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Abstrakt 
 

Jedním z cílů této bakalářské práce je seznámení se s technologií pro tvorbu 
webových aplikací ASP.NET a dalšími technologiemi, které využívají tuto technologii 
jako je například ADO.NET a další. Seznámení se s taky s novými technologiemi, které 
mají mnoho vylepšení a přispívají k jednodušší tvorbě webových aplikací a webových 
stránek. 

V dalším bodě byla vytvořena aplikace pomocí technologie ASP.NET, která by 
měla uplatnění v řídících systémech. Jednalo se o aplikaci modelu vodní elektrárny. Tato 
aplikace byla dále ještě implementováno do ASP.NET Starter Kit.  

 
Klí čová slova: ASP.NET, Starter Kit 
 
Abstract 
 

One of the aims of this bachelor project is to introduce the technology for making 
web applications ASP.NET and the other technologies, which use this technology, for 
example ADO.NET, etc as well as get to know with such new technologies, which have 
much improvements and make the creation of web applications and web sites easier. 

At the next point my own application by using ASP.NET has been created and 
implemented to the ASP.NET Starter Kit. This application – the model of the hydropower 
plant – would be used in the control systems.  
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Seznam použitých zkratek 
 
ADO …………… ActiveX Data Objects 
ADO.NET ……... ActiveX Data Object.NET 
AJAX ................. Asynchronous JavaScript and XML 
ASP …………… Active Server Pages 
ASP.NET ……… Active Server Pages.Network 
 CGI ……………  Common GateWay INterface 
CLR …………… Common Language Runtime (Běhové prostředí .NET) 
CLS …………… Common Language Specification (Společná jazyková specifikace) 
CMS …………… Content Management System  
CTS…………….. Common Type System 
DLL …………… Dynamic-link-library 
JIT ……………... just-in-time 
MSIL ………….. MicroSoft Intermediate Language 
MVC …………... Model-view-controler 
SQL...................... Structured Query Language 
UI ……………… User Interface 
WWW .................. World Wide Web 
XML …………… Extensible Markup Language – obecný značkovací jazyk 
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Úvod
 
 

V této bakalářské práci se zabývám problematikou vývoje webových aplikací. 
 Nejprve popisuji jednotlivé technologie a technologie zabývající se prácí z daty. Dále 
popisuji vývojové prostředí, které se uplatňuje při tvorbě webových aplikací. 
 

Ve druhém oddílu se zabývám problematikou nových technologií pro tvorbu 
webových aplikací a webových stránek. Tyto technologie pomáhají programátorům ve 
snazší tvorbě webových aplikací a stránek. 
 

V praktické části se zabývám popisem technologií, které byly potřeba pro 
vytvoření aplikace pro ovládání vodní elektrárny. Aplikace by měla představovat řídící 
systém, který je realizován pomocí technologie ASP.NET. Dále se zabývám popisem 
implementace projektu do aplikace Starter Kit. 
 

V další části se zabývám realizací programu pro ovládání modelu vodní 
elektrárny. Ten se skládá ze dvou částí. V první části je popsáno vytvořené uživatelské 
rozhranní, v druhé části je realizován simulátor elektrárny.  
 

V závěru jsem zhodnotil vytvořený program a prostudované technologie pro 
tvorbu webových aplikací a webových stránek. 
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1   Prostředky pro tvorbu WWW stránek  
 

V následující teorii si rozebereme prostředky pro tvorbu WWW stránek a jejich 
rozšíření. Dozvíme se o softwaru Visual Studio, ve kterém jsou implementovány jednotlivé 
komponenty, jako jsou (.NET Framework, ASP, ASP.NET, XML, ADO.NET, SQL 
Server). Vlastní tvorba WWW je pomocí ASP a novější technologií ASP.NET. WWW 
stránky nám umožňují zobrazovat data a pro práci s daty se využívá XML, ADO.NET a 
SQL Server.  
 
1.1   Microsoft Visual Studio 
 

Microsoft Visual Studio je vývojové prostředí od Microsoftu . Využívá se pro 
vývoj konzolových aplikací a aplikací s grafickým rozhranním spolu s Windows Forms 
aplikacemi, webovými stránkami, webovými aplikacemi a webovými službami, jak ve 
strojovém kódu, tak ve spravovaném kódu na platformách Microsoft Windows, Windows 
Mobile, Windows CE, .NET, .NET Compack Framework a Microsoft Silverlight. 
Obsahuje editor kódu a má zabudovaný debugger pracující jak na úrovni kódu , tak na 
úrovni stroje.  Visual Studio má v sobě zabudované nástroje pro designer formulářů pro 
tvorbu GUI aplikací, designer webu, tříd a databázových schémat. Umožňuje přidávat další 
funkce a vylepšení. Visual Studio podporuje tyto jazyky C/C++, VB.NET, C#, Chrome, 
F#, Python, Ruby, XML/XSLT, HTML/XHTML, JavaScript a CSS. [1] 
 
Architektura 
 

Do Visual Studia je možné přidávat různé rozšíření funkčnosti a vlastní studio 
nepodporuje žádný programovací jazyk nebo nástroj. Tato funkčnost je zabalena do 
balíčku VSPackage a má tři služby SVsSololution, SVsUIShell  a SVsShell. Balíček zvaný 
Language Service (jazyková služba) je použit pro podporu programovacích jazyků a 
definuje různé rozhranní, která implementuje VSPackage podpory pro různé funkčnosti 
(zvýraznění syntaxe, doplňování příkazů atd.). Jazykové služby mohou být 
implementovány jak ve strojovém, tak ve spravovaném kódu. [1] 
 
Edice 
 

Podle zvolených produktů je Visual Studio rozděleno do několika edic. Jednotlivé 
edice se liší podle podporovaných produktů, rozšiřujících funkcí, nebo obsahu nástrojů. 
Edice Visual Studia jsou Visual Studio Express, Visual Studio Standart, Visual Studio 
Professional, Visual Studio Tools for Office a Visual Studio Team Systém. [1] 
 
Verze Visual studia  
 
Visual Studio 97 
 

Bylo vydáno firmou Microsoft v roce 1997, kde poprvé spojil mnoho svých 
programovacích nástrojů dohromady. Vydány dvě verze Professional a Enterprise. 
Studio obsahovalo Visual Basic 5.0 a Visual C++ 5.0, Visual J++ 1.1 a Visual FoxPro 5.0. 
[1]   
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Visual Studio 6.0  
 

Vydáno v červnu 1998 pro verze Windows 9x. Visual Studiu 6.0 byla poslední 
verze Visual Basicu na základě COM a v dalších verzích jazyka je na základě  .NET. [1]   
 
Visual Studio .NET (2002) 
 

Visual Studio .NET zvané Rainier vydané v únoru 2002 mělo největší změnu 
v tom , že vývojové prostředí pro spravovaný kód používalo .NET Framework. 
Představeny nové programovací jazyky C# (C-sharp), Visual J# následovník J++. Visual 
Studio .NET může být použit pro tvorbu aplikací pro Windows, web a s rozšířením pro 
přenosná zařízení. [1] 
 
Visual Studio .NET 2003 
 

Toto studio Microsoft představil v dubnu 2003 pod názvem Everest. Obsahuje 
aktualizace .NET Framework 1.1, která podporuje tvorbu aplikací pro mobilní zařízení. [1] 
 
Visual Studio 2005 
 

Bylo vydáno v říjnu 2005 a nazvané Whidbey. V této verzi zanikla přípona .NET 
a byl aktualizován .NET Framework na 2.0, ASP.NET 2.0 a přidány některé nové typy 
projektů. [1] 
 
Visual Studio 2008 
 

Bylo představeno v listopadu 2007 a nazývalo se Orcas. Studio je zaměřeno na 
vývoj pro Windows Vista, Office 2007 a webových aplikací. Obsahuje nový .NET 
Framework 3.5, nové nástroje pro analýzu kódu. Dále se pracuje na Visual Studiu 2010. 
[1]   
 
1.2    .NET Framework 
 

.NET Framework je soubor tzv. knihoven. Jde o sbírku funkcí, které může využít 
každý program. Tyto knihovny usnadňují tvůrcům vývoj softwaru. Pokud však uživatel 
chce spustit program, který tyto knihovny využívá, musí mít knihovny na svém počítači 
nainstalované. Jádro .NET Framework je založené na principech objektově orientovaného 
programování a všechny základní služby zpřístupňuje široké škále programovacích jazyků. 
.NET Framework automaticky podporuje třídy, metody, vlastnosti, konstruktory, události 
atd. [2] 
 
Verze .NET Frameworku  
 

Bylo vydáno v několika verzích a to .NET Framewok 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 a 
nejnovější 3.5. V některých znich byly uvedeny nové jazyky. [3] 
 
Platformy .NET Framework  
 

- Microsoft .NET Framework pro osobní počítače s operačním systémem Microsoft  
Windows  
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- Microsoft .NET Compack Framework pro kapesní počítače a mobilní telefony 
- Microsoft .NET Micro Framework pro menší zařízení než kapesní počítače [3] 

 
Architektura .NET Framework 
 

.NET Framework je tvořen několika vrstvami. Na nejnižší úrovni se nachází 
Common Language Runtime (CLR) realizující základní infrastrukturu, na které je celý 
.NET Framework vybudován. Nad CLR se nachází knihovna Base Vlase Library a 
knihovna pro podporu přístupu k datům a práci s XML. Na nejvyšší úrovni .NET 
Framework jsou dvě knihovny usnadňující tvorbu webových aplikací a tvorbu klasických 
aplikací s uživatelským aplikací. Platforma .NET se snaží jazykovou nezávislost a proto 
.NET Framework také obsahuje část nazvanou Common Language Specification (CLS), 
která popisuje základní vlastnosti očekávané od všech programovacích jazyků na platformě 
.NET. Podporuje jazyky Visual Basic, C#, C++ a dalších. Architektura .NET Frameworku 
je zobrazena na obr. 1.1. [2] 
 

 
 
Obr. 1.1 Architektura .NET Framework 
 
CLR (Common Language Runtime)  
 

CLR si lze ztotožnit s pojmem virtuálního stroje. Jde o nové runtime prostředí pro 
běh .NET aplikací. Toto prostředí má výrazně zjednodušit vývoj aplikací, připravit 
robustní a bezpečné prostředí pro běh aplikací, podpořit velké množství programovacích 
jazyků zjednodušit nasazení a administraci aplikací. [2] 
 
CTS(Common Type System) 
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Je to sada datových operací, které se používají v mnoha programovacích jazycích. 
[2] 
 
CLS(Common Language Specification) 
 

CLS je to jazyková specifikace a deklarativně říká, jakým kritériím musí každý 
programovací jazyk vyhovovat, aby mohl být použit na platformě .NET Framework. [2] 
 
MSIL (MicroSoft Intermediate Language) 
  

MSIL je jazyk procesorově nezávislý a je velmi podobný assembleru, avšak na 
rozdíl od něj podporuje práci s objekty, volání virtuálních metod přímou manipulaci 
s prvky polí, nebo manipulaci s výjimkami. [2]  
 
Assembly 
 

Assembly, nebo-li seskupení, jedná se o kolekci jednoho nebo více souborů 
obsahující kód nebo zdroje kódu, která vytváří jeden logický celek. [2] 
 
Bezpečnost .NET Framework  
 

V .NET Framework je bezpečnostní systém založen na rolích. Kontrola 
bezpečnosti začíná již při nahrávání aplikace do paměti. Bezpečnost v .NET Framework se 
týká těchto oblastí typové bezpečnosti, identity kódu atd. [2] 
 
1.3    ASP 
 

ASP, nebo-li Aktive Server Pages, je dnes již poměrně stará technologie určená 
k vývoji webových stránek a aplikací. Nejde tedy o programovací jazyk, přesto si to velmi 
často směšujeme. Tato technologie byla vytvořena firmou Microsoft. Stránka v ASP je 
normální HTML soubor s příponou ASP. Uvnitř tohoto souboru jsou bloky ohraničené 
značkami <% a %> , uvnitř nichž se nachází programový kód v jazyce VBScript, nebo 
JScript. Tento kód se spustí na serveru a vygeneruje nějaký kus HTML, který se dosadí 
místo daného bloku kódu, a celé se to pošle klientovi do prohlížeče. Na obr. 1.2 je vidět 
struktura ASP stránek. [4] 
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Obr. 1.2 Struktura ASP stránek 
 
Předchůdci ASP 
 

Na začátku se na internetu používaly pouze statické stránky HTML. Dalším 
vývojem vznikla technologie DHTML, která měla na straně klienta dynamiku. Šlo 
výhradně jenom o klientskou dynamiku ne o aplikační dynamiku. Proto vznikla 
technologie CGI (Common GateWay INterface), která používala aplikační dynamiku. 
Nevýhodou CGI bylo, že každý HTML požadavek dává vzniknout novému procesu a po 
obsluze tohoto požadavku proces opět zaniká. Další technologie ISAPI má logiku aplikace 
nataženou do procesu pouze jednoú a nedochází k zátěži jako u CGI. Tato technologie dala 
základ technologii ASP (Aktive Server Pages), která byla představena v roce 1997. [5] 
 
Objekty a komponenty ASP 
 

Objekty komponenty v ASP vznikly z důvodu, že VBScript a JScript nejsou plně 
funkční jazyky a nestačí v situacích, kdy chceme vytvořit složitější stránky. V ASP se 
pracuje s Application, Session, Request, Response a Server objekty. Těmito objekty se 
manipuluje pomocí skriptovacího jazyka. Komponenty v ASP představují DLL knihovny, 
které existují mimo rámec ASP. [4] 
 
Nevýhody ASP 
 

Nevýhodou při způsobu vývoje webů je míchání HTML a programového kódu 
v souborech, což výrazně snižuje přehlednost a rozšiřitelnost. Nedokonalá podpora 
objektově orientovaného programování ztěžuje vývoj rozsáhlejších systémů a výkon je 
také nižší. [5]  
 
1.4    ASP.NET 
 

ASP.NET je součást .NET Frameworku firmy Microsoft pro tvorbu webových 
aplikací a služeb. Název ASP.NET je odvozen od starší technologie pro vývoj webů ASP, 
ale obě technologie jsou odlišné. [6] 
 
Principy ASP.NET 
 

ASP.NET je integrováno v .NET Frameworku a využívá jeho třídy stejně jako 
v jakémkoliv jiném druhu aplikace .NET. Vlastností ASP.NET je, že aplikace je vždy 
kompilována a skutečně je nemožné spouštět kód C# nebo VB.NET aniž by se předtím 
nezkompiloval. Kompilace má dvě etapy. V první se kód v C# zkompiluje do přechodného 
jazyka, který se nazývá MSIL(Microsoft Intermediate Language). Druhá úroveň kompilace 
nastává těsně předtím, než se stránka skutečně vykoná. V tomto okamžiku se kód  
zkompiluje do nativního nízko-úrovňového strojového kódu.  ASP.NET je založen na CLR 
(Common Language Runtime), který je sdílen všemi aplikacemi postavenými na .NET 
Frameworku. Je objektově orientované, protože kód má úplný přístup ke všem objektům v 
.NET Frameworku. [6] 
 
Verze ASP.NET 
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ASP.NET bylo vytvořeno v několika verzích ASP.NET 1.0, ASP.NET 1.1, a 
poslední verze ASP.NET 2.0. Nejnovější verze ASP.NET 2.0 má oproti starším možnost 
přidávání dalších tříd a některé z nich jsou ve zcela nových jmenných prostorech, které 
jsou určeny pro speciální činnosti. [7] 
 
ASP.NET se odlišuje od jiných platforem 
 

Nabízí úplný, objektově orientovaný  programovací model, který obsahuje 
architekturu řízenou událostmi, založenou na ovládacích prvcích, což způsobuje 
zapouzdřování kódu a jeho opětovné využívání. Je možné psát kód v jakémkoliv 
z podporovaných jazyků .NET 
Slouží také jako platforma pro budování webových služeb, což jsou opětovně využitelné 
jednotky kódu, které mohou volat jiné aplikace. Je vše podřízeno vysokému výkonu. 
Stránky ASP.NET a komponenty se kompilují na požádání, a tudíž se neinterpretují 
pokaždé, když se používají. [6] 
 
Výhody ASP.NET 
 

- v kompilovaném kódu běží aplikace rychleji a více chyb je zachyceno při vývoji.  
- uživatelsky definované ovládací prvky lze použít jako šablony, čímž se výrazně 

redukuje duplicitní kód. 
- zjednodušený přechod od jednoho prostředí ke druhému. 
- bohatý výběr ovládacích prvků a knihoven tříd.  
- velké množství programovacích jazyků. 
- schopnost cachovat celou stránku nebo pouze její části zvyšuje výkon serveru. 
- provozovat na různých operačních systémech a webových serverech. [6] 

 
1.5    XML 
 

XML, čili eXtended Markup Language je, jak již název naznačuje, takzvaným 
značkovacím jazykem. Na rozdíl od programovacích jazyků, které, zjednodušeně řečeno, 
popisují operace s daty, slouží značkovací jazyky k popisu struktury dat.XML jedná se o 
textově založený formát, umožňující zachytit povahu informace pomocí speciálních 
značek(tzv. tagů).  XML byl vytvářen druhé polovině devadesátých letech tvůrci XML 
Working Group, jejíž činnost spravuje konsorcium W3C, kterému vděčíme za jazyk 
HTML. První verze XML 1.0 byla zveřejněna v únoru roku 1998, zatím poslední pak 
v říjnu roku 2000. ML znaky v XML znamenají značkovací jazyk. Charakteristikou pro 
značkovací jazyk je, že informace o datech jsou uzavřeny v hranatých závorkách a 
obepínají vlastní data – data jsou jakoby „uvnitř“. X v názvu XML znamená (eXtensible - 
rozšiřitelný), kdy se jedná o důležitou vlastnost jazyka. V XML se počáteční značka, 
vlastní obsah a ukončovací značka  stanoven termín element. [8]  
 
Předchůdci XML 
 

SGML  je to jazyk, který vznikl ze standartu  ISO a jeho hlavním cílem bylo 
umožnit sdílení informací mezi podniky s rozdílnými informačními systémy. Informace 
v podobě textového dokumentu jsou rozděleny na prvky za pomocí značek definovaných 
ve slovníku DTD. Dokument jako text je přenášen na různé systémy, které mají 
implementován analyzátor SGML. Tento analyzátor je schopný pomocí slovníku a značek 
v dokumentu určit strukturu dokumentu a zpracovat jeho obsah. [9]  
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HTML  je webový dokument, který vznikl ze standartu SGML jako jeho aplikace. 

HTML se od začátku stále vyvíjí a rozšiřuje o tvorbu skriptů, doplněné byly kaskádové 
styly, formuláře, rámce a popřípadě statické HTML dokumenty. HTML bylo původně 
určené pro prezentaci textů. [9]   
 
Výhody XML  

- jednoduchým, otevřeným a nezávislým standardem 
- umožňuje dokonalý popis logické struktury dokumentu 
- má zabudovanou podporu všech národních znakových sad 
- je snadno zpracovatelný 
- je snadno konvertovatelný do jiných formátů  
- má šanci se stát univerzálním datovým formátem [8] 

Použití XML 

- pokud chcete použít technologii, která je závislá na XML 
- uložená data jako XML jsou použitelná v aplikacích jiných výrobců, které tyto data 

přečtou 
- použití u aplikací, které používají nějakou spaciální  odrůdu XML [8]  

1.6    ADO.NET 
 

ADO.NET je rozsáhlou knihovnou tříd, které nám umožňují pracovat 
s databázemi a datovými soubory. Před vznikem platformy .NET používali vývojáři 
technologie pro přístup k datům ve formě ODBC, OLE DB nebo ADO (AktiveX Data 
Objects). Microsoft pak s příchodem .NET vytvořila ADO.NET pro nový způsob práce 
s daty. Daty máme nyní na mysli převážně informace uložené v databázích. ADO.NET je 
součástí .NET Frameworku, takže má vymoženosti co má .NET a to, že má podporu 
mnoha jazyků (C#, C++, Visual Basic .NET, J# a dalších). V .NET Frameworku má 
podporu jazyk XML, který se stal stěžejním jazykem pro přenos dat v prostředí ADO.NET. 
Pomocí rozhraní ADO.NET můžete připojit k programu libovolný databázový systém. 
Požadavkem je pouze to, aby systém měl vlastní OLE db ovladač. Například se můžeme 
připojit k následujícím databázím SQL Server, MSDE, Oracle, MySQL, Microsoft Access 
a dalším databázovým serverům. [10] 
 
Technologie ADO.NET 
 

Tato technologie je navržena tak, aby vyhovovala jak propojenému tak i 
nepřipojenému přístupu. Technologie ADO.NET vychází vstříc nejrůznějším požadavkům 
na vývoj, mezi něž patří tvorba databázových klientů a podnikových objektů střední vrstvy 
používaných aplikacemi, nástroji , jazyky a internetovými prohlížeči. Obsahuje taky ve 
větší míře standart jazyka XML, který se používá nejen při přenosu dat mezi aplikacemi, 
ale také pro export dat z vlastní aplikace do souboru XML. Tato technologie se projeví 
hlavně při práci v rozpojeném prostředí. [10] 
 
Architektura ADO.NET 
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ADO.NET používá vícevrstvou architekturu, která se točí okolo několika 
klíčových pojmů, jako jsou připojení (Connection),příkazy (Command) a sada dat 
(DataSet). Architektura ADO.NET se však podstatně liší od klasického ADO. Poskytovatel 
dat (data provider) je sada tříd ADO.NET, kterou můžeme rozdělit na dvě množiny. První 
množinu tvoří třídy zaměřené na správu dat. Tyto třídy jsou zcela nezávislé na databázi a 
reprezentují umístění dat z databáze v paměti. Druhou množinu tvoří třídy závislé na 
použití databází. Tyto třídy umožňují propojení mezi třídami pro správu dat a 
databázovými systémy. Architektura ADO.NET je zobrazena na obr. 1.3. [10] 
 
 

 
 
Obr. 1.3 Architektura knihovny ADO.NET 
 
1.7    SQL Server  
 

SQL Server je komplexní databázový software. Přispívá také ke zvýšení 
výkonnosti uživatelů v celé organizaci poskytováním zabezpečenější, spolehlivější a 
produktivnější platformy pro podniková data a aplikace Business Inteligence. SQL Server 
přináší pracovníkům s informacemi výkonné známé nástroje, omezuje složitost vytváření, 
nasazování a využití podnikových dat a analytických aplikací na nejrůznějších platformách 
od mobilních zařízení po podnikové datové systémy.  Data mohou být v SQL serveru 
ukládána ve formě relačních tabulek a také ve formě XML dokumentů. V nové verzi SQL 
serveru (2005), byla podpora pro práci s XML dokumenty výrazně rozšířena a SQL server 
nám dává opravdu velké možnosti při práci s XML daty. [11] 
 
Historie SQL Serveru 
 

Před příchodem SQL Serveru mohl Microsoft maximálně opravovat chyby. 
V roce 1999  vydal Microsoft svou první beta verzi nazvanou 7.0. Tato verze byla 
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používána jenom u malého množství vývojářů. Proto hned v tomto roce vydal novou verzi, 
kterou ovšem nazval SQL Server 2000. I tato verze byla spíše beta verzí a finální verze 
byla představena v srpnu 2000. Označení bylo pouze marketingovým tahem, že vytvořili 
nový produkt. Poté přišli další verze a to SQL Server 2005 a nejnovější SQL Server 2008. 
[12] 
 
Architektura SQL Server 2005 
 

Díky technologii Advanced Windows Extension dokáže pracovat až se 64 GB 
paměti. Struktura SQL Serveru dokáže používat i 64-bitovou technologii. Jak je patrné 
z obrázku tak SQL Server nabízí možnost integrace dat z různých datových zdrojů a 
doručování odpovídajících dat na všechna místa vaší společnosti. Architektura SQL 
Serveru 2005 je zobrazena na obr. 4. [13] 
 

 
Obr. 1.4 Architektura SQL Serveru 2005 
 

Relational Databáze  jedné se o vysoce dostupný relační databázový stroj se 
zvýšeným výkonem  a podporou strukturovaných a nestrukturovaných dat (XML). [13] 
 

Replication Services slouží pro replikaci dat pro aplikace zpracovávající 
distribuovaná či mobilní data. [13] 
 

Notification Services je funkce pro zasílání upozornění pro vývoj aplikací a 
informací. [13] 
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Integration Services je to funkce pro extrakce, transformace a načítání dat pro 
datové sklady a integraci dat v celém podniku. [13] 
 

Analysis Services funkce pro rychlou a pokročilou analýzu velkých a složitých 
datových sad s využitím vícedimenzionálních úložišť. [13] 
 

Reporting Services slouží pro vytváření, správu a zasílání tradičních papírových i 
interaktivních sestav. [13] 
 
1.7.3    Edice 
 

Společnost Microsoft přišla s rozdělením řady SQL Server 2005 do několika edic. 
Má tyto edice Expres, Workgroups, Standart a Enterprise. Každá z edic nabízí širokou 
škálu funkcionalit, až po vyšší bezpečnost, spolehlivost a snadnou správu této databázové 
platformy. [11]  
 

2    Nové technologie  
 

V dnešní době, kdy dochází k rozmachu výpočetní techniky a internetu je potřeba 
vytvářet nové nástroje, které by ulehčily práci při tvorbě webových aplikací a stránek. 
Nové nástroje by měly zjednodušit a ulehčit programátorům práci při tvorbě aplikací.  
 
2.1    ASP.NET 2.0 
 

 ASP.NET 2.0 je moderní nástroj pro tvorbu webových aplikací a služeb. 
V podstatě se jedná o nástavbu .NET Framework, se všemi výhodami a nevýhodami  
.NET. ASP.NET 2.0 vychází ze starších verzí a přináší spoustu změn. Hlavní myšlenkou 
bylo ulehčení práce programátorovi.Programovací kód byl o 70% zeštíhlen. Toto zeštíhlení 
se povedlo díky různým modulům. [14] 
 
2.1.1    Architektura aplikace 
 

U ASP.NET 2.0 dochází k oddělení programové části a designové části. Touto 
změnou se dosáhlo toho, že v rozsáhlých systémech lze jednoduše implementovat 
jednotlivé vrstvy a to datovou, aplikační a prezentační. ASP.NET 2.0 nabízí dva modely 
(code-inline a code-behind). V předchozí verzi ASP.NET 1 byly problémy se 
synchronizací ASPX stránky a soubory code-behind. V nové ASP.NET 2.0 tyto problémy 
byly vyřešeny. Synchronizační problémy code-behind jso překonány tím, že code-behind 
soubor už zde plně neimplementuje třídu Systém.Web.Page. Místo toho je třída 
deklarována v tomto souboru jako partial. Obsahuje veškerý kód definovaný 
programátorem, mimo vynechaného autogenerovaného kódu známého z Visual Studia 
.NET. Když je ASPX stránka požadována, běhové prostředí ASP.NET 2.0 zkompiluje 
ASPX stránku s partial třídou do jedné výsledné. [14] 
 
2.1.2    ASP.NET 2.0 nabízí několik kompila čních modelů 
 
Normal –   kompilace code-behind souborů je umístěna do jedné assembly a zkopírována 

do /bin adresáře, kompilace ASPX stránek se provádí při příchozím požadavku 
na danou stránku. 
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Dávkové zpracování – při prvním požadavku jsou veškeré ASPX soubory zpracovány a 
zkompilovány do jedné assembly. 

Prekompilace před nasazením – umožňuje plnou kompilaci celého projektu před 
nasazením na produkční server. 

Plně běhová kompilace – umožňuje kompilaci celého webu za běhu. 
 
2.1.3    Životní cyklus stránky 
 

ASP.NET 2.0 přináší tyto hlavní změny v životním cyklu ASP.NET stránky. Jde 
o přidání nových událostí, které podporují nové prvky tvorby stránek, jako jsou master 
pages, personalizace a integrovaná podpora mobilních zařízení. Události můžou být aktivní 
vždy nebo pouze během akce označované jako postback. V ASP.NET 2.0 je pomocí 
metody post možné předávat data mezi různými stránkami. [14] 
 
2.1.4    Rozšiřitelnost 
 

ASP.NET je považováno za otevřený systém, ve kterém lze nalézt spoustu 
modulů a prvků, které mohou být rozšířeny, modifikovány nebo nahrazeny podle 
konkrétních požadavků vývojářů. ASP.NET 2.0  svými novými manipulátory a moduly 
poskytuje některé nové služby. Mezi nové moduly patří, ty které definují SessionID, 
management uživatelských rolí, identifikace anonymních uživatelů, uživatelský profil a 
počítadlo přístupů. Další důležité manipulátory patřící do rodiny „axd“ manipulátorů, která 
zpracovává požadavky na administraci webových stránek. [14] 
 
2.1.5    Cache 
 

 ASP.NET 2.0 bylo rozšířeno cachování celých stránek a závislost na 
modifikacích databáze. Tímto může být libovolná ASPX stránka udržována v paměti do té 
doby, dokud se nezmění obsah tabulky, na níž je příslušná stránka závislá. Dále je možné 
při práci s cache zápis obsahu cache na disk. [14] 
 
2.1.6    Výkon 
 

ASP.NET 2.0 je oproti předchůdcům výkonnější při zpracování požadavků. Je to 
z důvodu přidání nových obsluh událostí a nových vlastností. [14] 
 
 
2.2    Starter Kit 
 

Starter Kit, neboli startovací sada, jsou jednoduché projekty webových stránek, 
které se mohou mírně upravit pomocí vizuálního nástroje a ihned začít používat. Tyto 
projekty byly vytvořeny s příchodem nástrojů Visual Studia 2005 (a současného Visual 
Studio 2008) z řady Express Edition. Jedná se od Microsoftu zdarma dostupný nástroj pro 
tvorbu webových stránek založených především na technologii ASP.NET. Technologie 
ASP:NET na rozdíl od svého předchůdce nabízí tvůrcům webu více možností pro webové 
aplikace a také značně zjednodušuje jejich návrh a přípravu. Pomocí starter kitu je možné 
vytvořit osobní stránky s registrací, administračním rozhranním a správou obrázků. 
K dispozici je také projekt klubových stránek a další vytvořené projekty. 

Jednotlivé starter kity lze upravovat pomocí Visual Web Developeru. Úprava se 
týká vizualizace, že jednotlivé komponenty (texty, formuláře, tlačítka, obrázky) se 
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přetáhnou na formulář. Pak vytvořenou webovou stránku, která je otestována n lokálním 
počítači, je možné nahrát na web do ostrého provozu. Starter Kyty jsou zdarma ke stažení 
na stránce, která je uvedena v příloze. [15] 
 
2.2.1    Typy Starter kytů  
 
My Web Pages Starter Kit   
 

My Web Pages Starter Kit je jednoduchý projekt pro tvorbu vlastního webu. 
Nejvíce vyhovuje začátečníkům. Nevyužívá totiž pro ukládání dat žádnou databázi, což 
vede k tomu, že soubory lze jednoduše nakopírovat na odpovídající webhostingový prostor 
a může se začít s jeho používáním. Nemusí se zde nastavovat složité připojení k databázi. 
Data jsou ukládána do XML souborů. K úpravám textů je zabudován FCKeditor. My Web 
Starter Kit je tedy hlavně vhodný pro malé weby začínajících uživatelů pro svoji 
jednoduchost. Tuto aplikaci najdeme na stránkách Codeplexu. [16] 
 
DotNetNuke 
 

DotNetNuke je systém pro správu dokumentů (Content Management Systém - 
CMS). Je vhodný pro vytváření a nasazování  webových projektů, jako jsou například 
komerenční webové stránky, korporativní intranety a extranety a online publikační 
systémy a portály. Je to také projekt s jasnou vizí: vyvíjet světově známý software na 
základě zapojení komunity a vzájemného sdílení znalostí.  
DotNetNuke je poskytován jako open-source software šířený pod licenčním ujednáním 
typu BSD. Je vybaven mnoha funkcemi a nástroji, další je možno přidávat díky podpoře 
rozšiřujících modulů. Mezi moduly najdete podporu webových galerií, správu dokumentu, 
odkazy, události, různá fóra a jiné. DotNetNuke je vhodný pro použití jako lokální 
informační portál i pro nasazení na Internetu. [15] 
 
Time Tracker Starter Kit 
 

Time Tracker Starter Kit  se používá při aplikacích pro plánování času a řízení 
časového plánu úloh. Projekt pracuje jednak s projektem jako celek a jednak s dílčími 
úlohami až po jejich ukončení. Může vyhodnocovat spotřebu času pro každý den, vytvářet 
reporty, pomocí kterých je možné dotvořit nadřazený stav projektu a spotřebu času na 
jednotlivé dílčí úlohy. Time Tracker Starter Kit můžeme použít jako celek nebo jenom jeho 
části a komponenty, které potřbujeme, případně je můžeme upravit. Architektura je 
navrhnuta třívrstvá. [15] 
 
Community Starter Kit 
 

Je výhodné použít pro vytváření webového sídla nějaké komunity, například 
komunity vývojářů, sběratelů a podobně. Je to webová aplikace určená například pro 
webhostingové servery a podobně. [15] 
  
BlogEngine.NET Starter Kit 
 

BlogEngine.NET je otevřený vývojářský projekt blokovacího softwaru na 
platformě Microsoft .NET, který se zrodil z potřeby udělat moderní blokovací prostředí. 
Prostředí s menší komplexností, jednoduchým ovládáním a hlavně využitím všech 
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možných výhod platformy .NET. Projekt se jednoduše nastavuje a upravuje. K 
zprovoznění stačí nahrát soubory na webový server. Obsahuje mnoho funkcí například: 
podporuje technologii AJAX, OpenSearch, vytváření statických stránek, podporuje více 
než jednoho autora a další. [15] 
 

Další typy Starter kitů nejsou tak rozšířené. Některé z nich jsou pouze novějšími 
verzemi Starter kitů. 
 
2.3    AJAX 
 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) je obecné označení technologie 
vývoje interaktivních webových aplikací, které mění obsah svých stránek bez ohledu 
nutnosti jejich znovu načítání. Na rozdíl od klasických webových aplikací poskytují 
uživatelsky příjemnější prostředí , ale vyžadují použití moderních prohlížečů. Přenášená 
data jsou nejčastěji ve formátu XML, přičemž k přenosu je využit HTTP protokol. Důležité 
je zejména to, že tento přenos je možné provádět asynchronně, takže pokud stránka 
potřebuje aktualizovat jen část informací, které obsahuje, nemusí se znova načítat celá a ze 
serveru se nahraje jen potřebná část. Cílem technologie AJAX, je vylepšit webové 
rozhranní, které má příjemněji působit na uživatele, tím, že se například pod kurzorem v 
jistém místě změní dynamicky text apod.. [17] 
 
Tyto aplikace jsou vyvíjeny s využitím technologií: 

- HTML (nebo XHTML) a CSS pro prezentaci informací. 
- DOM a JavaScript pro zobrazování dynamické změny prezentovaných informací. 
- XMLHttpRequest pro asynchronní výměnu dat s webovým serverem. [17] 

 
Výhody 
 

- urychluje uživateli práci, že se nemusí pokaždé znovu nahrávat nová stránka 
- šetří datové prostory. U klasické webové aplikace se s každým požadavkem musí 

uživateli posílat celý kód, ale u AJAXU se posílá jenom to důležité. [17] 
 
Nevýhody 
 

- znemožňuje použití tlačítka Zpět v prohlížeči. 
- při změnách na stránce pomocí AJAXU se nemění URL v adresním řádku 

prohlížeče. 
- Není možné, aby server sám kontaktoval uživatele, když je potřeba. [17] 

 
2.3.1    Použití 
 

Můžeme ho použít na klasické webové stránky zaměřené na obsah nebo na webové 
aplikace, které nemohou fungovat bez JavaScriptu. Mezi takové aplikace může například 
patřit online chat, textový procesor, případně editor obrázků nebo vizuální editor, ve 
kterém můžeme přesouvat objekty tažením myší. Použít AJAX je výhodné pro uživatele, 
který nějakým způsobem na své webové stránce vybírá velké množství dat, které mají 
stromovou strukturu. Dále je technika AJAX použita při automatickém doplňování textu, 
který uživatel zadává do nějakého pole formuláře. [17] 
 
2.3.2    Principy komunikace 
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AJAX pomocí objektu XHLMHttpReques, který umožňuje odesílání požadavku a 

přijetí odpovědi. Umožňuje odesílat http požadavky různými metodami, tedy i metodou 
GET a POST. Údaje mohou být přenášeny jako čistý text nebo strukturovaný dokument 
XML. Nevýhodou je, že nepodporuje starší prohlížeče. 

Další přenos dat může být za použití prvku inframe. Funguje ve starších 
prohlížečích, protože nepotřebuje ActiveX. Odpovědi musí být čistý text nebo HTML 
dokument. 
Při komunikaci se serverem je možné použít i dynamicky vkládaný element skript. 
Funguje i ve starších prohlížečích. Přenášená data jsou v tomto případě zapsána pomocí 
JavaScripte, což prakticky znamená, že server mlže vygenerovat funkce, které mohou 
provést libovolnou akci. [17] 
 
2.4    ASP.NET AJAX 
 

ASP.NET AJAX dříve nazývaný Atlas, je rozšířením ASP.NET vyvinutém 
firmou Microsoft pro implementaci AJAX funkce. ASP.NET AJAX bylo vydáno jako 
samostatné rozšíření ASP.NET v lednu 2007. V .NET Framework 3.5 je už ASP.NET 
AJAX součástí. [18] 
 
2.4.1    Architektura 
 

AJAX library, není závislá na žádné platformě. Je to množina skriptů, které se 
klientovi spouští a zajišťují onu dynamičnost. 

ASP.NET AJAX obsahuje AJAX library a zároveň handleny, moduly a řešení 
serverovou komunikaci. 

ASP.NET AJAX Futurem obsahuje experimentální funkce, které nemusí být 
kompatibilní a různými verzemi prohlížečů. 

AJAX Kontrol Toolkit je komunitní projekt, který obsahuje různé zajímavé 
controly. [18] 
 
2.5    Silverlight 
 

Microsoft Silverlight je nová technologie pro tvorbu dynamických grafických 
webových aplikací nezávislých na platformě. Silverlight je podmnožina technologie WPF 
(Windows presentation Foundation ) s jejíž pomocí  můžeme vytvářet grafické aplikace 
s možností využití vektorové grafiky, animací a různých dalších efektů. Silverlight nabízí 
flexibilní programovací model, s jehož pomocí můžeme vytvářet grafické dynamické 
webové aplikace s použitím jazyků JavaScript, C#, Visual Basic. Tuto technologii 
představil Microsoft v prosinci roku 2006 ve verzi 1.0, která však byla oficiálně dokončena 
se všemi vývojovými nástroji v březnu ruku 2007. Tato technologie vznikla pro nástroje 
Microsoft, ale i proto, aby konkurovala Adobe Flash technologii. Silverlight vznikl ve více 
verzí a ta poslední 3.0 byla vydána v březnu 2009. [19] 
 
2.5.1    Architektura Silverlightu 1.0 
 

Silverlight je šířený pomocí lightweight pluingu instalovaného do prohlížeče. 
Silverlight pro definici uživatelského rozhranní využívá jazyk XAML (Extensible 
Application Markup Language), což je značkovací jazyk podobný XML. Aplikace 
Silverlightu 1.0 je tvořena hostovaní stránkou, XAML souborem pro definici uživatelského 



 16 

rozhranní a se souborem, kde se nachází aplikační logika v JavaScriptu. Soubor XAML je 
stažen ze serveru do klientského prohlížeče a spuštěný pomocí Silverlight pluingu 
(Silverlight Runtime)  v klientském prohlížeči. Pomocí JavaScriptu můžeme přistupovat ke 
všem objektům, které se nalézají v naší Silverlight aplikaci. Zobrazená architektura je na 
Obr. 2.1. [20] 
 

                                       
 
                                    Obr. 2.1 Architektura Silverlight 1.0 

 
 
2.5.2    Seznam funkcí 
 

Podporuje širokou škálu prohlížečů například Internet Explorer 6, Firefox a další. 
Pracuje na platformách Windows Vista a na Windows Xp. 

Není náročný na instalaci, protože instalační program má malou velikost. 
Poskytuje bohatý model pro dvourozměrné kreslení. Výhodou je, že veškerý 

obsah, který kreslíte, je definován ve formě tvarů a cest, takže s obsahem můžeme 
manipulovat u klienta. Může dokonce odpovídat na události, takže se snadno dodává 
interaktiva čemukoli, co nakreslíte. 

Silverlight má animační model založený na čase, který umožňuje definovat, co se 
má dít, a jak dlouho to má trvat. 

Silverlight umožňuje přehrávat video a audio.    
Zahrnuje v sobě zredukovanou verzi CLR, prakticky kompletní, s vyčerpávající 

sadou tříd jádra, svozem odpadků (garbage collector), s kompilátorem JIT (just in time), 
s podporou generiky atd. 

Interakce s webovými službami. Aplikace Silverlight mohou volat webové služby 
ASP.NET (.asmx) nebo webové služby WCF (Windows Communication Foundation). 
Mohou také přes http odesílat ručně vytvořené požadavky XML. [19] 
 
2.5.3    Srovnání struktur Silverlightu 1 a Silverlightu 2 
 

Silverlight 1 funguje tak, že na HTML stránce je XAML Silverlight objekt, který 
je dodatečně ovládán JavaScriptem. XAML obsahuje jen vektorovou grafiku a definici 
animací. XAML je ve formátu XML a k jeho úpravě lze využít textový editor. Struktura je 
zobrazena na obr. 2.2. 

Silverlightu 2 stránka HTML odkazuje pouze na soubor XAP, který není ničím 
jiným než archivem s DLL, což je výstup ze Silverlight projektu. Projekt obsahuje jak 
funkční kód tak i soubory vektorové grafiky XAML, ze kterých automaticky vytváří 

2D Grafika + Animace 

Input (myš, klávesnice) 

Media (WMA, WMV, MP3) 

Text 

HTTP dowlander 

XAML Parser 

JavaScript DOM 

Podpora obrázků (JPG, PNG) 
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uživatelské komponenty. Do prohlížeče tak dodáme kompletní Silverlight aplikaci 
v jednom souboru. Struktura Silverlightu 2  je zobrazen na obr. 2.3. [20] 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
Obr. 2.2 Struktura Silverlight 1.0                     Obr. 2.3 Struktura Silverlight 2.0 
 
2.6    ASP.NET MVC 
 

ASP.NET MVC - jedná se o Model view controller framework, který Microsoft 
přidal do ASP.NET. Umožňuje vývojářům softwaru vytvářet webové aplikace složené ze 
tří rolí: Model, Viev a Controller. Jedná se alternativu k WebForms, s tím že má řadu 
výhod, ale i nějakou tu nevýhodu. [21] 
 
2.6.1    MVC 
 

MVC (Model-view-controler) - je softwarová architektura, která rozděluje datový 
model aplikace, uživatelské rozhranní a řídící logiku do tří nezávislých komponentů tak, že 
modifikace některé z nich má minimální vliv na ostatní. Je také často chápán jako 
návrhový vzor. [21] 
 
2.6.2    Princip MVC 
 

Uživatel provede nějakou akci na uživatelském rozhranní, Controller informuje o 
této akci z uživatelského rozhranní (View) a následně Controller přistoupí k modelu, který 
v případě potřeby zaktualizuje na základě této provedené akce. Model je pouze jiný název 
pro doménovou vrstvu,jejíž logika zpracuje změněná data a View získá tyto data přímo z 
něj. Model o View nemá žádné informace. Uživatelské rozhranní pak čeká na další akci 
uživatele, které celý cyklus znovu opakuje. Princip MVC je zachycen na obr. 2.4. [23] 
 
Model – stará se o udržení stavu aplikace. Většinou je napojen na databázi, kde se používá 

objektově-relační vrstva. [23] 
 

JavaScript 

Funkcionalita 

XAML 

Vektorový vzhled 

XAP archiv 

DLL 

.NET kód 

Funkcionalita 

XAML 

Vektorový vzh. 
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View -  prezenční vrstva, která zobrazuje data poskytnutá od Controller. Může přímo 
vypisovat HTML nebo používat serverové ovládací prvky ASP.NET. [23] 

 
Controller - na základě požadavku uživatele rozhodne, který Model a pomocí jakého 

View zobrazit. [23] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Obr. 2.4 Princip MVC 
 
2.6.3    Rozdíly mezi ASP.NET MVC a WebForms 
 
Web forms: využívá Page controller pattern 
                    Postback 
                    ViewState 
                    Server controls [22] 
 
MVC : využívá Model View Controller pattern 
            Požadavky směřují na controllery 
            Conterllery jsou separovány od view 
             ASPX stránky slouží jako šablony na data [22] 
 
Výhody 
 

- lepší oddělení logiky od prezentace  
- kontrola nad generovaným kódem prezentace 
- snazší testovatelnost 
- hezčí tzv. SEO Friendly url [22] 

 
Nevýhody 
 

- složitější implementace  
- nemožnost používat komponenty vyžadující viewstate postback [22] 

 

3    Popis aplikace 
 

Cílem projektu je vytvoření aplikace pro ovládání vodní elektrárny za použití 
technologie ASP.NET, která by prezentovala řídící systém. Jedná se tedy o to, zda je 
technologie ASP.NET vhodná pro řídící systémy. Aplikace je naprogramována pomocí 
ASP.NET za využití jazyka C#. Jedná se pouze o simulaci, takže model nebude připojen 
k žádné databázi s daty. Model bude dále implementován do aplikace Starter Kit typu My 
Web Pages Starter Kit vytvořený v ASP.NET. 

Model 

Controller 

View 
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Pro vytvoření aplikace jsem se musel seznámit s následující problematikou. 
 
3.1    Řídící systém 
 

Řídící systém si lze představit na příkladech z denního života. Například 
v domácnosti je potřeba regulovat teplotu a vlhkost obytných prostor, manuální řízení auta, 
řízení letadla autopilotem, řízení průmyslových procesů a další jiné procesy.  
Protože člověk nemůže realizovat některé řídící procesy z důvodu omezené rychlosti a 
kapacitou úkonů, přichází automatizovaný řídící systém. Moderní řídící systémy využívají 
výpočetní techniku a lze ji prakticky nalézt ve všech oblastech lidské činnosti. Na obrázku 
obr. 3.1 je vidět jak takový řídící systém vypadá. 

Obr. 3.1 Řídící systém 
 
Základní prvky řídícího systému 
 

- Vstupy 
- Řídící systém 
- výstupy  

 
Rozdělení podle vstupních a výstupních veličin 
 

- S jednou proměnnou 
- S více proměnnými 

 
Další rozdělení  
 

- Řídící systém manuální 
- Řídící systémy automatické - automatizované 

 
- Řídící systém bez zpětné vazby – automatické ovládání 
- Řídící systémy se zpětnou vazbou – automatické regulace  

 
3.2    Vodní elektrárna 
 

Voda přitékající přívodním kanálem roztáčí turbínu, která je na společné hřídeli 
s generátorem elektrické energie. Dohromady tvoří tzv. turbogenerátor. Mechanická 
energie proudící vody se tak mění na základě elektromagnetické indukce (v otáčející se 
smyčce elektrického vodiče v magnetickém poli se indukuje střídavé elektrické napětí) na 
energii elektrickou, ta se transformuje a odvádí do míst spotřeby. 
 

Vodní turbíny jsou technicky nejdokonalejší mechanické motory vůbec. Turbíny 
dosahují až 95% účinnost. Umístění elektrárny závisí podle tvaru terénu, výškových a 
spádových možností a podle množství vody. 
 

vstupní veličiny výstupní veličiny Řídící systém 
vstupy výstupy 
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Rozdělení vodní elektrárny podle akumulace vody 
 

- Elektrárny přehradní 
- Elektrárny derivační 
- Elektrárny přečerpávací 
- Elektrárny bez vzdouvacích staveb    

 
Základní terminologie 
 
Spád -  je výškový rozdíl hladin ve vtokové části nad vodní hladinou a v odpadu pod ní. 
Průtok - je množství vody protékající určitým profilem toku za 1 sekundu. 
Průtok turbínou  –  je celkové množství protékající turbínou za 1 sekundu. Používá se 

hltnost turbíny. 
Hltnost turbíny  - je maximální průtok turbínou při určitém spádu. Udává se v ( sm /3 ). 
 
Základní výpočty 
 
Výkon je práce vykonaná za časový interval 

[ ]W    HgQrP ⋅⋅⋅=   (1) 
 
r – měrná hmotnost vody ( 3/ 1000 mkg ) 

Q – průtok vodním motorem ( sm /3 ) 
g – tíhové zrychlení ( 2/ 81,9 sm ) 
H – převýšení (m)  
 

Skutečný výkon vodního zdroje je vždy vlivem ztrát menší. Ztráty vznikají při 
přeměně hydraulické energie na mechanickou v turbíně a dále na elektrickou v generátoru. 
 
Pro malé vodní elektrárny platí vzorec 
 
                             ( ) [ ]kW    75 HQP ⋅⋅÷=   ( )[ ]%705075 ÷=÷  [ ]3/ sm [ ]m   (2) 
 
Účinnost turbíny (vodního motoru) h je poměr skutečného výkonu turbíny P (měřeného na 
hřídeli) k teoretickému výkonu. 
 

0/ PPht =   (3) 

 
3.3    Technologie ASP.NET 
 

Ačkoliv název ASP.NET je odvozen od starší technologie pro vývoj webů ASP, 
obě technologie mají jen pramálo společného. ASP.NET přichází s kompletně novým 
vývojovým modelem. Hlavní rozdíl je v tom, že je do hloubky integrováno se svým 
podkladovým rámcem. ASP.NET je založeno na  CLR (Common Language Runtime), 
který je sdílen všemi aplikacemi postavenými na .NET Frameworku. Aplikace založené na 
ASP.NET se neinterpretují, ale kompilují do jednoho či několika málo DLL (Dynamic-
link-library) souborů tzv. assembly (což je termín .NET pro jakoukoliv jednotku 
zkompilovaného kódu). Díky tomu je možné napsat kód pro webovou stránku i 
v poznámkovém bloku, zkopírovat jej přímo do nějakého virtuálního adresáře na webovém 



 21 

serveru a aplikace se dynamicky zkompiluje, jakmile k ní přistoupí nějaký klient a její 
kopie se uloží do cache pro potřeby budoucích požadavků. Jestliže se po kompilaci 
jakýkoliv ze souborů změní, aplikace se automaticky překompiluje, jakmile ji bude nějaký 
klient vyžadovat. Na rozdíl od ryze skriptovacích jazyků, kde jsou stránky při každém 
přístupu znovu a znovu pársovány. 
 

Aplikace ASP.NET procházejí dvěma kompilačními etapami. V první etapě se 
kód v jazyce C# nebo v VB.NET (Visual Basic.NET), zkompiluje do přechodného jazyka, 
který se nazývá jako Microsoft Intermadiate Language (MSIL), také jen IL. Tento první 
krok je fundamentální příčinou toho, že v :NET je možné použít různé programovací 
jazyky. Všechny jazyky .NET (včetně C#, Visual Basic a mnoha dalších) se totiž 
zkompilují do virtuálně identického kódu IL. První kompilační krok může nastat 
automaticky, když se stránka poprvé požaduje, nebo se může vykonat předem (to je proces, 
kterému se říká předběžná kompilace, precompiling). Zkompilovanému souboru s kódem 
IL se říká assembly. 
 

Druhá úroveň kompilace nastává těsně před tím, než se stránka skutečně vykoná. 
V tomto okamžiku se kód IL zkompiluje do nativního nízkoúrovňového strojového kódu. 
Tato etapa se nazývá jako kompilace just-in-time (JIT) a probíhá stejně pro všechny 
aplikace .NET (včetně například aplikací Windows). Oba kroky kompilačního procesu jsou 
znázorněny na obrázku 3.1. 
 

        
 
Obr. 3.2. Kompilace webové stránky ASP.NET 

Kód ve VB.NET Kód v C# 
Kód v jiném 
 jazyku .NET 

Kompilátor VB.NET Kompilátor C# Adekvátní kompilátor 

Kód v C# 

Kompilátor JIT 
(Just-in-time) 

Nativní strojový  
kód 

Vykonání kódu 

Společný runtime  
jazyk (CLR) 
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Kompilace .NET je rozdělena do dvou kroků proto, aby se vývojářům mohlo 

nabídnout co největší pohodlí a co nejlepší přenositelnost. Předtím, než může kompilátor 
vytvořit nízkoúrovňový strojový kód, potřebuje znát typ operačního systému a 
hardwarovou platformu, kde bude aplikace běžet (například 32bitový nebo 64bitový 
operační systém). Když máme dvě kompilační etapy, můžeme vytvořit zkompilovanou 
assembly s kódem :NET, kterou je možné distribuovat na více než jednu platformu. 
 

ASP.NET ulehčuje programátorům přechod od programování klasických aplikací 
pro Windows do prostředí webu. V podstatě odstraňuje dělící čáru mezi vývojem aplikací a 
webovým vývojem, protože rozšiřuje nástroje a technologie, které používaly výhradně 
vývojáři desktopových aplikací, do světa webového vývoje. Stránky jsou poskládány 
z objektů, ovládacích prvků (Controls), což se dá považovat za protějšek ovládacích prvků 
ve Windows. Při tvorbě webových stránek je tedy možné používat ovládací prvky jako 
tlačítko (button), nápis (Label) a další. Těmto prvkům lze přiřazovat určité vlastnosti, 
zachytávat na nich události, atd. Tak, jako se ovládací prvky pro Windows samy kreslí do 
formulářů na obrazovku, webové ovládací prvky produkují HTML kód, tvořící část 
výsledné stránky poslané ke klientovi do prohlížeče. 
 

ASP.NET podporuje zejména jazyky C# a Visual Basic .NET. Z těchto dvou 
jazyků si můžeme vybrat podle zvolených preferencí, výsledek bude stejný pokud jde a 
funkčnost i výkonnost. Visual Basic .NET připomíná dobře skriptovací jazyky, je pro 
začátečníky lépe čitelnější, ovšem na úkor větší „ukecanosti“. C# je elegantní, moderní, 
sevřený, ale pro začátečníka pravděpodobně obtížněji čitelný.   
   
3.4    Popis jazyka C# 
 

Jazyk C# je jedním z nejnovějších programovacích jazyků, které vyvinula firma 
Microsoft. Byl představen spolu s celým vývojovým prostředím .NET. Tento jazyk 
vychází z programovacího jazyka C/C++, ale v mnoha ohledech je daleko bližší 
programovacímu jazyku Java.Význam slova .NET charakterizuje fakt, že budoucnost 
aplikace je v distribuovaném zpracování mezi klientem a serverem.   
 
Základní charakteristiky  
 

- Jazyk C# je čistě objektově orientovaný. 
- Obsahuje nativní podporu komponentového programování. 
- Podobně jako Java obsahuje pouze jednoduchou dědičnost s možností násobné 

implementace rozhranní. 
- Vedle členských dat a metod přidává vlastnosti a události. 
- Správa paměti je automatická. O konkrétní uvolňování zdrojů aplikace se stará 

garbage collector. 
- Podporuje zpracování chyb pomocí výjimek. 
- Podporuje atributové programování 
- Zajišťuje zpětnou kompatibilitu se stávajícím kódem, jak na binární, tak i na 

zdrojové úrovni.  
- Většina uvedených funkcí vychází přímo s funkcionality vývojového rámce 

.NET. Jazyk C# je integrován do vývojového prostředí Visual Studio.NET. 
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Překladače jazyka C# jsou case sensitive. Rozlišují tedy velká a malá písmena. 
Podobně jako v jiných programovacích jazycích, i v jazyce C# bylo zavedeno několik 
konvencí. Jména balíků, tříd, rozhranní a většiny dalších položek začínajícími velkým 
písmenem. Malým začínají privátní a chráněné (protected) atributy, lokální proměnné a 
parametry.  
 
Zde je malá ukázka zdrojového kódu v C# : 
 
public partial class _Default : System.Web.UI.Page  
{ 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
 
    } 
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        Button1.Visible = false; 
    } 
} 
  
3.5    Starter Kit typu My Web Pages Starter Kit 
 

Tento Starter Kit je Content Management System (CMS) napsaný v ASP.NET 
2.0. Tato webová aplikace umožňuje vytvářet vlastní webové stránky.  Aplikace v sobě má 
řadu modulů pro vytvoření  struktury webových stránek. Aplikace je možné rozšiřovat 
nebo upravovat pomocí Visual Studia. 
 
Spuštění 

 
Ke spuštění této aplikace My Web Pages Starter Kit je nutné si tuto nejprve 

nahrát ze stránek CodePlexu a aplikovat ji ve svém počítači. Pokud tuto aplikaci nebude 
potřeba nějak upravit stačí si ji pouze nahrát na server u hostera. Poté můžeme začít 
s vytvářením nové webové stránky. 
 
3.5.1    Architektura Starter Kitu 
 
Prezenční vrstva 
 

Za renderování stránek jsou zodpovědné ASPX soubory. Stránky přístupné 
uživatelům jsou v kořenovém adresáři, administrační rozhranní je ve složce administraton. 
Soubor Default.aspx se stará o vytváření všech dynamicky generovaných stránek (tedy 
těch, které obsahují definovaný obsah). Navíc jsou v aplikaci další stránky pro přihlášení, 
pro změnu hesla a vyhledávání. Starter Kit může obsahovat takzvané sekce, což jsou 
UserControl odvozené od třídy SectionControlBaseClass. Pro použití nového kontrolu je 
potřeba: 
 
Jako base class použít novu komponentu 
MyWebPagesStarterKit.Controls.SectionControlBaseClass 
 
Dále vytvořit novou třídu, která bude obsahovat aplikační vrstvu a bude přistupovat 
k datům 
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Aplika ční vrstva 
 

Je realizována pomocí standardních tříd. Třídy jsou použity pouze jako zdroje 
dat. 
 
Datová vrstva 
 

Data jsou v režimu medium trust mode zapisována do adresáře App_Data. 
K přístupu datům umožňuje generetická třída Persistable. 
Například pro vytvoření nové sekce jménem MySection, která bude uchovávat prezistentní 
data, je potřeba podědit tuto třídu od Section<T>, kde <T> je Mysection.MySectionData. 
Deklarace třídy pak vypadá: 
 
Class MySection : Section<Mysection.MysectionData> 
 

Třída MySectionData musí být podtřída Mysection. Všechna pole, aby byla 
uchována musí být přístupná v této podtřídě jako veřejné položky. Ze třídy MySection se 
může přistupovat pomocí proměnné _data, která je definována v Section<T>. Kdykoliv se 
vytvoří instance sekce a předá konstruktoru unikátní identifikátor, odpovídající data budou 
automaticky načtena z adresáře App_Data a může se k nim přistupovat pomocí zmíněné 
proměnné _data. 
 
Pomocí metody SaveData se ukládají do souborů data. 
 
3.5.2    Vytvoření stránky 
 

Pro vytvoření obsahu nové web stránky je potřeba nastavit některé globální 
informace a parametry nového webu. Ale nejprve musíme se přihlásit jako administrátor, 
aby bylo možné vytvářet novou web stránku. Jako první věc po přihlášení  v menu 
Administrace zvolíme Nastavení CMS. Zobrazí se stránka, která umožňuje změnit globální 
parametry a změnu vzhledu stránky. Pak už můžeme  tvořit strukturu webu ve formuláři 
Stránky a navigace. Je možné měnit hierarchie stránek. Podporuje také správu uživatelů. 
Spravuje přístupové práva pro přihlášené uživatele a pro anonymní uživatele. Dává také 
informace o přihlášených uživatelích.  
 
3.5.3    Moduly 
 

My Web Pages Starter KIt obsahuje sadu modulů. Tyto moduly nám umožňují 
naše stránky rozšiřovat podle své představy. Pokud známe ASP.NET 2.0 tak si můžeme 
vytvořit svůj vlastní modul, který budeme na stránce prezentovat. 
Moduly jsou zobrazeny v rozbalovacím seznamu v administrační sekci. K dispozici je 
deset různých modulů, které můžeme přidávat na stránku v libovolném množství a pořadí. 
Na modulech jsou šipky, kterými lze měnit pořadí na stránce, nebo celý modul smazat. 
Řada modulů má WYSIWYG editor, pomocí kterého můžeme vytvořit a editovat obsah. 
Umožňuje základní formátování textu a dokonce i vytváření tabulek. 
Další vlastností modulu je režim zobrazení a editace. Tyto režimy umožní administrátorovi 
se podívat na to, co bylo vytvořeno, aniž by se musel odhlašovat. Některé moduly mají 
speciální vlastnost zobrazení v menu. To umožňuje možnost, obsah modulu zobrazit 
v menu a můžeme ho použít jako sadu rychlých odkazů nebo sekci pro zobrazování 
novinek. 
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Jednotlivé moduly 
 
Kontaktní Formulá ř 
 

Tento modul slouží pro posílání zpráv svým přátelům, kolegům a zákazníkům. 
Abychom modul mohli používat, tak musíme mít určen SMTP server. 
 
Soubory ke stažení 
 

Modul umožňuje sdílet různé soubory a dokumenty, které pak uživatel může 
stáhnout. Umí také automaticky některé soubory detekovat a při zobrazení jim přiřadit 
odpovídající ikonu. 
 
Easy Control  
 

Je modul pomocí, kterého je možné přidávat vlastní user control. Vytvořený 
vlastní user control stačí umístit do adresáře EasyControl v rootu webu. Vytvořený modul 
je pak zobrazen v adresáři Easy Control. Z tohoto adresáře pak můžeme vybrat náš 
vytvořený modul a zobrazit na stránce. 
 
Akce 
 

Modul slouží pro zobrazování událostí a akcí. Událostem můžeme přiřadit datum 
a čas konání. 
 
Galerie 
 

Je to modul pro publikování obrázků. Vložení obrázku je podobné jako modul 
pro stažení. 
Při nahrání nového obrázku bude automaticky vytvořen malí náhled a velikost vhodná pro 
zobrazení v rámci modlu. 
 
Guestbook  
 

Modul slouží pro přidávání komentářů. Dovoluje návštěvníkům webu přidávat 
komentáře. Snadnost nastavuje a dokonce obsahuje mechanismus CAPTCHA obrázků 
proti komentářům spamu. 
 
HTML 

 
Tento modul nám umožňuje velikou flexibilitu. V sobě má zahrnut WYSIVYG 

editor, který umožňuje ožnout editace stylu a formátování textu. Můžeme přepínat mezi 
návrhovým režimem a zdrojovým kódem.    
 
Odkazy 
 

Modul umožňuje přidávat na stránku odkazy na webové stránky. Seznam odkazů 
funguje stejně jako modul pro download souborů nebo galerie. Pro přidané odkazy můžete 
nastavit zda se mají otvírat v novém okně. 
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Novinky 
 

Modul slouží pro zobrazování aktuálních zpráv. Každá zpráva může mít 
nastaveno v jakém rozmezí datumů a kdy se má na webu zobrazovat.  
 
Podstránky 
 

Modul automaticky zobrazuje ve stránce seznam jejich podstránek. 
 
3.6    Aktivní prvky 
 

Aktivní prvky jsou seskupeny v panelu Toolbox. Tento panel je součástí 
vývojového prostředí. V toolboxu se nachází několik kategorií (Standart, Data, Validation, 
Navigation, Login, WebParts, General, HTML). V každé kategorii je skupina prvků, 
definující zvolenou kategorii. Visual studio nám umožňuje si vytvářet své vlastní prvky, 
které pak můžeme přidat do panelu toolbox. Prvky se vkládají na formulář a ten je zvolen 
podle toho jakou technologii budeme programovat. Formulář může být windows aplikace 
nebo webové aplikace. Formulář pak představuje grafické rozhranní programu nebo 
webové aplikace. Některé z těchto vypsaných prvků jsem použil při realizaci modelu vodní 
elektrárny. 
 
3.6.1    Přehled aktivních prvků 
 
Button 
 

Buton – klasické tlačítko, jeho funkcí je po stisku vyvolat různé akce. Tlačítko se 
může různě měnit podle svých vlastností. Některé vlastnosti se projevují až po spuštění 
programu. Můžeme mu přiřadit i jiné události něž je kliknutí. Patří do skupiny prvků 
standart. 
 
Vlastnosti  
 

BackColor – Vrací nebo nastavuje barvu pozadí. 
BolderColor - Vrací nebo nastavuje barvu orámování. 
BolerStyle – Vrací nebo nastavuje styl.  
BolderWidth – Vrací nebo nastavuje šířku orámování. 
CssClass – Vrací nebo nastavuje styl Css,který se spojil s ovládacím prvkem. 
Enabled – Vrací nebo nastavuje, zdali je ovládací prvek přístupný nebo ne.  
Font – Vrací nebo nastavuje styl písma.  
ForeColor – Vrací nebo nastavuje barvu popředí, například barvu textu ovládacího 

prvku. 
Height – Vrací nebo nastavuje výšku ovládacího prvku. 
TabIndex – Číslo, které umožňuje řídit tabulátorové pořadí prvků. 
ToolTip – Zobrazí vysvětlivku, když uživatel na chvíli podrží na ovládacím prvku 

kurzor myši. 
Width – Vrací nebo nastavuje šířku ovládacího prvku.  

 
Použití 
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Buton má vlastnost, že po kliknutí je vyvolána událost. V řídících systémech se 
tlačítko dá použít ke spuštění nebo k zastavení procesu. Tlačítko může být v praxi 
realizováno například pro spuštění nebo zastavení motoru, ke spuštění nebo zastavení 
čerpadla nebo k otevření či zavření ventilu atd. 
 
Využití tla čítka na konkrétním modelu vodní elektrárny 
 

Na tomto modelu se dá tlačítko použít na několika místech. Po stisku tlačítka se 
do zvolené pozice posune zdymadlo, aby mohla proudit voda. Zapnutí generátoru, aby 
mohl dodávat elektrickou energii do sítě. 
 
TextBox  
 

TextBox – je jednoduché nebo víceřádkové editační okno pro zadávání textových 
údajů nebo hodnoty. Patří do skupiny prvků standart. 
 
Vlastnosti 
 

Nastavení vlastností má stejné jako tlačítko (Button).  
 
Použití 
 

Slouží pro zápis textu popřípadě hodnoty. V řídících systémech se dá použít pro 
zadávání parametrů vstupních a přídavných parametrů řídící soustavy. V praxi může byt 
realizován TextBox například k nastavení hodnoty o kolik se má otevřít ventil, nastavení 
počtu otáček motoru atd. 
 
Využití TextBoxu na modelu vodní elektrárny 
 

TextBox může sloužit k nastavení výšky zvednutí zdymadla. Dále by se mohl 
použít pro nastavení maximální hodnoty výkonu generátoru, aby nedošlo k jeho zničení. 
 
Label 
 

Label – je prostý text, který umožňuje zobrazení textového výpisu, například 
hodnoty nějake textové proměnné a podobně. Patří do skupiny prvků standart. 
 
Vlastnosti  
 

Nastavení vlastností má stejné jako tlačítko (Button). 
 
Použití 
 

Slouží pro zobrazování hodnoty textu. Label v řídícím systému představuje 
zobrazování hodnot, které představuje výstup z regulátoru. V praxi Label může být 
realizován například zobrazování otáček motoru, průtok potrubím atd. 
 
Využítí Labelu v modelu vodní elektrárny 
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Slouží pro zobrazování průtoku vody kanálem, který ústí k turbíně. K zobrazení 
informace vyrobené energie generátorem. 
 
Image 
 

Image – obrázek slouží pro zobrazování obrázku. Patří do skupiny prvků standart. 
 
Vlastnosti 
 

Nastavení vlastností má stejné jako tlačítko (Button). 
 
Použití 
 

Slouží pro zobrazování obrázku. Image se v řídícím systému dá použít jako 
vizuální prvek, který zobrazuje průběh regulace. V praxi pak zastává funkci informační, 
kdy zobrazuje stavy procesů například pohyb motoru, proudění vody v potrubí atd. 
 
Využití Image v modelu vodní elektrárny 
 

Image složí v modelu k zobrazení zdymadla jestli je zdviženo. Zobrazuje také 
proudění vody v kanále pokud je zvednuté zdymadlo. 
   
RequiredFieldValidator 
 

RequiredFieldValidator –  kontrola plného vstupu. Označuje, že ovládací prvek, 
ke kterému je připojen, musí být vyplněn, je tedy nezbytný pro úspěšné odeslání formuláře. 
 
Vlastnosti 
 

Error Message – určuje text, který se ukáže po neúspěšné kontrole ovládacího 
prvku. 

ControlToValidate – určuje ovládací prvek, který bude kontrolován zda je 
vyplněn. 

 
Použití 
 

Slouží pro ověřování zadaných hodnot. V řídících systémech by se dal použít 
k ověřování jestli byla zadána vstupní veličina, aby se mohlo začít regulovat.  
 
Využití RequiredFieldValidator v modelu vodní elektrárny 
 

Kontroluje jestli je vyplněno pole pro zadání procentuálního otevření zdymadla. 
 
RangeValidator 
 

RangeValidator – kontroluje, zda je hodnota v ovládacím prvku k němu 
připojeném v daném rozsahu. 
 
Vlastnosti 
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ErrorMessage – určuje text, který se ukáže po neúspěšné kontrole ovládacího 
prvku. 

ControlToCompare – určuje ovládací prvek, který se bude kontrolovat.  
MaximumValue – maximální hodnota ovládacího prvku. 
MinimumValue – minimální hodnota ovládacího prvku. 
Type – datový typ, který bude zadán do ovládacího prvku. 

 
Použití 
 

Slouží pro ověření obsahu. V řídících systémech může ověřovat zdali zadaná 
hodnota vstupní veličiny je daná ve zvoleném rozsahu, jinak by mohlo dojít k poškození 
soustavy. V praxi se pak může ověřovat například velikost zvoleného napětí pro spuštění 
motoru, jinak by se mohl poškodit, velikost tlaku v potrubí adt.. 
 
Využití RangeValidator v modelu vodní elektrárny 
 

Range Validator kontroluje na straně webového klienta, před odesláním dat, jestli 
jsou data v platném rozsahu, tj. 0-100. 
 
CompareValidator 
 

CompareValidator – porovnává hodnotu ovládacího prvku proti hodnotě jiného 
ovládacího prvku, nebo konstantní hodnotě. 
 
Vlastnosti 
 

ErrorMessage – určuje text, který se ukáže po neúspěšné kontrole ovládacího 
prvku. 

ControlToCompare – určuje ovládací prvek, proti kterému bude porovnáván. 
ControlToValidate – určuje ovládací prvek, který bude porovnáván buď proti 

ControlToCompare nebo konstantě. 
Operator – určuje, jaká operace se bude provádět při porovnávání. 
Type – datový typ, který bude zadáván do ovládacích prvků. 
ValueToCompare – konstanta, proti které se může porovnávat. 

 
Použití 
 

V řídících systémech by se CompareValidator pro porovnávání nastavené hodnoty 
regulátoru s hodnotou, která má být dosažena. 
 
Využití CompareValidator v modelu vodní elektrárny 
 

CompareValidator by porovnával hodnotu právě vytvořeného výkonu generátoru 
s jeho maximální hodnotou. 
 
3.7    Implementace 
 

Vytvořený projekt modelu vodní elektrárny byl implementován do Starter Kitu. 
Starter Kit byl typu My Web Page Starter Kit. Jedná se o aplikaci pro tvorbu webové 
stránky, umožňující rozšiřování pomocí modulů. Pro implementaci modelu vodní 
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elektrárny do My Web Page Starter Kit bylo použito rozšíření a jednalo se o metodu 
přidání jako Easy Controls. Aby bylo možné přidat svůj vlastní modul, do kterého bude 
implementován model, musí být vytvořen formou Web User Control. Implementace je 
provedena v několika krocích.  

V prvním kroku je vytvoření Web User Control. Tento Web User Control 
přidáme do složky EasyControls. V dalším kroku přidat soubor Eletrarna.cs, obsahující 
simulátor elektrárny do složky App_Code. Po takto nastavených a vytvořených krocích, 
můžeme vytvořený modul, obsahující model vodní elektrárny vložit na stránku.  

V dalším postupu vytvoříme stránku s nově vytvořeným modulem. Po spuštění 
webové aplikace se nejdříve musíme přihlásit, aby jsme mohli vytvořit webovou stránku 
s modelem vodní elektrárny. Po přihlášení klenutím na LOGIN a zadáním jména admin a 
hesla admin, které jsou v aplikaci nastaveny defaultně. Po přihlášení můžeme pracovat 
v administrátorské navigaci, která slouží pro tvorbu webové stránky. V administraci 
můžeme nastavit český jazyk, pozadí stránky a ještě další různá nastavení. Vytvoříme si 
v administraci po rozbalení sekce stránky a navigace novou stránku, kterou můžeme 
pojmenovat vodní elektrárna. V menu pak vybereme vytvořenou stránku, do které vložíme 
vytvořený modul. Na stránce rozbalíme menu s moduly a vybereme modul EasyControl. 
V přidaném modulu klepneme na přidání nové sekce a zobrazí se menu. V menu klepneme 
na editace menu a vybereme náš vytvořený control ElektrarnaUI.ascx. Po vybrání pak stačí 
klepnout na tlačítko uložit a modul je zobrazený na stránce. Pak stačí se odhlásit a můžeme 
vytvořenou webovou stránku nahrát na server pomocí hostingu. Uživatel pak zadá adresu 
stránky a může si vyzkoušet princip modelu vodní elektrárny.           
 
3.8    Architektura  
 

Vytvořil jsem architekturu ovládání činnosti vodní elektrárny pomocí počítače. 
Toto ovládání jsem řešil pomocí internetu. K tomu mám vytvořenou webovou aplikaci 
s uživatelským rozhranním, které bude nahráno na serveru. Pro její ovládání mám 
vytvořeny dvě varianty architektury. 
 
 První varianta 
 

Obsluha sedí u počítače, kde je ovládací rozhranní v internetovém prohlížeči a 
pomocí tohoto rozhranní ovládá vodní elektrárnu. Rozhranní je napsáno v ASP.NET a běží 
na Serveru hostující uživatelské rozhranní (UI server) pod Internet Information Server 
(IIS). Dále jsou informace zaslány na ovládací počítač, kde je speciální hardware (HW). 
Pomocí tohoto počítače je pak zajištěno obsluhování jednotlivých prvků, například 
servomotorů, senzorů atd.. Na tomto počítači běží pod Internet Information Server (IIS) 
řídící systém a webová služba, která je zpřístupňuje pro Server hostující uživatelské 
rozhranní (UI server). Architektura je zobrazena na obrázku obr. 3.3. 
 
Druhá varianta 
 

Jako u první varianty obsluha sedí u počítače, kdy elektrárnu ovládá přes ovládací 
rozhranní v internetovém počítači. Toto rozhranní je napsáno v ASP.NET. U této varianty 
chybí Server hostující uživatelské rozhranní (UI Server). Informace jsou pak z rozhranní 
přímo přenášeny na ovládací počítač se speciálním hardwarem. Architektura je zobrazena 
na obrázku obr. 3.4. 
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Z navržených architektur jsem si vybral druhou variantu. U první varianty je 
Server hostující uživatelské rozhranní (UI Server), kde může běžet více rozhranní, pro více 
ovládaných elektráren. U druhé varianty je možné ovládat pouze jednu vodní elektrárnu. 
 
 

 
 
 
 

Obr.3.3 Architektura ovládání vodní elektrárny s UI Serverem 
 
Uživatelské rozhranní serveru – je to ASP.NET server, na kterém běží uživatelské 

rozhranní 
Ovládací počítač – obsahuje speciální hardware pro obsluhu servomotorů, senzorů, 

ventilů, apod. 
Servomotor, senzory, ventily – jsou prvky, které jsou obsluhovány ovládacím počítačem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 3.4 Architektura ovládání  vodní elektrárny bez UI Serveru 
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4    Realizace projektu 
 

Vytvořený projekt se skládá ze dvou částí. V první části je realizováno uživatelské 
rozhranní a v druhé je realizován simulátor elektrárny.  
 
4.1    První část 
 
Simulátor elektrárny 
 

Jedná se o jednoduchý simulátor, kterému se při vytvoření nastaví parametry jako 
převýšení, maximální průtok stavidlem a maximální výkon. Po tomto konstantním 
nastavení je možné nastavovat  procentuální otevření stavidla. Dále je možné nastavovat 
připojení nebo odpojení generátoru. Generátor může být připojen jen při zvednutí stavidla, 
kdy dochází k proudění vody a roztočení turbíny, která je propojená s generátorem. Pokud 
zdymadlo pouští moc vody a její průtok je příliš velký, tak generátor produkuje více 
výkonu. Pokud tento výkon přesáhne maximální hodnotu výkonu, tak se generátor 
automaticky odpojí. Generátor poskytuje informaci o aktuálním výkonu. Simulace je 
vytvořena pomocí jazyku C#. Simulátor je naimplementován ve třídě VodniElektrarna 
v souboru Elektrarna.cs. 
 
4.2    Druhá část 
 
Uživatelské rozhranní 
 

Při tvorbě uživatelského rozhranní byla použita technologie ASP.NET 3.5 a 
ASP.NET AJAX. Uživatelské rozhranní slouží pro ovládání a zjišťování stavu elektrárny. 
Protože ve webovém prostředí neexistuje možnost, aby server zavolal klienta v případě 
vzniku asynchronní události (například odpojení generátoru), bylo použito technologie 
AJAX (Timer a UpdatePanel) pro opakované načítání stavu s intervalem jedné sekundy.  
 

Dále byl projekt implementován do Starter Kit typu My Web Pages Starter Kit, 
což je Content Management System (CMS) napsaný v ASP.NET 2.0. jedná se o aplikaci 
pro tvorbu jednoduchých webových stránek. Projekt  je přidán do rozšiřujícího modulu 
EasyControl. V tomto modulu je přidán pak jako Web User Control. 
 
4.3    Uživatelské rozhranní 
 

Uživatel si otevře projekt a může začít se simulací vodní elektrárny. Po otevření 
projektu vidí parametry, které jsou konstantně dané a určují jakého maximálního výkonu, 
maximálního průtoku a převýšení může model vodní elektrárny dosáhnout. Uživatel má 
možnost nastavovat jak vysoko se zvedne stavidlo. Zvednutí stavidla je realizováno 
v procentuálním nastavení od 0 do 100 procent. Po nastavení hodnoty a potvrzení se 
zvedne stavidlo a začíná proudit voda kanálem. Kanál přivádí vodu k turbíně a ta se začíná 
točit. Turbína je pomocí ovladatelné spojky spojena s generátorem. Tím je vytvářena 
energie, která je zobrazena v uživatelském rozhranní. Hodnota vyrobené energie je závislá 
na otevření stavidla. Jelikož generátor má nastaven maximální výkon, který nesmí 
překročit, tak hodnota na stavidle je nastavena na 84 procentní otevření. Toto nastavení je 
pouze u simulace, ale u reálné vodní elektrárny musí být brány ještě další aspekty. Dále 
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generátor nemůže být připojen pokud není nastavena hodnota stavidla. Celou nastavenou 
soustavu je možné vrátit na původní hodnoty.  
 

Do nastavení zdymadla se zapíše hodnota od 0 do 100 procent. Poté se zmáčkne 
tlačítko nastavit a nastaví se hodnota zdymadla. Zmáčkneme tlačítko připojit generátor a 
ten se připojí a ukáže se nám hodnota výkonu, která je závislá na zvednutém zdymadle. Po 
zmáčknutí téhož tlačítka může být generátor odpojen. Zobrazuje se nám informace pokud 
nejde zapnout generátor. Ještě je zde tlačítko reset, které nastavuje hodnotu zdymadla na 
nulu a zároveň odpojuje generátor a tím dojde k vynulování zobrazené energie. 

Na obrázku obr. 4.1 je vidět uživatelské rozhranní pro ovládání vodní elektrárny. 
 

 
 
Obr. 4.1 Uživatelské rozhranní vodní elektrárny 
 
Nejvýznamnější metody 
 

Nyní se budu snažit popsat pár nejvýznamnějších metod, všechny budou ze 
souboru ElektrarnaUI.ascx.cs. 
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aktualizujStav() – tato metoda se stará o aktualizaci uživatelského rozhranní dle aktuálního 
stavu ovládané elektrárny. 

 
nastavElektrarnu() – provádí změnu parametrů zadanou v uživatelském rozhranní. 
 
Timer1_Tick (object sender, EventArgs e) – v této metodě obsahující událost časovače se 

aktualizuje stav uživatelského rozhranní. 
 

Popis jednotlivých prvků 
 

Tlačítko připojit/odpojit generátor 
 
V této metodě se po kliknutí na tlačítko dochází k připojení nebo k dopojení generátoru. 
 
   protected void btnGenerator_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        try 
        { 
            // provedeme zmenu stavu 
            if (elektrarna.GeneratorPripojen) 
                elektrarna.OdpojitGenerator(); 
            else 
                elektrarna.PripojitGenerator(); 
        } 
        catch (InvalidOperationException ex) 
        { 
            // pokud dojde k neplatne operaci, aktualizujeme text 
            lblInfo.Text = ex.Message; 
        } 
    } 
 

Tlačítko nastavit 
 
Tato metoda způsobuje, že po zmáčknutí tlačítka dochází k nastavení hodnoty zdvihu 
zdymadla a zadaných parametrů. 
  
 protected void btnStavidlo_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        if ((vldStavidloRequired.IsValid) && (vldStavidloRange.IsValid)) 
        { 
            // nastavit elektrarnu dle zadanych parametru 
            nastavElektrarnu(); 
        } 
    } 
 

Tlačítko reset 
 
V této metodě dochází po zmáčknutí tlačítka , k tomu, že vytvořená nastavení, které 
uživatel provedl se vrátí na původní honoty. Realizováno je pomocí následujícího kódu. 
 
protected void btnReset_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
        elektrarna = VytvorElektrarnu(); 
        Session["elektrarna"] = elektrarna; 
        aktualizujStav(); 
    } 

4.4    Realizace Implementace 
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Uživatelské rozhranní je implementováno do Starter Kitu. Nejdříve jsem stáhnul 
aplikaci Starter Kit a otevřel ve Visual Studiu. Do složky App_Code jsem přidal soubor 
Elektrna.cs. Dsále jsem do složky EasyControl, do které se přidávají moduly, přidal soubor 
ElektrarnaUI.ascx. Na obrázku obr. 4.2 je znázorněno v průzkumíku řešení (Solution 
Explorer), kde májí být soubory vloženy. Pak podle pokynů, které jsem popsal v kapitole 3 
impementace si vytvoříme webovou stránku, kde je uživatelské rozhranní prezentováno. 
Vytvořil jsem i noté téma Elektrárna, kde je aplikace prezentována a je vidět na obrázku 
obr.4.3. V příloze bude dokument, ve kterém je návod jak si vytvořit webovou stránku 
s mojí vytvořenou aplikací vodní elektrárny. 
 
 
 

 
 

Obr 4.2 Přidání souborů simulace elektrárny a uživatelského rozhranní 
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Obr.4.3 Vytvořená webová stránka s projektem 
 

Tuto aplikaci je možné vyzkoušet na stránce http://vodnielektrarna.aspone.cz. 
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5    Závěr 
 

V této bakalářské práci jsem se zabýval prostudováním dostupných technologií 
pro tvorbu webových aplikací a webových stránek. Rozebíral jsem vývojové prostředí, do 
kterého jsou  jednotlivé technologii přidávány jako rozšiřující funkce. Dále jsem se 
zabýval tím, jak jednotlivé technologie byly postupně vyvíjeny a rozvíjeny, jak je známe 
v dnešní podobě. Tyto technologie byly vytvořeny, aby umožnily programátorovi relativně 
snazší tvorbu programů.  

V dnešní době s rozvojem výpočetní techniky a internetu se rozvíjí i 
programovací jazyky a vytváří se nové technologie. Vypsal jsem jen některé technologie, 
které jsou použity pro vytváření mnou navržené aplikace.      

Cílem projektu bylo vytvoření aplikace pro ovládání vodní elektrárny za použití 
technologie ASP.NET, která by prezentovala řídící systém. Jednalo se tedy o to, zda je 
technologie vhodná pro řídící systémy. Navržená aplikace modelu vodní elektrárny je 
pouze jednoduchou simulací, takže v reálném použití by musela být ještě rozšířena o data a 
další regulační prvky. Takto navržený model byl implementován do aplikace Starter Kit 
typu My Web Pages Starter Kit. Tato aplikace slouží pro vytváření webových stránek. 
Pomocí tohoto Starter Kitu jsem vytvořený program prezentoval na webové stránce. Pro 
vytvoření uživatelského rozhranní vodní elektrárny jsem použil aktivní prvky, které jsou 
obsaženy ve vývojovém prostředí Visual Studia. Prvky jsem vybral podle potřebných 
vlastností, které umožňují realizaci vodní elektrárny. Při návrhu jsem použil hodnoty 
udávané pro velké vodní elektrárny, které byly použity pro výpočty výkonu vodní 
elektrárny. 

Projekt jsem rozdělil na dvě části, kdy v jedné části jsem realizoval simulátor 
vodní elektrárny a v druhé uživatelské rozhranní. V uživatelském rozhranní jsem musel 
použít technologie AJAX. Bylo to z důvodu toho, že při vzniku asynchronní události 
(například odpojení generátoru) by uživatel tuto událost nezpozoroval. Díky této 
technologii  se opakovaně načítá se aktuální stav elektrárny. Po implementaci projektu do 
aplikace Starter Kit jsem vytvořil webové stránky, zabývající se oblastí vodních elektráren. 

Hlavním problémem při využití ASP.NET rozhranní pro ovládání řídícího 
systému je jeho nízká interaktivita. Neexistuje zde možnost přenosu asynchronních 
informací ze serveru na klienta. Je nutné použít neustále aktualizace, přičemž při volby při 
volbě hodnoty intervalu je nutno volit kompromis mezi interaktivitou a množstvím 
přenesených dat. Navíc pro mnohé bezpečnostní relativní systémy, může být zpoždění 
způsobené dlouhým intervalem kritické. Pro řízení méně interaktivních procesů je použití 
technologie ASP.NET možné.   

V budoucnu by se aplikace mohla zdokonalovat a měla by uplatnění i v reálném 
použití.  
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