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Úvod 
 

Takmer každý program v dnešnej dobe manipuluje s dátami, ktoré sú uskladnené 

v rozličných dátových zdrojoch. Hoci softvéroví vývojári majú k dispozícii vskutku široké 

spektrum dátových zdrojov, najčastejšie programy svoje dáta čerpajú z lokálnych alebo 

distribuovaných relačných databáz. Relačné databázy sú nainštalované na databázových 

serveroch, ktoré sa starajú o automatizáciu základných, ale aj pokročilých transakcií, ktoré 

možno s týmito dátovými zdrojmi uskutočňovať.  

 

Počítačový program, ktorý doluje dáta potrebné na spracovanie implementovaných 

výpočtových procesov, je v informatike definovaný ako databázový program. V praxi sa 

programátori spravidla stretávajú s 3-vrstvovými databázovými programami. Analyticky aj 

kompozične obsahuje každý 3-vrstvový databázový program tri softvérové vrstvy, ku 

ktorým patrí: dátová vrstva, logická (respektíve aplikačná) vrstva a prezentačná vrstva. 

Uvedená 3-vrstvová dekompozícia umožňuje účinne segmentovať procesy a entity, ktoré 

sú spojené so získavaním požadovaných množín dát (dátová vrstva), ďalej s vykonaním 

algoritmických operácií so získanými množinami dát (logická vrstva) a napokon 

s modelom interpretácie dátových výsledkov realizovaných algoritmických operácií 

finálnemu používateľovi (prezentačná vrstva).  

 

Tomu, ako efektívne analyzovať, navrhnúť a implementovať veľké databázové programy, 

sa venuje pomerne rozsiahla oblasť moderného softvérového inžinierstva. Je pravda, že 

vybudovať sofistikovaný databázový program je úloha, ktorá zamestná na niekoľko 

mesiacov (ak nie aj rokov) početný tím softvérových vývojárov a databázových 

profesionálov. Avšak, niekedy potrebujeme vytvoriť malé, prípadne len stredne zložité 

databázové programy. Ide teda o programy, na ktoré nekladieme až toľko funkčných 

požiadaviek a ktorých príprava by mala byť veľmi rýchla a priamočiara. Ak je toto naším 

cieľom, odporúčame použiť nové vývojové prostredie spoločnosti Microsoft s názvom 

Visual Studio LightSwitch.  

 

Prvá verzia prostredia LightSwitch bola uvedená na softvérový trh v júli roka 2011. Prvotná 

idea, ktorá stála za prípravou nového vývojového prostredia, spočívala v snahe uľahčiť 
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vytváranie malých a stredne veľkých databázových programov pre začínajúcich a mierne 

pokročilých databázových vývojárov. Samozrejme, cieľovým publikom prostredia Visual 

Studio LightSwitch 2011 sú všetci vývojári, ktorí potrebujú flexibilný nástroj na stavbu 

dátovo orientovaných lokálnych alebo distribuovaných aplikácií.  

 

Z produktovej politiky spoločnosti Microsoft vyplýva, že Visual Studio LightSwitch 2011 

možno použiť v dvoch praktických scenároch: 

 

1. Prostredie Visual Studio LightSwitch 2011 je samostatným produktom. (Tento 

produkt sa nainštaluje vedľa akejkoľvek verzie vývojového prostredia Microsoft 

Visual Studio 2010.)  

2. Prostredie Visual Studio LightSwitch 2011 je nadstavbou vývojového prostredia 

Microsoft Visual Studio 2010 vo verzii Professional a vyššej.  

 

Prostredie Visual Studio LightSwitch 2011 má veľa silných stránok, ktoré podrobne 

rozoberáme v prvej kapitole tejto príručky. Ak by sme mali všetky pozitíva zhrnúť do 

jedného súvetia, povedali by sme, že ide o prvé vývojové prostredie, ktoré zavádza tak 

vysokú mieru abstrakcie a automatizácie do procesu prípravy variabilne zložitých 

databázových programov. Pevne veríme, že si budete možnosti produktu Visual Studio 

LightSwitch 2011 pochvaľovať tak, ako aj my a už sa tešíme na programy, ktoré v tomto 

prostredí dokážete zhotoviť.  

 

 

Ján Hanák  

 

Bratislava január 2012  
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Pre koho je táto kniha určená 
 

Táto príručka poskytuje základný teoreticko-praktický výučbový kurz vývoja malých 

databázových programov v prostredí Visual Studio LightSwitch 2011. Je určená pre 

začínajúcich databázových vývojárov, databázových profesionálov a IT odborníkov. Aby 

mohli záujemcovia vyťažiť z tejto knihy maximum, predpokladáme, že spĺňajú nasledujúce 

požiadavky: 

 

1. Vedia, ako sa tvoria počítačové programy.  

2. Ovládajú metodiku vizuálneho programovania a objektovo orientovaného 

programovania (OOP).  

3. Disponujú základnými vedomosťami o databázových systémoch a technológiách. 

4. Sú schopní nainštalovať a nakonfigurovať databázový server, akým je napríklad 

Microsoft SQL Server Express.  

5. Poznajú deklaratívny jazyk SQL a vedia formulovať základné dopyty v tomto 

jazyku.         

 

 

Obsahová štruktúra knihy 
 

Kniha Základy databázového vývoja v prostredí Visual Studio LightSwitch 2011 sa člení na 

tri kapitoly, ktoré obsahujú rôzny počet podkapitol. Na nasledujúcich riadkoch sa 

zoznámime s obsahovým zameraním jednotlivých kapitol tejto publikácie.  

 

Prvá kapitola publikácie bližšie prezentuje produkt Microsoft Visual Studio LightSwitch 

2011 ako nové vývojové prostredie na tvorbu databázových programov. Čitatelia v tejto 

kapitole nájdu aj prehľad silných stránok nového produktu a dozvedia sa, aké nové 

možnosti sa im otvárajú s prostredím Visual Studio LightSwitch 2011. Okrem toho ponúka 

prvá kapitola knihy tiež pohľad na metodiku vývoja databázových programov v prostredí 

Visual Studio LightSwitch 2011. Keď sa čitatelia oboznámia s touto metodikou, budú 

vedieť, ako sa v skutočnosti vytvárajú hocako zložité databázové programy.  
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Druhá kapitola publikácie vedie používateľa procesom vývoja prvého databázového 

programu v prostredí Visual Studio LightSwitch 2011. Výklad je prezentovaný štýlom „krok 

za krokom“, pričom dôraz je kladený na primerané pracovné tempo, ktoré umožňuje 

zhotoviť jednoduchý databázový program už za niekoľko desiatok minút. Povedané 

konkrétnejšie, čitatelia prejdú tieto témy: 

 

 Vytvorenie nového projektu databázového programu v prostredí Visual Studio 

LightSwitch 2011.  

 Pridanie novej dátovej tabuľky do projektu databázového programu.  

 Vloženie atribútov do dátovej tabuľky databázového programu.  

 Vytvorenie hlavného formulára databázového programu a jeho analýza.  

 Zostavenie a spustenie databázového programu.  

 Publikovanie databázového programu.  

 

Tretia kapitola nesie názov Riešenie praktických úloh v prostredí Visual Studio LightSwitch 

2011 a ako už z jej názvu vyplýva, je zameraná rýdzo prakticky. V tejto kapitole čitateľov 

naučíme:  

 

 ako definovať relácie medzi dátovými entitami,  

 ako získať dáta z externých dátových zdrojov, 

 ako definovať dopyty na výber požadovaného výseku dát z cieľového dátového 

zdroja.  

 

Kniha je napísaná chronologicky, a preto cteným čitateľom odporúčame, aby ju čítali 

postupne, po jednotlivých kapitolách. Kniha totiž detailne vysvetľuje nové pojmy, termíny 

či postupy najmä pri ich prvých výskytoch. Keď budú čitatelia vstrebávať vedomosti 

z knihy v sekvenčnom poradí, získajú maximálnu možnú informačnú hodnotu, ktorú im 

publikácia môže poskytnúť.   
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Typografické konvencie 
 

Aby sme vám čítanie tejto knihy spríjemnili v čo možno najväčšej miere, bol prijatý kódex 

typografických konvencií, pomocou ktorých došlo k štandardizácii a unifikácii použitých 

textových štýlov a grafických symbolov. Veríme, že prijaté konvencie napomôžu zvýšenie 

prehľadnosti a používateľskej prívetivosti výkladu. Prehľad použitých typografických 

konvencií uvádzame v tab. A. 

 

Tab. A: Prehľad použitých typografických konvencií 

Typografická konvencia Ukážka použitia typografickej konvencie 

Štandardný text výkladu, ktorý neoznačuje 

zdrojový kód, identifikátory, modifikátory 

a kľúčové slová jazykov Visual Basic 2010 a C# 4.0, 

ani názvy iných syntaktických elementov a entít, je 

formátovaný týmto typom písma. 

Vývojová platforma Microsoft .NET Framework 4.0 

vytvára spoločne s jazykmi Visual Basic 2010 a C# 

4.0 jednotnú technologickú bázu na vytváranie 

moderných riadených aplikácií pre Windows, web 

a inteligentné mobilné zariadenia. 

Názvy ponúk, položiek ponúk, ovládacích prvkov, 

komponentov, dialógových okien, podporných 

softvérových nástrojov, typov projektov ako aj 

názvy ďalších súčastí grafického používateľského 

rozhrania sú formátované tučným písmom. 

V záujme založenia nového projektu štandardnej 

aplikácie pre systém Windows (Windows Forms 

Application) v prostredí jazyka Visual Basic 2010 

postupujeme takto: 

 

1. Otvoríme ponuku File a klepneme na 

položku New Project. 

2. V dialógovom okne New Project klikneme 

v stromovej štruktúre Project Types na 

položku Visual Basic. 

3. Zo súpravy projektových šablón 

(Templates) vyberieme ikonu šablóny 

Windows Forms Application. 

4. Do textového poľa Name zapíšeme názov 

pre novú aplikáciu a stlačíme tlačidlo OK. 
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Symboly klávesov, klávesových skratiek a ich 

kombinácií sú uvádzané VEĽKÝMI PÍSMENAMI. 

Ak chceme otvoriť už existujúci projekt jazyka 

Visual Basic 2010, použijeme klávesovú skratku 

CTRL+O. 

 

Okrem typografických konvencií predstavených v tab. A sa môžeme na stránkach knihy 

stretnúť aj s informačnými ostrovčekmi, ktoré ponúkajú hodnotné informácie súvisiace 

s práve preberanou problematikou. Zoznam použitých informačných ostrovčekov a s nimi 

asociovaných grafických symbolov je zobrazený v tab. B.  

 

Tab. B: Prehľad použitých informačných ostrovčekov 

Grafický symbol 

informačného 

ostrovčeka 

Názov 

informačného 

ostrovčeka 

Charakteristika 

 

Dôležité 

Upozorňuje čitateľov na dôležité skutočnosti, ktoré by 

mali mať v každom prípade na pamäti, pretože od 

nich môže závisieť pochopenie ďalších súvislostí 

alebo úspešné uskutočnenie postupu či pracovného 

algoritmu. 

 

Poznámka 

Oboznamuje čitateľov s podrobnejšími informáciami, 

ktoré sa spájajú s vysvetľovanou problematikou. Hoci 

je miera dôležitosti tohto informačného ostrovčeka 

menšia ako pri jeho predchodcovi, vo všeobecnosti sa 

odporúča, aby čitatelia venovali doplňujúcim 

informačným vyhláseniam svoju pozornosť. Môžu sa 

tak dozvedieť nové fakty, alebo nájsť skryté súvislosti 

medzi už známymi poznatkami.  

 

Tip 

Poukazuje na lepšie, rýchlejšie a efektívnejšie splnenie 

úlohy alebo postupu. Keď čitatelia uvidia v texte knihy 

tento informačný ostrovček, môžu si byť istí, že nájdu 

spôsob, ako produktívne dosiahnuť požadovaný cieľ. 
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1 Prvý pohľad na prostredie Visual Studio 

LightSwitch 2011 
 

Produkt Microsoft Visual Studio LightSwitch 2011 je samostatnou edíciou integrovaného 

vývojového prostredia Visual Studio 2010 od spoločnosti Microsoft. Hoci produkt Visual 

Studio LightSwitch 2011 vychádza z evolučného reťazca robustného produktu Microsoft 

Visual Studio 2010, vyznačuje sa nasledujúcimi špecifickými vlastnosťami: 

 

 Visual Studio LightSwitch 2011 je jednoduchšie vývojové prostredie, ktoré sa 

sústreďuje na efektívne zvládnutie procesu analýzy, návrhu, implementácie, 

ladenia, testovania, optimalizácie a nasadenia dátovo orientovaných 3-

vrstvových riadených programov. Každý program, ktorý v prostredí produktu 

Visual Studio LightSwitch 2011 zhotovíme, disponuje tromi vrstvami, ktorými sú: 

dátová vrstva, aplikačná (respektíve logická) vrstva a prezentačná vrstva.  

 

Zatiaľ čo finálny používateľ sa pohybuje medzi jednotlivými formulármi 

prezentačnej vrstvy, programová logika sídli v aplikačnej vrstve a dáta sú zasa 

získavané z jedného alebo viacerých dátových zdrojov, ktoré dovedna tvoria 

dátovú vrstvu. Práve 3-vrstvové programy, ktoré manipulujú s variabilne 

mohutnými dátovými súpravami, sú najčastejšie sa vyskytujúcimi programami 

v komerčnej sfére.  

 

Prostredie produktu Visual Studio LightSwitch 2011 je prispôsobené na veľmi 

rýchle vykonávanie všetkých základných i pokročilých rutinných operácií, ktoré je 

potrebné vykonávať pri manipulácii s dátami a dátovými zdrojmi.   
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Obr. 1.1: Schematická štruktúra 3-vrstvového databázového programu 

 

 Visual Studio LightSwitch 2011 umožňuje vyvíjať dátovo orientované 

riadené programy v programovacích jazykoch Visual Basic 2010 a C# 4.0. 

Programátori si môžu vybrať jeden z podporovaných programovacích jazykov, 

ktorý bude následne použitý pri tvorbe aplikačnej logiky riadeného databázového 

programu. Možnosti oboch spomínaných programovacích jazykov sú z pohľadu 

vývoja požadovaných riadených programov totožné, takže voľba konkrétneho 

programovacieho jazyka je viac menej otázkou preferovaného programátorského 

štýlu. Podotknime, že výber programovacieho jazyka sa uskutočňuje pri zakladaní 

nového projektu aplikácie LightSwitch a od tohto okamihu zvolený programovací 

jazyk zostáva permanentne platným a nemenným. Programy vytvorené 

v prostredí Visual Studio LightSwitch nedovoľujú miešať viaceré programovacie 

jazyky v rámci jedného vývojového projektu.   

 

 Visual Studio LightSwitch 2011 je postavené na solídnom vývojovom 

prostredí, ktoré ťaží z viacerých paradigiem vývoja počítačového softvéru. 

Konkrétnejšie ide o paradigmy vizuálneho programovania, objektového 

programovania a udalostného programovania. Voliteľne môžu vývojári 

zapracovať do svojich programov aj rysy paradigiem funkcionálneho 

programovania a paralelného programovania (najmä prostredníctvom konštrukcií, 
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ktoré sú natívne podporované v programovacích jazykoch Visual Basic 2010 a C# 

4.0).  

 

 Visual Studio LightSwitch 2011 stavia na paradigme vizuálneho 

programovania, vďaka čomu je možné vytvoriť dátovo orientovaný riadený 

program bez nutnosti písania zdrojového kódu. Na tento účel vývojové 

prostredie ponúka viacero návrhárov, ku ktorým patrí napríklad návrhár dátových 

tabuliek, návrhár obrazoviek, návrhár dopytov ako aj ďalší šikovní pomocníci. 

Navyše, všetci návrhári dokážu vykonávať bežné akcie vizuálne, pričom disponujú 

vstavanými kontrolnými modulmi, ktoré overujú správnosť realizovaných činností, 

diagnostikujú chyby a ponúkajú návrhy na ich odstránenie. Vizuálne je teda 

možné zostrojiť dátovo orientovaný program aj bez nutnosti písania zdrojového 

kódu. Samozrejme, tento model je využiteľný hlavne pre menšie programy 

s priamočiarejšou aplikačnou logikou. Pri stredne veľkých a robustných 

programoch sa už nevyhneme „skutočnému“ programovaniu – to spočíva 

v implementácii zložitejších udalostných algoritmov, ktoré v čase načítavajú dáta, 

uskutočňujú s nimi výpočtové operácie a získané výstupy prezentujú finálnym 

používateľom.    

 

 Visual Studio LightSwitch 2011 sa dodáva spoločne s databázovým serverom 

Microsoft SQL Server Express. Tento databázový server sa nainštaluje na 

počítačový systém finálneho používateľa a slúži na prácu s databázami, ktoré 

budú na tento databázový server inštalované. Takéto databázy sú označované 

ako interné. Riadené programy vyvinuté v prostredí produktu Visual Studio 

LightSwitch 2011 však dokážu získavať dáta aj z iných zdrojov: ide napríklad 

o robustné databázové systémy Microsoft SQL Server a Microsoft SQL Azure, 

zoznamy lokality serveru Microsoft SharePoint alebo dátové zdroje bohatých 

internetových aplikácií RIA (Rich Internet Application), ktoré sú získavané 

pomocou technológie WCF (Windows Communication Foundation).   
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 Visual Studio LightSwitch 2011 používa techniku automatického viazania dát 

(získaných z príslušných dátových zdrojov) na inštancie ovládacích prvkov 

umiestnených na formulároch. Sú to práve formuláre, ktoré tvoria prezentačnú 

vrstvu databázových programov vytvorených v prostredí produktu Visual Studio 

LightSwitch 2011. Dobrou správou je, že vývojové prostredie prichádza 

s kolekciou vopred pripravených formulárových šablón, ktoré môžu vývojári ihneď 

použiť pri stavbe svojich programov. Formulárové šablóny určujú nielen vzhľad 

formulára, ale tiež správanie sa inštancií vybraných ovládacích prvkov, ktoré sa na 

formulári vyskytujú. Produkčný proces dátovo orientovaného riadeného 

programu sa použitím formulárových šablón skracuje, čím sa, prirodzene, zvyšuje 

rýchlosť práce vývojára ako aj jeho schopnosť dosiahnuť stanovené míľniky 

v požadovanom čase.   

 

Produkt Microsoft Visual Studio LightSwitch 2011 sa dá zakúpiť vo fyzickej forme (teda 

v krabicovom vyhotovení), alebo v elektronickej forme (ako súčasť programov 

elektronického predplatného služby MSDN Subscription). Jeho nasadenie môže byť buď 

samostatné (na počítači finálneho používateľa sa nachádza iba produkt Visual Studio 

LightSwitch 2011), alebo kooperatívne (na počítači finálneho používateľa sa nachádza 

produkt Visual Studio LightSwitch 2011 a súčasne aj produkt Visual Studio 2010 vo verzii 

Professional alebo vyššej). Na tomto mieste je dôležité poznamenať, že niektoré pokročilé 

rysy vývojového prostredia produktu Visual Studio LightSwitch 2011 sú k dispozícii len 

vtedy, keď sa na počítačovom systéme nachádza aj inštalácia vývojového prostredia 

produktu Visual Studio 2010 vo verzii Professional alebo vyššej.  

 

 

1.1 Metodika vývoja databázových programov v prostredí 

Visual Studio LightSwitch 2011 

 

Proces vývoja databázových programov vo vývojovom prostredí Visual Studio LightSwitch 

2011 je riadený algoritmom, ktorý je vizuálne ilustrovaný na obr. 1.2.  
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Obr. 1.2: Metodika vývoja databázových programov v prostredí  

Visual Studio LightSwitch 2011 

 

Algoritmus začína založením nového projektu databázového programu. Pri tejto 

príležitosti máme na výber programovací jazyk, ktorý chceme pri tvorbe databázového 

programu použiť. V prvej verzii prostredia Visual Studio LightSwitch sú podporované 

programovacie jazyky Visual Basic 2010 a C# 4.0.  

 

Po vygenerovaní všetkých projektových súčastí je nutné analyzovať entity reálneho sveta 

a vytvoriť ich virtuálne modely. Každému virtuálnemu modelu reálnej entity zodpovedá 

jedna dátová entita. Pri modelovaní dátovej entity uplatňujeme princíp dátovej abstrakcie. 
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To znamená, že sa sústreďujeme najmä na signifikantné dátové charakteristiky (tiež 

atribúty či dátové členy) tejto entity, ktoré sú relevantné z hľadiska aplikačnej logiky 

vytváraného databázového programu.  

 

Logický konceptuálny model dátovej entity charakterizuje s ňou spriaznená dátová 

tabuľka. Dátová tabuľka definuje početnosť a dátové typy atribútov dátovej entity. Hoci 

môžeme modelovať práve jednu dátovú entitu, pri praktickom programovaní skôr 

analyzujeme vybrané množiny dátových entít. Okrem presného vymedzenia všetkých 

požadovaných dátových atribútov selektovaných dátových entít sú nemenej dôležité aj 

vzájomné väzby medzi týmito entitami. Vo sfére databázového programovania sa vzťahy 

medzi dátovými entitami označujú termínom relácie. Existuje viacero rôznych typov relácií, 

poznáme napríklad reláciu typu 1:1 alebo reláciu typu 1:N. Relácia typu 1:1 je príznačná 

pre dve dátové entity, ktoré exkluzívne patria k sebe: trebárs jedna kniha má práve jedno 

ISBN číslo, ktoré pôsobí ako jednoznačný identifikátor danej publikácie. Na druhej strane, 

relácia typu 1:N vyjadruje vzťah, v ktorom jedna entita disponuje n-árnou väzbou s inou 

entitou. Napríklad, 1 kniha obsahuje N kapitol. Povedané inými slovami, 1 dátová entita 

Kniha môže v sebe uchovávať N dátových entít Kapitola. Najčastejšou grafickou 

technikou na vizualizáciu dátových entít a ich relácií je entitno-relačný (E-R) diagram. 

Entitno-relačný diagram opisuje dátový model databázového programu. 

 

Tip: Dobrou správou je, že prostredie Visual Studio LightSwitch 2011 umožňuje 

modelovať dátové entity a relácie medzi nimi úplne vizuálnou cestou. Aspekt 

vizualizácie modelovacieho procesu je vysoko cenený, pretože pozitívne vplýva na 

zvýšenie pracovnej produktivity databázového vývojára.  

 

Fyzicky sú dáta o inštanciách konkrétnych dátových entít ukladané do dátových tabuliek 

interného relačného databázového systému. Táto interná databáza je spravovaná 

prostredím Visual Studio LightSwitch 2011, ktoré v tomto smere využíva služby 

databázového serveru Microsoft SQL Server Express.  

 

Dátový model spoločne s databázovým systémom tvorí dátovú vrstvu databázového 

programu. Predmetné dáta však bude treba zobraziť finálnemu používateľovi, a preto 

potrebujeme súpravu formulárov na to určených. Každý databázový program obsahuje 
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jeden hlavný formulár a podmnožinu vedľajších formulárov. Jednou z funkčných 

požiadaviek databázového programu je poskytnúť finálnym používateľom priamočiaru 

a logickú cestu na zobrazovanie dát a vykonávanie základných manipulačných operácií 

s dátami (ako je napríklad pridávanie záznamov, úprava už existujúcich záznamov či 

vyhľadávanie v existujúcich záznamoch). Na formuláre preto nanesieme inštancie 

vhodných ovládacích prvkov a zabezpečíme ich prepojenie s dátovými entitami. Keď je 

tento proces úspešný, po spustení databázového programu budú inštancie ovládacích 

prvkov okamžite zobrazovať záznamy o dátových entitách (ktoré načerpali z dátových 

tabuliek databázového systému).   

 

Poznámka: Proces nadviazania dát na formuláre je niekedy opisovaný 

metodikou Forms Over Data (skratka FOD). Ako programátori môžeme využiť 

širokú paletu ovládacích prvkov, ktoré dovoľujú rýchle prepojenie s dátovým 

zdrojom. Ovládacím prvkom, ktorý je kompatibilný s metodikou FOD, je 

napríklad dátová mriežka (DataGridView).         

 

Ako uvidíme v nasledujúcej kapitole, vývojové prostredie Visual Studio LightSwitch 2011 

obsahuje užitočných pomocníkov, sprievodcov a vizuálnych návrhárov, vďaka ktorým 

možno zostaviť jednoduchý databázový program bez explicitnej tvorby fragmentov 

zdrojového kódu. Naozaj, príprava prvého databázového programu si nebude vyžadovať 

ani jeden riadok zdrojového kódu. Avšak, na druhej strane, zložitejšie databázové 

programy sa nezaobídu bez pokročilej aplikačnej logiky programu. Je preto pochopiteľné, 

že uvádzaná metodika počíta s etapou vývoja logiky databázového programu.  

 

Aplikačná logika je budovaná na báze analýzy, návrhu a implementácie synchrónneho 

alebo asynchrónneho modelu udalostného systému. Práca vývojára sa sústreďuje najmä 

na správnu implementáciu vopred zvoleného modelu udalostného systému programu. 

Udalostný systém tvorí kolekcia udalostí, ktoré generujú objekty formulárov počas behu 

databázového programu. Spravidla platí, že so všetkými významnými udalosťami sú 

asociovaní delegáti, ktorí premosťujú udalosti a ich spracovateľov. Ako spracovateľ 

udalosti vystupuje metóda, ktorá je podrobená explicitnému spracovaniu vždy, keď dôjde 

ku generovaniu príslušnej udalosti. Kompletná kolekcia udalostí generovaná v čase 

vytvára používateľský profil databázového programu. Používateľský profil si môžeme 
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predstaviť ako jednu úspešne vykonanú reláciu databázového programu, počas 

spracovania ktorej boli generované rôzne udalosti a v súvislosti s nimi realizované 

adekvátne činnosti.  

 

Každý skúsený vývojár vie, že fáza vývoja logiky programu je azda najťažšou etapou 

v celom životnom cykle akéhokoľvek softvérového produktu. Ozrejmenie tohto 

konštatovania je prirodzené: okrem správnej implementácie modelu udalostného systému 

je nutné zapracovaný model aj otestovať a overiť, či spĺňa všetky funkčné požiadavky, 

ktoré boli naň kladené. Navyše, pri stavbe stredne veľkých a veľkých databázových 

programov je nutné počítať aj s fázou optimalizácie, ktorá je uskutočňovaná vtedy, keď 

majú vývojári k dispozícii úplne fungujúci kód (teda kód, ktorý úspešne absolvoval etapu 

ladenia a testovania).   

 

Logika databázového programu sa venuje najmä spracovaniu nasledujúcich akcií: 

 

1. Identifikácia dátových zdrojov, ktoré tvoria dátovú vrstvu programu.  

2. Výber požadovaných dátových entít. Hoci je možné pracovať len s jednou 

dátovou entitou, v praxi obvykle manipulujeme s množinou dátových entít, ktoré 

determinujú dátové charakteristiky riešených štruktúrovaných problémov.   

3. Výber optimálnych dátových sprostredkovateľov. Dátový sprostredkovateľ je 

„proxy-objekt“, teda sprostredkovateľský objekt, ktorý pôsobí na rozhraní medzi 

dátovou a logickou (respektíve aplikačnou) vrstvou programu. Najefektívnejšia je 

práca s optimálnymi dátovými sprostredkovateľmi. Optimálny dátový 

sprostredkovateľ je vo vzťahu ku konkrétnemu dátovému zdroju vždy práve jeden 

a jeho výber je ovplyvnený jednak typom dátového zdroja a takisto aj množinou 

spriaznených softvérových technológií, ktoré slúžia na cielené zmeny stavov 

dátových entít.   

4. Načítanie inicializačných záznamov o vybraných dátových entitách z dátových 

zdrojov pomocou dátových sprostredkovateľov.  

5. Zobrazenie načítanej kolekcie dátových záznamov v inštanciách ovládacích prvkov 

hlavného formulára a pracovných formulárov.  
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6. Potenciálna zmena stavov záznamov o dátových entitách, ktoré sú uložené 

v inštanciách ovládacích prvkov prezentačnej vrstvy.  

7. Propagácia uskutočnených zmien záznamov o dátových entitách späť do fyzickej 

dátovej vrstvy (teda do dátových tabuliek dátových zdrojov relačných 

databázových systémov).  

 

Po zostavení projektu databázového programu, ktorý bol vyvinutý v prostredí Visual 

Studio LightSwitch 2011, dochádza ku konštrukcii všetkých programových súčastí 

v určenom zostavovacom režime. Ak nie je stanovené inak, prostredie Visual Studio 

LightSwitch 2011 vždy zostavuje nové projekty v ladiacich režimoch (Debug). To 

znamená, že ak chceme získať ostré zostavenie databázového programu, sami musíme 

prepnúť režim zostavenia z možnosti Debug na možnosť Release. Výstupom prekladača 

a spojovacieho programu je vždy riadený databázový program, teda program, ktorý na 

svoje spracovanie potrebuje virtuálny exekučný systém CLR platformy Microsoft .NET 

Framework (aktuálne vo verzii 4.0).  

 

Posledným štádiom v životnom cykle vývoja databázového programu je jeho 

publikovanie. Publikačný proces je detailný a dobre štruktúrovaný. V rámci neho môžeme 

rozhodnúť o tom, či bude vytvorený databázový program nasadený lokálne alebo 

distribuovane. Lokálne nasadenie znamená prítomnosť všetkých vrstiev databázového 

programu na jednej počítačovej stanici. Naopak, distribuované nasadenie databázového 

programu predstavuje diverzifikáciu jednotlivých vrstiev programu, a to napríklad tak, že 

dátová a aplikačná vrstva bežia na vzdialenej počítačovej stanici, zatiaľ čo prezentačná 

vrstva je spracúvaná na lokálnom počítačovom systéme. Za týchto okolností jen len jedna 

vrstva 3-vrstvového databázového programu situovaná na strane finálneho používateľa. 

Zostávajúce dve vrstvy sa nachádzajú na distribuovanom serveri producenta 

databázového programu.   

 

Poznamenajme, že distribuovane možno databázový program prostredia Visual Studio 

LightSwitch 2011 publikovať na serverové platformy IIS (Internet Information Services) 

a Windows Azure (čo je cloudová serverová platforma).   
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2 Vývoj prvého databázového programu v prostredí 

Visual Studio LightSwitch 2011 
 

V tejto kapitole sa štýlom „krok za krokom“ zoznámime s tvorbou jednoduchého dátovo 

orientovaného programu vo vývojovom prostredí Visual Studio LightSwitch 2011. 

Vytvorený databázový program bude slúžiť na archiváciu záznamov knižných publikácií.  

 

 

2.1 Vytvorenie nového projektu databázového programu    

 

Proces vytvorenia nového projektu databázového programu začneme spustením 

vývojového prostredia Visual Studio LightSwitch 2011. To uskutočníme tak, že z ponuky 

Štart vyberieme položku Všetky programy a klikneme na položku Microsoft Visual 

Studio LightSwitch 2011 (obr. 2.1).  

 

 

Obr. 2.1: Spustenie vývojového prostredia Microsoft Visual Studio LightSwitch 2011 

 

Len čo sa vývojové prostredie Visual Studio LightSwitch 2011 spustí, uvidíme jeho hlavné 

okno (obr. 2.2).  
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Obr. 2.2: Hlavné okno vývojového prostredia Visual Studio LightSwitch 2011 

 

Na úvodnej stránke Start Page klepneme na príkaz New Project. Objaví sa rovnomenné 

dialógové okno, ktorého vizuálna podoba je zachytená na obr. 2.3.  

 

 

Obr. 2.3: Dialógové okno New Project na založenie nového projektu  

databázového programu 
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V stromovej štruktúre Installed Templates dialógového okna New Project vyberieme 

samostatný uzol LightSwitch (prípadne skontrolujeme, či je už implicitne zvolený). 

Pokračujeme špecifikáciou projektovej šablóny. Visual Studio LightSwitch 2011 ponúka 

dve projektové šablóny: LightSwitch Application (Visual Basic) a LightSwitch 

Application (Visual C#). Pre potreby dokončenia praktického cvičenia, ktoré je 

predmetom tejto kapitoly, je jedno, ktorú projektovú šablónu si nakoniec vyberieme. Aby 

sme však pokračovali v jednotnej línii, dohodnime sa, že upotrebíme projektovú šablónu 

LightSwitch Application (Visual C#). Novo vytváraný projekt pomenujeme tak, že do 

textového poľa Name zapíšeme názov projektu („Knižnica“ v našom prípade). Po 

uskutočnených zmenách by malo dialógové okno teraz vyzerať ako to na obr. 2.4. 

 

 

Obr. 2.4: Zadanie kompletných informácií o novo zakladanom  

projekte databázového programu 

 

Po aktivácii tlačidla OK vytvorí Visual Studio LightSwitch 2011 projekt nového 

databázového programu so zadaným názvom. Naším projektom je knižnica, ktorá bude 

obsahovať databázu odborných monografií, vysokoškolských učebníc a iných hodnotných 

knižných diel. Po úspešnom vygenerovaní všetkých potrebných súčastí nového projektu 

Visual Studio LightSwitch 2011 zobrazí v stavovom pruhu informačnú správu „Creating 

project 'Knižnica'... project creation successfull“. Vývojové prostredie rovnako zobrazí 
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hlavnú stránku návrhára so záhlavím, v ktorom sa vyníma text Knižnica Designer (obr. 

2.5).  

 

 

Obr. 2.5: Hlavná stránka návrhára vývojového prostredia Visual Studio LightSwitch 2011 

 

Hlavná návrhárska stránka obsahuje dva príkazy: 

 

1. Príkaz Create new table. Tento príkaz inicializuje návrhára tabuliek, ktorý nám 

umožní vizuálnou cestou navrhnúť novú dátovú tabuľku. V prostredí produktu 

Visual Studio LightSwitch 2011 platí dohovor, že každá dátová tabuľka modeluje 

dátové charakteristiky entity reálneho sveta.  

 

2. Príkaz Attach to external Data Source. Tento príkaz uskutoční spustenie 

sprievodcu pridaním externého dátového zdroja do existujúceho projektu 

databázového programu. Pripomeňme, že dátovo orientovaný program 

zhotovený pomocou prostredia Visual Studio LightSwitch 2011 dokáže dolovať 

dáta z externej relačnej databázy serverov Microsoft SQL Server, Microsoft SQL 

Server Express, zo zoznamov lokalít serveru Microsoft SharePoint a z webovských 

služieb WCF RIA.  
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Poznámka: Hlavný projektový súbor databázového programu má koncovku 

.lsproj. Pre náš program to konkrétne znamená, že hlavný projektový súbor sa 

volá Knižnica.lsproj. Túto informáciu poľahky vyčítame z podokna Solution 

Explorer (toto podokno je implicitne ukotvené pri pravej strane hlavného okna vývojového 

prostredia Visual Studio LightSwitch 2011). Ak podokno Solution Explorer nevidíme, zvolíme View 

 Solution Explorer.   

 

 

2.2 Pridanie novej dátovej tabuľky do projektu 

databázového programu   

 

Databázový program vyvinutý v prostredí Visual Studio LightSwitch 2011 obsahuje dva 

základné komponenty, ktorými sú dátové tabuľky a formuláre. Dátové tabuľky (niekedy 

rovnako nazývané termínmi dátové entity alebo entity) slúžia na virtuálnu reprezentáciu 

dátových charakteristík modelovaných objektov (entít) reálneho sveta. Každá dátová 

tabuľka definuje množinu atribútov, ktoré zodpovedajú vlastnostiam modelovaných 

reálnych objektov. Formuláre sú okná, ktoré pomocou inštancií rôznych ovládacích prvkov 

dovoľujú prezentovať pohľad na požadovanú množinu atribútov jednej alebo aj viacerých 

dátových entít. Konkrétne dáta opisujúce dátové entity sú prenesené do inštancií 

príslušných ovládacích prvkov formulára a v tejto prívetivej forme sú vzápätí predložené 

pred finálneho používateľa. V tejto podkapitole sa naučíme, ako do existujúceho projektu 

databázového programu pridáme novú dátovú tabuľku. 

 

Novú dátovú tabuľku pridáme do aktuálneho projektu databázového programu tak, že na 

hlavnej stránke návrhára klikneme na príkaz Create new table.  

 

Tip: Novú dátovú tabuľku vieme pridať aj iným spôsobom: napríklad tak, že 

v podokne Solution Explorer klepneme pravým tlačidlom myši na priečinok Data 

Sources a z miestnej ponuky vyberieme príkaz Add Table.  

 

Novo pridaná dátová tabuľka sa okamžite zobrazí v návrhárovi dátových tabuliek (obr. 

2.6).  
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Obr. 2.6: Nová dátová tabuľka zobrazená v návrhárovi dátových tabuliek 

 

Dátová tabuľka má záhlavie (s automaticky prisúdeným názvom Table1Item) a tri stĺpce 

Name, Type a Required. Po vytvorení novej dátovej tabuľky sa zmení aj obraz podokna 

Solution Explorer. Do priečinka Data Sources sa vloží uzol ApplicationData, ktorý 

predstavuje interné dátové zdroje databázového programu. Nová dátová tabuľka je práve 

takýmto interným dátovým zdrojom. Dátová tabuľka bude neskôr nahratá na lokálnu 

inštanciu databázového servera Microsoft SQL Server Express.  

 

 

2.3 Vloženie atribútov do dátovej tabuľky databázového 

programu  

 

Dátová tabuľka bude modelovať knihu. Každá kniha disponuje určitými základnými 

vlastnosťami, ku ktorým patrí:  

 

 Názov knihy.  

 Autor knihy.  

 Vydavateľ knihy. 
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 Rok vydania knihy.  

 Počet strán knihy.  

 

Všetky uvedené vlastnosti sú v skutočnosti atribútmi, ktoré presne stanovujú, ako sa istá 

kniha volá, kto je jej autorom, ktorý vydavateľ ju vydal, kedy bola kniha vydaná a koľko 

strán obsahuje.   

 

Dátovú tabuľku upravíme tak, aby reflektovala knihu:  

 

1. Klikneme do záhlavia dátovej tabuľky, pôvodný názov Table1Item zmeníme na 

nový názov Kniha a modifikáciu potvrdíme stisnutím klávesu Enter. 

 

2. Presunieme sa do podokna Properties a do vlastnosti Plural Name zadáme 

reťazec Knihy.  

 

Len čo tak urobíme, zmení sa stromová štruktúra podokna Solution Explorer. 

Uzol ApplicationData teraz obsahuje jeden poduzol Knihy, ktorý predstavuje 

dátovú tabuľku (obr. 2.7).  

 

 

Obr. 2.7: Aktualizovaná stromová štruktúra po pridaní novej dátovej tabuľky 

 

3. Vrátime sa späť do návrhára dátovej tabuľky a klikneme na položku <Add 

Property>.  

 

4. Zapíšeme prvý atribút, ktorým je Názov a akciu potvrdíme klávesom Enter.  
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Návrhár automaticky vyberie dátový typ atribútu Názov, ktorým je String (tento 

typ sa objaví v stĺpci Type). To je v poriadku, pretože názov knihy budeme naozaj 

uchovávať vo forme textového reťazca. Tiež sa uistíme, že je zapnutá voľba 

v stĺpci Required – bude totiž nutné, aby každá kniha mala svoj názov.   

 

5. Znova klikneme na položku <Add Property>, čím vytvoríme ďalší atribút dátovej 

entity Kniha. Druhým atribútom je Autor s prisúdeným dátovým typom String. 

Podobne, ako pri predchádzajúcom atribúte, aj atribút Autor je povinným 

atribútom dátovej entity Kniha.  

 

6. Analogicky pridáme aj atribút Vydavateľ, ktorého dátovým typom je String a ide 

o povinný atribút. 

 

7. Predposledným atribútom, ktorým do dátovej tabuľky pridáme, je atribút 

RokVydania. Dátovým typom tohto atribútu je Date. 

 

Výber dátového typu uskutočníme rozbalením zoznamu dátových typov 

a výberom požadovaného typu Date (obr. 2.8).  

 

 

Obr. 2.8: Voľba dátového typu Date pre atribút RokVydania  

 

Presvedčíme sa, že na riadku s atribútom RokVydania sa nachádza zameranie, 

a potom vyhľadáme v podokne Properties vlastnosti Minimum Value 

a Maximum Value. Nastavením týchto vlastností môžeme konfigurovať dolnú, 

respektíve hornú hranicu intervalu hodnôt na zadanie roka vydania knihy. 
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Napríklad, dolnú hranicu môžeme nastaviť na hodnotu 1.1.1900 a hornú hranicu 

zasa na hodnotu 1.1.2030. Atribút RokVydania je povinným atribútom. 

 

8. Posledným atribútom je PočetStrán s dátovým typom Short Integer a aktívnou 

voľbou Required.  

 

Po naplnení dátovej tabuľky bude jej podoba taká, akú uvádza obr. 2.9.  

 

 

Obr. 2.9: Kompletná súprava atribútov dátovej entity Kniha 

 

Predtým, ako budeme pokračovať ďalej, uložíme všetky projektové súčasti (File  Save 

All, ekvivalentne klávesová skratka CTRL+SHIFT+S).  

 

 

2.4 Vytvorenie hlavného formulára databázového programu  

 

Každý databázový program obsahuje hlavný formulár, ktorý poskytuje pohľad na vybrané 

dátové tabuľky. Náš program umožní používateľovi uchovávať databázu kníh, pričom pri 

každej knihe bude zaznamenávať jej základné atribúty. Hlavný formulár pridáme do 

existujúceho projektu databázového programu nasledujúcim spôsobom:  

 

1. V podokne Solution Explorer vyhľadáme priečinok Screens a klepneme naň 

pravým tlačidlom myši. Z kontextovej ponuky vyberieme príkaz Add Screen (obr. 

2.10).   
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Obr. 2.10: Pridanie hlavného formulára (1. fáza) 

 

2. Zobrazí sa dialógové okno Add New Screen, v ktorom vyberieme šablónu pre 

nový hlavný formulár databázového programu (obr. 2.11).  

 

 

Obr. 2.11: Pridanie hlavného formulára (2. fáza) 

 

3. V sekcii Select a screen template zvolíme formulárovú šablónu Editable Grid 

Screen.  
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4. Do textového poľa Screen Name v sekcii Provide screen information zadáme 

názov hlavného formulára vo forme HlavnyFormular.  

5. Z otváracieho zoznamu Screen Data vyberieme možnosť Knihy.  

 

Finálny vzhľad dialógového okna Add New Screen dokumentuje obr. 2.12.  

 

 

Obr. 2.12: Pridanie hlavného formulára (3. fáza) 

 

6. Uskutočnené konfiguračné nastavenia potvrdíme stlačením tlačidla OK.  

 

 

2.5 Analýza hlavného formulára databázového programu  

 

Sprievodca vytvorí nový hlavný formulár a zobrazí ho v okne návrhára formulárov. Okno 

návrhára formulárov sa skladá z troch súčastí, ktorými sú: 

 

1. Zoznam členov.  

2. Panel s nástrojmi.  
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3. Obsahový strom.  

 

Všetky spomenuté súčasti sú prehľadne zobrazené na obr. 2.13.  

 

Obr. 2.13: Návrhár formulárov a jeho súčasti 

 

Aby sme lepšie porozumeli súčastiam návrhára formulárov, budeme ich podrobnejšie 

charakterizovať: 

 

1. Zoznam členov. V zozname členov sú spravidla zoskupené tri typy členov: 

dátové kolekcie, lokálne vlastnosti a metódy. V prípade nášho prvého 

databázového programu vidíme, že v zozname členov sa vyskytuje jedna dátová 

kolekcia s názvom Knihy a tri metódy s identifikátormi Close, Refresh a Save. 

Dátová kolekcia Knihy sa v zozname členov objavuje preto, lebo sme ju vybrali 

v zozname Screen Data v dialógovom okne Add New Screen pri zakladaní 

nového hlavného formulára databázového programu. V tejto dátovej kolekcii sa 
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nachádzajú tieto dátové atribúty: Id (to je primárny kľúč všetkých atribútov 

uložených v dátovej tabuľke), Názov, Autor, Vydavateľ, RokVydania 

a PočetStrán. Metódy Close, Refresh a Save sú automaticky zostavené metódy, 

ktoré samočinne pripravil sprievodca. Metódy (v tomto poradí) spôsobujú 

uzatvorenie hlavného formulára databázového programu, obnovu zobrazených 

dát (ktoré sú načerpané z asociovaného dátového zdroja) a uloženie aktuálnych 

dát do spriazneného dátového zdroja.  

 

Poznámka: Každá dátová kolekcia má svoje vlastnosti, ktoré nájdeme 

v podokne Properties. Na tomto mieste sa nachádzajú mnohé 

užitočné vlastnosti, ktoré determinujú napríklad automatické 

spracovanie dopytov (vlastnosť Auto Execute Query), podporu stránkovania (vlastnosť 

Support paging) či podporu usporadúvania a prehľadávania (vlastnosti Support sorting 

a Support search).   

 

V zozname členov sa môžu vyskytovať aj programátorom navrhnuté lokálne 

vlastnosti. Lokálne vlastnosti slúžia na zhromažďovanie alebo zobrazovanie dát, 

ktoré sú v grafickej forme prezentované pomocou inštancií príslušných ovládacích 

prvkov. Podobne možno pracovať aj s vývojárom dodanými metódami, 

implementujúcimi výpočtové procesy, ktoré manipulujú s dátami získanými buď 

od finálneho používateľa, alebo z jedného či viacerých dátových zdrojov.   

 

2. Panel nástrojov. Na paneli nástrojov sídlia tlačidlá, ktoré umožňujú uskutočňovať 

rôzne činnosti. Ich kompletný prehľad uvádzame v tab. 2.1.    

 

Tab. 2.1: Prehľad tlačidiel na paneli nástrojov návrhára formulárov 

Názov 

tlačidla 
Ikona tlačidla Charakteristika tlačidla 

Edit Query 
 

Slúži na úpravu dopytov, ktoré sú smerované na 

dátovú kolekciu zobrazenú na hlavnom formulári. 

Navrhnuté dopyty obvykle vracajú podmnožinu 

dátovej kolekcie, ktorá vyhovuje vopred 

zadanému predikátu.   
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Add Data 

Item  

Dovoľuje pridať na hlavný formulár novú dátovú 

kolekciu, novú lokálnu vlastnosť alebo novú 

metódu.   

Add Layout 

Item  

Vloží nové tlačidlo, skupinu inštancií ovládacích 

prvkov alebo inštanciu používateľského 

ovládacieho prvku.  

Delete 
 

Vymaže vybraté položky, ktoré sa vyskytujú 

v zozname členov alebo v obsahovom strome.   

Reset 
 

Spôsobí obnovenie stavov inštancií ovládacích 

prvkov, ktoré sú uložené na hlavnom formulári.  

Write Code 
 

Zabezpečí prepnutie sa do režimu písania 

zdrojového kódu. V otvorenom editore  

zdrojového kódu sa objaví zdrojový kód hlavného 

formulára.  

 

3. Obsahový strom. Obsahový strom je stromová štruktúra, ktorá v hierarchicky 

usporiadanej forme zobrazuje množiny uzlov, ktoré predstavujú grafické 

kontajnery, zobrazujúce sa na hlavnom formulári. V terminológii prostredia Visual 

Studio LightSwitch 2011 sa každá množina uzlov nazýva skupina. Skupina je 

zložená z podmnožiny funkčne spriaznených uzlov. Obsahový strom nášho 

databázového programu je znázornený na obr. 2.14.  

 

 

Obr. 2.14: Podoba obsahového stromu databázového programu  
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Z obrázka vieme vyčítať tieto informácie:  

 

1. Hlavný formulár má implicitne riadkové rozvrhnutie tak, ako predpisuje 

vybratá voľba Rows Layout v koreňovom uzli obsahového stromu. To 

znamená, že hlavný formulár je kompozične rozdelený na viacero riadkov, 

pričom v každom riadku sa môžu nachádzať inštancie zvolených ovládacích 

prvkov. Voľba Rows Layout je v skutočnosti mapovaná na hodnotu vlastnosti 

Control Type objektu ScreenLayout.  

 

Ak v návrhárovi formulárov vyberieme koreňový uzol obsahového stromu 

(Rows Layout | Hlavny Formular), v podokne Properties sa objavia 

vlastnosti objektu ScreenLayout. V sekcii Apperance sa vyskytuje vlastnosť 

Control Type, ktorá je nastavená na hodnotu Default (Rows Layout). Vzhľad 

hlavného okna však nemusí byť rozvrstvený iba do riadkov, môže byť 

usporiadaný aj do stĺpcov (hodnota Columns Layout), tabuľky (hodnota 

Table Layout) alebo kariet (hodnota Tab Layout). Nemenej užitočné 

vlastnosti objektu ScreenLayout sú uvedené v sekcii Sizing. Tu môžeme 

napríklad upraviť horizontálne a vertikálne zarovnanie objektu ScreenLayout 

na hlavnom formulári. Ak nie je stanovené inak, je aktívna voľba Stretch (a to 

súčasne pre vlastnosti Horizontal Alignment a Vertical Alignment), z ktorej 

použitia vyplýva, že rozmery objektu ScreenLayout sa prispôsobia rozmerom 

hlavného formulára databázového programu. Ak potrebujeme nastaviť 

minimálne ako aj maximálne rozmery objektu ScreenLayout, zídu sa nám 

vlastnosti MinWidth, MaxWidth a MinHeight, MaxHeight.    

 

2. Každý databázový program obsahuje hlavný panel nástrojov (uzol Screen 

Command Bar). Keď rozvinieme tento uzol, zistíme, že na hlavnom paneli 

nástrojov sú situované dve tlačidlá: Save a Refresh (obr. 2.15).  
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Obr. 2.15: Tlačidlá Save a Refresh sú zakomponované do hlavného panela nástrojov 

 

Spomenuté tlačidlá disponujú zabudovanou funkcionalitou a sú teda úplne 

funkčné ihneď po spustení databázového programu. Podotknime, že hlavný 

panel nástrojov sa viaže na hlavné okno databázového programu. Ako 

uvidíme za chvíľu, hlavný formulár (ktorý sme pridali prostredníctvom 

sprievodcu) bude obsahovať svoj vlastný panel nástrojov s kontextovo 

viazanými tlačidlami.    

 

3. Konkrétne dáta sa zobrazujú v dátovej mriežke, presnejšie v objekte Data 

Grid. Sprievodca vložil na hlavný formulár jednu dátovú mriežku, ktorá bude 

po spustení databázového programu slúžiť na prácu s knižnými titulmi. 

Dátová mriežka nám dovolí zaviesť záznamy o nových publikáciách a rovnako 

si poradí aj s ďalšími užitočnými úkonmi, ku ktorým patrí archivácia všetkých 

zadaných záznamov, možnosť prehľadávania záznamov, úprava záznamov či 

export záznamov do dokumentu tabuľkového kalkulátora Microsoft Excel 

2010.  

 

Dátová mriežka Data Grid zoskupuje dva komponenty: jednak ide 

o kontextovo závislý panel s nástrojmi (Command Bar), a potom o objekt 

kolekcie Data Grid Row.  

 

Panel nástrojov je od výroby naplnený tromi tlačidlami, ktoré vykonávajú tieto 

činnosti: 

 

1. Pridanie nového záznamu o knihe (tlačidlo Add).  

2. Úprava existujúceho záznamu o knihe (tlačidlo Edit).  
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3. Vymazanie existujúceho záznamu o knihe (tlačidlo Delete).  

 

Každý prvok kolekcie Data Grid Row reprezentuje jeden riadok dátovej 

mriežky, a teda jeden záznam o knihe. Keďže sme pri navrhovaní dátovej 

tabuľky predpísali, že pri každej knihe budeme sledovať vopred špecifikované 

atribúty (Názov, Autor, Vydavateľ, RokVydania a PočetStrán), sprievodca 

vygeneroval rovnaký počet inštancií ovládacích prvkov a vložil ich do dátovej 

mriežky. Sprievodca pritom dbal na výber vhodných ovládacích prvkov, 

a preto sú dátové atribúty Názov, Autor, Vydavateľ a PočetStrán zastúpené 

textovými poľami (inštanciami ovládacieho prvku Text Box), zatiaľ čo dátový 

atribút RokVydania je vizuálne prezentovaný pomocou inštancie ovládacieho 

prvku Date Picker.    

 

Najdôležitejšie zo všetkého však je, že sprievodca automaticky vytvoril 

prepojenie medzi prezentačnou vrstvou a dátovou vrstvou nášho 

databázového programu. Povedané inými slovami, jednotlivé inštancie 

ovládacích prvkov boli nadviazané na adekvátne záznamy dátovej tabuľky 

(ktorá bude uchovávať informácie o všetkých knižných tituloch).   

   

Na záver tejto podkapitoly poznamenajme, že obsahový strom je dynamickou 

dátovou štruktúrou. Programátori preto môžu pridávať nové uzly, upravovať 

či odstraňovať existujúce uzly tohto stromu a tak docieliť zmenu vizuálneho 

motívu databázového programu.  

 

 

2.6 Zostavenie a spustenie databázového programu  

 

Projekt databázového programu zostavíme takto: 

 

1. Otvoríme ponuku Build.  

2. Aktivujeme príkaz Build <NázovProjektu>.  
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Prostredie Visual Studio LightSwitch 2011 uloží všetky projektové súčasti a uskutoční 

zostavenie projektu databázového programu. Projekty databázových programov, ktoré sú 

výstupom produktu Visual Studio LightSwitch 2011, sú implicitne ukladané do priečinka 

\Documents\Visual Studio 2010\Projects.  

 

Databázový program spustíme voľbou Start Debugging z ponuky Debug alebo 

klávesovou skratkou F5.  

 

Podoba bežiaceho databázového programu je znázornená na obr. 2.16.  

 

 

Obr. 2.16: Bežiaci databázový program  

 

V hlavnom okne databázového programu dokážeme rozoznať nasledujúce súčasti: 

 

1. Panel nástrojov s tlačidlami Save, Refresh a Design Screen. Hoci zmysel 

prvých dvoch tlačidiel sme vysvetlili, novinkou je tlačidlo Design Screen. To nám 
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umožňuje dynamicky modifikovať obsahový strom hlavného formulára, a tak na 

požiadanie meniť vzhľad databázového programu v čase jeho spracovania.  

 

2. Ponuka Menu a podponuka Tasks. Obe sú ukotvené pozdĺž ľavej strany 

hlavného okna databázového programu. V podponuke Tasks sa nachádza jedna 

položka s názvom Hlavny Formular. Po dvojitom klepnutí na túto položku dôjde 

buď k preneseniu zamerania na hlavný formulár (ak je tento viditeľný), alebo 

k zobrazeniu hlavného formulára (ak je tento skrytý). 

 

3. Hlavný formulár. Hlavný formulár je opatrený vlastnou kartou, čo je efektívne 

riešenie najmä vtedy, keď prezentačnú vrstvu databázového programu tvorí väčší 

počet formulárov (jeden z nich je stále hlavným, zatiaľ čo ostatné sú vedľajšie). 

Hlavný formulár je vybavený všetkými nástrojmi, ktoré sme naň umiestnili 

v režime návrhu. Stretávame sa teda s panelom nástrojov a zatiaľ prázdnou 

dátovou mriežkou.  

 

Poznámka: Dátový model nášho databázového programu je veľmi jednoduchý, 

pretože ho tvorí len jedna dátová tabuľka. Táto dátová tabuľka bude uchovávať 

záznamy o knihách, ktoré zadá finálny používateľ do databázového programu. 

Dátová tabuľka je súčasťou zabudovanej databázy, ktorá pôsobí ako dátový zdroj. Zabudovanú 

databázu riadi databázový server Microsoft SQL Server Express. Databázový server je softvérovou 

službou, ktorá sa v našom prípade spúšťa lokálne na počítačovom systéme finálneho používateľa. 

Túto skutočnosť spoznáme podľa ikony LightSwitch server, ktorá sa objavuje v oznamovacej oblasti 

hlavného panela operačného systému Windows 7 (obr. 2.17).  

 

 

Obr.  2.17: Bežiaci databázový server LightSwitch Server 

 

V závislosti od nastavení operačného systému Windows 7 môže byť ikona LightSwitch servera 

skrytá, alebo zobrazená len pri špeciálnych príležitostiach.  
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Dáta o novej knihe zadáme do databázového programu takto:  

 

1. Na paneli nástrojov hlavného formulára klikneme na tlačidlo Add ( ), čím 

zobrazíme dialógové okno Add New Kniha.  

2. Zadáme informácie o prvej knihe (obr. 2.18).  

 

 

Obr. 2.18: Vytvorenie záznamu o prvej knihe  

 

3. Po aktivácii tlačidla OK sa nový záznam pridá do dátovej mriežky hlavného 

formulára databázového programu (obr. 2.19).  

 

 

Obr. 2.19: Informácie o prvej knihe sú zobrazené v dátovej mriežke 
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Tip: Vždy, keď je do dátovej mriežky zavedený nový záznam 

s informáciami o knihe, dôjde k zmene jej stavu. Túto skutočnosť nám 

databázový program dáva najavo prostredníctvom symbolu hviezdičky (*), 

ktorý sa zobrazuje na karte hlavného formulára. Aj keď po zadaní dát 

o novej knihe bude pozmenený aktuálny stav dátovej mriežky, táto zmena nie je 

permanentná. Povedané inak, zmena stavu sa dotkla iba dátovej mriežky, avšak už nie 

podkladovej dátovej tabuľky, ktorá je uložená v internom databázovom systéme. Ak 

chceme novo dodané dáta uložiť, klikneme na tlačidlo Save, ktoré sa nachádza na paneli 

nástrojov hlavného okna databázového programu. Len čo sa dáta natrvalo uložia do 

spriaznenej databázy, hviezdička z karty hlavného formulára zmizne.   

 

4. Opakovaním krokov 1 – 3 tohto pracovného postupu pridáme záznamy o ďalších 

knihách. V našom prípade sme pridali záznamy o knihách CLR via C# od Jeffreyho 

Richtera a  Foundations of F# od Roberta Pickeringa. Podobu hlavného formulára 

databázového programu po pridaní ďalších záznamov o knihách uvádzame na 

obr. 2.20.  

 

 

Obr. 2.20: Dátová mriežka obsahuje záznamy o troch knihách 

 

Prirodzene, podobným štýlom môžeme pokračovať v procese pridávania ďalších 

záznamov o knihách, ktoré chceme vložiť do našej knižnice. Keď sme hotoví, klepneme na 

tlačidlo Save, čím zadané dáta uložíme do dátovej tabuľky interného databázového 
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systému. Ak sa tak stane, po ďalšom spustení databázového programu budú uložené 

záznamy okamžite načítané z dátovej tabuľky a zobrazené priamo v dátovej mriežke.   

 

Náš databázový program má implementovanú základnú aplikačnú logiku, a to bez toho, 

aby sme napísali čo i len jeden riadok zdrojového kódu. K základným úkonom, ktoré 

máme k dispozícii, patrí: 

 

 Pridanie nového záznamu do dátovej mriežky ( ).  

 Úprava existujúceho záznamu v dátovej mriežke ( ).  

 Zmazanie existujúceho záznamu v dátovej mriežke ( ).  

 Export obsahu dátovej mriežky do dokumentu tabuľkového kalkulátora Excel 

2010 ( ).  

 Prehľadávanie existujúcich záznamov dátovej mriežky ( ).  

 

Nuž, vyskúšajme, ako funguje export dát do dokumentu programu Excel 2010. Po kliknutí 

na príslušné tlačidlo na paneli nástrojov hlavného formulára sa spustí tabuľkový kalkulátor 

a záznamy o knihách sa prenesú na novo vytvorený dokument (obr. 2.21).  

 

 

Obr. 2.21: Export dát z databázového programu do tabuľkového kalkulátora 
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Dokument programu Excel 2010 obsahuje jeden zošit s jedným listom, ktorý sa volá 

Knihy. Na ňom sú zoskupené informácie o všetkých knihách uložených v našej knižnici.  

 

K veľmi užitočným funkciám sa radí prehľadávanie záznamov dátovej mriežky. Povedzme, 

že by sme chceli v našej databáze vyhľadať všetky knižné tituly, ktoré boli vydané 

v nakladateľstve Apress. K želanému výsledku sa dopracujeme intuitívne: do textového 

poľa vyhľadávača zadáme reťazec „Apress“ (stačí bez úvodzoviek) a vyhľadávanie 

naštartujeme stisnutím tlačidla Enter. Vyhľadávač nájde jednu knižnú publikáciu, ktorá 

vyhovuje vyhľadávaciemu kritériu (obr. 2.22).  

 

 

Obr. 2.22: Výsledok vyhľadania publikácií vydavateľstva Apress 

 

Beh databázového programu ukončíme štandardne, teda kliknutím na uzatváracie 

tlačidlo.  
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2.6.1 Zostavenie a spustenie databázového programu s lokálnou 

jazykovou kultúrou  

 

Používateľské rozhranie databázového programu s nami implicitne komunikuje 

v anglickom jazyku. To je spôsobené tým, že jazyková kultúra zostavenia databázového 

programu je automaticky nastavená na hodnotu English (United States). Keď však 

zmeníme jazykovú kultúru na hodnotu Slovak (respektíve Czech), používateľské rozhranie 

databázového programu bude znieť v slovenčine (respektíve v češtine).  

 

Zmenu jazykovej kultúry zostavenia databázového programu uskutočníme takto:  

 

 Otvoríme ponuku Project a klepneme na poslednú položku <NázovProjektu> 

Properties.  

 Na záložke General Properties vyhľadáme otvárací zoznam Culture.  

 Implicitne zvolenú hodnotu English (United States) zmeníme na hodnotu 

Slovak (respektíve Czech). Túto akciu znázorňuje obr. 2.23.  

 

 

Obr. 2.23: Výber lokálnej jazykovej kultúry 

 

Po zmene jazykovej kultúry je nutné projekt databázového programu opätovne zostaviť 

(Build  Build <NázovProjektu>). Po spustení databázového programu bude jeho 

používateľské rozhranie slovenské (respektíve české).  
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Obr. 2.24: Slovenské používateľské rozhranie databázového programu 

 

V lokálnej jazykovej mutácii sú všetky tlačidlá, ponuky (a ich položky), ako aj inštancie 

ostatných ovládacích prvkov preložené do slovenčiny. To je prínosné predovšetkým pre 

finálnych používateľov, ktorí tak nebudú mať problém jednoducho a rýchlo pracovať 

s databázovým programom.     

 

 

2.7 Publikovanie databázového programu  

 

Náš prvý databázový program je hotový, a preto ho môžeme publikovať. Sprievodcu 

publikačným procesom spustíme príkazom Publish <NázovProjektu>, ktorý nájdeme 

v ponuke Build vývojového prostredia Visual Studio LightSwitch 2011.  
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Obr. 2.25: Publikačný proces databázového programu (1. fáza) 

 

V prvom kroku potrebujeme určiť, či bude databázový program lokálny, alebo 

distribuovaný. Lokálny databázový program je nainštalovaný na počítačový systém 

cieľového používateľa a má prístup jednak k samotnému systému a rovnako aj 

k programom, ktoré sú v tomto systéme prítomné. Na druhej strane, distribuovaný 

databázový program je uložený na webovskom serveri a beží v okne internetového 

prehliadača. Zatiaľ čo lokálny databázový program obsluhuje práve jeden používateľ, 

distribuovaný databázový program je schopný poskytovať svoje služby variabilne 

početnej skupine používateľov.  

 

Náš prvý databázový program bude pôsobiť na lokálnej úrovni, a preto vyberieme voľbu 

Desktop a klikneme na tlačidlo Next.  
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Obr. 2.26: Publikačný proces databázového programu (2. fáza) 

 

V druhom kroku sa sprievodca dopytuje, kam si prajeme inštalovať služby databázového 

programu. Služby môžu byť nainštalované na lokálnom počítačovom systéme, na 

vzdialenom serveri IIS, alebo na serveri, ktorý používa cloudovú platformu Windows 

Azure. V našom prípade vyberieme voľbu Local a pokračujeme ďalej.  

 



Kapitola 2: Vývoj prvého databázového programu v prostredí Visual Studio LightSwitch 2011 

 

48 
 

 

 Obr. 2.27: Publikačný proces databázového programu (3. fáza) 

 

V tretej fáze publikačného procesu uskutočňujeme nasledujúce akcie: 

 

1. Voľba inštalačného priečinka. V tomto priečinku budú uskladnené všetky 

vygenerované inštalačné súbory databázového programu. Ak nie je určené inak, 

sprievodca považuje za inštalačný priečinok adresár Publish, ktorý vytvorí 

v priečinku s projektom databázového programu. Za istých okolností možno 

budeme chcieť umiestniť inštalačné súbory do samostatného priečinka, ktorý je 

nezávislý od projektu databázového programu. Vtedy aktivujeme tlačidlo Browse 

a určíme absolútnu cestu k požadovanému inštalačnému priečinku.  

 

2. Voľba publikačného modelu internej databázy. Interná databáza, ktorá 

definuje dátový model a predstavuje základný dátový zdroj databázového 
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programu, môže byť publikovaná explicitne automaticky, alebo implicitne 

pomocou skriptovacieho súboru, ktorý v príhodnom čase vykoná jej inštaláciu 

a konfiguráciu. V našom prípade vyberáme možnosť Publish directly to the 

database now a prechádzame do nasledujúcej fázy publikačného procesu.     

 

 

Obr. 2.28: Publikačný proces databázového programu (4. fáza) 

 

Interná databáza databázového programu bude nainštalovaná na databázový server 

Microsoft SQL Server Express. Preto je potrebné realizovať tak administrátorské, ako aj 

používateľské nastavenia, ktoré umožnia nadviazať spojenie s internou databázou 

a vykonať základné manipulačné operácie s dátami, ktoré sú v tejto internej databáze 

uchované. Sprievodca prostredia Visual Studio LightSwitch 2011 spraví všetky potrebné 

inicializačné úkony, takže v tejto etape nie je nevyhnutná intervencia zo strany vývojára. 
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Po kliknutí na tlačidlo Next sa nás sprievodca spýta na zoznam komplementárnych 

prerekvizít (obr. 2.29). 

 

 

Obr. 2.29: Publikačný proces databázového programu (5. fáza) 

 

Sprievodca publikačným procesom zaradí do výslednej inštalačnej súpravy všetky 

základné prerekvizity. Avšak, ak by sme chceli zahrnúť aj niektoré dodatočné prerekvizity, 

tak ich výber uskutočníme práve v tejto fáze publikačného procesu. Inštalátor môžeme 

nakonfigurovať tak, aby komplementárne prerekvizity získaval z internetu alebo 

z dodaných inštalačných súčastí. Po klepnutí na tlačidlo Next sa dostaneme do 6. fázy, 

v ktorej máme možnosť špecifikovať certifikát.   
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Obr. 2.30: Publikačný proces databázového programu (6. fáza) 

 

Databázové programy, ktoré vzniknú v prostredí Visual Studio LightSwitch 2011, sú 

preberané vo forme XAP súborov. XAP súbor je komprimovaný súbor, ktorého obsahom 

je manifest a zostavenie databázového programu. XAP súbor môže byť podpísaný 

certifikátom s verejným kľúčom, ktorý je matematickým algoritmom prepojený so 

spriazneným súkromným kľúčom. Hlavná výhoda certifikátu spočíva v jednoznačnej 

identifikácii producenta databázového programu a v garancii, že tento databázový 

program pochádza od daného producenta. V našom prípade nebudeme požadovať, aby 

bol XAP súbor zostavenia databázového programu vybavený svojím certifikátom. Voľbu 

Specify a certificate preto nechávame neaktívnu a pokračujeme ďalším krokom, 

v ktorom potvrdíme vygenerovanie inštalačnej súpravy databázového programu (obr. 

2.31).  
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Obr. 2.31: Publikačný proces databázového programu (7. fáza) 

 

Finálny výkaz konštatuje, že databázový program s identifikátorom Knižnica bude vo 

verzii 1.0.0.0 publikovaný v lokálnej klientskej konfigurácii a s lokálnym databázovým 

serverom. Interná databáza programu bude na lokálny databázový server nahratá 

s rovnakým názvom, aké je meno databázového programu.    

 

Po aktivácii tlačidla Publish sa začne publikačný proces. Vzhľadom na to, že sprievodca 

musí znovu zostaviť projekt databázového programu, vygenerovať inštalačnú súpravu 

a spracovať ďalšie inicializačné operácie, je možné, že úspešné dokončenie tohto procesu 

si vyžiada niekoľko desiatok sekúnd systémového času. Časová zaneprázdnenosť 

prostredia Visual Studio LightSwitch 2011 je demonštrovaná prostredníctvom 

zobrazeného dialógového okna s ukazovateľom priebehu realizovaných prác (obr. 2.32).  
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Obr. 2.32: Publikovanie databázového programu  

 

Ak všetky akcie prebehli v poriadku, v stavovom pruhu vývojového prostredia uvidíme 

informačnú správu „Publish succeeded“.  

 

Obsah inštalačného priečinka je znázornený na obr. 2.33.  

 

 

Obr. 2.33: Obsah inštalačného priečinka  

 

V inštalačnom priečinku sa nachádza súbor setup.exe, ktorý spúšťa inštalačný proces 

databázového programu. Po nainštalovaní databázového programu sa jeho zástupca 

objaví v ponuke všetkých programov (obr. 2.34). 
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Obr. 2.34: Zástupca nainštalovaného databázového programu 

 

Databázový program spustíme kliknutím na jeho zástupcu. Od tejto chvíle môže každý 

používateľ budovať svoju vlastnú knižnicu odborných a populárnych knižných diel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kapitola 3 

Riešenie praktických úloh  

v prostredí VS LightSwitch 



Kapitola 3: Riešenie praktických úloh v prostredí Visual Studio LightSwitch 2011 

 

56 
 

3 Riešenie praktických úloh v prostredí Visual Studio 

LightSwitch 2011 
 

 

3.1 Ako definovať relácie medzi dátovými entitami  

 

Dátové entity sú virtuálne reprezentácie reálnych objektov, ktoré sú významné z pohľadu 

vytváraného dátového modelu databázového programu. Podľa úloh, ktoré má databázový 

program uskutočňovať, vyberáme zmysluplné dátové entity. Pri analýze a návrhu 

dátového modelu však rovnako veľkú pozornosť venujeme aj modelovaniu vzťahov medzi 

dátovými entitami. V terminológii databázového programovania sa vzťahy medzi 

dátovými entitami nazývajú relácie. Termín relácie pôvodne pochádza z matematickej 

teórie, konkrétne z relačnej algebry. S reláciami sme sa už stretli aj v tejto publikácii, a to 

vtedy, keď sme podrobne rozoberali metodiku vývoja databázových programov. Relačná 

algebra definuje rôzne typy relácií, ku ktorým patria napríklad relácie typu 1:1, 1:N či M:N. 

Matematická analýza relácií je vysoko precízna a nazdávame sa, že aj náročná. Keďže je 

táto príručka zameraná v prvom rade na začínajúcich databázových vývojárov, budeme 

klásť dôraz hlavne na praktické využitie silných stránok prostredia Visual Studio 

LightSwitch 2011, ktoré nám umožňuje definovať relácie medzi dátovými entitami 

priamočiarou vizuálnou cestou.  

 

V nasledujúcom praktickom cvičení ukážeme, ako možno vo vývojovom prostredí Visual 

Studio LightSwitch 2011 definovať reláciu typu 1:N medzi dátovými entitami Pocitac 

a Procesor. Každý počítač môže pôsobiť buď ako jednoprocesorový výpočtový systém, 

alebo viacprocesorový výpočtový systém. Jednoprocesorový počítač obsahuje práve jeden 

procesor, ktorý sekvenčne spracúva delegované výpočtové procesy. Na druhej strane, 

viacprocesorový počítač je osadený väčším počtom procesorov, ktoré kooperatívne riešia 

paralelné výpočtové úlohy. Každý procesor má množstvo atribútov: napríklad výrobcu, 

modelové označenie či počet výpočtových jadier, ktoré sú na jeho čipe umiestnené. 

Podobne, aj každý počítač má svoju konfiguráciu, ktorú okrem počtu procesorov opisuje 
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tiež veľkosť nainštalovanej internej operačnej pamäte, alokačná kapacita pevného disku 

atď.   

 

Práve sme opísali vzťahy medzi dvomi reálnymi objektmi: počítačom a procesorom. 

V databázovej terminológii to znamená, že sme identifikovali dve rovnomenné dátové 

entity: Pocitac a Procesor. Navyše sme identifikovali aj reláciu typu 1:N medzi dátovou 

entitou Pocitac a dátovou entitou Procesor. Toto pozorovanie vyplýva zo skutočnosti, že 

jeden počítač môže obsahovať jeden alebo aj viac procesorov, no rôzne početná kolekcia 

procesorov sa vždy viaže na jeden konkrétny počítač. Poznamenajme, že relácia typu 1:N 

v sebe zahŕňa aj reláciu typu 1:1, o ktorej hovoríme pri všetkých jednoprocesorových 

počítačoch.   

 

Náš algoritmus bude nasledujúci: 

 

1. Vytvoríme a nakonfigurujeme dátovú entitu Pocitac.  

2. Vytvoríme a nakonfigurujme dátovú entitu Procesor.  

3. Medzi dátové entity Pocitac a Procesor implementujeme reláciu typu 1:N.  

 

Ako je z uvedeného algoritmu zrejmé, dátové entity Pocitac a Procesor budú 

determinované spriaznenými dátovými tabuľkami, ktoré budú uložené v internom 

databázovom systéme. Tento interný databázový systém pôsobí ako interný dátový zdroj. 

Medzi dvomi dátovými entitami z interného dátového zdroja je možné v prostredí Visual 

Studio LightSwitch 2011 definovať reláciu typu 1:N vizuálne, prostredníctvom sprievodcu.  

 

Poznámka: Takáto definícia relácie typu 1:N medzi dátovými entitami 

z externých dátových zdrojov však nie je realizovateľná priamo vo vývojovom 

prostredí. V tejto situácii je potrebné definovať reláciu typu 1:N medzi dátovými 

entitami na zdieľanom databázovom serveri a napokon už existujúcu reláciu importovať do 

prostredia Visual Studio LightSwitch 2011.    
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3.1.1 Tvorba dátovej entity Pocitac  

 

Postup vytvorenia dátovej entity Pocitac je nasledujúci: 

 

1. Na úvodnej stránke klikneme na príkaz Create new table.  

 

2. Návrhár dátových tabuliek vytvorí novú dátovú tabuľku, ktorú pomenujeme ako 

Pocitac.  

 

3. V podokne Properties vyhľadáme vlastnosť Plural Name a jej hodnotu zmeníme 

na Pocitace.  

 

4. Postupne pridáme tieto atribúty počítača: Model (typu String), RAM (typu 

Integer) a HDD (typu Integer). Všetky novo pridané atribúty sú implicitne 

definované ako povinné (s aktivovanými voľbami v stĺpci Required). Podoba 

dátovej tabuľky reprezentujúcej dátovú entitu Pocitac po pridaní atribútov je 

uvedená na obr. 3.1.   

 

 

Obr. 3.1: Podoba dátovej tabuľky Pocitac 

 

5. Aktivujeme klávesovú skratku CTRL+SHIFT+S, čím uložíme všetky projektové 

súčasti databázového programu.  

 

 

 



Kapitola 3: Riešenie praktických úloh v prostredí Visual Studio LightSwitch 2011 

 

59 
 

3.1.2 Tvorba dátovej entity Procesor  

 

Dátovú entitu Procesor budeme modelovať takto:  

 

1. Na paneli nástrojov návrhára dátových tabuliek klepneme na tlačidlo New Table  

( ). Do projektu databázového programu tým pridáme ďalšiu dátovú 

tabuľku, ktorá bude zoskupovať atribúty modelovanej dátovej entity Procesor.  

 

2. Vlastnosť Plural Name dátovej tabuľky Procesor zmeníme na hodnotu 

Procesory.  

 

3. Do dátovej tabuľky pridáme tieto atribúty: Vyrobca (typu String), Model (typu 

String) a PocetJadier (typu Integer). Všetky doplnené atribúty dátovej tabuľky 

Procesor sú implicitné povinné. Dátová tabuľka Procesor má v tejto chvíli 

podobu ako na obr. 3.2.  

 

 

Obr. 3.2: Podoba dátovej tabuľky Procesor 

 

4. Uložíme všetky projektové súčasti (CTRL+SHIFT+S).  
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3.1.3 Implementácia relácie typu 1:N medzi dátové entity Pocitac 

a Procesor 

 

Predpokladáme, že v návrhárovi dátových tabuliek je zobrazená dátová tabuľka Procesor. 

Definíciu novej relácie typu 1:N medzi dátovými entitami Pocitac a Procesor uskutočníme 

takto: 

 

1. Na hlavnom paneli návrhára dátových tabuliek zvolíme tlačidlo Add New 

Relationship ( ).  

2. Objaví sa dialógové okno Add New Relationship (obr. 3.3).  

 

 

Obr. 3.3: Dialógové okno na definíciu novej relácie 

 

Ako vidíme, v dialógovom okne je umiestnená matica s dvomi stĺpcami (From 

a To) a štyrmi riadkami (Name, Multiplicity, On Delete Behaviour a Navigation 

Property). Zatiaľ čo stĺpce determinujú smer relácie, riadky definujú vlastnosti 
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relácie. Pod maticou sa nachádza grafický región, ktorý ukazuje živý náhľad 

relácie medzi dvomi dátovými entitami. Relácia nie je zatiaľ definovaná, čo 

vysvetľuje neúplnosť zobrazenia symbolov v grafickom regióne. Pod grafickým 

regiónom sídli textový región, v ktorom sa budú zobrazovať živé textové 

komentáre k vytvorenej relácii. Analogicky, aj textový región je nateraz prázdny.   

 

3. Teraz budeme prechádzať jednotlivými riadkami matice a nastavovať hodnoty 

stĺpcov matice tak, aby sme správne definovali reláciu typu 1:N. Keďže sme reláciu 

začali vytvárať so zobrazenou dátovou tabuľkou Procesor, je v prvom riadku 

Name stĺpca From nastavené meno tejto dátovej tabuľky. Vieme, že cieľom 

relácie bude dátová tabuľka Pocitac, a preto v stĺpci To vyberieme hodnotu 

Pocitac. Len čo tak urobíme, zmení sa podoba dialógového okna tak, ako 

dokumentuje obr. 3.4.  

 

 

Obr. 3.4: Zmena matice po určení smeru relácie typu 1:N 
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Primárna zmena spočíva v tom, že sme definovali novú reláciu typu 1:N medzi 

dátovými entitami Pocitac a Procesor. Ak chceme, môžeme túto reláciu 

definovať aj ako reláciu typu N:1 medzi dátovými entitami Procesor a Pocitac. Či 

už tak alebo onak, táto relácia modeluje skutočný vzťah medzi počítačmi a ich 

procesormi: 1 počítač môže mať N procesorov, no ľubovoľná kolekcia N 

procesorov vždy patrí k 1 cieľovému počítaču.   

 

Primárnu zmenu sprevádza aj sekundárna úprava grafického a textového regiónu 

dialógového okna. V grafickom regióne teraz vidíme dve dátové entity, ktoré sú 

spojené plnou čiarou. Pri dátovej entite Procesor je uvedený symbol nekonečna 

( ) a pri dátovej entite Pocitac je znázornený symbol 1. Opísané symboly 

v danom kontexte a notácii znamenajú reláciu typu 1:N medzi dátovými entitami 

Pocitac a Procesor.   

 

4. Hodnoty matice nastavené v riadku Multiplicity (teda Many a One) 

ponechávame v pôvodnom znení. Je to preto, že úplne vyhovujú našim zámerom.  

 

5. V riadku On Delete Behaviour je nastavená hodnota Restricted, ktorá určuje, že 

inštancia dátovej entity Pocitac nemôže byť zrušená, ak ešte existujú inštancie 

dátovej entity Procesor. Toto správanie však nie je pre nás vyhovujúce – my totiž 

budeme požadovať, aby po likvidácii inštancie dátovej entity Pocitac došlo 

k automatickej deštrukcii všetkých spriaznených inštancií dátovej entity Procesor. 

Požiadavky, ktoré v tomto smere máme, sú celkom pochopiteľné. V objektovej 

terminológii by sme konštatovali, že medzi inštanciami dátových entít Pocitac 

a Procesor existuje kompozičný vzťah. Samostatná existencia inštancie dátovej 

entity Procesor nemá zmysel. To je logické, pretože hocaký procesor je pre nás 

užitočný len vtedy, keď je nainštalovaný v istom počítači. Väzba medzi 

procesorom a počítačom je natoľko silná, že neumožňuje správne fungovanie 

systému vtedy, keď by došlo k extrakcii procesora z počítača. Z tohto titulu 

upotrebíme namiesto hodnoty Restricted hodnotu Cascade delete.  
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6. Posledný riadok v matici nesie názov Navigation Property. Tento riadok 

determinuje navigačné vlastnosti pre použité dátové entity. Pomocou 

navigačných vlastností vyjadríme skutočnosť, že medzi dvomi dátovými entitami 

existuje relácia určitého typu. Pre dátovú entitu Procesor to konkrétne znamená, 

že jej súčasná kolekcia atribútov bude rozšírená o novo dodaný atribút Pocitac. 

To je v poriadku, pretože variabilne mohutná kolekcia inštancií dátovej entity 

Procesor bude patriť k práve jednému počítaču. Naopak, aktuálna súprava 

atribútov dátovej entity Pocitac bude obohatená o nový atribút Procesory, 

ktorého typom je kolekcia inštancií dátovej entity Procesor. To je takisto 

v poriadku, pretože jeden počítač môže byť osadený jedným alebo aj viacerými 

procesormi. Na obr. 3.5 je ukázaný finálny vzhľad dialógového okna Add New 

Relationship.  

 

 

Obr. 3.5: Finálne nastavenie matice, ktorá určuje reláciu typu 1:N 
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7. Po stlačení tlačidla OK sa aktualizuje entitno-relačný diagram (E-R diagram) 

v návrhárovi dátových tabuliek (obr. 3.6 – 3.7).   

 

 

Obr. 3.6: E-R diagram s otvorenou dátovou tabuľkou Procesor 

 

 

Obr. 3.7: E-R diagram s otvorenou dátovou tabuľkou Pocitac 
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3.2 Ako získať dáta z externého dátového zdroja  

 

Databázový program vytvorený vo vývojovom prostredí Visual Studio LightSwitch 2011 

môže čerpať dáta z interných alebo externých dátových zdrojov. Zatiaľ čo 

v predchádzajúcej podkapitole sme pracovali s internou relačnou databázou, v tejto 

podkapitole si priblížime proces manipulácie s externým dátovým zdrojom. Týmto 

zdrojom bude známa relačná databáza Northwind, ktorá bude nainštalovaná na 

databázovom serveri Microsoft SQL Server Express.  

 

V záujme úspešného dokončenia nasledujúceho praktického cvičenia predpokladáme, že 

počítačová stanica finálneho používateľa vyhovuje týmto prerekvizitám:  

 

1. Na počítačovej stanici je nainštalovaný databázový server Microsoft SQL Server 

Express. Ak tento databázový server nebol nainštalovaný už pred inštaláciou 

prostredia Visual Studio LightSwitch 2011, bude automaticky nainštalovaný pri 

inštalácii tohto prostredia.  

 

2. Na počítačovej stanici je nainštalovaný program SQL Server Management Studio. 

Tento program umožňuje jednoducho vykonať všetky základné manipulačné 

operácie s databázovým serverom Microsoft SQL Server Express, rovnako ako aj 

s relačnými databázami, ktoré sú na tomto databázovom serveri nainštalované.   

 

3. Keďže relačná databáza Northwind bude pôsobiť ako externý dátový zdroj, 

počítame s tým, že bude nainštalovaná na databázovom serveri. Inštalačný balíček 

ukážkovej relačnej databázy Northwind nájdeme napríklad na nasledujúcej 

adrese: http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=23654.  

 

3.2.1 Napojenie relačnej databázy Northwind na databázový server  

 

Pripojenie relačnej databázy Northwind uskutočníme v programe SQL Server 

Management Studio. Po spustení programu na najskôr pripojíme na aktuálnu inštanciu 

databázového servera Microsoft SQL Server Express (obr. 3.8).  

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=23654
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Obr. 3.8: Realizácia pripojenia na databázový server Microsoft SQL Server Express 

 

Túto akciu vykonáme tak, že v úvodnom dialógovom okne Connect to Server vyberieme 

ako typ servera (otvárací zoznam Server type) možnosť Database Engine, určíme názov 

inštancie servera (otvárací zoznam Server name) ako .\sqlexpress a nariadime, aby bola 

vykonávaná autentikácia operačným systémom (hodnota Windows Authentication 

otváracieho zoznamu Authentication). Po stlačení tlačidla Connect sa nadviaže spojenie 

s inštanciou zvoleného databázového servera.  

 

Pokračujeme pripojením databázy Northwind na databázový server. V podokne Object 

Explorer klepneme pravým tlačidlom na uzol Databases a z miestnej ponuky vyberieme 

príkaz Attach (obr. 3.9).  

 

V zobrazenom dialógovom okne Attach Databases stisneme tlačidlo Add, čím 

zviditeľníme ďalšie dialógové okno, tento raz s názvom Local Database Files. V stromovej 

štruktúre rozvinieme uzol SQL Server 2000 Sample Databases a vyberieme položku 

NORTHWND.MDF (obr. 3.10).  
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Obr. 3.9: Pripojenie databázy Northwind na databázový server (1. fáza) 

    

  

Obr. 3.10: Pripojenie databázy Northwind na databázový server (2. fáza) 
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Po zatvorení dialógového okna Locale Database Files sa aktualizuje aj podoba 

dialógového okna Attach Databases (obr. 3.11).  

 

 

Obr. 3.11: Pripojenie databázy Northwind na databázový server (3. fáza) 

 

Po klepnutí na tlačidlo OK sa uskutoční napojenie relačnej databázy na databázový server. 

Túto skutočnosť ihneď reflektuje aj podokno Object Explorer, v ktorom vidíme, že 

inštalácia databázy Northwind bola úspešne uskutočnená (obr. 3.12).  

 

 

Obr. 3.12: Pripojenie databázy Northwind na databázový server (4. fáza) 
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3.2.2 Pripojenie sa na externý dátový zdroj z prostredia databázového 

programu  

 

Predpokladáme, že máme vytvorený projekt databázového programu v prostredí Visual 

Studio LightSwitch 2011. Proces pripojenia sa na externú relačnú databázu, ktorá je 

prítomná na databázovom serveri Microsoft SQL Server Express, pozostáva z týchto štádií:  

 

1. Na úvodnej stránke Start with data aktivujeme príkaz Attach to external Data 

Source.  

2. Objaví sa dialógové okno sprievodcu pridaním externého dátového zdroja do 

databázového programu Attach Data Source Wizard (obr. 3.13).  

 

 

Obr. 3.13: Sprievodca pridaním externého dátového zdroja 

 

V prvom kroku je potrebné určiť, z akého externého zdroja chceme čerpať dáta. 

Ako vidíme, vyberať môžeme z troch možností: externej relačnej databázy, 

externého zoznamu lokality servera Microsoft SharePoint a zo služby rozhrania 
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WCF RIA. My vyberieme prvú možnosť Database a pokračujeme ďalej aktiváciou 

tlačidla Next.  

 

3. Objaví sa dialógové okno Choose Data Source, v ktorom uskutočníme selekciu 

dátového zdroja a dátového poskytovateľa (obr. 3.14). 

 

 

Obr. 3.14: Selekcia dátového zdroja a dátového poskytovateľa 

 

Ako sme už uviedli, v tomto praktickom cvičení pracujeme s relačnými 

databázami, ktoré sú nainštalované na databázovom serveri Microsoft SQL Server 

Express. V zozname Data source preto vyberieme položku Microsoft SQL 

Server. Adekvátnym dátovým poskytovateľom je .NET Framework Data 

Provider for SQL Server, ktorého položku zvolíme z otváracieho zoznamu Data 

provider. Pomocou tohto dátového poskytovateľa môže databázový program 

dolovať dáta z dátových zdrojov, ktoré sú nainštalované na nasledujúcich 

databázových serveroch: Microsoft SQL Server (verzia 2005 a vyššia), Microsoft 

SQL Server Express (verzia 2005 a vyššia) a Microsoft SQL Azure. Keďže spektrum 

potenciálne vhodných databázových serverov je vskutku široké, považujeme za 

užitočné ponechať aktívnu voľbu Always use this selection. Po určení dátového 

zdroja a dátového poskytovateľa sa stisnutím tlačidla Continue prenesieme do 

dialógového okna na konfiguráciu vlastností pripojenia k databázovému serveru.  

 

4. V dialógovom okne Connection Properties sa najskôr uistíme, že v textovom poli 

Data source je zvolená možnosť Microsoft SQL Server (SqlClient).  
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5. Do editovateľného otváracieho zoznamu Server name zapíšeme identifikátor 

aktuálnej inštancie databázového serveru Microsoft SQL Server Express. 

Identifikátor bude znieť .\sqlexpress.  

 

6. V sekcii Log on to the server ponecháme implicitne nastavenú voľbu 

autentikácie, teda Use Windows Authentication.  

 

7. V sekcii Connect to a database vyberieme voľbu Select or enter a database 

name a zo zoznamu zvolíme možnosť Northwind (obr. 3.15).  

 

 

Obr. 3.15: Konfigurácia vlastností pripojenia k externému dátovému zdroju 

 

Poznámka: Môže sa stať, že požadovaná relačná databáza ešte nie je 

nainštalovaná na príslušnom databázovom serveri. Ak disponujeme primárnym 

dátovým súborom (s koncovkou .mdf), môžeme v sekcii Connect to a database 

uprednostniť možnosť Attach a database file a zapísať alebo vybrať absolútnu 

cestu k tomuto súboru.   
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Tip: Ak chceme už v tejto chvíli otestovať správnosť nakonfigurovaného pripojenia 

k externému dátovému zdroju, môžeme klepnúť na tlačidlo Test Connection. 

Sprievodca sa spojí s databázovým serverom a pokúsi sa nadviazať spojenie 

s cieľovou relačnou databázou. V prípade, že všetko prebehne v poriadku, uvidíme 

dialógové okno so správou „Test connection succeeded.“. 

 

8. Klepnutím na tlačidlo OK dáme sprievodcu povel na zostavenie zoznamu 

databázových objektov, ktoré externý dátový zdroj obsahuje. Relačná databáza 

Northwind zahŕňa dva typy databázových objektov: dátové tabuľky a pohľady 

(obr. 3.16).  

 

 

Obr. 3.16: Prehľad typov databázových objektov externého dátového zdroja 

 

9. Pre ďalší tok tohto praktického cvičenia budú významné najmä dátové tabuľky 

externej relačnej databázy, a preto aktivujeme uzol Tables. Poznamenajme, že 

dátové tabuľky relačnej databázy budú importované ako dátový zdroj 

s identifikátorom NorthwindData (čo je viditeľné z obsahu textového poľa Data 
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Source Name). Posledné štádium procesu pripojenia externého dátového zdroja 

potvrdíme stisnutím tlačidla Finish.  

 

Tip: Po rozvinutí uzla Tables uvidíme stromovú štruktúru dátových 

tabuliek, ktoré budeme transportovať do databázového programu 

vytvoreného v prostredí Visual Studio LightSwitch 2011. Okrem kolekcie 

dátových tabuliek však môžeme sledovať aj atribúty týchto tabuliek – stačí, 

keď rozvinieme príslušný poduzol, ktorý prináleží dátovej tabuľke.  

Napríklad, obr. 3.17 ukazuje zoznam atribútov dátovej tabuľky Categories.  

 

 

Obr. 3.17: Atribúty dátovej tabuľky Categories pod drobnohľadom  

 

Podobným spôsobom môžeme prezerať interné obsahy aj ďalších dátových tabuliek 

externej relačnej databázy.  

   

10. Sprievodca dokončí svoju prácu a pridá do projektu databázového programu 

nové pripojenie ku kolekcii dátových tabuliek relačnej databázy, ktorá pôsobí ako 

externý dátový zdroj a je nainštalovaná na serveri Microsoft SQL Server Express. 

Zmenu aktuálneho stavu projektu databázového programu verne dokumentuje 

podokno Solution Explorer (obr. 3.18).  

 

 

Obr. 3.18: Odkaz na externý dátový zdroj v podokne Solution Explorer 
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3.2.3 Manipulácia s externým dátovým zdrojom v databázovom 

programe 

 

Externý dátový zdroj bol začlenený do súpravy dátových zdrojov (Data Sources) podokna 

Solution Explorer pod názvom NorthwindData.  

 

V návrhárovi dátových tabuliek sa okamžite objaví E-R diagram vyjadrujúci vzťah medzi 

dátovými entitami Category a Product, teda medzi produktovými kategóriami 

a samotnými produktmi, ako ukazuje obr. 3.19.  

 

 

Obr. 3.19: E-R diagram dátových entít Category a Product 

  

E-R diagram vraví, že medzi produktmi a ich kategóriami existuje relácia typu 0..1:N. 

Vysvetlenie tejto relácie je nasledujúce: Produkty môžu, ale nemusia, byť na základe 

svojich spoločných vlastností zatrieďované do rôznych produktových kategórií. Ak 

produkt vyhovuje klasifikačným kritériám na jeho začlenenie do istej produktovej 

kategórie, môže byť do tejto produktovej kategórie umiestnený. To, pochopiteľne, platí 

pre všetky ďalšie produkty s rovnakými vlastnosťami. Ak už existuje produktová kategória, 

môže sa v nej nachádzať N produktov, ktoré zdieľajú vopred klasifikované atribúty. Na 

druhej strane, existuje šanca, že v portfóliu produktov sa nájde aj taký produkt, ktorý 

nebude patriť do žiadnej produktovej kategórie.  
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Poznámka: Členenie produktov do vnútorne homogénnych, no navzájom 

heterogénnych kategórií je dobre známa technika, ktorú obchodníci poznajú 

pod názvom riadenie produktových kategórií. Racionálna dekompozícia 

produktového portfólia do vnútorne rovnakých, no navzájom odlišných kategórií totiž zjednodušuje 

správu a manipuláciu s celým produktovým portfóliom. Ak by sme napríklad trvali na tom, že všetky 

produkty zaradíme do konečného počtu kategórií, opísali by sme vzťah medzi dátovými entitami 

Category a Product reláciou s kardinalitou 1:N. Za týchto okolností by sme nepripúšťali existenciu 

osamotených produktov, ktoré by boli navzájom natoľko odlišné svojimi vlastnosťami, že by ich 

nebolo možné zaradiť do žiadnej z existujúcich produktových kategórií. Naopak, ak s výskytom 

takýchto produktov počítame, jemnejšie vyjadríme vzťah medzi dátovými entitami Category 

a Product prostredníctvom relácie typu 0..1:N.    

 

Hoci pri prvom pohľade na E-R diagram zobrazený na obr. 3.19 postrehneme existenciu 

relácie medzi dátovými entitami Category a Product, dvojitým kliknutím na spojovaciu 

čiaru zviditeľníme dialógové okno Edit Relationship, ktoré nám poskytne viac 

doplňujúcich informácií (obr. 3.20).  

 

 

Obr. 3.20: Analýza relácie medzi dátovými entitami Category a Product 
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Dialógové okno Edit Relationship zobrazuje známu maticu, ktorá vyjadruje väzbu medzi 

dvomi dátovými entitami a definuje, ako sa budú inštancie týchto dátových entít voči sebe 

správať. Ako vieme, matica pozostáva z dvoch stĺpcov a štyroch riadkov. Teraz sa budeme 

venovať podrobnejšiemu opisu tejto matice.  

  

V riadku Name matice rozpoznávame smer relácie medzi dátovými entitami Category 

(stĺpec From) a Product (stĺpec To). Riadok Multiplicity generuje kardinalitu relácie typu 

0..1:N, z čoho vyplýva, že každá existujúca produktová kategória je naplnená N produktmi. 

V riadku On Delete Behavior je v stĺpci From uvedená hodnota Data Source Default. To 

znamená, že pravidlá zrušenia inštancií dátovej entity Product pri likvidácii inštancie 

dátovej entity Category sú implicitne determinované dátovým zdrojom, teda externou 

relačnou databázou. Významný je aj posledný riadok matice, ktorý definuje navigačné 

vlastnosti: pre dátovú entitu Category je navigačnou vlastnosťou Products, zatiaľ čo pre 

dátovú entitu Product je navigačnou vlastnosťou Category. Keď zavrieme dialógové 

okno Edit Relationship a presunieme sa späť k E-R diagramu dátovej tabuľky Category, 

zistíme, že táto dátová tabuľka obsahuje navigačnú vlastnosť Products, ktorej dátovým 

typom je Product Collection (teda kolekcia inštancií dátovej entity Product). Na druhej 

strane, pri analýze dátovej tabuľky Product objavíme navigačnú vlastnosť Category 

s rovnomenným dátovým typom.  

 

Informácie o produktových kategóriách a do nich patriacich produktoch zobrazíme na 

hlavnom formulári, ktorý o chvíľu zhotovíme. Ešte predtým však vyhľadáme v dátovej 

tabuľke Category atribút Picture a zmeníme jeho dátový typ z Binary na Image (obr. 

3.21).  

 

 

Obr. 3.21: Zmena dátového typu atribútu Picture dátovej tabuľky Category  

 

Proces vytvorenia hlavného formulára naštartujeme klepnutím pravým tlačidlom na 

priečinok Screens v podokne Solution Explorer a vybratím príkazu Add Screen 
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z miestnej ponuky. V dialógovom okne Add New Screen vyberieme formulárovú šablónu 

List and Details Screen. Túto formulárovú šablónu používame vtedy, keď potrebujeme 

prehľadne zobraziť zoznam položiek a súčasne aj detailnejšie informácie o každej jednej 

vybratej položke tohto zoznamu. Pre potreby riadenia produktových kategórií fiktívneho 

podniku je preto zmienená formulárová šablóna vhodným riešením. V sekcii Screen Data 

zvolíme z otváracieho zoznamu položku NorthwindData.Categories. V ďalšom kroku sa 

zameriame na značku Additional Data to Include, pri ktorej zapneme možnosti 

Category Details a Category Products (obr. 3.22).  

 

 

Obr. 3.22: Konfigurácia hlavného formulára databázového programu 

 

Po aktivácii tlačidla OK sprievodca vygeneruje obsahový strom hlavného formulára. 

V stromovej štruktúre vyhľadáme uzol Picture, ktorý sa nachádza v sekcii Category 

Details. Uzol označíme a v podokne Properties nastavíme jeho vlastnosť Stretch na 

hodnotu Uniform (obr. 3.23).  
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Obr. 3.23: Konfigurácia editora obrázkov 

 

Práve vykonaná zmena zabezpečí uniformné zobrazenie obrázka produktovej kategórie 

vo vstavanom editore obrázkov (Image Editor) po spustení databázového programu. 

V tomto momente môžeme vydať pokyn na zostavenie a spustenie databázového 

programu (obr. 3.24).  

 

 

Obr. 3.24: Databázový program, ktorý čerpá dáta z externého dátového zdroja  
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3.3 Ako definovať dopyty  

 

Dopyt je databázový objekt, ktorý slúži na získavanie výberov dát alebo na manipulovanie 

s výbermi dát, ktoré sú uskladnené v relačnej databáze. Teória databázových technológií 

rozlišuje dva základné typy dopytov. V prvom prípade ide o výberové dopyty, ktoré sú 

určené na načítavanie kolekcií dátových záznamov podľa vopred definovaného predikátu 

(teda jednoduchého alebo zloženého podmienkového výrazu). Druhú kategóriu tvoria 

akčné dopyty – tie sa sústreďujú na modifikáciu aktuálneho stavu relačnej databázy. 

V kompetencii akčných dopytov je pridávanie nových dátových tabuliek (alebo pridávanie 

nových atribútov do existujúcich dátových tabuliek), aktualizácia existujúcich dátových 

tabuliek či odstraňovanie dátových tabuliek.  

 

Dôležité: Dopyt je definovaný dopytovacím výrazom, ktorý je na syntaktickej 

úrovni interpretovaný pomocou deklaratívnych konštrukcií jazyka SQL (z angl. 

Stuctured Query Language). Vývojové prostredie Visual Studio LightSwitch 2011 

v sebe integruje návrhára dopytov, ktorý umožňuje tvoriť dopytovacie výrazy 

vizuálnou cestou. Začínajúcim databázovým programátorom odporúčame, aby 

svoje prvé dopytovacie výrazy tvorili vizuálne za asistencie návrhára dopytov. Pravdou však je, že 

každý vizuálne navrhnutý dopytovací výraz je v konečnom dôsledku transformovaný (často vravíme 

mapovaný) na príslušný dopytovací výraz jazyka SQL. Pokročilí vývojári môžu dopytovacie výrazy 

definovať aj priamo pri písaní zdrojového kódu logiky databázového programu (použitím 

programovacích jazykov C# 4.0 a Visual Basic 2010).  

 

V tejto podkapitole sa zoznámime s tvorbou jednoduchých výberových dopytov, ktoré 

budú čerpať dáta z jednej dátovej tabuľky relačnej databázy Northwind. Pre úspešné 

dokončenie nasledujúceho praktického postupu predpokladáme splnenie nasledujúcich 

požiadaviek:  

 

 Na databázovom serveri Microsoft SQL Server Express je správne nainštalovaná 

relačná databáza Northwind. 

 V prostredí Visual Studio LightSwitch 2011 sme vytvorili nový projekt 

databázového programu, ktorý je napojený na relačnú databázu Northwind 

a importuje všetky jej dátové tabuľky.  
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3.3.1 Tvorba nového výberového dopytu v návrhárovi dopytov  

 

Výberový dopyt, ktorý sa chystáme vytvoriť, bude z dátovej tabuľky Customers relačnej 

databázy Northwind filtrovať len tých zákazníkov, ktorí sídlia v USA.  

 

Nový výberový dopyt vytvoríme nasledujúcim spôsobom:  

 

1. V podokne Solution Explorer vyhľadáme dátovú tabuľku Customers.  

2. Na dátovú tabuľku Customers klikneme pravým tlačidlom myši a z lokálnej 

ponuky zvolíme príkaz Add Query (obr. 3.25).  

 

 

Obr. 3.25: Pridanie nového dopytu 

 

3. Prostredie Visual Studio LightSwitch 2011 vytvorí nový dopyt, ktorý otvorí 

v návrhárovi dopytov. Implicitne je dopyt pomenovaný ako Query1. Tento 

východiskový identifikátor dopytu vidíme hneď na troch miestach: v titulkovom 

pruhu návrhára dopytov, v podokne Solution Explorer a takisto aj v podokne 

Properties (vlastnosť Name dopytu).   

 

4. Keď uvážime, že nový dopyt bude získavať kolekciu dátových záznamov 

o zákazníkoch z USA, môžeme jeho implicitný názov zmeniť na konkrétnejšie 

znejúci identifikátor DopytUSAZakaznici. Najrýchlejšie zamýšľanú zmenu názvu 
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dopytu uskutočníme priamo v okne návrhára dopytov (po dokončení úpravy ju 

však nezabudnime potvrdiť klávesom Enter). V tomto momente sa mení aj vzhľad 

dopytu v podokne Solution Explorer (obr. 3.26).  

 

 

Obr. 3.26: Pomenovaný dopyt prislúchajúci k dátovej tabuľke Customers 

 

5. Teraz nás čaká definícia dopytovacieho výrazu. Už vieme, že naším cieľom je 

navrhnúť výberový dopytovací výraz, ktorého výsledkom bude množina dátových 

záznamov, reprezentujúcich zákazníkov so sídlom v USA. Z toho vyplýva, že 

musíme skonštruovať predikát, ktorý povedie k tomuto cieľu. Vrátime sa preto do 

návrhára dopytov a aktivujeme tlačidlo Add Filter. Len čo tak spravíme, návrhár 

dopytov vygeneruje nový predikát s automaticky zvolenou klauzulou Where (obr. 

3.27).  

 

 

Obr. 3.27: Predikát s klauzulou Where 

 

Klauzula Where pôsobí ako filtrovacie pravidlo, pretože za ňou nasleduje 

podmienkový výraz, ktorý bude testovať, či sa v stĺpci Country dátovej tabuľky  

Customers vyskytuje textový reťazec „USA“, alebo nie.  
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6. V smere zľava doprava nastavíme inštancie všetkých prítomných ovládacích 

prvkov tak, ako to predpisuje obr. 3.28.  

 

 

Obr. 3.28: Hotový dopytovací výraz s predikátom  

 

Finálna podoba navrhnutého výberového dopytovacieho výrazu je úplne totožná 

s nasledujúcim výrazom jazyka SQL: 

 

SELECT * FROM Customers WHERE Customers.Country = 'USA' 

 

Vytvorený dopyt prechádza všetky záznamy v stĺpci Country dátovej tabuľky 

Customers a na každý záznam aplikuje predikát, ktorý zisťuje, či sa v príslušnom 

zázname nachádza požadovaná reťazcová konštanta. Keď je testovacia 

podmienka splnená, dochádza k zaradeniu kópie testovaného záznamu do 

výslednej množiny záznamov, ktorá bude finálnym produktom práce dopytu nad 

dátovou tabuľkou relačnej databázy. Povedané menej formálne, dopyt preskenuje 

všetkých zákazníkov a naspäť poskytne len tých, ktorí sídlia v USA.   

 

Keď je dopytovací výraz kompletný, uložíme ho pomocou klávesovej skratky 

CTRL+S.  

 

 

3.3.2 Tvorba formulárov a spracovanie dopytu 

 

Aby bolo možné vysvetliť efekty, ktoré plynú zo spracovania navrhnutého dopytu, 

zostavíme dva formuláre. Prvý bude hlavný formulár, ktorý poskytne finálnemu 

používateľovi prehľadný zoznam všetkých zákazníkov. Druhý bude pracovný formulár, 

ktorý bude fungovať len pre potreby spracovania navrhnutého dopytu. Pracovný formulár 
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sa objaví po spracovaní dopytu a predstaví jeho výsledok, teda množinu zákazníkov 

sídliacich v USA.  

 

Hlavný formulár zostrojíme takto:  

 

1. V podokne Solution Explorer klepneme pravým tlačidlom na priečinok Screens 

a vyberieme príkaz Add Screen.  

2. V dialógovom okne Add New Screen zvolíme formulárovú šablónu Editable 

Grid Screen.  

3. V sekcii Screen Data určíme dáta pre hlavný formulár – pokiaľ chceme 

vygenerovať zostavu všetkých zákazníkov, optimálnym riešením je vybrať 

z otváracieho zoznamu položku Northwind.Customers.  

4. Aktivujeme tlačidlo OK.   

5. Objaví sa návrhár formulárov so štruktúrou obsahového stromu hlavného 

formulára databázového programu (obr. 3.29).   

  

 

Obr. 3.29: Obsahový strom hlavného formulára  

 

Obsahový strom je štandardný: údaje o zákazníkoch budú prezentované v dátovej 

mriežke pomocou sústavy navzájom prepojených textových polí.  
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Tip: Ak chceme, môžeme v tejto chvíli databázový program zostaviť a spustiť. Po 

rozbehnutí programu nás privíta hlavný formulár so zoznamom všetkých zákazníkov.  

 

Pracovný formulár pripravíme podľa tohto návodu: 

 

1. V podokne Solution Explorer klikneme na priečinok Screens pravým tlačidlom 

a z miestnej ponuky zvolíme príkaz Add Screen.  

2. V dialógovom okne Add New Screen uskutočníme selekciu formulárovej šablóny 

Search Data Screen.  

3. V otváracom zozname v sekcii Screen Data vyberieme možnosť 

DopytUSAZakaznici, ktorá patrí pod možnosť Northwind.Customers (obr. 

3.30).  

 

 

Obr. 3.30: Príprava pracovného formulára na zobrazenie výsledku dopytu 

 

4. Po stisnutí tlačidla OK sprievodca vygeneruje obsahový strom pracovného 

formulára a zobrazí ho v návrhárovi formulárov (obr. 3.31). 
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Obr. 3.31: Obsahový strom pracovného formulára  

 

Podotknime, že pracovný formulár sa v prostredí databázového programu objaví ihneď 

po spracovaní výberového dopytu. To je logické, pretože najskôr musí byť voči dátovej 

tabuľke zákazníkov odoslaný výberový dopyt. Ten po svojom spracovaní vráti konečnú 

a neprázdnu výberovú podmnožinu zákazníkov, ktorá vyhovuje zadanému predikátu. Len 

čo je výberová podmnožina záznamov o zákazníkoch k dispozícii, dochádza k zobrazeniu 

pracovného formulára a k premietnutiu tejto podmnožiny dát do jeho dátovej mriežky.   

 

Projekt databázového programu zostavíme a spustíme. Ako prvý sa zobrazí hlavný 

formulár, ktorý ponúka záznamy o všetkých zákazníkoch (obr. 3.32).  

 

 

Obr. 3.32: Hlavný formulár databázového programu 
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Všimnime si, že v ponuke Menu  Tasks sa nachádzajú dve položky, predstavujúce 

hlavný formulár (s identifikátorom Editable Customers Grid) a pracovný formulár (s 

názvom Search Dopyt USAZakaznici) databázového programu. Kliknutím na položku 

pracovného formulára vykonáme dve akcie: najskôr podrobíme spracovaniu výberový 

dopyt, a potom zobrazíme pracovný formulár s výsledkom tohto dopytu (obr. 3.33).  

 

 

Obr. 3.33: Pracovný formulár s výsledkom výberového dopytu  

 

Jeden databázový program môže obsahovať prakticky neobmedzený počet pracovných 

formulárov. Medzi formulármi prepíname prostredníctvom ich kariet, ktoré sú uskladnené 

na horizontálnom páse kariet. Pripomeňme, že pracovný formulár vzišiel zo šablóny 

Search Data Screen. Táto šablóna je určená predovšetkým na prehľadávanie dátových 

záznamov, ktoré sú výsledkami výberových dopytov. Pri pohľade na obsah dátovej 

mriežky pracovného formulára je evidentné, že počet záznamov o zákazníkoch sa účinne 

zúžil – to je, koniec koncov, ďalšia z pozitívnych vlastností výberových dopytov. 

Pozorovaním zisťujeme, že výberovému dopytu vyhovovalo spolu 13 zákazníkov. 
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Tip: Hodnotami v prvom stĺpci Customer ID sú pri všetkých amerických zákazníkoch 

jedinečné identifikátory (teda ich primárne kľúče) vo forme hypertextových odkazov. 

Ak na takýto hypertextový odkaz klikneme, objaví sa ďalší pracovný formulár 

s podrobnejšími informáciami o konkrétnom zákazníkovi (obr. 3.34).  

 

 
Obr. 3.34: Podrobnejšie informácie o vybratom zákazníkovi  

 

Automatická tvorba v poradí druhého pracovného formulára je sprievodným 

javom použitia formulárovej šablóny Search Data Screen. Podobný vzorec 

správania preukazujú všetky pracovné formuláre, ktoré sú vybudované pomocou 

spomenutej formulárovej šablóny. 
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Záver  
 

Cieľom tejto príručky bolo zoznámiť finálnych používateľov so základmi vývoja dátovo 

orientovaných programov vo vývojovom prostredí Microsoft Visual Studio LightSwitch 

2011. V knihe ste sa dozvedeli: 

 

 Aké vývojárske potreby prostredie Visual Studio LightSwitch 2011 uspokojuje 

a z akých komponentov sa skladá.  

 Akú metodiku uplatňujú databázoví vývojári pri tvorbe databázových programov 

v prostredí Visual Studio LightSwitch 2011.  

 Ako vizuálne zostaviť malý databázový program a ako riadiť všetky dôležité etapy 

životného cyklu tohto programu.  

 Ako definovať relácie medzi dátovými entitami databázového programu.  

 Ako uskutočniť prepojenie databázového programu s externými dátovými 

zdrojmi.  

 Ako definovať a spracovať dopyty jazyka SQL vizuálnou cestou.  

 

Napriek tomu, že rozsah tejto príručky nie je najmenší, sme si vedomí skutočnosti, že 

o možnostiach vývojového prostredia Microsoft Visual Studio LightSwitch 2011 sme 

podali len základnú dávku informácií. Keďže každý ďalší kvalitný zdroj informácií sa vo 

svete vývoja počítačového softvéru cení hneď dvakrát, dovoľujeme si nasmerovať vás na 

nasledujúce internetové portály s ďalšími informačnými klenotmi:  

 

1. Hlavná stránka prostredia Visual Studio LightSwitch 2011.  

Web: http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/lightswitch.  

2. Vývojárske centrum produktu Visual Studio LightSwitch 2011.  

Web: http://msdn.microsoft.com/en-us/lightswitch/ff796201.  

3. Zbierka skvelých inštruktážnych videí o prostredí Visual Studio LightSwitch 2011. 

Web: http://msdn.microsoft.com/en-us/lightswitch/gg604823.  
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