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Kapitola 1: Raketový nástup platformy Silverlight
História technológie Silverlight už pomaly pripomína dejepis, konkrétne „číslovaných“ panovníkov, takže
táto stať pokojne mohla mať podnadpis „Prichádza jeho veličenstvo Silverlight štvrtý“. Silverlight 3 je
v súčasnosti nainštalovaný na viac než 45 % zariadení rôznych platforiem pripojených k Internetu, pričom
mesačný nárast je 2–3 %. Nová beta verzia technológie Silverlight 4 prišla len 4 mesiace po komerčnej
dostupnosti verzie 3. Z najvýznamnejších noviniek spomenieme podporu webovej kamery a mikrofónu,
multicast streaming, ktorý umožňuje aj zrýchlené, prípadne spomalené prehrávanie videa. Niektoré novinky,
ako napríklad výstup priamo na tlačiareň, zabudovaný Richt text editor s podporou schránky, podpora pravého
tlačidla myši, drag&drop a vloženie HTML stránky sú určené pre tvorbu takzvaných biznis aplikácií. Symbióza
týchto čŕt umožňuje napríklad kópiu zo Silverlight DataGrid tabuľky do Excelu. Nové možnosti poskytuje aj
zdieľanie dll knižníc medzi platformami Silverlight 4 a .NET Framework 4. Vymenovanie nových čŕt technológie
Silverlight 4 by mohlo pokračovať možnosťou presunu súborov metódou drag&drop z lokálneho počítača,
podpora COM automation umožňujúca napríklad prístup k elektronickej pošte v aplikácii Outlook, prípadne
prístup k hardvérovým zariadeniam ako napríklad GPS, či sieťová komunikácia.
Nový Silverlight 4 je viac než dvakrát rýchlejší, nabieha o tretinu rýchlejšie než predchádzajúca verzia
Podobne ako platforma Silverlight, aj táto publikácia je už vo štvrtej edícii. Preto je koncipovaná ako
rozdielová. Aj keď jej primárnou úlohou nie je vysvetľovanie fundamentálnych princípov, úvodný príklad
je riešený, celý krok za krokom, takže publikácia sa hodí aj pre začiatočníkov.
Zjednodušene by sa Silverlight aplikácia dala prirovnať k interaktívnemu zobrazovaciemu a pracovnému
priestoru, ktorý je zobrazený u klienta v okne prehľadávača webového obsahu, alebo v samostatnom okne.

Silverlight verzus Windows Presentation Foundation (WPF)
Spoločnosť Microsoft poskytuje paralelne dve moderné technológie pre tvorbu prezentačného rozhrania
– Windows Presentation Foundation a Silverlight, ktorá bola v etape vývoja označovaná ako Windows
Presentation Foundation Everywhere (WPF/E). V tomto označení sa skrýva aj vysvetlenie rozdielov medzi
technológiami WPF a Silverlight. Do verzie Silverlight 2 by sa dal rozdiel vysvetliť zjednodušene tak, že
technológia Silverlight je určená pre webové aplikácie a WPF pre klasické aplikácie spúšťané na lokálnych
počítačoch. Vo verzii Silverlight 3 sa však aplikácie dajú nainštalovať a spúšťať už aj lokálne, takže je potrebné
hľadať rozdiely trochu hlbšie, ani nie až tak v architektúre, ale v oblasti nasadenia. Slovo „Everywhere“
v pôvodnom kódovom označení vysvetľuje totiž multiplatformovosť technológie Silverlight. Zatiaľ čo WPF
aplikácie bežia len pod operačnými systémami Windows s nainštalovanou technologickou platformou .NET
Framework, Silverlight aplikácie bežia aj na iných klientskych platformách, napríklad Mac.
Zjednodušene by sa dalo povedať, že Silverlight je multiplatformová podmnožina WPF.
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Kapitola 2: Ako začať...
Vstupný bod pre zoznamovanie sa s technológiou Silverlight je www.seethelight.com. Všetko potrebné pre
vývoj aplikácií na platforme Silverlight nájdete na webe na adrese http://silverlight.net/GetStarted/.

Inštalácia doplnku Silverlight do Internetového prehľadávača
Aby ste mohli na svojom klientskom počítači prehliadať stránky využívajúce funkcionalitu technológie
Silverlight a robiť pokusy s touto technológiou, je potrebné prevziať si aktuálnu verziu doplnku prehľadávača
na adrese http://www.microsoft.com/silverlight/install.aspx. Inštalačný program najskôr identifikuje, ktorú
verziu máte aktuálne nainštalovanú a v prípade, ak je na webovej stránke k dispozícii už nová verzia, ponúkne
ju na prevziatie a inštaláciu. Inštalačný súbor má necelých 5 megabajtov.
Konfigurácia automatickej aktualizácie sa nastavuje pomocou aplikácie Silverlight.Configuration.exe, ktorá je
dostupná z hlavného menu operačného systému Windows. Pri implicitnej inštalácii je umiestnená v priečinku
c:\Program Files\Microsoft Silverlight\..číslo verzie..
Nová verzia Silverlight 4 podporuje aj webovú kameru a mikrofón, teda doplnky, ktoré sú k dispozícii už na
prakticky každom notebooku vrátane najlacnejších netbookov. V záložke Webcam /mic je možné vybrať
príslušné zariadenie.

Dialóg pre konfiguráciu platformy Silverlight 4.0

Konfigurácia webkamery a mikrofónu vo verzii Silverlight 4.0
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Nástroje pre vytváranie aplikácií
Pre štúdium a praktické pokusy s technológiou Silverlight 4.0 na platforme Windows budete potrebovať:
• Visual Studio 2010, aj voľne šíriteľnú Express verziu + doplnok pre Silverlight 4.0. Vo finálnej verzii,
prípadne v SP1 bude mať Visual Studio 2010 pravdepodobne implementovanú podporu vývoja aplikácií pre
Silverlight 4 bez nutnosti inštalovania doplnku.
alebo
• Expression Blend 4

Microsoft Expression Blend 4
Táto verzia umožňuje návrh aplikácií využívajúcich nové črty verzie Silverlight 4.0.
Verzie Expression Blend 3 a Expression Blend 4 dokážu koexistovať na jednom počítači, takže môžete vyvíjať
komerčné projekty v „trojke“ a zároveň sa zoznamovať s novinkami verzie Silverlight 4.0.

Nástroj Microsoft Expression Blend bol v dobe písania publikácie dostupný aj vo verzii Preview For .NET 4

Silverlight Toolkit
Silverlight Toolkit obsahuje ďalšie ovládacie prvky, ktoré nie sú štandardne zahrnuté v základných vývojárskych
kitoch. Je šírený ako Open Source na adrese http://www.codeplex.com/Silverlight.

Inštalácia Silverlight Toolkit
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Visual Studio 2010
Produktový rad Microsoft Visual Studio 2010 ponúka nástroje pre rôzne pokročilých a skúsených vývojárov od
úplných začiatočníkov v programovaní až po profesionálov a tímy hľadajúce prostredie podporujúce moderné
metodiky a princípy riadenia životného cyklu vývoja softvérových aplikácií. Nástroj Visual Studio je vhodný pre
vývojárov, dizajnérov, architektov, testerov, projektových manažérov a ďalších účastníkov životného cyklu vývoja
softvérových aplikácií.
Nová verzia poskytuje pokročilé vývojové nástroje, ladiace funkcie, funkcie pre prácu s databázami
a vynaliezavé novinky pre rýchlu tvorbu špičkových aplikácií rôznych typov. Prináša početné vylepšenia:
vizuálnych sprievodcov pre rýchlejší vývoj širokého spektra aplikácií s využitím technologickej platformy .NET
Framework 4.0, podstatné zdokonalenie webových vývojových nástrojov a vylepšenia programovacích jazykov,
ktoré zrýchľujú vývoj pre dáta všetkých typov. Visual Studio 2010 taktiež poskytuje vylepšený framework
na vytváranie moderných webových aplikácií využívajúcich technológie AJAX a Silverlight. Vďaka vysoko
funkčným frameworkom na strane klienta i servera sú vývojári schopní ľahko budovať klientske webové
aplikácie integrované s ľubovoľným dátovým úložiskom, bežiace v ktoromkoľvek v modernom prehľadávači
a s plným prístupom k aplikačným službám. Takéto aplikácie sa zvyknú označovať pojmom RIA (Rich Internet
Application). Zjednodušene povedané, ide o klientske webové aplikácie, ktorých funkcionalita sa približuje ku
komfortu desktopových aplikácií.
Nové vývojové prostredie pomáha pri rýchlom vývoji moderného softvéru tým, že vývojárom poskytuje
vylepšené jazykové a dátové prvky, napríklad LINQ (Language Integrated Query), ktoré programátorom
uľahčujú tvorbu riešení analyzujúcich a spracovávajúcich informácie. Visual Studio 2010 ponúka vývojárom
nové nástroje urýchľujúce tvorbu aplikácií na najnovších platformách, ako napríklad Office 2007 a 2010, SQL
Server 2008 a Windows Server 2008R2.
Visual Studio 2010 prináša rozšírené a zdokonalené nástroje pre lepšiu spoluprácu vo vývojárskych tímoch,
napr. nástroje, ktoré pomáhajú zapojiť do vývojového procesu databázových odborníkov a návrhárov grafiky.
Výkonné nástroje pre návrh a vývoj, odbremeňujúce od rutinných úkonov vám dovolia plne uplatniť tvorivé
schopnosti a premeniť vízie na skutočnosť. Pokročilá analýza kódu pomáha zabrániť vzniku chýb počas vývoja
a vyspelé nástroje pre testovanie a ladenie dovoľujú ľahko a rýchlo nájsť a opraviť akúkoľvek chybu. Môžete sa
zamerať na rastúci počet platforiem a technológií, medzi ktoré patrí aj cloud computing a parallel computing.
Pre vývoj Silverlight aplikácií je potrebné doinštalovať príslušný doplnok.
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Inštalácia Update Silverlight 4 Tools for Visual Studio 2010

Microsoft Web Platform
Podľa novej stratégie spoločnosti Microsoft sú nástroje pre vývoj webových aplikácií sústredené v komplexnom
balíku Microsoft Web Platform http://www.microsoft.com/web/. Môžete si vybrať, ktoré nástroje si
nainštalujete, prípadne nainštalovať Visual Web Developer 2010 Express Edition ako separátny produkt
a doplniť ho o rozširujúci balík Silverlight 4 Tools. Jednotlivé produkty sa inštalujú pomocou komplexnej
inštalačnej ponuky na adrese http://www.microsoft.com/web/downloads/platform.aspx.

Projekt „Hello World“ pre začiatočníkov a migrujúcich vývojárov
Silverlight 4 aplikácie je možné vytvárať v návrhovom prostredí Expression Blend 4, alebo vývojovom prostredí
Visual Studio 2010. Vytvorenie zoznamovacej Silverlight 4 aplikácie pre prípadných úplných začiatočníkov
ukážeme v návrhovom prostredí Expression Blend 4.
Návrhové prostredie Microsoft Expression Blend je primárne určené pre dizajnérov a vývojové prostredie
Microsoft Visual Studio je primárne určené pre vývojárov. Obidve prostredia umožňujú aj vizuálny návrh,
aj písanie kódu, no napríklad Visual Studio poskytuje pri písaní kódu oveľa vyšší komfort v podobe
interaktívneho pomocníka.

Vytvorenie nového projektu v návrhovom prostredí Expression Blend
Vytvorte novú aplikáciu typu Silverlight 4 a vhodne ju pomenujte. Aplikáciu umiestnite do príslušného priečinka
v ktorom plánujete vytvárať projekty tohto typu.
V záložke Projects úvodného dialógu aktivujte ikonu s položkou New Projects. Rovnako môžete nový projekt
vytvoriť aj pomocou menu File – New Project.
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Dialóg pre vytvorenie nového projektu v prostredí Microsoft Expression Blend 4

Silverlight podporuje programovanie aplikačnej logiky v .NET jazykoch. Implicitne sú v prostredí Expression
Blend k dispozícii programovacie jazyky Visual C# a Visual Basic.

Pracovná plocha v prostredí Expression Blend pre vývoj Silverlight 4.0 aplikácie

V strede pracovnej plochy návrhového prostredia je situovaná oblasť Art Board. Umožňuje zobraziť grafické
návrhové zobrazenie, prípadne návrh reprezentovaný v XAML jazyku, alebo v režime „Split“ obidva režimy.
Okno je možné prepínať medzi návrhovým zobrazením s možnosťou editovania pomocou grafického
návrhového prostredia a editovaním zdrojového XAML kódu v textovom režime. Na prepínanie režimu okna
slúžia tri malé ikonky situované nad sebou v jeho ľavom hornom rohu.
V ľavej časti je v záložke Projects zobrazený zoznam súborov z ktorých pozostáva projekt. Grafický návrh
prezentačnej vrstvy aplikácie, ktorá obsahuje napríklad definície vizuálnych prvkov, pozadia a podobne je
uložený v súbore MainControl.xaml. V novom projekte obsahuje tento súbor definíciu prázdnej pracovnej
plochy kde je zatiaľ len jediný prvok <Grid>. Tento prvok slúži ako kontajner pre udržiavanie vzájomnej polohy
grafických prvkov voči sebe, čiže určitá analógia HTML tabuľky.
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Úplne vľavo pri ľavom okraji okna aplikácie Expression Blend je úzka zvislá lišta s ikonami nástrojov pre vizuálny
návrh prezentačnej vrstvy. Pomocou nich môžete na pracovnej ploche vytvárať prvky vektorovej grafiky
a ovládacie prvky. Niektoré tlačidlá majú v pravom dolnom rohu malý biely trojuholník. To symbolizuje, že
tlačidlo združuje viac funkcií, ktoré sa rozvinú pri stlačení pravého tlačidla myši. Posledná ikona v tvare dvojitej
šípky sprístupňuje knižnicu prvkov Asset Library.
V zoznamovacom príklade umiestnite metódou „dragg and drop“ na požadované miesto pracovnej plochy
tlačidlo, teda prvok button a upravte jeho rozmery. V XAML kóde sa pridanie tlačidla prejaví takto:
<UserControl
xmlns=“http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation“
xmlns:x=“http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml“
x:Class=“SLapp1.MainPage“
Width=“640“ Height=“480“>
<Grid x:Name=“LayoutRoot“ Background=“White“>
<Button Content=“Button“ HorizontalAlignment=“Left“ Height=“35“
Margin=“191,169,0,0“ VerticalAlignment=“Top“ Width=“125“/>
</Grid>
</UserControl>

Projekt môžete zostaviť a spustiť pomocou hlavného menu – položky Project – Run Project. Môžete taktiež
využiť klávesovú skratku F5.

Vytvorenie nového projektu vo vývojovom prostredí Visual Studio 2010
Vo vývojovom prostredí Visual Studio 2010 je k dispozícii niekoľko šablón pre vývoj Silverlight 4 aplikácií
Silverlight Application:
• Silverlight Navigation Application
• Silverlight Class Library
• Silverlight Business Aplication
• WCF RIA Services Library
• Silverlight Unit Test Application
Prvý pokus odporúčame urobiť s projektom typu Silverlight Application.

Dialóg pre vytvorenie nového projektu vo vývojovom prostredí Visual Studio 2010
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Všimnite si, že projekt typu Silverlight Library je možné vytvárať aj v novom programovacom jazyku F#

Po výbere typu aplikácie nasleduje otázka ohľadne spôsobu spúšťania Silverlight aplikácie. Najčastejšie sa
využíva implicitne ponúknutá možnosť hosťovať aplikáciu v ASP.NET projekte.

Výber spôsobu hosťovania Silverlight aplikácie a verzie platformy Silverlight

Po vytvorení projektu je pracovná plocha rozdelená na oblasť pre návrh v grafickom prostredí v hornej časti
a okno pre zobrazenie XAML kódu v spodnej časti. Vľavo je spravidla zobrazené okno Properties, prípadne
v kombinácii s oknom Solution Explorer. Vľavo môžete zobraziť aj Toolbox s ponukou prvkov pre grafický
návrh.

Pracovná plocha vo vývojovom prostredí Visual Studio 2010 aplikácie
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Technológia Silverlight podporuje programovací model založený na .NET programovacích jazykoch, ktorým
sa riadi interaktivita obsahu XAML scén a ďalšie prvky aplikačnej logiky. Silverlight prvky dokážu reagovať na
udalosti, ktoré sa dajú vyvolať pomocou myši, klávesnice a podobne.
Tlačidlo, teda prvok Button sme do „zoznamovacej“ aplikácie nevybrali náhodou. Je klasickým príkladom
ovládacieho prvku generujúceho udalosť, to znamená, že neoddeliteľnou etapou vytvorenia tlačidla je aj
vytvorenie a naprogramovanie procedúry na obsluhu príslušnej udalosti. Táto procedúra sa automaticky spustí,
len čo nastane definovaná udalosť. Pri tlačidle je takouto udalosťou najčastejšie jeho stlačenie. Pre vytvorenie
procedúry na obsluhu udalosti stačí vo vývojovom prostredí na príslušné tlačidlo dvakrát kliknúť. Do XAML
kódu sa automaticky pridá referencia na udalosť
<Button Content=“Button“ Height=“23“ HorizontalAlignment=“Left“ Margin=“130,115,0,0“
Name=“button1“ VerticalAlignment=“Top“ Width=“75“ Click=“button1_Click“ />

V súbore MainPage.xaml.cs (alebo v súbore MainPage.xaml.vb ak je ako programovací jazyk vybraný Visual
Basic) bude pridané telo obslužnej procedúry, do ktorej je možné pridať obslužný kód:
namespace SLapp4
{
public partial class MainPage : UserControl
{
private void button1_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
MessageBox.Show(„Hello Silverlight 4“);
}
}
}

Pravé okno vo vývojovom prostredí sa dá prepnúť do záložky Events. Vedľa názvu tejto záložky je ikona so
žltým symbolom blesku. V tejto záložke si môžete pozrieť, na aké typy udalostí je možné nadviazať obslužný
kód.
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Kapitola 3: Novinky Silverlight 4 – vizuálne zážitky
Novinky verzie Silverlight 4 by sa dali zhrnúť do troch hlavných oblastí:
• Vizuálne zážitky
• Rozšírenie režimu Out Of Browser
• Tvorba biznis aplikácií
Vylepšenia grafickej prezentačnej vrstvy medzi jednotlivými verziami platformy Silverlight boli vždy citeľné,
napríklad Silverlight 4 je viac než dvakrát rýchlejší, než predchádzajúca verzia. Vo vymenovávaní vlastností
začneme zdanlivými maličkosťami, ako je plynulý animovaný prechod medzi stavmi prvkov, ktoré pomôžu
používateľovi lepšie sa zorientovať v zmenách, ktoré nastali na stránke.

Obsluha kolieska a pravého tlačidla myši
Od verzie Silverlight 4 je možné v aplikáciách naplno využívať možnosti myši, teda aj jej koliesko a pravé
tlačidlo. Fragment kódu ukazuje zviazanie kolieska myši s prvkom Slider, čo je grafická reprezentácia
posuvného potenciometra:
private void OnMouseWheel(object sender, MouseWheelEventArgs e)
{
if (e.Delta > 0)slider_X.Value += slider_X.LargeChange;
else slider_X.Value -= slider_X.LargeChange;
}

V prvkoch, ktoré obsahujú funkcionalitu rolovania je táto automaticky zviazaná s ovládaním cez koliesko myši.
Môžete si to vyskúšať listovaním v zozname prvkov:
XAML:
<Grid x:Name=“LayoutRoot“ Background=“White“>
<ListBox Name=“listBox1“ Height=“150“ Width=“200“
HorizontalAlignment=“Left“ VerticalAlignment=“Top“/>
</Grid>

C#:
<Grid x:Name=“LayoutRoot“ Background=“White“>
<ListBox Name=“listBox1“ Height=“150“ Width=“200“
HorizontalAlignment=“Left“ VerticalAlignment=“Top“/>
</Grid>

C#:
public partial class MainPage : UserControl
{
public MainPage()
{
InitializeComponent();
listBox1.ItemsSource = Polozka.Polozky;
listBox1.DisplayMemberPath = „nazov“;
}
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}
public class Polozka
{
public String nazov { get; set; }
public String mesto { get; set; }
public Polozka(String Nazov)
{
nazov = Nazov;
}
public static List<Zoznam> zz = new List<Polozka>();
public static List<Zoznam> Polozky
{
get
{
for (int i = 0; i < 50; i++)
{
zz.Add(new Polozka(„Položka“ + i.ToString()));
}
return zz;
}
}
}

Rolovanie prvkov pomocou kolieska myši

V starších verziách sa po zatlačení pravého tlačidla myši zobrazila len jedna položka kontextového menu
s názvom Silverlight, ktorá aktivuje konfiguračný dialóg zásuvného modulu, prípadne ak vytvoríte aplikáciu Out
Of Browser, pribudne položka pre nainštalovanie, či odinštalovanie aplikácie na lokálny počítač. Silverlight 4
umožňuje využívať pravé tlačidlo myši aj v aplikáciách. Môže sa s výhodou použiť na kopírovanie obsahu do
alebo zo schránky, alebo na jednoduché kontextové menu.
<Grid x:Name=“LayoutRoot“ MouseRightButtonDown=“OnMouseRightButtonDown“>
<Popup x:Name=“kontext“>
<Border Background=“#FF52A1E5“ Padding=“5“ >
<StackPanel Width=“120“>
<Button Content=“Print“ />
<Button Content=“Save“ />
</StackPanel>
</Border>
</Popup>
</Grid>
private void OnMouseRightButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
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{
kontext.HorizontalOffset = e.GetPosition(null).X + 2;
kontext.VerticalOffset = e.GetPosition(null).Y + 2;
kontext.IsOpen = true;
e.Handled = true;
}

Podpora webovej kamery a mikrofónu
Pri vývoji novej verzie technológie Silverlight 4 boli zohľadnené aj dve najčastejšie požiadavky domácich
používateľov ohľadne podpory webovej kamery a mikrofónu. Táto z vizuálneho hľadiska pravdepodobne
najatraktívnejšia novinka poskytuje nielen netušené možnosti zábavy a komunikácie, ale je aj jedným z hlavných
predpokladov pre integráciu Silverlight aplikácií so sociálnymi sieťami.
Prístup Silverlight aplikácie ku kamere a mikrofónu je potrebné najskôr povoliť zo strany používateľa,
takže vám z tejto strany určite nehrozí žiadne skryté pozorovanie ani odpočúvanie.

Dialóg pre povolenie mikrofónu a webovej kamery pre Silverlight aplikáciu

XAML kód cvičného príkladu obsahuje okrem prvku typu Rectangle na ktorý sa pomocou objektu VideoBrush
bude zobrazovať obraz snímaný pomocou webovej kamery aj dva prvky typu ListBox pre Výber zariadení pre
zachytávanie obrazu a zvuku:
<Grid x:Name=“LayoutRoot“ Background=“White“>
<StackPanel HorizontalAlignment=“Center“ VerticalAlignment=“Center“>
<Rectangle x:Name=“WebcamCapture“ Width=“320“ Height=“240“ Fill=“White“/>
<Grid>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width=“1*“ />
<ColumnDefinition Width=“1*“ />
<ColumnDefinition Width=“1*“ />
<ColumnDefinition Width=“1*“ />
</Grid.ColumnDefinitions>
<ListBox x:Name=“lbAudio“ Grid.Row=“0“ Grid.Column=“0“>
<ListBox.ItemTemplate>
<DataTemplate>
<TextBlock Text=“{Binding FriendlyName}“ />
</DataTemplate>
</ListBox.ItemTemplate>
</ListBox>
<ListBox x:Name=“lbVideo“ Grid.Row=“0“ Grid.Column=“1“>
<ListBox.ItemTemplate>
<DataTemplate>
<TextBlock Text=“{Binding FriendlyName}“ />
</DataTemplate>
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</ListBox.ItemTemplate>
</ListBox>
<Button

x:Name=“btStart“ Content=“START“ Grid.Row=“0“ Grid.Column=“2“
Click=“btStart_Click“ />
<Button x:Name=“btStop“ Content=“STOP“ Grid.Row=“0“ Grid.Column=“3“
Click=“btStop_Click“ />
</Grid>
</StackPanel>
</Grid>

V programovom kóde sa najskôr zistí zoznam dostupných zariadení pre zachytávanie obrazu a zvuku a tento
zoznam sa pomocou databindingu nastaví ako zdroj údajov pre prvky typu ListBox. V obslužnej procedúre
tlačidla START pre zahájenie zachytávania sa vyberie používateľom označené zariadenie, a nastaví sa ako zdroj
pre VideoBrush, pomocou ktorého bude „vyfarbovaný“ obdĺžnik pre zobrazenie videa snímaného webovou
kamerou:
CaptureSource cs;
public MainPage()
{
InitializeComponent();
lbAudio.ItemsSource =
CaptureDeviceConfiguration.GetAvailableAudioCaptureDevices();
lbVideo.ItemsSource =
CaptureDeviceConfiguration.GetAvailableVideoCaptureDevices();
cs = new CaptureSource();
}
private void btStart_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (cs != null)
{
cs.Stop();
cs.VideoCaptureDevice = (VideoCaptureDevice)lbVideo.SelectedItem;
cs.AudioCaptureDevice = (AudioCaptureDevice)lbAudio.SelectedItem;
VideoBrush vidBrush = new VideoBrush();
vidBrush.SetSource(cs);
WebcamCapture.Fill = vidBrush;
if (CaptureDeviceConfiguration.AllowedDeviceAccess ||
CaptureDeviceConfiguration.RequestDeviceAccess()) {cs.Start(); }
}
}
private void btStop_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (cs != null) {cs.Stop();}
}
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Cvičný príklad pre využitie webovej kamery v Silverlight aplikácii

Smooth Streaming – adaptívna kvalita videa podľa rýchlosti prenosu
Technológia Smooth Streaming je v balíku IIS Media Services. Umožňuje plynulé prehrávanie videa, kedy sa
kvalita prehrávaného obrazu adaptuje na kvalitu prenosového kanálu. Funguje to tak, že klientska aplikácia si zo
servera preberá malé niekoľkosekundové bloky záznamu a podľa okolností sa volí rozlíšenie.
Aby ste mohli využívať túto technológiu, je potrebné nainštalovať komponent IIS Media Services, ktorý
je k dispozícii ako súčasť Microsoft Web Platform na adrese http://www.microsoft.com/web/.
V ľavom dolnom rohu úvodného inštalačného dialógu aktivujte prepojenie na položku Options. Zobrazí
sa dialógové okno Change Options. V tomto dialógovom okne je potrebné označiť voľbu Media v zložke
Display additional scenarios.

Dialóg pre inštaláciu scenárov pre prehrávanie multimediálneho obsahu

Následne v záložke Media Platform v zložke Deliver Media Content, kliknite na prepojenie Customize
a začiarknite inštaláciu komponentu IIS Media Servises 3.0.
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Inštalácia IIS Media Services

Pre prípravu videa je potrebná aplikácia Media Encoder, do ktorej naimportujte vhodný video súbor a nastavte
výstup IIS Smooth Streaming PublishTo na hodnotu WebDav.
Fungovanie Smooth Streaming odporúčame vyskúšať v cvičnom príklade, ktorý získate na adrese
http://go.microsoft.com/?linkid=9652408. Aplikáciu umiestnite do virtuálneho priečinka IIS. Na úvodnej
stránke si môžete zvoliť parameter prehrávania.

Cvičný príklad na využitie technológie Smooth Stream

Ak si chcete vytvoriť vlastný prehrávač, zo stránky Codeplex (smf.codeplex.com) si prevezmite Silverlight Media
Toolkit a rozbaľte jeho knižnice do vhodného priečinka. Sú to súbory knižníc:
• Microsoft.SilverlightMediaFramework.Player.dll
• Microsoft.SilverlightMediaFramework.Logging.dll
• Microsoft.SilverlightMediaFramework.Data.dll
• Microsoft.SilverlightMediaFramework.dll
Následne si prevezmite a nainštalujte aj Smooth Streaming Player Development Kit. Nainštalujte ho do
vhodného priečinka a pridajte do projektu referenciu na knižnicu:
Microsoft.Web.Media.SmoothStreaming.dll
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Do XAML kódu je potrebné pridať namespace:
xmlns:p=“clr-namespace:Microsoft.SilverlightMediaFramework.Player;
assembly=Microsoft.SilverlightMediaFramework.Player“

Video sa bude prehrávať pomocou prvku Player, ktorý je súčasťou balíka Silverlight Media Framework.
<Grid x:Name=“LayoutRoot“>
<p:Player>
<p:CoreSmoothStreamingMediaElement
AutoPlay=“True“
SmoothStreamingSource=
„http://localhosť:1891/Video/Big%20Buck%20Bunny.ism/Manifest“
/>
</p:Player>
</Grid>

Môžete vyskúšať aj video z príkladu „Bick Buck Bunny“, ktorého adresa je:
http://video3.smoothhd.com.edgesuite.net/ondemand/Big%20Buck%20Bunny%20Adaptive.ism/
Manifest
Ako zdroj môžete použiť aj vlastné video pripravené v aplikácii Media Encoder. V hostiteľskej webovej aplikácii,
ktorá je súčasťou Silverlight projektu vytvorte nový priečinok a umiestnite do neho exportované súbory
z aplikácie Media Encoder. Url adresu ktorú používa listener zistíte tak, že spustíte aplikáciu a z poľa adresy
webového prehľadávača si skopírujete začiatok reťazca adresy a doplníte lokalitu súboru s príponou ISM, ktorý
je v novovytvorenom priečinku Video http://localhosť:1891/Video/Big%20Buck%20Bunny.ism/Manifest.

Služba Silverlight Streaming by Windows Live migruje na platformu Azure
Služba Microsoft Silverlight Streaming by Windows Live (http://silverlight.live.com) bola k dispozícii pre
vývojárov a dizajnérov webových aplikácií využívajúcich technológiu Silverlight do 31. Januára 2010.
Od tohto dátumu bude služba pozastavená a nahradí ju nová platforma Windows Azure.

PathListBox
V návrhovom prostredí Expression Blend 4 si môžete vyskúšať novú vizuálnu podobu prvku ListBox, kedy
sa údaje nezobrazujú vo forme klasického zoznamu ale formou graficky navrhnutej línie. Pre tento účel bol
implementovaný prvok PathListBox.

Zobrazenie údajov pomocou prvku PathListBox
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Vizuálnu podobu aplikácie vytváranej v Expression Blend 4 môžu obohatiť aj nové efekty:

Nové efekty implementované v prostredí Expression Blend 4
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Kapitola 4: Novinky Silverlight 4 – rozšírenie možností
režimu Out of browser
Aplikácie na platforme Silverlight od verzie 3.0 už nie sú viazané na hosťovanie v Internetovom prehľadávači
a dajú sa nainštalovať do lokálneho operačného systému. Takéto aplikácie sa nazývajú aplikácie typu Out of
Browser (ďalej len OOB). Nasadenie aplikácie, teda jej inštalácia na lokálny počítač prebehne jedným kliknutím
na položku ponukového menu. Nakoľko Silverlight aplikácia beží v izolovanom priestore, takzvanom sandboxe,
nie sú potrebné administrátorské oprávnenia pre inštaláciu. Takáto izolácia zamedzuje spustenie prípadného
škodlivého kódu prevzatého z Internetu. Z pohľadu koncového používateľa sa OOB aplikácia správa presne
ako desktopová. Môže mať zástupcu v ponuke Štart, prípadne na ploche a beží bez nutnosti inštalácie
akéhokoľvek podporného softvéru a to aj pri dočasnom odpojení od Internetu. Pri každom štarte aplikácie sa
v prípade Internetovej konektivity skontroluje verzia a vykoná sa aktualizácia, ak je potrebná.
Ak vyvíjate OOB aplikáciu v prostredí Expression Blend v menu Project aktivujte položky Silverlight Project
Options a Enable Application Outside Browser.

Úpravy parametrov v prostredí Expression Blend, aby aplikácia mohla bežať v režime OOB

Po spustení aplikácie pribudne do kontextového menu voľba pre inštaláciu aplikácie tak aby mohla bežať mimo
prostredia prehľadávača. Aplikáciu potom spustíte štandardným spôsobom, teda buď pomocou Štart menu
operačného systému Windows, alebo pomocou ikony na ploche

Dialóg pre inštaláciu OOB aplikácie na lokálny počítač

Pri opätovnej aktivácii kontextového menu v okne prehľadávača bude toto menu obsahovať ponuku na
odinštalovanie aplikácie.
Silverlight 4 OOB aplikácia vytvorená v návrhovom prostredí Expression Blend 4 sa nainštaluje automaticky
a spustí sa priamo v režime Out Of Browser.
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Po vytvorení projektu je potrebné v aplikácii Visual Studio nastaviť OOB v menu Project – [Názov aplikácie]
Properties. V záložke dialógového okna musíte označiť voľbu Enable running application out of browser.

Úpravy parametrov aplikácie v aplikácii Visual Studio aby mohla bežať bez prehľadávača

Pomocou tlačidla Out of Browser Settings... je možné nastaviť ikony a texty v záhlaví okna aplikácie a povoliť
využívanie grafického akcelerátora pre zvýšenie grafického výkonu a odľahčenie procesora od generovania
grafiky.

Dialóg pre nastavenie parametrov režimu OOB. Všimnite si voľbu pre štýl okna

Novinkou vo verzii Silverlight 4 je režim rozšíreného prístupu. Nastavuje sa začiarknutím položky Require
elevated trust when running outside the browser. Ak je nastavený režim rozšíreného prístupu, kedy
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aplikácia môže pristupovať k lokálnym údajom, používateľ bude pri lokálnej inštalácii aplikácie na túto
skutočnosť upozornený, takže by mal povoliť len inštaláciu aplikácií zo zdrojov, ktorým dôveruje.

Dialóg pre inštaláciu OOB aplikácie, ak je začiarknutá voľba Require elevated trust when running outside the browser

Prístup k dokumentom bez interakcie s používateľom
Od verzie Silverlight 4 je možné v režime Out-of-Browser s rozšíreným zabezpečením pristupovať k dokumentom
aj priamo, bez interakcie s používateľom. Tento prístup je však z bezpečnostných dôvodov obmedzený na
priečinky My Documents, My Pictures, My Videos, My Music vrátane ich vnorených podpriečinkov.
Cvičná aplikácia vypíše zoznam obrázkov v podpriečinku MyPictures:
<Grid x:Name=“LayoutRoot“ Background=“White“>
<StackPanel Orientation=“Vertical“>
<TextBlock Text=“Priečinok obrázkov(funguje len ako OOB)“ FontSize=“14“
FontWeight=“Bold“></TextBlock>
<ListBox Name=“lb“ ></ListBox>
</StackPanel>
</Grid>

Do kódu je potrebné pridať referencie:
using System.IO;
using System.Collections.ObjectModel;

Naplnenie listboxu sa vykoná pri inicializácii aplikácie:
public MainPage()
{
InitializeComponent();
if (Application.Current.HasElevatedPermissions)
{
string path =
Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.MyPictures);
var files=Directory.EnumerateFiles(path);
ObservableCollection<string> picFiles =
new ObservableCollection<string>(files);
lb.ItemsSource = picFiles;
}
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else
MessageBox.Show(„Aplikácia bude fungovať po inštalácii v režime Out of
browser!“, „ Režim rozšíreného prístupu „, MessageBoxButton.OK);
}

Silverlight 4 aplikácia môže v tomto režime do dokumentu aj zapisovať. V obsluhe tlačidla ukážeme zápis do
textového súboru umiestneného v priečinku Moje dokumenty:
private void btZapis_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var sampleFile = @“\text.txt“;
var path = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder. MyDocuments);
if (System.IO.File.Exists(path + sampleFile))
{
System.IO.File.Delete(path + sampleFile);
}
StreamWriter sw = File.CreateText(path + sampleFile);
sw.WriteLine(„Voz ker minie, ker voz nie, krava o ker nos trie...“);
sw.Close();
}

Digitálne podpisovanie XAP súborov
Pre zvýšenie bezpečnosti a dôveryhodnosti Silverlight aplikácií je možné XAP súbory digitálne podpísať.
Aplikácia sa podpisuje po vytvorení a odladení pomocou programu SignTool.exe v riadkovom režime
signtool sign /v /f c:\Demo\TestOOBCodeSigningCA.pfx /p password c:\Demo\
SilverlightApplication2\SilverlightApplication2.Web\ClientBin\SilverlightApplication2.
xap

Dialóg pre inštaláciu digitálne podpísanej OOB aplikácie

Využívanie COM objektov v režime OOB
Ak je aplikácia nainštalovaná a spustená v režime OOB s rozšíreným zabezpečením, môže vo verzii Silverlight 4
prostredníctvom nového typu dynamic využívať COM objekty, takže je možné napríklad pomocou aplikačného
kódu prekopírovať obsah tabuľky z prvku DataGrid do iných aplikácií, napríklad Excelu.
Vo verzii 4 je možné kopírovať údaje z tabuľky v DataGride do schránky a následne do vhodných
aplikácií, napríklad do Excelu, to však musí urobiť používateľ. V aplikácii sa vykoná kopírovanie údajov
vrátane spustenia cieľovej aplikácie priamo pomocou kódu.
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Aplikácia obsahuje okrem DataGridu len jediný ovládací prvok – tlačidlo pre export údajov:
<Grid x:Name=“LayoutRoot“ Background=“White“>
<StackPanel Background=“White“ Orientation=“Vertical“>
<my:DataGrid AutoGenerateColumns=“True“ ColumnWidth=“*“ x:Name=“dgLud“
ItemsSource=“{Binding Path=Lud}“></my:DataGrid>
<Button Content=“Export“ x:Name=“btExport“
Margin=“5“ Width=“80“
Click=“btExport_Click“ />
</StackPanel>
</Grid>

Do projektu je potrebné pridať referenciu na knižnicu Microsoft.CSharp.dll, ktorá sa pri štandardnej inštalácii
nachádza v priečinku:
c:\Program Files\Microsoft SDKs\Silverlight\v4.0\Libraries\Client\Microsoft.CSharp.dll
V kóde je potrebné najskôr otestovať, či sú splnené nevyhnutné podmienky pre využívanie COM objektov, a až
následne vytvoriť objekt typu dynamic:
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Interop;
using System.Collections.ObjectModel;
namespace ZbCom
{
public partial class MainPage : UserControl
{
public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
private Ludia _ludia = new Ludia();
public Ludia Lud
{
get { return _ludia; }
set
{ _ludia = value;
if (null != PropertyChanged)
PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs(„Lud“));
}
}
public MainPage()
{
InitializeComponent();
InicializaceDat(Lud);
this.DataContext = this;
}
private void InicializaceDat(Ludia _l)
{
_l.Add(new cOsoba(„Novak Jan“, 39));
_l.Add(new cOsoba(„Kovacova Zuzana“, 33));
}
private void btExport_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
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{
if (App.Current.IsRunningOutOfBrowser && AutomationFactory.IsAvailable)
{
dynamic excel =
AutomationFactory.CreateObject(„Excel.Application“);
excel.Workbooks.Add();
excel.Cells[1, 1] = „Meno osoby“;
excel.Cells[1, 2] = „Vek“;
int i = 2;
// kopírovanie údajov do buniek
foreach (cOsoba o in Lud)
{
excel.Cells[i, 1] = o.Meno;
excel.Cells[i, 2] = o.Vek.ToString();
i++;
}
excel.Visible = true;
}
else
MessageBox.Show(„Táto funkcia je dostupná len v OOB režime!“,
„a len v režime rozšíreného prístupu“, MessageBoxButton.OK);
}
public class cOsoba
{
public string Meno { get; set; }
public int Vek { get; set; }
public cOsoba(string meno, int vek)
{
Meno = meno;
Vek = vek;
}
}
public class Ludia : ObservableCollection<cOsoba> { }
}
}

Test exportu údajov do aplikácie Excel
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Posielanie správ elektronickej pošty
Môžete napríklad poslať e-mail prostredníctvom e-mailového klienta Outlook. Silverlight aplikácia pripraví
celý e-mail vrátane adresy, predmetu a textu správy. XAML kód ani neuvádzame, obsahuje len tlačidlo pre
vytvorenie a odoslanie správy.
Do kódu je potrebné pridať namespace:
using System.Windows.Interop;

V režime OOB s rozšíreným zabezpečením je možné vytvoriť objekt typu dynamic:
private void btPosta_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (Application.Current.HasElevatedPermissions &&
AutomationFactory.IsAvailable)
{
dynamic outlook = AutomationFactory.CreateObject(„Outlook.Application“);
dynamic mail = outlook.CreateItem(0);
mail.To = „llacko@pcrevue.sk“;
mail.Subject = „Pokusná správa „;
mail.Body = „Text mailu ...“;
mail.Display();
}
else
MessageBox.Show(„Táto funkcia je dostupná len v OOB režime!“, „Režim
rozšíreného prístupu „, MessageBoxButton.OK);
}

Výpis oznamu v notifikačnom okne
Od verzie Silverlight 4 môže aplikácia bežiaca v režime Out of Browser vytvoriť notifikačné okno a vypísať do
neho oznam. V XAML kóde sa bude výpis oznamu v notifikačnom okne aktivovať tlačidlom:
private void btOznam_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
NotificationWindow notify = new NotificationWindow();
notify.Width = 300;
notify.Height = 80;
TextBlock tb = new TextBlock();
tb.Text = „Vystraha“;
notify.Content = tb;
notify.Show(3000);
}

Zobrazenie HTML obsahu v kontexte Silverlight aplikácie
Na prvý pohľad by sa táto novinka mohla zdať zbytočná, ba až čudná, veď okno Silverlight aplikácie je
včlenené do HTML kódu, takže nie je problém pri ňom zobraziť požadovaný HTML kontext a tak vytvoriť
napríklad mashup aplikáciu. Inak je tomu v režime OOB. Od verzie Silverlight 4 je možné aj v takomto režime
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zobrazovať HTML kontext vo vnútri okna aplikácie pomocou prvku HtmlContent. Dokonca je možné tento
kontext využiť na „vytapetovanie“ objektu:
<Grid x:Name=“LayoutRoot“ Background=“White“>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height=“40“/>
<RowDefinition Height=“*“/>
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width=“520*“ />
<ColumnDefinition Width=“80“ />
</Grid.ColumnDefinitions>
<TextBox x:Name=“tbNavigator“ Height=“30“ Grid.Row=“0“ Grid.Column=“0“ />
<Button Content=“GO“ x:Name=“btUrl“ Width=“75“ Height=“30“ Grid.Row=“0“
Grid.Column=“1“ Click=“btUrl_Click“ />
<WebBrowser x:Name=“wbWeb“ Grid.Row=“1“ Grid.Column=“0“ Grid.ColumnSpan=“2“ />
</Grid>

Na zadanie adresy slúži metóda Navigate:
private void btUrl_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
wbWeb.Navigate(new Uri(tbNavigator.Text));
}

Skôr než to spustíte s nejakou osvedčenou adresou, je potrebné si uvedomiť obmedzenia prístupu Silverlight
aplikácie na URL adresy len vo vlastnej doméne:
private void btUrl_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
wbWeb.Navigate(new Uri(Application.Current.Hosť.Source, tbNavigator.Text));
}

Testovacia HTML stránka test.html bude umiestnená v priečinku Html1.Web, čiže v priečinku hostiteľskej
webovej aplikácie.
Pre zobrazenie HTML obsahu sa však dá využiť tag Iframe, ktorý dovoľuje definovať rámy vo vnútri stránky.
Iframe alebo „plávajúce“ rámy môžete umiestniť kdekoľvek na stránku bez toho, aby museli byť zarovnané.
Takto je možné zobraziť akúkoľvek stránku a obísť tým obmedzenie prístupu na URL adresy len vo vlastnej
doméne:
<IFRAME src=“http://www.bing.com“ Height = „100%“ Width = „100%“>

Zadanie fragmentu HTML kódu obsahujúceho URL adresu v tagu IFRAME
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Príklad pre využitie prvku WebBrowserBrush (vo verzii Beta 2 bol tento prvok označovaný ako HTMLBrush):
<Grid x:Name=“LayoutRoot“>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height=“30“/>
<RowDefinition Height=“0.5*“/>
<RowDefinition Height=“0.5*“/>
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.Background>
<LinearGradientBrush EndPoint=“0.5,1“ StartPoint=“0.5,0“>
<GradientStop Color=“Black“ Offset=“0“/>
<GradientStop Color=“White“ Offset=“1“/>
</LinearGradientBrush>
</Grid.Background>
<WebBrowser x:Name=“wb“ Margin=“0,3,0,0“
Source=“http://localhosť:port/stranka.htm“ Grid.Row=“1“ Grid.RowSpan=“1“/>
<Button Content=“Navigate“
HorizontalAlignment=“Left“ Height=“23“ VerticalAlignment=“Bottom“
Width=“80“ Click=“Button_Click“ />
<Rectangle x:Name=“Rectangle1“ Grid.Row=“2“ Stroke=“Black“>
<Rectangle.Fill>
<WebBrowserBrush x:Name=“htmlBrush“ SourceName=“wb“ />
</Rectangle.Fill>
</Rectangle>
</Grid>
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Kapitola 5: Novinky Silverlight 4 – tvorba biznis aplikácií
Nové črty verzie 4 posúvajú Silverlight ako platformu vhodnú pre graficky bohaté „biznis aplikácie“.

Podpora tlačiarne
Do tejto kategórie je možné zaradiť podporu tlače. Pre tento účel je k dispozícii trieda PrintDocument
z menného priestoru System.Windows.Printing:
PrintDocument doc = new PrintDocument();
doc.Print(„Sample Document“);

Editovanie „bohatého“ (formátovaného) textu
Pre komplexnú prácu s formátovaným textom, teda nielen na jeho zobrazenie, ale aj editovanie slúži prvok
RichTextBox. Vo verzii Beta sa tento prvok nazýval RichTextArea. Pomocou klávesových skratiek je možné
priamo ovládať funkcie pre formátovanie textu, prípadne jeho kopírovanie do schránky. Podporuje aj udalosti
generované myšou. Tieto vlastnosti ho priam predurčujú pre tvorbu editačných okien. Pre ilustráciu uvádzame
príklad jednoduchého výpisu formátovaného textu:
<Grid x:Name=“LayoutRoot“ Background=“White“>
<RichTextBox VerticalScrollBarVisibility=“Auto“>
<Paragraph>Normálny text <Bold>formátovaný text (hrubé písmo) -</Bold>
znovu normálne.
</Paragraph>
</RichTextBox>
</Grid>

Príklad formátovania textu v prvku RichTextBox

Po spustení aplikácie je možné zobrazený text editovať, prípadne so znalosťou klávesových skratiek aj
preformátovať, nakoľko prvok RichTextBox má všetky funkcie potrebné pre tento účel implementované. Je to
logické, pretože požiadavky na dizajn a filozofiu ovládania editovania sú rôzne v závislosti od oblasti nasadenia.
Do aplikácie je potrebné pridať ovládacie prvky a doprogramovať ich funkcionalitu, napríklad zmenu fontu,
farby, ukladanie textu do súboru a podobne. Napríklad:
<Grid x:Name=“LayoutRoot“ Background=“White“>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height=“30“ />
<RowDefinition Height=“*“ />
</Grid.RowDefinitions>
<StackPanel Name=“stackPanel1“ Orientation=“Horizontal“>
<Button x:Name=“btBold“ Content=“Hrubé“ Height=“20“ Width=“60“
Click=“btBold_Click“ />
<Button x:Name=“btItal“ Content=“Šikmé“ Height=“20“ Width=“60“
Click=“btItal_Click“ />
<Button x:Name=“btZmena“ Content=“Zmena“ Margin=“20,0“ Height=“20“
Width=“60“
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Click=“btZmena_Click“ />
</StackPanel>
<RichTextBox x:Name=“rta“ Grid.Row=“1“ TextWrapping=“Wrap“ IsReadOnly=“False“>
<Paragraph x:Name=“N1“ FontFamily=“Arial“ FontSize=“36“ FontWeight=“Bold“
TextAlignment=“Center“ >
Nadpis
<LineBreak />
</Paragraph>
<Paragraph x:Name=“P1“ FontFamily=“Georgia“ FontSize=“14“
TextAlignment=“Left“>
Bežný text normálnym písmom. <LineBreak />
<Italic> Text šikmým písmom (italic) </Italic> <LineBreak />
<Bold> Text hrubým písmom </Bold>
<LineBreak />
<Run x:Name=“run1“ Text=“Tento text sa programovo zmení,“ />
</Paragraph>
</RichTextBox>
</Grid>

C#:
private void btBold_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (!string.IsNullOrEmpty(rta.Selection.Text))
{
rta.Selection.SetPropertyValue(
TextElement.FontWeightProperty, FontWeights.Bold);
}
}
private void btItal_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (!string.IsNullOrEmpty(rta.Selection.Text))
{
rta.Selection.SetPropertyValue(
TextElement.FontStyleProperty, FontStyles.Italic);
}
}
private void btZmena_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
run1.Text = „Dynamická zmena časti textu“;
run1.FontSize = 22;
run1.FontWeight = FontWeights.Bold;
}
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Jednoduchý textový editor

Príklad iného dizajnu je na ďalšom obrázku.

Príklad dizajnu ovládacích prvkov textového editora vybudovaného na báze prvku RichTextBox

Kopírovanie údajov cez schránku
Možnosť využívať schránku (v originálnej terminológii clipboard) vo verzii Silverlight 4 posúva Silverlight
aplikácie o hodne veľký krok bližšie k funkcionalite klasických desktopových aplikácií. V príklade bude ukázané
využitie schránky na dvoch oknách vytvorených pomocou prvkov RichTextBox, pričom v jednom bude text
a bude ho možné kopírovať do druhého. Pre kopírovanie textu a jeho vkladanie budú pre začiatok slúžiť dve
tlačidlá.
<Grid x:Name=“LayoutRoot“ Background=“White“>
<Grid.RowDefinitions>
<RowDefinition Height=“6*“ />
<RowDefinition Height=“1*“ />
</Grid.RowDefinitions>
<Grid.ColumnDefinitions>
<ColumnDefinition Width=“1*“ />
<ColumnDefinition Width=“1*“ />
</Grid.ColumnDefinitions>
<RichTextBox Name=“rtaLavy“ Grid.Column=“0“ Grid.Row=“0“ Margin=“5“
TextWrapping=“Wrap“ />
<RichTextBox Name=“rtaPravy“ Grid.Column=“1“ Grid.Row=“0“ Margin=“5“
TextWrapping=“Wrap“/>
<Button x:Name=“btCopy“ Content=“Kopiruj“ Grid.Column=“0“ Grid.Row=“1“
Click=“btCopy_Click“ />
<Button x:Name=“btPaste“ Content=“vloz“ Grid.Column=“1“ Grid.Row=“1“
Click=“btPaste_Click“ />
</Grid>
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V kóde naplníte ľavé okno pracovným textom, a obslúžite udalosti stlačenia tlačidiel:
string sText = „ Just a few months after Silverlight version 3.0, „ +
„ the team is ready with the first public beta of version 4.0 which, „ +
„ as you will read, it presents a wealth of interesting news.,“;

public MainPage()
{
InitializeComponent();
rtaLavy.Selection.Text = sText;
}

private void btCopy_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Clipboard.SetText(rtaLavy.Selection.Text);
}
private void btPaste_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
rtaPravy.Selection.Text = Clipboard.GetText();
}

Z bezpečnostných dôvodov musí používateľ prístup Silverlight aplikácie k schránke najskôr povoliť.

Dialóg pre povolenie využívania schránky Silverlight aplikáciou

Aplikácia pre otestovanie funkcionality schránky

Špecializované tlačidlá pre kopírovanie určite nie sú zbytočné, hlavne ak chcete pri kopírovaní z/do schránky
implementovať nejakú rozšírenú funkcionalitu. V príklade ukážeme programový prístup ku schránke.
Naprogramujeme kontrolu, či bol pre kopírovanie do schránky vybraný nejaký text:
private void btCopy_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (rtaLavy.Selection.Text.Length > 0)
{
Clipboard.SetText(rtaLavy.Selection.Text);
}
else
{
MessageBox.Show(„Nie je vybraný text pre kopírovanie.“);
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}
}
private void btPaste_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (Clipboard.ContainsText())
{
rtaPravy.Selection.Text = Clipboard.GetText();
}
else
{
MessageBox.Show(„Schránka neobsahuje text pre vloženie.“);
}
}

Drag and Drop
Tvorcovia grafických interaktívnych aplikácií určite ocenia funkciu drag and drop, pomocou ktorej je možné
premiestňovať prvky na ploche Silverlight aplikácie. Túto novinku je možné zaradiť aj do skupiny vlastností
podporujúcich atraktívny vzhľad aplikácie, ale vynikajúce uplatnenie nájde aj v biznis aplikáciách, napríklad
pri vizuálnom presúvaní dokumentov. Význam tejto novinky sa naplno prejaví v nových počítačoch určených
pre Windows 7 s podporou multidotykovej obrazovky. Umožní napríklad vytvorenie aplikácií pre intuitívne
usporiadanie fotografií ich presúvaním, zväčšovanie, či zmenšovanie pomocou približovania a odďaľovania
palca a ukazováka.
Návrh prezentačnej vrstvy v XAML kóde bude jednoduchý. Vystačíte s grafickým kontajnerom Canvas. Jeho
vlastnosť AllowDrop je potrebné nastaviť na hodnotu True:
<Grid x:Name=“LayoutRoot“ Background=“White“>
<Canvas Name=“Plocha“ Background=“Azure“ AllowDrop=“True“ Drop=“Plocha_Drop“ />
</Grid>

Do kódu v súbore MainPage.xaml.cs je potrebné pridať odkazy na namespace:
using System.IO;
using System.Windows.Media.Imaging;

V príklade budeme postupovať štruktúrovane a kód pre vytvorenie obrázka, teda objektu typu Image
prostredníctvom triedy BitmapImage zapuzdríme do procedúry:
private Image Obrazok(FileInfo droppedFile)
{
FileStream fileStream = droppedFile.OpenRead();
{
BitmapImage bi = new BitmapImage();
bi.SetSource(fileStream);
Image img = new Image()
{
Source = bi, Width = 200, Margin = new Thickness(5.0)
};
return img;
}
}
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Jadro kódu procedúry pre obsluhu udalosti Drop bude:
private void Plocha_Drop(object sender, DragEventArgs e)
{
FileInfo[] droppedFiles = e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop) as FileInfo[];
foreach (FileInfo droppedFile in droppedFiles)
{
Border bdRamik = new Border()
{
Child = Obrazok(droppedFile),
};
Plocha.Children.Add(bdRamik);
}
}

Test funkčnosti aplikácie – presun obrázka z aplikácie Windows Internet Explorer na plochu Silverlight aplikácie

Zatiaľ platí, že „za málo peňazí (námahy) málo muziky (funkcionality)“. Obrázok sa bez ohľadu na to, kde ho
pustíte umiestni do ľavého horného rohu, a ak na plochu Silverlight aplikácie presuniete iný typ dokumentu než
obrázok, dôjde k pádu aplikácie. Aby ste tomu zabránili dorobte kontrolu prípony súboru, ktorý sa chystáte
presunúť na plochu Silverlight aplikácie. Bude to samostatná procedúra, pričom v prípone akceptuje veľké aj
malé písmená:
private bool KontrolaTypu(string pripona)
{
return (pripona.Equals(„.jpg“, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)
|| pripona.Equals(„.jpeg“, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)
|| pripona.Equals („.png“, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase));
}

Aby sa obrázok umiestnil presne tam kam ho „pustíte“, je potrebné v obslužnej procedúre získať súradnice
vzťažného bodu:
Point dropPoint = e.GetPosition(canPodlozka);

Nielen pre efekt ale v očakávaní dorobenia ďalšej funkcionality (presun objektov) bude obrázok umiestnený
do rámika, ktorý sa zviditeľní, keď sa naň umiestni kurzor myši. Preto je potrebné vytvoriť objekty Brush pre
orámovanie farebným rámikom a priesvitným rámikom:
private SolidColorBrush brVyber = new SolidColorBrush(Colors.Blue);
private SolidColorBrush brNormal = new SolidColorBrush(Colors.Transparent);
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Zmena farby rámika bude v obslužných procedúrach pre umiestnenie kurzora myši nad obrázok, prípadne
opustenie tejto oblasti:
void image_MouseLeave(object sender, MouseEventArgs e)
{
(sender as Border).Background = brNormal;
}
void image_MouseEnter(object sender, MouseEventArgs e)
{
(sender as Border).Background = brVyber;
}

Jeden riadok kódu navyše zariadi, že po umiestnení kurzora myši nad obrázok sa do tooltipu vypíše názov
dokumentu:
ToolTipService.SetToolTip(bdRamik, droppedFile.Name);

Ako to celé funguje a ako sú tieto obslužné procedúry deklarované v procese dynamického vytvorenia rámika
s obrázkom najlepšie pochopíte z kompletného výpisu obslužnej procedúry:
private SolidColorBrush brVyber = new SolidColorBrush(Colors.Blue);
private SolidColorBrush brNormal = new SolidColorBrush(Colors.Transparent);
private void Plocha_Drop(object sender, DragEventArgs e)
{
FileInfo[] droppedFiles = e.Data.GetData(DataFormats.FileDrop) as FileInfo[];
foreach (FileInfo droppedFile in droppedFiles)
{
if (KontrolaTypu(droppedFile.Extension))
{
Point dropPoint = e.GetPosition(Plocha);
Border bdRamik = new Border()
{
Child = Obrazok(droppedFile), Background = brNormal,
Margin = new Thickness(10.0), Cursor = Cursors.Hand,
};
bdRamik.SetValue(Canvas.LeftProperty, dropPoint.X);
bdRamik.SetValue(Canvas.TopProperty, dropPoint.Y);
ToolTipService.SetToolTip(bdRamik, droppedFile.Name);
bdRamik.MouseEnter += new MouseEventHandler(image_MouseEnter);
bdRamik.MouseLeave += new MouseEventHandler(image_MouseLeave);
Plocha.Children.Add(bdRamik);
}
}
}
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Aplikácia po úpravách umožňuje položiť obrázok na ľubovoľné miesto, obrázok nad ktorým je kurzor sa orámuje a v tooltipe
sa vypíše názov súboru dokumentu, ktorý bol presunutý na plochu aplikácie.

Pre naštudovanie kompletnej funkcionality odporúčame prejsť si príklad Scrapbook, ktorý demonštrovala Karen
Corby na konferencii PDC. Zdrojovku nájdete na jej blogu:
http://scorbs.com/2009/11/19/pdc-session-silverlight-4-beta-overview/

Príklad Scrapbook

Projekt typu Silverlight Data-driven Application (MVVM)
Projekt typu MVVM je možné vytvoriť v návrhovom prostredí Expression Blend 4. Pod touto záhadnou skratkou
sa skrýva nemenej záhadný (aspoň na prvý pohľad) pojem Model – View – ViewModel:

Vytvorenie MVVM projektu v prostredí Expression Blend 4
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Kapitola 6: Posielanie správ medzi Silverlight aplikáciami
Jednou z kľúčových čŕt webu novej generácie a sociálnych sietí je komunikácia. Silverlight 4 umožňuje
posielanie správ medzi aplikáciami pomocou objektu LocalMessageSender.
Na demonštrovanie možností posielania správ medzi Silverlight aplikáciami je logicky potrebné vytvoriť dve
aplikácie, ktoré budú vzájomne komunikovať.
XAML kód aplikácie pre vysielanie obsahuje tlačidlo pre odoslanie správy a prvok typu TextBox pre
zobrazovanie aktuálneho stavu:
<Grid x:Name=“LayoutRoot“ Background=“White“>
<StackPanel>
<StackPanel Orientation=“Horizontal“ >
<TextBlock Text=“Vysielanie“ FontSize=“30“ />
<Button x:Name=“btAkcia“ Height=“30“ Margin=“20“ Click=“btAkcia_Click“ />
</StackPanel>
<TextBlock x:Name=“vystup“ />
</StackPanel>
</Grid>

Správy sa posielajú nielen v obsluhe stlačenia tlačidla, ale aj v konštruktore. Takto môže aplikácia „oznámiť“, že
bola spustená a je pripravená na komunikáciu:
using System.Windows.Messaging;
private LocalMessageSender messageSender;
private int nSprava = 1;
public MainPage()
{
InitializeComponent();
AktualizaceTlacidla();
messageSender = new LocalMessageSender(„receiver“, LocalMessageSender.Global);
messageSender.SendCompleted += ms_SendCompleted;
SendMessage(„Správa z konštruktora“);
}
private void AktualizaciaTlacidla()
{
btAkce.Content = „Vyšli správu ‚číslo „ + nSprava + „‘“;
}

private void btAkcia_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
SendMessage(„číslo „ + nSprava);
nSprava++;
AktualizaciaTlacidla();
}
private const int MAX_ATTEMPTS = 10000;
private int attempt = 1;
private void SendMessage(string message)
{
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messageSender.SendAsync(message, attempt);
}
private void ms_SendCompleted(object sender, SendCompletedEventArgs e)
{
if (e.Error != null)
{
LogError(e);
attempt++;
if (attempt > MAX_ATTEMPTS)
{
vystup.Text = „Nie je možné vyslať správu.“;
return;
}
SendMessage(e.Message);
return;
}
vystup.Text =
„Message: „ + e.Message + Environment.NewLine +
„Attempt „ + (int)e.UserState +
„ completed.“ + Environment.NewLine +
„Response: „ + e.Response + Environment.NewLine +
„ReceiverName: „ + e.ReceiverName + Environment.NewLine +
„ReceiverDomain: „ + e.ReceiverDomain;
attempt = 1;
}
private void LogError(SendCompletedEventArgs e)
{
System.Diagnostics.Debug.WriteLine(
„CHYBA {0}: {1}: {2}“, (int)e.UserState,
e.Error.GetType().ToString(), e.Error.Message);
}

Úlohou druhej aplikácie je príjem a zobrazovanie prijatých správ.
XAML:
<Grid x:Name=“LayoutRoot“ Background=“White“>
<StackPanel >
<TextBlock Text=“Príjem“ FontSize=“20“ />
<TextBlock x:Name=“vystup“/>
</StackPanel>
</Grid>

V kóde je potrebné ošetriť potenciálne chybové stavy, napríklad viacnásobné spustenie aplikácie:
public MainPage()
{
InitializeComponent();
LocalMessageReceiver messageReceiver =
new LocalMessageReceiver(„receiver“,
ReceiverNameScope.Global, LocalMessageReceiver.AnyDomain);
messageReceiver.MessageReceived += mr_MessageReceived;
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try
{
messageReceiver.Listen();
}
catch (ListenFailedException)
{
vystup.Text = „Nie je možné prijímať správy.“ + Environment.NewLine
„Je spustená iná prijímacia aplikácia s názvom ‚receiver‘.“;
}
}
private void mr_MessageReceived(object sender, MessageReceivedEventArgs e)
{
e.Response = „response to „ + e.Message;
vystup.Text =
„Message: „ + e.Message + Environment.NewLine +
„NameScope: „ + e.NameScope + Environment.NewLine +
„ReceiverName: „ + e.ReceiverName + Environment.NewLine +
„SenderDomain: „ + e.SenderDomain + Environment.NewLine +
„Response: „ + e.Response;
}
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Kapitola 7: Biznis aplikácia využívajúca WCF RIA Services
Ak sa pre podnikovú aplikáciu využije distribuovaná architektúra s využitím Internetu ako distribučného média
je potrebné použiť vhodné prezentačné rozhranie typu RIA (Rich Internet Application), teda klientske aplikácie,
ktorých funkcionalita sa približuje ku komfortu desktopových aplikácií.
Medzi typické črty biznis aplikácií patrí viacvrstvová architektúra a z nej vyplývajúca komunikácia aplikácie so
serverovými vrstvami na pozadí. Naprogramovať takúto komunikáciu je však veľmi náročná úloha. Podstatne
ju môže zjednodušiť medzivrstva WCF RIA Services, s jej využitím sa viacvrstvové aplikácie vytvárajú rovnako
jednoducho ako dvojvrstvové. Modulárne aplikácie je možné vytvárať s využitím Managed Extensibility
Framework (MEF). MEF umožňuje dynamicky aktualizovať aj rozsiahle Silverlight projekty obsahujúce viac XAP
súborov. V XAP súbore je binárna reprezentácia Silverlight aplikácie.
Vo vývojovom prostredí Visual Studio 2010 vytvorte projekt typu Silverlight Business Application. Tento
projekt je vizuálne veľmi podobný projektu typu Silverlight Navigation Application, ktorý však nemá referenciu
na WCF RIA Services a nemá ani implementovanú logiku pre autentifikáciu a autorizáciu používateľov.

Vytvorenie dátového modelu
Jednou z hlavných úloh akejkoľvek aplikácie, ktorá má prívlastok „Biznis“ je práca s údajmi. Aplikácia bude
využívať prístup k údajom prostredníctvom technológie ADO.NET Entity Framework. Použité budú údaje
z cvičnej databázy servera SQL Server 2008 s názvom AdventureWorks2008, konkrétne tabuľka Person. Cvičná
databáza je k dispozícii na webe CodePlex http://www.codeplex.com/MSFTDBProdSamples/Release/
ProjectReleases.aspx?ReleaseId=4004.
Pomocou kontextového menu Add, New Item aplikovaného na webovú aplikáciu (položka projektu s príponou
.web) pridajte šablónu ADO.NET Entity Data Model. Model pomenujte napríklad PersonModel.edmx.

Pridanie šablóny ADO.NET Entity Data modelu
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Dátový model bude generovaný z databázy pod správou databázového servera SQL Server 2008.

Generovanie modelu na základe údajov z databázy

V nasledujúcom kroku sa vytvorí pripojenie na databázu. Pripojovací reťazec v našom prípade bol:
metadata=res://*/HR.csdl|res://*/HR.ssdl|res://*/HR.msl;provider=System.
Data.SqlClient;provider connection string=“Data Source=LL-PC;Initial
Catalog=AdventureWorks2008;Integrated Security=True“

Vytvorenie pripojenia na databázu AdventureWorks2008

Dátový model v tomto príklade bude založený na jedinej tabuľke Person zo schémy Person. Ak model obsahuje
viac relačne zviazaných databázových tabuliek, je možné definovať relačné väzby, ktoré sa automaticky stanú
súčasťou modelu.

Výber objektov v databáze
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Údaje o modeli sa zapíšu aj do súboru web.config:
<connectionStrings>
<add name=“AdventureWorks2008Entities“
connectionString=“metadata=res://*/PersonModel.csdl|res://*/
PersonModel.ssdl|res://*/PersonModel.msl;
provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;
Data Source=LL-PC;Initial Catalog=AdventureWorks2008;
Integrated Security=True;MultipleActiveResultSets=True&quot;“
ň
providerName=“System.Data.EntityClient“ />
</connectionStrings>

ň

Grafická interpretácia dátového modelu v tomto prípade pozostáva len z jedinej tabuľky

Vytvorenie Domain Service Class
Dátové služby umožňujú webovým aplikáciám sprostredkovanie prístupu k údajom cez HTTP protokol. Na
platforme .NET je na klientskej strane dostupná trieda Domain Service Class. Prostredníctvom doménovej
dátovej služby je možné získať dáta priamo v objektovej podobe, takže nie je potrebné parsovať XML formát.
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Do projektu pridajte šablónu Domain Service Class:

Pridanie šablóny Domain Service Class

V dialógu Add New Domain Service Class označte v zozname entitu Person. Zároveň začiarknite voľby
Enable editing, Generate associated classes for metadata a Enable client access.
Aby sa vám zobrazila tabuľka Person v zozname entít, pred vytvorením novej triedy doménovej služby
najskôr preložte a zostavte projekt.

Konfigurácia Domain Service Class

Vytvorí sa trieda, kde sú implementované metódy pre pridanie, editovanie a vymazanie záznamu:
[EnableClientAccess()]
public class AwDomainService : LinqToEntitiesDomainService<AdventureWorks2008Entities>
{
// TODO: Consider
// 1. Adding parameters to this method and constraining returned results, and/or
// 2. Adding query methods taking different parameters.
public IQueryable<Person> GetPerson()
{
return this.ObjectContext.Person;
}
public void InsertPerson(Person person)
{
if ((person.EntityState != EntityState.Added))
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{
if ((person.EntityState != EntityState.Detached))
{
this.ObjectContext.ObjectStateManager.ChangeObjectState(person,
EntityState.Added);
}
else
{
this.ObjectContext.AddToPerson(person);
}
}
}
public void UpdatePerson(Person currentPerson)
{
if ((currentPerson.EntityState == EntityState.Detached))
{
this.ObjectContext.AttachAsModified(currentPerson,
this.ChangeSet.GetOriginal(currentPerson));
}
}
public void DeletePerson(Person person)
{
if ((person.EntityState == EntityState.Detached))
{
this.ObjectContext.Attach(person);
}
this.ObjectContext.DeleteObject(person);
}
}

Okrem štandardnej metódy pre prístup k údajom môžete vytvoriť metódy pre utriedenie, prípadne pre
filtrovaný prístup k údajom:
public IQueryable<Person> GetPerson()
{
return this.ObjectContext.Person.OrderBy(e => e.LastName );
}
public IQueryable<Person> GetPerson()
{
return this.ObjectContext.Person.Where(e => e.EmailPromotion == 2);
}

Všimnite si, že v priečinku Services pribudol nielen súbor DomainService.cs, obsahujúci službu, ale aj súbor
DomainService.metadata.cs, ktorý obsahuje metadáta, teda štruktúru údajov, kde sú definované jednotlivé
atribúty a ich dátové typy:
internal sealed class PersonMetadata
{
// Metadata classes are not meant to be instantiated.
private PersonMetadata()
{
}
public string AdditionalContactInfo;
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public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public
public

int BusinessEntityID;
string Demographics;
int EmailPromotion;
string FirstName;
string LastName;
string MiddleName;
DateTime ModifiedDate;
bool NameStyle;
string PersonType;
Guid rowguid;
string Suffix;
string Title;

}

Komunikácia medzi aplikáciou na klientskej strane a webovou službou je pomocou protokolu SOAP, nakoľko
webová služba bola vytvorená ako Silverlight enabled, teda s plnou podporou LINQ.NET frameworku.
Komunikácia prebieha prostredníctvom šifrovaného protokolu.

Navigačná štruktúra v súbore MainPage.xaml
Stránku pre zobrazenie údajov Osoby.xaml pridajte do projektu prostredníctvom položky kontextového menu
Add New Item, aplikovanú na zložku Views. Použite šablónu Silverlight Page. Dominantným prvkom
stránky bude prvok DataGrid pre zobrazenie údajov vo forme tabuľky. Aby sa stránka sprístupnila, je potrebné
pridať odkaz na hlavnú stránku Silverlight aplikácie MainPage.xaml. Pre pridanie ďalšieho tlačidla, ktoré bude
situované medzi tlačidlami Home a About, je potrebné pridať objekt HyperlinkButton a kvôli zachovaniu úpravy
aj oddeľovací obdĺžnik:
<HyperlinkButton x:Name=“Link3“ Style=“{StaticResource LinkStyle}“
NavigateUri=“/Person“
TargetName=“ContentFrame“ Content=“{Binding Path=ApplicationStrings.
PersonPageTitle,
Source={StaticResource ResourceWrapper}}“/>
<Rectangle x:Name=“Divider3“ Style=“{StaticResource DividerStyle}“/>

Pri úprave navigačnej štruktúry je dobrá príležitosť upraviť šablónu aplikácie, kde sú po vytvorení projektu len
všeobecné údaje a texty, všetko v angličtine. Všetky textové reťazce sú v zdrojoch a na XAML stránkach sú len
odkazy. Napríklad názov aplikácie je definovaný v súbore MainPage.xaml prepojením na zdroje:
<TextBlock x:Name=“ApplicationNameTextBlock“
Style=“{StaticResource ApplicationNameStyle}“
Text=“{Binding ApplicationStrings.ApplicationName,
Source={StaticResource ResourceWrapper}}“/>

Názvy je možné editovať v priečinku Assets, podpriečinku Resources v súbore ApplicationStrings.resx.
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Textové reťazce využívané šablónou aplikácie

Zadajte hodnotu parametra PersonPageTitle, ako textový reťazec „Pracovníci“. Pre zaujímavosť sú šablóny
takzvaných bezpečnostných otázok, ktoré sa využijú v prípade ak používateľ zabudol heslo, v súbore
SecurityQuestions.resx.

Stránka pre zobrazenie údajov I:
Visual Studio 2010 umožňuje vytvoriť potrebnú štruktúru pre zobrazenie údajov poskytovaných cez
Domain Service Class na jediný úkon dragg and drop, no pre pochopenie princípu odporúčame v prvom
príklade vytvoriť prvky pre zobrazenie údajov manuálne.
Stránka Osoby.xaml bude tvorená kontajnerovým prvkom StackPanel, ktorý bude radiť prvky v ňom
zapuzdrené vertikálne. Nakoľko však na tejto stránke bude zobrazený zoznam zamestnancov, ktorý môže
byť pomerne dlhý, takže sa na stránku nemusí vojsť celý, preto je potrebné zaistiť možnosť rolovania obsahu
pomocou prvku ScrollViewer.
Prvok DataGrid je potrebné pridať na vhodné miesto pomocou vizuálneho návrhu, teda presunutím jeho
symbolu z okna Toolbox. Pri tomto úkone sa totiž do projektu pridajú odkazy na System.Windows.Controls.
Data:
<ScrollViewer BorderThickness=“0“ VerticalScrollBarVisibility=“Auto“
Padding=“12,0,12,0“ Margin=“-12“>
<StackPanel Margin=“0,12,0,12“ Orientation=“Vertical“ >
<TextBlock Text=“HR - Osoby“
Style=“{StaticResource HeaderTextStyle}“/>
<my:DataGrid x:Name=“dgPerson“></my:DataGrid>
</StackPanel>
</ScrollViewer>

Vyskúšanie vizuálneho vzhľadu a fungovania navigácie

Do súboru Osoby.xaml.cs je potrebné pridať referencie:
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using LudskeZdroje.Web;
using System.Windows.Ria;

Kód pre zobrazenie údajov bude v obslužnej procedúre spustenej po úspešnom zavedení stránky (udalosť
Loaded). Ako zdroj údajov pre DataGrid bude použitá metóda GetEmployeeQuery triedy Domain Service Class:
public Employee()
{
InitializeComponent();
Loaded += new RoutedEventHandler(Osoby_Loaded);
}
void Osoby_Loaded(object sender, RoutedEventArgs e)
{
DomainService1 ctx = new DomainService1();
dgPerson.ItemsSource = ctx.Persons;
ctx.Load(ctx.GetPersonQuery());
}

Zobrazenie údajov z databázovej tabuľky

Možno ste sa po spustení aplikácie v prvom okamihu zľakli, že aplikácia nefunguje správne, pretože sa
najskôr zobrazila len prázdna tabuľka a až po malej chvíli sa zaplnila údajmi. Je to spôsobené asynchrónnym
spracovaním, nakoľko údaje boli získané pomocou WCF služby.

Prístup k údajom cez DomainDataSource
V predchádzajúcej stati bolo potrebné implementovať metódy pre načítanie požadovaných údajov, načítanie
utriedených údajov... proste pre každý pohľad na údaje bolo potrebné pridať ďalší kód. Oveľa flexibilnejší je
prístup cez DomainDataSource.
Do projektu na stránku Produkty.xaml je potrebné pridať prvok DomainDataSource. Najjednoduchšie ho
pridáte cez toolbox. V kontextovom menu toolboxu vyberte položku Choose Items… V dialógu Choose
Toolbox Items, v záložke Silverlight Components označte položky DomainDataSource a DataPager.
Ak tieto položky nie sú v zozname komponentov zobrazené, čo nastane v prípade ak tento projekt vyvíjate
prvý krát, je potrebné pomocou tlačidla Browse pridať knižnicu System.Windows.Controls.Ria. Implicitne je táto
knižnica v podpriečinku:
%ProgramFiles%\Microsoft SDKs\RIA Services\v1.0\Libraries\Silverlight
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Do XAMl stránky bude pridaný nový namespace:
xmlns:my1=“clr-namespace:System.Windows.Controls;assembly=System.Windows.Controls.Ria“

Výber komponentu DomainDataSource do toolboxu

Taktiež je potrebné pridať namespace na testovaciu ASP.NET webovú aplikáciu, v ktorej je kód služby:
xmlns:ds=“clr-namespace:BiznisLudia.Web „
<my1:DomainDataSource x:Name=“personDataSource“
LoadSize=“20“ QueryName=“GetPerson“ AutoLoad=“True“>
<my1:DomainDataSource.DomainContext>
<ds:DomainService1 />
</my1:DomainDataSource.DomainContext>
</my1:DomainDataSource>

Reťazec parametrov charakterizujúci doménový dátový zdroj:
LoadSize=“20“ x:Name=“personDataSource“ QueryName=“GetPerson“

by sa dal jednoducho slovne interpretovať: „Daj mi 20 záznamov z dátového zdroja personDataSource, pričom
sa využije preddefinovaný dopyt v metóde GetPerson“.
Ešte je potrebné pripojiť na tento dátový zdroj zobrazovací prvok DataGrid. Funkčný blok jadra XAML kódu
bude:
<my:DataGrid x:Name=“dgPerson“ MinHeight=“100“ IsReadOnly=“True“ Height=“Auto“
ItemsSource=“{Binding Data, ElementName= personDataSource}“/>

Výsledok je vizuálne aj funkčne prakticky rovnaký.
Kód pre definovanie dátového zdroja v súbore Employee.xaml.cs už nie je potrebný a môžete ho vymazať,
alebo dať do komentára.

Stránka pre zobrazenie údajov II:
Ako sme avizovali, Visual Studio 2010 umožňuje v režime vizuálneho návrhu vytvoriť tabuľku pre
zobrazenie údajov poskytovaných cez Domain Service Class na jediný úkon dragg and drop.
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V menu Data nástroja Visual Studio aktivujte položku Show Data Sources a následne z tohto okna, ktoré sa
zobrazí v ľavej časti pracovnej obrazovky na plochu stránky presuňte položku Person:

Vizuálny návrh zobrazenia údajov

Do XAML stránky bude ako odozva na tento jeden jediný úkon automaticky pridaný kompletný kód pre
zobrazenie údajov:
<riaControls:DomainDataSource AutoLoad=“True“ Height=“0“
LoadedData=“personDomainDataSource_LoadedData“
Name=“personDomainDataSource“ QueryName=“GetPersonQuery“ Width=“0“>
<riaControls:DomainDataSource.DomainContext>
<my:DomainService1 />
</riaControls:DomainDataSource.DomainContext>
</riaControls:DomainDataSource>
<data:DataGrid AutoGenerateColumns=“False“ Height=“200“
HorizontalAlignment=“Left“
ItemsSource=“{Binding ElementName=personDomainDataSource, Path=Data}“
Margin=“72,60,0,0“ Name=“personDataGrid“
RowDetailsVisibilityMode=“VisibleWhenSelected“
VerticalAlignment=“Top“ Width=“400“>
<data:DataGrid.Columns>
<data:DataGridTextColumn x:Name=“additionalContactInfoColumn“
Binding=“{Binding Path=AdditionalContactInfo}“
Header=“Additional Contact Info“ Width=“SizeToHeader“ />
<data:DataGridTextColumn x:Name=“businessEntityIDColumn“
Binding=“{Binding Path=BusinessEntityID}“
Header=“Business Entity ID“ Width=“SizeToHeader“ />
<data:DataGridTextColumn x:Name=“demographicsColumn“
Binding=“{Binding Path=Demographics}“
Header=“Demographics“ Width=“SizeToHeader“ />
<data:DataGridTextColumn x:Name=“emailPromotionColumn“
Binding=“{Binding Path=EmailPromotion}“
Header=“Email Promotion“ Width=“SizeToHeader“ />
<data:DataGridTextColumn x:Name=“firstNameColumn“
Binding=“{Binding Path=FirstName}“
Header=“First Name“ Width=“SizeToHeader“ />
<data:DataGridTextColumn x:Name=“lastNameColumn“
Binding=“{Binding Path=LastName}“
Header=“Last Name“ Width=“SizeToHeader“ />
<data:DataGridTextColumn x:Name=“middleNameColumn“
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Binding=“{Binding Path=MiddleName}“
Header=“Middle Name“ Width=“SizeToHeader“ />
<data:DataGridTemplateColumn x:Name=“modifiedDateColumn“
Header=“Modified Date“ Width=“SizeToHeader“>
<data:DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
<DataTemplate>
<controls:DatePicker SelectedDate=“{Binding
Path=ModifiedDate, Mode=TwoWay, ValidatesOnExceptions=true,
NotifyOnValidationError=true}“ />
</DataTemplate>
</data:DataGridTemplateColumn.CellTemplate>
</data:DataGridTemplateColumn>
<data:DataGridCheckBoxColumn x:Name=“nameStyleColumn“
Binding=“{Binding Path=NameStyle}“
Header=“Name Style“ Width=“SizeToHeader“ />
<data:DataGridTextColumn x:Name=“personTypeColumn“
Binding=“{Binding Path=PersonType}“
Header=“Person Type“ Width=“SizeToHeader“ />
<data:DataGridTextColumn x:Name=“rowguidColumn“
Binding=“{Binding Path=rowguid}“
Header=“rowguid“ Width=“SizeToHeader“ />
<data:DataGridTextColumn x:Name=“suffixColumn“
Binding=“{Binding Path=Suffix}“
Header=“Suffix“ Width=“SizeToHeader“ />
<data:DataGridTextColumn x:Name=“titleColumn“
Binding=“{Binding Path=Title}“ Header=“Title“ Width=“SizeToHeader“ />
</data:DataGrid.Columns>
</data:DataGrid>

Utriedenie a filtrovanie údajov
Využitie zdroja údajov typu DomainDataSource poskytuje efektívne prostriedky pre utriedenie a filtrovanie
údajov. Aby bolo možné tieto funkcie využívať, je potrebná referencia na namespace:
xmlns:riadata=“clr-namespace:System.Windows.Data;assembly=System.Windows.Controls.Ria“

Pre utriedenie je potrebné pridať deskriptory definujúce utriedenie údajov. Napríklad:
<riacontrols:DomainDataSource.SortDescriptors>
<riadata:SortDescriptor
PropertyPath=“LastName“
Direction=“Ascending“ />
</riacontrols:DomainDataSource.SortDescriptors>

Pre filtrovanie údajov je potrebné vytvoriť vhodné používateľské rozhranie pre definovanie podmienky:
<StackPanel Orientation=“Horizontal“
HorizontalAlignment=“Right“
Margin=“0,-16,0,0“>
<TextBlock VerticalAlignment=“Center“
Text=“Email promotion:“ />
<TextBox x:Name=“tbPromotion“ Width=“75“ Text=“0“/>
</StackPanel>
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Deskriptor filtra prostredníctvom elementbindingu využíva údaj v prvku TextBox pre definovanie podmienky:
<riacontrols:DomainDataSource.FilterDescriptors>
<riadata:FilterDescriptorCollection>
<riadata:FilterDescriptor
PropertyPath=“EmailPromotion“
Operator= „IsEqualTo“>
<riacontrols:ControlParameter
ControlName=“tbPromotion“ PropertyName=“Text“
RefreshEventName=“TextChanged“ />
</riadata:FilterDescriptor>
</riadata:FilterDescriptorCollection>
</riacontrols:DomainDataSource.FilterDescriptors>

Stránkovanie údajov
Pre zobrazenie väčšieho množstva záznamov je vhodné zobraziť údaje na viacerých stránkach.
Na stránku Person.xaml je potrebné pridať prvok DataPager. Prvok pre stránkovanie je najlepšie umiestniť pod
prvok DataGrid. Počet záznamov na stránke je daný parametrom PageSize:
<my:DataPager PageSize=“5“ Source=“{Binding Data,
ElementName= personDomainDataSource }“
Margin=“0,-1,0,0“></my:DataPager>

Zobrazenie údajov vo forme master – detail
Ak má záznam veľa atribútov, môže byť výhodné zobraziť len záhlavie a ostatné relevantné atribúty aktuálne
vybratého záznamu zobraziť pomocou samostatného formulára. Väčšinou sa jednotlivé atribúty zobrazujú pod
sebou v dvojstĺpcovej tabuľke názov atribútu – hodnota atribútu.
Všimnite si, že v okne Data Sources je možné atribút Person rozvinúť a zobraziť nielen vo forme DataGridu, ale
aj v detailnom zobrazení.

Detailné zobrazenie údajov

Detailné údaje je možné zobraziť aj pomocou prvku DataForm:
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Do Silverlight aplikácie je potrebné pridať referenciu System.Windows.Controls.Data.DataForm.Toolkit a do
XAML kódu pridajte namespace:
xmlns:dataform=“clr-namespace:System.Windows.Controls;
assembly=System.Windows.Controls.Data.DataForm.Toolkit“

Jednotlivé atribúty vo vnútri prvku DataForm sú usporiadané vertikálne pomocou kontajnerového prvku
StackPanel:
<dataform:DataForm x:Name=“dataForm1“ Header=“Podrobnosti o osobe“
AutoGenerateFields=“False“ AutoEdit=“False“ AutoCommit=“False“ CurrentItem=“{Binding
SelectedItem, ElementName=dgPerson}“ Margin=“0,12,0,0“>
<dataform:DataForm.EditTemplate>
<DataTemplate>
<StackPanel>
<dataform:DataField Label=“AdditionalContactInfo“>
<TextBox Text=“{Binding AdditionalContactInfo, Mode=TwoWay}“ />
</dataform:DataField>
...
</StackPanel>
</DataTemplate>
</dataform:DataForm.EditTemplate>
</dataform:DataForm>

Editovanie údajov
Všimnite si pozorne zobrazenie detailného pohľadu na vybraný záznam pomocou prvku DataForm. V ľavom
hornom rohu je ikonka so symbolom ceruzky. Po jej stlačení prejde prvok DataForm do editačného režimu. Čo
sa vtedy deje na pozadí? Označením voľby Enable editing v dialógu pre vytvorenie novej triedy doménovej
služby ste poverili sprievodcu vygenerovaním metód pre CUD (Create, Update Delete), teda metód pre
vkladanie, editovanie a vymazávanie záznamov.
Po prepnutí do editačného režimu pribudnú do spodnej časti prvku DataForm dve tlačidlá pre potvrdenie,
alebo stornovanie zmien príslušného záznamu.
Ak urobíte zmeny v niekoľkých záznamoch, tieto zmeny sa síce premietli v prvku DataGrid, ale po ďalšom
spustení aplikácie, zistíte, že vami vykonané zmeny sa do databázy nezapísali, takže databáza stále obsahuje
pôvodné hodnoty.
Preto je potrebné formulár pre zobrazovanie a editovanie údajov doplniť o tlačidlo pre potvrdenie zmien
vykonaných v rámci transakcie:
<Button x:Name=“btAkceptuj“ Width=“75“ Height=“23“
Margin=“0,12,0,0“ Click=“btAkceptuj_Click“ />

Content=“Akceptuj“

V obsluhe udalosti je potrebné potvrdiť zmeny na úrovni dátového zdroja:
private void btAkceptuj_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
personDomainDataSource.SubmitChanges();
}
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Zadávanie údajov je možné veľmi jednoducho obohatiť o validáciu. Znovu otvorte súbor DomainService1.
metadata.cs. Tento súbor obsahuje štruktúru údajov, kde sú definované jednotlivé atribúty a ich dátové typy.
Do tohto súboru môžete doplniť validačné pravidlá. Postup je naznačený v komentári, ktorý bol pridaný počas
generovania kódu pre triedu:
v komentári, ktorý bol pridaný počas generovania kódu pre triedu.
// This class allows you to attach custom attributes to properties
// of the Product class.
//
// For example, the following marks the Xyz property as a
// required field and specifies the format for valid values:
//
[Required]
//
[RegularExpression(„[A-Z][A-Za-z0-9]*“)]
//
[StringLength(32)]
//
public string Xyz;

V našom príklade boli doplnené dve jednoduché validačné pravidlá. Atribút EmailPromotion musí byť v rozsahu
hodnôt 0–2 a atribút LastName musí byť zadaný:
[Range(0, 2)]
public int EmailPromotion;
[Required]
public string LastName;
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