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Kapitola 1 
.-

U vod 

V současné době potřebuje každá větší firrna svuj vlastní pod11ikcn?~T i11-
forn1ační systém, který usnadní její dynau1ický rozvoj. Takový i11fonnař11í 
systém n1ůže na.příklad zpracovávat odpracované hodin~' za111čstna.11cú , ge
nerovat podklady pro mzdy zaměstnancú nrbo nabízet další funkce speci
fické pro daný podnik. Tyto inforrr1ační systén1y jsou obvykle~ vrlice rozsáhlé', 
a proto muže být jejich vývoj časově náročný. Na víc, pokud vývojov~r t~' lll 

nedodržuje základní architektonická pravidla, inůže čascn1 v systé~1nu zavlád
nou! chaos. Je potřeba vývoj těchto systérnú zrychlit a standardizovat. 

Rešením jsou obvykle softwarové frarneworky. Ty vná~cjí do systhnu 
pevný řád a architektonická pravidla. Un1ožňují tak progran1átorú1n sou
středit se na implementaci funkcí , které jsou od systému skutečně požado
vány. Na.příklad vývojový tým používající softwarový frarnework se rnúže při 
vývoji webových stránek pro bankovní společnost zarněřit na implcrncnt.aci 
bankovního účtu a nemusí se starat o správu navigace rnezi jeduotlivýrni 
stránkami. 

1.1 Soft"Warový frame\Vork 

Jak je uvedeno v [5], softwarový fra.1nework představuje znovupoužitelnou 
architekturu pro softwarový systé1n. Je 1nožné si jej představit jako skupinu 
abstraktních tříd a styl kon1unikace jejich instancí. 

Softwarový framework bývá většinou objektově orientovaný, ale je n1ožné 
jej in1ple1nentovat i v ncobjektovén1 jazyku. ~1ůže obsahovat po1nocné pro
gran1y, knihovny, skriptovací jazyky nebo jiný software, který usnadňuje pro
gramování částí projektu. 
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Fra111rwork!• jsou 11a\Thonu1{1 tak, ah_,. us11ad11ily soft,nll'O\'.\· , · ~· , · oj. l T111ož

úují progra1uátori1111 soustl'cclit. se lla požadaYky soft wan1 , .ÍC< 1 než 11a to. jak 
systé1n celkově fuugujc. Nevýhodou fn1111( 1 \\·orkt1 111užc l>_\·t. .i< 1jid1 kon1pl< 1x
nos t, µro tožc j e po tře La st rá \.i t (' as .i cj ich u C-c11í 11 i. T(' ll to o l >(' t o\·a11.\· (' as 11111 že 
být někdy µro vývoj 111c11ších aplikací zl>ytch1.\·. 

Někteří výYojáři si rnyslí , žr použitín1 franwworku se jejich aplikatT zby

tečně ;,nafoukne'~ a přibude clo ní spousta nepruhled11()ho k<Hlu. Zastú,·ají 
často postoj: „ J sine schopni si vše naprogn-uuovat sa111i ."' Tento postoj je ale 

pro vývoj rozsáhlejších infonna.č11ích syst{)111ú špatnf l Ycclu proto sez11a111 

pčti ncjclůlcžitčjších dúvodú , proč při v~'voji aplikací ponží,·at již <1xist11.iíci 

řešení v podobč fran1cworku. 

1. Používání frameworku umožní pracovat rychleji. 
Rychlost je hlavní důvod, proč se frarneworky st(tvají t.ak ohlíbcu(\. 
Při dobré znalosti používání frarncworku je r11ožn(' aplikace vyvi11ou t 

mnohem rychleji. 

2. Používání frameworku dá psanému kódu strukturu. 
Frameworky se-~ ná1n snaží zjednodušit život tírn, že poskytují 11niv<~r

zá,l ní zpúso b struktu ra.l izacf ~ aplikace. íl.11 zn{~ a.p li kac<~ vyvi 1111 u~ v< ~ s tc~j
né1n frarr1PV/ork11 rnají podobnou str11kt11rn. To j<~ 11n1ož11~110 tín1 , Ž<~ fra

rnework je syst?~rn, který urč:uje logický běh a1)likacc~ a iwponech{i.v{t j<~j 
jednotlivýrn prograrnátorúrn , kteří hy rnohli do aplikau~ vn{~st z1natc~k. 

Díky tornu se rnohou prograrnátoři ryd1h~ zoric~ntovat v již dokou<:e

uých projektech. 

3. Při používání frameworku pracujete s nejnovějšími technolo-. . 
g1em1. 
Každý dobrý framework má kolem sebe skupinu nadšcncú, kteří stále 

sledují svět nových informačních technologií a jin1i fran1eviork vylep

šují. Protože jsou frameworky většinou navrženy dostatečně obecně, 

není problém do nich nové technologie přidávat. 

4. Používáním frameworku získáte zdarma podporu. 
I<e každému frameworku jsou k dispozici stovky stránek; návodú, dis

kuzí a spousty dalších informací. Nemusíte sarni zjišťovat, jak se má 

frame-vvork chovat. >Javíc nemusíte sepisovat zbytečné dokumentace , 

stačí použít existující materiály. 
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5. Použití frameworku donutí psát lepší kód i začínající progra
mátory. 
Fra111C\YOrky svý111 zpúsobc111 OllH'z11jí progran1útor.\· Y jejich krcati,·it(\. 
Nutí je například oddřloYat prúci s dat abúzí 1 od uži ,.a telské' ho rozhraní 
a logiky aplikace. Dík~' ton1u dostc\\·á zdroj()\·~· k(Hi st and<udní st ruk
turu a styl. 

1.2 Cíle práce 

\ l p světě .Javy j(~ sofbvarových fran1cworkú c<'l{t řada. dohře z11fr11i{~ jsou 

např. St.rnts l6J a Spring [7J. \/<~ sv?'t~ .NET11 již tolik 1nož11ostf nenf. ~licrosoft 
totiž razí 1nyšlP11kll 11snadnit vývoj progran1{ttorli111 co n<jví('(~ již na stnu1~ 
jazyka a platfonny. Tato řPŠP11í však 11<~jscm na t.nkov{1 úrovni, ab:v n1oltln 
zcela zastoupit franwwork. Proto jsPIIl s<~ rozhodl v,v,·inon t softwarov~r fra

n1ework použitelný ve světě .NET. 

Cíleni práce je vyvinout softwarový franwwork v jaz.vce c //- , usnadliující 
vývoj aplikací pracujících s databází. Vznikl.}' frau1cwork by n1ěl splúovaL 
následující požadavky : 

• U1nožnit jednoduchou práci s daty z relační databáze. 

• Usnadnit rozšiřitelnost frame\vorku a jeho konfigurovatelnost. 

• Poskytnout rozhraní pro za.pisová,ní ladidd1 zprá.v. 

• Poskytnout rozhraní pro ukládání do dočasné parněti cache. 

• Usnadnit práci s uživatelským rozhraním, navigaci mezi obrazovkarni 
a rozdělení aplikace na nezávislé části. 

• Předvést základní funkčnosti framework na ukázkové aplikaci. 

1 Databází je v této práci myšlena vždy relační databáze. 
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NCore 

NCore je framework: který jsern vyviuul jako sou(ást bakal{1l'ské1 práce 
v jazyce c# . Programátorún1 slouží zejn1é11a ke zjcclnod 11še11í prácr. s n'

lační databází. :\"Core dále obsahuje sadu kornpon<~nt, kt<~ró programátorl1n1 

usnadní práci v oblasti cachovánf, logování, ř.fsclníkú a tak{' uživat.dsk<,ho 
rozhraní. Dále v textu budu tern1fncrn franH~\vork oznaC:ovat právě NCon~. 

2.1 Použité komponenty 

\ lyvinout na zelené louce fran1ework, který by pokryl včtši1111 ncjč:astřji 
požadovaných funkcí jednín1 progran1átorern, by bylo z časov{~bo hlediska 
velice náročné. Proto jse1n se rozhodl co nejvíce využít již hotov{~ nástroje 
a knihovny. NCore je vlastnč takový deštník, který propojuje již existující 
knihovny do jednoho celku. Představu složení NCorc z existujících řešení 
naznačuje obrázek 2.1. 

NCore využívá následující komponenty: 

• NHibernate je framework umožňující pracovat s <laty z relační data
báze v prostředí jazyka c# . 

• Log4N et je frarnework usnadřlující zapisování ladicích hpr~tv. 

• Composite Ul Application Block slouží k tvorbč rozsáhlých uži
vatelských rozhraní. 

9 
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• Caching Application Black posk_\·t11jc progra111<íton1111 111axi111úl11 ř 

konfiguroYatdnou ko111po11c11tu 11111ožúující 11klúdc111í do do(as11(' pa
rnřti. 

NCore se zasluhuje o spojení třchto fra11H'work11 a k11ihon\11 ,. j<'den ('('lek. 
Použité kon1ponent:v jsou san1ostatnř jen Í'('~ení jcd11otliY~Th prohU\111u. Jako 

celek již N Core př'edstavnjc koncoYé' l'ešení pro y~·,·oj <1plikací. 
·všechny použité ko1nponcnty rnají sa1nozl'ej111{' rú111(\ zpúsoh.\· konfigu

rování a používání. NCore zavádí jeden jrdiu.\' olH'C11~· inccha11iz11rns kon

figurace, ktPn~· aplikuje na všechny použit{' ko1npo1H'llt_\·. Díky j<'dnot11{\rn11 
n1echanizmu pak uživatel nen1usí znát vš<'ch n>· dct.a i ly jed notliY.\Th kon 1 po
nent. Dokonce ncn111sí ani poznat, že právř používá externí ko1n ponen t.11, 
která je pouze součástí NCon~. 

Další přínos NCon-~ jP, že jP Tnožn{~ jej okan1žit~ za('.ít p011žfvat ~ protože 

ohsahuje všechny poth~bné knihovny. Sta[f sp11stit projc~kt. NCoreStartt p 

z přiloženého CD, jehož strukturu popisnjf~ příloha, A , aj<~ lnožn{~ za<'.ít vy
víjet aplikac<~. 

NCore 

O hrázek 2 .1: Představa složení N Core z existujících řeš<~ní. 
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2.2 Splnění stanovených cílů 

\' této sekci popíšu, jak ~Con) splúujc jednot li\·{\ cíle st a110\·cné\ \. kapi

tole 1.2. 

NCore nabízí uživatclú111zásadní11snadnř11í prúcc s rdah1í datnb{tzí. C111ož
úuje nadefinovat 1nap0Yání c# třídy 11a tabulku clatal>úzc a náslcduř pra
covat s rcálný111i daty z databáze v prostředí .i<1zyka c // bez použití S(~L 
dotazů. Práce s databází .i c v N Corc postaxcna na ťnu11cworku N Hi bcn1a tc. 
Práci s databází i fran1c\vorkc111 NHibcrnatc se dúk' zab~·yú kapitoJa -1. 

Rozšiřitelnost a konfigurovatelnost za.iišfujr fra111c·work díky s\·{'111n n1ccha
nizmu pro práci s ko1nponcnta1ni. Celý franH'work je složen z díl~ích řústí 
nazvaných komponenty. NCore obsahuje 11apříklad ko1npcnic11t„y pro logo
vání, cachování a další. Každá tato ko111po11e11ta se inicializuje po111ocí sv{'ho 
konfiguračního XT\11 souboru. Jádro frarncworku je pak 111echa11iz11111s , který 
vytváří instance komponent a inicializuje je pornocí dat z Xl\1L sonború. Jak 
se pracuje v NCore s ko1nponentan1i popisuje kapitola 3. 

NCore poskytuje velké rnnožství inožností jak zapisova,t ladicí zpráv:v (logo
vat). :Lv1ůžete například zapisovat do souború , standardního výstupu i clo da
tabáze. Způsob zapisování zpráv se konfiguruje v XlVIL sou borech , takže 
je možné vypnout či zapnout zápis zpráv bez nutnosti překládání aplika,cc. 
NCore poskytuje pouze rozhraní pro zapisování ladicích zpráv. Sarnotnou 
implementaci ponechává nástroji log4net. LogovánÍin sr dále zabývá kapi
tola 5.1. 

Framework poskytuje maximálně konfirugovatelnou dočasnou pa1něť. Je 
inožné například nastavit velikost paměti , kolik prvkú se n1á odstranit při 
přetečení paměti , nebo algoritmus hledající prvky, které se rnají odstranit. 
NCore pouze poskytuje rozhraní pro práci s dočasnou pamětí. Sarnotnou 
implementaci přenechává knihovně Caching A pplication Black. O ukládání 
do dočasné paměti dále pojednává kapitola 5.2. 

NCore obsahuje také podporu uživatelských rozhraní na bázi vVinForrns 1 . 

Usnadňuje například rozdělení aplikace na nezávisk~ n1oduly TIP,bo navigaci 

1 'VinForms je knihovna obsahující sadu uživatelských prvků , používaných v prostředí 
.NET. 
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n1czi jcd11otliv:\r111i funkčnost111i. Podpon1 užiYatclsk<."ho rozhra11í \·.\Tli/1zí 
z Con1posite Cl application blocku (C~.\13) n1oditik0Ycu1('lio tak . aby co nej
více zapadl do NCore . Práce s užiYatdsk~· 1n rozhrauí111 .i<' pop~ú11a ,. kapi

tole 7. 

Praktické použití NCore je přcdYf'd(•no na nkúzkov{\ aplikaci Coutact l\la
n ager. Tato aplikace sirnuluje jednoduchého sprúvce kout.ak tú. Cont act l\Ia
nager využívá většinu výhod fran1cworku a IllÚŽ<' předstcn·oyat ]HTllÍ krok 

před skutečný1n používánírn fra1neworku NCon' . Aplikace Co11tact l\Janager 
j e popsána v kapitole 9. 

2.3 Technické požadavky 

Softwarové fnuneworky jsou olH~cně kornplikova11{1 a s jejich 1H: c11ÍH1 11111sí 
rnít vývojáři trpělivost. Stejn ě j e ua Unu i fra,r11cwork NCon ~ . ~\1~1žcte str~1vit 

i púl dne jeho studien1, n ež jej budete schopni cfoktivn~ používat.. 

Uvedu j eště sezna1n µro<luktů a z11alostí, které~ jsou k práci ~ NCorc 
potřebné. 

• Tvlicrosoft \ l isual Studio Express 2005. 

• .NET Framework 2.0 Soft,vare Developn1ent T\:i t . 

• Tviicrosoft SQL Server 2005 Express. 

• Tviinimální znalost jazyka c# . 

• l\1Iinimální znalost jazyka SQL. 

• l\1Iinin1ální znalost jazyka Xl\!IL. 

• Znalost objektově relačního 1napování po1nocí nástroje ~Hibernate . 

Všechny použité komponenty i soft\vare potřebný k vývoji aplikací v NCore 

je možné používat i v komerčn í sféře . Samotný N"Core bude šířen pod GPL 

open-source licencí a bude jej tedy možné libovolně používat. 
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Deployované komponenty 

3.1 Motivace 

Jeden ze základních problérnú, který rnusí autor databázov('ho frarncworku 
vyřešit, je oddělení dotazu do databáze od zdrojovóho kódu. NCorc lllnísťujc 
dotazy do databáze do speciálních X:\!IL sou boru nazvaných cleploy1neuty. 
Aby bylo možné dotazy vykonávat rúznýrni zpúsoby, obsahuje každ)' dcploy
ment název třídy, která databázový dotaz obslouží. NCorc pak obsahuje 
mechanizmus, který nalezne třídu spojenou s dcployrnentern , inicializuje ji 
a poskytne její instanci uživateli fra1neworku. Takto vytvoř'ená instanc<~ už 
zná dotaz z deploymentu a je schopná jej vykonat. Takov(~to spojení cleploy
n1entu a třídy je označeno jako dcployovaná kornponenta. 

3.2 Specifikace deployovaných kolllponent 

Deployovaná ko1nponenta je základní kán1en fra1neworku NCore u1nož
úující vytvářet ne~ávislé, san1ostatně konfigurovatelné části aplikace. \lčtšina 
funkčností frarneworku je uvnitř těchto ko1nponent. Existují například ko1n
ponenty pro cachování, logování, přístup do databáze atd. 

Deployovaná kornponenta spojuje XIv1L soubor se c# třídou. c# Lřída 

inůže např. zprostředkovávat spouštění dotazů na databázi a vyhodnoc 3 llÍ 

její odpovědi. XTYIL soubor k ní přidružený pak inůže obsahovat sarnotný 
SQL dotaz. Při práci s NCore nebudete včtšinou i1nplc1nentace těchto ko1n
ponent vůbec vytvářet, protože jsou již naprogran1ované. Budete pouze vy
tvářet nové; nebo n1odifikovat existující X:\!IL soubory zvané dcployn1enty. 

13 
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Dcployovaná ko1npo11e11ta se tedy sklúdú Z<' dYou <"'ústí. 

• DP p lo y n 1 <' 11 t k o 1 n p 01w11 t ~ · o h s ah u j í cí k o 11 f i g 11 r < 1<"· 11 í ( [1 st k o 111 po n <' n t ~ · t II o
ž e n ý v XI\lL so11bor11. 

• Imple1nentaci koni ponruty~ k tcrou přC'dst.aY11jc c :1 t rída . 

.Te potřeba podot.k11011L, že k jecl11{~ ir11pl<'11w11t <t('i k0111po1w11ty zpn1,·id1<1 
existuje několik jejích dťµluyuwutú. Například H1ú11w .i('d11u i111pl('JJH'11t a<·i 
kon1ponenty realizující SC~L dotazy do databáze a k 11í tolik d<'plo.u1H'11L11, ko
lik chce1ne n1ít dotazú. Pro každ.\r dotaz \ '.VL \·oří111e 110\· .\ ' dcploy11w11t, H' kt c

ré1n dotaz sµecifikujcn1e. Tuto situaci zobrazujf' ubráz<'k 3.1. 

3.3 Deployrnent komponenty 

Deployovaná kon1ponenta přináší univerzální zpť1sob, jak 11a('ítaL .\.\IL 
data do aplikace. Vyskytuje se térnčř ve všech částcd1 fra111cworkn NCurc 
a při jeho používání se s ní innohokrát setkáte~ proto je tedy dťllcžit{) pochopit 

její princip. Seznán1Íln vás blíže se strukturou dcplo:vnwntu a ukážu, jak je 

propojen s i1nple1ncntací kon1poncnty. Jeho ukázka je na obrázku 3.2. Každý 

takovýto deployn1ent n1usí n1ít jn1b10 ve fon11át11 * .dcpl.XI\1L. Podu1íuka 

na jeho koncovku je důležitá kvůli n1echanizn1u kon1pilacc aplikace, ktcr~- 111 

se zabývá kapitola 8. 
Každý deployment musí 1nít kořenový uzel pojn1cnovaný „dcploycdCon1-

ponene'. \ í atributech tohoto uzlu jsou nastaveny základní paran1ctry, které) 
určují, ke které implementaci komponenty n1á být připojen. Jsou to atribut:v: 

• name - název komponenty, musí být unikátní, jrdiuč s pomocí názvn 

lze získat instanci komponenty, 

• type - 1ná strukturu „Typ, Asse1nbly 1" , určuje třídu, která představuje 
i1nple1nentaci ko1nponenty, 

• factoryType - stejná struktura jako type, un'.uje tří<i11, kter~, je zod
povědná za vytvoření instance komponenty a její inicia]izac]. 

Hlavička vypadá na první pohled složitě, ale ve skutečnosti ji lz(~ zkrátit 

jen na název a „značku" kon1pouenty. Toto zkracováuí řeší tzv. zna.čkování, 

o kterérn pojednává kapitola 3.6. 

1 Assembly v prostředí .NET představuje knihovnu ( dll). 
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Deployment 
~~~~~~~~~~·~'. -~~·-~~~~~~~ 

lmphimentace 
komponenty 

zp ros tře ,d kov E~v aj í cf 
.... ~// 

<que rry> 
SELECT " F R0~'1 

En1ployee 
</q uerry> 

dotazy' do 
datab,~ze. 

/~:::1 
/~// ~~•w:~~~m~~~~~~~~~~~;~~~~~~~ 

~/ 

[2,,,,.;::/' „,,.. 
~~ 
/~:: .. 

· ~ · ··· .. · 

'~~~ „ .. , ........ 
„,...:::-·"'· 

"-:>-..... 
·"~.4". · ~ ~ ... 

..... , ..... , 
........ ~~. 

"'·-,"'-..... 
·~.~.~~, 

.......... 

~< ·-v') 

dohromady 

Deployovaná 
komponenta 

<querry> 
SELECT* 

FRO~·i Porson 
</que rry> 

<-querry> 
SELECT • 

FHOM Contact 
</querry> 

Obrázek 3.1: Ukázka deployovaných komponent pro dotazy do databáze. 
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< ?x1nl version=" 1. O"encoding="utf-8"? > 
< deployedCon1pone11t 

name="GetPersons" 
type="GetPersons, Test" 
factoryType="NCore.DBComponents.Implementation.DAOComponentFactory, 

NCore. DBComponents" > 
< qnerryString > 

< !(CDATA[ 
select * from person p1, person p2 
where p1.firstName = p2.firstNarne and 

p1. id != p2. id 

] J > 

</ querryString > 
< / deployed Co1nponent > 

Obrázek 3.2: Ukázka struktury deployrncntu. 

3.4 Získávání komponent 

lG 

K získání deployované komponenty je potřeba hnát její název uvcdrný 
v jejím deploymentu. \ í ~Core je implen1e11tován rnechaniz11111s získávání 
komponenty podle jejího jména. \ /cškerou práci od vyhledání deploynwntu, 
konstrukce, až po inicializaci ko1nponenty zapouzdřuje třída Con1poncntl'da.
nager. Na obrázku 3.3 je ukázáno, jak získat kon1ponentu DDFacadc, pornocí 
které je možné přistupovat přímo do databáze. 

IComponentManager manager= ComponentManagerFactory.GetComponentManager(); 
DBFacade facade = (DBFacade)manager.GetComponent("DBFacade"); 
facade.ExecuteQuerry("insert into ... "); 

Obrázek 3.3: Ukázka získání dcployované kon1poncnty. 

3.5 Základní deployrnenty 

NCore nabízí celou řadu základních deploymentů, tedy základních kon
figurací ko1nponent. Tyto deploymenty můžete modifikovat, a libovolně tak 
konfigurovat základní chování aplikace. 

Základní deploymenty jsou: 
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• DBFacadc.dcpl.x1nl - obsahuje konfiguraci databúzoy{'ho připojení .JC 
nutné si ji vždy nakonfiguroYat pro syou databúzi , viz. -1.7. 

• NHibernateScssion.dcpl.xnil - obsahuj(' konfiguraci nástroj{' N HilH'r
nate. 

• InternalLogger.depl.xrnl - ko11fig11rac<~ loggc ~rn[ l l , který lognje dřni 
v NCon~ . 

• NCorcLog.dcpl.x1nl - předpřipravená. konfigurace loggcru, který slouží 
k logování dční n1i1no l\Corc. 

• SimpleCache.depl.xrnl - předpřipravený deployrncnt cachr. 

3. 6 Značkování 

NCore nabízí zpúsob, jak hlavičku deployrnentn zjednodušit. Díky znač
kování u1no~úuje NCore dát libovolné i1nple1nentaci kornponeuty znat:k11 a tu 
pak používat v deployrnentn na1nísto paran1etrt°1 type a factoryTypc. Značky 
se ukládají v souboru sign.xrnl, tento soubor rnůžete libovolně editovat a µři
dávat do něj vlastní značky. Struktura souboru Xl\1L j e zobrazena v ob
rázku 3.4. 

< ?x:ml version="l .O"encoding="utf-8"?> 
<. signs > 

< sign name="NHibernateDAOExecutor" 
type="NCore.DBComponents .Implementatíon .NHíbernate.NHibernateDAOExecutor, NCore.DBComponents" 
f actoryType="NCore. DBComponent s. Irnplementat ion. NHi bernate. DAONHibernateExecutorCoir:ponentFactory, 

NCore . DBComponent s" I> 
< sign name"'"DTO" 

type= ''NCore. DBConponents. Implementat ion . NHibernate. HibernateMappíng, NCore . DBComponent s" 
factoryType=" NCore. DBCoreponents. Implementation. NHi bernate. Hibernater-'.appingFactory, NCore. DBComponents"/ > 

< /signs > 

Obrázek 3.4: Soubor sign.xml. 

\ l souboru signs.xml je vždy pro každou značku uvedeno její jméno, 
typ implementace komponenty a typ třídy realizující vytváření komponenty. 
Tyto typy byste jinak bez značkování museli psát do každého deploymentu. 
S použitím značkování stačí do hlavičky uvést značku komponenty a její 
název. Ukázku použití značkování zobrazuje příklad 3.5. 
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< "?xml versi on=" 1. O "encoding="utf-8"?> 
< deployed Con1ponent name= "GetContactFromPhone" 

sign="NHibernateDAOExecutor"> 

Obrázek 3.5: Ukázka použití značkování. 

18 



Kapitola 4 

Práce s databází 

NCore nabízí uživatelůin zásadní usnadnění práce s relační datab<-\zí. 
Umožňuje nadefinovat mapování c# třídy na tabulku databáze a následně 
pracovat s reálnými daty z databáze v prostředí jazyka c# bez použití SQL 
dotazů. 

4.1 ORM v NCore 

V současné době jsou data nejčastěji ukládána v relační databázi a zpra,
covávána nčjaký1n objektově orientovaný1n jazykeni. Problé111 je, že uložená 
data jsou jinak reprezentována v databázi a jinak v objcktovč orientovanén1 
jazyce. Programátor tedy rnusí ke stejným da.tů1n přistupovat dvčn1a roz
dílnými způsoby. Překonávánín1 tčchto rozdílů vzniká režie, která zabírá až 
desítky procent času stráveného vývojem aplikace. Proto vznikla technika 
objektovč relačního mapování ( ORIVI), která usnadňuje převedení dat z pro
středí relační databáze do prostředí OOP jazyka. Základní princip je takový, 
že jedna databázová tabulka představuje jednu třídu, jednotlivé řádky její 
instance. Jejich vzájemný převod je pak zprostředkován technikou ORJ'vf po
mocí mapovacích informací, které programátor specifikuje pro danou třídu. 
NCore implementuje ORlVI pomocí open source nástroje NHibernate. Při 
používání NCore se bez znalosti NHibernate většinou obejdete, pouze při 
vytváření mapovacích schémat je znalost l\l-Iibernate nutná. Díky ORl\!1 je 
možné v NCore pracovat s daty i bez použití jediného SQL dotazu do data
báze. Dále v textu bude termínem mapování n1yšleno právě 0Il1'v1. 

Samotné mapování je vloženo do deploymentů ko1nponenty Hibernate~1Iap-

19 
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ping. Základní n1apování objektu na tabulku z rclatní databáze ukúžu 11a j(•d
noduchém příkladu. Představte si, žr potřrbujctc pracoYat s daty z tabulky 
Person 4.1. 

Persor1 
LJ Column Name 

I 0 1 ID ! I} ; ! ............. ! 

I .. J FirstName 

___ I Surname 

l_J BirthDate 

l_J1 
l . 
l 

Data Type 

bigint 

varchar(SO) 

varchar(SO) 

datetime 

Obrázek 4.1: Tabulka Person. 

Co potřebujete, je namapovat tabulku na třídu DT'OPerson. Předponou 
DTO je naznačeno, že se jedná o datový objekt. Tato předpona není nutná, 
ale dodržováním konvence, že se každému datovén1u objektu vloží před název 
předpona DTO, zůstane kód přehlednější. Datové objekty, které chcete rna
povat na tabulky databáze, musí vždy dědit od třídy DTODase. DTOl3ase 
zapouzdřuje mapovací data a také identifikátor záznamu v databázi. Da
tové objekty by měly obsahovat pouze data, nejlépe pouze property 1• Žádná 
logika do datových objektů nepatří. Třída DTOPerson, kterou bude1ne ma
povat na tabulku Person, je na příkladu 4.2. 

Třídu DTOPerson nyní namapujeme na tabulku. :Niapování se vytváří 
pomocí deploymentu k implementaci komponenty Hibernatel\1apping nebo 
značky DTO. Konkrétní mapování je na příkladu 4.3. 

Z ukázky je vidět, že do hlavičky deploymentu přibyla nová položka. 
InitOnStartUp slouží k tomu, aby Component1\1anager věděl, že má tuto 
komponentu inicializovat při startu aplikace. Tento atribut je pro mapo
vací deploymenty povinný, proto jej nezapomeňte nastavit. \ 1 deploymentu 
také přibyl, na první pohled komplikovaný, uzel hibernate-mapping. Tento 
uzel popisuje mapování tabulky Person na třídu DTOPerson. Přesný popis 
struktury mapování je nad rámec této práce, všechny potřebné informace 
jsou v l 2 J. l\1apování vkládané do deploymentťl mť1že používat všech technik 

1 Property jsou speciální konstrukce jazyka c# , sloužící k zapouzdřování vlastností tříd. 
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public class DTOPerson : DTOBase 
{ 

} 

privatc string f irstName; 
public string FirstName 
{ 

} 

get { return f irstName; } 
set { firstName = value; } 

private string surname; 
public string Surname 
{ 

} 

get { ret urn surname; } 
set { surnarne = value; } 

private DateTime birthDate; 
public DateTime BirthDate 
{ 

} 

get { return birthDate; } 
set { birthDate = value; } 

Obrázek 4.2: Třída DTOPcrson. 

< ?xml vers ion=" 1. O"encoding="utf-8"?> 
< dcployedCon1ponent name=''DTOPerson'' 

sign="DTO" 
ini tOnStartUp="true "> 

< hibernate-niapping xmlns="urn: nhi bernate-mapping-2. 2 "> 
< class name="Example. DTOPerson, Example"table="Person"lazy="false"> 

< id name='' Id''type='' Int32''column=''Id''> 
< generator class="identity"> 
</generator> 

</id> 
< property name= 11 FirstName 11 column= 11 FirstName 11 length= 11 50 11 type="string 11 /> 
< property name="Surname"column="Surname"length="50"type="string"/> 
< property name="BirthDate"column="BirthDate"type="DateTime" I> 

</dass> 
< / hibernate-mapping> 

<ídeployedComponent> 

Obrázek 4.3: :Niapování tabulky Person na třídu DTOPerson. 

21 
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NHibcrnatc s jedinou výjin1kou. NCorc nepodporuje tcchnik11 línd10 nařítúní 
objektů. Proto je nutné v každé111 n1apovú11í nastaYit atribut lazy na hodnotu 
false. 

Nyní po rekon1pilaci aplikace 1nán1r připravrný objekt nan1apova11~· na da
tabázi. V další kapitole ukážu , jaké 111ožnos ti N Core nabízí pri prúcí s tako
vými objekty. 

4. 2 Základní manipulace s datovými objekty 

Základní CRUD 2 operace s datový1ni objekty zapo117dřuj<~ statickA třída 
NHibernateFacade. Tato třída ohsah11jf~ rr1etody, které skutc~ c:n~ zrych1í vývoj 
databázových aplikací. S touto třídou zvlá.d1wt(-~ bc~z použití jt~ din{~ho SC~L 

skriptu nac:ítat objekty z databáze, vklá.dat objc ~ kt,y do datahá.ze a nu1oho 
dalších operací. To vše je rnožné díky tornu, že pokud existuje 1napová.uí ob
jektu do databáze, frarnework zvládne SQL skripty autornaticky gf~ 1wrovaL. 

4.2 .1 Načtení objektu z databáze 

Načtení jednoho objektu z databáze zapouzdřuje metoda Load třídy NHi

bernateFacade. Její parametry jsou: 

• Typ datového objektu, který chcete načíst. K tornuto objektu n111sí 
existovat rnapová,nf vytvořenP, zpúsobP-rn naznačenýrn v předchozí ka

pitole. 

• Pri1nární klíč zázna1nu, který chcete načíst. 

IVIetoda Load obsahuje i alternativu pro práci s generickými typy~. Použití 

metody Load ukazuje příklad 4.4. 

//1oad person witb id 958 
DTOPerson person= (DTOPerson)NHibernateFacade.Load(typeof (DTOPerson), 958); 
//load person with id 957 using generic type of method Load 
DTOPerson personGenerics = NHibernateFacade.Load<DTOPerson>(957); 

Obrázek 4.4: Přečtení objektu DTOPerson z datah~tze. 

~CRUD jsou označovány operace vytvoř, přečti, modifikuj, smaž (angl. create, read , 
update, delete). 

3 Generické typy v .NET představují obdobu šablon jazyka c++ . 
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4.2.2 Smazání objektu z databáze 

Srnazání objektů z databáze zapouzdřuje rnetoda Delete. Její jediný pa
ra111etr je instance objektu, který chcc1nc sinazat z databáze. l~kázka sn1azání 
objektů z databáze je vidčt na obrázku 4.5. 

//load person 
DTOPerson person= (DTOPerson)NHibernateFacade.Load(typeof(DTOPerson), 

958); 
I I ., d' I ! I~ l:~r-r• n '-r ,::. T'. ,;::. r '"' 0 l' f "?"' i:J }'!~ •~, 

1 f ......... tv " ~- r· '-' ,:::;, .. .l. ~ '- J. • l.-

NH i be rna t eF a c ad e. Dele t e (person); 

Obrázek 4.5: Smazání objektu z databáze. 

4.2.3 Ukládání objektů do databáze 

Ukládání objektů zajišťuje inetoda Save. Její jediný para111etr je instance 
objektu, který chcen1e uložit do databáze. Návratová hodnota je výsledný 
objekt, který byl uložen do databáze. Ukládání objektů ukazuje příklad 4.6 . 

DTOPerson person= new DTOPerson(); 
person.BirthDate = DateTime.Parse("Ol-27-1985"); 
person.FirstName ="Jan"; 
person.Surname = "Blaha"; 
object id = NHibernateFacade.Save(person); 

Obrázek 4.6: Ukládání nových objektů do databáze. 

4.2.4 Modifikace objektů 

1\1odifikaci objektů zajišťuje metoda Update. Její jediný pararnetr je in
stance objektu, který chceme n1odifikovat v databázi. I\1odifikaci objektu 
ukazuje příklad 4.7. 

Alternativa metody Update a Save je n1etoda SaveOrUpdate, která ob
jekt uloží, pokud ještč v databázi neexistuje, a modifikuje, pokud již existuje. 
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//load person with id 958 
DTOPerson person= (DTOPerson)NHibernateFacade.Load(typeof (DTOPerson), 

958); 
//modiJy person 
person.Surname = "Novák"; 
//update old person with new one 
NHibernateFacade.Update(person); 

Obrázek 4.7: ~1o<lifikace objektů v databázi. 

4.3 Transakce 

NCore san1ozřej1ně podporuje transakce. Transakce jsou nezbytné pro za
chování konzistentnosti databáze při vykonávání několika závislých, po sobě 

jdoucích databázových operací. Zpracovávají se pon1ocí třídy NHiberna.te
Faca.de. Základní inetody pro jejich zpracování jsou BeginTransaction~ Co1n-
1nitTransaction a RollbackTransaction. Ukázka práce s transakcerni je vidět 
na obrázku 4.8. 

//start transaction 
NHibernateFacade.BeginTransaction(); 
try 
{ 

} 

//more updates here 
NHibernateFacade.SaveOrUpdate(person); 

catch (Exception ex) 
{ 

} 

log.Error("Unable to create contact. ", ex); 
NHibernateFacade.RollbackTransaction(); 
ret urn f alse ; 

//save transaction 
NHibernateFacade.CommitTransaction(); 

Obrázek 4.8: Práce s transakcerni. 
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4.4 Exekutoři 

NCore separuje DNIL 4 dotazy do deploy1nentú, díky ton1u je 1nož11é je 
1něnit a ladit bez nutnosti rekornpilace. K získává.ní seznan1ů objektů z data
báze podle různých kritérií slouží tzv. exekutoři. Existují dva základní typy 
exekutorů. 

4.5 NHibernate exekutor 

NHiberbate exekutor slouží k získávání seznarnu objektťi stejného typu 
z databáze. K těmto objektům musí existovat rnapování. Data, která se n1ají 
do seznamu vybrat, se popisují pomocí jazyka Hibernate Query Language 
(HQL)E>. HQL je velice podobný jazyku SQL a jeho použití je intuitivní. 
Složitější konstrukce HQL jako spojení více tabulek či agregační funkce jsou 
popsány v dokumentaci NHibernate f 21. HQL se nezapisuje nikam jina1n 
než do deploymentú. Je potřeba vytvořit nový deployment k irnplementaci 
komponenty KHibernateDA_OExecutor, zapsat svúj HQL dotaz do elementu 
querry a nakonec už jen získat komponentu standardním způsobern po1nocí 
ComponentIVIanageru a zavolat metodu Execute. Ta nám vrátí požadovaný 
seznam objektú. Nejlépe celý postup ukáže následující ukázka. Deployn1ent 
exekutoru je vidět na obrázku 4.9 a samotné spuštění na obrázku 4.10. 

< '?xrnl vers ion=" 1 . O" encoding= "u tf -8"? > 
< deployed Cornponent name= "GetPersonByName" 

< querryString> 
< !(CDATA[ 

sign="NHibernateDAOExecutor"> 

select person f rom DTOPerson person 
where 

phone.Surname =:surname 
]] > 

</querryString > 

</ deployedC01nponent > 

Obrázek 4.9: Deployn1ent k NHibernate exekutorovi. 

4 Dl\1L(Data manipulation language) jsou SQL příkazy select, insert, delete, update. 
5 HQL implementuje nástroj NHibernate. 



//prepare pararns f cr executor 
Hashtable param= new Hashtable(); 
param.Add("surname", "Blaha"); 

Práce s databází 

//get executor f rom CornponentManager 
IDAOExecutor<DTOContact> executor = 

(IDAOExecutor<DTOContact > )ComponentManager.GetComponent(GetPersonByName, param); 

//execute executor - get every per~on Yith surnarne Blaha 
IList<DTOPerson> list = executor. Execute (); 

Obrázek 4.10: Spuštění NHibernate exekutoru. 

4.6 ADO exekutor 
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AD06 exekutor slouží také k získání seznarnu objektů stejného typu. 
Tyto oujekty už nernusí být na1napované. Data, která se rnají do seznarnu 
vybrat, se popisují pon1ocí libovolného SQL. Problén1 však je, že pokud 
nejsou objekty na1napované, je nutné, aby progra1nátor sá1n naplnil objekty 
daty, které získá z SQL dotazu. Z tohoto důvodu je doporučeno používat 
spíše NHibernate exekutor a .Ado exekutor pouze v případech, kdy vá1n ne
stačí n1ožnosti HQL, nebo se jedná o rychlostně kritickou oblast. SQL dotazy 
se zapisují opět do deploy1nentů do elen1entu querry. Na rozdíl od NHi
bernate exekutorů však in1ple1nentaci komponenty ne1nůžetc uvést žádnou 
standardní. :\;1 usítc nejprve vytvořit vlastní in1plementaci ko1nponenty, která 
bude překládat data z databáze do objektů. Takovéto implementace dčdí od 
třídy AdoDAOExecutor a překrývají její metodu RcadObject. ~ejlépc vše 
ukáže následující příklad. Dcploymcnt A.do exekutoru je na obrázku 4.11 
a in1plementace komponenty je na obrázku 4.12. Exekutor se pak spouští 
stejným způsobem jako NHibernate exekutor. Pomocí Componentrvianagera 
se získá instance exekutoru, a pak už jen stačí zavolat metodu Execute. 

4.7 DBFacade 

I<omponenta DBFacade tvoří přístupový most do databáze. NCore obsa
huje její standardní deployment v souboru DBFacade.depl.xml. Ten obsahuje 
parametry pro nastavení data bázového spojení. Ten nejdúležitější parametr 
je connectionString, který obsahuje připojovací řt~tězec <lo <lataháze. Pomocí 
D BFacadP 1núžt-~te přírno spoušU~t skripty na databázi, tento zpl°1sob ale nPní 

6 ADO je skupina .NET tříd, které slouží programátorům k základní práci s databází. 



Práce s databází 

< ?xml version=" 1. O" encoding="utf-8" ?> 
< deployedCon1ponent 

name="GetPersons" 
type="GetPersons, Test" 
factoryType="NCore.DBComponents.Implementation.DADComponentFactory, 

NCore.DBComponents"> 
< querryString > 

< ![CDATA[ 
select * from person p1, person p2 
where p1.firstName = p2.firstName and 

p 1. id ! = p2. id 
]] > 

</ querryString > 
< / deployed Co1nponent > 

Obrázek 4.11: Deployment k Ado exekutorovi. 

public class GetPersons : AdoDADExecutor<DTOPerson> 
{ 

} 

protected override DTOPerson ReadDTO(IDataReader reader) 
{ 

} 

DTOPerson person= new DTOPerson(); 

person. Id = Cint)reader ["Id 11
]; 

person.BirthDate = (DateTime) reader["BirthDate"]; 
person. FirstName = (string) reader ["FirstName"] ; 
person.Surname = (string) reader["Surname"]; 

return person; 

Obrázek 4.12: In1plementace Ado exekutoru. 

27 
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doporučeno používat. \ l šcchny skripty by rnčly být u1nístčny v dcploy1ncn
tcch a jejich spouštění by mčli zajišťovat exekutoři. Ukázka práce s DBFa
cade je vidět na obrázku 3.3. 

4.8 Konfigurace NHibernate 

NHibernate múžete libovolně konfigurovat pomocí standardního deploy
rnentu NHibernateSession.depl.xml. Jediná část konfigurace NHibernatr., kte
rou nejspíše použijete, bude konfigurace logu. Ta je obsažena v uzlu log4nct 
a její struktura odpovídá struktuře konfigurace nástroje log4net. Dokurnen
taci k tomuto nástroji najdete v [l]. 
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Základní komponenty 

5 .1 Log ování 

Jeden z požadavků na jakékoliv vývojové prostředí je, aby bylo schopné 
efektivně ladit kód ( debugovat). Během vývoje má programátor možnost 
využití mnoha technik, jako jsou breakpointy, výpis do standardního vý
stupu apod. Představte si ale, že aplikace běží na serveru, kde se nechová 
správně. Pokud se rozhodnete zapisovat běh aplikace do log souborů, budete 
pak muset při nasazování aplikace do produkce zakomentovávat kód, aby se 
aplikace logováním zbytečně nezpomalovala. Další možností je použití ně
jakého boolean fiagu, který bude určovat, zda se má logovat či nikoliv. Při 
změně tohoto fiagu však musíte aplikaci rekompilovat, což je zcela zbytečné. 

Při využití dobrého nástroje pro logování můžete dynamicky povolovat 
nebo zakazovat logování bez nutnosti rekompilace. Navíc můžete zapisovat 
do logu zprávy s různou úrovní důležitosti, nebo dynamicky měnit jejich for
mát, určovat, zda se bude zapisovat do databáze, souboru či konzole. Jedním 
z takovýchto nástrojů je log4net [1]. 

Právě na tomto ~t\PI je postavené logování v NCore. NCore nabízí zá
kladní nastavení logování, které lze používat bez bližší znalosti log4net. Po
kud však budete chtít logování v NCore konfigurovat, doporučuji si blíže 
nastudovat dokumentaci log4net l 1 J. 

29 
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5.1.1 Logování v NCore 

Logování je un1ístěno v jn1ennén1 prostoru NCore.Logging. Nejprve ukážu, 
jak jednoduché je logování v NCore na obrázku 5.1. 

ILog log= LogManager.GetLogger(this.GetType(), "NCoreLogger"); 
log.Info("Logging something on info level ... 11

); 

Obrázek 5.1: Ukázka zápisu do logu. 

K logování se používají kon1ponenty, tzv. loggery. Nejjednodušeji je zís
káte pornocí třídy Logl\1auager a její 1netody GetLogger. K identifikaci lo
ggeru jsou potřeba dva pararnetry. První je typ loggeru, ten rnůže být li
bovolný a slouží k identifikaci, kde se do logu zapisovalo. Druhý paran1etr 
je jrnéno loggeru, co~ je jrnéno deployované kon1ponenty. :>JCore poskytuje 
základní přednastavený deploy1nent NCoreLogger, který rnůžete libovolně 
používat. 

Zprávy do logu n1ůžou být zapsány na třech úrovních: 

• Info úroveň - označuje zprávy s vysokou důležitostí, například spuš
těna aplikace nebo navázáno spojení s databází. 

• Debug úroveň - označuje zprávy s nízkou důležitostí, například obno
vení stránky. 

• Error úroveú slouží k zapisování chybových hlášení a výji1nek. 

Díky tčmto úrovním je možné filtrovat zprávy do různých souborů podle 
jejich úrovnč. Přednastavený logger NCoreLoggcr například zapisuje do tří 
sou borů podle úrovnč zprávy. 

NCore loguje své chování do interního logu. Styl interního logování můžete 
libovolně konfigurovat v deploymentu komponenty InternalLogger. 

5.1.2 Vytváření vlastních komponent pro logová11í 

1\1 ůžete si sa1nozřej1ně vytvořit svoje vlastní loggery a libovolně si je na
konfigurovat. Stačí vytvořit deployn1ent k in1ple1nentaci ko1nponenty Logger. 
Jeho název pak stačí předat Logl\1anageru a rnůžete zapisovat. Deployn1ent 
nově nadefinovaného loggeru ukazuje obrázek G.2. 
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< ?xn1l version="1. O"encoding="utf-8"? > 
< deployedComponent 

name="MyLogger" 
type= "NCore. Log. Implementat ion. Logger, NCore. Log'' 
factoryType="NCore.Log.Implementat ion.LoggerComponentFactory, NCore.Log" 
> 

< log4net > 
<!-- konfigurace log4net -- -~ 

</log4net > 

< / deploycd Cornponent> 

Obrázek 5.2: l\ově nadefinovaný logger. 

31 

Deploymenty loggeru mají základní strukturu, navíc však obsahují uzel 
log4net, který obsahuje konfiguraci loggeru. Tato konfigurace je stejná jako 
ve známém nástroji log4net. Popis struktury konfigurace a všechny její mož
nosti naleznete v l 1 J. 

5. 2 Cach ování 

Cachování slouží k dočasnému ukládání dat. ~1Iá pouze omezenou kapa
citu, proto není zaručené, že bude obsahovat vždy všechna data, která byla 
do ní vložena. Pomocí cache můžete mnohonásobně zvýšit efektivitu práce 
s daty. S cache se pracuje opět pomocí deployovaných komponent. Stačí 

si vytvořit deployment k implementaci komponenty Cache, získat jí stan
dardně pomocí Componentl\!Ianagera a můžete začít ukládat. Nejlépe vše 
ukáže příklad 5.3. 

IComponentManager manager= ComponentManagerFactory.GetComponentManager(); 
//get cache component 
cache = (ICache)manager.GetComponent("SimpleCache"); 
! /tpr to read data f rom ca che f : (} 

items = (!List) cache.GetData("dataKey"); 
if (i tems == null) //data a.rent in cache ~ rea.d. from db 

items = NHibernateFacade.LoadAll(typeof (DTOData)); 

Obrázek 5.3: Práce s cache. 

Jak dlouho cache svá data uchovává v paměti apod. můžete konfigurovat 
pon1ocí parametrú deploymentu cache. NCore poskytuje standardní deploy
n1ent SimpleCache, který je určen k libovolnému použití. 
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....., 

5.3 Císelníky 
v v 

Císelníky jsou sezna111y dat stejného význanni. Císelníky n1úžou být např. 
dny v týdnu, pohlaví apod. NCore poskytuje jednoduchP. API pro práci s čí
selníky. Pro vytvoření číselníku v NCore je potřeha vykonat n{~kolik krokú. 

1. Vytvořit datový objekt, který bude představovat položku číselníku. 
Tento objekt n1usí být poton1ek DTOCodeTablcltern a 1nusí k něrnu 
existovat 1napování. 

2. Vytvořit deployment k implementaci CodeTable. Tento deployrnent 
slouží ke konfiguraci samotného číselníku. Je potřeba mu přidat para
metr itemType. Jeho hodnota bude typ objektu, který byl vytvořen 
v předchozím kroku, tedy objekt představující položku číselníku. Typ 
objektu se zapisuje standardním způsobem používaným v NCore: celé 
jméno, assembly. 

Jak mť1~e deployment číselníku vypadat, najdete v obrázku 5.4. 

< '?xrnl versi on=" 1 . O "encoding="utf -8 "? > 
< deployedComponent name="PersonTypeCodeTable" 

type="NCore.CodeTables .Implementation .CodeTable, NCore.CodeTables"> 

< pararnetrs> 
< paran1etr key=" i temType"value="Contact. API. DTOPersonType, Contact "> < / parmnetr> 

</paran1etrs> 

<Í deployedComponent> 

Obrázek 5.4: Práce s cache . 

Protože jsou číselníky cachované, nemusíte se obávat, že jejich opakované 
načítání zatíží vaši aplikaci. 
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Tvorba vlastních komponent 

Architektura deployovaných komponent je natolik obecná, že vám nic 
nebrání vytvořit si vlastní komponenty. 

Nejjednodušší komponenty jsou ty, které zpracovávají ze svých deploy
mentů pouze parametry. :N1echanizmus získávání parametrú je totiž do každé 
komponenty automaticky zahrnut. Parametry jsou v deployn1entech jen jed
noduché dvojice hodnota, klíč. \/ytvoření takovéto komponenty ukážu na oh
rázku. Představte si aplikaci, která má mnoho rúzných typú výstupú a velké 
množství z nich jsou data. Potřebujete, aby měla <lata je<lnotný formát 
a také, ahy tento formát hylo možné změnit hez nutnosti kompilace aplikace~ . 

Např. datnrn v anglické verzi aplikace bnde rnít jiný forrnil.t než v <:esk~~- Pro 
forrnátová,ní dat vytvořírne korn ponent.11 DateForrnatProvider. .Jak by rnoh 1 
vypadat její deployrnent~ ukazuje příklad 6.1. 

< ?xrnl versi on=" 1 . O "encoding="utf -8 "? > 
< dep loyed Component 

name="CzechFormat" 
type="Startup.Implementation.DateFormatProvider ,Startup 11 > 

< pararnetrs> 
< parametr key="dateFormat 11 value= 11 dd .mm. yyyy" I> 

</paran1etrs> 

</deployedComponent> 

Obrázek G.1: Deploy1nent pro DateFonnatProvider. 

Jediné, co buderne zatím potřebovat konfigurovat, bude formát data. 
Tento formát specifikuje paran1etr „da.teFormat". Nyní vytvoříme implen1en
taci. Každá implementace komponenty musí být potomek třídy Component-
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Base. Komponenty 1nají přístup k datů1n ze svých deploy1ncntú po1nocí pro
perty Description, která vrací rozhraní IDeploycdDcscription. Z nčj 1ná1ne 
přístup na parametry specifikované v deployn1entu , tedy i na paran1etr ,,da
teFormat". Celá implementace je vidět na obrázku 6.2. 

na1nespace Startup. Implementat ion 
{ 

} 

public class DateFormatProvider ComponentBase 
{ 

} 

private string dateFormat; 

//parametr key in deploynent 
private const string FORMAT_PARAM = "dateFormat"; 

public override void Onini t (!ComponentDescription description) 
{ 

//get data from dep loyrnent 
dateFormat = (string)description.Parametrs [FORMAT_PARAM]; 

} 

public string FormateDateTime (DateTime date) 
{ 

return date.ToString(dateFormat); 
} 

public string DateFormat 
{ 

get { return dateFormat; } 
} 

Obrázek 6.2: hnplernentace DateFonnatProvider. 

Nyní už mán1e implementaci i deployment, n1ůžeme tedy začít kompo
nentu používat. Instanci ko1nponenty získáme standardním způsobern po
n1ocí Con1ponent:Lvlanagera a můžen1e formátovat, postup ukazuje obrázek 6.3. 
\ 'clká výhoda použití deployované komponenty je, že pokud potřebujeme 
na různých n1ístech aplikace používat různý formát, stačí nám vytvořit další 
deploy1nent a používat pak DateFormatProvider ve dvou verzích. 

IComponentManager manager =(IComponentManager) 
ComponentManagerFactory.GetComponentManager(); 

DateFormatProvider provider= (DateFormatProvider)manager.GetComponent( 11 CzechFormat 11
); 

textBoxNow.Text = provider.FormatDateTime(DateTime.Now); 

Obrázek 6.3: Práce s komponentou DateFormatProvider. 
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Pokud vám nestačí konfigurace pon1ocí para1nctrů a potřebujete napří
klad vkládat do dcployrncntů celé Xl\1L uzly, :\Corc nabízí postup pro vy
tvoření i těchto komponent. Potřebuj ete navíc vytvořit: 

• Třídu, která bude představovat data z deploy1nentú. Tato třída musí 
být potomek DeployementDescription. 

• Třídu, která bude zodpovP,dná za zpracování deployrnentu. Tato třída 
rnusí být potornek CornponentFactory Base. Překryje 111etod11 DoFi
nishDeployrnent, ve které zpracuje deployrnent. 



Kapitola 7 

Podpora uživatelského rozhraní 

NCore obsahuje elegantní podporu uživatelských rozhraní na bázi Win
Forms [4]. Rozděluje projekt na nezávislé moduly tak, aby umožnil jed
notlivým vývojovým týmům pracovat současně na více modulech. l'vfodul 
představuje skupinu funkčností , kterým se říká \vork items. \Vork items dále 
obsahují jednotlivé formuláře. 

Podpora uživatelského rozhraní v NCore vychází z Composite Ul appli
cation blocku (CAB), modifikovaným tak, aby co nejvíce zapadl do NCore. 
CAB vznikl v l'v1icrosoft and practicess a je to framevvork usnadňující vývoj 
uživatelských rozhraní. Jeho dokumentaci je možné nalézt v l 8J. Snažil jsem 
se, aby uživatel při práci s uživatelskýrn rozhranírn v N Core rwrnnsel příliš 
znáJ, detaily C.AB. Tento frarnework je celkern složitý a jeho pochopení za
bere více času. S N Core je rnožné jej používat velice snadno a zároveřl se 
držet základních architektonických pravidel. 

7 .1 Hlavní elementy 

• Modul představuje jednu nezávislou jednotku. Je to skupina funkč
ností, které tvoří jeden logický celek. 

• Work item představuje jednu funkčnost, jako např. zobrazení se
znamu zaměstnanců a vytvoření zaměstnance. 

• View je prezentační část představující fonnulář nebo user control 1. 

1 C ser control představuje v .~ET skupinu ovládacích prvků. Formulář je pak složen z 
jednotlivých user control nebo samotných ovládacích prvků. 
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• Controller slouží k obsloužení událostí vzniklých na vicw spojených 
s controllerem. 

• Služba slouží k propojení všech elementu. 

• Business rule object je objekt obsahující logiku aplikace , slouží k od
dělení G UI2 od data bá~e a logiky aplikace. 

7.2 Modul 

l\1odul představuje jednu nezávislou jednotku. Je to skupina funkčností, 
které tvoří jeden logický celek. V aplikaci pro správu zamčstnanců můžen1e 
mít například modul zaměstnanec, docházka, nastavení atd. 

Každý modul by měl být reprezentován jedním projekte1n v l\1icrosoft 
Visual Studiu(VS). 1V1oduly se registrují v souboru ProfileCatalog.xml, viz. 
ukázka 7.1. 

< ?xrnl version="1. O"encoding="utf-8"? > 
< SolutionProfi]e xmlns= 11 http: I /schemas .microsoft. com/pag/ cab-profile"> 

< Modules > 
< l'v1odulelnfo AssemblyFile="Contact. dll" /> 

< / l\1odules> 
<íSolutionProfile> 

Obrázek 7.1: ProfileCatalog.xn11. 

Fyzický představitel modulu je potoinek třídy NCorc:Lvlodulc. Jak jsen1 
uvedli 111odul obsahuje všechny work itcn1s pracující s jednou konkrétní ne
závislou částí aplikace. \i\lork items se registrují v metodč Registcr\Vorkltcn1. 
Ukázka registrování \vork itcms je na obrázku 7.2. 

7.3 Work item 

\'7ork item představuje jednu funkčnost, jako např. zobraz seznam za
městnancú a vytvoř zaměstnance. Obsahuje všechny pohledy (view) i které 

2 G Ul (graphical user interface) je rozhraní, které přímo používá uživatel ke komunikaci 
s aplikací. 
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public class ContactModule : NCoreModule 
{ 

} 

public overri<lc void RegistrWorkitems () 
{ 

} 

RegistrWorkitem(typeof (ContactListWorkltem)); 
RegistrWorkitem(typeof (CreateContactWorkitem)); 

//run main usecase 
Manager.LaunchWorkitem(typeof(ContactListWorkitem)); 

Obrázek 7.2: Registrování ·work itemů. 
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se v dané funkčnosti používají. Fyzicky je work item potomek třídy NCo
re \\lorkltem. Work item si musí zaregistrovat všechny view, které chce po
užívat. View si registruje v metodě Onlnitialization. Registrování view je 
ukázáno na obrázku 7.3. 

public class ContactListWorkitem : NCoreWorkitem 
{ 

} 

protected override void Oninitialization() 
{ 

} 

//set workitem localized name 
WorkitemLocalizedName = ContactListResources.WorkltemName; 
//registr rnain \riew 
RegistrView(typeof(ContactListView), true); 

Obrázek 7.3: Registrování view. 

7.4 View 

View 1nů~e být libovolný forn1ulář či user control. Na view klade ~ Core 
jediný požadavek. Každé view n1usí obsahovat property pojrnenovanou Con
troller, která slouží ke spojení view a controlleru. Ukázka i1nple1nentace view 
je na obrázku 7.4. 
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public partial class ContactListView : UserControl 
{ 

} 

private ContactListController controller; 

[CreateNew] 
public ContactListController Controller 
{ 

} 

set 
{ 

} 

get 
{ 

} 

controller = value; 
controller.View = this; 

return controller; 

public ContactListView () 
{ 

InitializeComponent(); 
} 

Obrázek 7.4: Ukázka spojení view a cont rolleru. 
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7.5 Controller 

Controller slouží ke zpracovávání událostí od uživatele, které se vyskytly 
na view připojené1n ke controlleru. 

\ l iew a controller jsou velice úzce propojeny, tuto vazbu n1usí vždy pro
gramátor specifikovat. \ lie\v je propojen s controllere1n po1nocí odkazu ulo
ženého v property Controller. Controller specifikuje , s jakýn1 type1n vievvr 
bude pracovat poinocí svého generického typu. 

Controllcr je poton1ek třídy NCoreControllcr. Tato třída poskytuje svý111 
potomků1n velké množství inctod, které jin1 usnadní práci. Například přístup 
na view, spouštční \vor k items a podobnč. 

NCoreControllcr poskytuje dvč základní metody, které mohou jeho po
tomci překrýt. Jsou to metody OnAftcrLoad a InitializeEvents. 

• OnAfter Load je spouštěna pokaždé, když je spuštěno vievv asociované 
ke controlleru, nebo když se na něj přesune uživatel aplikace. Tato 
metoda je vhodná pro načtení dat z databáze apod. 

• InitializeEvents je spouštěna pouze jednou, vždy když je vytvořeno 
asociované view. V této rnetodě je vhodné přidat handlery na události 
vhniklé na view. 

Každý controller vždy pracuje s jedním datovým objektem, který repre
zentuje jeho stav. K tomuto objektu přistupuje controller pon1ocí property 
~1IainDTO. 

Ukázka implementace controllcru je v obrázku 7.5. 

7.6 Služba - ModuleManagerService 

Znalost služeb není pro používání NCore potřebná, proto nebudu způsob 
jejich použití a implementace popisovat. NCore obsahuje jedinou službu lVIo
dule:N1anagerService, ke které mť1žete přistupovat z controllerť1, work items 
i rnodulú. Nlodulel\!IanagerService je služba usnadňující spouštění jednotli
vých funkčností. Obsahuje metody pro spouštění work items , jejich zavírání 
i př<-~pínání mezi jednotlivými view. 

I\1oduleJ\1anagerService urnožř111je předat jednotlivýrn funk<:nostern hlavní 
objekt , se kterýrn rnají pracovat. \iVork iterns k tornnto objektu přistupují 
pornocí property l'v1ainDTO. Předávání datového objektu do funkčnosti uka
zuj e obrázek 7.6. 
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public class CreateTaskController NCoreController<CreateTaskView> 
{ 

} 

public override void Ini tializeEvents () 
{ 

} 

//here subscribe event handlers 
//View property is main access to controls 
View.btnSave.Click +=new EventHandler(btnSave_Click); 

public override void OnAfterLoad () 
{ 

//load data and set bindings bere . ~ 

View.taskBindingSource.DataSource = MainDTO; 
} 

private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 

//save MaindDTO using BRD methods 
} 

Obrázek 7.5: Ukázka implementace controlleru. 

Manager. LaunchWorkitem( typeof (CreateContactWorkitem), 
typeof (CreateContactWorkitem).FullName +dto.Id, dto); 

Obrázek 7.6: Ukázka spouštění \Vork ite1nů. 
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7. 7 Business rule objects 

hnplernentovat aplikace, které používají GCI kornponenty pracující přín10 
s databází, není dobré. Aplikace stavěné thnto způsobern nejsou objek
tově orientované. Takovéto dvouvrstvé aplikace porušují jeden ze základních 
principů objektově orientovaného návrhu a to zapouzdřenost. Zapouzdře
nost umožňuje klientovi pracovat s objektern bez znalosti jeho i1nple111en
tačních detailů, tedy urnožňuje spojovat objekty pornocí slabých vazeb (lo
ose coupling). \ / takových dvouvrstvých aplikacích jsou klient a databáze 
velice silnč spojeni. GUI, business logika a SQL jsou pak protkány v jed
nom místč. Výsledek je neudržitelná aplikace, protože každá zn1čna databáze 
může kaskádovč vyvolat nepředvídatelné selhání aplikace. 

Daleko lepší způsob je oddčlit práci s databází a business logiku 3 do tzv. 
business rule objektů (BRO). BR objekty představují vždy reálnou entitu, 
jako třeba zaměstnanec, produkt, osoba. BR objekty úplně zapouzdřují cho
vání očekávané od entity, již představují. 

NCore nabízí třídu BROBase jako předka pro všechny BR objekty. Ta 
přijímá jako parametr konstruktoru entitu, se kterou má pracovat. Pro práci 
s databází a pro zapouzdření business logiky používejte výhradně DR ob
jekty. Neumísťujte žádnou logiku na controller! Ten má sloužit pouze k práci 
S Vle\V. 

3 Business logika nemá přesnou definici, ale obecně je business logikou označována 
vrstva v 3-vrstvé aplikaci zpracovávající data z databáze pro vrstvu uživatelského roz
hraní. 
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Build NCore aplikace 

Aplikace pracující s NCore používají speciální mechanizmus spouštění 
buildu. Z optimalizačních důvodů je potřeba, aby aplikace před spuštěním 
měla seznam deploymentů a jeho umístění. Seznarn deploymentů vytváří 
aplikace l\Core.Building.exe. Ta před každým builderu prochází všechny pro
jektové adresáře a hledá soubory *.depl.xml. Umístění deploymentů a jejich 
názvy ukládá do mapovacího souboru mapping.xml, ten je pak využíván 
po spuštění aplikace. Spouštění aplikace NCore.Building.exe je nutné manu
álně nastavit jako pre-build událost ve Visual Studiu. Pre-buil<l události se 
nastavují ve vlastnostech spouštěcího projektu. Nastavování pre-hnil<l event 
nkaznje obrázek 8.1. 

Ob<:as se rnúže stát, že NCore.Bnilding.exe skon<:í s chybou a bnild apli
kace tedy neproběhne. To znarnená, že některý deployrnent nerná korektní 
forrnát nebo unikátní název . .Jaká chyba přesně nastala, lze zjistit ze stan
dardního výstupu, který vypisuje VS do panelu Outpnt. 

8.1 Konfigurace App.config 

NCore se snaží u1nístit veškerou konfiguraci do deploymentů, ale některé 
konfigurace do nich umístit nemůže. Proto je nutné vložit do App.config 1 

tyto položky: 

• AppRoot - umístění adresáře, ve kterém má hledat NCore deploy
menty~ typicky je to adresář, ve kterém je projekt. 

1 App.config je Xl\!IL soubor sloužící k základní konfiguraci .NET aplikací. 
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Obrázek 8.1: Nastavení pre-build event v ·vs 2005. 
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• ~1IappingFilc - u1nístční souboru s n1apovánín1. 

• SignsFile - umístění souboru se značka1ni. 

8.2 Třída Components 

Aplikace NCore.Buil<ling.exe n1á je<lnu velice užitečnou funkčnost. \ 'y
tváří soubor Cornponents.cs, do kterého ukládá ná:6vy všech <leployovaných 
kon1ponent. Soubor Cornponents.cs je vytvářen tak, aby n1ěl fonnát korektní 
třídy. Díky to1nu, že je NCore.Building.exe pouštěn ještě před sa1notný1n bu
ilde1n \ 1S, stihne vygenerovat Cornponents.cs, který je při následné1n buildu 
VS překo1npilován. Iv1árne tedy vždy k dispozici překornpilovanou, auLorna
ticky vygenerovanou třídu Co1nponents obsahující názvy všech deployova
ných komponent. Tato třída velice usnadní vývoj, s její po1nocí si už ne1nusíte 
parnatovat přesné řctčzcc názvů kornponcnt. 
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Ukázková aplikace Contact 
Manager 

Contact fv1anager je jednoduchý projekt ukazující základní funkčnosti 
frame·worku NCore . . Aplikace simuluje správce kontaktů. Pod pojmem kon
takt si můžete představit jednu osobu, tedy jméno, příjmení, email apod. 
Ke každému kontaktu je možné přiřadit úkol. Každý úkol obsahuje svůj po
pis a datum, kdy má být splněn. Aplikace poskytuje typické funkčnosti, které 
jsou od ní očekávány. Například zobraz seznam kontaktů a úkolů, založ nový 
kontakt a úkol, vyhledej kontakt atd. Contact Ivianager je implementován 
jako tlustý klient v prostředí \~linForms. Aplikaci si můžete také prohléd
nout bez instalace, protože na přiloženém CD je video zobrazující základní 
funkčnosti aplikace. 

9 .1 Instalace 

Protože aplikace používá databázi jako úložiště dat, je nutné ji nejprve 
připravit. Pokud ne1náte na své1n počítači I\1icrosoft SQL Server 2005 Ex
press, inusíte si jej nejprve nainstalovat. Je 1nožné si jej zdanna stáhnout 
na adrese 
http: / / 1nsdn.nlicrosoft.con1/ vstudio/ express/ sql/ register / default.aspx. Po na
instalování SQL serveru je potřeba do nčj jcštč nahrát předpřipravená data. 
K nahrání dat slouží standardní import v Nianagcment Studiu. 

• Spusťte :Lvianagement Studio a připojte se k vaší lokální databázi. 
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• V pop-up menu nad polcn1 Databasc v Objcct I3rowscn1 vybC'rtc HC'
storc Databasc. 

• Vyplňte nový název databáze na ncore , vyberte Yýběr z disku a z při
loženého cd vyberte soubor ncore.bak z adresář(~ 
Co nt act l'vI an ager- rel e ase / D I3 I3 ak. 

• Zaškrtněte checkbox Ilestore. 

• Spusťte vytvoření databáze tlačítek OI<:. 

Nyní máte připravená data a můžete aplikaci spustit. Aplikace se spouští 
příkazem TestProject.exe. 

Dále se již budu zabývat pouze implementací Contact1vlanageru, protože 
samotný vzhled a funkčnost aplikace nejsou tolik důležité. Po pochopení irn
plementace této aplikace již budete schopní sami používat framework NCore, 
a usnadníte si tak vývoj vašich databázových aplikací. 

9.2 Struktura projektu 

Contact I\1anager je vyvinut v lVIS \ ' isual studiu 2005, rná. tc~dy jelio 
typickou strukturu a vlastnosti. Celý projekt spustíte pornocí ContactTv1a
nager.sln. Po jeho spuštěuí ~jistíte, že je rozdělen na složku s irnplernell
tací :\f Core, projekt Contact:lv1anager a projekt Contact. Coutact:lv1anager 
je spouštěcí projekt aplikace, obsahuje nastavené u<lálosti sµouštěllé µře<l 
buildern a hlavní fonnulář. Projekt Contact představuje 1nodul pro práci 
s kontakty. 

9.2.1 Projekt Contact 

Pro větší přehlednost je projekt rozdělen na adresáře. 

• API - obsahuje všechny datové objekty. 

• Deployments - obsahuje deploymenty potřebné pro běh modulu Con
tact. 

• Imple1nentation - obsahuje implementace Bll objektů. 

• Ul - složka pro objekty uživatelského rozhraní, je rozdělena dále na jed
notlivé funkčnosti. 
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Toto rozdělení je dobré dodržovat u všech dalších projcktťl. Dokonce je 
u větších projektů dobré jcštč rozdělit n1odul na více projcktú 1 například 

Contact-API , Contact-Implementation a Contact-Ul. Tako,·()to clČ'l<'11í apli
kace na projekty neslouží jen k přehlednosti , ale t aké ke zv~·šc11í cfrktiYity 
překladu aplikace. \ l isual Studio totiž i při z1něně j edinN10 souboru přddúclá 
minimálně celý projekt. Tedy čím budou projekty n1enší, tín1 bude přddad 
aplikace rychlejší. 

9.2.2 Projekt ContactManager 

Contactl\/Ianager je spouštěcí projekt pro aplikaci. Obsahuje tedy n1rtodu 
Iviain. Ta je uvnitř třídy Prograrn. Třída Progra1n 1ná pončkud ko111pliko
vanější deklaraci, tou se ale nebudu zabývat, protože je v naprosté včtšiuč 
aplikací stejná. Důležité však je, že každá aplikace využívající NCore \Vin Ul 
n1usí obsahovat jeden hlavní work ite1n a jeden hlavní forrnulář. Fonnulář 
a work item se pak předávají do spouštěcí třídy po1nocí generických typú 
předka FonnShcllA pplication. Contact 1v1anagcr n1á hlavní fonnulář třídu 
NlainFonn a hlavní work itcn1 Shcll\\lorkltcn1. 

9.3 Závěr 

Nejlépe samozřejmě proniknete do implementace aplikace pomocí j ej ich 
zdrojových kódů. Aplikace je opravdu jednoduchá, tak že by to neměl být 
velký problém. Největší překážka je určitě mapování objektů na tabulky da
tabáze pomocí NHibernate. Nastudování tohoto frameworku zabere porn ěrn ě 

hodně času, o to více času vám to však ušetří do budoucna při i1nplernentaci 

rozsáhlejších aplikací. 
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Shrnutí 

NCore představuje hotové řešení pro vývoj aplikací pracujících s relahlÍ 
databází. Umožňuje zrychlit vývoj aplikací a zároveň udržet v systé~n111 ~ta11-
dardní styl. 

Framework splňuje všechny cíle stanovené v kapitole 1.2. 

• Díky nástroji NHibernate uruožúuje pracovat s <laty z databáze v pro
středí jazyka c# . 

• Ivicchanizmus práce s dcployovanýn1i kornponcntan1i urnožúujc fra
me,vork dále libovolně rozšiřovat. 

• NCore poskytuje rozhraní pro robustní logování postavené na nástroji 
log4net. 

• Poskytuje rozhraní pro práci s dočasnou pamětí. 

• Díky CAB usnadřluje frarnework tvorbu uživatelských rozhraní. Csnad
řluje např. rozdělení rozhraní na nezávislé části a přepínání rnezi obra
zovkarni . 

• Použitelnost frameworku je předvedena na aplikace Contact Ivlanager. 

\ rývoj aplikace v :>:Core by měl probíhat tak, že se nejprve nadefinují 
mapování na všechny objekty, a pak se pracuje s databází výhradně pornocí 
třídy NHibernateFacade. Programátoři by neměli psát žádné SQL dotazy, 
pokud to není nutné. Díky tomu, že NCore generuje SQL rnísto progran1á
torť1, je vývoj aplikace rychlejší a méně náchylný na chybovost programátorů. 
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10.1 Práce více týmů 

NCore rozděluje aplikaci na vrstvy, čí111ž tunožúuj() sou(as11uu prúcj , ·ke 

vývojových týn1ů zároveři. Jeden tý1n n1ůžc například ohstar{l\·at datal>úzo
vou vrstvu a 1napovat tabulky na datové objekty. DaJší t,~' 111 n1ťlž(\ i111plc11w11-
tovat business logiku v BR objektech. A poslední se n1úžc starat o 11žiYatelské' 
rozhraní. Toto sché1na 111ůže navíc být ještě dále rozdřleno~ protože aplikar<' 
v NCorc se skládá typicky z nčkolika sa1nostatných 111od11l11 , na ktcr~Tli 1no

hou týmy oddčlcnč pracovat. 

10.2 Rychlost 

Při používání NCore by neměly vznikat větší rychlostní probl<~1ny, protož(\ 

framework stihne přemapovat i tisíce objcktú z databáze na trícly bNw111 
sekundy. 

Problémy s rychlostí mohou vzniknout jedině při načítáni ve1kých se

znamů objektů. Pro načítání seznamú by rněly být vždy použity \TCon• 
exekutory a datové objekty, které obsahují namapovan{~ ponzr ty sloupe<\ 
které jsou v seznamu skutečně potřeba. Exekutory lnnožř111jí Z<-lpsc'u1f dota

zovacího jazyka databáze do externích souború, jejich vyvolc1.11í a ná.slPd11{~ 

zpracování. ·výsledkem spuštění exekutora je seznam objektú~ kter,V jP nž 
pln~ použitelný v jazycP, c-/f . 

10.3 Směry dalšího vývoje 

Díky mechanizmu práce s dcployovanýn1i komponcnta1ni je fran1cwork 
n1aximálně rozšiřitelný. Je možné přidat libovolnou novou ko1nponcntu a oka
n1žitě ji začít používat. Nové komponenty mohou být například kornponcnty 

pro správu uživatelů, audit log apod. 
Další možnosti rozšíření jsou v oblasti webových aplikací a ASP. V těchto 

aplikacích je NCore použitelný, protože všechna práce s databází, logovánírn 
atd., je stejná jak pro ·webové tak pro desktopové aplikace, ale podpora 
uživatelských rozhraní v ~Core zatím zahrnuje jen ty dcsktopové. 
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10.4 Závěr 

Tato práce předevší1n popisovala databázoY.\' fra111C\\·ork ~ C urc, k t cr.\· 

jse1n jako součást bakalářské práce vyvinul v jazyce c I/ . Y ú\·odu pr<'wc json 
obecně popsány softwarové frarneworky a jejich nezbytnost pr-i \·.\·\·o.i i roz

sáhlejších systé111ů . V dalších částech jsou uživateli ukáz{u1:· zúkladní fn11kcC' 
frameworku. Skutečná použitelnost NCore je pak dcn1011str0Yúna 11a ukúz

kové aplikaci Contact J\iianager. 
NCorc slouží progran1átorůrn zcjrnéna ke zjednodušení prúcc s rcla(11í 

databází. Dále pak obsahuje sadu komponent, které progrn111áton1111 usnadní 
práci v oblasti cachování, logování, číselníků a také uživatrlskd10 rozhraní. 
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Dodatek A 

Obsah CD 

Součást i bakalářské práce je CD, které obsahuje všechnv zdrojov{' kódy 
i ukázkovou aplikaci Contactl\1anager. 

Vlastní obsah C D: 

• .Adresář ContactManager-src obsahuje \ l S projekt. se zdrojov.\·rni 

kódy aplikace ContactlVIanager. 

• .Adresář ContactManager-release obsahuje spustitelnou aplikaci Cou

tactl'v1anager. Jak se tato aplikace spouští popisuje kapitola g, 

• .Adresář NCoreStart U p obsahuje VS projekt, který urnožúujc oka
mžitě začít pracovat ve frameworku NCore. Také obsahuje zdrojov{' 
kódy frameworku . 

• Adresář Bakalářská práce obsahuje elektronickou podobu u~to prftcc. 

• Adresář Dokumentace obsahuje doku1nentaci fran1eworku NCorc. 
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