdy používáme pro 

vstup hodnoty, které se nenacházejí ve slovníku a 

nepřejeme si tak našeptávač a automatické opravy. Můžou 

to být různé identifikátory. 

Text Pokud vestavěný slovník nám to umožňuje, pak zadáním 

této hodnoty docílíme toho, že překlepy se nám budou 

automaticky opravovat a bude zobrazen našeptávač. 

URL  Jak už hodnota napovídá, tak je to hodnota určena pro 

zadávání internetové adresy. 

EmailSmtpAddress Slouží pro zadávání emailové adresy. 

TelephoneNumber Slouží pro zadávání telefonního čísla. 
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Chat Hodí se pro různé chatovací služby, podpora pro zkratky, 

smajlíky. 

Number Pro zadávání pouze číselných hodnot. 

<TextBox InputScope="Text" /> 

  

 

 

1. Vstupní pole, které jako InputScope obsahuje hodnotu Text 

2. Softwarová klávesnice, která má zaintegrovány slovník resp. našeptávač 

Pro zadávání hesel a jiných citlivých údajů nám poslouží komponenta PasswordBox. 

Komponenta vytvaří masku pro vstup, takže zadávané znaky jsou nahrazeny zastupným 

symbolem. Implicitně jsou to znaky kolečka. Pokud chceme ale změnit tento zástupný znak, 

můžeme toho dosáhnout pomocí atributu PasswordChar a nastavit do něj požadovaný znak. 
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<PasswordBox PasswordChar="♥" /> 

  

 

Image 

Jak už název napovídá, tak komponenta image slouží k výhradně k zobrazení obrázků. Omezení 

na datový typ obrázku je, aby byl ve formátu PNG nebo JPG. Ostatní formáty nejsou 

podporovány. Komponenta Image obsahuje atribut Source, kterým se definuje cesta k obrázku, 

který chceme zobrazit. Zdrojem může být obrázek, který se nachází někde na serveru a je 

definován adresou. 

<Image Source="http://bit.ly/YceKek" /> 

  

Zadáním internetové adresy, kde je umístěný obrázek, se komponenta Image tento obrázek 

pokusí stáhnout a zobrazit. Pokud uvedeme relativní adresu k obrázku, tak komponenta Image 

budu prohledávat samotnou aplikaci, aby příslušný obrázek nalezla. 

<Image Source="images/tiger.jpg" /> 

  

Daný obrázek máme umístěný v naši aplikaci v adresáři images. 

Dalším užitečným atributem je atribut Stretch. Tento atribut může nabývat následujícíh hodnot. 

None Neprojeví se žádné roztažení obrázku. 

Uniform Roztáhne obrázek, přičemž ponechá originální poměr 

stran, tato hodnota výchozí. 

UnifromToFill Roztáhne obrázek, ponechá originální poměr stran, ale 

jakmile je poměr stran komponenty Image jiný než 

samotného obrázku, tak dojde k jeho oříznutí. 

Fill Roztáhne obrázek na celou Image komponentu, přičemž 

ignoruje poměr stran. 

 

<Image Height="600" Source="images/tiger.jpg" Stretch="None"/> 

  

<Image Height="600" Source="images/tiger.jpg" Stretch="Fill"/> 
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Slider 

Je komponenta, která vizuálně indikuje hodnotu v rámci stupnice. Obsahuje atributy pro 

nastavení maximální hodnoty stupnice – Maximum a pro nastavení minimální hodnoty stupnice 

– Minimum. Atribut Value udává aktuální hodnotu na stupnici. 

<Slider Maximum="100" Minimum="1" Value="50" /> 

  

 

RichTextBox 

Od verze SDK 7.1 lze pro zobrazení formátovaného textu využít komponenty RichTextBox. 

V rámci této komponenty lze formátovat text pomocí specifických značek. 

Mezi základní značky RichTextBoxu patří: 

Paragraph Element Paragraph představuje odstavec a komponenta 

RichTextBox zpravidla obsahuje kolekci elementů 

Paragraph. 

Italic Formátuje vybraný text kurzívou. 
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Bold Formátuje vybraný text tučně. 

Hyperlink Vybraný text bude fungovat jako hypertextový odkaz. 

Underline Vybraný text podtrhne. 

LineBreak Přidá zalomení řádku. 

InlineUIContainer Umožňuje vložit libovolný XAML kód do komponenty 

RichTextBox. 

 

<RichTextBox> 
 <Paragraph> 
  <Underline> 
   <Bold>Pozor!</Bold> 
   <LineBreak /> 
  </Underline> 
  <Bold>Tucne</Bold> pismo je 
  <Italic>krasne pismo</Italic> 
 </Paragraph> 
 <Paragraph>   
 <Hyperlink NavigateUri="/Page.xaml">Naviguj me</Hyperlink> 
 </Paragraph> 
 <Paragraph> 
  <InlineUIContainer> 
        <Rectangle Width="50" 
    Margin="10" 
    Height="50" 
    Fill="Red" /> 
  </InlineUIContainer> 
 </Paragraph> 
</RichTextBox>  
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Checkbox a RadioButton 

Chceme-li uživateli umožnit výběr jedné z možností, použijeme pro tento účel komponentu 

RadioButton. RadioButton obsahuje dva důležité atributy. GroupName slouží pro identifikaci, 

do které skupiny daný RadioButton patří a z které skupiny se bude vybírat. Atribut Content 

nastavuje pouze obsah RadioButtonu.  

<StackPanel> 
 <RadioButton GroupName="G1" Content="Opt1" /> 
 <RadioButton GroupName="G1" Content="Opt2" /> 
 <RadioButton GroupName="G1" Content="Opt3" /> 
</StackPanel>  

 

 

Jelikož pro obsah komponenty používáme atribut Content, může být jeho obsahem libovolný 

XAML kód. Například bychom mohli chtít, aby místo klasického textové popisku byly jako 

možnosti uvedené obrázky. 

<StackPanel> 
 <RadioButton GroupName="G1" Content="Opt1" /> 
 <RadioButton GroupName="G1" Content="Opt2" /> 
 <RadioButton GroupName="G1" Content="Opt3" /> 
 <RadioButton GroupName="G1"> 
  <RadioButton.Content> 
   <Image Source="images/tiger.jpg" /> 
  </RadioButton.Content> 
 </RadioButton> 
</StackPanel>  
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Pokud chceme uživateli poskytnout na výběr více než jednu možnost, pak použijeme 

komponentu CheckBox. 

<StackPanel> 
 <CheckBox Content="Opt1" /> 
 <CheckBox Content="Opt2" /> 
 <CheckBox Content="Opt3" /> 
</StackPanel>  

 

CheckBox opět obsahuje atribut Content, takže obsahem může být libovolný XAML kód. 

HyperlinkButton 

Pro navigaci mezi ostatními XAML stránkami slouží komponenta HyperlinkButton, kde cíl 

navigace se specifikuje pomocí vlastnosti NavigateUri. Komponenta se nedá použít pro 

navigaci na HTML stránku, nýbrž jenom na navigaci jinou XAML stránku. 

<HyperlinkButton NavigateUri="/Page.xaml" Content="Naviguj me" /> 

  

 

Button 

Komponenta Button je základní komponentou, pomocí které uživatel instruuje naši aplikaci, 

aby něco vykonala. Pokud se tlačítko stiskne, pak je vyvolána příslušná událost, která je 

navázána na vlastnost Click. Komponenta Button se řadí do komponent, které obsahují 

vlastnost Content. Tato vlastnost může v sobě obsahovat libovolný XAML kód. To sebou přináší 

řadu výhod při definici uživatelského rozhraní. Tlačítko tak kromě prostého textu může 

obsahovat například obrázek.  

<Button> 
 <Button.Content> 
  <StackPanel> 
   <TextBlock Text="Popisek Tlacitka" /> 
   <Image Source="images/tiger.jpg" /> 
  </StackPanel> 
 </Button.Content> 
</Button>  



 

     

   

 
48 

 

ListBox 

Pro zobrazení seznamu objektů můžeme použít komponentu ListBox. Komponenta ListBox 

obsahuje atribut ItemsSource, kde se vážou objekty, které se v seznamu mají zobrazit. 

Hodnotou může být jakákoliv kolekce, která implementuje rozhraní IEnumerable nebo IList. 

<ListBox x:Name="SeznamLidi"></ListBox> 

  

Důležitý je kód na pozadí, kde do ListBoxu, který je pojmenován SeznamLidi, předáváme pole 

jmen lidí. 

// Constructor 
public MainPage() 
{ 
 InitializeComponent(); 
  
 // Napln seznam polem stringu 
 SeznamLidi.ItemsSource = new [] {"Martin", "Marketa", "David", 
  "Larry",Vlada", "Helena", "Zaneta", "Radka", "Marcel", "Jiri"};  
}  
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Pozicovací komponenty 

Pozicovací komponenty tvoří základní stavební kámen našeho uživatelského rozhraní. Pomocí 

těchto pozicovacích komponent rozmísťujeme vnořené komponenty určitým způsobem. 

Mezi hlavní pozicovací komponenty řadíme: 

Grid Dá se říct, že Grid je nejpoužívanější pozicovací 

komponentou. Je založený na tabulkovém stylu, 

takže i zde definujeme řádky a sloupce. Grid může 

obsahovat více přímých potomků. 

StackPanel Umožňuje řadit prvky za sebou, ať už vertikálně nebo 

horizontálně. Může obsahovat více přímých 

potomků. 

Canvas Jednotlivé komponenty se umisťují pomocí 

souřadnic. Může obsahovat více přímých potomků. 

ScrollViewer Zobrazuje větší obsah za pomoci posuvníků. Musí 

obsahovat pouze jednoho přímého potomka.  

Border Vytvoří jednoduchý rámeček okolo komponenty. 

Musí obsahovat pouze jednoho přímého potomka. 

Canvas 

Canvas nám nabízí největší svobodu, co se týká pozicování komponent. Komponenty se totiž 

pozicují podle daných souřadnic. Těmi souřadnicemi jsou atributy Canvasu Left a Top. Dále 

obsahuje ZIndex, který určuje překrytí dvou komponent. Komponenty s větším číslem 

překrývají ty s menším číslem. 
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<Canvas> 
 <Ellipse Height="50" 
  Width="50" 
  Fill="Red" 
  Canvas.Left="50" 
  Canvas.Top="100" /> 
    
 <Ellipse Height="50" 
  Width="50" 
  Fill="Red" 
  Canvas.Left="150" 
  Canvas.Top="200" /> 
    
 <Ellipse Height="50" 
  Width="50" 
  Fill="Red" 
  Canvas.Left="250" 
  Canvas.Top="100" 
  Canvas.ZIndex="0" /> 
</Canvas>  

 

Komponenta Canvas obsahuje tři komponenty Ellipse. Každá z komponenty Ellipse je různě 

pozicována. U každé komponenty můžeme zaznamenat pozici, která je realizována přes tzv. 

attached properties.  

Attached properties jsou vlastnosti, které nejsou relevantní, dokud neexistují v určitém 

kontextu. Z našeho příkladu tedy vyplývá, že pokud máme komponentu Ellipse, která je 

potomkem komponenty Canvas, můžeme ji pomoci attached properties pozicovat právě na 

komponentě Canvas. 

Grid 

Grid využívá tabulkového layout. Pomocí vlatností ColumnDefinitions resp. RowDefinitions 

definuje jednotlivé sloupce resp. řádky. Umožňuje take sloučení sloupců resp. řádků pomocí 

vlastností ColumnSpan resp. RowSpan. 

Při nastavování velikosti sloupce resp. řádku se můžeme setkat se třemi druhy zápisu těchto 

hodnot. Velikost můžeme nastavit na Auto, přičemž se velikost přizpůsobí obsahu. Můžeme 

být přesní a nastavit velikost přesně v pixelech. To se zadává číselnou hodnotou. A v neposlední 

řadě tu je znak *, který proporcionálně vyplní obsah komponenty Grid. 
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<Grid x:Name="LayoutRoot"  
    VerticalAlignment="Top"  
    Height="350"  
    Background="Transparent"  
    ShowGridLines="True"> 
   
  <Grid.RowDefinitions> 
   <RowDefinition /> 
   <RowDefinition /> 
  </Grid.RowDefinitions> 
  <Grid.ColumnDefinitions> 
   <ColumnDefinition /> 
   <ColumnDefinition /> 
  </Grid.ColumnDefinitions> 
   
  <Ellipse Grid.Row="1" 
     Grid.Column="0" 
     Height="50" 
     Width="50" 
     Fill="Red"/> 
   
  <Ellipse Grid.Row="0" 
     Grid.Column="1" 
     Height="50" 
     Width="50" 
     Fill="Red"/> 
 </Grid>  

Atribut ShowGridLines zapíná resp. vypíná rámeček komponenty. 

Pomocí elementu RowDefinition definuji právě jeden řádek a pomoci ColumnDefinition 

definuje sloupec. Atribut RowDefinitions může obsahovat jeden až několik řádků, to stejné platí 

pro atribut ColumnDefinitions. Abychom elipsy mohli pozicovat do vybraných buněk, tak opět 

využíváme attached properties. Grid.Row tedy říká, ve kterém řádku se má komponent umístit. 

Výchozí hodnota je nula a indexace taktéž začíná od nuly. Grid.Column nastavuje umístění 

komponenty v určitém sloupci. Platí stejné pravidla jako pro Grid.Row. 
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StackPanel 

StackPanel nám umožňuje řadit prvky buď vertikálně, nebo horizontálně. StackPanel má 

výchozí řazení vertikálně. Prvky jsou řazeny v přesném pořadí, jak jsou definovány. 

<StackPanel> 
 <Ellipse Height="50" 
  Width="50" 
  Fill="Red"/> 
  
 <Ellipse Height="50" 
  Width="50" 
  Fill="Red"/> 
  
 <Ellipse Height="50" 
  Width="50" 
  Fill="Red"/> 
</StackPanel>  

 

 

 

Chceme-li změnit směr řazení, musíme nastavit atribut Orientation na hodnotu Horizontal. 

<StackPanel Orientation="Horizontal"> 
   <Ellipse Height="50" 
     Width="50" 
     Fill="Red"/> 
  
   <Ellipse Height="50" 
     Width="50" 
     Fill="Red"/> 
  
   <Ellipse Height="50" 
     Width="50" 
     Fill="Red"/> 
  </StackPanel>  
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ScrollViewer 

Umožňuje zobrazit obsah, který svou velikostí přesahuje definovaný kontejner. ScrollViewer 

tento obsah zobrazuje pomocí posuvníků. 

<ScrollViewer Height="200"> 
 <Image Source="images/tiger.jpg" /> 
</ScrollViewer>  

 

 

V uvedeném příkladu obrázek přesahuje velikost komponenty ScrollViewer. Pomocí tažení je 

pak možné s obrázkem pohybovat ať už vertikálně nebo horizontálně. Všimněte si pravého 

vertikálního posuvníku, který se objeví při tažení obrázku ve vertikální směru. 

Zdroje a styly 

Pokud naše aplikace využívá stejné hodnoty různých atributů na různých místech aplikace, tak 

je vhodné vytvořit pro něj tak zvané Resources neboli česky zdroje. Těmito hodnotami můžeme 

nejčastěji myslet například barvy, které používáme v rámci aplikace, můžou to různé typy fontů 

apd. Resources jsou jednoznačně identifikované pomocí atributu Key s prefixem x. 

Každý prvek, který dědí ze třídy FrameworkElement podporuje kolekci Resources, které jsou 

typu ResourceDictionary. Pokud například budeme definovat kolekci Resources v rámci 

elementu PhoneApplicationPage, pak všechny elementy, které se nacházejí uvnitř tohoto 

elementu, můžou dané Resources využívat.  

Odkazovat se na Resources můžeme pomocí klíčového StaticResource a název Resource. 

StaticResource prohledá celý XAML dokument a pokud nenarazí na danou Resource, pokračuje 

v hledání dále mimo dokument XAML. Tím místem, kde pokračuje v hledání, je App.xaml 

soubor, kde taktéž mohou být definovány Resources, které mohou být aplikovány napříč 

aplikací.  
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<phone:PhoneApplicationPage.Resources> 
  <SolidColorBrush x:Key="MyBrush"  
    Color="Red" /> 
</phone:PhoneApplicationPage.Resources> 
  
<Grid x:Name="LayoutRoot"  Background="Transparent"> 
 <TextBlock Text="Barva za pouziti Resource" 
     Foreground="{StaticResource MyBrush}" /> 
</Grid>  

V rámci elementu PhoneApplicationPage jsem si nastavil Resource pro typ SolidColorBrush, 

který má klíč tzv. Resource Key nastaven na MyBrush. Jelikož je Resource definován 

v kořenovém elementu, mohu ho použít uvnitř komponenty TextBlock. Zde nastavuji barvu 

textu resp. atribut Foreground na Resource s daným klíčem. Je-li tento Resource nalezen, pak 

je aplikován na danou vlastnost. 

Pokud potřebujeme sdílet Resource napříč projekty, pak bychom měli zauvažovat o 

ResourceDictionary. ResourceDictionary jsou XAML soubory, které obsahují sdílené Resource, 

které mohou být importovány do aplikace přes tzv. Merged Dictionaries v rámci App.xaml. 

Styl je v podstatě kolekce předdefinovaných vlastností, které se aplikují na daný prvek. Pomocí 

stylu tak mohu dosáhnout konzistentního vzhledu napříč aplikací. Pokud se v budoucnu 

rozhodnu pro změnu konkrétní vlastnosti, tak bude mi stačit tuto změnu provést na jednom 

místě. 

 Styl vyžaduje definici, na který prvek se má aplikovat pomocí vlastnosti TargetType a poté 

obsahuje množinu vlastností definované elementem s názvem Setter, kde se nastavují 

jednotlivé vlastnosti daného prvku. Abychom mohli aplikovat styl na prvek, musíme nastavit 

přes vlastnost prvku Style daný styl. 

<Style TargetType="TextBlock" 
       x:Key="TextBlockStyle"> 
  <Setter Property="FontSize" Value="48" /> 
  <Setter Property="FontWeight" Value="Bold" /> 
</Style>  

V PhoneApplicationPage.Resources jsem si nastavil nový styl, který se bude aplikovat na 

komponenty typu TextBlock. Tento styl je také identifikován klíčem TextBlockStyle. Styl dále 

obsahuje dva elementy Setter, které nastavují velikost a tučnost písma. 

<TextBlock Text="Aplikuji styl"  
    Style="{StaticResource TextBlockStyle}" />  

Pakliže chci aplikovat styl na konkrétní prvek, musím nastavit atribut Style na klíč 

požadovaného stylu. 

Kromě toho styly mohou obsahovat vlastnost BasedOn, která vychází z jiné definice stylu. 

Můžeme tak rozšířit stávající styl o nové vlastnosti, stejně tak můžeme ty stávající přepsat. 
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<Style TargetType="TextBlock" 
       x:Key="BaseTextBlockStyle"> 
  <Setter Property="FontSize" Value="48" /> 
  <Setter Property="FontWeight" Value="Bold" /> 
</Style> 
  
<Style TargetType="TextBlock" 
       x:Key="TextBlockStyle" 
       BasedOn="{StaticResource BaseTextBlockStyle}"> 
  <Setter Property="FontWeight" Value="Normal" /> 
  <Setter Property="FontStyle" Value="Italic" /> 
</Style>  

V ukázce máme nadefinovaný styl s klíčem BaseTextBlockStyle, který nám opět definuje velikost 

a tučnost písma. Dále si definujeme druhý styl, který vychází z definice BaseTextBlockStyle 

právě přes atribut BasedOn. V tomto stylu přepíšeme tučnost písma a vrátíme ji na normální 

hodnotu a dále pouze přidáme na text kurzívu. 

Ve svých stylech samozřejmě můžeme jednoduše kombinovat styly s elementy Resource, jak 

ukazuje následující ukázka. Pro vlastnost Foreground využívám Resource s klíčem MyBrush, 

který má nastavenou barvu na červenou. Tato barva se mi tedy bude aplikovat na text. 

<SolidColorBrush x:Key="MyBrush"  
          Color="Red" /> 
   
 <Style  TargetType="TextBlock" 
  x:Key="BaseTextBlockStyle"> 
  <Setter Property="FontSize" Value="48" /> 
  <Setter Property="FontWeight" Value="Bold" /> 
 </Style> 
  
 <Style  TargetType="TextBlock" 
  x:Key="TextBlockStyle" 
  BasedOn="{StaticResource BaseTextBlockStyle}"> 
  <Setter Property="FontWeight" Value="Normal" /> 
  <Setter Property="FontStyle" Value="Italic" /> 

<Setter Property="Foreground" Value="{StaticResource MyBrush}" /> 
 </Style>  

Dále je vhodné zmínit to, že styl se chová polymorfně. To znamená, že například můžeme zvolit 

jako TargetType typ Control, takže styl bude aplikován na všechny elementy, které jsou typu 

Control. 

Zkusíme aplikovat následující styl na jiný element než je TextBox. Například ho budeme 

aplikovat na komponentu RichTextBox. 

<SolidColorBrush x:Key="MyBrush"  
  Color="Red" /> 
  
 <Style  TargetType="TextBox" 
  x:Key="BaseTextBlockStyle"> 
   <Setter Property="FontSize" Value="48" /> 
   <Setter Property="FontWeight" Value="Bold" /> 
 </Style>  
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<TextBox Text="Aplikuji styl"  
  Style="{StaticResource BaseTextBlockStyle}" /> 
 <RichTextBox Style="{StaticResource BaseTextBlockStyle}"> 
 <Paragraph> 
  Aplikuji Styl 
 </Paragraph> 
</RichTextBox>  

Výsledkem je, že dostanu nějakou katastrofickou chybu. 

 

Vím ale, že obě komponenty jsou typu Control. Stačí tedy TargetType změnit na společný typ 

a dosáhnout tak možnosti aplikace stylu na dvě různé komponenty. 

<Style  TargetType="Control" 
 x:Key="BaseTextBlockStyle"> 
  <Setter Property="FontSize" Value="48" /> 
  <Setter Property="FontWeight" Value="Bold" /> 
</Style>  

Až doposud jsme definovali styly, na které se odkazovalo pomocí atributu x:Key. Máme však 

možnost vytvořit tzv. implicitní styly, které jsou aplikovány na všechny elementy daného typu. 

Toho docílíme jednoduše tak, že nebudeme uvádět klíč tohoto stylu. 

<Style TargetType="TextBox"> 
  <Setter Property="FontSize" Value="48" /> 
  <Setter Property="FontWeight" Value="Bold" /> 
</Style>  

<StackPanel> 
 <TextBox Text="Aplikuji styl" /> 
 <TextBox Text="A znovu aplikuji styl" /> 
</StackPanel>  

Nemusíme tedy explicitně definovat klíč stylu, protože implicitní styl je obecně aplikován na 

všechny komponenty daného typu. 

Pokud chceme styl používat globálně napříč aplikací, můžeme tento styl vložit do soubor 

App.xaml, který obsahuje sekci pro Resources. 

<!--Application Resources--> 
<Application.Resources> 
  <SolidColorBrush x:Key="MyBrush"  
    Color="Red" /> 
  
  <Style TargetType="TextBox"> 
   <Setter Property="FontSize" Value="48" /> 
   <Setter Property="FontWeight" Value="Bold" /> 
  </Style> 
</Application.Resources>  

Kdykoliv se v aplikaci objeví komponenta TextBox, bude na ní automaticky aplikován tento styl. 
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V této kapitole jsme si ukázali, jak je možné aplikovat styly na naše komponenty. Díky stylům, 

tak můžeme docílit konzistentního vzhledu napříč celou naši aplikací. Stejně tak, pokud 

budeme potřebovat nějaký styl změnit, můžeme to vše udělat na jednom místě a styl bude 

stále aplikovaný na požadované prvky. 

Otázky 

 K čemu slouží Resources a k čemu Styles? 

 Kde lze definovat Resources, které budou sdíleny napříč aplikací? 

 Podle kterého atributu lze jednoznačně identifikovat Resource? 

 K čemu slouží vlastnost TargetType? 

 Jakým klíčovým slovem se odkazujeme na určitý Resource? 

 K čemu slouží jazyk XAML? 

 Jaký je rozdíl mezi komponentou Grid a StackPanel? 

 Co značí hodnota UniformToFill u komponenty pro zobrazení obrázku? 

 Jak lze definovat sloupce resp. řádky v komponentě Grid? 

 Kterou komponentu je vhodné použit, chceme-li pozicovat jednotlivé komponenty podle 

přesných souřadnic? 
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Metro Design  

Microsoft zavádí do většiny svého produktového portfolia nový styl designu, který je, dá se říct, 

jedinečný na trhu. Nepodobá se ani jedinému stylu, který můžeme běžně vidět. Metro nebo 

chcete-li Microsoft design style, vsází na jednoduchost a eleganci. Hlavní důraz je kladen na 

samotný obsah (Content before Chrome) a na vhodné použití typografie, která může skvěle 

fungovat i jako designový prvek. 

Metro styl na operačním systému Windows 8 a Windows Store aplikace 
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Další aplikace tentokrát v rodině kancelářského balíku Microsoft Office 2013, konkrétně Excel13 

 

  



 

     

   

 
60 

A zde verze Office pro operační systém Windows Phone 
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Základní struktura aplikace 

 

System tray neboli systemová lišta neustále informuje uživatele o aktuálním stavu telefonu, 

jako je například kvalita signálu, stav baterie, připojení k síti apd. 

 

Application content je samotný obsah aplikace. Tedy zabírá největší prostor přístroje. 

Application bar je aplikační lišta, kde mohou být umístěny dva typy prvků. Buď se jedná o 

vyjádření ve formě ikony, nebo ve formě textové hodnoty. Ikony jsou vždy viditelné, přidružené 

textové popisky těchto ikon můžeme zobrazit po kliknutí na symbol tří teček, které jsou 

umístěny v pravém horním rohu lišty. Textové hodnoty jsou zobrazeny jenom po kliknutí na 

symbol teček lištu.  
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Počet ikon zobrazených na aplikační liště by neměl překročit pět. Ikony musí být jednoduché a 

maximálně výstižné. Microsoft řadu ikon, které můžeme znovu ve vlastních aplikacích použít, 

dodává. Na internetu lze nalézt také velké množství volně dostupných ikon, které se pro použití 

v prostředí Windows Phone velice hodí. 

Startovací obrazovka operačního systému Windows Phone se skládá z určitého počtu dlaždic 

– Tiles. Dlaždice mohou měnit také svůj vzhled. Například pokud mám dlaždici, která je 

zástupce mého poštovního klienta, může se tato dlaždice měnit svůj vzhled podle toho, zda mi 

přišla například nová zpráva. Těmto dláždicím, které jsou schopny měnit svůj obsah, se říká živé 

dlaždice – Live Tiles. Kromě toho mohou mít dlaždice i zadní stranu, kterou operační systém 

mění podle svého uvážení.  

 

Dlaždice by měly být jednoduché, tzn. jednoduchá ikona, která co nejpřesněji reprezentuje 

aplikaci. 

Výstižný název a jednoduché pozadí. Neměli bychom se pokoušet tvoři pozadí, které bude 

simulovat například zaoblené rohy. Měli bychom se držet filozofie Metro designu. 

SplashScreen neboli úvodní obrazovka, je obrazovka, kterou uživatel poprvé uvidí, když naši 

aplikaci spustí. Měla by být dostatečné jednoduchá a zároveň by měla být zajímavá pro 

uživatele. 
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Pivot 

Je komponenta, která umožňuje zobrazit velké množství dat, oddělit zobrazení různých 

pohledů nad těmito daty, filtrovat je apod. 

 

 

Pivot komponenta má definovaný titulek. Titulek v ukázce je s hodnotou FRANCE. Poté má 

pojmenování pro jednotlivé pohledy neboli hlavičky – Pivot Headers. Aktuálně vybraný pohled 

je vždy nejvíce na levé straně a je výraznější než pohledy, které jsou aktuálně nevybrané.  

Obecně platí, že bychom neměli vkládat jinou komponentu do již existující Pivot komponenty, 

nebo ji kombinovat s komponentou Panorama. Doporučeno je mít maximálně čtyři pohledy 

v Pivot komponentě. Měl by být použit pro zobrazení dat nebo položek, které jsou stejného 

typu. Pojmenování hlaviček pro pohledy by se měly skládat z jednoho, maximálně ze dvou slov. 
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Panorama 

 

Panorama komponenta se velice často využívá v rámci operačního systému Windows Phone. 

Můžeme ji najít hlavně v tzv. Hubech. Takže pokud se podíváme na hub People, tak právě zde 

je Panorama použita. Samozřejmě to platí i pro Hub Games, Photos, Store apod. V podstatě 

Panorama nabízí různé sekce, které slouží jako základní navigace nebo pro zobrazení dat. 

Kromě toho můžeme obsahovat pozadí, které je nastaveno napříč komponentou a vytváří tak 

zajímavý efekt, při přecházení mezi stránkami.  

Opět jsou zde obecné pravidla, která by se měla dodržovat, jako je maximálně pět stránek na 

komponentu, jsou zde zavedené pravidla pro pozadí a tak dále. 

Nejedná se o kompletní výčet doporučení, nicméně doporučení lze nalézt na 

oficiálním webu. 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/windowsphone/design/hh202919(v=vs.105).aspx 

 

Jak správně používat komponenty, jak dodržovat obecná pravidla a mnoho 

jiného se dozvíte na adrese: 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/windowsphone/design/hh202915(v=vs.105).aspx 

 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/design/hh202919(v=vs.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/design/hh202919(v=vs.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/design/hh202915(v=vs.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/design/hh202915(v=vs.105).aspx
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Transformace 

Pomocí transformací můžeme definovat, jakým způsobem se element, na který transformaci 

aplikujeme, zobrazí. 

V Silverlightu najdeme čtyři druhy transformace. 

RotateTransform 
Provede rotaci s objektem. 

SkewTransform 
Provede zkosení objektu. 

ScaleTransform 
Změní měřítko objektu. 

TranslateTransform 
Provádí pohyb s objektem. 

Composite transform 
Není samotnou transformací, nicméně slouží pro 

kombinaci základních čtyř transformací do jedné 

v daném pořadí. 

 

RotateTransform 

Abychom mohli definovat transformaci, musíme nastavit atribut RenderTransform daného 

elementu. Pokud chceme aplikovat transformaci rotace, musíme použít element 

RotateTransform. Ten jako vlastnost přebírá úhel Angle, podle kterého má s objektem rotovat. 

<Rectangle Width="50" 
    Height="50" 
    Fill="Red"> 
        <Rectangle.RenderTransform> 
   <RotateTransform Angle="45" /> 
  </Rectangle.RenderTransform> 
</Rectangle>  
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SkewTransform 

S využitím transformace SkewTransform může na objekt aplikovat zkosení. Obsahuje vlastnosti 

pro nastavení úhlu zkosení po ose X a po ose Y. 

<Rectangle Width="50" 
    Height="50" 
    Fill="Red"> 
  <Rectangle.RenderTransform> 
   <SkewTransform AngleX="15" AngleY="10"/> 
  </Rectangle.RenderTransform> 
</Rectangle>  

 

ScaleTransform 

Pomocí této transformace dosáhneme změny měřítka objektu. Obsahuje atributy pro změnu 

měřítka v ose X a v ose Y. 

<Rectangle Width="50" 
    Height="50" 
    Fill="Red"> 
  <Rectangle.RenderTransform> 
   <ScaleTransform ScaleX="1.5" ScaleY="0.5"/> 
  </Rectangle.RenderTransform> 
</Rectangle>  

 

TranslateTransform 

Jedná se o prostý pohyb objektu po ploše. Obsahuje vlastnosti pro nastavení souřadnice na 

ose X a na ose Y. 

<Rectangle Width="50" 
    Height="50" 
    Fill="Red"> 
         <Rectangle.RenderTransform> 
   <TranslateTransform X="-200" Y="200"/> 
  </Rectangle.RenderTransform> 
</Rectangle>   
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Otázky 

 Jaké druhy transformací můžeme v Silverlightu použít? 

 Kdybychom chtěli pohybovat objektem po ploše, která transformace nám nejlépe poslouží? 

 Pomocí kterého atributu definujeme úhel otočení v případě RotateTransform? 

 Jakým způsobem můžeme skládat transformace dohromady? 

 Které vlastnosti můžeme nastavovat v případě SkewTransform? 
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Animace 

Silverlight nabízí bohatou podporu pro tvorbu animací. Použijeme-li k tvorbě animací nástroj 

typu Expression Blend, který nabízí časovou osu, dostaneme tak možnost tvořit i velice 

komplexní animace.  

Můžeme říct, že animace v Silverlightu slouží pro snadnou změnu vlastností objektů v rámci 

času. 

<phone:PhoneApplicationPage.Resources> 
  <Storyboard x:Name="MyStory"> 
   <DoubleAnimation Storyboard.TargetName="MyRectangle" 
     Storyboard.TargetProperty="Width" 
     From="50" 
     To="200" 
     Duration="00:00:10"> 
   </DoubleAnimation> 
  </Storyboard> 
</phone:PhoneApplicationPage.Resources> 
  
<Grid x:Name="LayoutRoot"  Background="Transparent"> 
      <Rectangle x:Name="MyRectangle" 
   Width="50" 
   Height="50" 
   Fill="Red" /> 
</Grid>  

Pokud chceme vytvořit animaci, je nutné definovat element StoryBoard. Elementu StoryBoard 

jsme přiřadili jméno pomoci atributu x:Name. Uvnitř elementu StoryBoard může být 

definováno i více různých animací. My jsme si zvolili animaci typu DoubleAnimation. 

DoubleAnimation je zde z toho důvodu, že měníme vlastnost Width, která očekává jako vstup 

číslo. Pokud bychom se rozhodli změnit barvu objektu, mohli bychom použít ColorAnimation, 

při změně vektoru pak PointAnimation. Každá animace má přidružené vlastnosti, které definují, 

na který objekt resp. na které jméno objektu se má animace aplikovat Storyboard.TargetName 

a na který atribut Storyboard.TargetProperty. Atribut From má počáteční hodnotu objektu při 

startu animace, atribut To má cílovou hodnotu. Duration nastavuje časové rozmezí, po které se 

bude animace vykonávat. Duration ma formát HH:MM:SS. To znamená, že v naši animaci jsme 

nastavili jako interval 10 sekund. 

Storyboard můžeme mít definováno i několik různých animací. Animace jsou vykonávány 

současně. 
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<Storyboard x:Name="MyStory"> 
 <DoubleAnimation  Storyboard.TargetName="MyRectangle" 
   Storyboard.TargetProperty="Width" 
   From="50" 
   To="200" 
   Duration="00:00:10"> 
 </DoubleAnimation> 
  
 <ColorAnimation  Storyboard.TargetName="MyRectangle" 
         Storyboard.TargetProperty="(Rectangle.Fill).(SolidColorBrush.Color)" 
         From="Red" 
   To="Blue" 
   BeginTime="00:00:00" 
   Duration="0:0:4"/> 
</Storyboard>   

Storyboard má tak definované dvě animace, první změní šířku objektu Rectangle na 200px za 

dobu 10 sekund a druhá animace změní barvu objektu Rectangle z původní červené barvy na 

modrou. To se vykoná za 4 sekundy. 

Abychom mohli animaci spustit, je nutné zavolat metodu Begin() na příslušném objektu 

Storyboard. Dejme tomu, že metodu zavoláme v konstruktoru v kódu na pozadí. 

// Constructor 
public MainPage() 
{ 
 InitializeComponent(); 
 MyStory.Begin(); 
}  

Všechny tyto typy animací mění své hodnoty v rámci konzistentního časové úseku a jsou 

nazývány jako Timeline animations – animace založené na časovém intervalu. Existuje ale i jiný 

typ animací, které se v Silverlightu mohou používat a ty se nazývají jako Keyframe animations 

– animace založené na klíčových snímcích. Tyto animace také mění vlastnosti v čase, nicméně 

se neuvádí pouze počáteční a koncová hodnota, ale uvádí se jednotlivé klíčové snímky, které 

definují, jakou hodnotu by daná vlastnost v daném čase měla mít. 

<ColorAnimationUsingKeyFrames Storyboard.TargetName="MyRectangle" 
   Storyboard.TargetProperty="(Rectangle.Fill).(SolidColorBrush.Color)" 
   BeginTime="00:00:00"> 
    <LinearColorKeyFrame KeyTime="00:00:00" Value="Red"/> 
    <LinearColorKeyFrame KeyTime="00:00:02" Value="Pink"/> 
    <LinearColorKeyFrame KeyTime="00:00:06" Value="White"/> 
</ColorAnimationUsingKeyFrames>  

Pro použití animací založených na klíčových snímcích musíme použít element animace s 

postfixem UsingKeyFrames. Uvnitř jsme si nadefinovali tři klíčové snímky za pomoci elementu 

LinearColorKeyFrame a mezi těmito snímky dochází k lineární interpolaci hodnot. 

Otázky 

 K čemu slouží element StoryBoard? 

 K čemu slouží typ animace DoubleAnimation? 

 Která metoda slouží pro spuštění animace? 

 K čemu slouží atribut TargetProperty v případě animace? 

 Jaké druhy animací znáte? 
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Windows Phone komponenty 

Panorama 

Komponenta Panorama se řadí mezi komponenty určené speciálně pro zařízení s operačním 

systémem Windows Phone. 

Panorama panel vytváří tzv. panorama režim, kdy se zobrazuje několik sekcí vedle sebe a 

uživatel se na ně může podle libosti přesouvat. Díky tomu se značně eliminujeme i omezená 

velikost displeje přístroje. 

Pokud vytváříme nový projekt pro Windows Phone, v nabídce šablon najdeme i připravenou 

šablonu pro aplikaci, která využívá Panorama komponenty.  
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<phone:PhoneApplicationPage  
    x:Class="PanoramaApp.MainPage" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone" 
    xmlns:controls="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone.Controls" 
    SupportedOrientations="Portrait"  Orientation="Portrait"> 
  
    <!--LayoutRoot is the root grid where all page content is placed--> 
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent"> 
  
        <!--Panorama control--> 
        <controls:Panorama Title="my application"> 
            <controls:Panorama.Background> 
                <ImageBrush ImageSource="PanoramaBackground.png"/> 
            </controls:Panorama.Background> 
  
            <!--Panorama item one--> 
            <controls:PanoramaItem Header="first item"> 
                <!--Double line list with text wrapping--> 
            </controls:PanoramaItem> 
  
            <!--Panorama item two--> 
            <!--Use 'Orientation="Horizontal"' to enable a panel that lays out horizontally--> 
            <controls:PanoramaItem Header="second item"> 
                <!--Double line list with image placeholder and text wrapping--> 
            </controls:PanoramaItem> 
        </controls:Panorama> 
    </Grid> 
</phone:PhoneApplicationPage>  

Komponenta Panorama pochází ze jmenného prostoru Microsoft.Phone.Controls. Proto je 

definována s prefixem controls. Komponenta Panorama obsahuje atribut Title, což je titulek, 

který se zobrazuje napříč všemi sekcemi. Má také definovaný atribut pozadí Background. Toto 

pozadí resp. jeho viditelná část je stejně jako titulek aplikována na všechny sekce. Panorama 

obsahuje jeden až několik elementů PanoramaItem, které představují jednotlivé sekce 

Panorama komponenty. Element PanoraItem by měl mít nastavenou vlastnost Header, která je 

titulkem dané sekce.  
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Pivot 

Podobně jako komponenta Panorama i Pivot je speciální komponentou určenou pro zařízení 

Windows Phone.  

Podobně jako Panorama nabízí jednotlivé sekce, na které se uživatel může přesouvat. Nicméně 

Pivot je přizpůsoben k zobrazení velkého množství dat. Na rozdíl od Panoramy, kde je určité 

překrytí, Pivot zaplňuje celou šířku stránky. Při práci s Pivot komponentou bychom se měli 

zamyslet na načítání dat, nastane-li potřeba (On Demand) a vyhnout se nahrání všech dat při 

startu aplikace. 

Pokud vytváříme nový Windows Phone projekt v rámci Visual Studia, tak máme na možnost 

výběru o Windows Phone Pivot App šablonu. Tento typ projektu vytvoří základní strukturu 

budoucí Pivot aplikace. 
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<phone:PhoneApplicationPage  
    x:Class="PivotApp.MainPage" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone" 
    xmlns:controls="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone.Controls" 
    SupportedOrientations="Portrait"  Orientation="Portrait"> 
  
    <!--LayoutRoot is the root grid where all page content is placed--> 
    <Grid x:Name="LayoutRoot" Background="Transparent"> 
        <!--Pivot Control--> 
        <controls:Pivot Title="MY APPLICATION"> 
            <!--Pivot item one--> 
            <controls:PivotItem Header="first"> 
                <!--Double line list with text wrapping--> 
            </controls:PivotItem> 
  
            <!--Pivot item two--> 
            <controls:PivotItem Header="second">  
                <!--Triple line list no text wrapping--> 
            </controls:PivotItem> 
        </controls:Pivot> 
    </Grid> 
  
</phone:PhoneApplicationPage>  

Komponenta Pivot pochází ze jmenného prostoru Microsoft.Phone.Controls. Proto je 

definována s prefixem controls. Komponenta Pivot obsahuje atribut Title, což je titulek, který 

se zobrazuje napříč všemi sekcemi. Ve výchozím nastavení má nejmenší velikost. Pivot obsahuje 

jeden až několik elementů PivotItem, které představují jednotlivé sekce Pivot komponenty. 

Element PivotItem by měl mít nastavenou vlastnost Header, která je titulkem dané sekce.  
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Orientace přístroje 

Mobilní zařízení, na kterém běží operační systém Windows Phone, nabízí tři druhy orientace 

přístroje. Orientace přístroje na výšku – Portrait nebo na šířku – Landscape (Left, Right). 

 

Abychom nastavili, které orientace naše aplikace bude podporovat, musíme vhodně nastavit 

atribut SupportedOrientations elementu PhoneApplicationPage. Hodnoty může nabývat 

Landscape, Portrait nebo PortraitOrLandscape. Pomoci poslední hodnoty nám bude aplikace 

podporovat obě orientace.  

<phone:PhoneApplicationPage  
 x:Class="WPCourse.MainPage" 
 xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 
 xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
 xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone" 
 xmlns:sys="clr-namespace:System;assembly=mscorlib" 
 SupportedOrientations="PortraitOrLandscape" 
 >  

Abychom mohli detekovat, kdy došlo ke změně orientace přístroje, tak třída 

PhoneApplicationPage obsahuje událost OrientationChanged, která je vyvolána v případě, že 

dojde ke změně orientace přístroje. 

// Constructor 
public MainPage() 
{ 
 InitializeComponent(); 
  this.OrientationChanged += MainPage_OrientationChanged; 
}  

V obsluze události můžeme aplikaci přizpůsobit pro aktuální orientaci. 
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void MainPage_OrientationChanged(object sender, OrientationChangedEventArgs e) 
{ 
  
 if ((e.Orientation & PageOrientation.Landscape) == PageOrientation.Landscape) 
 {  
  // Prizpusob aplikaci pro Landscape orientaci 
 } 
  
 else if ((e.Orientation & PageOrientation.Portrait) == PageOrientation.Portrait) 
 {  
  // Prizpusob aplikaci pro Portrait orientaci 
 } 
}  

Uvnitř jednotlivých podmínek můžeme definovat pravidla pro to, jak má aplikace vypadat při 

změně orientace přístroje. 

Pokud používáme pro vývoj Visual Studio, tak v emulátoru můžeme nasimulovat orientaci 

přístroje pomoci kliknutí na příslušné tlačítka. 

 

Otázky 

 Kolik typů orientace zařízení s Windows Phone poskytuje? 

 Která událost je vyvolána po změně orientace přístroje? 

 Lze simulovat orientaci v emulátoru? 

 Která třída poskytuje výčet možných orientací přístroje? 

 Pomoci kterého atributu, lze definovat, které orientace bude aplikace podporovat?  
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Struktura aplikace 

Objekt Shell je zodpovědný za hostování naši aplikace. Struktura aplikace je rozdělena do 

několika částí – systémová lišta (system tray), samotná plocha aplikace (client area) a aplikační 

lišta (application bar). 

 

Z obrázků je patrné, že systémová lišta vlevo zabírá místo na úkor samotného obsahu aplikace. 

Na obrázku vpravo je lišta skrytá, a tak se nabízí i větší prostor pro samotnou aplikaci.  
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Systémovou lištu můžeme skrýt buď v kódu na pozadí. SystemTray je třída, která pochází ze 

jmenného prostoru Microsoft.Phone.Shell. 

void MainPage_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
 SystemTray.IsVisible = false; 
}  

Nebo pomocí jazyka XAML jako atribut uvnitř element PhoneApplicationPage. Prefix shell 

odkazuje na jmenný prostor Microsoft.Phone.Shell. 

shell:SystemTray.IsVisible="True" 

  

Další částí aplikace je aplikační lišta (application bar). Aplikační lišta funguje jako nástrojová 

lišta a také jako základní menu. Na aplikační liště můžeme mít grafické vyjádření jednotlivých 

akcí ve formě ikony, nebo můžeme mít prosté textové popisky. Ikony na aplikační liště jsou 

permanentně na ploše zobrazeny. Pro jejich popis a další textové menu prvky stačí kliknout na 

symbol tří teček. 

  

Aplikační lišta tedy může obsahovat ikony reprezentované objektem ApplicationBarIconButton 

a textové hodnoty ve formě ApplicationBarMenuItem. Samozřejmě mohou být mezi sebou 

libovolně kombinované. 

K vytvoření lišty musíme použít příslušné XAML elementy. 
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<phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar> 
 <shell:ApplicationBar  IsMenuEnabled="True" 
    IsVisible="True"> 
  <shell:ApplicationBarIconButton  Text="search" 
      IconUri="images/search.png" /> 
  <shell:ApplicationBar.MenuItems> 
   <shell:ApplicationBarMenuItem Text="save as" /> 
   <shell:ApplicationBarMenuItem Text="export as" /> 
  </shell:ApplicationBar.MenuItems> 
 </shell:ApplicationBar> 
</phone:PhoneApplicationPage.ApplicationBar>  

Nejdříve je nutné nadefinovat to, že chceme použít aplikační lištu v rámci naší aplikace. To 

uděláme pomocí vlastnosti ApplicationBar, který je součástí třídy PhoneApplicationPage. Poté 

můžeme vytvořit samotnou aplikační lištu. Takový objekt se nachází ve jmenném prostoru 

Microsoft.Phone.Shell. Je nutné nastavit potřebné atributy, jako jsou IsMenuEnabled a IsVisible. 

ApplicationBar může obsahovat elementy ApplicationBarIconButton nebo 

ApplicationBarMenuItem. ApplicationBarIconButton by měla mít nastavenou vlastnost IconUri, 

kde se ikona nachází. Vlastnost Text určuje popis ikony. ApplicationBarMenuItem elementy 

musí být definovány uvnitř ApplicationBar.MenuItems. MenuItems implementuje rozhraní IList. 

Textovou reprezentaci elementu ApplicationBarMenuItem nastavíme pomocí atributu Text. 

 

Velikost obrázku pro ikonu by měla být 48x48, přičemž hlavní ikona je centrována s velikostí 

26x26. Ikony by měly mít bílé pozadí s průhledností. Ikona nemusí být definovaná v kolečku. 

Kolečko kolem ikony se automaticky vykreslí. Na aplikační liště by nemělo být více jak pět ikon. 

Navíc pokud nedokážeme určitou akci vyjádřit graficky resp. ikonou, měli bychom se zamyslet 

nad použitím ikony a místo ní použít raději textový odkaz uvnitř aplikační lišty. Žádná z ikon by 



 

     

   

 
79 

neměla fungovat jako akce „zpět“, neboť na tuto funkcionalitu slouží hardwarové tlačítko, které 

má každý přístroj s Windows Phone. 

 

 

Microsoft základní ikony nabízí na adrese http://metro.windowswiki.info/mi/ 

 

 

Kliknutí na jednotlivé elementy aplikační lišty, můžeme obsloužit v příslušných událostech Click. 

Pokud chceme docílit toho, že budeme mít definovanou jednu aplikační lištu, kterou použijeme 

na více stránkách, musíme nadefinovat takovou lištu v aplikačním souboru App.xaml v sekci 

Resources. 

<!--Application Resources--> 
<Application.Resources> 
 <shell:ApplicationBar  x:Name="globalApplicationBar" 
    IsMenuEnabled="True" 
    IsVisible="True"> 
  <shell:ApplicationBarIconButton Text="search" 
            IconUri="images/search.png" /> 
  <shell:ApplicationBar.MenuItems> 
    <shell:ApplicationBarMenuItem Text="save as" /> 
    <shell:ApplicationBarMenuItem Text="export as" /> 
  </shell:ApplicationBar.MenuItems> 
 </shell:ApplicationBar> 
</Application.Resources>  

A poté stačí na jednotlivých stránkách nastavit atribut ApplicationBar elementu 

PhoneApplicationPage. 

ApplicationBar="{StaticResource globalApplicationBar}" 

  

http://metro.windowswiki.info/mi/
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Otázky 

 Pomocí kterého objektu je možné definovat aplikační lištu? 

 Jakým možným způsobem můžeme zobrazit prvky v aplikační liště? 

 Co platí pro zobrazení ikon v aplikační liště? 

 Jaká by měla být velikost obrázku pro ikony, které se zobrazí na liště? 

 Kde bychom měli definovat aplikační lištu, pokud bychom chtěli, aby byla zobrazena napříč 

aplikací? 

  



 

     

   

 
81 

Dlaždice 

Dlaždice fungují jako odkazy na příslušné aplikace. Svůj obsah mohou měnit a velmi efektivní 

cestou tak informovat uživatele o změnách, která nastaly v aplikaci resp. na serveru. Například 

u poštovního klienta můžu očekávat počet nepřečtených zpráv. Tyto dlaždice musí být ale 

nastaveny na hlavní obrazovce systému. Na hlavní obrazovku mohou být dlaždice připnuty tak, 

že uživatel dlouze podrží ikonu aplikace v seznamu nainstalovaných aplikací a vybere odkaz 

„pin to start“ 

 

Struktura dlaždice 

Živá dlaždice se skládá ze třech vrstev. Title, který by měl být názvem aplikace, Count, který 

zobrazuje informaci o stavu a BackgroundImage, který by měl být dostatečně jednoduchý, ale 

zároveň reprezentativní. 
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Jednotlivé vrstvy dané dlaždice jsou definovány v souboru WMManifest.xml. 

<TemplateType5> 
          <BackgroundImageURI IsRelative="true" IsResource="false">Background.png<</BackgroundImageURI> 
          <Count>5</Count> 
          <Title>titulek</Title> 
</TemplateType5>  

Aplikace má pouze jednu hlavní živou dlaždici. Abychom s dlaždici mohli pracovat v rámci 

kódu, musíme použít vlastnost ActiveTitle třídy ShellTile. Tato vlastnost vrací výčet všech dlaždic 

v aplikaci. Pomocí metody First() získáme výchozí dlaždici. 

var defaultTile = ShellTile.ActiveTiles.First(); 

  

Tuto výchozí dlaždici může v rámci kódu aktualizovat. Abychom ji mohli aktualizovat, musíme 

si vytvořit novou instanci třídy StandardTileData, která bude obsahovat hodnoty, které budou 

aktualizovat dlaždici. 

var defaultTile = ShellTile.ActiveTiles.First(); 
  
var updatedTile = new StandardTileData() 
{ 
 Title = "novy titulek", 
 Count = 99 
}; 
  
defaultTile.Update(updatedTile);  

Vytvořili jsme si novou instanci StandardTileData, kde jsme nastavili aktualizované informace. 

Poté na dlaždici, kde chceme data aktualizovat, zavoláme metodu Update, která jako parametr 

přijímá ShellTileData, přičemž StandardTileData jsou typu ShellTileData. 

Pokud dlaždice nebyla připnuta na hlavní obrazovku, tak po připnutí se použije dlaždice 

s těmito novými informacemi namísto těch, které se nacházejí v WMAppManifest.xml 

 

Zadní strana dlaždice 

Od verze operačního systému s kódovým označením Mango, mají živé dlaždice možnost mít 

zadní stranu. Pokud máme definované vlastnosti i pro zadní stranu dlaždice, je tato zadní strana 

občas ukázaná uživateli. Je jenom na operačním systému, kdy dlaždici překlopí. Proto bychom 

se měli vyvarovat umístění důležitých informací na zadní stranu dlaždice. 
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Pro definici zadní strany dlaždice můžeme využít třídu StandardTileData. StandardTileData 

obsahuje vlastnosti pro definici zadní strany dlaždice. Pomoci vlastnosti BackContent 

nastavujeme zadní textový obsah dlaždice, vlastnost BackTitle je zadní titulek dlaždice, a 

konečně pomoci BackBackgroundImage nastavujeme pozadí zadní strany dlaždice. 

var newTile = new StandardTileData 
{ 
 Title = "FrontTitle", 
 Count = 99, 
 BackContent = "BackContent", 
 BackTitle = "BackTitle", 
 BackBackgroundImage = new Uri("Background.png", UriKind.Relative) 
}; 
  
ShellTile.Create(new Uri("/Page2.xaml", UriKind.Relative), newTile);  
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Sekundární dlaždice 

Aplikace může mít pouze jednu hlavní dlaždici. Může však mít různý počet tzv. sekundárních 

dlaždic (Secondary Tiles). Sekundární dlaždice se zpravidla vytvářejí z běžící aplikace. Po 

vytvoření dojde k okamžitému přepnutí na hlavní obrazovku operačního systému, kde dojde 

k zobrazení nově vzniklé dlaždice. Nemůžeme tedy najednou vytvořit několik dlaždic najednou, 

ale lze vytvořit postupně několik dlaždic navigující do téže aplikace. Sekundární dlaždice jsou 

tedy zástupci na určitou obrazovku naši aplikace. 

Vytvoření nové dlaždice uděláme opět podle metody ShellTile.Create, která jako parametr 

přijímá Uri, kde se bude zástupce odkazovat, a ShellTileData, což je samotný objekt dlaždice 

pro vytvoření. 

var newTile = new StandardTileData 
{ 
 Title = "DeepLink", 
 Count = 11, 
}; 
  
ShellTile.Create(new Uri("/DeepPage.xaml", UriKind.Relative), newTile);   

Vytvoření dlaždice jsme přidali do obsluhy události po kliknutí na tlačítko. Jakmile uživatel 

stiskne tlačítko, dojde k tomu, že je navigován na hlavní stránku operačního systému a je mu 

zobrazena nově vzniklá dlaždice. 

 

Nejtypičtější vlastností pro aktualizaci dlaždice, je vlastnost Count. Pokud chceme aktualizovat 

něco jiného, je nutné dlaždici smazat a znovu ji vytvořit. Dlaždici můžeme smazat pomocí 

metody Delete(). Nejdříve si ale dlaždici, kterou chceme smazat, musíme najít. Můžeme to 

udělat například podle vlastnosti NavigateUri. 
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var tileForDelete = ShellTile.ActiveTiles.Where(t => t.NavigationUri 
    .OriginalString.Contains("DeepPage.xaml")) 
    .FirstOrDefault(); 
  
if (tileForDelete != null) tileForDelete.Delete();  

Aktualizovat hodnoty dlaždice můžeme například pomocí tzv. push notifikací, které si 

popíšeme v následující kapitole. 

Pozadí dlaždice 

Obrázky pro pozadí dlaždic mohou být ve formátu *.jpg nebo *.png. Velikost obrázku by měla 

odpovídat velikosti dlaždice, která je 173 x 173. Obrázek, který má definovanou průhlednost, 

bude vyplněn barvou aktuálně zvoleného tématu. Obrázek může být i z webového serveru, 

nicméně jsou zde kladená určitá omezení na datovou velikost obrázku (80KB) a maximálním 

časovým rámcem pro stažení obrázku (< 30 sekund).  

Otázky 

 K čemu slouží dlaždice? 

 Jak lze rozdělit strukturu dlaždice? 

 Pomoci které třídy definujeme obsah dlaždice? 

 K čemu slouží sekundární dlaždice? 

 K čemu slouží vlastnost Count?  
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Push notifikace 

Je způsob, jak aktualizovat data v aplikaci a informovat uživatele u možných změnách, které se 

v rámci aplikace udály. 

Princip spočívá v tom, že server posílá zprávy do MPNS, což je označení pro Microsoft Push 

Notification Service. Tato služba je hostována Microsoftem a umožňuje zasílat data do 

uživatelských zařízení. 

 

   

Popsání jednotlivých kroků komunikace. 

1. Aplikace požádá Push Client Service (PCS) o přidělení speciální URI, pomocí které bude 

MPNS posílat notifikace. 

2. PCS naváže spojení z MPNS a následně MPNS vrátí URI do PCS. 

3. PCS vrací toto URI, které bylo vráceno z MPNS, zpátky do aplikace 

4. Nyní toto URI musí naše aplikace poslat na nějakou webovou službu (CLOUD SERVICE 

- CS). 

5. Jakmile dojde na CS ke změně, o které chceme informovat klienty aplikací, služba 

použije URI, aby poslala notifikaci MPNS. 

6. MPNS se už samo postará o to, aby daná push notifikace byla zaslaná požadovaným 

přístrojům. MPNS posílá odpověď CS o tom, že danou push notifikaci přebral a pokusí 

se o doručení. MPNS ale nezasílá odpověď o tom, že push notifikace byla doručena 

přímo do zařízení. 

Push notifikace mohou být použity pro splnění třech hlavních úkolů. Notifikovat uživatele 

pomocí tzv. toast notifikací, aktualizovat živou dlaždici anebo poslat samotná data aplikaci 

(RAW notification). 
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Omezení kladená na push notifikace 

Chceme-li, aby naše aplikace podporovala push notifikace, musí mít potřebný záznam 

v souboru WMAppManifest.xml 

<Capabilities> 
. 
. 
. 

      <Capability Name="ID_CAP_PUSH_NOTIFICATION"/> 
. 
. 
. 

</Capabilities>  

Uživatele bychom měli informovat o tom, že aplikace používá push notifikace a samozřejmě by 

měl mít také možnost push notifikace vypnout. 

Na aplikaci je povolen pouze jeden notifikační kanál resp. jedno URI. A pouze 30 aplikací 

nainstalovaných do zařízení může využívat push notifikace. Pokud tedy při otvírání 

notifikačního kanálu dostaneme výjimku, pak pravděpodobně je to z důvodu toho, že omezená 

kapacita na podporu push notifikací byla vyčerpána. 

Aplikace a nastavení push notifikací 

Abychom mohli začít použivát push notifikace ve své aplikace, potřebujeme vytvořit instanci 

objektu, který zaregistruje naši aplikaci pro push notifikace a zároveň bude naslouchat 

událostem. Tato třída se nazývá HttpNotificationChannel. Když aplikaci spustíme poprvé, 

zaregistrujeme instanci aplikace do Push Notification Service vytvořením nové instance třídy a 

předáním názvu kanálu, který je specifický pro aplikaci. 

Instanci aplikace zaregistrujeme do PNS pomoci vytvoření nové instance typu 

HttpNotificationChannel, která v konstruktoru přijímá řetězcový parametr, který je použit pro 

identifikaci kanálu. Většinou se používá název aplikace, ale jelikož je zde pravidlo, že může být 

pouze jeden notifikační kanál na aplikaci, tak je v podstatě jedno, jaký řetězec bude uveden. 

HttpNotificationChannel httpChannel = new HttpNotificationChannel("WPCOURSE"); 
  

Vytvoření nového komunikačního kanálu, by mělo nastat při prvotním spuštění aplikace. Při 

dalších spuštěních již není nutné kanál vytvářet. Abychom si ověřili, zda kanál je zaregistrován, 

použijeme metodu Find (), která přijímá jako parametr název kanálu. 

var channel = HttpNotificationChannel.Find("WPCOURSE"); 
  

Prakticky můžeme prvně ověřit, zda kanál, který chceme používat, existuje a pokud nebude 

existovat, tak jej můžeme vytvořit. 
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Jakmile máme dostupný notifikační kanál, tak můžeme získat URI, které bude používáno pro 

zasílání push notifikací do zařízení. 

Jestliže notifikační kanál existuje a získáme ho voláním metody Find(), můžeme získat URI 

pomocí vlastnosti ChannelUri. 

var channel = HttpNotificationChannel.Find("WPCOURSE"); 
  
if (channel != null) 
{ 
 var uri = channel.ChannelUri; 
}  

Nově vzniknuvší notifikační kanály získávají URI asynchronně. Jakmile dojde k vytvoření URI, 

vyvolá se událost ChannelUriUpdated a po vyvolání této události už můžeme URI získat.  

channel.ChannelUriUpdated += channel_ChannelUriUpdated; 
  
void channel_ChannelUriUpdated(object sender, NotificationChannelUriEventArgs e) 
{ 
 var uri = e.ChannelUri; 
}  

Nastavení serveru pro push notifikace 

Obecně je náš server zodpovědný za komunikaci s MPNS, pakliže chce server posílat nějaké 

push notifikace zaregistrovaným zařízením. Jelikož je tvorba serverové části mimo rozsah 

tohoto textu, popíšu obecně jen kroky, které by měly být provedeny pro úspěšné nastavení 

push notifikací.  

Na serveru bychom měli mít nějakou webovou službu, která bude přijímat všechna URI a 

vhodně je bude perzistovat. Jakmile klientská aplikace získá URI kanálu, tak by získané URI měla 

právě odeslat na tuto webovou službu. 

RAW notifikace 

RAW notifikace jsou v podstatě samotná data, která jsou aplikaci posílány. RAW notifikace jsou 

zaslány přímo běžící aplikaci. Pokud zrovna aplikace neběží, pak jsou data zahozena.  

Abychom mohli poslat RAW notifikace, je nutné udělat požadavek typu POST do MPNS. 

Obsah požadavku 

Obsah požadavku bude zpravidla typu prostého textu (text/plain) nebo formátu XML (text/xml).  
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Hlavička požadavku 

Požadavek do MPSN musí mít nastaveny určité hodnoty v hlavičce požadavku. X-MessageID 

by měl mít unikátní hodnotu pro požadavek a X-NotificationClass oznamuje službě o jaký druh 

push notifikace žádáme. Pro RAW notifikace je vyhrazeno číslo 3.  

Klientská část  

Abychom v aplikaci mohli přijímat RAW notifikace, musí obsloužit událost 

HttpNotificationReceived. Událost je vyvolána, jakmile dojde k přijmutí notifikace. 

channel.HttpNotificationReceived += channel_HttpNotificationReceived; 

 

void channel_HttpNotificationReceived(object sender, HttpNotificationEventArgs e) 
{ 
            // informace o notifikačním kanálu, například ChannelURI 
            var channelInfo = e.Notification.Channel; 
            // Stream představující obsah zprávy 
            var message = e.Notification.Body; 
} 

 

Událost zasílá objekt HttpNotificationEventArgs, který obsahuje informace o notifikaci, takže 

pomocí něj můžeme přečíst obsah zprávy, hlavičky apod.  

Toast notifikace 

Jsou jednoduchá sdělení, která se zobrazí ve formě informační lišty umístěné na vrchní části 

displeje. Toast notifikace se používají pouze v případě, že aplikace zrovna neběží. 

Obsah požadavku 

Obsahem požadavku musí být XML ve specifickém formátu. Kromě samotného obsahu resp. 

hodnotám Text1 a Text2, musí každý požadavek dodržovat strukturu. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<wp:Notification xmlns:wp="WPNotification"> 
  <wp:Toast> 
    <wp:Text1>Titulek</wp:Text1> 
    <wp:Text2>Zpráva</wp:Text2> 
  </wp:Toast> 
</wp:Notification> 
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Hlavička požadavku 

Pro Toast notifikace je vyhrazeno číslo 2 jako hodnota X-NotificationClass. Typ obsahu musí 

být nastaven na text/xml. Novým atributem v hlavičce je X-WindowsPhone-Target s hodnotou 

toast.  

Klientská část 

Aby aplikace mohla reagovat na toast notifikace, musí zavolat metodu BindToShellToast() na 

notifikačním kanále. 

if (!channel.IsShellToastBound)  

channel.BindToShellToast(); 

 

Toast notifikace jsou většinou přijímány v případě, že aplikace neběží. Pokud chceme zpracovat 

notifikaci i v rámci běžící aplikace, musíme se zaregistrovat na událost 

ShellToastNotificationReceived, která je vyvolána, jakmile dojde k přijetí notifikace. Toast 

notifikace ale není zobrazena, opravdu je jenom zobrazena, když aplikace neběží. 

channel.ShellToastNotificationReceived += channel_ShellToastNotificationReceived; 

 

Live Tile notifikace 

Live Tile notifikace slouží pro aktualizaci živé dlaždice, kterou má uživatel nastavenou na 

startovací obrazovce přístroje. Dlaždice se skládá z několika vrstev, kterou mohou být 

aktualizovány. Může se jednat o titulek (Title), pozadí (BackgroundImageURI) čí čítač (Count). 

Obsah požadavku 

Stejně jako Toast notifikace i Live Tile notifikace vyžaduje specifický formát XML pro obsah 

notifikace. V XML jsou uvedené standardní vlastnosti pro dlaždici (i pro její zadní stranu). 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<wp:Notification xmlns:wp="WPNotification"> 
  <wp:Tile> 
    <wp:BackgroundImage>URL</wp:BackgroundImage> 
    <wp:Count>99</wp:Count> 
    <wp:Title>Title</wp:Title> 
    <wp:BackBagroundImage>URL</wp:BackBagroundImage> 
    <wp:BackTitle>Back Title</wp:BackTitle> 
    <wp:BackContent>Back Content</wp:BackContent> 
  </wp:Tile> 
</wp:Notification> 
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Hlavička požadavku 

Typ obsahu je nastaven na text/xml. X-NotificationClass musí být nastavena na číslo 1, pakliže 

chceme používat Live Tile notifikace. Stejně jako u Toast notifikací i zde musí být atribut X-

Windows-PhoneTarge, ale s hodnotou nastavenou na token. 

Klientská část 

Abychom mohli zpracovat Live Tile notifikaci, musíme zavolat metodu BindToShellTile() na 

notifikačním kanále. 

if (!channel.IsShellTileBound)  

channel.BindToShellTile(); 

Chybové stavy 

Chybové stavy, které mohou nastat při zpracování push notifikací, může ošetřit v rámci obsluhy 

události ErrorOccured. 

channel.ErrorOccurred += channel_ErrorOccurred; 
 
 

Událost posílá parametr typu NotificationChannelErrorEventArgs, který obsahuje informace o 

nastalé chybě. Obsahuje vlastnost ErrorType, která je výčet možných chyb, které mohly nastat. 

ChannelOpenFailed Nastane, když se nepodaří otevřít notifikační kanál 

PayloadFormatError Pokud je hlavička či obsah notifikace ve špatném 

formátu 

MessageBadContent Nastává většinou u Live Tile notifikací, kdy je zadané 

špatné URL k pozadí dlaždice 

NotificationRateTooHigh Pokud je posláno několik zpráv během určité časové 

rámce 

PowerLevelChange Pokud se změní stav baterie samotného zařízení. 

Unknown Neznámá chyba 

Pokud chceme zjistit, jaký stav nastal při hodnotě PowerLevelChange, tak 

NotificationChannelErrorEventArgs obsahuje vlastnost ErrorAditionalData, pomocí které 

zjistíme, jaký stav nastal. 
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NormalPowerLevel Všechny push notifikace budou normálně 

obslouženy 

LowPowerLevel Kapacita baterie je na nízké úrovni a proto jenom 

RAW notifikace budou přijímány 

CriticalLowPowerLevel Kapacita je na kritické úrovni a žádná push notifikace 

nebude přijímána 

 

Příklad 

Vytvoření aplikace 

Příklad vychází z článku http://www.wadewegner.com/2011/11/adding-push-notification-

support-to-your-windows-phone-application/. 

Pomoci následující příkladu si můžeme ihned vyzkoušet funkcionalitu push notifikací. Jako 

server pro komunikaci s MPNS nám poslouží cloudová služba. Je nutné mít nainstalované SDK 

pro Azure. SDK najdete na adrese http://www.windowsazure.com/en-us/downloads/. 

 Vytvoříme si novou Windows Phone aplikaci (Windows Phone Application). 

 Pojmenujeme ji například jako PushNotifikace. 

 Pokud se objeví dialog pro výběr, na kterou verzi operačního systému budeme cílit, 

vybereme Windows Phone OS 7.1. 

 Otevřeme Package Manager Console (View -> Other Windows -> Package Manager 

Console) a napíšeme do konzole následující příkaz, který nainstaluje základní 

přihlašovací stránku pro Azure Access Control Service a potvrdíme. 

http://www.wadewegner.com/2011/11/adding-push-notification-support-to-your-windows-phone-application/
http://www.wadewegner.com/2011/11/adding-push-notification-support-to-your-windows-phone-application/
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Install-Package Phone.Notifications.BasePage 
 

 

 Dále bychom měli aktualizovat výchozí stránku na NavigationPage v souboru 

WMAppManifest.xml následovně. 

 

 Následně vytvoříme novou stránku, kde budeme demonstrovat navigaci z Toast 

notifikace. Pravým tlačítkem nad projektem PushNotifikace zvolíme Add New Item a 

z okna vybereme Windows Phone Portrait Page a pojmenujeme ho DeepLinkPage.xaml. 

 Otevřeme DeepLinkPage.xaml a v rámci XAML kódu vložíme novou komponentu 

TextBlock. Textblock bude definována uvnitř komponenty Grid s názvem ContentPanel. 

<!--ContentPanel - place additional content here--> 
<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 
      <TextBlock x:Name="QueryString"  
                 Text="Query string"  
                 Margin="9,10,0,0"  
                 Style="{StaticResource PhoneTextTitle2Style}"/> 
</Grid> 

 

 Nyní se přepneme do kódu na pozadí, kde napíšeme kód pro obsluhu události 

OnNavigatedTo. Uvnitř metody získáme hodnotu parametru message, který bude 

předán v rámci navigace na stránku DeepPageLink.xaml. 
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protected override void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e) 
{ 
            if (this.NavigationContext.QueryString.ContainsKey("message")) 
            { 
                this.QueryString.Text = this.NavigationContext.QueryString["message"]; 
            } 
            else 
            { 
                this.QueryString.Text = "no message was received."; 
            } 
} 

 

 Nyní přidáme nový Azure projekt. Pravým tlačítkem klikneme na Solution Push 

Notifkace a vybereme Add -> New Project. Jako šablonu vybereme Cloud – Windows 

Azure Project. Název pro testovací účely můžeme nechat výchozí. 

 

 

 V následujícím dialogu vybereme ASP.NET MVC 3 Web Role a pomocí ikony pro 

přejmenování, přejmenujeme roli na Web. Potvrdíme dialog tlačítkem OK. 
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 Následně vybereme Internet Application, jako View engine ponecháme Razor a 

zaškrtneme volbu pro užití HTML5. Dialog potvrdíme tlačítkem OK. 

 

 

 

 Přepneme se do okna Package Manager Console a změníme Default project na Web a 

následně vepíšeme příkaz pro získání MPNS knihoven. 

Install-Package WindowsAzure.Notifications 
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 Abychom měli nějaký základní formulář pro posílání push notifikací, tak si ho 

nainstalujeme pomocí příkazu. 

Install-Package WindowsPhone.Notifications.ManagementUI.Sample 
 

 

 

 Nyní máme již vše připraveno a webovou aplikaci spustíme pomoci klávesové zkratky 

Ctrl + F5 
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Práce s aplikací 

Po spuštění se nám spustí emulátor pro Windows Phone projekt, dále se nám spustí lokální 

emulátor pro Windows Azure a spustí se nám webová stránka, která poběží na adrese localhost 

s portem 81. 

Nejprve si vytvoříme zástupce na startovací obrazovce. Podržením názvu aplikace v seznamu 

nainstalovaných aplikací otevřeme kontextové menu, kde vybereme „pin to start“. Zástupce se 

objeví na startovací obrazovce. 
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Nyní otevřeme aplikaci PushNotifikace a zaškrtneme volbu Enable push notifications. Dole se 

nám zobrazí stav registrace notifikačního kanálu. Jakmile dojde k registraci kanálu pro aplikace, 

budeme o tom informování na stejném místě. 

 

Nyní je zařízení připraveno přijímat push notifikace.  

Otevřeme si webovou stránku na adrese http://localhost:81/notifications 

 

Na stránce je zobrazen seznam všech aplikací, které jsou registrované pro push notifikace. 

Momentálně mám dvě aplikace na emulátoru, které žádají push notifikace. Ve sloupcích 

můžeme zjistit, jaký různé údaje, které se vážou na daný notifikační kanál.  

Kliknutím na tlačítko Send Notification se nám otevře modální okno, kde si nejdříve zvolíme 

typ notifikace a poté vyplníme obsah notifikace. Pokud zvolíme RAW notifikaci, tak aplikaci 

posíláme samotná data. 

http://localhost:81/notifications
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Kliknutím na tlačítko Send, odešleme notifikaci MPNS, která se postará o to, že push notifikace 

bude zaslaná konkrétnímu zařízení. 

Přepneme se na emulátor a v emulátoru můžeme vidět, že přijal data, která jsme poslali 

z webové aplikace. Kromě toho je dole uvedena i čas přijetí notifikace. 
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V případě Toast notifikace musíme vyplnit samotný obsah Toast notifikace a XAML stránku, 

kde se bude po kliknutí na Toast notifikaci navigovat.  

 

Cílové stránce pro navigaci se předává i parametr, který naše stránka zobrazí v příslušném 

textovém poli. 

Jelikož Toast notifikace jsou přijímány pouze v případě zavřené aplikace, tak si aplikaci 

v emulátoru zavřeme. 

Po odeslání notifikace přes webovou aplikaci se nám během krátké chvíle objeví Toast 

notifikace. 

Pokud klikneme na notifikace, budeme navigování na příslušnou stránku, kde se zobrazí i text, 

který jsme předali v message parametru. 
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Poslední možnosti se seznamu je poslání Live Tile notifikace. Živá dlaždice můžeme mít 

definovaný titulek, čítač a pozadí. Všechny vlastnosti může mít definované i na své zadní straně. 

 

Vyplňme tedy formulář nějakými daty, která budou aktualizovat existující dlaždici. Potvrďme 

formulář tlačítkem Send.  

V emulátoru se následně objeví aktualizovaná dlaždice, která má i svou zadní stranu. 
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Otázky 

 K čemu slouží Push notifikace? 

 Co si lze představit pod pojmem MPNS? 

 Jaké typy notifikací znáte? 

 Jak se nazývá základní třída pro práci s Push notifikacemi? 

 V jakém formátu musí být požadavek v případě notifikace pro živou dlaždici (Live Tile 

notification)? 
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Touch API 

Operační systém Windows Phone byl zkonstruován s důrazem na snadné ovládání dotykem. 

Dotyk je v podstatě primární vstupem, kterým uživatel svůj systém ovládá.  

Nejsnadnějším cestou, jak se vypořádat s dotykovým rozhraním, je použití událostí, která jsou 

vyvolány myší (mouse events). Jsou zaměnitelné za události vyvolány dotykem. Nevýhoda toho 

je, že události simulují pouze jeden dotyk. To znamená, že MouseLeftButtonDown odpovídá 

dotyku obrazovky. MouseLeftButtonUp zase tomu, když se uživatel přestane dotýkat. 

Zpracovává se pouze jeden dotyk, ostatní dotyk jsou ignorovány. Pokud uživatel udělá několik 

dotyků najednou (multitouch), tak je brán v potaz pouze první dotyk. 

Abychom mohli zpracovat i více dotyků najednou, tak Silverlight pro Windows Phone nabízí 

několik vrstev pro zpracování dotyků. 

Tu nejnižší vrstvu představuje třída Touch. Třída Touch zpracovává každý dotek, který uživatel 

učiní. Jakmile dojde k doteku, vyvolá se událost FrameReported. 

Touch.FrameReported += new TouchFrameEventHandler(Touch_FrameReported); 

void Touch_FrameReported(object sender, TouchFrameEventArgs e) 
{ 
    // Obsluhující kód 
}  

Událost FrameReported poskytuje objekt TouchFrameEventArgs, který obsahuje důležité 

metody. 

GetPrimaryTouchPoint() vrací objekt TouchPoint, který představuje první dotykový bod. 

Naproti tomu metoda GetTouchPoints() vrací kolekci TouchPointCollection, která obsahuje 

jeden nebo více TouchPoint objektů reprezentující jednotlivé body dotyku. 

Třída TouchPoint obsahuje důležité vlastnosti.  

Action představuje událost, která nastala. Uživatel se dotkl obrazovky (TouchAction.Down), 

pohyboval prstem po obrazovce (TouchAction.Move) nebo se přestal dotýkat 

(TouchAction.Up). 

Position určuje pozici dotyku pomoci X a Y souřadnicích, které jsou relativní vzhledem 

k objektu, který byl předan jako argument funkcím GetPrimaryTouchPoint či GetTouchPoints. 

TouchDevice.DirectlyOver identifikuje UI element, na kterém se provedl dotyk. 

Mějme například nadefinovaný objekt elipsy s modrou výplní. Pokud uděláme „dotyk“ mimo 

elipsu, nestane se nic. Pokud se „dotkneme“ přímo elipsy, pak se změní její výplň na červenou. 
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<Ellipse x:Name="Ring"  
                     Fill="Blue"  
                     Width="200"  
                     Height="200" /> 
 
void Touch_FrameReported(object sender, TouchFrameEventArgs e) 
{ 
    var touchPoint = e.GetPrimaryTouchPoint(null); 

 
if (touchPoint.Action == TouchAction.Down &&  

touchPoint.TouchDevice.DirectlyOver == this.Ring) 
            { 
                this.Ring.Fill = new SolidColorBrush(Colors.Red); 
            } 
} 

 Pokud bychom ale na reálném zařízení udělali dotyk mimo elipsu a následně druhým prstem 

se dotkly elipsy, nestalo by se nic. Elipsa by nezměnila svou výplň. Je to z toho důvodu, že 

metoda GetPrimaryTouchPoint vrací pouze jeden objekt TouchPoint, který představuje první 

dotyk, který nastal. GetPrimaryTouchPoint přijímá argument, který určuje relativní souřadnici 

k předanému objektu. Pokud použijeme null jako argument, pak použijeme absolutní 

souřadnice. 

Chceme-li vrátit všechny dotyky, které nastaly, musíme zavolat metodu GetTouchPoints, která 

vrací kolekci objektů TouchPoint a každý z nich představuje jeden dotyk. 

Každý objekt UIElement (např. tlačítko, popisek) podporuje dále následující události. 

ManipulationStarted Nastane, když se s objektem začne 

manipulovat (změna velikosti, přesun). 

ManipulationCompleted Vyvolá se, pokud je manipulace 

ukončena. 

ManipulationDelta Vyvolává se, jakmile dochází 

k samotné manipulaci. 

Tap Když se uživatel objektu dotkne. 

Double-Tap Nastane, jakmile uživatel na objekt 

poklepá. 

Hold Když se uživatel dotkne objektu a drží 

na něm prst. 

 

Detailní příklady lze nalézt na blogu od autora Jeffa Prosise 

http://www.wintellect.com/CS/blogs/jprosise/archive/2011/01/14/building-

touch-interfaces-for-windows-phones-part-1.aspx 

 

http://www.wintellect.com/CS/blogs/jprosise/archive/2011/01/14/building-touch-interfaces-for-windows-phones-part-1.aspx
http://www.wintellect.com/CS/blogs/jprosise/archive/2011/01/14/building-touch-interfaces-for-windows-phones-part-1.aspx
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Databinding 

Databinding je velice důležitým mechanismem při tvorbě XAML aplikací. Umožňuje navázat 

vlastnost XAML elementu na nějaký zdroj dat a poté tento zdroj dat zobrazit v daném XAML 

elementu. Pokud XAML element je i komponentou, která dokáže měnit svůj obsah, tak je 

možné nastavení takové komponenty tak, aby svůj obsah posílal zpátky do zdroje. 

 

Chceme-li navázat nějaký XAML element na zdroj dat, musíme použít rozšíření Binding. Pokud 

bychom chtěli například navázat vlastnost Text elementu TextBlock na zdroj dat s názvem 

FullName, vypadal by zápis následovně: 

<TextBlock Text="{Binding FullName, Source={StaticResource PersonData}}"/>  

Binding je klíčové slovo, které oznamuje, že daná vlastnost se bude vázat na zdroj dat. Název 

vlastnosti, na kterou se budeme vázat, se nazývá FullName. Tato vlastnost zdroje musí být 

veřejná. Dále je zde uvedený i samotný zdroj dat, kterými jsou PersonData. 

Pokud si představíme, že zdroj dat PersonData obsahuje informace o osobě jako je jméno, 

příjmení, celé jméno, email, adresa apod. a tyto data budeme chtít zobrazit na stránce, může 

se zdát, že duplikování zdroje je poněkud nešťastné. 

<TextBlock Text="{Binding FirstName, Source={StaticResource PersonData}}" /> 
<TextBlock Text="{Binding LastName, Source={StaticResource PersonData}}" /> 
<TextBlock Text="{Binding FullName, Source={StaticResource PersonData}}" /> 
<TextBlock Text="{Binding Email, Source={StaticResource PersonData}}" />  

Pokud budeme chtít v budoucnu změnit takový zdroj dat, museli bychom projít každý takto 

navázaný element a daný zdroj upravit. Naštěstí vývojáři i na tyto možné problémy mysleli a 

pro tyto účely připravili vlastnost DataContext. V našem případě můžeme použít DataContext 

na nějakém rodičovském elementu (StackPanel, Grid apod.) a všechny jeho potomci budou 

sdílet stejný DataContext. Není nutné tak stále definovat zdroj dat, ale stačí pouze určit o jakou 

vlastnost zdroje dat máme zájem. 
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<StackPanel DataContext="{StaticResource PersonData}"> 
     <TextBlock Text="{Binding FirstName}" /> 
 <TextBlock Text="{Binding LastName}" /> 
 <TextBlock Text="{Binding FullName}" /> 
 <TextBlock Text="{Binding Email}" /> 
</StackPanel>  

Způsoby databindingu 

Databinding obsahuje celkově tři způsoby, které můžeme použít při navázání na zdroj dat. 

OneTime Získá data ze zdroje pouze při prvním navázání se zdrojem dat. 

 

OneWay Je to výchozím módem bindingu. Jakmile se zdroj dat změní, tak je 

tato změna reflektována i do navázaného XAML elementu. 

TwoWay Získává data ze zdroje, nicméně umožňuje také změněná data posílat 

zpátky do zdroje. Obvykle k tomuto přenesení změn dochází při 

ztracení zaměření na komponentu (Lost Focus event) 

K určení způsobu bindingu se používá klíčové slovo Mode, které je nastaveno na jednu ze tří 

hodnot. 

<TextBlock Text="{Binding FirstName, Mode=OneTime}" /> 
<TextBlock Text="{Binding LastName, Mode=OneWay}" /> 
<TextBlock Text="{Binding FullName, Mode=TwoWay}" />  

Ačkoliv všechny zmíněné způsoby Databindingu využívají reflexi, stále je nutné implementovat 

ve zdrojové třídě rozhraní INotifyPropertyChanged. Pomoci tohoto rozhraní informuje všechny 

navázané elementy o nastalé změně a následně se provede aktualizace dat na navázaných 

elementech. 

Formát databindingu 

Při provádění Databindingu můžeme dospět k tomu, že potřebujeme data v jiném formátu než 

v tom, které nám poskytuje zdroj dat.  

<TextBlock Text="{Binding Price, Mode=OneTime, StringFormat= Save 
{0:c}, FallbackValue='0', TargetNullValue='0'}" />  

Dejme tomu, že vlastnost Price máme definovanou jako datový typ double. Pak pomocí 

StringFormat tuto hodnotu převedeme na námi požadovaný řetězec.  

TargetNullValue se použije v případě, kdy navázání na vlastnost proběhlo úspěšně, nicméně 

zdrojová vlastnost má hodnotu null. A jelikož null nechceme v aplikaci zobrazit, tak použijeme 

nějaký jiný vhodný zástupný znak, který bude zobrazen na místo hodnoty null. 

FallbackValue se použije v případě, že Databinding selhal. 
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Element to Element binding 

Pomocí tohoto typu Databindingu můžeme definovat jako zdroj dat jiný XAML element. 

<Slider Minimum="10" Maximum="99" x:Name="mySlider" /> 
<TextBox FontSize="{Binding Value, ElementName= mySlider}" Text="Size me" />  

Konvertory 

Při Databindingu se může stát, že typ navázaného zdroje dat neodpovídá datovému typu, který 

očekává XAML element. Pokud například řešíme viditelnost XAML elementu, který očekává 

hodnotu z výčtu Visibility a zdroj dat nám poskytuje pouze booleovskou hodnotu pro viditelný 

(true) resp. skrytý (false), je nutné zavést konvertor, který danou booleovskou hodnotu převede 

na odpovídající hodnotu typu Visibility. 

Konvertor musí implementovat rozhraní IValueConverter, která obsahuje dvě metody Convert 

a ConvertBack. Tyto metody neslouží k ničemu jinému než ke konverzi ze zdroje resp. zpátky 

do zdroje dat. 

[ValueConversion(typeof(bool), typeof(Visibility))]  

public sealed class BoolToVisibilityConverter : IValueConverter 

{ 

  public Visibility TrueValue { get; set; } 

  public Visibility FalseValue { get; set; } 

 

  public BoolToVisibilityConverter() 

  { 

    // set defaults 

    TrueValue = Visibility.Visible; 

    FalseValue = Visibility.Collapsed; 

  } 

 

  public object Convert(object value, Type targetType,  

      object parameter, CultureInfo culture) 

  { 

    if (!(value is bool)) 

      return null; 

    return (bool)value ? TrueValue : FalseValue;     

  } 

 

  public object ConvertBack(object value, Type targetType,  

      object parameter, CultureInfo culture) 

  { 

    if (Equals(value, TrueValue)) 

      return true; 

    if (Equals(value, FalseValue)) 

      return false; 

    return null; 

  } 

}  
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Konvertory poté obvykle definujeme na úrovni aplikačních zdrojů (application resources). 

<Application  
    x:Class="PhoneApp1.App" 
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"        
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 
    xmlns:phone="clr-namespace:Microsoft.Phone.Controls;assembly=Microsoft.Phone" 
    xmlns:shell="clr-namespace:Microsoft.Phone.Shell;assembly=Microsoft.Phone" 
    xmlns:local="clr-namespace:PhoneApp1"> 
  
    <!--Application Resources--> 
    <Application.Resources> 
 <local:BoolToVisibilityConverter x:Key="boolToVisibilityConverter" /> 
    </Application.Resources> 
</Application>  

V rámci samotného Databindingu pak přes klíčové slovo Converter nastavíme nově vytvořený 

konvertor. Jakmile čte element data ze zdroje, tak je volána metoda Convert. Opačně při 

aktualizaci dat do zdroje je volána metoda ConvertBack. 

<StackPanel Visibility="{Binding IsVisible,  
   Converter={StaticResource boolToVisibilityConverter}}"> 
 <TextBox x:Name="InputBox" /> 
 <TextBlock Text="{Binding Value, ElementName=InputBox}" /> 
</StackPanel>  

Otázky 

 K čemu je vhodný Databinding? 

 Jaké způsoby Databindingu máme k dispozici? 

 K čemu slouží binding mezi dvěma XAML elementy (Element to Element binding)? 

 Jak bychom postupovali, chtěli bychom změnit datový typ zdroje na datový typ vhodný pro 

navázaný XAML element? 

 Z které třídy musíme dědit, chceme-li si napsat vlastní konvertor? 
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Speciální funkce přístroje 

Vibrace 

Jak evokuje název funkce přístroje, tak vibrace uvedou zařízení do vibrování. Vibrace bychom 

měli používat velice opatrně a jedině tam, kde se to opravdu hodí. Musíme myslet na to, že 

vibrace má výrazný vliv na živostnost baterie. Pro práci s vibrací nám poslouží třída 

VibrateController, která se nachází ve jmenném prostoru Microsoft.Devices. 

  private void VibratePlease_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
  { 
       VibrateController.Default.Start(TimeSpan.FromMilliseconds(15)); 
  }  

VibrateController a statická vlastnost Default vrací instanci třídy VibrateController. 

VibrateController definuje dvě metody, a to Start a Stop. Metoda Start slouží k aktivaci vibrace 

a metoda Stop zase pro ukončení vibrace. Nejčastěji se však používá pouze metoda Start, které 

je předáno ve formě argumentu doba, po kterou má přístroj vibrovat. 

Zvuk 

Chceme-li v přístroji přehrát nějakou zvukovou stopu, můžeme k tomuto účelu použít třídu 

MediaElement. MediaElement se definuje v rámci XAML kódu, nemá však žádné uživatelské 

rozhraní a proto není v rámci uživatelského rozhraní vidět. 

<MediaElement x:Name="Sound" AutoPlay="False" Source="/zvuk.wma" />  

Důležité vlastnosti, které lze v rámci MediaElementu nastavit jsou vlastnosti Source, která je 

zdrojem zvukové stopy, dále je AutoPlay. Pokud je vlastnost AutoPlay nastavena na hodnotu 

False, pak o přehrání zvuku se musíme postarat v kódu na pozadí. Pokud by byla hodnota 

nastavena na True, došlo by k přehrání zvukové stopy po načtení stránky aplikace. 

Komponenta MediaElement je schopna přehrát soubory ve formátu WAV, WMA, AAC a MP3. 

Kromě výše uvedeného disponuje tento element řadou funkcionalit, pomocí které můžeme 

zvukový soubor ovládat. Jedná se o funkcionalitu pro zapnutí přehrávání Play, pro jeho 

ukončení Stop, pro určení pozice ve zvukovém souboru Position apod. 

 

this.Loaded += (s, e) => { Sound.Play(); };  

Alarmy 

Alarmy (Alarms) umožňují notifikovat uživatele ve formě zprávy o nastalých událostech 

v aplikaci. Uživatel může na tuto zprávu kliknout a po kliknutí bude navigován do aplikace. 
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Alarm může uživatel také uspat (snooze) nebo „odmítnout“ (dismiss). Daný alarm může 

definovat i zvukovou stopu, která má být přehrána v případě spuštění. 

Pro vytvoření nové instance alarmu slouží třída Alarm. Každý alarm musí mít definované 

unikátní jméno v rámci aplikace. Vlastnosti, které se v rámci třídy Alarm běžně nastavují, jsou 

BeginTime, který určuje přesný čas, kdy se má samotný alarm spustit. Dále je to Content, který 

definuje obsah, jenž se zobrazí pod titulkem alarmu. Vlastnost Sound očekává URI zvukové 

souboru, který bude přehrán, jakmile dojde ke spuštění alarmu. 

 

Alarm alarm = new Alarm(Guid.NewGuid().ToString()) 
            { 
                BeginTime = DateTime.Parse("2013-5-2T20:56"), 
                Content = "Obsah alarmu" 
            }; 
 
ScheduledActionService.Add(alarm);  

 

Nezbytným krokem je zaregistrováni nově vzniklého alarmu do služby ScheduledActionService. 

Kromě toho lze nastavit pomocí další vlastnosti ReccurenceType, která přijímá výčtovou 

hodnotu ReccurenceInterval, periodu spuštění alarmu. Vlastnost ExpirationTime určuje dobu 

expirace alarmu.  

 

Upomínky 

Upomínky (Reminders) jsou ve své podstatě velice podobné alarmům.  Navíc oproti alarmům 

lze definovat i vlastní titulek. Z běžné funkcionality může uživatel zadat na jak dlouho se má 

upomínka uspat (snooze) a po stisknutí na upomínku se mohou taktéž posílat dat do aplikace, 

která je vlastníkem upomínky. Co není v rámci upomínky možné, je definice vlastního 

zvukového souboru. 

Při vytváření upomínky postupujeme velice podobně jako v případě alarmu.  
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Vytvoříme se novou instanci třídy Reminder. I jako v případě alarmu, i upomínka potřebuje své 

unikátní jméno v rámci aplikace. Nejčastěji se tak používá GUID. Vlastnosti BeginTime a Content 

dělají přesně to, co dělají v alarmu. Nastavují tedy čas, kdy se má upomínka spustit a obsah 

samotné upomínky. Vlastnost Title nám umožňuje nastavit název titulku. NavigationUri určuje 

stránku v aplikace, kde se po kliknutí na upomínku má uživatel navigovat. 

Reminder reminder = new Reminder(Guid.NewGuid().ToString()) 
            { 
                BeginTime = DateTime.Now.AddMinutes(1), 
                Title = "Upominka", 
                Content = "Obsah upominky", 
                NavigationUri = new Uri("/MainPage.xaml", UriKind.Relative) 
            }; 
  
ScheduledActionService.Add(reminder);  

Pro správné nastavené upomínky je nutné ji zaregistrovat do služby ScheduledActionService. 

 

ScheduledActionService 

Třída ScheduledActionService nám umožňuje přistupovat k již zaregistrovaným alarmům a 

připomínkám. Generická metoda GetActions<T> vrací všechny zaregistrované objekty podle 

typu T. Metoda Remove() odstraní zaregistrovaný alarm nebo upomínku podle jejího 

unikátního jména. Konečně metoda Find() nám umožňuje alarm či upomínku vyhledávat. Opět 

parametrem je unikátní jméno. 

var alarms = ScheduledActionService.GetActions<Alarm>();  

Média a obrázky 

V rámci aplikace můžeme přistupovat k uživatelským datum, které se nacházejí v rozcestnících 

(hub) pro média a obrázky. Aplikace může být taktéž do těchto rozcestníků zaintegrována. 
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Hudba 

Pakliže chceme pracovat s hudebními soubory, které se nacházejí v rozcestníku pro hudbu, 

můžeme použít třídu MediaLibrary, která se nachází ve jmenném prostoru 

Microsoft.Xna.Framework. MediaLibrary implementuje rozhraní IDisposable, takže je vhodné 

přistupovat ke zdrojům pomocí příkazu using. 

using (var lib = new MediaLibrary()){}  

 

 

 

 

Některé vybrané vlastnosti třídy MediaLibrary pro hudbu 

Artist Tato vlastnost zpřístupňuje autory dané skladby 

Album Je kolekce skladeb od jednoho či více autorů 

Song Je samotná skladba 

Genre Určuje, do které kategorie se daná skladba či album řadí 

Playlist Uživatelsky definovaný seznam skladeb 

using (var lib = new MediaLibrary()) 
{ 
      foreach (var song in lib.Songs) 
      { 
           songNames.Add(song.Name); 
      } 
}  
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Obrázky 

Pomocí třídy MediaLibrary můžeme přistupovat také k obrázkům, které má uživatel v přístroji.  

Vybrané vlastnosti, které lze použít při práci s obrázky. 

 using (var lib = new MediaLibrary()) 
 { 
       foreach (var picture in lib.Pictures) 
       { 
           pictureNames.Add(picture.Name); 
       } 
 }  

Pictures Vrací kolekci všech obrázků, které se nacházejí v knihovně. 

SavedPictures Vrací obrázky, které jsou uloženy v adresáři Saved Pictures. 

RootPictureAlbum Je to kořenový adresář všech obrázků. 

Pomocí třídy Picture lze zjistit řadu informací o daném obrázku. Může se jednat o jméno, 

velikost obrázku a do kterého alba se obrázek řadí. Pro získání určitého obrázku použijeme 

metodu GetImage(). 

 using (var lib = new MediaLibrary()) 
 { 
         foreach (var picture in lib.Pictures) 
         { 
               Stream imgStream = picture.GetImage(); 
         } 
 }  

Práce s kamerou 

Pro pokročilejší práci s kamerou přístroje můžeme použít třídu PhotoCamera. 

Většina funkcionality kamery není dostupná, dokud se nevyvolá událost Initialized. Jakmile 

dojde k vyvolání této události, musíme ověřit, zda spojení s kamerou proběhlo úspěšně. O 

úspěšnosti navázání spojení s kamerou se dozvíme přes argumentovou vlastnost Succeeded, 

která vrací hodnotu True pokud bylo vše v pořádku. 

  PhotoCamera camera = new PhotoCamera(); 
  camera.Initialized += (s, e) => { 
                if (e.Succeeded) 
                { 
                   // nasleduje dalsi kod  
                } 
            };  
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Metoda CaptureImage umožňuje získat obrázek z kamery přístroje. Přičemž po dokončení této 

metody jsou vyvolány události CaptureImageAvailable a CaptureThumbnailAvailable. Obě 

události pracují s obrázkem ve formě streamu. Událost tento stream zpřístupňuje pomoci 

vlastnosti argumentu ImageStream. 

Chceme-li reagovat na stisk hardwarového tlačítka kamery, můžeme využít události, které 

zpřístupňuje třída CameraButtons. 

ShutterKeyPress Tato událost nastane, když uživatel zmáčkne 

hardwarové tlačítko kamery. 

ShutterKeyHalfPressed Událost nastane v případě, že uživatel částečně 

zmáčkne tlačítko kamery, většinou pro účely zaostření. 

ShutterKeyRelease Událost nastane, když uživatel uvolní tlačítko po 

předchozím zmačknutím tlačítka kamery. Tato událost 

není ovšem vyvolána v případě předchozího 

částečného zmačknutí. 

CameraButtons.ShutterKeyPressed += (s, e) => TakePicture(); 
CameraButtons.ShutterKeyHalfPressed += (s, e) => DoZoom(); 
CameraButtons.ShutterKeyReleased += (s, e) => ApplyFilter();  

Práce se schránkou 

Clipboard API zpřístupňuje schránku pro kopírování resp. pro vkládání textu. Třída, která 

schránku zpřístupňuje, se nazývá Clipboard.  

  Clipboard.SetText("Text do schranky"); 
  
  if (Clipboard.ContainsText()) 
  { 
             
  }  

Clipboard obsahuje tři základní metody. 

SetText Tato metoda nastaví textovou hodnotu do schránky. 

ContainsText Metoda prověřuje pouze to, jestli je nějaký text ve schránce 

dostupný. 

GetText Metoda pouze ve třídě Clipboard existuje, nicméně se nedá 

použít ve Windows Phone. Přímé čtení ze schránky totiž 

porušuje bezpečností pravidla a při pokusu o čtení takových 

dat dojde k výjimce (Security exception) 
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Kontakty 

Ke kontaktům můžeme přistupovat pouze v režimu pro čtení. Záznamy nemůže jakýkoliv 

způsobem měnit. 

Třída, která kontakty zpřístupní, se nazývá Contacts a nachází se ve jmenném prostoru 

Microsoft.Phone.UserData.  

Asynchronní metoda Search() prohledává kontakty v přístroji. Signatura metody definuje tři 

parametry, které při hledání kontaktů používáme. Prvním je filtrovací řetězec, dále je to typ 

filtrování a objekt, který je předán do události CompletedEvent. První dva parametry většinou 

slouží pro základní filtrování nad vracenými daty. 

Pokud bychom například chtěli hledat kontakt podle určitého jména, vypadal by zápis 

následovně. 

Contacts contacts = new Contacts(); 
  
contacts.SearchCompleted += (s, e) => { 
      IEnumerable<Contact> contactList = e.Results; 
}; 
  
contacts.SearchAsync("David", FilterKind.DisplayName, null); 

 
 

Výčet FilterKind může nabývat následující hodnot. 

None Nebude použito žádného filtrování, přičemž první parametr 

metody je ignorován. 

DisplayName Kontakt bude vyhledáván na základě jména kontaktu. 

EmailAddress Kontakt bude vyhledáván na základě emailové adresy. 

PhoneNumber Kontakt bude vyhledáván na základě zadaného telefonního 

čísla. 

PinnedToStart Je vyhledáván kontakt, který je umístěný na startovací 

obrazovce. První parametr je ignorován. 

Tasky 

Operační systém Windows Phone obsahuje velké množství funkcionality řešící různé specifické 

úkoly. Například se může jednat o práci s Bing mapami, přístup ke kameře apod. Aby mohla 

aplikace využívat těchto funkcionalit, nabízí Windows Phone tzv. tasky, chcete-li úlohy. Tyto 
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tasky dále dělíme na typ Launcher a Chooser. Prvně jmenována skupina je založena na tom, že 

je uživatel navigován do jiné části systému s cílem splnění nějaké úlohy. Například zobrazení 

webového prohlížeče. Naopak Choosers slouží pro získání určitých informací. Potřebujeme 

vybrat emailovou adresu, pak použijeme příslušný Chooser. 

Launchers 

BingMapTask Zobrazí se Bing mapy na základě vyhledávání či 

přímého zadání souřadnic. 

EmailComposeTask Zobrazí se okno pro vytvoření nové emailové zprávy. 

MarketplaceSearchTask Zobrazí se vyhledávací stránka pro Marketplace. 

PhoneCallTask Zobrazí stránku pro uskutečnění nového hovoru. 

SearchTask Zobrazí stránku pro hledání informací v rámci 

přístroje. 

WebBrowserTask Zobrazí integrovaný webový prohlížeč. 

SmsComposeTask Zobrazí stránku pro vytvoření nové SMS zprávy. 

Vytvoření nového tasku typu Launcher je velice podobný pro všechny typy. Vytvoří se instance 

daného Launcheru, nastaví se jeho vlastnosti a následně se zavolá metoda Show(). 

var emailTask = new EmailComposeTask(); 
emailTask.To = "recepient@email.com"; 
emailTask.Subject = "Secret message"; 
emailTask.Body = "This is a very secret content"; 
             
emailTask.Show();  
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Choosers 

AddressChooserTask Umožňuje výběr adresy uživatele ze seznamu. 

CameraCaptureTask Spustí kameru pro získání obrázku z kamery a 

daný obrázek je navrácen zpět do aplikace. 

EmailAddressChooserTask Umožňuje výběr existující emailové adresy a tato 

adresa je navrácena do aplikace. 

PhoneNumberChooserTask Umožňuje výběr telefonního čísla ze seznamu a 

navrátí jej do aplikace. 

SavesContactTask Umožňuje uložit nový kontakt do adresáře. 

SaveEmailAddressTask Umožňuje uložit emailovou adresu do adresáře a 

nově uložený email je navrácen do aplikace. 

SavePhoneNumberTask Umožňuje uložit nové telefonní číslo do adresáře 

a nově uložené číslo je navráceno zpět do 

aplikace. 

Choosers a práce s nimi probíhá velice podobně jako s Launchers. Jediný rozdíl je v tom, že po 

vykonání se vrací nově vzniklé data. Každý Chooser obsahuje událost Completed, která je 

vyvolána jakmile Chooser je ukončen. 

V události je nutné zkontrolovat, zda Chooser byl úspěšně dokončen či nikoliv. To lze 

zkontrolovat pomoci vlastností Error a TaskResult, přičemž Null hodnota u vlastnosti Error a 

výčtová hodnota TaskResult.Ok indikují to, že Chooser proběhl úspěšně. 

 var phoneChooser = new PhoneNumberChooserTask(); 
  
 phoneChooser.Show(); 
  
 phoneChooser.Completed += (s, e) => { 
       string phoneNumber = e.PhoneNumber; 
 };  

Otázky 

 Jaký je rozdíl mezi Chooser a Launcher? 

 K čemu slouží třída ScheduledActionService? 

 Kterou komponentu lze použít pro přehrání zvukového záznamu? 

 K čemu slouží třída ClipBoard? 

 Která třída nám zpřístupňuje pokročilejší funkce kamery? 
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Izolované uložiště 

Každá aplikace má přidělenou privátní část v souborovém systému operačního systému. 

Všechny data, která jsou uložena v rámci tohoto privátního úložiště, jsou výhradně určena pro 

danou aplikaci a žádná jiná aplikace nemá k těmto datům přístup. Jakmile si uživatel nainstaluje 

aplikaci, je automaticky pro ni alokováno místo v souborovém systému. Naopak, pokud uživatel 

aplikaci odinstaluje, tak i všechny data, která se nachází v tomto izolovaném úložišti, jsou 

smazána.  

Pro práci s izolovaným uložištěm (Isolated Storage) slouží třída IsolatedStorageFile ze 

jmenného prostoru System.IO.IsolatedStorage. Třída IsolatedStorageFile obsahuje statickou 

metodu GetUserStoreForApplication(), pomoci které získáme přístup do izolovaného úložiště 

aplikace. Třída IsolatedStorageFile implementuje rozhraní IDisposable a proto je vhodné ji 

používat společně s klauzulí using. 

Pomocí IsolatedStorageFile třídy můžeme vytvářet resp. číst soubory nebo adresáře. Kód pro 

vytvoření nového souboru v izolovaném úložišti by mohl vypadat následovně. 

using (IsolatedStorageFile isf = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication()) 
{ 
                 
}  

Pro čtení ze souboru, který se nachází v izolovaném úložišti, použijeme metodu OpenFile(). 

using (IsolatedStorageFile isf = IsolatedStorageFile.GetUserStoreForApplication()) 
{ 
  using (IsolatedStorageFileStream file = isf.OpenFile("file.txt", FileMode.Open)) 
  { 
       StreamReader str = new StreamReader(file); 
       var line = str.ReadToEnd(); 
       str.Close(); 
  } 
}  

Při testování izolovaného úložiště v emulátoru dochází k smazání úložiště ve dvou 

případech. První případ nastane, pokud restartujeme emulátor. Druhý případ 

nastane, pokud z Visual Studia provedeme „Clean Build“. 
 

Otázky 

 K čemu slouží izolované úložiště? 

 Která třída poskytuje přístup k izolovanému uložišti? 

 Může mít aplikace přístup do izolovaného úložiště jiné aplikace? 

 Kdy je izolované uložiště vytvořeno? 

 Co se stane s úložištěm, když dojde k odinstalování aplikace? 
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Úvod do webových služeb 

Aplikace určené pro mobilní zařízení velice často ke své činnosti využívají zdroje, které se 

nacházejí mimo přístroj. Může se jednat například o různé webové služby, které aplikacím 

poskytují svá data a následně tyto data jsou interpretována v aplikaci. 

Každá takové webové volání implementuje asynchronní model, aby byl zachovaný plynulý 

uživatelský zážitek. 

Internetová konektivita 

Ke zjištění stavu konektivity do sítě můžeme použít třídu DeviceNetworkInformation, která 

zpřístupňuje informace o stavu připojení do sítě. 

IsNetworkAvailable Vrací hodnotu true/false podle toho, zda je nějaké 

připojení k síti dostupno. 

IsWifiEnabled Vrací hodnotu true/false podle toho, zda zařízení 

ma povoleno Wi-Fi připojení. 

IsCellularDataEnabled Vrací hodnotu true/false podle toho, zda zařízení 

má povolený mobilní přenos dat, je to tedy 

protipól přenosu dat přes Wi-Fi. 

if (DeviceNetworkInformation.IsNetworkAvailable){}  

Kromě toho třída DeviceNetworkInformation poskytuje událost NetworkAvailabilityChanged, 

která je vyvolána, když dojde ke změně v připojení. Pomoci argumentu 

NetworkNotificationEventArgs lze zjistit typ internetového připojení. 

DeviceNetworkInformation.NetworkAvailabilityChanged +=  
   DeviceNetworkInformation_NetworkAvailabilityChanged; 
 
void DeviceNetworkInformation_NetworkAvailabilityChanged(object sender,  
      NetworkNotificationEventArgs e) 
{ 
 if (e.NotificationType == NetworkNotificationType.InterfaceConnected) 
        { 
                    string status = "Network is available"; 
        } 
}  

WebClient 

Jednou ze základních tříd sloužící pro práci s webovými zdroji je třída WebClient. Třída 

WebClient obsahuje asynchronní metody, které se poznají podle postfixu Async. Tyto metody 
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jsou vykonány asynchronně a po dokončení takové metody dojde k vyvolání příslušné události. 

Události mají postfix Completed. Máme-li například metodu DownloadStringAsync, tak po 

dokončení této metody je vyvolána událost DownloadStringCompleted, kde můžeme napsat 

vhodný obsluhující kód. 

WebClient client = new WebClient(); 
  
client.DownloadStringCompleted += (s, e) => { 
       if (e.Error == null) 
       { 
                string feed = e.Result; 
       } 
}; 
  
client.DownloadStringAsync(new Uri("http://somewebsite.com/rss"));  

O úspěšnosti volání metody se můžeme přesvědčit prostřednictvím vlastnosti Error. Pokud je 

tato vlastnost rovna Null, pak volání metody proběhlo úspěšně bez chyb. 

WebClient nabízí i jiné metody pro práci s webovými zdroji. OpenRead slouží pro práci 

s binárním proudem (streamem), UploadString zase zasílá textový řetězec serveru. 

Webové služby 

V následujícím příkladu se pomoci webových služeb připojíme k službě, která umožňuje 

konvertovat teplotu ve stupních Celsia na odpovídající stupně Fahrenheita a naopak. Tato 

webová služba se nachází na adrese 

http://www.w3schools.com/webservices/tempconvert.asmx. 

 Vytvoříme si nový projekt, kde vybereme šablonu Windows Phone App pod jazykem 

C#. Vhodně projekt pojmenujeme a potvrdíme tlačítkem OK. 

 Po vygenerování projektu otevřeme hlavní okno aplikace MainPage.xaml. 

 Provedeme menší úpravy s textem, který se zobrazí na hlavní stránce aplikace, aby 

odpovídal našemu řešení problému.  

 

 <!--TitlePanel contains the name of the application and page title--> 
 <StackPanel x:Name="TitlePanel" Grid.Row="0" Margin="12,17,0,28"> 
            <TextBlock x:Name="ApplicationTitle" Text="Konvertor"  
        Style="{StaticResource PhoneTextNormalStyle}"/> 
            <TextBlock x:Name="PageTitle" Text="Teplota"  
                       Margin="9,-7,0,0"  
                       Style="{StaticResource PhoneTextTitle1Style}"/> 
 </StackPanel> 

 

 Do hlavní obrazovky resp. do komponenty Grid přidáme komponentu TextBox, 

která bude sloužit jako vstup pro zadání stupně teploty. 
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<!--ContentPanel - place additional content here--> 
<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 
 <StackPanel> 
  <TextBox x:Name="ZadanaTeplota" /> 
 </StackPanel> 
</Grid> 

 

 Dále přidáme komponentu RadioButton pro přepínání mezi typy konverzí. 

<!--ContentPanel - place additional content here--> 
<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 
 <StackPanel> 
  <TextBox x:Name="ZadanaTeplota" /> 
  <RadioButton x:Name="CtF" GroupName="Temp"  
               Content="Celsium -> Fahrenheit"  
        IsChecked="true" /> 
  <RadioButton x:Name="FtC" GroupName="Temp"  
                              Content="Fahrenheit -> Celsium" /> 
 </StackPanel> 
</Grid> 

 

 V neposlední řadě přidáme komponentu TextBlock pro zobrazení konverze a také 

tlačítko, které tuto konverzi spouští. 

<!--ContentPanel - place additional content here--> 
<Grid x:Name="ContentPanel" Grid.Row="1" Margin="12,0,12,0"> 
 <StackPanel> 
  <TextBox x:Name="ZadanaTeplota" /> 
  <RadioButton x:Name="CtF" GroupName="Temp"  
       Content="Celsium -> Fahrenheit"  
                             IsChecked="true" /> 
  <RadioButton x:Name="FtC" GroupName="Temp"  
       Content="Fahrenheit -> Celsium" /> 
  <Button Content="konvertuj" /> 
  <TextBlock x:Name="VyslednaKonverze" FontSize="48"  /> 
 </StackPanel> 
</Grid>   

 

 Máme připravené uživatelské rozraní a nyní je nutné přidat referenci na webovou 

službu a logiku, která vybranou konverzi provede. 

 Pro připojení k webovým službám použijeme položku Add Service Reference (Přidat 

referenci na službu) z kontextové nabídky projektu.  
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 Následně se nám otevře dialogové okno, kde zadáme adresu k webové službě a 

klikneme na tlačítko Go. Pro demonstraci příkladu jsme si vybrali webovou službu mající 

adresu http://www.w3schools.com/webservices/tempconvert.asmx. 

 Jakmile je webová služba nalezena, zobrazí se název služby v podokně Services (Služby). 

Název služby, který nás zajímá, má název TempConvert.  

 Poté pojmenujeme vhodně jmenný prostor (Namespace) pro službu, například 

TempConvertServices a potvrdíme tlačítkem OK. 

 

 

 Po přidání takové webové služby do projektu se nám automaticky vygeneruje potřebný 

kód, který je nutný pro korektní komunikaci se službou. 

 Třída, která je hlavním bodem pro komunikaci s webovou službou, obsahuje většinou 

ve svém názvu postfix Client. Pomoci této třídy můžeme přistupovat k webové službě. 

Všechna volání do webové služby opět probíhají asynchronně. 

http://www.w3schools.com/webservices/tempconvert.asmx
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 V rámci tlačítka přidáme událost Click a necháme si vygenerovat obslužný kód. 

<Button Content="konvertuj" Click="Button_Click" /> 

 

 V rámci obsluhy události přidáme kód pro konverzi. Vytvoříme si novou instanci třídy 

TempConvertSoapClient. Tato třída obsahuje metodu pro konvertování stupně Celsia 

na odpovídající stupně Fahrenheita a naopak, metody mají název 

CelsiusToFahrenheitAsync() a  FahrenheitToCelsiusAsync(). Všimněte si opět postfixu 

Async. Volání metody služby se provede asynchronně, tedy je nutné obsloužit příslušné 

události. Pokud volání webové službu je úspěšné, má vlastnost Error hodnotu Null. 

Výsledek lze poté vyčíst pomoci vlastnosti Result, která je také vrácena prostřednictvím 

objektu CelsiusToFahrenheitCompletedEventArgs. 
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private void Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
  // Nový klient, který je hlavním bodem při práci s webovou službou 
  var tempConvertorClient = new TempConvertSoapClient(); 
  
  // Zadaná teplota ze vstupu 
  string teplotaKeKonverzi = ZadanaTeplota.Text; 
  
  // Je-li vybraná konverze z Celsia do Fahrenheita 
  if ((bool)CtF.IsChecked) { 
  
    // zavolá se asynchronně metoda pro konverze z Celsia do Fahrenheita 
    tempConvertorClient.CelsiusToFahrenheitAsync(teplotaKeKonverzi); 
    // Po dokončení asynchronního volání se zavolá událost Completed 
    tempConvertorClient.CelsiusToFahrenheitCompleted += (s, a) => 
    { 
    // Pokud prroběhlo vše v pořádku, tak nastavíme text na výsledek 
       if (a.Error == null) 
       { 
           VyslednaKonverze.Text = a.Result; 
       } 
       else 
       { 
          // V případě chyby, alespoň informujeme uživatele 
          VyslednaKonverze.Text = "Pri konverzi doslo k chybe"; 
       } 
    }; 
 } 
 else 
 { 
    tempConvertorClient.FahrenheitToCelsiusAsync(teplotaKeKonverzi); 
  
    tempConvertorClient.FahrenheitToCelsiusCompleted += (s, a) => 
    { 
        if (a.Error == null) 
        { 
            VyslednaKonverze.Text = a.Result; 
        } 
        else 
        { 
          VyslednaKonverze.Text = "Pri konverzi doslo k chybe"; 
        } 
     }; 
  } 
} 

 
 

 V rámci konfiguračního souboru ServiceReference.ClientConfig webové služby můžeme 

zjistit adresu, kde se webová služba nachází. Adresa je definována v atributu address 

v elementu endpoint. 
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<configuration> 
    <system.serviceModel> 
        <bindings> 
            <basicHttpBinding> 
                <binding name="TempConvertSoap" maxBufferSize="2147483647"  
   maxReceivedMessageSize="2147483647"> 
                    <security mode="None" /> 
                </binding> 
            </basicHttpBinding> 
        </bindings> 
      <client> 
      <endpoint address="http://www.w3schools.com/webservices/tempconvert.asmx" 
          binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="TempConvertSoap" 
          contract="TempConvertServices.TempConvertSoap" name="TempConvertSoap" /> 
      </client> 
    </system.serviceModel> 
</configuration>  

Výsledná aplikace pak vypadá následovně: 

 

Otázky 

 Pomocí které třídy lze zjistit internetová konektivita? 

 K čemu slouží třída WebClient? 

 Proč se pracuje s asynchronním modelem při práci s webovými zdroji? 

 V jakém souboru je definována konfigurace webové služby? 

 Pomoci které metody lze zjistit, zda volání webové služby proběhlo v pořádku? 
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