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Abstrakt 
Cílem této práce je seznámit se s technologií Smart Client Software Factory(SCSF). Tato technologie 

je vyvíjena skupinou Patterns & Practices patřící společnosti Microsoft. Jádrem technologie je 

Composite UI Application Block - CAB. Cílem je zjistit, jaké návrhové vzory se u aplikací vyvíjených 

pomocí SCSF používají a tyto vzory následně detailně popsat a vyzdvihnout jejich klady, či případné 

nedostatky. Nedílnou součástí je také uvedení důvodů pro aplikaci jednotlivých vzorů a demonstrace 

jejich konkrétní implementace. 

Klíčová slova: Client Software Factory, Composite UI Application Block, Patterns & Practices, 

Microsoft, návrhové vzory 

 

Abstract 
The goal of this diploma thesis is to get familiar with SCSF technology developed by the Patterns & 

Practice owned by MS corporation. SCSF uses CAB as a core technology. The main goal for the 

researcher is to determine which design patterns are used for applications developed by SCSF and to 

review them closely to highlight their virtues, or any deficiencies. In addition the researcher is 

bringing up all reasons for using this designer patterns and demonstration of their specifications. 

Key words: Client Software Factory, Composite UI Application Block, Patterns & Practices, 

Microsoft, designer patterns 
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Seznam použitých zkratek 

SCSF  Smart Client Software Factory 

WPF  Windows Presentation Foundation 

WCF  Windows Communication Foundation 

CAB  Composite UI Application Block 

MVP  Model View Presenter 

MVC  Model View Controller 

XML  Extensible Markup Language 

URI  Uniform Resource Identifier 

WIP    WorkItem Identity Publication 

UI  uživatelské rozhraní (User Interface) 

URI  Uniform Resource Identifier 

GoF  Gang of Four 
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1. Úvod 

Cílem této diplomové práce je seznámit se s technologií Smart Client Software Factories 

(dále jen SCSF) firmy Microsoft a s návrhovými vzory, které jsou v ní použity. Součástí 

práce jsou i jednoduché implementace jednotlivých návrhových vzorů v technologii SCSF. 

Následující text je rozdělen do čtyř tematických celků, kdy první část obsahuje stručný 

úvod do obecných softwarových továren, jejich historii, použití a výhody ve vývoji 

softwarových projektů. Tato kapitola zahrnuje i konkrétní popis implementace, právě již 

zmiňované technologie SCSF. 

Druhý tematický okruh se zabývá jednotlivými návrhovými vzory, jež jsou využívány 

v SCSF. U všech vzorů je popsáno nejprve jejich chování obecně a poté je uvedena jejich 

implementace v konkrétních příkladech. Obsahem každé kapitoly je také srovnání 

s obecným návrhovým vzorem a popis určité podobnosti s tímto vzorem. 

V předposlední části jsou popsány postupy a vzory, které se používají k rozšíření 

hlavního okna shellu z modulu aplikace. Jedná se například o Workspace 

nebo SmartPartInfo a další. 

Závěrem jsou zhodnoceny výhody a nevýhody technologie SCSF, její využití v praxi 

u firmy CID International a.s. a vývoj této technologie do budoucna. 
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2. Co jsou Softwarové továrny 

Softwarová továrna je kolekcí softwarových prostředků, které jsou nainstalovány 

ve vývojovém prostředí. Tyto prostředky pomáhají architektům a vývojářům vytvářet vysoce 

kvalitní a dobře modifikovatelné aplikace. Všechny softwarové továrny jsou navrženy 

k tomu, aby se pomocí nich vyvíjely aplikace, jež mají jednotnou architekturu a rysy. Mezi 

takové aplikace mohou patřit: mobilní klientské aplikace (Mobile Client Applications), 

chytré klientské aplikace (Smart Client Applications) a webové aplikace (Web Services 

Application). 

Důležitými prvky softwarových továren jsou i prostředky zahrnující opětovně používané 

kódy (Temlates), dokumentaci a další. K jejich součástem lze zařadit také nástroje, 

které v sobě obsahují generátory kódu, průvodce a vizuální návrhy grafického uživatelského 

rozhraní. Typické softwarové továrny poskytují šablony nebo jiné nástroje, pomocí nichž se 

urychluje vytváření nové aplikace. Dále usnadňují vedoucím týmů automatizaci aktivit 

týkajících se životního cyklu softwarového díla.  

Architekti nebo vývojáři mohou nastavovat, rozšiřovat či upravovat projekt podle potřeb 

vývojového týmu nebo organizace, což je klíčovou vlastností softwarových továren. 

Příkladem takové situace je, když architekt provede nezbytné úpravy a až poté distribuuje 

softwarovou továrnu projektovému týmu. To znamená, že jednotlivé části týmu mohou 

pracovat nezávisle na sobě. Nezávislost podporuje i možnost vyvíjení aplikace 

po jednotlivých modulech, kdy na každém modulu může pracovat jiný vývojový tým. 

2.1. Vývoj se softwarovou továrnou 

Softwarové továrny jsou založeny na vývoji, jehož hlavní snahou je odstranit problém 

vznikající při vývoji. Důvodem je, že jsou aplikace vytvářeny a dodávány bez využití 

znalostí získaných při vyvíjení podobného softwaru. Pro nalezení problému u právě vyvíjené 

aplikace se užívají postupy jako testování, dokumentace a další. Používání těchto postupů 

k aplikování znalostí z dříve vytvořených aplikací je dobré, avšak nemusí být vždy účinné. 

 

Aplikace, u níž se rozvíjí specifický styl implementace a vývoje, je lépe přijata 

projektovým týmem. Implementace aplikace s použitím vhodné softwarové továrny pak 

může poskytnout mnoho výhod ve srovnání s konvenčním vývojem. K výhodám mohou 

patřit následující: 

 

Konzistence - použití softwarové továrny vede k budování rozmanitých příkladů 

softwarových aplikací (sady aplikací, které sdílejí rysy a architekturu) a usnadní tak dosažení 

konzistence.  

 

Kvalita - vývojáři ztrácí méně času psaním architektonického kódu a díky tomu mohou 

strávit více času vytvářením vlastností, které jsou jedinečné pro každou aplikaci. To redukuje 

pravděpodobnost, že aplikace má trhliny v návrhu či obsahuje aplikační chyby. Aplikace 

vyvinuté za použití softwarových továren mohou být ověřeny před nasazením, a to pomocí 

různých testovacích nástrojů například v podobě Unit testů. 
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Produktivita - používání softwarových továren usměrňuje a automatizuje předepsaný vývoj 

aplikací za opětovného užití softwarových aktivit. Zvláště využívá rozšiřitelné základní 

implementace architektury, aplikační rámce a aplikační bloky. Umožňuje také 

automatizované vedení a v neposlední řadě generuje kód z modelů, jež představují výpisy 

z aplikačních elementů a mechanismů. 

 

Tento přístup může zjednodušit, zautomatizovat, či dokonce odstranit mnoho obvyklých 

vývojových úkolů. Použitím softwarové továrny se mohou vývojáři soustředit na více 

hodnotné aktivity, což snižuje celkovou dobu vývoje a cenu samotné vyvíjené aplikace. 

 

2.2. Obsah softwarových továren 

Jako všechny aplikace, tak i softwarová továrna může být jedinečná a může zahrnovat 

specifickou sadu aktivit, které pomáhají k vytváření specifických aplikací. Nicméně většina 

softwarových továren obsahuje vzájemně propojené aktivity následujících typů: 

Factory schema – ilustruje aktivity a prostředky potřebné k sestavení aplikace. 

 

Reference implementation – poskytuje příklad reálného, hotového produktu, jenž byl 

v softwarové továrně implementován. 

 

Architecture guidance and patterns – pomáhá vysvětlit volbu architektury aplikace 

a důvod pro tuto volbu. 

 

How to topics – návody, jak vytvářet jednotlivé části aplikace. 

 

Recipes – automatizují procedury z how to topics buď zcela, nebo jen ve vybraných krocích. 

 

Templates – zkompletované aplikační elementy s prostorem pro konkrétní argumenty. 

Mohou být určeny pro mnoho účelů, jako je například vytvoření počátečního řešení struktur 

vytvářející individuální artefakty. Artefaktem může být například rozložení projektů 

do adresářové struktury. 

 

Designers – umožňuje návrhářům a architektům modelovat aplikace na vyšší úrovni 

abstrakce. Mohou také generovat kód slučitelný se základem architektury. 

 

Reusable code – integrace znovupoužitelného kódu v softwarové továrně. Redukuje potřebu 

ručně psaného kódu a motivuje k opětovnému použití napříč aplikacemi. 
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Obrázek 1: Obsah softwarových továren [1] 

 

2.3. Proč softwarovou továrnu použít 

Jestliže softwarová továrna splňuje požadavky scénáře aplikace, pak je vývoj aplikace 

jednodušší, rychlejší, méně nákladný a více předvídatelný. Místo toho, aby se aplikace 

vytvářela zcela od začátku, stačí pouze implementovat její specifické části a softwarová 

továrna umožní doplnit chybějící části. 

Softwarová továrna předkládá nejlepší řešení prokázaná praxí a rovněž znovupoužitelné 

prostředky. To odstraní zbytečné přemýšlení nad architekturou aplikace a dovoluje 

vývojářům zaměřit se na to, co je opravdu nejdůležitější, čímž je právě aplikace samotná.  

Softwarové továrny jsou přizpůsobitelné a mají velké možnosti rozšíření. Vývojáři 

mohou doladit různé aktivity, prostředky a nástroje podle potřeb vývojového týmu. 

2.4. Konkrétní implementace ve Smart Client Software Factory  

SCSF poskytuje integrovanou sadu řízení, která napomáhá vývojářům velice jednoduše 

vytvářet složité aplikace. Ty mohou mít jeden či více charakteristických rysů, kam lze 

zařadit například velice bohaté uživatelské rozhraní, sdílení dat s jinými systémy a jiné 

velice užitečné rysy. Dalším typickým znakem je využití lokálního uložení dat a jejich 

následné zpracování po výpadku sítě a nakonec i snadné nasazení a konfigurace. 

SCSF umožňuje architektům a vývojářům vyvíjet modulární aplikace, jež mohou být 

sestavovány a distribuovány nezávislými týmy. Také lze využít Windows Forms, WPF 

(Windows Presentation Foundation), WCF (Windows Communication Foundation), 

Enterprise Library (v době psaní této diplomové práce byla aktuální verze Enterprise 

Library 4.1), ale důležitou komponentou SCSF je Composite UI Application Block. 
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2.4.1. Composite UI Application Block (CAB) 

Jedná se o implementační blok poskytnutý skupinou Microsoft patterns & practices 

pro vytváření komplexních a modulárních aplikací. Tento blok sám o sobě umožňuje 

dynamické načítání nezávislých spolupracujících modulů. Poskytuje událost Broker 

pro komunikaci mezi moduly a částmi modulů a kromě toho generuje třídy pro typickou 

implementaci Model-View-Controller (MVC). 

CAB je navržen pro koncept aplikace založené na případech užití (use case), které jasně 

oddělují případy užití od prvků jako controller a view. Centrální klientské služby mohou být 

přidány pomocí infrastruktury poskytnuté CAB-em.  

Následující seznam vysvětluje hlavní pojmy související s CAB, bez jejichž znalostí by 

vývojář nemohl dělat relevantní architektonická rozhodnutí. 

WorkItem 

Objekt WorkItem je kontejner k ovládání objektů, které požadují dosažení nějakého úkolu. 

Těmito objekty mohou být objekt state, view a jejich presenter/controller, či příkazy 

pro spuštění akce. WorkItem je objekt shrnující logiku pro jeden případ užití, udržuje stav 

pro všechny případy či podpřípady užití. 

Services  

Services zapouzdřují funkčnost běžnou pro celou aplikaci, pro specifický modul nebo jen 

pro objekt WorkItem uvnitř jisté hierarchie WorkItems (např. pro objekt sub-WorkItem se 

specifickým rodičovským objektem WorkItem). Typickými službami mohou být také 

bezpečnostní služby zodpovědné za autentifikaci či autorizaci. 

Module  

Module
1
 logicky souvisí s objektem WorkItem a může být shrnut do jediné jednotky. 

Konfigurace CAB založená na chytrých klientech v zásadě pracuje pomocí modulární 

architektury. Proto nalezení správného spojení objektu WorkItem a modulu je rozhodující. 

ProfileCatalog  

ProfileCatalog je konfigurační soubor specifikující které jednotky a služby je nutné načíst 

do aplikace. Standardně se jedná pouze o XML soubor, jenž se nachází v adresáři aplikace. 

Napsáním a registrací uživatelské třídy, která bude implementovat rozhraní 

IModuleEnumerator  se může toto chování změnit tak, že se ProfileCatalog bude moci 

načítat i z jiného umístění, například z webové služby. 

ModuleLoader  

Služba ModuleLoader je zodpovědná za načítání všech modulů specifikovaných 

v ProfileCatalog. Tato služba parsruje XML soubor ProfileCatalog a zkouší dynamicky 

načítat assembly specifikované ve vstupu ProfileCatalog a poté hledá třídu ModuleInit uvnitř 

této assembly. 

                                                     
1
 Jedná se o hierarchii projektů ve Visual Studiu 2008 vygenerovanou pomocí nástrojů pro SCSF 
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ModuleInit  

Každý modul obsahuje třídu ModuleInit2, která je zodpovědná za načítání všech služeb 

a objektů WorkItem z modulu. 

Shell application  

Shell aplikace je zodpovědná za inicializaci aplikace, dynamicky zavádí moduly podle 

konfigurace a spuštění základních služeb pro aplikaci.  

Shell  

Shell je hlavním formulářem aplikace. Poskytuje uživatelské rozhraní, které je společné 

všem dynamicky zaveditelným modulům. Shell vždy hostí kořenový objekt RootWorkItem, 

jenž je vstupním bodem do jiných částí aplikace, jako jsou služby, moduly a další objekty 

WorkItem, které byly vytvořeny a registrovány pod tímto kořenovým objektem 

RootWorkItem. 

Workspace  

Komponenta Workspace je zodpovědná za vlastnictví a zobrazení uživatelského rozhraní 

vytvořeného v objektu WorkItem. Obykle je přidána k Shell (či k dalším rozšířitelným view 

uvnitř WorkItem hierarchie), působí jako kontejner pro části uživatelského rozhraní. Části by 

pak měly být dynamicky plněny UI (User Interface) položkami, které jsou poskytnuty 

od objektů WorkItem či jejich pod - objektů sub-WorkItem. Každý user kontrol (uživatelský 

prvek) může být workspace pokud implementuje rozhraní IWorkspace. CAB zahrnuje 

klasický container controls jako workspaces. 

UIExtensionSite  

UIExtensionSite je místo pro rozšiřitelné části Shell, jako je například menu. Na rozdíl 

od workspaces předpokládá, že bude použit jen pro části UI, které by neměly být volně 

předány od objektu WorkItem. Místo toho by měly být jen rozšířeny (například přidáním 

nového menu). Toto rozšíření se provádí pomocí adaptéru, který vytváří UIElement. 

Command  

Command je základní třídou CAB-u implementující návrhový vzor Command. Vzor 

Command podporuje klasické příkazy vytvořené ručně či deklarativní příkazy použitím 

atributu [CommandHandler] jako popisu metody. Tyto metody se poté chovají jako obsluha 

těchto událostí a může se registrovat i její vícenásobné vyvolání.  

EventPublication  

Událost EventPublication se užívá pro volné spojení událostí. Jsou označeny popisem 

[EventPublication] a jsou jedinečně identifikovány pomocí URIs (jedinečného řetězce). 

Pouze odběratelé (subscribers) mohou používat předplacení (subscriptions) se stejnou 

                                                     
2
 v konkrétní implementaci SCSF se jedná o třídu ModuleController 
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událostí URI. Odběratel potřebuje mít metodu se stejným popisem jako událost užívaná 

[EventPublication] a musí být označen popisem [EventSubscription]. Slouží pro volné 

spojení mezi nezávislými moduly. 

EventSubscription  

EventSubscription je opakem EventPublication. Jakákoliv třída, která chce odběratelskou 

událost se specifickou událostí URI, potřebuje implementovat event handler, který odpovídá 

metodě popisu EventPublication. Tohoto správce událostí je nutno označit popisem 

[EventSubscription] a veřejná událost URI a CAB se vždy ujistí, zda odběratel bude 

obeznámen vždy, když vydavatel (publisher) zavolá událost s odpovídajícím URI. 

Model  

Model je business entita objektů WorkItem. Například zákazník, bankovní učet, košík atd. 

View  

View je běžný prvek .NET Frameworku, který je zodpovědný za prezentaci části či celého 

modelu uživateli a umožňuje modifikaci obsahu pomocí uživatelských ovládacích prvků. 

Typické view implementuje pouze logiku uživatelského rozhranní, zatímco běžná business 

logika je implementována v presenter/controller. 

SmartPart  

SmartPart je obdobou user control v .NET, a je uvozován atributem [SmartPart]. Může 

implementovat rozhraní ISmartPartInfoProvider a jako takový může poskytovat informace 

o sobě jako titulek, popis a další atributy týkající se user control. 

Controller  

Controller je třída, která implementuje logiku k modifikaci modelu. Jeden controler může 

modifikovat model prezentovaný mnoha view. Původ je z návrhového vzoru Model-View-

Controller. 

ObjectBuilder  

ObjectBuilder je základní komponentou CAB-u. Jedná se o framework pro vytváření 

systému pomocí návrhového vzoru Dependency Injection. 

Dependency Injection  

Dependency Injection je návrhový vzor, který umožňuje továrně automaticky vytvořit 

či inicializovat vlastnosti, nebo objekty. Ty se pak vytvářejí, až když je potřeba, a tudíž se 

nemusejí vytvářet dopředu. Tuto funkčnost poskytuje ObjectBuilder. 
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3. Popis jednotlivých vzorů pro SCSF 

V technologii SCSF se vyvíjí hlavně pomocí návrhových vzorů. Z toho důvodu je vývoj 

rychlejší, přehlednější a je méně náročné hledat v takovémto kódu chyby a následně je 

opravovat. V této kapitole budou popsány jednotlivé návrhové vzory, které jsou v technologii 

SCSF používány. 

3.1. Vzor Model-View-Controller (MVC) 

Účelem mnoha informačních systémů je získávat relevantní data a zobrazovat je uživateli. 

Poté, co uživatel data změní, uloží se do paměti, databáze nebo jiného úložiště. Z důvodu, 

že hlavní tok mezi databází a uživatelským rozhraním může být tvořen způsobem, kdy by se 

svazovaly tyto dva samostatné prvky dohromady, mohlo by tím vzniknout velké množství 

zbytečného kódu a systém by se mohl stát příliš složitý a nevýkonný. 

Uživatelské rozhraní se mění daleko častěji než business logika, zvláště pak v informačních 

systémech. Z toho plyne, že kód presenteru, který obsahuje business logiku, by musel být 

modifikován pokaždé, když se změní uživatelské rozhraní. To vede ke kontrole po každé malé 

změně dat v uživatelském rozhraní a tím by se celá aplikace hodně zpomalila.  

V některých případech jsou data aplikací zobrazována různými způsoby. V některých 

uživatelsky bohatých rozhraních jsou různé pohledy na data zobrazovány najednou. V případě, 

kdy uživatel změní data v jednom pohledu, data se musejí v dalších pohledech ihned 

aktualizovat. Příkladem jsou třeba zobrazená data a z nich vytvořené grafy. 

Aktivita uživatelského rozhraní se skládá ze dvou základních prvků: zobrazení dat uživateli 

a modifikace dat uživatelem. Zobrazovací část získá data z datového zdroje (databáze, 

soubor, atd.) a zobrazí je uživateli.  Tyto data uživatel v zobrazovací části může modifikovat 

a po případné modifikaci se o uložení zpět do datového zdroje postará jádro aplikace. Tímto 

jádrem však není myšlena zobrazovací část neboli View. 

Kód uživatelského rozhraní má větší sklon být závislý na řízení, než business logika. Z toho 

vyplývá, že pokud by se přecházelo například z windows formulářů na WPF, prakticky by 

stačilo změnit pouze kód uživatelského rozhraní, business logiku ponechat a jenom připojit 

k novému uživatelskému rozhraní. Jak je zřejmé, oddělení těchto dvou částí od sebe, hodně 

urychluje změnu mezi uživatelskými prostředími. 

Vytváření automatických testů pro uživatelská rozhraní je daleko složitější, než vytváření 

testů pro business logiku. Proto minimalizace kódu v uživatelském rozhraní umožňuje aplikaci 

lépe otestovat a případně objevenou chybu opravit.  
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3.1.1. Ukázka implementace MVC 

Vzor Model View Controler odděluje doménový model
3
, prezentační vrstvu a akce uživatele 

do tří oddělených tříd. 

Model – řídí chování a data aplikační domény
4
, reaguje na dotazy o stavu (obvykle z View) 

a reaguje na instrukce ke změně stavu (obvykle z Controlleru). 

View – stará se o zobrazení dat uživateli. 

Controller – interpretuje vstupy uživatele a informuje View a Model o změnách stavu. 

Model

Controler

View

 

Obrázek 2: Model View Controller [1] 

Vývojář by si měl povšimnout, že View i Controller závisí na Modelu, ale model není závislý 

ani na View, ani na Controlleru, což je jedna z hlavních výhod tohoto návrhového vzoru. Tento 

fakt dovoluje, aby byl Model testován nezávisle na ostatních prvcích. Odloučení View 

a Controlleru nemusí být až tak striktní, v mnoha případech se tyto dva objekty objevují jako 

jeden.  

Vzor Model View Controller je základním vzorem pro oddělení uživatelského rozhraní, 

uživatelské logiky a business logiky. Bohužel popularita tohoto vzoru skončila v několika 

špatných popisech, kdy zvláště zmiňovaný Controller byl užíván v jiných souvislostech, než 

měl být ve skutečnosti užíván. S příchodem webových aplikací se povedlo vyřešit několik 

těchto dvojsmyslů v odloučení Controlleru a  View a tento vzor se opět dostal do popředí. 

Návrhový vzor MVC se dá vytvořit pomocí dvou odlišných implementací a to s pasivním 

modelem a aktivním modelem. 

 

 

                                                     
3
 abstraktní datový model na nejvyšší úrovni, který zahrnuje společný datový model, datové zdroje 

a datové služby. 
4
 Aplikační domény jsou logické oblasti uvnitř procesu, které nesdílí paměť, ale každá aplikační doména 

má pro svůj běh přidělenou vlastní paměť. 
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Pasivní model 

Pasivní model je využíván tehdy, pokud se data mají pouze zobrazovat. Pasivní model 

používá vždy pouze jeden Controller, který manipuluje výhradně s jedním Modelem. 

Když Controller modifikuje Model, musí poté informovat View, které Model změnilo, aby 

proběhla aktualizace dat na formuláři. Model je v tomto scénáři zcela nezávislý na View i na 

Conrolleru, což znamená, že nejsou potřeba prostředky, které by Modelu předaly informaci o 

změně stavu.  

 

Controler Model View

Handle Event

Service

Update

GetData

 

Obrázek 3: Chování pasivního MVC [3] 

 

Aktivní model 

Aktivní model se využívá tehdy, když Model mění stav, aniž by bylo potřeba Controlleru. 

Tento stav může nastat tehdy, mění-li se data bez aktivity uživatele a tyto změny se musí pak 

uživateli zobrazit. Jelikož Model detekuje změny stavu pouze vnitřně, musí dát View vědět 

o tom, že musí aktualizovat data na formuláři. 

Jedna z motivací k použití vzoru MVC je vytvořit Model nezávislý na View. Pokud by měl 

Model oznámit změnu dat, vznikla by závislost, které by bylo nutné se vyhnout. Naštěstí vzor 

Observer (3.3.3) poskytuje mechanismus, který informuje jiné objekty o změně stavu Modelu 

bez jakýchkoliv závislostí mezi Modelem a View. Jednotlivé View implementují rozhraní 

Observer a registrují se u Modelu. Ten sleduje seznam všech Observerů (registrovaných View), 

kteří čekají na informace o změně Modelu. Když se Model změní, informuje je o jeho změně. 

Tento přístup je často nazýván „veřejný - podpis“. Model nevyžaduje žádnou specifickou 

informaci o jakémkoliv View. Ve skutečných scénářích, kde Controller musí být informován 
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o změně Modelu, musí Controller realizovat rozhraní Observeru a zachytávat změny Modelu. 

V situacích, kdy je vytvořeno mnoho View, dává smysl definovat vícenásobné objekty, z nichž 

každý popisuje specifickou změnu Modelu. Každý pohled pak může sledovat jen ty změny, 

které jsou pro něj významné.  

Model

View

Controler

+Update()

«interface»

Observer

 

Obrázek 4: Vzor MVC s aktivním Modelem a rozhraním Oserver [3] 

 

Obrázek 5 zobrazuje, jak model upozorní View pomocí Observeru o změně svého stavu.  

Model View

Handle Event

Notify

Update

GetData

Data

 

Obrázek 5: Sekvenční diagram komunikace aktivního Modelu a View [3]
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3.2. Vzor Model-View-Presenter (MVP) 

Hlavním cílem návrhového vzoru MVP je oddělení aplikační logiky (Model) a uživatelského 

rozhraní aplikace (View). Díky tomuto oddělení získá vývojář mnoho výhod, například: 

- Aplikační logika není různě roztříštěna v kódu uživatelského rozhraní a není úzce spjata 

s uživatelským rozhraním, kde může lehce dojít k duplicitě kódu. Menší duplicita kódu 

usnadňuje odstranění chyb, lepší údržbu a podporuje snadnější opětovné použití. 

- Uživatelské rozhraní může být změněno nezávisle na Modelu a to v takových případech, 

kdy požadavky na danou změnu nejsou až tak zásadní. Například zvětšení nebo zmenšení 

prvku na formuláři, jehož velikost nemá s Modelem vůbec nic společného.  

- V tomto návrhovém vzoru se bude v kódu vyhledávat daleko lépe, než kdyby v kódu View 

byly spousty řádků, které se dají udržovat v jiné třídě. Podobně se dá Model zaměnit za jiný 

Model, či se dá daleko jednodušeji doplnit.  

- V neposlední řadě odloučení aplikační logiky od uživatelského rozhraní velmi usnadňuje 

testování jednotlivých jednotek kódu. 

Nyní, kdy byly popsány výhody oddělení doménové a aplikační logiky (Model) 

od uživatelského rozhraní (View), se dále může přikročit k popisu, jak lze vzor MVP použít 

a jak vlastně funguje.  

V minulosti se často v popředí střídaly dva vzory, MVP a jeho předchůdce MVC (3.1). 

Z důvodů rozhodování mezi těmito vzory bude vzor MVP vysvětlen na ukázkovém příkladě. 

Pro začátek je dobré si položit otázku: Jaké jsou žádoucí prvky implementace z hlediska cílů 

a výhod oddělení doménové a aplikační logiky od uživatelského rozhraní? Na otázku lze 

odpovědět hned několika způsoby: 

- Možnost změny různých uživatelských prvků a kontrol na View bez masivního refaktorování 

kódu. 

- Použití lokální databáze pro jednu verzi aplikace a databázi umístěnou na databázovém 

serveru pro další verzi aplikace. Bez použití návrhového vzoru MVP by bylo zapotřebí příliš 

mnoho kódu, který by byl stejný. 

- V závislosti na uživateli či uživatelské roli zobrazovat určité ovládací prvky na View. 

- Pro náročného uživatele zobrazovat data pomocí několika pohledů (například graf a zároveň 

tabulka) a zároveň tyto pohledy i synchronizovat a aktualizovat. 

- Je evidentní z výše uvedených požadavků, že je potřeba jisté míry odloučení mezi View 

a Modelem. Toto odloučení zajišťuje další aplikační vrstva a to Presentrer. Ten je v podstatě 

přemostění mezi Modelem a View a měl by vykonávat následující úkony: 

- Vytvořit a zobrazit View. 

- Získat data z Modelu a předat je View, pro zobrazení uživateli na formuláři. 

- Uvědomovat si, kdy uživatel modifikuje data na formuláři.  

- Aktualizovat Model nebo se zeptat Modelu, zda nebyl aktualizován. 

Při implementaci MVP se mohou objevovat chyby, které by měly do budoucna vliv 

na správnou funkčnost. Takové chyby mohou být například: 
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- Presenter nesmí přímo volat nebo manipulovat s ovládacími prvky na View. Toto pravidlo 

má jednoduchý důvod, a to, že by bylo složité nahradit staré View za nové. Jestliže by 

Presenter volal metody na ovládacích prvcích přímo, byla by tato možnost velice 

zkomplikována. 

- View nesmí s Modelem také manipulovat přímo. Přenášení dat mezi Modelem a View 

zajišťuje právě Presenter. Toto by se mohlo zdát jako velice obtížné řešení, ale ve větším 

projektu je opravdu dobré Model a View od sebe oddělit. Například v případě, kdy bude 

později zapotřebí změny Modelu, bude nutné upravit jak kód Presenteru, tak i View, místo 

toho, aby se změnil pouze kód Presenteru, kterého se tato změna týká.  

Z předchozího popisu je zřejmé, že v implementaci MVP vznikají různé závislosti 

a vzájemné ovlivňování mezi jednotlivými třídami (Model, View, Presenter), které je dobré 

dodržovat. Tyto závislosti spočívají v následujícím popisu: 

- Presenter je zodpovědný za přípravu a formátování dat pro View. Tato data poskytuje skrz 

přesně stanovené rozhraní mezi samotným Presenterem a View. View poté zobrazuje 

aktuální data uživateli. Při případné modifikaci je Presenter získá modifikovaná data z View 

a tato data poté musí zpracovat pro Model a předat je přes stanovené rozhraní mezi 

samotným Presenterem a Modelem. 

- Implementace Modelu a View musí být nezávislá na Presenteru. Pro dosažení tohoto 

požadavku je zapotřebí přesně stanovených rozhraní pro Model a View. Každé View 

či Model, které realizuje rozhraní očekávané Presenterem, může být kdykoliv přidáno 

do implementace. 

- Presenter je pozorovatelem událostí, které se mohou vyskytovat jak ve View, tak i v Modelu. 

View i Model musí mít tyto události veřejné, aby si je mohl Presenter předplácet. Například 

si Presenter může předplatit uživatelskou datovou událost, která je na View veřejná 

a při přijetí takové události může Presenter ihned aktualizovat Model.  Výše je již uvedeno, 

že Presenter si může předplácet i události v Modelu. Například, jestli se Model změní 

na základě nějaké vnější operace, Presenter se to dozví a díky předplacené události v Modelu 

může ihned aktualizovat View. Použití tohoto mechanismu má výhodu při udržování 

synchronizace několikanásobných View. 

Model

View

Presenter

 

Obrázek 6: Návrhový vzor Model-View-Presenter [1] 
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Přesnější třídní diagram, než je na Obrázek 6, by měl ještě obsahovat rozhraní Modelu 

a View, která Presenter očekává. Tato rozhraní jsou volána tak, jak je vidět na Obrázek 7. 

Každé View či Model, který realizuje rozhraní očekávané Presenterem, může být vloženo 

kdykoliv do implementace. 

 

 

Obrázek 7: MVP s rozhraními [1] 

 

Presenter má View a Model buď jako parametry v konstruktoru, nebo konstruktor obsahuje 

jejich instance. Obvykle Presenter obsahuje metodu Initialize(), která vše nastavuje za běhu. 

Tato metoda vytváří View a předává mu data získaná z Modelu. Presenter pak zobrazuje View 

uživateli. Jak již bylo v předchozím textu zmíněno, Presenter si předplácí události na View 

i na Modelu k tomu, aby mohl tyto události obsluhovat. Proto se musí také zavést patřičné 

kroky, jako jsou aktualizace částí View i Modelu. 

View Presenter Model

User data entry

View data changed

Model save data

View get data

 

Obrázek 8: Změna dat uživatelem na View [10] 
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Na Obrázek 8 uživatel zadá údaje do libovolného uživatelského prvku na View, a to poté 

upozorní Presenter na změnu. V dalším kroku se Presenter zeptá, zda má data aktualizovat 

v Modelu a nakonec Presenter správně zformátovaná data předá do Modelu. 

ViewPresenterModel

External update to model

Model data changed

View update display

Model get data

 

Obrázek 9: Reakce Presenteru na externí změnu Modelu [10] 

 

Externí změna modelu na Obrázek 9 může proběhnout na základě aktualizace databáze nebo 

na základě změny jinou komponentou. Model poté informuje Presenter o změně předplacenou 

událostí. Presenter získá aktualizovaná data z Modelu a v potřebném formátu je zobrazí na View 

uživateli. Výhodou tohoto vzoru je to, že Presenter může ovládat vícenásobná View. 

Zjevnou nevýhodou návrhového vzoru MVP je spousta kódování za účelem oddělení 

Modelu, View a Presenteru. Nicméně pro velké aplikace, které podporují interakci s uživatelem, 

je výhodné logiku aplikace a kód uživatelského rozhraní oddělit. V neposlední řadě tuto 

nevýhodu SCSF odstraňuje pomocí šablon pro generování View i s Presenterem, jak bude 

uvedeno níže. 

3.2.1. Ukázka implementace MVP 

Nyní bude popsána jednoduchá implementace vzoru MVP za pomoci vývojového nástroje 

Visual Studio 2008, a do něj doinstalovaných dalších nástrojů pro vývoj s technologií SCSF 

(např. Guidance Automation Toolkit). Před přidáním nového View s Presenterem je ale nutné 

vytvořit nový modul
5
, kde bude toto View umístěno. 

 

                                                     
5
 Jedná se o hierarchii projektů, hlavní projekt, rozhraní hlavního projektu a nepovinný testovací projekt 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc540778.aspx
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Obrázek 10: Vytvoření nového modulu kontextové menu 

 

Při vytváření nového modulu se zobrazí okno (obrázek 11). 

 

 

Obrázek 11: Vytváření nového modulu okno 

 

V tomto okně může vývojář navolit, co vše bude nový modul obsahovat.  
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V prvním bodě na Obrázek 11 je projekt samotného modulu. Zde se vytvářejí nová View 

a jejich logika v Services. Dále je zde třída ModuleControler, kde se definuje, na kterém 

SmartPart bude View zobrazeno a na kterou definovanou událost bude zobrazováno 

(tato událost bude spouštěna v metodě s popisem EvetHandler). 

V bodě dvě je vytvořeno rozhraní nového modulu (to je pro návrhový vzor MVP velice 

nezbytné) pro komunikaci mezi Presenterem a View, a také mezi Presenterem a Modelem, jak 

již bylo výše popsáno. Tyto dva první body jsou generovány automaticky a generují se vždy. 

V posledním bodě označeném trojkou je definován projekt pro vytváření unit testů pro celý 

modul. 

Po vytvoření nového modulu je možno do něj přidat nové View s Presenterem pomocí 

následujícího postupu, který je popsán níže.  

 

Obrázek 12: Vytvoření nového View kontextové menu 

 

Při vytváření View se objeví obdobné okno jako při vytváření modulu (obrázek 13).  
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Obrázek 13: Vytváření nového View 

V tomto okně se mohou nastavit základní vlastnosti nově generovaného View. 

V prvním bodě na Obrázek 13 lze navolit umístění nového View v rámci adresářové 

struktury daného modulu. To bude vždy vytvořeno ve složce View, kde se budou vytvářet i 

další. Poté je možnost zvolit, zda bude uloženo ve své vlastní složce, která bude mít stejný 

název, nebo bude uloženo bez vlastní složky. 

V druhém bodě se, již do vytvořeného testovacího projektu
6
, vygeneruje testovací třída

7
, 

která bude implementovat rozhraní daného View. 

 

3.2.2. Výhody a nevýhody Model View Presenter 

Největší výhodou tohoto vzoru je oddělení aplikační logiky od uživatelského rozhranní. 

Díky této vlastnosti je vývoj daleko jednodušší a kód aplikace daleko přehlednější. Případné 

chyby a jejich opravy je daleko jednodušší hledat v několika řádcích dané třídy, než vyhledávat 

chybu v několika tisících řádků nepřehledného kódu. 

Nevýhodou se muže zdát to, že je velice těžké vytvořit takovéto oddělení aplikační logiky 

a uživatelského rozhraní. Jak již ale bylo zmíněno výše, v SCSF je vývojáři tato práce 

ulehčena pomocí nástrojů integrovaných přímo do vývojového prostředí
8
 a architekturu 

obsahující třídy View a Presenter vygeneruje během několika okamžiků. 

                                                     
6
 Byl již vytvořen při generování nového modulu 

7
 Jedná se o tzv. Mock třídu 

8
 Visual Studio 2008 
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3.3. Vzor View Navigation 

3.3.1. Definice vlastností View Navigation 

V aplikacích, které ke komunikaci s uživatelem používají více oken než jedno, bude často 

nastávat situace, kdy při aktualizaci jednoho View, se bude muset aktualizovat i jiné otevřené 

View. Například jedno View zobrazuje seznam položek a druhé zobrazuje jejich detailní popis. 

Při výběru položky v seznamu (akce prvního View) se v popisu položek zobrazí detailní popis 

vybrané položky (reakce druhého View). 

3.3.2. Ukázka implementace View Navigation 

K řešení předchozích požadavků lze velice jednoduše použít dva Presentery, které budou 

komunikovat se dvěma různými View (Obrázek 14). Uživatel klikne na View A a View B 

dostane vědět o aktualizaci přes registrovanou událost. V následujících krocích je tento scénář 

detailně popsán. 

- View A zavolá Presenter A 

- Presenter A vyvolá událost, která se odešle na Event Broker 

- Event Broker dává vědět Presenteru B (Presenter B musí mít tuto událost předplacenou). Ten 

převezme data z Modelu B a vytváří View B pro zobrazení aktualizovaných dat uživateli. 

 

 

Obrázek 14: Komunikace mezi View [1] 
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Tento vzor pro práci s klientem je založen na Composite UI Aplication Block. To znamená, 

že alespoň jedna z následujících podmínek musí být splněna[1]: 

- Událost Event Topic musí být registrována jako globální. 

- Obě View, mezi kterými se má použít volání události, musí být v jednom WorkItem. 

- WorkItem obsahující View A, musí být rodičem WorkItem, které obsahuje View B. 

3.3.3. Příbuznost se standardním návrhovým vzorem 

Návrhový vzor View Navigation je nejvíce podobný standardnímu návrhovému vzoru 

Observer. Jejich příbuznost spočívá v komunikaci dvou a více objektů, které jsou na sobě 

nezávislé (nemají mezi sebou těsné spojení) a nic o sobě v době překladu neví. 

Popis návrhového vzoru Observer 

Návrhový vzor Observer definuje takzvanou meziobjektovou závislost 1:N. To znamená, 

změní-li se stav jednoho objektu, všechny závislé objekty jsou automaticky upozorněny 

a aktualizovány. 

Observer se využívá při komunikaci mezi dvěma a více nezávislými objekty. Například 

pokud jeden objekt vyžaduje změnu jiných objektů a jejich počet je předem neznámý, 

či když objekt má upozorňovat ostatní objekty na změnu, aniž by o nich cokoliv věděl. Jinými 

slovy nesmí být mezi těmito objekty použito těsné spojení.  

 

 

Obrázek 15: Třídní diagram Observeru [13] 
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Třída Subject zná své pozorovatele a může pozorovat libovolný počet objektů Observer. 

Také poskytuje rozhraní pro připojování a odpojování objektů Observer.  

Třída Observer definuje aktualizační rozhraní objektů, jež mají být upozorněny na změny 

subjektu. 

 Třída ConcreteSubject ukládá stav do objektů ConcreteObserver a posílá upozornění svým 

pozorovatelům v případě změny svého stavu.  

Třída ConcreteObserver udržuje odkaz na objekt ConcreteSubject a ukládá stav, který má 

zůstat konzistentní se stavem subjektu. Dále implementuje aktualizační rozhraní objektu 

Observer, které udržuje jeho stav konzistentní se stavem subjektu. 
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3.4. Vzor Container Hierarchy 

Ne všechny části aplikace potřebují stejnou viditelnost nebo životnost. Chytré klientské 

aplikace řídí instance jiných komponent, jako jsou služby, události či jiná rozšíření. Části, 

které jsou stejné, by měly být vytvořeny společně. Související instance těchto komponent musí 

být schopny se mezi sebou zpřístupnit navzájem, ale nesmějí být přístupné komponentám, 

které s nimi nemají nic společného. 

3.4.1. Definice vlastností Container Hierarchy 

WorkItem, jenž je součástí Composite UI Application Block, je vlastně kontejner. Třída 

WorkItem má vlastnost Item, která se chová jako kolekce komponent a obsahuje potomky 

kontejneru WorkItem. Logicky vzato, chytrá klientská aplikace je hierarchií WorkItem. 

Kořenový RootWorkItem se vytváří při založení nové aplikace, a když je aplikace spouštěna, je 

nejprve procházen RootWorkItem a poté jsou procházeny jednotlivé moduly, které vlastní své 

WorkItem. Ty jsou poté předány RootWorkItem. 

3.4.2. Ukázka implementace Container Hierarchy 

Kontejner je objekt, který zapouzdřuje jednu nebo více komponent. Hierarchie kontejneru 

může být použita pro viditelnost jednotlivých komponent či pro stanovení jejich životního 

cyklu. Na Obrázek 16 je zobrazeno schéma kontejnerové hierarchie. V tomto schématu je 

kontejner c1 kořenem hierarchie a zároveň rodičem c2. Kontejner c2 je rodičem c3. Kontejner 

c1 zapouzdřuje komponenty a i b, kontejner c2 zapouzdřuje komponenty c, d, e a kontejner c3 

zapouzdřuje komponenty f, g. 

 

 

Obrázek 16: Vzor Container Hierarchy [1] 
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Jednotlivé komponenty mohou být do kontejneru libovolně přidávány i libovolně 

odstraňovány. Jestli je odstraněn celý kontejner, jsou odstraněny i jeho součásti. Pro příklad, 

jestliže je odstraněn kontejner c2 bude automaticky odstraněn i kontejner c3 a komponenty 

těchto kontejnerů (c, d, e, f, g).  

Komponenta může zpřístupnit jinou komponentu, která se nachází ve stejném kontejneru. 

Pro zpřístupnění komponent v jiných kontejnerech se musí použít vlastnosti rodičovského 

WorkItem k tomu, aby bylo možné se dostat mimo hierarchii kontejnerů. Pro komunikaci mezi 

kontejnery se doporučuje použití událostí. Při deklaraci událostí je možné nastavit, kde všude 

bude moci být událost použita. Jsou tři možnosti viditelnosti:  

Kontejner (WorkItem) – tato událost je viditelná jen dalším součástem v kontejneru. 

Kontejner a jeho potomci (Descendants) – tato událost je viditelná v daném kontejneru a jeho  

            potomkům. 

Globální (Global) – tato událost je viditelná v celé hierarchii.  

 

3.4.3. Příbuznost se standardním návrhovým vzorem  

Návrhový vzor Cointainer hierarchy je příbuzný se standardním návrhovým vzorem 

Composite. Tato příbuznost spočívá v tom, že oba vzory vytvářejí z objektů jednotnou 

stromovou strukturu. V této struktuře se poté ke všem objektům a skladbám objektů přistupuje 

jednotným způsobem. 

Popis návrhového vzoru Composite 

Návrhový vzor Composite skládá objekty do stromových struktur k vyjádření hierarchií typu 

část – celek. Umožňuje klientům jednoznačně zacházet s jednotlivými objekty i skladbami 

objektů.  

Tento návrhový vzor se dá použít v případě vyjádření několika objektových hierarchií typu 

část – celek, nebo pokud má klient ignorovat rozdíl mezi skladbami objektů a jednotlivými 

objekty. Klienti poté zacházejí se všemi objekty ve stromové struktuře jednotným způsobem. 

 

Obrázek 17: Návrhový vzor Composite [13] 
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Třída Component deklaruje rozhraní pro objekty ve skladbě, pokud se to hodí 

a implementuje výchozí chování pomocí rozhraní pro všechny třídy. Deklaruje rozhraní 

pro přístup ke svým komponentám, které jsou jejími potomky. Může taky definovat rozhraní 

pro přístup k rodičům komponenty v rekurzivní struktuře a v případě vhodnosti jej 

implementuje. 

Třída Leaf vyjadřuje jednotlivé objekty ve skladbě, tyto listy již nemají žádné potomky. 

Definuje primitivní objekty ve skladbě. 

Třída Composite definuje chování komponent, které obsahují potomky. Těmto potomkům 

uchovává komponenty a implementuje operace týkající se potomků v rozhraní Component.  

Objekt Client zachází s objekty ve skladbě prostřednictvím rozhraní Component. 
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3.5. Vzor WorkItem Identity Publication (WIP) 

Tento návrhový vzor se používá, k zpřístupnění komponent ve WorkItem, jiným modulům. 

Zde se využívá vlastností návrhového vzoru Observer. To znamená šíření události, která nastala 

v jednom objektu ke všem objektům závislým. Jak již je z názvu poznat, jedná se o publikování 

objektů WorkItem pomocí veřejných událostí, kdy objekt WorkItem bude předáván jako 

parametr. Nemusí se jednat pouze o jeden WorkItem, ale může být předána i celá kolekce 

objektů WorkItem. 

3.5.1. Ukázka implementace WIP 

Šíření jednotlivých WorkItem se provádí v zásadě ve třídě ModuleController, která je 

obsažena v každém business modulu. Toto šíření může vypadat následujícím způsobem: 

Nejdříve se objektu WorkItem, který bude vyvolávat událost k šíření, přiřadí událost. Této 

události musí být přiřazen jednoznačný klíč (CommandNames.WorkItemSend 9), a vyvolání kdy 

se daná metoda pro šíření objektu WorkItem spustí. 

 

1. WorkItem.Commands[CommandNames.WorkItemSend].AddInvoker(item, "Click"); 

 

Dalším způsobem může být vytvoření globální události, která bude veřejná v celé aplikaci a 

bude moci být vyvolána v libovolné metodě, ve třídě kde byla vytvořena. Vytvoření této 

události vypadá takto: 

 

1. [EventPublication(EventTopicNames.WorkItemSend,PublicationScope.Global)] 

2. public event EventHandler<EventArgs<WorkItem>> WorkItemSended; 

 

 

 

Poté se vývojář musí postarat o zpracování události, a to následujícími dvěma způsoby: 

1. Pomocí CommandHandler, kterému se jako parametr uvádí jednoznačný klíč. V samotném 

těle metody, která je volána událostí, se předávaný objekt WorkItem, může přiřadit do nově 

vytvořeného WorkItem a dále se s ním může pracovat jako s každým dalším objektem tohoto 

typu. 

 

 

                                                     
9
 Statická třída CommandNames se může nacházet v interface modulu či v kořenovém adresáři aplikace, 

kde je viditelná v celé aplikaci 
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1. [CommandHandler(EventTopicNames.WPF)] 

2. public void OnShowWPF(object sender, EventArgs<WorkItem> e) 

3. { 

4.  WorkItem sendWorkItem = e.Data; 

5. } 
 

 

 

2. Dalším způsobem, který je součástí CAB, je EventPublication nebo EventSubscription. 

EventBroker v CAB je definován pro vytvoření volně spojených událostí, to znamená, 

že vydavatel (publisher) neví nic o předplatitelích událostí a naopak. Vztah mezi 

vydavatelem a předplatitelem je zajištěn pomocí popisu URIs, který jednoznačně identifikuje 

události. V následujících krocích je ukázáno, jak se pomocí SCSF a integrovaných nástrojů 

dají tyto události jednoduše generovat. 

 

Event Publication 

- Pro vytvoření EventPublication stačí kliknout pravým tlačítkem na příslušnou třídu, kde má 

být EventPublication vytvořen a v kontextovém menu je pak nutno vybrat Smart Client 

Factory -> Add Event Publication… 

- V dalším kroku se otevře formulář, kde je možno navolit jednotlivé parametry. 

 

 

 
Obrázek 18: Okno pro vytvoření EventPublication 

Popis jednotlivých parametrů: 

1. Název EventTopicName pro jednoznačnou identifikaci 

2. Viditelnost event publication 

- Global: viditelnost v celém projektu 

- WorkItem: viditelnost pro daný WorkItem 
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- Descendants: viditelnost pouze pro potomky daného WorkItem a daný WorkItem 

3. Typ argumentu události EventPublication 

Po vyplnění se vygeneruje následující kód: 

 

1. [EventPublication(EventTopicNames.WorkItemPublic, PublicationScope.Global)] 

2. public event EventHandler<DataEventArgs<WorkItem>> WorkItemPublic; 

3.  

4. protected virtual void OnWorkItemPublic(DataEventArgs<WorkItem> eventArgs) 

5. { 

6. if (WorkItemPublic != null) 

7. { 

8.   WorkItemPublic(this, eventArgs); 

9. } 

10. } 

 

EventSubscription 

- Pro vytvoření EventSubscription stačí kliknout pravým tlačítkem na příslušnou třídu, 

kde lze EventSubscription vytvořit a v kontextovém menu se vybere Smart Client Factory -> 

Add Event Subscription… 

- V dalším kroku se otevře jednoduchý formulář, kde se opět navolí jednotlivé parametry. 

 

Obrázek 19: Okno pro vytvoření EventSubscription 

Popis jednotlivých parametrů: 

1. Název pro EventSubscription se vybírá ze třídy EventTopicNames 

2. Definice vlastností vlákna 

- UserInterface: toto nastavení signalizuje, že handler by měl být volán ve vlákně 

uživatelského rozhraní, to je bezpečné pro modifikaci prvků uživatelského rozhraní 
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- Publisher: toto nastavení signalizuje, že handler by měl být volán synchronně 

v aktuálním vlákně 

- Background: toto nastavení signalizuje, že handler by měl být volán ve vlákně, 

které běží na pozadí 

3. Typ argumentu události EventSubscription 

 

Po vyplnění se vygeneruje následující kód: 

 

1. [EventSubscription(EventTopicNames. WorkItemPublic,ThreadOption.UserInterface)] 

2. public void OnWorkItemPublic (object sender, DataEventArgs<WorkItem> eventArgs)    

3. {//TODO: Add your code here 

4.   

5. } 

 

3.5.2. Příbuznost se standardním návrhovým vzorem 

Návrhový vzor WorkItem Identity Publication je podobný návrhovému vzoru Observer 

z důvodu komunikace mezi objekty, které jsou umístěny v jiných modulech v rámci hierarchie 

projektu. Mezi těmito objekty je dobré udržovat slabou vazbu z důvodu jednoduššího připojení 

nové verze knihovny.  

Detailní popis návrhového vzoru Observer je v kapitole 3.3.3.  
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3.6. Vzor Workspace Hierarchy 

Aplikace často obsahují formuláře, které musejí zobrazit data i z několika různých částí 

aplikace. Například když aplikace musí zobrazit seznam studentů a vedle seznamu zobrazit data 

k vybranému studentovi. 

K tomu se využívá tzv. vzoru Workspace Hierarchy, který může zobrazit i několikanásobná 

View, jak je vidět na Obrázek 20. Tento návrhový vzor slouží k definování vzhledu aplikace. 

 

 

Obrázek 20: Hierarchie workspace [1] 

 

V aplikacích, které jsou založeny na Composite UI Application Block, je vzor Workspace 

hierarchy implementován pomocí jednoduché struktury View a workspace, jak je znázorněno 

na Obrázek 21. 
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Obrázek 21: Logické zobrazení Workspace hierarchy [1] 

 

View (windows form, či UI control) může obsahovat jedno nebo více workspace. V době 

chodu aplikace instruuje workspace, aby zobrazil View. Jestliže View obsahuje vlastní 

workspace, pak View instruuje tyto workspace, aby zobrazily jejich View. Takto tento proces 

pokračuje celou hierarchií.  

Dva druhy workspace poskytují vícenásobné plochy, které se objeví ve stejném umístění. 

Ale pouze jedna plocha může být zobrazena. Jedná se o DeckWorksapace a TabWorkspace. 

Workspace se ve View často odděluje pohyblivým vertikálním či horizontálním rozdělovačem. 

To dovoluje uživateli měnit poměr mezi velikostmi wokspace během chodu programu. Lze 

vytvořit i View, která definují sadu workspace, a aplikace poté může do těchto View vkládat 

i jiné workspace. Výměnou View se dá změnit jak vzhled, tak i chování celé aplikace. 

Workspace jsou implementována uvnitř vlastních WorkItem kontejnerech. To znamená, 

že musí být brán zřetel na viditelnost jednotlivých View v modulární hierarchii. Tudíž aplikace 

může zobrazit jen ta View ve Workspace, je-li dané View pro daný Workspace viditelné. 

Pro View v jiných modulech je nutno vytvořit vlastní Workspace a ten musí být umístěn 

v kořenovém RootWorkItem. 

3.6.1. Implementace 

Pro příklad implementace Workspace hierarchy stačí nahlédnout do základní třídy „smart 

klienta“ ShellForm, kde je použita reference na třídu WorkspaceNames. V této třídě jsou 

„stringové“ konstanty, které popisují čtyři základní Workspace v SCSF. Jedná se o Workspace, 

které jsou zobrazeny na obrázcích 22 – 25. 
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- ModalWindows – WorkItem se otevře jako nové modální okno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 22: Ukázka ModalWindows 

- LayoutWorkspace – WorkItem se otevře v celém nadřazeném objektu WorkItem 

 

 

Obrázek 23: Ukázka LayoutWorkspace 

 

- LeftWorkspace – WorkItem se zobrazí v levé části nadřazeného objektu WorkItem 

 

 

Obrázek 24: Ukázka LeftWorkspace 
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- RightWorkSpace - WorkItem se zobrazí v pravé části nadřazeného objektu WorkItem 

 
 

 
 

Obrázek 25: Ukázka RightWorkspace 
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3.7. Vzor Service Locator 

Typicky každá větší aplikace obsahuje vícenásobné WorkItem a služby. Každý WorkItem 

může obsahovat jednu jedinou instanci služby, ale instance stejných služeb mohou být umístěny 

zvlášť v různých objektech WorkItem. Každý WorkItem vyžaduje možnost získání správné 

instance služby z aktuálního umístění ve WorkItem hierarchii. 

WorkItem se pokouší lokalizovat službu ve své vlastní kolekci služeb. Pokud službu, která se 

má vyžádat, WorkItem lokalizovat nemůže, ptá se rodičovských WorkItem, zda ji lokalizovat 

mohou. Tento cyklus se opakuje, dokud služba není nalezena, anebo dokud není dosaženo 

kořenového WorkItem. 

V Composite UI Application Block má objekt Locatoru zodpovědnost za lokalizování služeb 

ve WorkItem, anebo jeho předcích. Každý WorkItem v sobě obsahuje objekt Locatoru, který je 

vytvářen v době inicializace WorkItem. Jestliže WorkItem má rodičovský WorkItem, objekt 

Locatoru pro potomka obsahuje odkaz na objekt Locatoru rodiče (objekty Locatoru jsou ve své 

hierarchii provázány pomocí dědění).  

3.7.1. Implementace Service Locator 

Objekt Locatoru obsahuje reference na služby v daném WorkItem. Následující řádek kódu 

vrací instanci rozhraní služby. Tato instance může být volána z aktuálního WorkItem či z jeho 

potomků. Volání WorkItem.Services.Get<IServiceData>() je řízeno objektem Locatoru, který je 

spojen s aktuálním WorkItem. 

 

1. IServiceData service = WorkItem.Services.Get<IServiceData>(); 

 

Pro přidání instance služby k danému WorkItem můžeme buď explicitně vytvořit instanci 

a přidat ji do WorkItem, či instruovat ObjectBuilder pro vytvoření dané instance. V následujícím 

kódu je ukázáno explicitní vytvoření instance služby. 

 

1. ServiceData service = new ServiceData(); 

2. WorkItem.Services.Add<IServiceData>(service); 

 

 

 

 



 

38 

 

V tomto kódu je vytvoření instance služby pomocí ObjectBuildru. 

 

1. WorkItem.Services.AddNew<ServiceData, IServiceData>(); 

 

Přidávání služeb se provádí ve třídě ModuleControler většinou v metodě k tomu určené, 

a to AddService(), ale může se dít i jinak. V tom případě, pokud se má daná služba používat jen 

pro jedno dané View, pak se služba do WorkItem může přidat pouze v daném 

CommandHandleru (3.5), který zajišťuje zobrazení daného View. 

3.7.2. Příbuznost se standardním návrhovým vzorem 

Návrhový vzor Service Locator je podobný standardnímu návrhovému vzoru Singleton. Tato 

podobnost je z důvodu toho, že oba vzory se snaží o vytvoření jediné instance objektu a tuto 

instanci poté publikovat do celé aplikace. 

Popis návrhového vzoru Singleton 

Návrhový vzor Singleton zajišťuje, aby jedna třída měla pouze jednu instanci, a poskytuje 

k ní globální přístupový bod. 

Použití návrhového vzoru Singleton je vhodné, pokud musí existovat jedna jediná instance 

třídy a musí být přístupná klientům pomocí známého přístupového bodu. Další využití je, 

jestliže má být jediná instance rozšířitelná pomocí podtříd a klienti mají být schopni používat 

rozšířenou instanci, aniž by museli rozšiřovat svůj zdrojový kód. 

 

+static Instance()

+SingletonOperation()

+GetSingletonData()

-static uniqueIstance

-singletonData

Singleton

return uniqueInstance

 

Obrázek 26: Návrhový vzor Singleton [13] 

 

Třída Singleton definuje statickou metodu Instance(), která klientům umožňuje přístup 

k právě jediné instanci. Tato třída může být zodpovědná i za vytvoření své vlastní instance. 
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3.8. Vzor Action Catalog 

V aplikacích vytvářených na bázi technologie SCSF musí být vykonáván kód (akce) 

založený na aspektech programu, jenž se může v době vykonávání samotného kódu měnit. 

Logika pro vyhodnocování, které akce se mají vykonat, vůbec nesouvisí s logikou daných akcí. 

Hlavním požadavkem je možnost přidávání, vyměňování, či odstraňování podmínek 

pro vyhodnocování v době běhu. Dalším důležitým požadavkem také může být, aby se jisté 

podmínky vyhodnocovaly globálně pro všechny akce a další podmínky by podmiňovaly běh 

jenom vybraných akcí.  

Příkladem může být zobrazení určitého View pouze tehdy, pokud je daný uživatel přihlášen 

pod danou rolí, ve které se View může zobrazit. Pod pojmem „akce“ si programátor musí 

představit kód, jenž zobrazuje View. Podmínkou je pak kód, který určuje, zda se daná akce 

pro právě přihlášenou roli vykoná či nevykoná. Jak už bylo výše zmíněno, logika pro podmínky 

(určení role a vyhodnocení, zda akci vykonat či nevykonat) nemá nic společného s logikou akcí 

(zobrazení View). To má posléze výhodu v tom, že pokud provede programátor změnu v logice 

vyhodnocující uživatelské role, nedotkne se tato změna vůbec logiky, která View zobrazuje. 

3.8.1. Vlastnosti Action Catalog 

Řešením požadavků popsaných v předchozím odstavci je zavedení objektu 

(ActionCatalogu), který vyhodnocuje jednu nebo více podmínek a vykonává business logiku 

pro jiné objekty. Condition objekt je zodpovědný za vyhodnocení podmínek pro specifikovanou 

akci. Například, jak již bylo výše zmíněno, může vyhodnotit, zda se „akce“ zobrazující View 

může vykonat v závislosti na dané uživatelské roli. ActionCatalog  vykoná akci jen tehdy, 

pokud všechny podmínky spojené s vykonáním této akce budou splněny. Objekt 

ActionCatalogu je v podstatě instancí třídy ActionCatalog. Tato třída obsahuje následující 

kolekce, jako je seznam všech condition objektů, které se aplikují na všechny akce a dále 

kolekci Dictionary (slovník), která mapuje jednotlivé akce ke kolekcím condition objektů 

a kolekci Discionary, která mapuje jednotlivé akce k delegátům (funkční kód, pokud jsou 

podmínky splněny) 

+CanExecute(vstup +1 overload)

+Execute()

+RegisterActionImplementation()

+RegisterGeneralCondition()

+RegisterSpecificCondition()

+RemoveActionImplementation()

+RemoveGeneralCondition()

+RemoveSpecificCondition()

-_actionImplementations

-_generalActionConditions

-_specificActionConditions

ActionCatalog

 

Obrázek 27: Třídní diagram třídy ActionCatalog [1] 
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Třída ActionCatalog obsahuje metody registrující condition objekty pro jednotlivé 

nebo všechny akce.  Na Obrázek 27 je zobrazen třídní diagram ActionCatalogu se všemi 

dostupnými metodami a vlastnostmi. 

Metodu CanExecute může programátor použít k získání výsledku vyhodnocení pro danou 

akci. Jeden z parametrů metody je objekt WorkItem. To znamená, že condition objekty mohou 

používat aktuální stav aplikace ve vyhodnocování. Ve správné posloupnosti je nejdříve 

vyvolána metoda Execute a až ta volá metodu CanExecute. Na základě její vrácené hodnoty se 

rozhodne, zda se daná akce vyvolá či nikoliv.  

Vývojáři ActionCatalog registrují jako službu. To znamená, že aplikace má více než jeden 

ActionCatalog, ale každý WorkItem může mít pouze jeden. Na Obrázek 28 je zobrazen případ, 

kdy aplikace obsahuje dvě instance ActionCatalog. 

 

 

Obrázek 28: Použití dvou ActionCatalog [1] 

 

ActionCatalog je služba spojená s WorkItem. To znamená, že vývojář si musí uvědomovat 

WorkItem hierarchii, kde je ActionCatalog využíván.  

Všechny akce (metody identifikované podle jmen akcí) mají stejný popis pomocí dvou 

argumentů. Těmito dvěma argumenty jsou volající a cílový objekt. Cílem může být jakýkoliv 

libovolný objekt. 
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3.8.2. Implementace 

Pokud bude chtít vývojář použít ActionCatalog ke kontrole přístupu a uživatelských rolí, 

bude muset nejdříve provést několik následujících kroků. 

Vytvoření a registrace ActionCondition služby 

- To zajistí vývojář tím způsobem, že vytvoří public třídu pojmenovanou například 

MyActionCondition v projektu Infrastructure.Module, který je součástí již předem 

vygenerované softwarové továrny. Tato třída musí implementovat rozhraní IActionCondition 

stejně jako i ostatní třídy. 

 

1. public class MyActionCondition : Infrastructure.Interface.Services.IActionCondition 

 

- Přidání externích knihoven ke třídě MyActionCondition. 

 

1. using System.Threading; 

2. using Microsoft.Practices.CompositeUI; 

 

 

- Implementace metody CanExecute. ActionCatalog volá tuto metodu ještě před vykonáním 

business akce a podle výsledku této funkce se buď akce vykoná, nebo ne. Následující ukázka 

kódu zobrazuje, jak může následující funkce vypadat. 

 

1. public bool CanExecute(string action, WorkItem context, object caller, object target) 

2. { 

3.  if (action == "WPF") 

4.  { 

5.  return true; 

6.  } 

7.  else 

8.  { 

9.   return false; 

10.  } 

11. } 

 

Pro jednoduché vysvětlení předešlého kódu, atribut action předává jednoznačnou textovou 

hodnotu akce. Atribut context předává aktualní WorkItem, na který je daná metoda volána. 
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Atribut caller předává objekt, z něhož je metoda volána, a atribut target je cílový objekt, 

na který se tato metoda volá. 

V podmínce je kontrola, jestli je název akce, která tuto metodu volá, správný. 

- Pomocí následujícího kódu vývojář přidá externí knihovnu do třídy Module, umístěné 

v projektu Infrastructure.Module. 

 

1. using rootNamespace.Infrastructure.Interface.Services; 

 

- Vytvoření a registrace třídy MyActionCondition s vlastním ActionCatalogem. Uživatel 

musí registrovat ActionCondition jako všeobecný condition. To znamená, že tento 

ActionCondition je použit pro všechny akce bez ohledu na jejich pojmenování. Potlačením 

metody AddServices() registruje vývojář ActionCondition využívající rozhraní 

IActionCatalogService obsažený v hlavním WorkItem. Toho vývojář docílí, přidá-li 

následující kód do třídy Module umístěné v projektu Infrastructure.Module. 

 

1. public override void AddServices() 

2. { 

3.  base.AddServices(); 

4.          IActionCatalogService catalog = 

rootWorkItem.Services.Get<IActionCatalogService>();  

5.  catalog.RegisterGeneralCondition(new MyActionCondition()); 

6. } 

 

Přidat ActionStrategy do ObjectBuildr 

- Vývojář musí nejdříve přidat následující knihovny do třídy ShellApplication umístěné 

v projektu Shell. 

 

1. using Microsoft.Practices.ObjectBuilder; 

2. using Infrastructure.Library.BuilderStrategies; 

 

 

- Opět musí vývojář potlačit metodu AddBuilderStrategies() a přidat ActionStrategy 

do ObjectBuildru. Také musí specifikovat inicializaci stupně buildru pro strategii. Tato 
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metoda vybírá metody objektů vytvořených ObjectBuildrem a přidává jejich vstupy 

do ActionCatalogu pro metody s atributem Action.  

 

1. protected override void AddBuilderStrategies(Builder builder) 

2. { 

3.  base.AddBuilderStrategies(builder); 

4.  builder.Strategies.AddNew<ActionStrategy>(BuilderStage.Initialization); 

5. } 

 

Definování akcí 

- Vývojář musí vytvořit třídu, kde budou uchovány v konstantách jména jednotlivých akcí, 

které se budou vykonávat. Tato třída je v ukázkové aplikaci pojmenována ActionNames. 

A je umístěna v projektu Infrastructure.Interface ve složce Constants. 

- Do třídy přidáme následující kód, kdy konstanta showMyView zobrazí View, protože akce 

s tímto jménem je povolena, naopak při zavolání akce se jménem konstanty showBadView se 

View nevyvolá, protože akce s tímto jménem povolena není. Objeví se dialogové okno 

znázorněné na Obrázek 29. 

 

1. public class ActionNames 

2. { 

3.  public const string showMyView = "showMyView"; 

4.  public const string showBadView = "showBadView"; 

5. } 

 

 

Obrázek 29: Dialogové okno s upozorněním 
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Implementace akcí v kódu 

- V nově vytvořeném modulu (3.1.1) vytvoří vývojář třídu ModuleAction. Tato třída musí 

obsahovat reference na následující knihovny. 

 

1. using Microsoft.Practices.CompositeUI; 

2. using SmartClientDevelopmentSolution1.Infrastructure.Interface; 

 

- Vývojář vytvoří implementaci business akcí ve třídě ModuleAction. Vytvoří metodu, 

které zajistí zobrazení View a této metodě přidá atribut Action s parametrem jména akce, 

při kterém se tato akce bude spouštět. Následující kód ukazuje, jak by mohla takováto třída 

vypadat. 

 

1. public class ModuleActions 

2. { 

3.  private WorkItem _workItem = null; 

4.  

5.  [ServiceDependency] 

6.   public WorkItem WorkItem 

7.  { 

8.  get { return _workItem; } 

9.  set { _workItem = value; } 

10.  } 

11.  

12.   [Action(ActionNames.showMyView)] 

13.  public void showMyView(object caller, object target) 

14.  { 

15.  IView view = WorkItem.Items.AddNew<View>();             

16.  WorkItem.Workspaces[WorkspaceNames.ModalWindows].Show(view); 

17.  }         

18. } 

 

Přidání akce do ActionCatalogu 

Registraci provede vývojář způsobem, že přidá akci třídu ModuleActions do příslušného 

WorkItem ve třídě ModuleControler daného projektu. Toto provede kódem 

WorkItem.Items.AddNew<ModuleActions>();. 

 

 



 

45 

 

Podmíněné vykonání akce za použití ActionCatalogu 

- K tomuto vykonání musí vývojář použít instanci třídy ActionCatalogService, která je již 

ve třídě ModuleControler připravena. Pomocí této instance zavolá metodu Execute(), 

jež zajišťuje vykonání akce. Tato metoda má čtyři parametry, což jsou jméno akce, příslušný 

WorkItem, volající objekt a cílový objekt. Vyvolání této metody vypadá následovně. 

 

1. ActionCatalogService.Execute(ActionNames.showBadView, WorkItem, this, null); 
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3.9. Vzor UI Threading 

V chytrých klientských aplikacích je často potřeba vykonávat nějaké operace ve vlákně, 

které běží v pozadí (background thread). Toto vlákno pak vykonává jiné operace, než vykonává 

vlákno, které běží na úrovni UI. V obou případech, při skončení operace, se musí aktualizovat 

uživatelské rozhraní. Tento fakt je zřejmý, ale problém nastává v tom, že aplikace windows 

mohou aktualizovat uživatelské rozhraní pouze z vlákna běžícího na úrovni UI. Proto, když je 

ukončen výpočet v pozadí, aplikace musí řízení tohoto vlákna přesunout zpět do vlákna 

na úrovni UI. 

3.9.1. Implementace UI Threading 

Uživatel  musí nejdříve vytvořit privátní metodu, která bude modifikovat UI. Dále definuje 

delegáta se stejným názvem jako danou metodu. Pak vytvoří veřejnou metodu, která bude 

vyvolávat aktualizaci UI.V této veřejné metodě by měl být vytvořen kód, který bude předávat 

řízení na UI vlákno v případě potřeby. Může se zde použít vlastnosti InvokeRequired, která určí, 

zda je řízení v UI vlákně. Pokud tato vlastnost vrátí „true“, použije se BeginInvoke a vyvolá 

privátní metodu skrz nového delegáta, jak je ukázáno v následujícím kódu. 

 

 

 

1. private delegate void UpdateStatusDelegate(string status); 

2.  

3. public void UpdateStatus(string status) 

4. { 

5. if (InvokeRequired) 

6. { 

7.    BeginInvoke(new UpdateStatusDelegate(InnerUpdateStatus), new object[] { status }); 

8. } 

9. else 

10. { 

11.    InnerUpdateStatus(status); 

12. } 

13. } 

14.  

15. private void InnerUpdateStatus(string status) 

16. { 

17.   // Zde je kód pro aktualizaci UI. 

18. } 
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3.10. Vzor Dependency Injection,  Inversion of Control a Dependency 

Inversion 

Tato kapitola obsahuje jedny z nejdůležitějších vzorů ve Smart Client Software Factories, 

jež se starají o jednoduché předávání instancí pomocí slabé vazby. Respektive se zabývá třemi 

návrhovými vzory, které jsou popsány a vysvětleny v následujícím textu. 

3.10.1. Dependency Injection 

Ve zkratce řečeno se jedná o prostředky umožňující hlavní třídě používat závislou 

sekundární třídu bez jakéhokoliv odkazu na tuto třídu. Nějaká externí entita poskytne 

sekundární třídu hlavní třídě, v obslužné rutině, tento způsob se nezývá Inject Dependency 

(v překladu to znamená vložit závislost). Je také důležité vědět, že závislá třída musí 

implementovat rozhraní, o němž bude bázová třída vědět.  

Cílem tohoto vzoru je změnit chování třídní struktury tím, že je závislá třída vložena 

do bázové třídy. Protože bázová třída nemá žádnou pevnou závislost na vložené třídě, tak se 

toto vkládání může dít při běhu aplikace. Tím je kód aplikace velmi flexibilní, jednoduše 

modifikovatelný a jsou v něm obsaženy pouze slabé vazby (). 

 

 

Obrázek 30: Třídní diagram Dependency injection [12] 

 

Na Obrázek 30 je jednoduchý třídní diagram vzoru Dependency Injection a je na něm vidět, 

že třída MainClass obsahuje odkaz na objekt, který implementuje rozhraní IDependentClass. 

Tím pádem může použít metodu DoSomethingInDependentClass(). Třídy DependentClass1, 

DependentClass2 a DependentClass3 implementují rozhraní IDependentClass. Vývojář tedy 

musí v kódu vytvořit vhodnou závislou třídu a donutit hlavní třídu, aby ji použila (přes dané 

rozhraní). Pro jednodušší pochopení je níže uveden jednoduchý příklad implementace. 
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3.10.2. Implementace Dependency Injection 

V prvním kroku musí vývojář vytvořit rozhraní, které bude jednotlivé Dependent třídy 

implementovat. Příklad tohoto rozhraní zobrazuje následující kód. 

 

1. public interface IDependentClass 

2. { 

3.  void DoSomethingInDependentClass(); 

4. }  

 

Následně musí vývojář vytvořit třídy, jež budou dané rozhraní implementovat. 

O to, která z těchto tříd bude využívána, se rozhodne až za běhu aplikace, podle nastavení 

v App.Config. Následující kód zobrazuje jednu z takovýchto tříd. 

 

1. public class DependentClass1: IDependentClass 

2. { 

3.  public void DoSomethingInDependentClass() 

4.  { 

5.  MessageBox.Show("Toto je třída DependentClass1."); 

6.  } 

7. } 

 

Následně musí vývojář vytvořit třídu, která bude využívat závislou třídu a bude volat její 

funkčnost přes rozhraní. Hlavní třída nemá vůbec ponětí o závislé třídě, ví pouze o rozhraní, 

které tato třída implementuje. Následující kód zobrazuje takovouto třídu: 

 

1. public partial class MainClass  

2. { 

3.  private IDependentClass _dependentClass; 

4.  

5.  public IDependentClass dependentClass 

6.  { 

7.  get { return _dependentClass; } 

8.  set { _dependentClass = value; } 

9.  } 

10.  

11.  public void DoSomething() 

12.  { 

13.  dependentClass.DoSomethingInDependentClass(); 
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14.  } 

15. } 

 

Následně musí vývojář vytvořit kód, který bude dosud definovanou strukturu využívat. 

V tomto kódu musí být instance třídy MainClass zprostředkovávající volání závislých tříd přes 

použité rozhraní. Kód takovéto činnosti vypadá následovně:  

 

1.    IDependentClass dependency = GetCorrectDependency(); 

2.  

3. MainClass mainClass = new MainClass(); 

4.    mainClass.DependentClass = dependency; 

5.  

6.     mainClass.DoSomething(); 

 

Dále je potřeba vytvořit metodu GetCorrentDependency(), která bude vracet instanci závislé 

třídy a bude nadefinována v konfiguračním souboru aplikace. K vytvoření instance se používá 

.NET statická třída Activate, v níž se zavolá metoda CreateInstance() s parametrem Type, 

což je typ závislé třídy. Tělo této metody, jež bude vracet instanci závislé třídy, zobrazuje 

následující kód: 

 

1. void IDependentClass GetCorrectDependency() 

2. { 

3.  string classToCreate = ConfigurationManager.AppSettings["ClassName"]; 

4.  Type type = Type.GetType(classToCreate); 

5.  IDependentClass dependency = (IDependentClass)Activator.CreateInstance(type); 

6. return dependency; 

7. } 

 

V posledním kroku musí vývojář přidat název použité třídy do konfiguračního souboru 

aplikace, tedy do App.Config. Přiřazení v tomto případě bude vypadat takto:  

 

1. <appSettings> 

2.  <add key="ClassName" value="DependencyInjection.DependentClass1" /> 

3. </appSettings> 
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Atribut key udává jednoznačný název, díky kterému vývojář získá v kódu hodnotu value.  

Atribut value udává název třídy včetně celého namespace. 

3.10.3. Inversion of Control 

Návrhový vzor Inversion of Control (IoC) využívá hlavně principů objektově orientovaných 

návrhových vzorů a jejich rysů, jako jsou rozhraní dědičnost a polymorfismus. IoC umožňuje 

lepší softwarový návrh, jednoduché opětovné použití, slabé vazby a jednodušší testování 

jednotlivých softwarových komponent.  

3.10.4. Implementace IoC 

Pokud má vývojář dvě třídy a chce mezi nimi vytvořit komunikaci, nejjednodušší způsob 

jaký může zvolit, je vytvořit v první třídě instanci druhé třídy a poté začít využívat její veřejné 

metody a vlastnosti. Ačkoliv je tento způsob jednoduchý a rychlý, vytváří v kódu silnou vazbu, 

se kterou se v budoucnu špatně pracuje. Návrhový vzor IoC ale takovým způsobem nepracuje. 

Silnou vazbu eliminuje tím, že pomocí konfiguračního souboru vytváří instanci používané třídy 

(obdobně jako u vzoru Dependency Injection). Pokud se v budoucnu bude měnit používaná 

třída, stačí jednoduše pouze přepsat tento konfigurační soubor.  

Dále je popsána funkčnost, jak funguje získávání jednotlivých instancí. Vývojář má dvě 

třídy, třídu „A“ a třídu „B“. Postup, jak objekt „a“ dostává referenci na objekt „b“, je obrácen 

naruby. Objekt „a“ není zodpovědný za získání reference na objekt „b“, ale místo toho je za tuto 

činnost zodpovědný konfigurátor. Tento postup je základem návrhového vzoru IoC.  

V následujících příkladech bude demonstrováno, jak funguje předávání instancí bez IoC 

a poté jak funguje s IoC. 

Object a Object b

new

 

Obrázek 31: Tradiční získávání instance třídy [11] 

 

Obrázek 31 zobrazuje tradiční postup při získávání instance objektu, který chce vývojář 

použít. Jak bylo výše popsáno, tento způsob je jednoduchý a účinný, ale pro rozšiřitelnost 

aplikace do budoucna zcela nepraktický.  
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Alternativou pro toto vytváření instancí je tedy IoC, kdy za vytvoření instance je 

zodpovědný objekt, který má být instancionován. To znamená, že pokud chce vývojář vytvořit 

instanci objektu „b“ v objektu „a“, tak pomocí vzoru IoC nemusí vytvářet instanci objektu „b“ 

ve třídě A, ale pouze je této třídě tato instance předána prostřednictvím nějaké pomocné třídy. 

Takto je třída A zcela izolována od veškerých změn ve třídě B a je na ní zcela nezávislá.  

Object a Object b IoC Class

create

set B

 

Obrázek 32: Vytvoření objektu „b“ a následná vložení do objektu „a“ [11] 

 

Následující boby zahrnují základní rysy a funkčnost IoC. 

- Třída A potřebuje referenci na třídu B, ale nepotřebuje vědět, kde je třída B instancionována 

- Třída B může být rozhraní, abstraktní třída nebo obyčejná třída 

- Před použitím instance třídy A potřebuje třída A referenci na instanci třídy B 

Z výše uvedených rysů a funkčností IoC je jasně vidět, že mezi třídami A a B nejsou žádné 

pevné vazby. Obě třídy mohou být změněny bez jakéhokoliv ovlivnění mezi sebou. Ovšem tyto 

změny se netýkají veřejných metod. O tom, jak je objekt „b“ vytvořen a řízen, není 

rozhodováno v implementaci objektu „a“, ale místo toho je použita IoC třída, která pomocí 

metody setB() vloží instanci objektu „b“ do objektu „a“, což ukazuje Obrázek 32. 

3.10.5. Dependency Inversion 

Charakteristickým znakem dobrého řešení architektury je míra nízkých vazeb mezi 

komponentami zahrnutými v aplikaci. Jeden z postupů, jak od sebe architektonicky tyto 

komponenty oddělit, poprvé stanovil Robert C. Martin.  

Dependecy Inversion je definován následujícími způsoby: 

- Komponenty na vyšší úrovni by neměly záviset na komponentách na nižší úrovni. Obě 

by měly záviset na abstrakci. 

- Abstrakce by neměly být závislé na detailech. Detaily by měly záviset na abstrakci. 
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V „tradiční“ architektuře závisí komponenty z vyšších vrstev na komponentách z nižších 

vrstev, což je zobrazeno na následujícím schématu. 

 

 

Obrázek 33: Schéma závislostí komponent [12] 

 

V tomto diagramu závisí komponenta A na komponentě B, která poté závisí 

na komponentě C. Díky těmto závislostem, je každá komponenta z vyšší úrovně propojena 

s komponentami z nižší úrovně.  

Cílem vzoru Dependency Inversion je odpojit komponenty z vyšší úrovně od komponent 

z úrovně nižší. Toho může být dosaženo vytvořením rozhraní komponent z vyšší vrstvy a toto 

rozhraní poté používají komponenty z nižší vrstvy. Následující schéma zobrazuje tento vztah: 
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Obrázek 34: Diagram komponent za použití rozhraní [12] 

 

V tomto diagramu komponenta A poskytuje rozhraní definující služby, které jsou potřeba. 

Komponenta B pak vytváří slabou závislost přes implementaci tohoto rozhraní. Stejný vztah je 

poté i mezi komponentami B a C. Toto spojení rozhraní s klientskou komponentou, logicky 

převrací konveční tok závislostí. 

V některých případech může nastat, že ve vyšší vrstvě je několik komponent, které jsou 

umístěny v separovaných knihovnách a sdílejí podobné externí závislosti na jednu komponentu 

z nižší úrovně. V tomto případě, podle vzoru Dependency Inversion, vývojář vytvoří separované 

rozhraní, které je pro komponenty z vyšší vrstvy stejné a je umístěno v oddělené knihovně. 

V následujícím diagramu je tento vztah zobrazen:  
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Obrázek 35: Komponenty se společným rozhraním [12] 

 

Na Obrázek 35 sdílí komponenta A a komponenta B stejné rozhraní na nějakou službu. Toto 

rozhraní je umístěno ve své vlastní knihovně. Komponenta C toto rozhraní implementuje 

a potom s ní mohou přes toto rozhraní komunikovat obě komponenty A i B. Za povšimnutí také 

stojí to, že rozhraní je definováno opět spíše podle potřeb komponent na vyšší úrovni, než podle 

potřeb na nižší úrovni. Podle návrhového vzoru Dependency Inversion komponenty na vyšší 

úrovni sdílejí vlastnictví separované knihovny, která v sobě obsahuje rozhraní. Někdy ve vývoji 

může nastat malý rozdíl. Mezitím, aby se jednotlivé komponenty oddělily nebo zůstaly 

pohromadě v jedné vývojové knihovně, je oddělení jednotlivých částí velkou pomocí 

k jednoduššímu odstranění závislostí mezi komponentami z vyšší a nižší úrovně.  

Dalším zdánlivě zvláštním aspektem vzoru Dependency Inversion může být dohoda 

abstrakce. Kdy abstrakce by neměla záviset na detailech, ale naopak detaily by měly záviset 

na abstrakci.  
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3.11. Vzor Module Interface Separation 

Návrhový vzor Module Interface Separation je velmi často využíván při vytváření velkých 

projektů. Ty se skládají z několika oddělených modulů psaných několika vývojovými týmy. 

V tomto případě může nastat skutečnost, že některé moduly budou na sobě závislé. Například 

modul účtů uživatelů vyžaduje nahrání služby v knihovně Module.Infrastructure. 

Pro zpřístupnění rozhraní služby musí mít modul uživatelských účtů referenci na projekt 

Module.Infrastructure. Vždy, když se změní implementace knihovny Module.Infrastructure, 

musí být modul uživatelských účtů znovu přeložen. Obrázek 36 zobrazuje závislost mezi 

aplikačními jednotkami. 

 

 

Obrázek 36: Závislost aplikačních modulů [1] 

 

 

3.11.1. Implementace Module Interface Separation 

Problém s oddělenými rozhraními za vývojáře řeší vývojářský balík Guidance Automation 

Toolkit. Ten obsahuje šablony (Templaty), jedná se o šablony automaticky generovaného kódu, 

které generují business moduly. 

Tyto moduly mají již od sebe odděleny část pro implementaci daného modulu a část pro jeho 

rozhraní pomocí, kterého je poté možno s takto vytvořeným modulem komunikovat. Vytváření 

business modulů je popsáno v kapitole 3.2.1.  

Jak již bylo popsáno, modul je rozdělen na dvě jednotky: 

- rozhraní 

- implementace modulu 

Část rozhraní by měla obsahovat následující veřejné prvky: 
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- Services interface 

- Commands 

- Constants 

- Command names 

- Event topic names 

- UI extension site names 

- Workspace names 

- Business entities 

Implementační část modulu obsahuje pouze implementaci vývojáře. Tím pádem může dojít 

ke změně implementace jednotky bez vyžadující rekompilace závislých jednotek. Závislá 

jednotka musí být rekompilována jen tehdy, dojde-li ke změně rozhraní. Na Obrázek 37: 

Separovaná rozhraní od implementace modulu jsou zobrazeny závislosti mezi jednotkami a 

jejich rozhraními. 

 

 

Obrázek 37: Separovaná rozhraní od implementace modulu [1] 
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3.12. Vzor Module Plug-in 

Velká aplikace se může skládat z mnoha modulů, které spolu nemusejí zcela souviset. Tyto 

moduly mohou být vyvíjeny nezávisle na sobě několika vývojovými týmy. Pokud vývojář chce 

zapojit modul do testovací aplikace, ale nechce, aby byl tento modul ještě viditelný v aktuálně 

nasazené verzi, stačí pouze použití tohoto jednoduchého vzoru. Tento vzor v podstatě přes 

jednoduchý XML soubor zajišťuje, které moduly budou v aplikaci v provozu a které zůstanou 

skryty.  

3.12.1. Implementace Module Plug-in 

Composite UI Application Block pomocí služby ModuleLoadService vybírá informace 

z ProfileCatalogu o tom, které moduly mají být v době spuštění aplikace načteny 

a které zůstanou uživateli skryty. V následující ukázce XML souboru bude ukázáno, 

jak jednoduše zapojit nový modul do aplikace. Tento XML soubor se nachází ve startovací 

knihovně Shell pod názvem ProfileCatalog.xml. 

 

1. <SolutionProfile xmlns="http://schemas.microsoft.com/pag/cab-profile/2.0"> 

2. <Modules> 

3. <ModuleInfo AssemblyFile="ViewNavigation.dll" Name="ViewNavigation" /> 

4. </Modules> 

5. </SolutionProfile> 

 

Nyní popíši co jednotlivé elementy a atributy znamenají: 

SolutionProfile – tento tag je rootovským tagem ProfileCatalogu 

Modules – tento tag obsahuje n tagů ModuleInfo je to v podstatě kolekce všech modulů, 

které chce vývojář zobrazit. 

ModuleInfo – tento tag je nepárový a obsahuje informace o modulu, který chce vývojář 

zobrazit. 

AssemblyFile – atribut tagu ModuleInfo, tento atribut je povinný a obsahuje nazev celého 

amespace daného modulu 

Name – nepovinný atribut tagu ModuleInfo, který obsahuje libovolný název modulu 
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4. SCSF a technologie WPF 

Technologie SCSF byla vyvíjena pro windows forms aplikace, ale obsahuje i možnost 

zapojení WPF technologie. Bohužel nepodporuje návrhový vzor Model – View –ViewModel 

(dále jen MVVM), který umožňuje využití všech výhod této technologie. Smart Client 

Software Factories podporuje pro technologii WPF pouze vzor MVP.  

Pokud se vývojový tým rozhodne pro vývoj aplikace SCSF a použije technologii WPF, 

potká se s mnoha problémy. Technologie SCSF je převážně vyvíjena pro windows 

formuláře, ačkoliv se zde může využít i technologie WPF. Jednoduché WPF View může 

vývojář přidat do projektu následujícím způsobem.  

 

 

Obrázek 38: Přidání WPF View 

 

Takto jednoduše přidané View může vývojář vyvolat jako obyčejné View, které bylo 

vytvořeno jako windows form. Před tím ale musí naimportovat do referencí jednotlivých 

projektů knihovnu Microsoft.Practices.CompositeUI.WPF. Tato knihovna zajistí volání 

rozhraní služby IWPFUIElementAdapter, která, jak je již z názvu poznat, vytváří adaptér, 

mezi WPF a windows form. 

Pro lepší spojení technologie WPF a SCSF je lepší ještě upravit hlavní formulář aplikace 

(Shell). Jeho kód se musí upravit následujícím způsobem. 

V prvním kroku musí vývojář přidat reference do projektů Shell, 

Infarstructure.Library, a Infarastructure.Layout. Dále musí modifikovat třídu 

SmartClientAplications.cs v projektu Infrastructure.Library. Tato modifikace spočívá 

ve změně dědičnosti této třídy.  

Stávající kód: 

 

1. public abstract class SmartClientApplication<TWorkItem, TShell> :  

2. FormShellApplication<TWorkItem, TShell> 
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je nahrazen: 

 

1. public abstract class SmartClientApplication<TWorkItem, TShell> :  

2. WPFFormShellApplication<TWorkItem, TShell> 

 

Po takovéto změně může vývojář vytvářet hybridní aplikace, kdy některá View mohou 

být vytvořena v technologii WPF a jiná zase ve windows form. To je možné z důvodu 

hierarchické dědičnosti, kdy třída WPFFormShellApplication dědí ze třídy 

FormShellApplication. 
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5. Závěr 

Prvním úkolem této diplomové práce bylo popsat obecné softwarové továrny. Zaměřil 

jsem se na historii a jejich výhody i nevýhody při vývoji aplikací. Jak již bylo v kapitole, 

která tuto problematiku popisovala popsáno, první softwarové továrny se objevily již v 70. 

letech 20. století. Z mého pohledu jako vývojáře, který již delší dobu pomocí softwarových 

továren vyvíjí, mohu napsat, že vývoj s nimi je velice odlišný od vývoje aplikací 

vytvářených standardní cestou. Hlavní výhodou je vytváření modulárních aplikací, 

což usnadňuje vývoj ve více vývojových týmech. Dalším kladem je rychlý vývoj 

při vytváření nových aplikací. Zatím mnou jediná objevená nevýhoda spočívá v tom, 

že pokud bude vývojový tým vytvářet první aplikaci pomocí softwarové továrny, bude její 

realizace velice zdlouhavá a obtížná. Důležité je také, aby tento tým měl i teoretické znalosti. 

Pokud je mít nebude, může se stát, že vytvářenou aplikaci bude do budoucna obtížně rozvíjet 

dále. Ale na druhou stranu, jestli vývojový tým vývoj nevzdá, a bude mít i potřebné 

teoretické znalosti, tak další aplikace budou vytvářeny daleko rychleji a jednodušeji. 

Dalším úkolem bylo popsat konkrétní implementaci softwarové továrny a to konkrétně 

Smart Client Software Factories. Tato softwarová továrna je počinem firmy Microsoft 

a první verze se objevila v červenci roku 2006 pro .NET 1.1. Obsahovala pouze základní 

softwarovou továrnu pro vývoj jen windows form. V další verzi, která byla uvolněna 

v květnu 2007, byla přidána podpora pro technologie WCF a WPF. Tato verze byla 

integrována do vývojového prostředí Visual Studio 2005. Následující verze byla uvolněna v 

dubnu roku 2008 a bylo možno ji plně integrovat do vývojového prostředí Visual Studio 

2008. Poslední verze, zatím BETA, byla uvolněna v březnu 2010 a je možnost ji plně 

integrovat vývojového prostředí Visual Studio 2010. Z tohoto faktu je zřejmé, že vývoj této 

softwarové továrny bude pokračovat i v budoucnu. Z mého pohledu, jako vývojáře 

vyvíjejícího pomocí této softwarové továrny již rok a půl pro firmu CID International a.s. 

mohu napsat, že vývoj pomocí této továrny je velice rychlý a jednoduchý. Hlavní výhodou 

této technologie je využití návrhových vzorů, které bylo cílem této diplomové práce popsat. 

Výhodou při použití těchto návrhových vzorů je čistý kód, v kterém se velice dobře a rychle 

orientuje. Velkou výhodou Smart Client Software Factories je vývoj aplikací modulárně. To 

znamená, že jeden tým může vyvíjet jeden modul, který je zcela nezávislý na dalších 

modulech. Z tohoto faktu je zřejmé, že vývoj těchto modulů může probíhat paralelně 

a vytváření aplikace se opět urychlí. Dalším kladem je možnost využití stávajících aplikací 

pro vytváření nových. Ve firmě CID International a.s. je vytvořena základní kostra aplikace 

(průzkumník) a tato kostra je posléze doplňována jednotlivými moduly, které lze velice 

jednoduše připojit. Pokud bude zadán vývoj nové aplikace, bude pouze stačit vytvořit nové 

moduly, které budou vyvinuty také ve Smart Client Software Factories. Jimi bude stačit 

základní kostru aplikace pouze rozšířit, a tím bude vývoj aplikace opět rychlejší. Jak již bylo 

napsáno v předchozím odstavci, jedinou nevýhodou vývoje pomocí Smart Client Software 

Factories je velice zdlouhavý vývoj první aplikace pomocí této technologie. Pokud však 

vývojový tým své úsilí nevzdá, v budoucnosti bude moci danou aplikaci velice rychle 

a jednoduše rozšířit o další funkčnost. 

Hlavním cílem této diplomové práce, bylo popsat návrhové vzory, které jsou 

v technologii Smart Client Software Factories použity, dále byl kladen důraz na porovnání 
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těchto vzorů se vzory používanými v běžném vývoji (GoF
10

 – Gang of Four). Z mého 

pohledu jako diplomanta byl první bod zcela splněn. Zejména jsem se zaměřil na důležité 

návrhové vzory, na kterých je technologie Smart Client Software Factories postavena. 

Těmito vzory jsou Model View Presenter, Dependency Injection, WorkItem Identity 

Publication, View Navigation a další. Model View Presenter je základním stavebním 

kamenem při vytváření vizuální stránky nové aplikace. Vždy při vytvoření nového View je 

tento prvek vytvořen tak, aby obsahoval View i Presenter. Dalším důležitým návrhovým 

vzorem je Dependency Injection, který se stará o vytváření objektů v době potřeby, a tudíž se 

nemusejí vytvářet dopředu a zatěžovat paměť. Dále je důležitý návrhový vzor WorkItem 

Identity Publication, který se stará o předávání jednotlivých WorkItem z jednoho modulu 

do modulu dalšího. Tento WorkItem může poté vývojář používat jako jakýkoliv jiný 

WorkItem. Další z nejdůležitějších návrhových vzorů je View Navigation, 

který zprostředkovává komunikaci přes Event Broker mezi různými objekty. Tento vzor se 

velice často využívá při aktualizaci dat, kdy na jednom View byla data změněna a na druhém 

by se měli ukázat změny. Tyto dvě nezávislá View mohou být umístěny i ve dvou různých 

modulech. Druhým úkolem této části bylo porovnat jednotlivé návrhové vzory se standardně 

používanými návrhovými vzory. Tento bod nebylo možno zcela splnit z důvodu, že některé 

vzory jsou složeny hned z několika návrhových vzorů najednou, nebo není možno k nim 

přiřadit běžně používaný návrhový vzor z GoF.  

Zaměřil jsem se také na popis propojení technologie Smart Client Software Factories 

a WPF. Jak již bylo výše v kapitole (4.) zmíněno, technologie Smart Client Software 

Factories byla vyvíjena pro aplikace s technologií windows forms a podpora technologie 

WPF se poprvé objevila až při vydání druhé verze v květnu 2007. Ale ani dnes není podpora 

této technologie moc valná z důvodu toho, že je stále podporován pouze návrhový vzor, 

Model View Presenter, díky kterému nelze využít všech dobrých vlastností technologie 

WPF. Pro tuto technologii byl teprve nedávno vytvořen a popsán nový návrhový vzor, 

Model View ViewModel, který je předmětem další diplomové práce zadané firmou CID 

International a.s.. Z tohoto důvodu je vývoj WPF aplikací ve Smart Client Software 

Factories o něco těžší, ale není nemožný. Při implementaci této technologie v ukázkové 

aplikaci jsem se potýkal s několika problémy, jejichž popis a následné řešení je popsáno 

v kapitole (4.). 

Z mého pohledu jako diplomanta bylo zadání diplomové práce splněno v plném rozsahu. 

Pro pokračování v této tématice by bylo možno zabývat se hostovaním WPF aplikací 

v technologii Smart Clien Software Factories. Už v dnešní době je způsob, jak hostovat WPF 

technologii v již vytvořených windows form (Smart Client Software Factories) aplikcích 

pomocí tříd ElementHost a WindowsFormsHost. Pokud však bude nutno vyvíjet novou 

aplikaci ve WPF technologii, je lepší použít Composite WPF neboli "Prism". 

                                                     
10

 Gang of Four – jedná se o čtyři autory, kteří popsali 23 standardních návrhových vzorů pro vývoj 

softwaru. Jedná se o Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson a John Vlissides.  
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A. Značení UML 

  

- Spojení třídy a rozhranní, které implementuje daná třída 

 

- Šipka označuje známost. Třída udržuje odkaz na objekt Třída 2 

 

- Označení dědičnosti, Třída dědí z rodičovské Třída 2 

 

- Spojení tříd přes rozhraní 

 

- forma asociace, jež vyjadřuje vztah celek - část element může „přežít“ svůj 

kontejner, příp. stát se součástí jiného kontejneru 

 
 

- silnější vazba než agregace - zrušením kontejneru automaticky zruší i obsažený 

element; daný element může být součástí právě jednoho kontejneru 

 

 
 

- vztah mezi dvěma elementy modelu, v němž změna jednoho (nezávislého) elementu 

ovlivní druhý (závislý) element 
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B. Instalace SCSF 

Instalace Smart Client Software Factories je složitý proces. Zde je návod pro přizpůsobení 

vývojové prostředí Visual Studio 2008. V jednotlivých bodech jsou kroky instalace 

pro přizpůsobení vývojového prostředí pro vývoj v technologii Smart Client Software 

Factories: 

1. Guidance Automation Extensions - February 2008 Release – instalaci najde 

vývojář na stránce: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=df79c099-4753-4a59-

91e3-5020d9714e4e&DisplayLang=en 

 

2. Guidance Automation Toolkit - February 2008 Release – instalaci vývojář najde 

na stránce: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b91066b3-d1d6-4990-

a45f-34cf8dbdc60c&DisplayLang=en 

 

3. Smart Client Software Factory - April 2008 – po instalaci předchozích dvou 

balíčků je možno nainstalovat samotnou Smart Client Software Factories. Instalaci 

najde vývojář na stránce: 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3BE112CC-B2C1-

4215-9330-9C8CF9BCC6FA&displaylang=en 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=df79c099-4753-4a59-91e3-5020d9714e4e&DisplayLang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=df79c099-4753-4a59-91e3-5020d9714e4e&DisplayLang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b91066b3-d1d6-4990-a45f-34cf8dbdc60c&DisplayLang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=b91066b3-d1d6-4990-a45f-34cf8dbdc60c&DisplayLang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3BE112CC-B2C1-4215-9330-9C8CF9BCC6FA&displaylang=en
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=3BE112CC-B2C1-4215-9330-9C8CF9BCC6FA&displaylang=en
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C. CD-ROM 

1. DiplomovaPrace.pdf diplomová práce v elektronické podobě 

2. Program  složka obsahující zdrojové kódy 

3. CtiMe.txt  popis spusteni programu  

 

 

 


