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Abstrakt  
 

Tématem bakalářské práce je demonstrace možností PDA zařízení v podpoře řízení 

procesů s využitím platformy .NET Compact Framework. 

Součástí řešení je krátký popis rozdílů .NET Framework a .NET Compact Framework, 

novinky v nové verzi .NET Compact Framework oproti starší verzi, inspirace využití PDA v řízení 

procesech a praktická část ve formě tvorby ovládacích prvků pro vývojové prostředí Microsoft 

Visual Studio a jejich využití v aplikaci. 

Závěrem bude zhodnocení práce a shrnutí výsledků, dosažených během realizace projektu. 
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Abstract 
 

The topic this work is a demonstration of the posibility of PDA device to support 

management processes using the platform .NET Compact Framework. 

 
The solution is a short description of the differences between .NET Framework and .NET 

Compact Framework, news in new version .NET Compact Framework than the older version, 

inspired use of PDAs in the management process and a practical part in the form of making the 

controls for the development environment Microsoft Visual Studio and use in the application. 
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1 Úvod 
 

Díky velkému vývoji v oblasti PDA nyní PDA komunikátorů (spojení PDA a mobilního 

telefonu) máme dostatek paměti a výkonu, převést kontrolu a řízení i do mobilních zařízení a mít 

tak potřebné informace jak se říká „ihned po ruce“. Dnešním standardem PDA komunikátoru jsou 

zařízení osazené 32 bitovými procesory s taktovací frekvencí 500 až 1000 MHz, pamětí ram 256 a 

více Mega Bajtů, s možnostmi bezdrátové komunikace s okolím prostřednictvím wi-fi, bluetooth 

nebo GSM a docela velkými barevnými grafickými displeji o rozlišeních například 480x640 nebo 

480x800 pixelů. 

Tyto parametry ve spojení s technologickou platformou .NET Compact Framework a 

komunikačními možnostmi PDA komunikátorů s operačním systémem Windows Mobile, dovolují 

vytvořit na mobilních zařízeních graficky docela pěkné aplikace pro řízení a monitorování. 

 

Obsahem mé bakalářské práce je demonstrování možností podpory řízení procesů a 

vizualizace pomocí mobilních zažízení PDA s operačním systémem Windows Mobile a platformou 

.NET Compact Framework. 

Nejdříve se budu věnovat popisu platformy .NET Compact Framework, rozdílech oproti 

platformě .NET Framework pro stolní PC a vylepšení současné verze .NET Compact framework 

3.5 od verze 2.0. Dále popíšu komunikační možnosti mobilních zařízení s okolím a stručně popíšu 

a doplním schématy pár příkladů takovéto komunikace. 

Praktická část spočívá ve vytvoření několika HMI (Human Interface Machine) ovládacích 

prvků, pro vývojové prostředí Microsoft Visual Studio a jejich implementací v názorném příkladě. 
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1.1 Co je to PDA? 

 
PDA je zkratka z anglického personal digital assistant neboli osobní digitální pomocník. 

Ten bývá ovládaný obvykle dotykovou obrazovkou a perem tzv. stylusem. Původně měli PDA za 

cíl především pomoci s organizováním času a kontaktů. Současné PDA jsou dostatečně výkonné 

pro přehrávání videa a je pro ně dostupné velké množství různých aplikací. 

Mezi nejčastější používané operační systémy na PDA patří Windows Mobile, PalmOS, 

Symbian OS a v poslední době se objevuje i Linux Android. [1] 
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2 Základní seznámení s .NET 
 

.NET Framework funguje doslova jako substrát, na kterém lze pěstovat software. Jeho 

jádro je založené na principech objektově orientovaného programování a všechny základní služby 

zpřístupňuje široké škále programovacích jazyků. .NET Framework automaticky podporuje třídy, 

metody, vlastnosti, konstruktory, události, polymorfismus atd. Ve výsledném efektu to znamená, že 

není podstatné, ve kterém programovacím jazyce komponenty vytváříme případně jaké 

komponenty používáme. .NET Framework také řeší problémy související s bezpečností. Dalším 

problémem, který .NET Framework řeší, je nasazování a instalace aplikací (označovaný jako DLL 

Hell). [2] 

 

2.1 Architektura .NET Framework 

 

 

Obrázek 1 – Architeltura .NET 
 

 Na nejnižší úrovni se nachází CLR – Common Language Runtime realizující základní 

infrastrukturu, nad kterou je framework vybudován. Nad CLR se nachází několik hierarchicky 

umístěných knihoven. Ty jsou rozděleny do jmenných prostorů. Základem je knihovna nazvaná 

Base Class Library. Nad ní je knihovna pro přístup k datům a práci s XML soubory. Poslední 

vrstvou je sada knihoven usnadňující práci s uživatelským rozhraním. Je rozdělena do dvou skupin: 

pro usnadnění vytváření webových aplikací a pro vytváření klasických aplikací. Poslední vrstvu 
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tvoří nelimitovaná množina programovacích jazyků. Jejich základní vlastnosti definuje CLS – 

Common Language Specifikation. V současné době jsou firmou Microsoft podporovány čtyři 

programovací jazyky Visual Basic, C++, C# a Jscript. Tato množina není uzavřená a jakákoliv 

výrobce ji může rozšířit. Celá tato architektura je podpořena novou vývojovým nástrojem Visual 

Studio. [2]  

 

2.2 Typy .NET Frameworku 
 

Microsoft .NET Framework – je nejrozšířenější platforma pro počítače s operačním systémem 

Microsoft Windows od verze Windows 98 

Microsoft .NET Compact Framework – je platforma určená pro kapesní počítače a mobilní 

telefony s operačním systémem Windows Mobile 

Microsoft .NET Micro Framework – je platforma určená pro embedded zařízení s ještě menší 

výpočetní kapacitou a většími omezeními než kapesní počítače. [3] 

 

2.3 .NET Compact Framework 

 
.NET Compact Framework (dále jen .NET CF) je technologická platforma vycházející z 

.NET Framework a je její podmnožinou. .NET CF podporuje asi 30 procent jmenných prostorů a 

tříd v plné podpoře jako .NET Framework a zabírá jen 8 procent jeho velikosti. Pro zachování takto 

malé velikosti jsou podporovány pouze nejdůležitější třídy a členy. 

 

2.3.1 Rozdíly mezi .NET CF a .NET Frameworkem 
 
Rozdíly mezi .NET CF a .NET Frameworkem jsou například v těchto oblastech (viz. tabulka 1): 

oblast Popis 

ASP.NET 
NET CF je především klientská platforma a proto neposkytuje 
ASP.NET 

Assemblies and File 

Formats  
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Assemblies and Global 
Assembly Cache 

.NET CF v současné době nepodporuje multi-modulový assemblies, 
ale pouze satellite assemblies 

Classes and Types 
.NET CF podporuje jen část .NET Framework. Tato částečná 
podpora je vhodná pro aplikace, které jsou určeny pro provoz na 
zařízeních s omezenými prostředky. 

COM Interrop  

Common Language 
Runtime 

CLR v .NET CF je přibližně 12 procent velikosti jak v plném 
.NET Frameworku 

Controls 
.NET CF podporuje většinu Windows Forms Controls v plné 
podpoře jako .NET Framework, ale navíc obsahuje ovládací prvky 
specifické pro .NET CF 

Current Directory 
aktuální adresář není v systémech Windows Embedded CE obsažen, 
proto .NET CF nepodporuje funkce GetCurrentDirectory a 
SetCurrentDirectory. 

Data 
.NET CF podporuje část ADO.NET a SQL Server Mobile data 
provider. Namespace System.data.OleDb není podporován. 

Data Types and Floating 
Point Precision 

.NET CF nepodporuje výčet MidpointRounding. Platforma MIPS 
nepodporuje v plné přesnosti stanovené normy pro plovoucí 
řádovou čárku (IEEE 754) 

Delegates 
Asynchrnní delegáti , konkrétně metody BeginInvoke a EndInvoke 
nejsou podporovány. 

Deploying Applications 
nasazení aplikace lze u .NET CF provést jednoduše jen 
zkopírováním na cílové zařízení. 

Diagnostics Tracing 
.NET CF nepodporuje konfigurační soubory pro sledování, ale 
můžete použít čítače výkonu. 

Disposed Objects 
.NET CF nezaručuje, že přístup k vlastnosti nebo metody pro 
odstranění objektu bude vždy úspěšný. 

Encoding and Localization .NET CF nepodporuje vlákno CurrentUICulture. 

Events 
.NET CF podporuje GetFocus a LostFocus, ale nepodporuje 
deaktivované události. 

Exception Description 
Strings 

.NET CF má chybová hlášení v samostatné dll knuhovně 
System.SR.dll pro úsporu paměti. 
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File Names and Paths  

High Resolution 
v .NET CF 2.0 a výšších verzích je DPI automaticky ovládané 
Visual Studiem. 

Input/Output (I/O) .NET CF neposkytuje soubor oznámení o změnách. 

Installation and CAB Files pro distribuci můžeme použít CAB soubory 

Languages 
.NET CF podporuje tvorbu aplikací v programovacích jazycích 
Visual Basic a Visual C#, v současnosti nepodporuje C++ 

Math 
né všechny matematické metody jsou podporovány na všech 
platformách, jsou zahrnuty v API pro kompatibilitu 

Memory 
.NET CF je optimalizován pro bateriově napájené systémy a vyhýbá 
se využíváním náročných cyklů s využitím RAM a CPU. 

Networking 
.NET CF poskytuje Infrared Data Association (IrDA) třídy pro 
infračervený přenos a Web Listen třídy pro obsluhu HTTP dotazů. 

Proxy Code 
.NET CF nepodporuje všechen kód generovaný Web Service 
Description Language. 

Reflection 

.NET CF nepodporuje namespace System.Reflection.Emit. .NET 
CF v současnosti nepodporuje operátor rovnosti (==), pokud 
srovnává základní reflexi objektů jako MethodInfo, FieldInfo, 
PropertyInfo, EventInfo, MemberInfo, MethodBase, 
ConstructorInfo a ParameterInfo. 

Remoting .NET CF nepodporuje Remoting 

Security 
v .NET CF bezpečnostní politika předpokládá otevřenou 
platformu a plně důvěřuje všem kódům 

Serialization 
.NET CF nepodporuje binární serializaci pomocí BinaryFormatter 
nebo SOAP serializaci pomocí SoapFormatter. 

Size 

.NET CF zabírá 8 procent plné velikosti .NET Framework 
Redistributable Package. Zabíraná velikost na disku je o 50 procent 
menší, protože Windows CE Embedded CE souborový systém 
komprimují. 

Sockets Né všechny sockety jsou podporovány, jako třeba RAW sockety 
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String Manipulations, 
Regular Expressions 

Aplikace využívající regulární výrazy .NET CF nejsou kompatibilní 
s aplikacemi, které používají regulární výrazy v .NET Framework. 
Kompatibilní je jen zdrojový kód. 

Threads 

Aplikace v .NET CF vytváří až čtyři vlákna: 

- hlavní aplikační vlákno 

- vlákno, které slouží k ovládání časovačů 

- vlákno pro sledování změn aktivních TCP/IP spojení 

- vlákno, které se používá ke spuštění objektu finalizer 

Time Intervals 
Now vlastnost v .NET CF vrací hodnotu pouze do sekund a né 
milisekund jako v :NET Frameworku. Přesnější měření můžeme 
získat pomocí TickCount vlastnosti. 

Timers 
Start a Stop metody časovače nejsou podporovány. Časovač se 
spouští a zastavuje zapisem hodnot true a false do vlastnosti 
Enabled. 

Visual Basic My 

.NET CF podporuje Visual Basic My funkce s výjimkou 

následujícíh My objektů: 

 - My.Application 

 - My.Computer 

 - My.User 

 - My.Settings 

Web Services 
Nepoužívat localhost pro vytvoření webové služby na zařízení, 
protože localhost odkazuje na zařízení, kde aplikace běží. Místo 
toho použijte jméno zařízení nebo jeho IP adresu. 

XML 
Vzhledem k velikosti, .NET CF nepodporuje ověřování XML 
schématu. 

Tabulka 1 - Rozdíly mezi .NET CF a .NET Frameworkem 
[4] 
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2.3.2 Jedinečné třídy .NET CF 
 

Tak to byly rozdíly mezi .NET CF a .NET Framewok-em, níže v tabulce jsou uvedeny 

jedinečné třídy, které jsou součástí jen .NET CF. 

Následující jmenné prostory a třídy uvedené v tabulce 2 jsou k dispozici pouze v .NET CF. 
 

jmenný prostor nebo typ více informací 
Microsoft.WindowsMobile.Directx Mobile Direct3D programování v .NET CF 
Microsoft.WindowsMobile.Directx.Direct3D Mobile Direct3D programování v .NET CF 

Microsoft.WindowsCE.Forms 

MessageWindow Class 
DocumentList Control 
HardwareButton Component 
InputPanel Component 
Pocket PC Input Methods 
Send a Notification 
Set Smartphone Input Modes 

IrDAEndPoint 
IrDACharacterSet 
IrDAClient 
IrDADeviceInfo 
IrDAHints 
IrDAListener 

Infrared Connections 
Make an Infrared File Transfer 

SqlServerCE Standardně není instalován 
Microsoft.ServiceModel.Channels.Mail WCF Exchange Server Mail Transport 
Microsoft.ServiceModel.Channels.Mail. 
Windows mobile 

WCF Exchange Server Mail Transport 

Tabulka 2 - Jedinečné namespace a třídy v .NET CF 
            [5] 

2.3.3 Zařízení a platformy podporované .NET CF 
 

.Net Compact Framework je k dispozici jako součást operačního systému ve všech 

zařízeních s operačním systémem Microsoft Windows. Včetně zařízení Pocket PC, Pocket PC 

Phone Edition, Smartphone a další Windows Embedded CE. 

Následující tabulka ukazuje podporu různých verzí .NET CF a zařízení: 

Verze .NET CF zařízení platforma 

1.0 Pocket PC 

Pocket PC 2000 
Pocket PC 2002 
Windows Mobile 2003 for Pocket PC 
Windows Mobile 2003 for Pocket PC SE 
Windows Mobile 5.0 for Pocket PC 

1.0 Smartphone 
Windows Mobile 2003 for Smarthphone 
Windows Mobile 5.0 for Smarthphone 

1.0 
Ostatní Windows Embedded CE 
zažízení 

Windows CE 4.1 
Windows CE 4.2 
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Windows CE 5.0 

2.0 Pocket PC 

Windows Mobile 2003 for Pocket PC 
Windows Mobile 2003 for Pocket PC SE 
Windows Mobile 5.0 for Pocket PC 
Windows Mobile 6 Professional 

2.0 Smarthphone 
Windows Mobile 5.0 for Smartphone 
Windows Mobile 6 Standart 

2.0 
Ostatní Windows Embedded CE 
zažízení 

Windows CE 4.2 
Windows CE 5.0 
Windows Embedded CE 6.0 

3.5 Pocket PC Windows Mobile 2003 for Pocket PC 
Windows Mobile 2003 for Pocket PC SE 
Windows Mobile 5.0 for Pocket PC 
Windows Mobile 6 Professional 

3.5 Smartphone Windows Mobile 5.0 for Smartphone 
Windows Mobile 6 Standart 

3.5 
Ostatní Windows Embedded CE 
zažízení 

Windows Embedded CE 6.0 

Tabulka 3 - Přehled verzí .NET CF a podpory na zařízeních 
            [6] 

2.3.4 Ovládací prvky .NET CF 
 

Níže uvedená tabulka (tabulka 4) zobrazuje přehled podporovaných ovládacích prvků pro 

vývoj Windows Form aplikací v .NET CF 3.5 pro zařízení Pocket PC a Smartphone. 

komponenta Pocket PC Smartphone 
Button Ano Ne 
ChceckBox Ano Ano 
Clipboard Ano Ano 
ComboBox Ano Ano 
ContextMenu Ano Ne 
Control Ano Ano 
Cursor and Cursors Ano Ano 
DataGrid Ano Ano 
DateTimePicker Ano Ano 
DocumentList Ano Ne 
DomainUpDown Ano Ne 
Form Ano Ano 
HardwareButton Ano Ne 
Help Ano Ne 
HScrollBar Ano Ano 
ImageList Ano Ano 
InputPanel Ano Ne 
LinkLabel Ano Ne 
Label Ano Ano 
ListBox and ListControl Ano Ano 
ListView Ano Ano 
LogFont Ano Ano 
MainMenu Ano Ano 
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MessageBox Ano Ano 
MessageWindow Ano Ano 
MonthCalendar Ano Ano 
Notification Ano Ne 
MobileDevice Ano Ano 
NumericUpDown Ano Ano 
OpenFileDialog Ano Ne 
Panel Ano Ano 
PictureBox Ano Ano 
ProgressBar Ano Ano 
RadioButton Ano Ne 
SaveFileDialog Ano Ne 
ScreenOrientation Ano Ano 
Splitter Ano Ne 
StatusBar Ano Ne 
TabControl Ano Ne 
TabPage Ano Ne 
TextBox Ano Ano 
Timer Ano Ano 
ToolBar Ano Ne 
TrackBar Ano Ne 
TreeView Ano Ano 
VScrollBar Ano Ano 
WebBrowser Ano Ano 

Tabulka 4 - Podporované standardní komponenty 
            [7] 
 

2.3.5 Co je nového v .NET CF 3.5 
 

Vylepšení pro .NET CF verzi 3.5 oproti starší verzi .NET CF je rozepsáno v níže uvedené 

tabulce a textu. 

Windows Communication Foundation - .NET CF 3.5 podporuje Windows Communication 

Foundation (WCF) 

LINQ – Language Integrated Query (LINQ)  přidává general-purpose dotazy, které se vztahují na 

různé zdroje informací jako jsou relační databáze, XML data a objekty v paměti 

ovládací prvek změny 
TabPage 
Panel 
Splitter 
PictureBox 

Uživatelé nyní mohou přidat grafiku do těchto komponent 

Control 
Podporují nyní ClerType font, může se modifikovat vlastnost BackColor ( 
barva pozadí ) u read-only komponent 

ComboBox Nyní podporuje vlastnosti SelectionStart a SelectionLength 
Tabulka 5 - Vylepšení komponet v .NET CF verze 3.5 
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SoundPlayer - .NET CF 3.5 podporuje SoundPlayer, krerý umožňuje přehrávat více zvuků 

najednou, můžeme tyto zvuky kombinovat, pokud to podporuje hardware. 

Komprese – přidána podpora následujících tříd v System.IO.Compression namespace: 

- CompressionMode 

- DeflateStream 

- GZipStream 

 
Kromě toho je podporována vlastnost AutomaticDecompression . 

 
Delegates – podporuje metody CreateDelegate 

.NET CF CLR Profiler - .NET CF 3.5 podporuje CLR Profiler, která byla dříve k dispozici pouze 

v plném .NET Framework. CLR Profiler umožňuje zobrazovat běžící procesy a jejich spravování. 

Configuration Tool - .NET CF 3.5 podporuje konfigurační nástroj, který poskytuje informaci o 

runtime verzi a administrativní funkce. 

Debugging – k vylepšení ladění v .NET CF patří: 

- podporovány vnořené funkce 

- ošetřeny vyjímky 

Logging – ke změnám došlo v těchto oblastech: 

- Interop záznamy nyní obsahují informace o zařazovaných objektech 

- Finalizer logging nyní obsahuje informace o pořadí 

- Log soubory jsou uzamčeny v době běhu programu 

- Stack traces nyní obsahuje plnou metodu podpisu k odlišení přetížených metod 

Platform ID - .NET CF 3.5 poskytuje nové informace o typu platformy, konkrétně to zda jde o 

platformu Pocket PC nebo Smartphone. 

Runtime Tools – Runtime tools knihovna nyní nabízí podporu pro běh diagnostických nástrojů 

.NET CF SDK tak jako Remote Performance Monitor s emulátorem. 
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Strong Names – jsou podporovány pevná jména delší jak 1024 bajtů 

Global Assembly Cache – Změna architektury globálního správce error handling a integrace 

s Windows Embedded CE verze 6.0 

Documentation – Knihovna třídy dokumentace .NET CF 3.5 obsahuje zdokonalené informace o 

podpoře přetížení. 

Samples – Jsou k dispozici nové příklady v oblastech jako například WCF, compression, LINQ a 

XLINQ. [8] 

 

WCF 

 
WCF anglicky Windows Communication Foundation je jeden z nových perspektivních 

přístupů pro vzájemnou komunikaci aplikací. Můžeme si pod ním představit snahu Microsoftu o 

vytvoření jednotného komunikačního modelu sloučením jejich dosavadních distribuovaných 

technologií. Takového, který by byl na jednu stranu komplexní a rozšiřitelný, s možností široké 

konfigurace, ale na druhou stranu  jednoduchý a pochopitelný. WCF umožňuje psát služby, jak pro 

výměnu informací mezi Windows systémy, tak mezi jakýmikoliv jinými systémy a platformami, 

které podporují otevřené (např. SOAP) standardy výměny dat. Umožňuje použití nejrůznější škály 

komunikačních protokolů, nastavení a přizpůsobení si způsobu vaší komunikace. [10] 

WCF je programovací model pro serverově orientované aplikace. Klienti se systémem 

.NET CF můžou připojit k existující webové službě WCF.  

 

LINQ 

 

LINQ Anglicky Language Integrated Query je integrovaný jazyk pro dotazování, který byl 

představen spolu s jazyky C# 3.0 a  Visual Basic 9 spolu s .NET Frameworkem 3.5. LINQ přináší 

nový způsob pro dotazování nad jakýmikoliv daty, usnadňuje jejich tvorbu, třídění, jejich 

propojování i vyhledávání v nich. 

LINQ je navrhnut jako poměrně obecný nástroj, takže je možné v něm manipulovat 

s různými daty. LINQ to Objevte umožňuje dotazování nad normálními objekty ( respektive jejich 

kolecemi). LINQ to SQL přináší nový způsob pro práci s databázemi a LINQ to XML umožňuje 

pracovat s XML soubory. 
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LINQ v .NET CF je podmnožinou desktopového LINQ. Rozdíly mezi LINQ v .NET 

Framework a .NET CF jsou následující: 

- v .NET CF jsou podporovány pouze standardní operátorské dotazy, je podporováno LINQ to 

DataSete, který poskytuje podporu pro LINQ to DataSet a DataTable 

• v .NET CF jsou podporovány pouze standardní operátorské dotazy, je podporováno LINQ 

to DataSet, který poskytuje podporu pro LINQ to DataSet a DataTable 

• v .NET CF je podporováno LINQ to XML kromě rozšíření XPath 

• .NET CF v dotazech visual Basic k LINQ to DataSet nepodporuje Select Clause [11] 

 

2.4 .NET CF Data Provider pro SQL Server 

 
V .NET CF můžeme vytvářet aplikace s přístupem k databázím v Microsoft SQL Server 

verze 7 a výše pomocí namespace System.Data.SqlClient. System.Data.SqlClient je jmenný prostor 

.NET CF DataProvider pro SQL Server. 

Stejně jako jeho protějšek v .NET Framework, System.Data.SqlClient v .NET CF je 

kolekce tříd, které mohou být použity pro přístup k databázím serveru SQL Server.  

To znamená, že pokud je PDA vybaveno rozhraním Wi-fi, můžeme se připojit k databázi 

na databázovém serveru a z něj data číst nebo je tam ukládat a pozměňovat. 

 

Omezení System.Data.SqlClient v .NET CF oproti System.Data.SqlClient v .NET Framework: 

� Nepodporované třídy – SqlClientPermission a SqlClientPermissionAttribute 

� Nepodporované vlastnosti připojovacího řetězce ConnectionString: 

� AttachDBFilename 

� Max Pool Size 

� Min Pool Size 

� Connection Lifetime 
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� Connection Reset 

� Enlist 

� Pooling 

� Network Library 

� Encrypt 

� Všechny řetězce v .NET Framework jsou Unicode. System.Data.SqlClient převádí data v ANSI 

SQL Server Unicode s použitím třídy .NET Framework Encoding. 

� Sdružování připojení není podporováno. Zařízení může mít pouze malý počet připojení 

k instanci serveru SQL Server. 

� Distribuované transakce nejsou podporovány. 

� Je podporované pouze TCP / IP připojení. 

� Šifrované připojení k instanci server SQL Server není podporováno. 

� Ověřování systému Windows je podporováno. Nicméně ID uživatele a heslo musí být vždy 

uvedeno v připojovacím řetězci. [12] 
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3 Možnosti PDA zařízení při podpoře v řízení 
 

Nejlépe jak popsat možnosti podpory při řízení bude uvedení technických parametrů dnes 

běžně prodávaného PDA komunikátoru HTC HD2 CZ (T8585 Leo) viz.obrázek 2. Jde o PDA 

komunikátor firmy HTC vybavený operačním systémem Windows Mobile 6.5. 

 
 

 
Obrázek 2 - HTC HD2 [9] 

 
oblast Typ 

Operační systém Microsoft® Windows Mobile™ 6.5 Professional CZ 
Procesor Qualcomm Snapdragon, 1 GHz 
Paměť ROM 512MB 
Paměť RAM 448MB 
Paměťové karty 1x slot microSD/SDHC 
Displej 4.3" barevný dotykový TFT LCD 
Rozlišení 480 x 800 px 
Typ dotykového displeje kapacitní 
GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz 
GPRS ano 
EDGE ano 
HSDPA ano 
WCDMA ano 
GPS ano 
GPS anténa integrovaná 
Navigační software ne 
Bluetooth™ ano (Bluetooth® 2.1 s EDR a A2DP) 
Wi-Fi bezdrátová síťová karta ano 
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Wi-Fi specifikace 802.11b/g 
Infračervený port ne 
USB port ano (5-pinový micro-USB 2.0 konektor) 

Integrovaný fotoaparát 
5.0 megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a 
Dual LED diodovým bleskem 

Klávesnice ne 
FM tuner ano (s RDS) 
MP3 přehrávač ano (aac, amr, m4a, mid, mp3, mp4, qcp, wav, wma) 
Video přehrávač ano (wmv, asf, mp4, 3gp, 3g2, m4v, avi) 
Mikrofon 1x vestavěný mikrofon 
Reproduktory 1x vestavěný reproduktor 
Výstup na sluchátka 1x Jack 3.5 mm (stereo) 
Baterie Li-Ion (vyměnitelná) 
Kapacita baterie 1230 mAh 

Výdrž na baterii 
pohotovostní doba až 390 hodin (GSM), délka hovoru až 
380 minut (GSM) 

Obsah balení 
HTC HD 2, baterie, nabíječka, sluchátka, USB kabel, 
pouzdro 

Rozměry (V x Š x H) 120.5 x 67 x 11 mm 
Hmotnost 157 g 

Doplňující informace 
speciální vlastnosti: G-Sensor, Proximity sensor, Ambient 
light sensor, digitální kompas 

Tabulka 6 - Přehled parametrů komunikatoru HTC HD2 
 

Z tabulky parametrů vidíme drátové i bezdrátové možnosti komunikace PDA 

komunikátoru s okolím. 

 

3.1 Možnosti komunikace pomocí propojovacích kabelů 

 
Mezi drátové (viz. Obrázek 3) možnosti komunikace PDA komunikátorů s okolím dnes 

patří již jen USB port. USB port je buď typu HOST, který umožňuje připojení podřízených zařízení 

tzv. USB Device a nebo má USB typu USB Device a tím pádem musí být ústředna / PLC vybaveno 

USB vstupem typu HOST nebo OTG. 

Pro snadné využití komunikace po USB firma FTDI (www.ftdichip.com) vyvinula 

integrované obvody ftdi232, ftdi2232 a ftdi245, ke kterým na svých internetových stránkách 

poskytuje ovládače pro různé operační systémy včetně Windows CE. Integrované obvody ftdi232 a 

ftdi2232 slouží jako převodník USB <> RS232 a tím pádem dovoluje připojení k ústřednám / PLC 

vybaveným sériovým portem RS232. Integrovaný obvod ftdi245 s vnitřním Read/Write bufferem 

využívá pro komunikaci s cílovým mikrokontrolérem / procesorem paralelní sběrnici na jedné 

straně a USB portem typu USB Device na straně druhé. 
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Mezi výhody této komunikace patří komunikační spolehlivost, rychlost přenosu a odezvy. 

Mezi nevýhody patří omezení vzdálenosti od sledovaného zařízení, které je dáno délkou 

komunikačního kabelu řádově jednotky metrů. 

Starší PDA jsou vybaveny sériovým portem RS232. Jeho obsluha je velice jednoduchá jak 

na straně aplikace v PDA tak na straně sledovaného zařízení. Mezi výhody této komunikace patří 

komunikační spolehlivost a jednoduchost implementace na obou stranách. Mezi nevýhody by se 

dala zařadit malá komunikační rychlost (max. 115 200Baudů což je 14,4kB / s) a zase omezení na 

délku kabelu, který už může být delší než v případě USB, ale i tak je to pod 15 metrů. Vzhledem 

k tomu, že aplikace na mobilních zařízeních nejspíše nebudou ještě využívány na zpracování 

velkého množství informací v krátkém čase, tak pomalá rychlost komunikace sériovým portem 

není zase až tak omezující. 

 
 

 
Obrázek 3 - Propojení PDA <> řídící ústředna / PLC pomocí propojovacího kabelu 

 

3.2 Bezdrátové možnosti komunikace 

 
Zde již máme pěkný výběr komunikačních možnosti, od komunikace na krátké vzdálenosti 

IrDA, které je na pár metrů a ještě musí být zajištěná přímá viditelnost komunikační rychlost je 

shodná s rychlostí po sériové lince RS232. Bluetooth s dosahem až 100m s rychlostí přenosu dat 

1Mbps.  

Dále jsou to GSM, GPRS, EDGE, HSDPA, WCDMA, které nám umožňují komunikovat 

se zařízením umístěným kdekoliv na světě, podmínkou je dostupnost signálu. Komunikační 

rychlost se pohybuje od jednotek kilobajtů za sekundu u GSM až po jednotky megabajtů za 

sekundu u HSDPA. Komunikaci v těchto sítích spravují třetí strany a jejich využití je zpoplatněné. 

Zatím byly představené komunikační možnosti, které komunikují jen přímo s cílovým 

zařízením. Dalším bezdrátovým komunikačním rozhraním je rozhraní Wi-fi. Pomocí tohoto 

rozhraní se můžeme připojit přímo do podnikové sítě a data nestahovat jen z jednoho zařízení 
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najednou, ale můžeme být připojeni buď k více ústřednám / PLC, které musí být vybaveny 

Ethernetovým rozhraním. A nebo se připojíme na databázový server a data stahujeme a ukládáme 

zde. 

Komunikační rychlost tohoto rozhraní je teoreticky na 54Mbps a vzhledem k tomu, že 

.NET CF nám umožňuje připojení k databázovým serverům, je toto rozhraní ideální 

k monitorování a řízení procesů. Jedním z hypotetických schémat použití je na obrázku 4, kde 

pomocí Wi-fi sítě jsou PDA připojeny do podnikové ethernetové sítě a komunikují s databázovým 

serverem, k němu je pomocí různých komunikačních linek připojena měřící a řídící technika. Tím 

pádem máme možnost sledovat data za zařízeních komunikujících po linkách / sběrnicích, kterými 

naše PDA není vybaveno. 

 

 

Obrázek 4 - možné schéma bezdrátové komunikace PDA <> řídící a měřící technika 
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4 Inspirace použití PDA v řízení a vizualizaci 
 

Zde stručně probereme čtyři příklady využití PDA komunikátoru pro řízení a vizualizaci 

procesů.  

První příkladem je malá domácí automatizace (obrázek 5). V rodinném domě umístíme 

ústřednu vybavenou vstupy a výstupy s GSM nebo GPRS komunikačním rozhraním. Po 

místnostech umístíme například čidla teploty, ovládání plynového kotle napojíme na výstupy 

z ústředny tak jako třeba zavlažování zahrádky apod. A pak již aplikací v PDA komunikátoru 

můžeme vzdáleně odkudkoliv, kde budeme mít GSM signál, sledovat teplotu v jednotlivých 

místnostech, spustit topení a po příjezdu domů mít již pěkně vytopené místnosti na požadovanou 

teplotu. A nebo když budeme na dovolené spustit zavlažování zahrádky a abychom jen tak 

neplýtvali vodou, pokud umístíme do záhonků čidla vlhkosti. Tak budeme mít možnost se i 

rozhodnout jestli je zavlažování potřeba. 

 

Obrázek 5 - domácí automatizace 
 

Druhým příkladem je sledování výrobního procesu (obrázek 6). Všechny data z výrobní 

linky jsou ukládány do databáze na serveru, k této databázi se přistupuje pomocí sítě ethernet. Po 

výrobní hale jsou rozmístěny wi-fi přístupové body, přes které se aplikace v PDA připojí na 

databázi a prezentuje aktuální výrobní data, zároveň dává možnost zásahu do výroby odkudkoliv na 

provoze. 
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Obrázek 6 - sledování výrobního procesu 
 

Třetím příkladem je oživování nebo seřizování nějakého stroje řízeného pomocí PLC nebo 

řídící ústředny, která je vybavena rozhraním USB, RS232 nebo Bluetooth umožňující sdílení dat 

přes tyto rozhraní (obrázek 7). Zde nám stačí lokální data a proto omezení vyplívající z drátového 

připojení pro USB a RS232 zde nejsou překážkou. V případě, že nepotřebujeme řídící systém 

programovat, nemusíme s sebou nosit brašnu s notebookem. 

 

Obrázek 7 - seřizování / oživování stroje 
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Poslední čtvrtým příkladem je příklad kdy jsem byl inspirovaný z praxe na bývalé 

firmě, která se zabývala elektronickými zabezpečovacími systémy, revizemi a servisem 

v tomto oboru. Měli jsme výjezdy po kancelářských budovách kde, jsme prováděli revizi 

čidel, jeden člověk seděl u počítače, druhý chodil po budově a přes vysílačky zkoušeli 

funkčnost zabezpečovacích čidel. V nemálo případech byla celá budova pokryta wi-fi 

signálem a data z ústředen byly ukládány do databáze (viz. Obrázek 8). V tomto případě by 

se opět aplikace v PDA připojila na databázi a prezentovala potřebné data, tedy stav čidel. 

 

Obrázek 8 - revize zabezpečovacích ústředen 
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5 Realizace vybraných komponent pro mobilní zařízení 
 

 

Programátoři při vytváření aplikací využívají především již standardně vytvořených 

komponent jako jsou tlačítka, posuvníky, zaškrtávací políčka, text boxy, rámečky a mnoho dalších. 

Nebo si vytvářejí podle svých představ vlastní komponenty. Velké množství komponent pro 

microsoft visual studio lze nalézt na internetu, jde ale vesměs o rozšířené a nebo graficky upravené 

standardní komponenty, které jsou součástí visual studia. 

Tvorbou komponent pro průmyslové použití se zabývají specializované firmy, ty si je, ale 

nechají celkem draze zaplatit. A proto jako součást mé bakalářské práce jsem vytvořil pár  

komponent pro rozhraní HMI (Human Machine Interface) na platformě .NET CF s využitím 

microsoft visual studia 2008, případně dalších potřebných open source knihoven. 

 

Jedná se o tyto komponenty: 

� Indikátory 

♦ Led indikátor 

♦ Led displej 

♦ Hranatý a kulatý ručičkový měřák 

♦ Ukazatel stavu 

♦ Ukazatel stavu s obrázkem nádrže 

� Ovládací prvky 

♦ ON/OFF tlačítko 

♦ ON/OFF přepínač 

♦ Tlačítko čtyř směrových šipek 

♦ Nouzové tlačítko 

 

Komponenty jsou vytvořeny v Microsoft Visual Studiu 2008 na pratformě .NET CF verze 

3.5. Grafické předlohy komponent jsou obrázky ve formátu png, aby se mohla využít jejich alfa 

složka pro průhlednost. Tyto předlohy jsou vytvořeny ve volně použitelném vektorovém grafickém 

programu Inkscape. 

Hned v začátku kdy jsem potřeboval využít alfa složku předloh jsem narazil na problém, 

kdy grafická knihovna GDI+ v .NET CF dostatečně nepodporuje průhlednost obrázků a proto jsem 

se musel porozhlédnout po dodatečné grafické knihovně. Nalezl jsem celkem 5 grafických 

knihoven pro .NET CF, ale jen dvě vyhovovali pro mé použití. 
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Grafické knihovny pro .NET CF: 

• OpenGLES 

• OpenWG 

• AlphaMobileControls 

• DirectX 

• OpenNET Compact Framework 

 

Jako první jsem narazil na grafickou knihovnu OpenNET Compact Framework, tu ale 

v přehledu uvádím jako poslední, protože jsem jí nejdříve zavrhnul z důvodů velmi malého počtu 

vzorových příkladů, vlastně téměř žádného ukázkového projektu. 

Potom jsem začal zjišťovat jestli neexistuje nějaká varianta desktopové volně použitelné 

grafické knihovně OpenGL, našel jsem OpenGLES pro Embedded systémy. OpenGLES si ale 

bohužel nerozuměl s projekty psané v c#, po dlouhém marném pátrání zjistit jestli není vytvořeno 

nějaké rozhraní pro OpenGLES a c# nebo možnost jak tuto knihovnu k projektu přilinkovat, jsem 

hledal jinou alternativu. 

Po krátkém hledání jsem našel grafickou OpenWG, zde se, ale objevil stejný problém jako 

s OpenGLES, opět dll knihovny nešli připojit k projektu. 

Dále jsem byl z jednoho zahraničního fóra nasměrován na grafickou knihovnu 

AlphaMobileControls, která je velice pěkná malá knihovna i se vzorovými příklady. Zde se, ale 

vyskytl problém, kdy v projektu jehož výsledkem měla být spustitelná aplikace vše fungovalo jak 

má, ale v projektu jehož výsledkem byla programová komponenta založená na třídě UserControls 

již tato knihovna nefungovala. 

Potom jsem si vzpomněl, že jsem úplně zapomněl na DirectX, který nejspíše bude mít 

variantu pro .NET CF a v projektech v c# s touto grafickou knihovnou nebude problém. Bohužel i 

zde jsem narazil na problémy hned na začátku, kdy grafika nešla z inicializovat. V ten čas mi došla 

odpověď z dalšího zahraničního fóra s odkazem na projekt využívající OpenNET Compact 

Framework, kde bylo přehledně rozebráno přesně to co jsem potřeboval a proto jsem se rozhodl pro 

tuto alternativu. Odkaz na projekt řešený OpenNET Compact Frameworkem je 

http://resistance.codeplex.com/. 
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5.1 Popis jednotlivých vytvořených komponent 
 

Jelikož návrh programů pro mobilní zařízení má vyšší nároky na výkon PC, díky simulaci 

PDA a jednojádrového proceroru Celeron, na kterém jsem tyto projekty dělal, tak jsou komponenty 

nejdříve tvořené pro PC. Rozdíly mezi c# v .NET Framework a .NET CF nejsou zas až tak moc 

velké. Tak jsou komponenty vytvořené jak pro zařízení s .NET CF tak i pro klasické PC 

s operačním systémem Windows. Kompletní přehled vytvořených komponent je na obrázku 9. 

 

 
Obrázek 9 - Přehled vytvořených komponent 

 

5.1.1 Led indikátor 
 
  

 Led indikátor byla první komponenta, do které jsem se pustil. Jde o jednoduchou 

komponentu, která barevně zobrazuje stav. Předlohy této komponenty jsou na obrázku 10. Tato 

komponenta je dostupná v dll knihovně LedOvalna.dll. 



25 

 
Obrázek 10 - Předlohy led indikátoru 

 
Kromě standardních vlastností komponenty UserControls má navíc svou vlastní vlastnost 

LedColor. Touto vlastností nastavujeme jednu z 8-mi barev indikátoru. Možnosti jak programově 

měnit barvy indikátoru jsou uvedeny níže. 

 
ledOvalna1.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Black; 
 
ledOvalna1.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Blue; 
 
ledOvalna1.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Green; 
 
ledOvalna1.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Gray; 
 
ledOvalna1.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Orange; 
 
ledOvalna1.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Purple; 
 
ledOvalna1.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Red; 
 
ledOvalna1.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Yellow; 
 

Schéma dědění tříd a nadstandardní vlastnosti třídy LedOvalna 
 

 
Obrázek 11 - Schéma dědění třídy LedOvalna 

 

Souhrn vlastností třídy LedOvalna 
 
Název vlastnosti Funkce 

LedColor výběr barvy led indikátoru 
Tabulka 7 - Souhrn vlastností třídy LedOvalna 
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5.1.2 Led Displej 
 

Komponenta led displeje je jednou z nejvíce náročných komponent na výkon. Celý její 

vzhled se skládá z několika předloh a to předlohy zadního panelu, předlohy číslic a předlohy tečky 

pokud je zobrazováno desetinné číslo. Lze u ní volit jednu ze čtyř barev viz. obrázek 12 

s předlohami komponenty, zobrazení nul před číslem a počet čísel displeje, který je v rozmezí 1 až 

10 číslic. Na obrázku 12 u žlutého displeje můžeme vidět výsledek zapnutí zobrazování nul před 

číslem. Komponenta led displeje je dostupná v dll knihovně LedDisplej.dll. 

 

Obrázek 12 - Vzhled komponenty LedDisplej 
 
Změnu barvy led displeje programově provedeme následujícím způsobem: 

ledDisplay11.DisplayColor=LedDisplay.LedDisplay1.DisplayColorEnum.Red; 
 
ledDisplay11.DisplayColor=LedDisplay.LedDisplay1.DisplayColorEnum.Green; 
 
ledDisplay11.DisplayColor=LedDisplay.LedDisplay1.DisplayColorEnum.Yellow; 
 
ledDisplay11.DisplayColor=LedDisplay.LedDisplay1.DisplayColorEnum.Blue; 
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Počet zobrazovaných číslic programově nastavujeme takto: 

 
ledDisplay11.PocetCisel = 4; 
 
V tomto případě se počet možných zobrazovaných čísel nastaví na 4. 

Zobrazování nul před číslem volíme vlastností NulyPred je typu bool tedy nabývá hodnot 

true (zapnutí zobrazování nul před číslem) nebo false (vypnutí zobrazování nul před číslem) 

ledDisplay11.NulyPred = true; 
       

ledDisplay11.NulyPred = false; 
 

Zápis zobrazované hodnoty, například čísla 12.3, provedeme zápisem do vlastnosti value, která je 

typu float 

ledDisplay11.Value = 12.3f; 
 

Schéma dědění tříd a nadstandardní vlastnosti třídy LedDisplej 
 

 
Obrázek 13 - Schéma dědění třídy LedDisplej 

 

Souhrn vlastnosti třídy LedDisplej 
 
Název vlastnosti Funkce 

DisplayColor barva segmentů led displeje 
PocetCisel počet číslic displeje (max. 10) 
NulyPred zobrazovat nuly před hodnotou 
Value hodnota k zobrazení 

Tabulka 8 - Souhrn vlastností třídy LedDisplej 
 

5.1.3 Hranatý a kulatý ručičkový měřák 
 

Tyto dvě komponenty ukazují ručičkou na nastavenou hodnotu (obrázek 14). Skládají se 

z jedné předlohy zbytek jako je stupnice a ručička je vykresleno programově. Zde je již více 

vlastností pro nastavování. Největší problém u těchto komponent bylo rychle a na výkonu 



28 

nenáročné vykreslení barevného pruhu stupnice. Jelikož GDI+ v .NET CF postrádá funkci 

DrawArc, pro vykreslení části pruhu musel jsem si tuto rutinu napsat sám. Komponenta hranatého 

ručičkového měřáku je dostupná v knihovně AnMerakHranaty.dll a komponenta kulatého 

ručičkového měřáku je dostupná v knihovně AnMerakKulaty.dll. 

 

 
Obrázek 14 - Komponenta hranatého a kulatého ručičkového měřáku 

 
Nastavení minimálního a maximálního rozsahu stupnice provedeme zápisem do vlastností 

Min a Max, je třeba dát pozor, aby minimální hodnota nebyla větší jak maximální jinak nedojde ke 

změně této hodnoty. Je to z důvodu ochrany před možnými nepředvídatelným zobrazováním. Níže 

je uvedený příklad jak programově nastavit minimální a maximální hodnotu rozsahu stupnice, obě 

dvě vlastnosti očekávají hodnotu typu float. 

 
anMerak1.Min = 0.0f; 

             
anMerak1.Max = 100.0f; 

 
Dále si můžeme zvolit zda budeme zobrazovat barevný pruh. To se volí zápisem hodnoty 

typu bool do vlastnosti BarevnyPruh. Hodnota true zobrazuje barevny pruh, hodnota false jej 

skrývá. 

 
anMerak1.BarevnyPruh = true; 

 
      anMerak1.BarevnyPruh = false; 

 

 Pak můžeme nastavi hranice barevného pruhu pod stupnicí. To se nastavuje ve vlastnostech 

PruhHodnota_1 a PruhHodnota_2, obě dvě vlastnosti jsou typu float. Start pozice je vždy na 

minimální hodnotě stupnice, koncová na maximální hodnotě stupnice. Níže je uveden příklad 

nastavení hranic barevného pruhu na 60 a 80. 
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anMerak1.PruhHodnota_1 = 60.0f; 
 

anMerak1.PruhHodnota_2 = 80.0f; 

 

Tímto jsme nastavili hranice pro odlišné barvy pruhu, nyní nastavíme barvy. Nastavení 

provedeme tak, že pruh v rozmezí 0 až 60 bude mít zelenou barvu, 60 až 80 žlutou a 80 až 100 

červenou barvu. 

 

anMerak1.PruhBarva_1 = Color.Green; 
 
      anMerak1.PruhBarva_2 = Color.Yellow; 
 
      anMerak1.PruhBarva_3 = Color.Red; 

 

Další vlastnost, kterou můžeme u komponenty měnit je vzhled ručičky a to její barvu a 

tloušťku. Barvu měníme změnou barvy pomocí vlastnosti RucickaBarva a tloušťku pomocí 

vlastnosti TloustkaRucicky. Nejdříve nastavíme Barvu ručičky na červenou a pak tloušťku na 3. 

Barva ručičky je typu Color a tloušťka ručičky typu float. 

 

anMerak1.RucickaBarva = Color.Red; 
 
      anMerak1.TloustkaRucicky = 3.0f; 

 

Pokud bychom nechtěli zobrazit stupnici můžeme jí vypnout zápisem proměnné typu bool 

do vlastnosti Stupnice. Hodnota false stupnici nevykreslí, hodnota true vykresluje stupnici. 

 

anMerak1.Stupnice = false; 
             
      anMerak1.Stupnice = true; 

 

Nyní již je ručičkový měřák nastavený pro zobrazování hodnot v rozmezí 0 až 100. Teď by 

bylo pěkné, aby jsme věděli o jaké jednotky jde. A k tomuto nám slouží vlastnost TextJednotky, 

která je typu string a očekává textový řetězec. Můžeme si zadat, že zobrazované jednotky bude 

napětí takže do vlastnosti TextJednotky zapíšeme „V“ viz níže. 

 

anMerak1.TextJednotky = "V"; 

 

Může se nám, ale stát, že jednotka není zobrazená v místě podle našich představ. Ke 

korekci polohy textu jednotky slouží vlastnosti TextKorekceX a TextKorekceY obě vlastnosti 
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jsou typu int a mohou nabývat kladných i záporných hodnot. Následující příklad posune text 

jednotky o 5 pixelů vpravo a 10 pixelů výše. Pozor jde, ale o pixely na předloze, takže se nemusí 

shodovat s pixeli na displeji PDA. Je potřeba polohu pokusem doladit. 

 

anMerak1.TextKorekceX = 5; 
             
      anMerak1.TextKorekceY = -10; 

 

A nyní již poslední vlastnost těchto komponent a to zápis hodnoty k zobrazení. To 

provedeme zápisem do vlastnosti Value, která je typu float. Okamžitě po zápisu do této vlastnosti 

ručička ukáže tuto hodnotu na stupnici. Tedy v případě, že je hodnota v rozmezí Min – Max, jinak 

se její poloha nezmění. 

 

anMerak1.Value = 63.7f; 

 

Tady již bylo více vlastnosti k nastavení, tyto vlastnosti nemusíme nastavovat ve 

zdrojovém kódu ručně, všechny jsou dostupné při návrh vzhledu aplikace v okně Properties. 

 

Schéma dědění tříd a nadstandardní vlastnosti třídy AnMerakHranaty a 
AnMerakKulaty 
 

 
Obrázek 15 - Schéma dědění vlastnosti 
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Souhrn vlastnosti třídy AnMerakHranaty a AnMerakKulaty 
 
Název vlastnosti Funkce 

Max Nastavení maximálně zobrazovanou hodnotu 
Min Nastavení minimálně zobrazovanou hodnotu 
BarevnyPruh Zap/vyp zobrazení barevného pruhu pod stupnicí 
PruhHodnota_1 První hranice barevného pruhu 
PruhHodnota_2 Druhá hranice barevného pruhu 
PruhBarva_1 Nastavení barvy pruhu po hranici 1 
PruhBarva_2 Nastavení barvy pruhu po hranici 2 
PruhBarva_3 Nastavení barvy pruhu do konce stupnice 
RucickaBarva Nastavení barvy ručičky měřáku 
TloustkaRucicky Nastavení tloušťky ručičky měřáku 
Stupnice Zap/vyp zobrazení stupnice 
TextJednotky Zobrazení jednotky zobrazované veličiny 
TextKorekceX Horizontální posunutí textu jednotky 
TextKorekceY Vertikální posunutí textu jednotky 
Value hodnota k zobrazení 

Tabulka 9 - Souhrn vlastností třídy AnMerakHranaty a AnMerakKulaty 
 

5.1.4 Ukazatel stavu 
 

Tato komponenta nevyužívá žádných předloh, je kreslena výhradně pomocí základních 

metod grafické GDI+ knihovny. Komponenta je zobrazena na obrázku 15. U této komponenty jsou 

dostupné vlastnosti pro změnu minimální a maximální hodnoty tedy vlastnosti Min a Max, které 

jsou typu float. Komponenta ukazatele stavu je dostupná v dll knihovně UkazatelStavu.dll. 

 
Obrázek 16 - Ukazatel stavu 

 

 

ukazatelStavu1.Max = 100.0f; 
             

ukazatelStavu1.Min = -10.0f; 

 

Další z vlastnosti komponenty je barva ukazatele. Ta se mění ve vlastnosti Color a očekává 

proměnnou typu Color. 
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ukazatelStavu1.Color = Color.Red; 

 

Pomocí vlastnosti sirkaUkazatele máme možnost měnit jeho šířku, to se ale netýká 

stupnice. Sirka ukazatele mění jen šířku obdelníku prezentujícího ukazatel. Je sice typu int, ale 

akceptuje jen kladné hodnoty. 

 

ukazatelStavu1.sirkaUkazatele = 10; 

 

Poslední vlastností je již zápis samotné zobrazované hodnoty. To se provádí opět vlastností Value, 

která je typu float. Po zápisu do této vlastnosti opět okamžitě tuto hodnotu ukazatel zobrazí, pokud 

ovšem není mimo rozmezí hodnot nastavených vlastnostmi Min a Max. 

 

ukazatelStavu1.Value = 25; 

 

Schéma dědění tříd a nadstandardní vlastnosti třídy UkazatelStavu 
 

 
Obrázek 17 - Schéma dědění vlastností 

 

Souhrn vlastnosti třídy UkazatelStavu 
 
Název vlastnosti Funkce 

Min Nastavení minimální hodnoty ukazatele 
Max Nastavení maximální hodnoty ukazatele 
Color Nastavení barvy ukazatele 
sirkaUkazatele Nastavení šířky obdélníku ukazatele 
Value hodnota k zobrazení 

Tabulka 10 - Souhrn vlastností třídy UkazatelStavu 
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5.1.5 Ukazatel stavu nádrže 
 

Tato komponenta je podobná předešlé komponentě ukazateli stavu, je akorát vykreslená na 

pozadí nádrže viz. obrázek 18. Opět zde máme vlastnosti Min a Max hodnoty pro nastavení 

minimální a maximální hodnoty ukazatele stavu nádrže. Obě jsou typu float. Komponenta nádrže je 

dostupná v dll knihovně Nadrz.dll. 

 

nadrz1.Min = 0.0f; 
             
      nadrz1.Max = 100.0f; 

 

Dále je tu vlastnost Color pro nastavení barvy ukazatele. 

 

nadrz1.Color = Color.Red; 

 

A poslední vlastnosti je vlastnost Value typu float pro zadání hodnoty pro ukazatele. 

 

nadrz1.Value = 20.0f; 

 

 
Obrázek 18 - Ukazatel stavu nádrže 

 

Schéma dědění tříd a nadstandardní vlastnosti třídy Nadrz 

 

 
Obrázek 19 - Schéma dědění vlastností 
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Souhrn vlastnosti třídy Nadrz 
 
Název vlastnosti Funkce 

Min Nastavení minimální hodnoty ukazatele 
Max Nastavení maximální hodnoty ukazatele 
Color Nastavení barvy ukazatele 
Value hodnota k zobrazení 

Tabulka 11 - Souhrn vlastností třídy Nadrz 
 

Dále popisované komponenty jsou již ovládacími komponentami, které jen neindikují 

nějaký stav, ale i vyvolávají uživatelské události, na které aplikace může reagovat. 

 

5.1.6 ON/OFF tlačítko 
 

Tlačítko ON/OFF je první ovládací komponentou, kterou jsem začal. Nemá žádné své 

vlastní vlastnosti oproti komponenty UserControl, ale má navíc dvě své specifické události, na 

které může aplikace reagovat. Těmito událostmi jsou I_click vyvolaná stiskem levého tlačítka myši 

na zelené horní části tlačítka a událost O_click, která se vyvolá stiskem levého tlačítka myši na 

dolní červené části tlačítka viz. obrázek 20. 

 

 
Obrázek 20 - Komponeta ON/OFF tlačítka s vyznačením názvů událostí volaných po stisku 

 

Níže je ukázka reakce programu na události vyvolané kliknutím levým tlačítkem myši na 

zmíněné tlačítko. Metoda I_click nastaví časovači interval 100 ms a spustí jej. Metoda O_click 

časovač zastavuje. 
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private void tlacitko2xOvalne1_I_click(object sender, 
Tlacitko2xOvalne.button_I_click e) 
{ 

timer1.Stop(); 
      timer1.Interval = 100; 
      timer1.Start(); 
} 
 
private void tlacitko2xOvalne1_O_click(object sendet, 
Tlacitko2xOvalne.button_O_click e) 
{ 

timer1.Stop(); 
} 

 

Komponenta je dostupná v dll knihovně Tlacitko2xOvalne.dll, události na stisk levého 

tlačítka jsou mezi událostmi , které tato komponenta může vyvolat (obrázek 21). 

 

 
Obrázek 21 - Události ON/OFF tlačítka 
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5.1.7 ON/OFF přepínač 
 

Tato komponenta představuje dvoupolohový přepínač (obrázek 22) s popisy ON a OFF. 

Tato komponenta má jedinou vlastnost, která je jen pro čtení a tím je její stav, Stav. Vlastnost Stav 

je proměnná typu bool, tím pádem nabývá dvou hodnot false (přepínač ve stavu OFF) a true 

(přepínač ve stavu ON). Přepínač je dostupný v dll knihovně SwitchONOFF.dll. 

 

 
Obrázek 22 - Komponenta SwitchONOFF 

 

Zde je reakce programu na přepnutí stavu přepínače. 

 

private void switchONOFF1_SwitchChange(object sender, 
SwitchONOFF.SwitchChangeState e) 
{ 

if (e.State == true) 
       ledOvalna7.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Green; 

else 
       ledOvalna7.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Gray; 
} 

 

Vyvolá se událost SwitchChange a v metodě, která se touto události začne vykonávat 

můžeme v proměnné e.State, typu bool, zjistit stav přepínače a podle něj se rozhodnout co se stane. 

V ukázce jen přepíná barvu led indikátoru. Metoda SwitchChange (obrázek 23)  je opět mezi 

ostatními událostmi, které tato komponenta zdědila po komponentě UserControl. 
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Obrázek 23 - Umístění události SwitchChange komponenty SwitchONOFF 

 

 

5.1.8 Tlačítko čtyř směrových šipek 
 

Tato komponenta jsou v podstatě čtyři tlačítka (obrázek 24), každé z těchto tlačítek 

vyvolává po stisku svou událost. Volané události jsou LeftButtonClick pro stisk levého tlačítka, 

RightButtonClick stisk pravého tlačítka, UpButtonClick stisk horního tlačítka a 

DownBottunClick stisk spodního tlačítka. Pak vyvolává ještě jednu událost a tou je událost 

button_Up, která se vyvolá po uvolnění, kteréhokoliv tlačítka, byla zde přidána pro případ, že by 

se tyto tlačítka používali pro posun k odeslání příkazu stop. 
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Obrázek 24 - Komponenta Tlacitko4xSipka 

 

Zde je uveden příklad použití reakce na stisk tlačítka v programu. 

 

private void tlacitko4xSipka1_DownButtonClick(object sender, 
Tlacitko4xSipka.button_down_click e) 
{ 

ledOvalna8.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Blue; 
} 
 
private void tlacitko4xSipka1_RightButtonClick(object sender, 
Tlacitko4xSipka.button_right_click e) 
{ 

ledOvalna9.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Blue; 
} 
 
private void tlacitko4xSipka1_LeftButtonClick(object sender, 
Tlacitko4xSipka.button_left_click e) 
{ 

ledOvalna10.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Blue; 
} 
 
private void tlacitko4xSipka1_UpButtonClick(object sender, 
Tlacitko4xSipka.button_up_click e) 
{ 

ledOvalna11.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Blue; 
} 

 

Stisk jednotlivé šipky provede jen rožnutí led indikátoru do modré barvy. Dále je uveden 

příklad metody zavolané událostí button_Up, ta provede přepnutí barvy led indikátorů, pro 

všechny tlačítka. 

 

private void tlacitko4xSipka1_ButtonUp(object sender, 
Tlacitko4xSipka.button_Up e) 
{ 

ledOvalna8.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Gray; 
      ledOvalna9.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Gray; 
      ledOvalna10.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Gray; 
      ledOvalna11.LedColor = LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Gray; 
} 
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Obrázek 25 - Umístění událostí komponenty Tlacitko4xSipka 

 

5.1.9 Nouzové tlačítko 
 

Poslední komponentou, kterou jsem převedl pro použití na platformu s .NET CF je 

komponenta nouzového tlačítka (obrázek 26). Ta na stisk reaguje voláním metody události 

ClickNouze, kde ze můžeme zjistit stav je-li tlačítko stisknuté (hodnota proměnné e.State je rovna 

true) nebo nikoliv ( stav hodnoty proměnné e.State je rovna false). 
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Obrázek 26 - Vzhled komponenty NouzoveTlacitko 

 
Příklad reakce na stisknutí nouzového tlačítka, kde po stisku vypíše stav tlačítka: 

private void nouzoveTlacitko1_ClickNouze(object sender, 
NouzoveTlacitko.NouzeClick e) 
{ 

if (e.State == true) 
       MessageBox.Show("true"); 

else 
       MessageBox.Show("false"); 
} 

Událost reagující na stisk do oblasti nouzového tlačítka je na obrázku 27. 

 
Obrázek 27 - Umístění události reagující na stisk nouzového tlačítka 
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6 Praktické příklady použití mobilních zařízení 
 

6.1 Prezentace dat z programu MTA Obsluha 

 
 

Jako příklad pro využití vytvořených komponent jsem si vybral napojení PDA na 

monitorovací a ovládací software firmy MTA Ostrava s.r.o. (obrázek 28) a prezentoval část dat 

stavu zatopení důlní jámy Žofie. Tento příklad byl vybrán z toho důvodu, že data k nahlížení jsou 

v objektu dostupné přes Wi-fi síť. 

 

 
Obrázek 28 - Monitorovací software MTA Obsluha 

 
Komunikace s tímto programem je jednoduchá. MTA Obsluha slouží jako server a 

naslouchá na volitelném TCP portu. Po připojení na tento port a odesláním XML dotazu GET 

s požadovanou xml stránkou, odešle v textové podobě požadované data. 

Formulář pro prezentaci dat by pak mohl vypadat jako na obrázku 29, kde je prezentace 

tlaku v potrubí na 8-mém patře pomocí komponenty AnMerakKulaty. 
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Obrázek 29 - Grafická prezentace tlaku v potrubí 
 

Je zde využit časovač, který zajišťuje cyklické načítání dat. V metodě pro obsluhu 

časovače pro načítání dat se jen sestaví XML dotaz a pomocí asynchronního TCP klienta odešle na 

IP adresu a port programu MTA Obsluha. 

 

Rutina časovače načítání: 

 

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
{ 

string temp = GET_hlavicka_1 + "data.xml" + GET_hlavicka_2; 
      g_client.OdesliDotaz(g_nastaveni.IP, g_nastaveni.Port, temp); 
} 

 

Metoda pro odeslání dotazu na TCP server vypadá následovně: 
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public void OdesliDotaz(string IP, int Port, string prikaz) 
{ 

g_prijateData.stav = false; 
      g_prijateData.data = ""; 
      g_prijateData.popis = ""; 
 
      try 
      { 
       if (g_client.Connected) 
             g_client.Close(); 
 

g_prikaz = prikaz; 
 

Socket socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 
SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp); 

             
IPEndPoint enpoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(IP), 
Port); 

} 
      catch 
      { 

g_prijateData.popis = "Připojení na server " + IP + " se 
nepodařilo."; 

} 
} 

 

Jako vstupní proměnné vyžaduje IP adresu serveru, port serveru a odesílaný texový řetězec. 

V případě, že socket není spojený provede se připojení k serveru a následné odeslání dat. 

Pokud po odeslání dotazu jsou přijaty data třída AsynTcpClient vyvolá událost, ve které 

předá přijaté data k protřídění. Zavolá se rutina pro třídění dat viz. níže. 

public string[] vysledek; 
 
public bool roztrid_prijem_z_GET(string data) 
{ 

// test zda odpoved zacina a konci spravne 
if (data.StartsWith(GET_hlavicka_odpoved) != true || 
data.EndsWith(GET_zakonceni_odpoved) != true) 

       return false; 
 

// odstraneni hlavicky 
      string temp = data.Remove(0, GET_hlavicka_odpoved.Length); 
 

// odstraneni zakonceni 
      if(data.EndsWith(";" + GET_zakonceni_odpoved) == true) 

temp = temp.Remove(temp.IndexOf(";" + GET_zakonceni_odpoved), 
(GET_zakonceni_odpoved.Length + 1)); 

else 
temp = temp.Remove(temp.IndexOf(GET_zakonceni_odpoved), 
GET_zakonceni_odpoved.Length); 

 
vysledek = temp.Split(';'); 
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Z přijaté odpovědi se odstraní hlavička a zakončovací řetězec a data, která jsou oddělena 

oddělovačem „;“ se rozdělí do globální proměnné vysledek, ze které je už podle indexů můžeme 

číst. 

 

6.2 Program pro revizi zabezpečovacích čidel 

 
Druhým příkladem jak využít mobilní zařízení v praxi je inspirovaný čtvrtým příkladem 

z kapitoly 4 o inspiraci jak využít mobilní zařízení v praxi. Aplikace v PDA se připojuje na 

databázi a načítá data o stavu zabezpečovacích čidel. Jde o jednoduchou jedno okenní aplikaci 

(obrázek 30), kde v textových polích zadáme číslo čidla, IP adresu databáze, heslo, uživatele a 

název databáze. Po stisku tlačítka start se spustí časovač a v intervalu jedné sekundy se načítají data 

o stavu čidla a vizuálně prezentují komponentou LedOvalna, v popisu pod led se ještě vypíše stav 

čidla. K načítání dat z databáze je použit SQL dotaz SELECT. 

 

 

Obrázek 30 - Vzhled aplikace pro revizi zabezpečovacích čidel 
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Zdrojový kód rutiny časovače pro načítání stavů čidla: 

private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
{ 

if (g_connection.State != ConnectionState.Open) 
      { 
       if (PripojKDatabazi(SestavPripojovaciReteze()) != true) 
            { 

MessageBox.Show("Chyba s připojením k databázi", 
"chyba"); 

            timer1.Enabled = false; 
            } 

} 
 
      try 
      { 
       int cisloCidla = Convert.ToInt32(txtCisloCidla.Text); 
 

string prikaz = "SELECT Stav FROM TabRevize WHERE CisloCidla 
= '" + cisloCidla + "'"; 

             
SqlCommand comm = new SqlCommand(prikaz, g_connection); 

 
            SqlDataReader dataReader = comm.ExecuteReader(); 
 
            int stav = -1; 
 
            while (dataReader.Read()) 
            { 
             stav = Convert.ToInt32(dataReader["Stav"]); 
            } 
 

dataReader.Close(); 
            comm.Dispose(); 
 
            switch (stav) 
            { 
            case 0: 

ledOvalna1.LedColor = 
LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Green; 

                   
lblStav.Text = "klid"; 

                  break; 
case 1: 

ledOvalna1.LedColor = 
LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Red; 

                   
lblStav.Text = "narušeno"; 

                  break; 
case 2: 

ledOvalna1.LedColor = 
LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Orange; 

                   
lblStav.Text = "tamper"; 

                  break; 
case 3: 

ledOvalna1.LedColor = 
LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Blue; 
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                  lblStav.Text = "zkrat"; 
                  break; 

case 4: 
ledOvalna1.LedColor = 
LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Yellow; 

                   
lblStav.Text = "přerušeno"; 

                  break; 
default: 

ledOvalna1.LedColor = 
LedOvalna.LedOvalna.LedColorEnum.Black; 

                   
lblStav.Text = "---"; 

                  break; 
} 

} 
       

catch 
      { 
       MessageBox.Show("Chyba při načtení stavu čidla", "chyba"); 
            timer1.Enabled = false; 

} 
} 
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7 Diskuze dosažených výsledků 
 

Cílem práce byl teoretický rozbor možností použití mobilních zařízení s programovou 

platformou .NET CF a praktická ukázka praktického použití mobilního zařízení na ukázkovém 

příkladě. 

Teoretický rozbor je realizován popisem programové platformy .NET CF, kde je nejdříve 

krátké seznámeni co je to .NET Framework, pak již začíná rozbor platformy .NET CF. Pomocí 

anglických textů na stránkách MSDN knihovny jsem probral rozdíly, jedinečné části, zařízení 

podle verzí, na kterých je .NET CF, soupis standardních ovládacích prvků .NET CF, novinky 

v současné používané verzi .NET CF verze 3.5 a omezení SQL data provideru na platformě .NET 

CF. 

Co se týče rozdílů .NET CF vs. .NET Framework, sám jsem očekával větší omezení než 

jaké jsem se na zmíněných stránkách dočetl a vzhledem k tomu, že výkon procesorů a velikost 

pamětí, kterými jsou tyto zařízení osazeny roste, budou zajímavé následující verze .NET CF.  

V jedinečných třídách tam takovým hlavním jmenným prostorem je namespace pro 

obsluhu infra přenosu dat IrDA, pak třeba upravené directX, kde se musí počítat s mnohem menším 

výkonem než na desktopu. 

K části „Zařízení a platformy“ není ani moc co dodat obsahuje tabulku jak vypadala 

podpora různých verzí .NET CF pro hardwarové platformy. 

V podkapitole o ovládacích prvcích je uveden seznam standardních ovládacích prvcích 

.NET CF a vzhledem k tomu, že zařízení typu smartPhone, nedisponují třeba dotykovým 

displejem, velkým rozlišením displeje, menší paměti RAM, tak byly některé ovládací prvky úplně 

vypuštěny. 

U novinek .NET CF verze 3.5 jsem byl panem Krejcarem upozorněný ať se více rozepíšu o 

službě WCF a dotazovacím jazyce LINQ. LINQ jsem do té doby neznal a po seznámení s ním mě 

nejvíce zaujala část LINQ to SQL kde se dá pomocí SQL dotazů pracovat s rozsáhlými daty 

v paměti. I když by se daly pro tyto procedury napsat své vlastní metody, lepší a přehlednější je 

použití těchto standardních dotazů, které jsou totožné při práci s databázi. Tento jazyk je integrován 

až od verze .NET CF 3.5. 

V popisu Data SQL provideru jsem se věnoval omezením rozhraní pro připojení do 

databáze. S touto částí mám jen základní zkušenosti, kdy používám jen klasické operace pro 

načtení dat z databáze (příkaz SELECT), smazání (příkaz DELETE), editaci (příkaz UPDATE) a 

přidání záznamu do tabulky (příkaz INSERT INTO). A tak jsem nenarazil na nějaké vážné 

omezení pro využití této části. 
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Dále jsem popsal nejběžnější periférie mobilních zařízení pro komunikaci s okolím a to jak 

periférie pro komunikaci pomocí propojovacích kabelů tak bezdrátové komunikační rozhraní. Na to 

navazuje zamyšlení jak by se daly mobilní zařízení začlenit do řetězce monitorování a řízení 

procesů. Zde by se nejvíce hodilo bezdrátové rozhraní Wi-fi, pomocí kterého se můžeme připojit 

do ethernetové sítě, tím pádem i internetové sítě a poměrně rychle si předávat data. Jen je škoda, že 

provoz tohoto rozhraní má celkem velké energetické nároky. 

 

V praktické části jsem narazil na hlavní problém s podporou zobrazování průhledných 

obrázků. To bylo řešeno externí grafickou knihovnou, při jejím použití se mi také zdá, že se 

zobrazování obrázků zrychlilo. I když jsem při programování použil jen okrajovou část platformy 

.NET CF čekal jsem mnohem větší omezení. Nenarazil jsem na nějaké podstatné rozdíly mezi c# 

pro stolní PC a c# pro mobilní zařízení a když už se nějaké vyskytly s pomocí nápovědy 

vývojového prostředí byly rychle odstraněny. 

Mezi největší omezení mobilních zařízení pro řízení a monitorování bych viděl v malé 

zobrazovací ploše, dnes je potřeba vidět hodně informací najednou, dále v bateriovém napájení a 

v případě bezdrátové komunikace ve spolehlivosti a bezpečnosti připojení. Také výkon těchto 

zařízení i když je dostatečně velký pro přehrávání videí nemusel by dostačovat pro větší procesy, 

kde je potřeba i rychlá reakce. Z těchto důvodu bych je nedoporučoval jako primární člen v řízení a 

monitorování, ale díky svým malým rozměrům bych je doporučil pro občasné dohlížení, 

kontrolování a donastavování parametrů řídících zařízení. 

 

V části o příkladech použití jsem jako první příklad využití použil možnosti sdílení 

přehledových dat aplikace „MTA Obsluha“ firmy MTA Ostrava s.r.o., který tam slouží například 

pro hlídání vody v důlní jámě Žofie. Zde jsem využil vytvořené komponenty z praktické části. A 

načítám přes ethernetové rozhraní data a část z nich prezentuji. Zpočátku jsem si myslel, že displej 

s rozlišením 480x640 pixelů je celkem velké místo pro zobrazování informací, ale vzhledem 

k celkové velikosti displeje bylo potřeba komponenty zvětšit a tím je třeba aplikace rozdělit do více 

samostatných oken. 

Druhý příklad, jsem zvolil opět pro využití bezdrátového rozhraní Wi-fi, ale v tomto 

případě se aplikace připojuje na databázový server a načítá zněj data potřebné pro revizi 

zabezpečovacích čidel. Pro načítání dat z databáze je využit SQL dotaz. Jde o malou jednookenní 

aplikaci, kde se všechny potřebné údaje vešli na jedno okno. 
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8 Závěr 
 

Touto prací jsem realizoval zadání bakalářské práce. V teoretické části jsem pomocí 

MSDN nápovědy, což je on-line knihovna pro vývojáře pro operační systémy Microsoft Windows, 

popsal programovou platformu .NET CF, její rozdíly oproti platformě .NET Framework pro 

desktopová PC a novinky v současné době používané verze .NET CF. Dále jsem rozebral 

komunikační možnosti mobilních zařízení s okolním prostředím pomocí různých integrovaných 

periférií a nastínil pár možností jak by mohli vypadat příklady použití mobilních zařízení v praxi 

při řízení a vizualizaci. 

Z praktické části jsou vytvořené použitelné komponenty pro využití ve spustitelných 

aplikacích. Když jsem ale začínal vytvářet komponety pod .NET CF netušil jsem, že budu muset 

řešit problémy s výkonem a byla celkem námaha upravit zdrojový kód tak, aby se aplikace tzv. 

nesekala. Až v Microsoftu přidají do GDI+ knihovny podporu pro zobrazování obrázků s 

průhledností, bude se mi tato platforma mnohem více zamlouvat. I když existují externí grafické 

knihovny, tak jejich používání se mi zdá poněkud složitější než GDI+ na platformě .NET 

Framework. Také zobrazovací plocha se mi ze začátku zdála dostatečně velká, ale vzhledem k 

uhlopříčce displeje pohybující se kolem 4 palců a aby aplikace byla pěkně viditělná, musel jsem 

komponenty zvětšit. 

Z důvodů malých rozměru zobrazovací plochy, malého výkonu oproti desktopovým 

počítačům a závislosti na bateriovém napájení. Nejsou tyto zařízení vhodná jako primární člen v 

řízení, ale dobře se hodí pro občasný dozor a donastavování parametrů doslova, z kteréhokoliv 

místa. 

Jinak celkově jsem s touto platformnou spokojený i programy se vytvářeli docela pohodlně 

jen asi při simulaci ve Visual Studiu bude výhodnější rychlejší počítač. Počítač s procesorem 

Celeron 2.4GHz a pamětí RAM 1GB s operačním systémem Windows XP, práci velice brzdil. 

Během programování v c# jsem ani nenarazil na nějaké vážné rozdíly mezi jazykem c# v 

.NET Framework a .NET CF. Když už se nějaký problém vyskyt vývojové prostředí rychle 

nasměruje co je za problém a v případě vážnějších problémů jsem vždy řešení rychle našel na 

internetu. 
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