
VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Katedra informatiky

Absolvovaní individuální odborné 

praxe

Individual Professional Practise

in the Company

2012 Jiří Večeřa



 



 



Abstrakt

Odborná praxe je úžasným prostředkem pro získání cenných zkušeností v provozu. 
Proti bakalářské práci student může pozorovat, jak jeho tvorba získává skutečné 
uplatnění a pomáhá mu uplatnit vědomosti, které získával po dobu svého studia.

Tato práce ukazuje, jaké zkušenosti jsem získal já, co jsem využil ze svého studia, 
a které znalosti jsem potřeboval získat během praxe.

Klíčová slova: odborná praxe, praktické zkušenosti, C#, PDF, XLS, Telerik

Abstract

Professional practise is a wonderful means of obtaining precious experience
in operation.Unlike the Bachelor's Thesis, in practise a student can observe his work getting
a realuse and it helps him apply the knowledge he acquired during his study.

This work shows the experience I have gained, the knowledge from my study that I applied
and the knowledge I needed to acquire during my practise.

Keywords: professional practise, practise experience, C#, PDF, XLS, Telerik



Seznam použitých zkratek a symbolů

C# - C Sharp
PDF - Portable Document Format
XLS - Excel Spreadsheet
XML - Extensible Markup Language

GUI - Graphic user interface

ER - Entity-relationship
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1 Úvod

Má odborná praxe proběhla ve firmě Oltis Group a.s.. Zde jsem během svého působení 

pracoval na několika dílčích úkolech, které jsou popsány v druhé části dokumentu. V první 

části ještě popíšu zaměření firmy a popis mého zařazené zde.

1.1 Popis odborného zaměření firmy

„Společnost OLTIS Group a.s. působí na trhu informačních 

a komunikačních technologií jako integrátor informačních systémů 

podporujících všechny procesy a segmenty železniční dopravy 

od datové základny a číselníků přes softwarovou podporu řízení 

provozu, nákladní dopravy, osobní dopravy, až po informační systémy 

podporující management železniční dopravy. Společnost OLTIS Group 

a.s. zabezpečuje řešení projektů informatiky se zaměřením 

na platformu Microsoft Windows s využitím databázových serverů 

firem Oracle a Microsoft a provoz těchto informačních systémů. 

Společnost zajišťuje komplexní dodávky výpočetních systémů na klíč, 

dodávky technologických celků a softwarových řešení, úpravy 

výpočetních systémů na podmínky konkrétního použití a jejich další 

vývoj podle požadavků odběratele, školení, poradenství a odborné 

analýzy a podporu, i přímé provozování výpočetního systému formou 

outsourcingu a jeho údržby.“ [1]

1.2 Pracovní zařazení

Byl jsem zařazen do týmu, ve kterém jsem dostával úkoly, které byli dílčí 

součástí systému, na kterém pracoval tým, nebo někdo z týmu. Primárně jsem       

na těchto úkolech pracoval sám, ale v případě potřeby jsem využíval rad 

zkušenějších kolegů, kteří mi pak pomáhali najít cestu k vyřešení mého problému.
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2 Seznam úkolů zadaných studentovi

2.1 Vyhledávání v PDF na základě vstupní fráze.

Vytvoření konsolové aplikace v C#, která jako vstupní data dostane PDF soubory. 

Na základě zadané fráze projde celý soubor a následně do textového souboru        

na výstupu zapíše všechny řádky, na kterých se fráze nachází a k nim jména 

souborů, ve kterých se vyskytují.

2.2 Vyhledávání vlaků v jízdních řádech (PDF)

Konsolová aplikace, která dostane jako vstupní data x PDF souborů, jízdních řádů 

a seznam vlaků v textovém souboru. Tyto soubory bude procházet a vyhledá 

všechny příslušné tabulky jízdních řádu k vlakům ze seznamu. Vytvoří nový 

textový soubor, který bude obsahovat seznam vlaků a k nim budou připsány 

soubory a čísla stránek, kde se nachází příslušné tabulky.

2.3 Aplikace pro editace XML souborů pro BOGen.

Vytvoření aplikace s rozhraním, která bude otevírat XML soubory využívané 

v jednom z našich systému(BOGen). A tyto soubory pak bude možné v aplikaci 

jednoduše editovat a ukládat do nového souboru, nebo přepisovat soubor

stávající.

2.4 Telerik, export do PDF programově.

Seznámení se a nalezení cesty zápisu kódu s využitím knihoven Telerik

pro vytvoření PDF souborů.

2.5 Telerik, export do PDF pro Kadr.

Aplikování nově získaných znalostí v oblasti generování PDF souborů pomocí 

knihoven Telerik a vytvoření šablony pro jeden z našich informačních systémů.

2.6 Telerik, export do XLS pro Kadr

Využití knihoven Telerik pro export do XLS, včetně korektního formátování 

buněk u výstupního souboru.

2.7 Telerik, export do XLS pro SupOG.

Využití knihoven Telerik pro export do XLS, včetně korektního formátování 

buněk u výstupního souboru.
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3 Zvolený postup řešení zadaných úkolů

3.1 Vyhledávání v PDF na základě vstupní fráze

Při tvorbě tohoto programu jsem postupně hledal odpovědi na mnoho otázek, 
některé z nich zde popíši.

První otázkou bylo, jak nejlépe otevřít a pracovat s daty PDF souboru. Zde, 
jelikož jsem potřeboval pracovat s více soubory než jedním, jsem načetl seznam 
jmen souborů ve složce na základě určité fráze (součást jména souboru).
V programu to výsledně při načítání jmen souborů vypadalo takto:

var files = from file in Directory.EnumerateFiles(@"cesta", 

                            "*_1.pdf", SearchOption.AllDirectories)                        

                       select new 

                       { 

                           File = file 

                       }; 

Ukázka kódu 1: načtení jmen souborů

Nyní, když jsem měl načtený seznam souborů, bylo potřeba je všechny postupně 
načíst a procházet. Pro načtení PDF jsem následně využil knihovnu

PDFBox-0.7.2[2], tato knihovna je zaměřená pro Javu, ale objevil jsem možnost 
jak ji použít v C#[3], a jelikož splňovala mé potřeby, tak jsem ji použil v mém 
projektu. Následuje ukázka kódu pro načtení již konkrétního souboru s využitím
této knihovny:

PDDocument doc = PDDocument.load(filename); 

PDFTextStripper stripper = new PDFTextStripper(); 

string document = stripper.getText(doc); 

Ukázka kódu 2: načtení PDF souboru

Při hledání jsem procházel řádky a vypisoval ty, které obsahují hledanou frázi. 
Tyto řádky jsem pak mezi sebou porovnával, snažil se sloučit co nejvíce shodných 
řádku, tzn. pouze měli více bílých polí apod., a nakonec zapsal do výstupního  
souboru a k nim napsal příslušná jména souborů. Řádky ve výsledném souboru 
měli následující tvar:

Platí pro:  traťové  koleje č. 0, 1 a 2                      |301A_1
Platí pro:  traťové  koleje č. 1 a 2                          |301B_1,301D_1
Platí pro traťové koleje:                                         |322C_1,531D_1,540c_1
Platí pro traťové koleje jednokolejná                    |541A_1,715B_1

Ukázka výstupního souboru 1
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3.2 Vyhledávání vlaků v jízdním řádu (PDF)

Zde jsem využil některých znalostí, které jsem získal u tvorby prvního úkolu

a začal jsem tím, že jsem opět načetl seznam jmen PDF souborů, jak tomu bylo

v předešlém bodě. Vytvořil jsem si HashSet[4] trains, který obsahoval čísla, 

včetně typu (př. EX 110) všech vlaků, které se mohli vyskytovat v těchto PDF 

souborech. Následně jsem si ještě vytvořil z tohoto seznamu list, který obsahoval 

už pouze čísla vlaku bez typového označení. Nyní, když jsem měl vytvořenou 

přípravu, tak jsem se mohl pusti do psaní kódu pro samotné vyhledávání.

Pro tento projekt jsem dostal k dispozici knihovnu iTextSharp[5] a doporučení na 

využití tokenizéru, takže při začátku vyhledávání to vypadalo takhle:

byte[] streamBytes = reader.GetPageContent(i);  

PRTokeniser tokenizer = new PRTokeniser(streamBytes);  

 while (tokenizer.NextToken()) 

{ 

Ukázka kódu 3: využití tokenizéru při čtení PDF

Následovala vždy série podmínek, přes které musel projít token, aby 

se vyfiltrovalo až do situace, kdy se ukázalo, že jsem u konkrétní tabulky

pro specifický vlak. Nyní stačilo zapsat do paměti na které stránce jsem

a ve kterém PDF a mohlo se pokračovat ve vyhledávání. Takhle se pokračovalo, 

až dokud jsem neprošel PDF soubory pro všechny vlaky a už jen stačilo zapsat 

výsledek do textového souboru. Výsledek vypadal takto: 

EC 78 78/8_54 |os316_320(22 )|os501(21 )|

EC 79 79/9_54 |os316_320(23 )|os501(22 )|

EC 102 102/2_54 |os301(9 )|os305_308(9 )|os316_320(24 )|

EC 103 103/3_54 |os301(9 )|os305_308(10 )|os316_320(25 )|

EC 104 104/4_54 |os301(10 )|os305_308(11 )|os316_320(26 )|

EC 105 105/5_54 |os301(10 )|os305_308(12 )|os316_320(27 )|

EC 110 110/0_54 |os301(11 )|os309(12 )|os501(23 )|

Ukázka výstupního souboru 2

I když se zdál tento úkol relativně snadnou záležitostí, ukázalo se, že typové 

označení vlaku EC/IC/... měli v těchto PDF souborech zápis speciálním znakem. 

V průběhu bližšího zkoumání se dokonce ukázalo, že při tvorbě jízdních řádů 

se tyto znaky ještě měnili, tudíž mě v průběhu tvorby programu čekala ještě 

analýza těchto znaků a jejich ideální zpracování při porovnávání.

Následují dvě ukázky podmínek, které jsem při procházení vytvořil, první pouze

kontroluje, zda-li token neobsahuje frázi, která by poukazovala na pokračování 

tabulky z předchozí strany:
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if (test.Contains("ování vlaku") && testContinue.Length > 0) 

Ukázka kódu 4: podmínka kontroly pokračování na další straně

Fráze "ování vlaku" byla použita přesně v tomto znění, protože tokenizer zrovna

u „č“ rozděloval tokeny, takže nešlo použít celý výraz a byl nejvhodnějším 

pro jedinečnost dané pozice.

Druhá podmínka, výrazně složitější, kontroluje, zda-li token není zrovna 

označením vlaku:

if ((test.Contains("os ") || test.Contains("ex ") || test.Contains("r ") ||test.Contains("en ") || 

test.Contains("sp ") || test.Contains("sv ") || test.Contains("pn ") || test.Contains("rn ") || 

test.Contains("mn ") || test.Contains("nex ") || test.Contains("vn ") || test.Contains("lv ") || 

test.Contains("slu")) && (test.Contains("1") || test.Contains("2") || test.Contains("3") || 

test.Contains("4") || test.Contains("5") || test.Contains("6") || test.Contains("7") || 

test.Contains("8") || test.Contains("9")) && test.Length < 18 && !test.Contains(".") || 

((lastToken.Contains("¸") || lastToken.Contains("î") ||lastToken.Contains("é")) && 

lastToken.Length == 1) || lastToken.Contains("\0_") ||lastToken.Contains("\0b") || 

lastToken.Contains("\0t") || (lastToken.Contains("\0þ") &&test.Trim().Length == 5 && 

!test.Trim().Contains(" ") && !test.Trim().Contains("."))) 

Ukázka kódu 5: podmínka pro kontrolu tokenu pro označení vlaku

Tahle podmínka v průběhu tvorby programu rostla na základě nalezených tokenů 

pro EC/IC/..., které měli použit speciální znak při zápisu. Ještě bych dodal, že 

program pracoval s přibližně 250 PDF soubory, které byli v rozsahu od 60 do 290

stran a seznam vlaků obsahoval téměř 16000 vlaků. Tedy jsem musel hledat

vhodné řešení i pro časovou náročnost. Výsledná aplikace tohle zlávdla ve 

výsledku během několika minut.

3.3 Aplikace pro editace XML souborů pro BOGen

BOGen je to interní nástroj pro generování business vrstvy aplikace z 

vyexportovaného ER datového modelu (převod databáze do objektů)

U tohoto projektu jsem začal tím, že jsem si připravil jednoduché gui, které

ukazovalo cestu programu a na němž jsem následně stavěl.
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Obrázek 1: BOGen gui

Na obrázku jsou vidět na levé straně základní ovládací prvky a vpravo volný 

prostor. Tento prostor slouží k zobrazení a editaci konkrétních částí xml souboru.

Tyto části jsou vidět mezi ovládacími prvky pod Editace. Při načteném souboru, 

dané prvky vždy zobrazí potřebné rozhraní pro editaci daného bloku. Následující 

obrázek ukazuje, jak to vypadalo při editaci:

Obrázek 2: BOGen Modely XMI
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Zkusím popsat toto editační okno pro ukázku funkcí, které byli potřeba řešit. Jsou 

zde 2 tabulky, kde při načtení souboru se vyplnila ta první seznamem modelů, 

které bylo možné přidávat a odebírat pomocí tlačítka na konci každého řádky 

tabulky. Při označení některého z modelů, se ve druhé tabulce objevili hodnoty, 

které patřili k tomuto modelu. Ve sloupečku Typ je ComboBox[6], který obsahuje 

všechny typy, a z nich si uživatel vybírá (nebo je načten z uložených hodnot), 

u sloupečku Hodnota už se zapisuje hodnota klasickým zápisem. Poslední 

sloupeček opět obsahuje tlačítko pro odebírání řádků. Na pozadí samozřejmě 

nesmí chybět kontroly pro vyplnění celého řádku, které vám nedovolí opustit 

editaci, dokud nebudou řádky smazány nebo doplněny.

Další editace jsou obdobné, někde je ještě použit CheckBox[7], nebo klasický 

TextBox[8]. Při ukládání je provedena ještě kontrola na povinná pole a následně 

se zobrazí ukládací okno, kde uživatel buď přepíše aktuální soubor (který byl 

načten), nebo uloží zeditovaní do nového souboru.

Následuje ukázka obsahu souboru, pro který byl tento program vytvořen:
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<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> 

<BOGen> 

  <Nastaveni> 

    <konvertovaciMetoda hodnota="DBHelper.ChangeType" /> 

      <aplikace hodnota="MojeAplikace" /> 

      <namespace hodnota="MojeAplikace.BusinessObjects" /> 

  </Nastaveni> 

  <!--<DatoveTypy> 

    <zaznam zdroj="varchar" cil="string"> 

  </DatoveTypy>--> 

  <SouboryDCG> 

    <zaznam soubor="dcg\TabulkaX.dcg"/> 

    <zaznam soubor="dcg\PohledNaTabulkuxX.dcg" pohled="ano" /> 

  </SouboryDCG> 

  <ModelyXMI> 

    <zaznam soubor="vystupniSouborEA.xml" model="MujModel"> 

      <uprednostnenySloupec hodnota="column_Ka" /> 

      <uprednostnenySloupec hodnota="column_KaRe" /> 

      <uprednostnenySloupec hodnota="column_KaDo" /> 

      <uprednostnenySloupec hodnota="column_KaReDo" /> 

      <!--<vyloucenySloupec hodnota="column_K" />--> 

      <!--<vyloucenaTabulka hodnota="Projekty" />--> 

      <!--<tabulka hodnota="Uzivatele" />--> 

    </zaznam> 

  </ModelyXMI> 

  <Vystupy> 

    <aktivator hodnota="..\MojeAplikace.BusinessObjects\Aktivator.cs" /> 

    <!--<aktivator hodnota="..\MojeAplikace.BusinessObjects\Aktivator.cs" 

libovolnyObjekt="ano" />--> 

    <objekty hodnota="..\MojeAplikace.BusinessObjects\Zakladni\_{0}.cs" /> 

    <obalky hodnota="..\MojeAplikace.BusinessObjects\Rozsirene\{0}.cs" prepis="ne"/> 

  </Vystupy> 

</BOGen> 

Ukázka vstupního souboru 1: XML soubor pro BOGen
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3.4 Telerik, export do PDF programově.

Nejdříve bych něco napsal k Teleriku[9]. Je to placena služba s širokou podporou 

pro vývojáře na platformách od Microsoftu[10]. Jejich snahou je docílit 

zjednodušení při vývoji aplikací a lepši prostředí pro jejich vytváření. Dostal jsem 

za úkol seznámit se z oblastí Telerik Reporting[11], která se zabývá reporty 

z aplikací a ty v určité podobě ukládat do souboru, ať už do PDF nebo XLS. 

Telerik má pro tohle vyvinutou nástavbu pro Visual Studo[12]. Přes toto prostředí 

může uživatel velmi jednoduše navrhnout vzhled stránek, datové zdroje, vkládat 

tabulky a další. Pro naše účely tohle ovšem byla nepoužitelná cesta, jelikož jsem

potřeboval využít pouze knihoven a vše psát přímo do kódu. Zde vznikal můj 

hlavní úkol, zjistit, jak daný kód psát. Velká část informací se dala nalézt 

na podpoře Teleriku, ovšem mnoho prvků, které jsme potřebovali, bylo potřeba 

vymyslet a nalézt tu správnou cestu zápisu. Pro ukázku vložení jednoho řádku 

textu:

Report report = new Report(); 

DetailSection sectionDetail = new DetailSection; 

sectionDetail.Style.Font.Size = new Unit(12, UnitType.Pixel); 

TextBox textBox = new TextBox(); 

textBox.Location = new PointU(new Unit(0,UnitType.Pixel), newUnit(0,UnitType.Pixel)); 

textBox.Size = new SizeU(new Unit(250, UnitType.Pixel), new Unit(8, UnitType.Pixel)); 

textBox.Value = "Text, který bude ve výsledku zobrazen."; 

sectionDetail.Items.Add(textBox); 

report.Items.Add(sectionDetail); 

Ukázka kódu 6: ukázka jednoduchého reportu s 1 řádkem

V průběhu testování jsem zjišťoval, které řádky jsou nutné pro zobrazení a 

naopak, které mohu vynechat. Nebylo moc složité vkládat textová pole, či 

jednoduchou tabulku, problémy vznikali ve chvílích, kdy jsem začal pracovat na 

rozsáhlejších tabulkách, kde nebylo použitelné vkládat po buňkách, ale zajistit 

nějaký kód, který automaticky generoval tabulku ze zadaného listu, či z datatablu. 

Ale tím se budu zabývat v kapitole 3.6, kde to bylo jedním z nejzajímavějších 

problémů. 
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3.5 Telerik, export do PDF pro Kadr.

Nejdříve něco o tom, co je to Kadr:

„Aplikace ISOŘ KADR je v prostředí liberalizovaného dopravního trhu 
nepostradatelným nástrojem manažera infrastruktury pro prodej volné 
kapacity železniční cesty a pro plánování a vyhodnocování 
nepravidelných (ad hoc) dopravních výkonů.“ [13]
 

Zde bylo mým úkolem aplikovat znalosti získané během studování knihovny 

Telerik. V tomto případě jsem jako vstupní data dostal List, ze kterého jsem podle 

kritérií využíval jen některé hodnoty. Výstupní PDF bych rozdělil do dvou části, 

první obsahovala informační údaje, které pouze upřesňovali souvislost k tabulkám 

v druhé části. Tyto informace jsem musel zapisovat spíše strojově, 

což ve výsledku znamenalo spoustu kódu, kde jsem řešil přesné umístění souboru 

a zdroj informace pro každé pole. Následuje ukázka jednoho řádku výstupu:

Telerik.Reporting.DetailSection sekceDetail = new Telerik.Reporting.DetailSection(); 

sekceDetail.Style.Font.Size = new Unit(12, UnitType.Pixel); 

textBox = new Telerik.Reporting.TextBox(); 

textBox.Location = new PointU(new Unit(0, UnitType.Pixel), new Unit(hight, UnitType.Pixel)); 

textBox.Size = new SizeU(new Unit(90, UnitType.Pixel), new Unit(20, UnitType.Pixel)); 

textBox.Value = ResZadosti.EvidencniCislo + ":"; 

sekceDetail.Items.Add(textBox); 

 

textBox = new Telerik.Reporting.TextBox(); 

textBox.Location = new PointU(new Unit(90, UnitType.Pixel), new Unit(hight, UnitType.Pixel)); 

textBox.Size = new SizeU(new Unit(350, UnitType.Pixel), new Unit(20, UnitType.Pixel)); 

textBox.Value = zadost.EvidencniCislo; 

textBox.Style.Font.Bold = true; 

sekceDetail.Items.Add(textBox); 

 

textBox = new Telerik.Reporting.TextBox(); 

textBox.Location = new PointU(new Unit(350, UnitType.Pixel), new Unit(hight,UnitType.Pixel)); 

textBox.Size = new SizeU(new Unit(110, UnitType.Pixel), new Unit(20, UnitType.Pixel)); 

textBox.Value = ResZadosti.SestavaVytvorena + ":"; 

sekceDetail.Items.Add(textBox); 

 

textBox = new Telerik.Reporting.TextBox(); 

textBox.Location = new PointU(new Unit(460, UnitType.Pixel), new Unit(hight,UnitType.Pixel)); 

textBox.Size = new SizeU(new Unit(125, UnitType.Pixel), new Unit(20, UnitType.Pixel)); 

textBox.Value = DateTime.Now.ToString(); 

textBox.Style.Font.Bold = true; 

sekceDetail.Items.Add(textBox); 

Ukázka kódu 7: ukázka 1 řádku u exportu pro Kadr
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Podobných řádku tam bylo asi 15, pak následovali 3 tabulky, které využívali 

stejného zdroje informací (jednoho listu) a jedna, pro který se generoval jiný list 

na základě zadaných kritérií. Takže vkládání vytváření tabulky probíhalo na

základě vkládání sloupců v požadovaném pořadí. Kód pro vygenerování takové 

tabulky vypadá následovně:

for (int collumn = 0; collumn < 9; collumn++) 

{ 

    Telerik.Reporting.TableGroup tableGroupColums = new Telerik.Reporting.TableGroup(); 

    tableData.ColumnGroups.Add(tableGroupColums); 

    if (collumn == 0) 

        width = 150; 

    else 

        width = 65; 

    Telerik.Reporting.TextBox textBoxHlavicka = new Telerik.Reporting.TextBox(); 

    textBoxHlavicka.Style.BorderStyle.Default = BorderType.Solid; 

    textBoxHlavicka.Style.BackgroundColor = Color.LightBlue; 

    textBoxHlavicka.Size = new SizeU(Unit.Pixel(width), Unit.Pixel(30)); 

    textBoxHlavicka.TextWrap = false; 

    textBoxHlavicka.Style.TextAlign = HorizontalAlign.Center; 

    textBoxHlavicka.Style.VerticalAlign = VerticalAlign.Middle; 

    textBoxHlavicka.Style.Font.Bold = true; 

    tableGroupColums.ReportItem = textBoxHlavicka; 

    tableData.Body.Columns.Add(new Telerik.Reporting.TableBodyColumn(Unit.Pixel(width))); 

    Telerik.Reporting.TextBox textBoxTable = new Telerik.Reporting.TextBox(); 

    textBoxTable.Style.Color = Color.Black; 

    textBoxTable.Style.BackgroundColor = Color.White; 

    textBoxTable.Style.TextAlign = HorizontalAlign.Left; 

    textBoxTable.Style.VerticalAlign = VerticalAlign.Middle; 

    textBoxTable.TextWrap = false; 

    textBoxTable.Style.BorderStyle.Default = BorderType.Solid; 

    textBoxTable.Size = new SizeU(Unit.Pixel(width), Unit.Pixel(20)); 

    if (collumn == 0) 

    { 

        textBoxHlavicka.Value = ResZadosti.Grid_DopravniBod; 

        textBoxTable.Value = String.Format("=Fields.{0} ", Polozka_BodTrasyRozsireny.CNazev); 

    } 

    else if (collumn == 1) 

    { 

        textBoxHlavicka.Value = ResZadosti.Grid_Dopravce; 

        textBoxTable.Value = String.Format("=Fields.{0} ",     

Polozka_BodTrasyRozsireny.CDopravce); 

        textBoxTable.Style.TextAlign = HorizontalAlign.Right; 

    } 

    else if (collumn == 2) 

    { 

        textBoxHlavicka.Value = ResZadosti.Prijezd; 

        textBoxTable.Value = String.Format("=CDate(Fields.{0}) ", 

Polozka_BodTrasyRozsireny.CPrijezd); 

        textBoxTable.Format = "{0:T}"; 
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        textBoxTable.Style.TextAlign = HorizontalAlign.Right; 

    } 

    else if (collumn == 3) 

    { 

        textBoxHlavicka.Value = ResZadosti.Pobyt; 

        textBoxTable.Value = String.Format("=Fields.{0}", Polozka_BodTrasyRozsireny.CPobyt); 

        textBoxTable.Style.TextAlign = HorizontalAlign.Right; 

    } 

    else if (collumn == 4) 

    { 

        textBoxHlavicka.Value = ResZadosti.Odjezd; 

        textBoxTable.Value = String.Format("=CDate(Fields.{0}) ", 

 Polozka_BodTrasyRozsireny.COdjezd); 

        textBoxTable.Format = "{0:T}"; 

        textBoxTable.Style.TextAlign = HorizontalAlign.Right; 

    } 

    else if (collumn == 5) 

    { 

        textBoxHlavicka.Value = ResZadosti.Grid_ZVS; 

        textBoxTable.Value = String.Format("=TrueToX( Fields.{0} )", 

 Polozka_BodTrasyRozsireny.CVerejnaSluzba); 

        textBoxTable.Style.TextAlign = HorizontalAlign.Center; 

    } 

    else if (collumn == 6) 

    { 

        textBoxHlavicka.Value = ResZadosti.UkonyD; 

        textBoxTable.Value = String.Format("=TrueToX( Fields.{0} )", 

 Polozka_BodTrasyRozsireny.CMaUkonyD); 

        textBoxTable.Style.TextAlign = HorizontalAlign.Center; 

    } 

    else if (collumn == 7) 

    { 

        textBoxHlavicka.Value = ResZadosti.UkonyPD; 

        textBoxTable.Value = String.Format("=TrueToX( Fields.{0} )", 

 Polozka_BodTrasyRozsireny.CMaUkonyPD); 

        textBoxTable.Style.TextAlign = HorizontalAlign.Center; 

    } 

    else if (collumn == 8) 

    { 

        textBoxHlavicka.Value = ResZadosti.Sluzby; 

        textBoxTable.Value = String.Format("=TrueToX( Fields.{0} )", 

 Polozka_BodTrasyRozsireny.CMaSluzby); 

        textBoxTable.Style.TextAlign = HorizontalAlign.Center; 

    } 

    tableData.Body.SetCellContent(0, i++, textBoxTable); 

} 

sekceDetail.Items.Add(tableData); 

Ukázka kódu 8: kód pro vygenerování tabulky
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3.6 Telerik, export do XLS pro Kadr.

Tento úkol byl obdobným tomu předchozímu, ovšem s tím rozdílem, 

že na výstupu měl být XLS soubor a zde vznikal další úkol a tím bylo najít způsob

jakým formátovat textbox, aby v xls byly tyto buňky správně formátovány. Když 

to vezmu od začátku, tak na vstupu jsem měl list objektů se všemi daty.

Zde jsem použil autogenerování tabulek, které je krásně vidět v kódu u kapitoly 

3.7. V této kapitole bych se spíše věnoval formátování buněk a jejich úpravám,

které byly zásadním pro generování do XLS. Po prostudování Teleriku jsem 

objevil, že sám o sobě umožňuje některá formátování pomocí funkcí přidaných do

hodnot textboxu.

Příklad:

textBoxTable.Value = String.Format("= CDate(Fields.{0}) ", dc.Name); 

textBoxTable.Format = "{0:t}"; 

Ukázka kódu 9: ukázka formátování textboxu

V tomto případě naformátuje hodnotu na date value do podoby LongTimePattern .

Dále jsou integrované funkce pro Bool, Double, Integer a String. Ovšem 

potřeboval jsem trochu více možností pro formátování, a proto jsem hledal cestu, 

jak si napsat vlastní funkce. K tomu jsem využil vytvoření vlastní třídy, která 

dědila z Telerik.Reporting.Report, což byla hlavní třída pro vytváření reportu.     

V této třídě jsem si pak mohl psát vlastní funkce, které jsem vkládal do programu 

stejným způsobem jako v ukázce funkci CDate. Tyto funkce se daly využít nejen 

pro formátování buněk, ale také pro změnu hodnoty např. True v Ano či X. 

Ukázka takovéto třídy:

class ReportKadr : Telerik.Reporting.Report 

{ 

  public static string GetBool(bool rozhodovani) 

  { 

    if(rozhodovani) return ResObecne.Ano; else return ResObecne.Ne; 

  } 

  public static string TypTrasy(bool typTrasy) 

  { 

    if (typTrasy) return ResStatistika.Pridelena; else return ResStatistika.Pozadovana; 

  } 

  public static string TrueToX(bool x) 

  { 

    if (x) return Konstanty.EXPORT_HODNOTA_X; else return string.Empty;   

  } 

 } 

Ukázka kódu 10: ukázka třídy s vlastními metody
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3.7 Telerik, export do XLS pro SupOG.

SupOG je software primárně pro Helpdesk (podpora zákazníků), zaznamenává 

se do něj veškerá veškerá komunikace se zákazníkem ohledně produktů (podpora, 

řešení problémů, nefunkčnost aplikace apod.) a mapuje umístění aplikací 

na produkčním prostředí (popis servrovny od hardware po softwarew včetně 

služeb aplikací apod.), jsou zde havarijní plány a hesla aplikací.

V tomto úkolu se jednalo téměř o to samé co v kapitole 3.6. Jediným rozdílem 

bylo, že jako vstupní data jsem měl datatable s hodnotami a vytvořený list 

se jmény sloupců. Navíc pro formátování mi stačily jen funkce CDate a CInt.

Cyklus pro vytvoření tabulky vypadal následovně:

tableGroupRows.Groupings.AddRange(new Telerik.Reporting.Data.Grouping[] { new 

Telerik.Reporting.Data.Grouping(string.Empty) }); 

tableData.RowGroups.Add(tableGroupRows); 

tableData.DataSource = zaznamyDT; 

int i = 0; 

int columnNumber = 0; 

string columnName; 

 

foreach (DataColumn dc in zaznamyDT.Columns) 

{ 

  Telerik.Reporting.TableGroup tableGroupColums = new Telerik.Reporting.TableGroup(); 

  tableData.ColumnGroups.Add(tableGroupColums); 

  int width = 400; 

  columnName = columnsNames[columnNumber]; 

  textBoxTable = new Telerik.Reporting.TextBox(); 

  textBoxTable.Style.BorderStyle.Default = BorderType.Solid; 

  textBoxTable.Size = new SizeU(Unit.Pixel(0.1), Unit.Cm(0.6)); 

  textBoxTable.Value = "=Fields." + dc.ColumnName; 

  if (columnName == ResProvoz.Sestava_Oznaceni) 

  { 

    width = 60; 

    textBoxTable.Value = string.Format("= CInt(Fields.{0})", dc.ColumnName); 

  } 

  else if (columnName == ResProvoz.Sestava_Typ || columnName == ResProvoz.Sestava_Stav) 

    width = 70; 

  else if (columnName == ResProvoz.Sestava_Zadavatel || columnName ==  

 ResProvoz.Sestava_Resitel) 

    width = 100; 

  else if (columnName == ResProvoz.Sestava_DatumZadani || columnName == 

 ResProvoz.Sestava_Od || columnName == ResProvoz.Sestava_Do) 

  { 

    width = 125; 

    textBoxTable.Value = string.Format("= CDate(Fields.{0})", dc.ColumnName); 

  } 

  else if (columnName == ResProvoz.Sestava_Objekt || columnName == 

 ResProvoz.Sestava_Pricina) 
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    width = 250; 

    tableData.Body.Columns.Add(new Telerik.Reporting.TableBodyColumn(Unit.Pixel(width))); 

    textBoxHlavicka = new Telerik.Reporting.TextBox(); 

    textBoxHlavicka.Style.BorderStyle.Default = BorderType.Solid; 

    textBoxHlavicka.Style.BackgroundColor = System.Drawing.Color.Black; 

    textBoxHlavicka.Style.Color = System.Drawing.Color.White; 

    textBoxHlavicka.Value = columnName; 

    textBoxHlavicka.Size = new SizeU(Unit.Pixel(20), Unit.Cm(0.6)); 

    tableGroupColums.ReportItem = textBoxHlavicka;  

    tableData.Body.SetCellContent(0, i++, textBoxTable); 

    columnNumber++; 

  } 

Ukázka kódu 11: ukázka cyklu pro generování tabulky
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4 Závěr

4.1 Využité znalosti

Jelikož mé zaměření bylo čistě na Microsoft technologie a to hlavně c#, tak jsem 
využil znalosti získané v předmětech Programovací jazyky 2, Databázové 

a informační technologie, a nechyběly ani znalosti získané v předmětu Vývoj 

informačních systémů. Ovšem využil jsem nepřímo i spoustu znalostí získaných 
v jiných předmětech, které se projevovaly při řešení logiky, nebo postupu řešení 
úkolů. 

4.2 Chybějící znalosti

Musel jsem si více prohloubit znalosti v oblasti práce s událostmi při tvorbě 
aplikace BOGen, a také hlubší porozumění práce s datovými zdroji. Ovšem tyto 
znalosti jsou spíše otázkou dlouhodobého zaměření tímto směrem a nedají se lépe 
získat než systematickou prací v této problematice.

4.3 Dosažené výsledky a hodnocení

Jedním z hlavních výsledků bylo hlubší porozumění v oblasti programování 
v jazyce c# a získaní spousty znalostí o využití knihoven Telerik. Úžasným 
ziskem bylo vyzkoušení si pracovního procesu, práce v týmu a získávání 
zkušeností od odborníků, kteří se v dané problematice pohybují déle a mají 
mnohem více zkušeností.

Jsem moc rád, že jsem získal možnost odborné praxe, jelikož mi to přijde jako 
nejlepší příprava na přechod ze školy do pracovního procesu. Navíc jsem mohl 
sledovat, jak moje tvorba se jen nezaloží do složky, ale také se využije a jiným 
lidem pomáhá při jejich každodenním provozu. Příkladem může být má práce 
z bodu 2.2, jenž slouží systému, který bude posílat jízdní řády na terminály
u strojvedoucích. Zkušenosti, které jsem získal, už mi nikdo nevezme a budu 
z nich těžit po zbytek své pracovní kariéry. V tom vidím hlavní zisk odborné 
praxe.
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