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1 Úvod 

1.1 Struktura práce 
V první kapitole se pokusíme obhájit tvorbu distribuovaného systému, popsat si 

v čem tkví jeho výhody a srovnáme jej s jinými technologiemi. Kapitola motivace je 

přímo úvodem do naší práce. Dále srovnáme aplikaci TuaLoca s konkurenčními 

aplikacemi, určíme si ve zkratce cíle a požadavky a nakonec nadefinujeme důležité 

pojmy.  

V druhé kapitole Analýza projektu si popíšeme důležité otázky, před kterými se 

při vývoji systému stálo a varianty mezi kterými bylo vybíráno řešení. Kapitola slouží i 

jako obhajoba postupů a technologií, které jsme využily. 

Ve třetí kapitole si přehledně shrneme požadavky a postupy, které nám 

vyplynuly z analýzy. Je to tedy jakýsi závěr analýzy, ovšem lze jej číst nezávisle a 

obsahuje klíčové informace, proto jsme jej zařadili jako samostatnou kapitolu. 

Čtvrtá kapitola je dokumentace celého distribuovaného systému včetně aplikace 

TuaLoca. Popíšeme si nejprve projekt systému, poté si rozebereme distribuovaný 

model, jak na straně klienta, tak na straně serveru. Také si uvedeme specifika, která 

jsou v projektu jádra a v projektu serveru včetně konfigurace služeb WCF. Nakonec si 

popíšeme dokumentaci modulů nadstavby TuaLoca. 

Pátá kapitola obsahuje uživatelkou dokumentaci k aplikaci TuaLoca a jejím 

modulům. 

Šestá kapitola slouží jako příručka pro psaní vlastního modulu. Rozebírá veškeré 

kroky, které je nutné provést k jeho úspěšné realizaci, včetně pár tipů, jak modul 

optimalizovat. 
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1.2 Motivace 
Představme si klientskou okenní aplikaci, která pracuje s uživatelskými daty. 

Například účetní program, organizér či nějaký archiv. Jedná se tedy o aplikace, které 

získají od uživatele nějaký vstup, který zpracují a poté jej nějak transformují, 

uchovávají, popřípadě z něj odvozují další data. U takových aplikací, příliš neklademe 

požadavky na jejich úložiště. Nejčastěji problém řešíme tak, že k aplikaci umístíme 

lokální soubor, který představuje její databázi, a k tomu poté přistupujeme. 

Naopak pokud bychom chtěli online dostupnou aplikaci, která pracuje pouze 

s daty na serveru, využijeme webové řešení, než abychom implementovali svoje 

mechanismy pro vzdálený přístup. 

Nicméně, může se stát, že budeme potřebovat kombinaci takových přístupů. 

Například abychom data měli uložena lokálně a v případě, že dojde ke ztrátě připojení, 

bychom s nimi mohli bez problému pracovat dále. Ale zároveň chceme mít data 

umístěna na serveru, kam se k nim budeme připojovat z více míst najednou. Ať už 

například z mobilu, notebooku či PC. Ale také třeba z firemní sítě, kde jsou tisíce 

pracovních stanic.  

A navíc, bychom chtěli, aby mohli vývojáři rozšiřovat aplikaci pomocí modulů, 

které snadno zavedou do distribuovaného prostředí a uživatelé si budou moci vybrat, 

které z nich si chtějí nainstalovat.  

Tyto problémy se snaží řešit hlavní část této práce. Tedy vytvoříme systém, který 

umožní vývojářům vytvářet aplikace, které se dají sestavit z jednotlivých modulů, kde 

hlavní výhodou bude, že moduly budou moci přistupovat k úložišti lokálnímu, 

vzdálenému, ale také k oběma zároveň. 

 Jako modul budeme brát samostatnou knihovnu, která se liší od okénkové 

aplikace pouze ve dvou věcech. A to za prvé tím, že se nespouští sama, ale je zavedena 

systémem. A za druhé, že si nespravuje samostatné okno, ale zobrazuje své GU do 

hlavního panelu. Zobrazení těchto panelů jádro přepíná, dle požadavků uživatele na 

zobrazení konkrétního modulu. 

Další částí je samotná implementace vybraných modulů a ukázka, jak by taková 

aplikace mohla konkurovat dnešním webovým službám i samotným operačním 

systémům z hlediska jejich aplikační části. Tato nadstavba se nazývá TuaLoca, názvu 

inspirovaného z latiny.  
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1.3 Web jako konkurenční technologie 
Otázkou je, proč vůbec budeme chtít využívat takový systém, když můžeme 

vytvořit naší aplikaci rovnou jako webovou službu. 

 Webová řešení mají jistě spousty výhod. Jsou platformě nezávislá, hůře 

napadnutelná oproti běžným aplikacím a také mají přímý přístup k datům, který je po 

většinu času dostupný.  

Ovšem na druhou stranu někdy můžeme chtít, aby byla data přístupná jen 

lokálně. Existují i požadavky, kde je absolutně nepřípustné, aby třetí strana měla 

přehled nad našimi daty a přitom bychom chtěli distribuované řešení. Například nějaký 

server v naší firemní či domácí síti.  

Další problém je, že jsme zcela závislí na serverovém úložišti, prohlížečích a 

HTML technologiích. Proč nemít data přístupná stejně snadno jako na webové stránce, 

ale zároveň být schopni využít 3D engine, kontextová menu a další. Nebo dokonce 

vytvářet démony, kteří poběží jen na pozadí, či aplikace které přímo pracují s nějakým 

konkrétním lokálním hardwarem. 

Posledním argumentem je, že systém je odolný vůči výpadkům připojení a je 

možné se svým účtem pracovat například v cizině, když nemáme připojení k internetu. 

Máme tedy složitější systém, který je třeba nějak nainstalovat k uživateli, 

respektive ho nějak přesvědčit, což je nevýhoda oproti webovému řešení. Nicméně poté 

jsme schopni pokrýt jeho nabídku a zároveň poskytnou něco nového. 

Výhody pro programátora 
Výhodou systému oproti webovému řešení je to, že vývojář modulu není omezen 

HTML jazykem. Může nasadit libovolné technologie, prvky a animace k dosažení 

cílového vzhledu. Nemusí řešit, jak prohlížeč bude interpretovat jeho layout. Nemusí 

vymýšlet těžkopádná řešení v jazyce JavaScript, aby se GUI webové stránky tvářilo 

interaktivně.  
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1.4 Tvorba modulu versus samostatná aplikace 
V této části se budeme zabývat otázkou, zda je lepší psát aplikaci, která je 

samostatná a závislá na daném operačním systému, nebo zda napsat rovnou modul do 

našeho systému. Budeme se bavit o aplikacích, které především zpracovávají data 

uživatele, jako například organizér. Nebudeme zde diskutovat o rozsáhlém 

specializovaném softwaru, jako jsou grafická studia, editory či počítačové hry. 

K samostatně instalovatelným aplikacím jsou již dnešní uživatele celkem 

skeptičtí, pokud vynecháme velmi sofistikovaný software určený pro komerční využití. 

Úroveň aplikací bývá různorodá a to včetně spolehlivosti, podpory a aktuálnosti. Navíc 

při dnešní spoustě webových řešení nemají uživatelé ani zájem stahovat aplikace, které 

je často hned po instalaci zaskočí placenou licencí. 

 To, co uživatelům vyhovuje, je spíše ucelený systém. Něco, co si nainstalují 

jednou a pak mají široké možnosti využití. Něco, co jim zároveň poskytne 

přenositelnost a možnost svá data zálohovat. Kolikrát se dostaneme k aplikacím, 

například organizérům, které jsou sice hezky vyřešeny, ale export dat nebo jejich další 

provázání již není možné.  

Naopak náš systém zálohuje data přímo na server.  Navíc umožňuje, aby mohly 

moduly komunikovat mezi sebou. Není tedy problém naprogramovat nad organizérem 

nezávislý modul, který nám například plánuje do kalendáře své události.  

Další důležitou vlastností je jednotnost. Uživatelé se neradi orientují 

v různorodých aplikacích a neradi neustále instalují desítky nezávislých updatů a záloh. 

Zatímco filozofie tohoto systému je přesně opačná. Vše pod jednou střechou a pokud 

možno tak, aby to nerušilo uživatele.  

Tento projekt staví na vizi, že se operační systém stane v budoucnu jen obálkou 

webového prohlížeče a pár aplikací, které jsou nenahraditelné. Zároveň by bylo pěkné, 

pokud by komunita, která v dnešní době vytváří spousty freeware aplikací, například i 

pro Linux, raději přispěla do něčeho, co se dá snadno distribuovat pro více operačních 

systémů. 

Výhody pro programátora 
Výhodou tvorby modulu pro náš systém oproti psaní samostatné aplikace je to, že 

je zcela vyřešený datový model. Není nutné hledat databázové technologie, řešit 

připojení, dotazovací model. Další výhodou je zcela hotová záloha dat a jejich 

distribuovatelnost, kterou programátor získá jako benefit. A nakonec věc, která by 

běžně mezi dvěma aplikacemi byla téměř nemožná. Možnost moduly provázat mezi 

sebou pouhou implementací rozhraní. 
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1.5 Praktické využití systému 
Nyní si popíšeme ukázkový příklad, kde nasazení našeho systému nejen poskytne 

nové možnosti, ale zároveň ušetří práci vývojářům. 

Představme si, že navrhneme software pro vedení účetnictví. Dal by se rozdělit 

na dvě hlavní části. Prezentační a datová. Budeme muset vybrat vhodnou databázi, 

dotazovací jazyk, vyřešit zálohování a rozhodnout se, zda se bude jednat o lokální 

aplikaci či webovou službu. 

Rozhodnutí není jednoduché, protože pokud budeme spravovat data na našem 

serveru, budeme mít velkou zodpovědnost. Ztráta účetních dat našich klientů, pro nás 

může mít velké finanční následky. A pokud nebudeme ručit za data našich klientů, 

určitě nás nebudou chtít platit.  

Pokud klientovi necháme jeho databázi umístěnou na jeho lokálním PC, zbavíme 

se zodpovědnosti. Nicméně nemůžeme již nabídnout, že by mohl uživatel provádět své 

účetnictví z několika míst najednou, či dokonce aby na jednom účetnictví pracovalo 

více účetních. A také nebudeme moci poskytnout zálohu dat na našem serveru. 

I kdybychom se pro jedno řešení rozhodli, vždy se najde klient, kterému 

vyhovovat nebude. Některé společnosti nebudou chtít, aby jejich citlivá účetní data 

spravoval někdo třetí. A jiné budou naopak odmítat absenci zálohy v podobě serveru. 

Nyní přichází jako vhodná alternativa náš systém. Těm klientům, kteří se bojí svá 

citlivá účetní data svěřit serveru, poskytneme možnost pracovat v Offline lokálním 

režimu. Těm, kteří chtějí využít dostupnosti dat z více míst, můžeme poskytnout 

kombinovaný přístup.  

Právní výhodou je, že se můžeme zbavit zodpovědnosti za data uložená na 

serveru a prohlásit, že prioritní jsou data uložená lokálně u uživatele. Nicméně 

v případě problémů, můžeme uživateli jeho data obnovit. 

Výhodou pro nás je, že nejsme úzce svázáni s jednou z variant. Můžeme se 

kdykoliv v budoucnu rozhodnout, jaké typy přístupu poskytneme, aniž bychom 

přepisovali kód našich modulů. 
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1.6 Konkurenti aplikace TuaLoca 
Jako první přímí konkurenti aplikace TuaLoca se jistě naskytnou služby jako je 

Facebook či G+. Modulárnost těchto webových aplikací není to, na čem by stavěly. 

Moduly služby Facebook spíše působí jako krátkodobá zábava uživatele, než jako 

plnohodnotná rozšíření funkcionality. Obecně ani není příliš zájem o to, pročítat 

rozsáhlé dokumentace ke složitému systému a zvyšovat službě Facebook jeho hodnotu. 

Úspěch zaznamenalo pouze pár flashových her.  

Nehledě na to, že si uživatelé zvykli na to, že sociální sítě neslouží k praktickým 

záležitostem, jako je například organizace jejich času nebo správa osobních informací. 

Dalším klíčovým faktem je, že společnosti si zvykli data uživatelů spíše vlastnit. Místo 

opravdového smazání je pouze skryjí. Tato politika spoustě uživatelům nevyhovuje a 

často si kolikrát rozmyslí, zda takové společnosti svěří svá citlivá data [1], [2]. 

Naopak tento projekt si klade za cíl poskytnout prostředí k vývoji 

plnohodnotných modulů, které přímo zvyšují hodnotu aplikace a pomocí svých modulů 

demonstrovat jejich možnosti. Dále nijak nenutit uživatele, aby využíval služeb serveru 

a mohl data ukládat pouze lokálně na svém PC.  

Server ani nebude využívat globální databázi uživatelských dat, která by třídila a 

uchovávala data, která si uživatel uložil. Pouze je bude propisovat do soukromé 

šifrované databáze uživatele. Tedy systém datům nerozumí a nesnaží se na nich stavět 

cílenou reklamu. Díky tomu, že aplikace umožňuje uložení dat i lokálně, nabízí 

synchronizovaný režim krátké odezvy pro přístup k datům. Pokud nejsou nutné změny, 

dokáže aplikace využívat jen lokálních dat a poskytovat výsledky z lokální databáze. 
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1.7 Požadavky a cíle 

Dostupnost 

Zda chceme aplikaci používat pouze lokálně, pouze vzdáleně či si přejeme 

kombinaci. 

Spolehlivost 

Pokud ztratíme připojení k serveru, budeme požadovat, abychom mohli pracovat 

dál a tyto následné změny se k serveru časem propagovaly. 

Konzistence a transkačnost 

Klíčovým požadavkem je, aby se všechny instance dokázali synchronizovat 

s centrálním serverem. Dále aby systém nabídl transakční prostředí. 

Bezpečnost 

Chceme, aby připojení bylo maximálně bezpečné, protože systém nemá přehled 

nad povahu dat. Musí tedy veškeré databáze i přenosy šifrovat a chránit certifikáty. 

Modulárnost a dostupnost 

Požadujme, abychom mohli systém rozšiřovat různými moduly a abychom mohli 

k instancím jednotlivých uživatelských účtů přistupovat z desítek zařízení. 

Interoperabilita 

Jednotlivé moduly nechceme mít odříznuty od sebe. Budeme chtít, aby mohly 

vzájemně detekovat svou přítomnost a komunikovat mezi sebou. 

Abstrakce 

Je nutné, aby se vývojář modulu mohl maximálně soustředit na jeho vývoj a nebyl 

příliš omezován požadavky našeho systému. Tedy aby byl abstrakcí, co nejvíce odstíněn 

od distribuovaného prostředí. 

Multiplatformnost jádra 

U klienta nechceme být omezeni technologiemi, které jsou přímo závislé na 

konkrétní platformě. Zároveň u serveru požadujeme, aby byl schopen komunikovat 

prostředky, které jsou nezávislé na programovacím prostředí. Například pokud 

budeme chtít vytvořit mobilního klienta v Javě, který bude schopen přistoupit 

k serveru, aniž bychom museli vytvářet jeho další implementaci. 
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1.8 Definice Online, Offline, Synchronized režimů a jejich vlastnosti 
Pro úplné pochopení celé dokumentace je nutné vysvětlit a nadefinovat tři hlavní 

pojmy. Jedná se o Offline, online a Synchronized režimy.  Jsou to režimy, ve kterých 

systém respektive jeho datová vrstva pracují. Tyto režimy jsou již definovány 

v samotném zadání, zde si je pouze pojmenujeme, abychom mohli jejich názvy používat 

v textu. Nakonec si ještě nadefinujeme pojem instance. 

 

Offline 
Režim Offline znamená, že systém provádí 

všechny změny nad lokálním databázovým 
souborem a nikam dále je neposílá. Nevýhodou 
tohoto režimu je, že data nejsou dostupná 
odjinud, ale pouze lokálně na daném PC. 
 

 

 
Obrázek 1.1: Schéma Offline režimu 

Online 
Režim online je přesným opakem Offline 

režimu. Systém veškeré změny dat posílá na 
server, kde jsou provedeny nad místní databází. 
Nad lokálními daty aplikace vůbec nepracuje. 
Výhodou je dostupnost dat vzdáleně. Nevýhodou 
je, že při výpadku připojení není systém schopen 
pracovat. 
 

 

 
Obrázek 1.2: Schéma online režimu 

Synchronized 
Režim Synchronized je praktickým 

spojením obou režimů. Systém posílá změny dat 
na server, ale zároveň je provádí nad svou lokální 
databází. Klient se serverem se tedy snaží, aby 
obě databáze byly pokud možno ve stejném stavu, 
tedy provádějí jejich synchronizace. Výhodou 
systému je veliká robustnost. Pokud ztratíme 
lokální data, tak je jejich záloha uložena na 
serveru. Pokud systém ztratí připojení k serveru, 
bude pracovat nad daty, které má uloženy lokálně. 
Dále je zajištěna dostupnost odkudkoliv, stejně 
jako u online režimu a v neposlední řádně i 
snížena latence dotazů. Protože pokud je klient 
synchronizován se serverem, pak vykonává 
SELECT dotazy pouze nad lokální databází, což je 
několikanásobně rychlejší, než volání serveru. 

 

 
Obrázek 1.3: Schéma Synchronized 
režimu 
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Instance 

Pojem Instance je používán v práci ve velké míře. Pro jistotu si upřesníme, čím je 

myšlena instance aplikace.  

Každý uživatel se může připojovat k jednomu svému účtu z více zařízení 

najednou. Například z notebooku či PC. Každé takové připojení je instance.  

Tedy má-li uživatel nainstalovány dvě aplikace, které v Synchronized režimu 

přistupují k jednomu účtu, jsou to dvě instance.  

I přes to, že v Online režimu není žádná databáze k dispozici, občas budeme i 

takovému připojení říkat instance. Každý uživatel může mít stovky instancí připojených 

k jednomu účtu.  

Poznamenejme ještě, že v režimu Offline, může existovat instance pouze jediná, 

protože na každý Offline účet připadá právě jedna instance, to je z toho důvodu, že 

Offline instance nekomunikují se serverem. 
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2 Analýza projektu 
Kapitola podrobně rozebírá postupy, které byly realizovány a to i včetně těch, 

které se zvažovaly, aby bylo dosaženo stanovených cílů. Pro rychlý přehled je spíše 

doporučena následující kapitola, kde jsou všechny výsledné postupy a technologie 

shrnuty. Tato kapitola je určena spíše jako obhajoba použitých řešení. 

2.1 Základní technologie 

Programovací jazyk systému 

Otázkou je, jaký programovací jazyk zvolit.  Jelikož je jako požadavek dána také 

multiplatformnost, nabízí se Java či C++. C# se dá využít multiplatformně jen díky 

projektu mono[3], což není tak silná podpora jakou má Java. C++ je vhodné pro 

sofistikované účely, ale pro rychlý vývoj modulů a designování GUI je těžkopádné a to i 

včetně často využívané knihovny QT [4]. Veškeré mechanismy jsou složitější a 

k programování na vyšší úrovni se C++ příliš nehodí.  

Jako jazyk tedy nakonec zvolíme C#. Důvody, které k tomu vedly, jsou ty, že Java 

za poslední dobu poněkud stagnovala a Microsoft obohatil C# velmi užitečnými 

technologiemi, jako je například LINQ. U GUI modulů se budeme muset omezit na 

WinForms, protože WPF není podporováno projektem mono. Samozřejmě se dá naše 

rozhodnutí kritizovat s tím, že na multiplatformnost se více hodí Java. Ovšem její GUI je 

oproti .NET trošičku pozadu. Navíc autor zde více preferuje vývojové prostředí, které 

poskytuje Microsoft.  

Důležitou poznámkou je, že ona multiplatformnost není úplnou prioritou 

projektu a pokud je třeba, aby systém pracoval na více operačních systémech a přitom 

využil jejich maximální potenciál, stojí spíše za zvážení, zda není lepší vytvořit více 

implementací, než tvořit univerzální kompromisy omezující ve finále úplně všechny. 

V počátku projektu jsme si však do požadavků dali multiplatformnost, protože 

v počátcích se ještě přesně neví, jakým směrem se bude systém ubírat.  

Programovací jazyk serveru nebude klientskou část nijak omezovat. Protože jako 

komunikační technologii zvolíme komunikaci pomocí zpráv dle protokolu SOAP [5], [6]. 

To v .NET zaštiťuje knihovna WCF [7] [8]. 

Technologie modulů 

Díky tomu, že jsme si v předchozí kapitole určili, že použijeme C# jako 

programovací jazyk, nastává otázka, jaké technologie mohou moduly využívat, protože 

projekt mono nepodporuje úplně vše. Moduly, tedy C# knihovny, se budou muset 

omezit a například k prezenční části používat pouze WinForms místo WPF. Další 

technologie jsou uvedeny v seznamu podporovaných technologií projektu mono [9]. 

V budoucnu by bylo dobré, aby mohli vývojáři specifikovat požadavky svého modulu a 

podle nich by si mohl uživatel moduly instalovat. Mohly by tak být moduly přímo pro 

Windows nebo pro Linux. Toto se již však v práci nestihlo. 
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2.2 Datový model 

2.2.1 Databáze 

Je nutné umět uživatelská data ukládat, dotazovat se na ně a mazat je. Jako první 

nás zřejmě ve spojení s daty aplikace a databází napadne jazyk SQL a nějaký 

databázový server. Samozřejmě jsme museli zvážit, zda nejsou ještě jiné technologie, 

které by mohli být vhodnější.  

Jako alternativa se nabízelo uchovávat data pouze v objektech v paměti a pro 

jejich ukládání využívat jejich serializaci. Z pohledu synchronizace to přináší výhody. 

Jelikož objekty by mohli synchronizovat sami sebe pomocí na sobě definovaných metod 

včetně jejich verzování. 

 Ovšem při vyhledávání by bylo nutné, načíst do paměti všechny objekty, které se 

dotazů týkají. To by navíc na straně serveru, který obsluhuje tisíce klientů, znamenalo 

značnou režii. A dále, abychom mohli zajistit, že množina takových serializovaných 

objektů bude nezávislá na programovacím jazyce. Museli bychom objekty serializovat 

do textových XML standardů. A to nám přinese další časovou režii navíc. A navíc, 

bychom soubor se serializovanými objekty museli ještě sami šifrovat. Nejoptimálnější 

bude použití databáze, jak pro výkon serveru a klienta. Tak pro jednodušší 

implementaci z naší strany. 

Nicméně stojíme před otázkou, jakou databázovou technologii vlastně použít. 

Nesmíme zapomínat, že chceme mít databázi lokálně i vzdáleně přístupnou. Rozhodně 

nebudeme chtít uživateli instalovat gigabytový databázový server. Použijeme tedy 

samostatnou knihovnu, která bude představovat samostatný databázový engine.  

Nesmíme však také zapomenout na bezpečnost, ta je v našem systému klíčová. 

Přidáme si tedy jako požadavek i to, abychom mohli databázový soubor šifrovat a to 

pokud možno tak, aby se nám šifrovaly přímo stránky v databázi, nikoliv celý soubor. 

Jistě nebudeme chtít celý soubor rozšiřovávat a poté někam kopírovat dešifrovaný. I to 

by bylo zbytečně snížilo bezpečnost dat.  

V implementaci byla přímo jako formát databáze zvolena technologie SQLite [10]. 

Tato technologie přesně splňuje naše požadavky na šifrování. A navíc je podporovaná 

napříč celým spektrem jazyků a operačních systému. Není problém ji využít 

v mobilních zařízeních. Pro přístup k databázi zvolíme volně použitelnou .NET 

knihovnu s názvem System.Data.SQLite [11]. 
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2.2.2 Dotazování 

Nyní máme vybráno úložiště, ale řešíme otázku, jak k němu budeme přistupovat. 

Můžeme nechat programátora psát dotazy v jazyce SQL jako textové řetězce. Nebo 

můžeme nabídnout objektové mapování databáze, kde dotazy budeme muset zpracovat 

a nakonec převést na textový řetězec v jazyce SQL a vykonat. Navíc u objektového 

mapování musíme poskytnou nástroj, aby si vývojáři mohli vytvářet mapování vlastní. 

Zvolena nakonec byla druhá varianta objektového mapování, která je pro nás 

jako vývojáře systému sice náročnější, ale důležitější je, že to usnadní práci vývojářům 

modulů a zároveň poskytne větší stabilitu a bezpečnost. Protože největším zdrojem 

chyb při vývoji modulů bývají překlepy v dotazech a chyby plynoucí ze změn ve 

strukturách tabulek databáze, byl by systém neobsahující objektové mapování celkem 

protikladem našeho požadavku na rychlý a pohodlný vývoj modulů. 

Při vykonání dotazu nad objektovým mapováním, se provádí spousta operací, 

kdy se několinásobně prochází Expression strom a buduje se SQL dotaz.  Z hlediska 

výkonu je objektové mapování v nevýhodě. Ovšem technologie bude nasazena 

u klienta, který navíc nebude vykonávat složité databázové operace, jedná se o okenní 

formulářovou aplikaci. Klient by mohl posílat Expression strom na server a ten by 

teprve dotazy budoval, ale to by nám nefungovalo v Offline režimu. Proto jsme se 

rozhodli přesunout výpočetní výkon na stranu klienta. Server přijeté dotazy z hlediska 

bezpečnosti analyzovat nemusí, protože je vykonává pouze nad databází uživatele. 

Uživatel by tak útočil maximálně na svá data. 

Dalším problémem prvního řešení je, že takový dotaz v textovém zápisu nám 

bohužel nebude stačit. Budeme ho muset analyzovat, abychom věděli, co vlastně takový 

dotaz chce, jinak nebudeme schopni synchronizace a dalších funkcionalit. Tento 

odstavec se samotnou synchronizací nezabývá, o ní je více v kapitole 2.4. Zde se 

spokojíme s vysvětlením, že synchronizujeme na úrovni SQL dotazů, nemáme žádnou 

jinou dostupnou logiku. Proto je zde nezbytné, aby systém dokázal maximálně 

porozumět dotazu, tedy zejména na jaké je tabulky, jakého je typu, hodnoty klíčů a kde 

došlo ke změnám. Také bude nutné, abychom takové dotazy mohli editovat a vytvářet 

z nich nové.  

Jelikož je aplikace psaná v jazyce C# nabízí se jako řešení problému 

implementace vlastního LINQ dotazovacího rozhraní. Toto řešení zvolíme, usnadní nám 

to vymýšlení vlastních standardů a .NET programátoři se nebudou muset učit navíc 

naše proprietární řešení.  

Bohužel se ukázalo, že nebude možné využít stávající implementace, které jsou 

součástí .NET jako například LinqToSQL [12] a to zejména proto, že fungují jako celek a 

jsou zapouzdřeny. Není možné je na určitých místech upravit pro svou potřebu. 

Maximálně bychom se dostali k výsledným textovým SQL dotazům a ty bychom museli 

znovu zpětně analyzovat a získávat z nich informace, které už jednou mapovací systém 

měl.  Naštěstí bude možnost využít volně dostupnou knihovnu IQToolkit [17], jejíž 

zdrojové kódy autor knihovny Matt Warren zveřejnil, a upravit ji pro svou potřebu. 
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2.3 Režimy připojení a ověření identity 
Jaké budeme využívat režimy připojení a jaká úložiště budou vyžadována, víme 

již ze zadání práce. Nyní si vyjasníme, zda povolíme přechody mezi režimy a jak je 

zrealizujeme. Dále jsme si dali požadavek, který říká, že uživatel bude moci přistupovat 

k serveru z více zařízení najednou. I zde si musíme určit, v jakých režimech to budeme 

realizovat a co z toho pro nás plyne. V poslední části této podkapitoly zanalyzujeme, jak 

se bude uživatel přihlašovat do systému v závislosti na aktuálně zvoleném režimu.  

2.3.1 Přechody mezi režimy 

Definovali jsme si režimy Offline, Online a Synchronized. Nabízí se otázka, zda by 

bylo možné, aby uživatel mohl mezi těmito režimy migrovat v rámci své jedné instance. 

Může to být na základě volby uživatele, ale také například v situacích, kdy dojde ke 

ztrátě dat. 

Přechod mezi režimy Online a Synchronized 

Představme si situaci, kdy uživatel pracuje v režimu Synchronized a přijde o svou 

lokální databázi. Pak by bylo dobré, aby se mohl k serveru připojit v režimu Online.  

Rádi bychom takovou funkcionalitu umožnili.  Pokud se uživatel připojí v režimu 

Online, zatímco má na disku lokálně dostupnou instanci, budou veškeré změny 

ukládány na serveru a po připojení se v Synchronized režimu budou opět 

synchronizovány. Takže tento přechod můžeme uživatelům nabídnout již standardně. 

Dále si představme situaci, kdy uživatel pracuje v režimu Online, ale napadlo ho, 

že by bylo dobré, mít data i lokálně u sebe a chtěl by využívat režim Synchronized. 

Pokud se uživatel bude chtít připojit v režimu Synchronized, ale nemá zatím instanci 

u sebe. Poskytneme mu nástroj pro registraci nové instance a stažení databáze na své 

zařízení. Tento systém stejně musí být součástí registrace uživatele v Synchronized 

režimu, takže to pro nás není práce navíc. 

Závěrem tedy je, že uživateli umožníme libovolně přecházet mezi režimy Online a 

Synchronized. 

Přechod mezi režimy Offline a Online 

Uživatel by mohl chtít přecházet mezi režimy Offline a Online nejčastěji proto, že 

změnil požadavek na dostupnost dat.   

Přechod z režimu Offline do režimu Online, závisí na tom, zda se chce uživatel 

připojit k existujícímu účtu, tedy aplikovat změny z Offline databáze na databázi 

uloženou na serveru a na databáze ostatních instancí. Nebo zda chce na serveru 

vytvořit nový účet a rovnou databázi na serveru naplnit daty ze své lokální databáze.  

Druhá varianta, tedy nový účet na serveru, je jen otázka jedné funkcionality, která 

umožní kopírování souboru na server, což pro nás není problém zařídit. Navíc je takový 

požadavek uživatele zcela logický a bude jistě častý. 

První varianta je pro nás však horší, protože server neukládá změny pro instanci, 

která se k ní nepřipojuje, musel by mít v databázi uloženy veškeré změny, které se kdy 

udály, což je z kapacitních důvodů nevýhodné. Navíc není příliš logické sjednocovat 

databáze, které existovali celou dobu separátně. 
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Pokud uživatel bude chtít přejít z režimu Online do režimu Offline, není možné, 

aby toto rozhodnutí již změnil a sjednotil databáze zpět. Zdůvodnění je uvedeno 

v diskusi přechodu z režimu Offline do režimu Online v horním odstavci. Takže přechod 

je možný, ale je nevratný. Tedy zkopírujeme uživateli jeho databázi na lokální zařízení, 

ale její fungování již bude plně autonomní. 

Závěrem tedy je, že je možné přejít z režimu Offline do režimu Online, ale pouze 

vytvořením nového účtu na serveru. Dále je možné přejít z režimu Online do režimu 

Offline, ale již nelze sjednotit danou Offline instanci s původním účtem. 

Přechod mezi režimy Offline a Synchronized 

Poznámka: Přechodem z režimu Synchronized do režimu Offline, nemyslíme 

výpadek připojení. Režim Synchronized je řešen tak, aby dokázal pracovat dlouhou 

dobu bez připojení k serveru. Jako přechod bychom brali to, že by se instance stala 

autonomní natrvalo a nesynchronizovala by změny se serverem. 

Přechod z režimu Synchronized do režimu Offline je na stejném principu jako 

přechod z režimu Online do režimu Offline a má tedy i stejné řešení, které uvedeme 

v závěru. 

Přechod z režimu Offline do režimu Synchronized je na stejném principu jako 

přechod z režimu Offline do režimu Online a má tedy i stejné řešení, které uvedeme 

v závěru. 

Závěrem je, že je možné přejít z režimu Offline do režimu Synchronized, ale pouze 

vytvořením nového účtu na serveru. Dále je možné přejít z režimu Synchronized do 

režimu Offline, ale již nelze sjednotit danou Offline instanci s původním účtem. 
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Rekapitulace přechodů mezi režimy 

Z režimu Offline není možné přejít do režimu Online tak, že bychom se připojili 

ke stávajícímu online účtu. Jedině tak, že se celá Offline databáze přenese na server pod 

novým účtem. Naopak režimy Synchronized a Online se dají libovolně přepínat mezi 

sebou. Je samozřejmě i možné přejít z těchto režimů do režimu Offline, pak ale 

definitivně ztratíme možnost zpětného návratu. 

 
Obrázek 1.4: Schéma naznačuje, jaké přechody mezi režimy jsou možné. Přechody, které 

nejsou ve schématu zakresleny, nejsou přípustné. 

Ke schématu 1.4 poznamenejme, že přechod z režimu Synchronized do režimu 

Online je možný bez jakýchkoliv změn, a to včetně návratu zpět, protože server pošle 

původní instanci změny, které se provedly v online režimu. Nicméně do té doby, než se 

uživatel vrátí do režimu Synchronized, se budou na serveru hromadit změny pro 

instanci, která není používána.  

Dále přechod mezi režimy Online a Synchronized, který je uveden na diagramu, se 

vykoná jen tehdy, pokud instance nikdy v režimu Synchronized nebyla, jinak se 

přeskočí. Protože by se neustálým přepínáním mezi režimy Online a Synchronized 

množily instance.   

Offline 
režim 

Odeslání databáze na 
server.  Lze jedině v 

případě, že neexistují 
žádné další instance. 

Synchronized 
režim 

Online 
režim 

(Registrace instance na 
serveru  v případě, že 

ještě nebyla 
registrována.) 

Synchronized 
režim 
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2.3.2 Paralelní přístup z více instancí 

V požadavcích projektu jsme si stanovili, že chceme, aby v režimu Online byla 

data přístupná odkudkoliv, tedy ze všech míst, ze kterých jsme schopni spustit 

klientskou aplikaci. V režimu Synchronized požadujeme totéž, tedy opět možnost 

přistupovat k datům z více míst. Zároveň bychom rádi, abychom takových relací mohli 

navazovat více paralelně k jednomu účtu. Posledním požadavkem je, aby u sebe měl 

server uloženou pouze jedinou instanci databáze uživatele. Aby tedy nemusel pro 

každou instanci zřizovat zvláštní úložiště. 

Aby k jednomu účtu na serveru mohlo přistupovat více instancí v režimu Online, 

musíme zajistit, že změny, které se budou provádět, nebudou vyvolávat konflikty, 

protože využíváme pouze jediný databázový soubor pro každého uživatele. Tedy na 

serveru využijeme zámky a navíc poskytneme vývojářům transakce. Jelikož instance 

v Online režimu získávají data pouze ze serveru, nebude s jejich aktuálností na straně 

klienta problém. 

Přístup více instancí v Synchronized režimu k jednomu účtu bychom také rádi 

umožnili, protože jinak by uživatel mohl mít pouze jednu instanci v režimu 

Synchronized k jednomu účtu a to by bylo limitující. Abychom to mohli zařídit, musí 

server od každé instance evidovat změny, které provedla a tyto změny poté propagovat 

dalším instancím. Každá taková instance má však přístup k lokálním datům, musíme ji 

nastavit tak, aby získávala ze serveru aktuální data, pokud je třeba. Pozor, přístup z více 

instancí znamená, že každá využívá vlastní verzi lokální databáze. Nesmí se stát, že více 

instancí sdílí jednu lokální databázi. 

Dále zařídíme, aby se změny odeslané Online instancemi ukládali na serveru pro 

instance pracující v režimu Synchronized. To umožní, že se Online instance chovají 

stejně jako Synchronized instance, co se propagování změn týká. S tím rozdílem, že 

samy nepotřebují synchronizaci změn pro sebe. Z toho vyplívá, že jsme schopni 

obsloužit i paralelní připojení instancí v režimech Online i Synchronized.  

 

Obrázek 1.5: Schéma znázorňuje situaci, kdy je uživatel připojen ze tří zařízení zároveň. 

Notebook a PC pracují v Synchronized režimu, jejich databáze jsou spolu s databází 

serveru ve stejném stavu. Tablet je v online režimu a databázi nevyužívá. 
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2.3.3 Přihlášení uživatele 

2.3.3.1 Volba režimu 

Při návrhu postupu pro přihlášení uživatele vyvstala otázka, zda uživatele 

necháme zvolit režim, ve kterém se má aplikace k serveru připojit, či zda volbu režimu 

provedeme automaticky.  

Automatická volba by mohla vypadat tak, že aplikace zkontroluje, zda není 

dostupná lokálně umístěna databáze a pokud ano, připojí se k ní. Pokud ne, zkusí se 

připojit na server v režimu Online.  

Zatímco u manuální volby, by musel uživatel zvolit, jaký režim připojení vyžaduje. 

To nám přináší to, že uživatel může volit režim jiný, než který by systém zvolil 

automaticky. My můžeme takovou volbu buď zakázat anebo za splnění určitých 

předpokladů, povolit. 

U automatické volby může nastat problém, že uživatel může očekávat, že pracuje 

v režimu Synchronized, zatímco aplikace jeho databázi nenalezla a automaticky se 

připojila k serveru v režimu Online. Server ale nemůže vědět, že se jedná o instanci, 

která má pracovat v režimu Synchronized, protože to sama aplikace neví. Navíc by se 

uživatel nemohl přihlásit k Online účtu, zatímco má lokálně k dispozici stejnojmenný 

Offline účet. 

Proto zvolíme tu variantu, že uživatel sám určí požadovaný režim připojení. To 

nám navíc dává volnost, aby si v budoucnu mohli uživatelé samostatně aktivovat 

automatický režim, aniž bychom museli měnit návrh systému.  

2.3.3.2 Validace uživatele a přístup k databázi 

Každý uživatel má své uživatelské jméno a heslo. Ovšem my potřebujeme, aby se 

mohl připojit ve třech různých režimech, kdy ověřujeme identitu uživatele jak lokálně 

tak na straně serveru. Navíc pokud se připojujeme k serveru v režimu Synchronized, 

potřebujeme login dané instance. Musíme tedy navrhnout postup připojení. 

Přihlášení v režimu offline 

Přihlašujeme se k lokální šifrované databázi. Jako heslo k ní jsme zvolili přímo 

samotné heslo uživatele. Nicméně před námi byla volba, zda využít uživatelské jméno 

k nalezení souboru databáze a jak se zachovat, má-li uživatel více databází a zda 

uživatelské jméno je unikátní v rámci PC nebo dokonce celého serveru.  

Offline režim, bereme jako situaci, kdy je aplikace zcela odříznuta od serveru. 

Uživatelské jméno si tedy bude generovat klientská aplikace sama.  

Dále pokud bychom uživatele nechali zadat cestu k databázi, zbytečně budeme 

uživateli komplikovat přihlašovací proces, protože bude muset vyplňovat informaci 

navíc. Proto se připojíme k databázi, která má název stejný jako uživatelské jméno a 

nalezneme ji v předem definovaném adresáři.  

Pokud bude uživatel chtít registrovat novou databázi (pracující v režimu Offline) 

pod stejným uživatelským jménem, ohlásíme mu chybu.  
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Uživatel, který pracuje v režimu Offline, si musí zálohovat databázi sám. Jakmile 

by tedy instaloval aplikaci znovu a chtěl by importovat svou zálohovanou databázi, 

bude pro něj přehlednější mít databázi pojmenovanou dle svého uživatelského jména. 

Přihlášení v online režimu 

Pro přihlášení v Online režimu nám bude stačit uživatelské jméno a heslo, jako ve 

většině dnešních online služeb. I přes to, že uživatel může přistupovat v Online režimu 

z více míst najednou, není třeba je nijak rozeznávat, protože je nepotřebujeme 

synchronizovat.  Tedy třetí údaj nebude potřeba. 

Při registraci budeme muset zkontrolovat, zda uživatelské jméno není na serveru 

již obsazeno.  

Přihlášení v Synchronized režimu 

Aby se mohla instance přihlásit k serveru a pracovat v režimu Synchronized, je 

nutné, aby poskytla svůj login instance. Jedná se o údaj, který jednoznačně identifikuje 

danou instanci. To proto, aby bylo možno, přesně sledovat změny, které provedla a 

naopak ji poskytnou změny, které provedli ostatní instance.  

Login instance, by mohl uživatel zadávat sám při přihlášení, ale zbytečně bychom 

mu přidali třetí údaj, který si musí pamatovat. Raději tedy login instance uložíme do její 

lokální databáze. To je zároveň výhodné, protože pokud by uživatel databázi přenesl a 

přihlásil se z ní, bude server vědět, s jakou instancí pracuje. Kdyby uživatel zadal login 

instance jiné, než té, které patří aktuální databáze, a my bychom tuto informaci 

v databázi neevidovali, mohli bychom poškodit její integritu. 

Přihlášení tedy proběhne nejprve k lokální databázi, stejně jako v režimu Offline. 

Zkontrolujeme, zda je databáze určena pro režim Synchronized a zda máme k dispozici 

její login, tedy že se uživatel nesnaží připojit z Offline databáze v režimu Synchronized. 

A poté uživatele validujeme vůči serveru stejně jako v režimu Online a navíc serveru 

předáme login instance.   
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2.4 Synchronizace 
Aby bylo vidět, jak je synchronizace využívána, předvedeme si na schématech, jak 

se mohou různé instance připojovat. Poté bude následovat samotná analýza. 

2.4.1 Ukázka synchronizace a toku dat 

Tato kapitola ilustruje na modelovém příkladu krok po kroku, jak se 

synchronizují a předávají uživatelská data. V tomto příkladu využívá uživatel dvě 

instance svého účtu. Jednu klientskou aplikaci provozuje na svém PC a další na svém 

Notebooku. Je-li některá část zašedlá, znamená to, že aktuálně není v provozu. 

1) Uživatel má zapnutý notebook, na kterém je spuštěna klientská aplikace. PC je 

vypnuto. Všechny databáze jsou ve stejném stavu. 

 
Obrázek 1.6: Schéma situace v kroku 1 

2) Uživatel provádí změnu na svém notebooku. Tato změna se okamžitě zapisuje do 

jeho lokální databáze, kterou má na svém notebooku uloženou. 

 
Obrázek 1.7: Schéma situace v kroku 2 

3) Protože uživatel pracuje v Synchronized režimu, změny se okamžitě posílají na 

server. Ten je zapisuje do své lokální kopie uživatelovi databáze. Databáze na 

notebooku a serveru jsou tak ve stejném stavu. Server si zaznamenal, že má PC instanci 

změny poslat, jakmile bude dostupná. 

 
Obrázek 1.8: Schéma situace v kroku 3 

Synchronized 

DB 

Synchronized 

 

Server PC 

DB 

  

Notebook 

DB   

Synchronized 

DB 

Synchronized 

 

Server PC 

DB 

  

Notebook 

DB  

Synchronized 

DB 

Synchronized 

 

Server PC 

DB 

  

Notebook 

DB  



20 
 

4) Uživatel právě zapnul klientskou aplikaci na PC. Ta zjistí, že server má nové změny. 

 
Obrázek 1.9: Schéma situace v kroku 4 

5) Aplikace získá od serveru nové změny a vykoná je nad svou lokální databázi. V tuto 

chvíli jsou všechny databáze opět ve stejném stavu. 

 
Obrázek 1.10: Schéma situace v kroku 5 

6) Nyní došlo k výpadku připojení. Uživatel tak pracuje pouze s lokální databází. 

 
Obrázek 1.11: Schéma situace v kroku 6 

7) Jakmile se připojení obnoví. Klientská aplikace pošle změny na server. Ten je 

provede nad lokální databází uživatele. Jakmile se uživatel připojí z notebooku, obdrží 

místí instance od serveru nové změny. 

 
Obrázek 1.12: Schéma situace v kroku 7 
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2.4.2 Úroveň synchronizace 

Pro správný chod aplikace je nutná synchronizační část. Víme, že jsme zvolili jako 

úložiště databázi, navíc máme k dispozici její objektové mapování. Stojíme teď před 

volbou, na jaké úrovni bude taková synchronizace probíhat.  

Můžeme se snažit synchronizovat celé objekty a dokonce logické celky, tomu 

říkejme vysoko-úrovňová synchronizace. Naproti tomu stojí nízko-úrovňová 

synchronizace na úrovni SQL dotazů. Tedy první typ synchronizace může porovnávat 

objekty a snažit se je dostávat do stejného stavu. Druhý typ může provádět stejnou 

posloupnost změn při stejném výchozím stavu, se snahou dostat se do stejného 

koncového stavu.  

Pokud bychom prováděli vysoko-úrovňovou synchronizaci, nepůjde to nad všemi 

daty zcela automaticky. Vývojář modulu by musel doimplementovat nějaké 

synchronizační mechanismy popřípadě určit definice toho, jak se má takový proces 

uskutečnit. To stojí přímo proti naší snaze, vytvořit abstrakci nad datovým modelem. 

Na druhou stranu nám to může poskytnout řešení i složitějších scénářů.  

Pokud budeme synchronizovat nízko-úrovňově, tedy na úrovni SQL dotazů, jistě 

nás napadne spousta nepříjemných konfliktů, které vyvstanou. Ať už konflikty 

primárních klíčů, kauzalita či úpravy smazaných položek. Jeden logický objekt může být 

provázán se spoustou SQL záznamů, kde ovlivnění jediného záznamu může narušit 

integritu celého objektu.  

Nicméně řešení na úrovni SQL dotazů je univerzální, a pokud se nám podaří 

vyřešit většinu konfliktů, postačí pro většinu základních scénářů. To bude koneckonců i 

ozkoušeno na implementovaných modulech. Nestandardní situace se budou muset řešit 

dalšími mechanismy, jako jsou transakce či úpravy ze strany vývojáře.  

2.4.3 Analýza postupu synchronizace a jejích konfliktů 

K synchronizaci budeme používat synchronizaci na úrovni SQL dotazů. Tedy 

pokud klient provede změnu pomocí nějakého z dotazů typu UPDATE, DELETE či 

INSERT, budeme takový dotaz propagovat na svého synchronizačního partnera, který 

jej vykoná také. Klienti a server si budou vyměňovat pouze množiny SQL dotazů, tedy 

žádné objekty, jejich verze či složitější instrukce. Samozřejmě takový postup nese 

spousty potencionálních konfliktů, které je nutno vyřešit. Takové problémy rozebírá 

právě tato kapitola. 

[PROBLÉM] SMĚR SYNCHRONIZACE: 
Pokud budeme synchronizovat změny provedené na jedné instanci, komu je 

pošleme? Přímo ostatním instancím nebo přímo serveru?  

[Analýza & řešení] Synchronizovat instanci s ostatními instancemi nemůžeme. Nejsme 

schopni se k nim připojit a nejspíše budou chráněny firewallem. Veškerá komunikace 

bude probíhat pouze přes server, je to centrální synchronizační arbitr. Změna, kterou 

nepotvrdí server, není pro ostatní platná. 
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[PROBLÉM] VŮDCE SYNCHRONIZACE 
Pokud server zaznamenal změny a naše instance také, kdo se první přizpůsobí 

tomu druhému? Bude proces deterministický a konečný? 

[Analýza & řešení] Změny u sebe může provést jako první buď klient, nebo server. Jeden 

z účastníků synchronizace se bude muset druhému přizpůsobit. Pokud dovolíme takový 

typ procesu, že by klient mohl zaslat změny serveru a server by je poslal dalším 

instancím, které by na změny mohly opět reagovat, nemusel by proces být konečný. 

Dokonce by mohl výrazně zahltit dostupné prostředky. Zvolíme tedy strategii, že 

instance musí povinně provést změny, které ji zaslal server a dostat se částečně na jeho 

stav, teprve pak může poslat své změny serveru. Tedy pokud instance obdrží od 

serveru seznam změn, nesmí jejich provedení na dané instanci vyvolat odeslání dalších 

změn na stranu serveru. Instance odesílá změny tehdy a jen tehdy, když sama nějaké 

měla ještě před začátkem synchronizace.  

Výhodou toho, že změny provádí jako první instance je to, že server obdrží 

dotazy, které může rovnou vykonat, protože jsou od instance upraveny tak, aby 

odpovídaly stavu serveru. To na straně serveru výrazně snižuje výpočetní výkon. 

Samozřejmě z toho vyplívá požadavek serveru na to, že i přes to, že byla synchronizace 

zahájena, může server instanci poslat další nové změny, které mezitím obdržel, 

výsledné dotazy od instance, by totiž již neodpovídali jeho stavu. 

[PROBLÉM] KONFLIKTY PRIMÁRNÍCH KLÍČŮ 
Pokud dvě instance vloží nezávisle na sobě do stejné tabulky každá jeden záznam. 

Potom se může stát, že se klíče takových záznamů dostanou do kolize. Tedy budeme 

mít dva INSERT dotazy se stejným primárním klíčem. 

[Analýza & řešení] Mohli bychom mít jakého si arbitra, který by zvedal hodnoty klíčů. 

Pokud by tedy instanci přišel od serveru INSERT dotaz se stejným klíčem, jaký právě 

použila, může ten svůj použitý klíč zpětně zvýšit. Nicméně takové řešení nám přinese 

obrovský problém v transakcích, kde potřebujeme hodnotu klíče garantovat dopředu, 

protože se na ní odkazují jiné položky používající tento klíč jako cizí klíč.  

Další variantou je použít velkou doménu klíčů, ze které budeme náhodně 

generovat klíče a to s velmi malou pravděpodobností konfliktu. Tu by mohlo 

představovat například rozsah 64bit čísla. Šance na konflikt je prakticky nulová. 

Bohužel nám nemusí vyhovovat, že riziko není vyloučeno úplně a systém se z takového 

problému nebude umět zotavit.  

V potaz tedy připadá další varianta v podobě centrálního arbitra na přidělování 

klíčů, jako je například v technologii Active Directory [13]. To funguje tak, že arbitr na 

vyžádání přidělí svému klientovi balíček klíčů, kterými klient může disponovat bez 

rizika konfliktu. Problém však nastává, pokud nebude fungovat konektivita takovou 

dobu, že klientovi dojdou klíče. I tato varianta se nakonec stala slepou uličkou.  
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Konečně nejlepší variantou, a vlastně i nejjednodušší na implementaci, se ukázala 

ta varianta, že každá instance bude mít pro každou tabulku svou doménu klíčů, ze které 

bude moci libovolně generovat klíče. Tedy 64bit kladné číslo se rozdělí na sto-tisícinové 

intervaly, což nám přinese pro každý interval 8796093022207 klíčů. Tedy zhruba 9 

bilionů. Tolik klíčů jedna instance nedokáže vyčerpat. Jenom jejich uložení by 

v současné době znamenalo extrémní paměťové nároky. Důkazem je následující 

výpočet:  8796093022207 * 8 byte = 70Tb. Navíc jsme schopni synchronizovat více jak 

sto tisíc instancí pro jednoho klienta. Což je mnohem více než běžný uživatel využije, 

ale při tvorbě systému myslíme i na jeho nasazení ve firemních řešeních. 

[PROBLÉM] KAUZALITA UPDATE DOTAZŮ 
Máme více UPDATE dotazů na jeden záznam z více instancí, a to nezávisle na 

sobě. Každá změna může a nemusí měnit ty samé hodnoty. Zvítězit by měla ta změna, 

která je provedena později. Budeme se snažit vytvářet finální UPDATE dotaz nebo 

vykonáme všechny dotazy tak, jak je obdržíme? Využijeme čas vytvoření dotazu nebo 

čas jeho přijetí na straně serveru? 

[Analýza & řešení] Představme si následující situaci. Uživatel si večer vloží schůzku na 

9:00 s informaci, že přijde Karel. Ráno si ale doma na PC nastaví, že schůzka má 

proběhnout v 10:00 a přijde kromě Karla i Pavel, v té době však nefunguje připojení. 

Pak přijde na PC do práce a změní čas na 11:00. Večer zapne počítač, připojení již 

funguje, co se nyní stane? Pokud bychom zvolili variantu, že vítězí ten update dotaz, 

který přišel na server poslední, nebude naše řešení fungovat. Protože poslední dotaz, 

který přijde, je ten ranní. Tedy přepíšeme si 11:00 na 10:00. Ale zároveň nám rozhodně 

nebude stačit aplikovat pouze ten dotaz, který byl vytvořen jako poslední. Protože, pak 

by to vypadalo tak, že schůzka sice proběhne v 11:00, ale bohužel se již nedozvíme, že 

na schůzku přijde i Karel. Ztratíme informaci. Změny tak musíme aplikovat postupně a 

musí se začít těmi dotazy, které byly vytvořeny jako první. I přes to, že teď vynecháme 

implementační stránku věci. Je nutné si uvědomit, že aplikace musí umět UPDATE 

dotaz zpracovat a zjistit, které položky se změnily a které změny zvítězily a mohou se 

propagovat dál. Tedy zde je dobře vidět, proč potřebujeme SQL dotazy řádně 

analyzovat. 

[PROBLÉM] MNOŽINOVÉ PODMÍNKY DOTAZŮ UPDATE A DELETE 
Jak je již patrné, dotazy typu Select nebudeme muset vůbec analyzovat, protože 

neprovádí žádné změny. U dotazů typu Insert budeme muset nějak nakládat s klíči. 

Ovšem u dotazů typu Update a Delete je pro nás naprosto elementární znalost toho, 

jakých záznamů se týkají. Programátor však může psát Delete či Update dotazy 

v množinových podmínkách. Například následující dotaz:  

UPDATE události SET důležitá = true WHERE kategorie = práce 

Takový dotaz může samozřejmě ovlivnit více než jeden záznam. Z minulého 

problému je však patrné, že takové dotazy nejsme schopni synchronizovat. Jak vůbec 

zjistit, že nějaký záznam takovou podmínku splňuje? Protože jinak nejsme schopni 

zjistit, zda nám více dotazů ovlivňuje jeden a ten samý záznam.  
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Další problém představuje následující dotaz: 

DELETE FROM události WHERE datum = NOW() 

Po prozkoumání dotazu zjistíme, že datum jeho vykonání má vliv na jeho 

výsledek. Pokud bychom takový dotaz propagovali dále například až příští den. Mohlo 

by se snadno stát, že mažeme jiné události, než se původně plánovalo. Další důležitou 

otázkou je, že pokud provádíme dotazy typu Update či Delete  s množinovým výběrem, 

přejeme si vůbec, aby byly ovlivněny ty záznamy, které naše instance ještě v době 

vytvoření dotazu neznala? Tedy v době, kdy byl dotaz konstruován pouze pro ty 

položky, které jsou aktuálně v databázi? A ne ty které se v budoucnu objeví na serveru a 

budou následně změněny pozdější synchronizací? 

[Analýza & řešení] Samozřejmě je pro nás zcela nezbytné umět rozhodnout jaké 

záznamy daný dotaz ovlivní. Pokud to neurčíme, nejsme schopni synchronizovat změny 

správně. Bude tedy nutné v době synchronizace znát klíče těch záznamů, které byly 

dotazem ovlivněny. Nejjednodušší bude přenechat tuto práci databázovému engine, 

který podmínky sám vyhodnocuje. Vezmeme dotaz typu Update či Delete a přepíšeme 

jej na dotazu typu Select tak, že zachováme výběrovou klauzuli Where. Z takového 

dotazu získáme klíče těch záznamů, které by původní dotaz ovlivnil. Poté vytvoříme pro 

každý klíč nový samostatný dotaz a to tak, že smažeme z původního dotazu celou 

klauzuli Where a nahradíme jí podmínkou na rovnost klíče. U takových dotazů jasně 

víme, které záznamy nám ovlivnily, protože ke každému dotazu jednoznačně náleží klíč.  

Co nám ještě zbývá, je rozhodnout se, zda dotaz má ovlivnit pouze ty položky, 

které jsou v databázi aktuálně během jeho provádění. Tedy tam, kde dotaz vznikl. Nebo 

ovlivnit i ty položky, které mohly přibýt později, a budou ovlivněny zpožděným 

vykonáváním dotazu na straně synchronizačního partnera. Pokud pomineme problém, 

že změnou pozdějších dat vlastně vytváříme změny, které nejsou podchyceny na 

původní instanci, na které dotaz vznikl, protože té přijdou pouze změny původní. Je 

tato otázka spíše o přístupu. 

Zvolíme tu variant, že dotazy budou měnit pouze ty položky, které existovaly 

v době jejich vzniku. Tedy ona projekce na klíče, kterou vytváříme, se provede rovnou 

na instanci. Na server tak odchází již dotazy, které jsou vždy podmíněné jedním 

primárním klíčem. Důvodem je ten, že nevíme, co měl programátor změnou na mysli a 

je možné, že podmínka platila jenom v daném čase a k daným datům. Z řešení plyne, že 

budeme požadovat, aby ke každé tabulce v databázi existoval sloupec, který bude 

představovat její primární klíč. A zároveň informace o takovém sloupci bude muset být 

zanesena v mapování příslušné tabulky. 
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[PROBLÉM] KONFLIKTY DELETE A UPDATE DOTAZŮ.  
Co když upravujeme záznam, který již byl u našeho synchronizačního partnera smazán? 

Například vypadlo připojení a my provádíme na jedné instanci update dotaz na záznam, 

který již na serveru dávno neexistuje. 

[Analýza & řešení] Jsou zde dvě možná řešení. Buď můžeme předstírat, že se nic nestalo 

a úpravu zahodit. Nebo můžeme záznam znovu vložit upravený. Tato otázka je spíše 

filozofická. Pokud uživatel něco smazal, nemůže počítat s tím, že může provádět další 

editace. Takové chování není korektní a neměli bychom ho podporovat.  

Dalším argumentem by mohlo být to, že aplikace mohla provádět nějaké 

automatické hromadné úpravy dat, bez přímé iniciativy uživatele. Mohlo se jednat 

pouze o administrativní přesuny v databázi, které nutně nevyžadovali, aby objekt 

existoval, ale spíše, aby byl správně zařazen. Pak naše řešení pomocí zpětného vložení 

upravených objektů, budou akorát obnovovat nežádoucí data. Dále pokud záznam 

obnovíme, co když je závislý na jiných záznamech? Například, pokud smažeme položku 

i s příslušnou kategorií, do které patří. Takovou situaci už by musela řešit vyšší vrstva, 

tedy vývojář modulu. Proto jako nejbezpečnější řešení zvolíme to, že změnu smazaného 

záznamu zkrátka zahodíme. 

[PROBLÉM] DUCH 
Jedná se o situaci, kdy uživatel smaže na jedné instanci záznam i se záznamy na něm 

závislými a na jiné, ještě nesynchronizované instanci přidá nový záznam, který na 

původním smazaném záznamu bude závislý. Například smaže kategorii, včetně prvků, 

jenž kategorie obsahovala, ale na druhé instanci do takové kategorie něco vloží. Takový 

záznam se pak nikde neobjeví, protože patří do neexistující kategorie, je to takzvaný 

duch. Jak s tím naložit? 

[Analýza & řešení] Mohli bychom si tabulky provázat cizími klíči. Pokud by instance 

vkládala s cizím klíčem, který v databázi není, mohli bychom takové vložení zahodit. 

Ovšem máme právo takový záznam zahodit? Představme si, že uživatel vložil do deníku 

záznam, která má tisíce slov a my mu ho nemilosrdně smažeme. Asi nebude příliš 

spokojený. Tedy nižší vrstva by neměla být oprávněna takové rozhodnutí udělat.  

Další variantou by bylo, problém přenechat aplikačnímu programátorovi. Ať se 

rozhodne, zda ho bude detekovat a jak s ním naloží. Může o něm uživatele informovat, 

nebo vytvořit provizorní kategorii, ve které záznam zobrazí. Každopádně tím, že 

problém neřešíme, rozhodně nezpůsobíme reálnou ztrátu dat. Je tu sice jistá drobná 

nekonzistence, ale to je víceméně jeden z mála problémů, který musí programátor 

sledovat. Může ho samozřejmě úplně ignorovat, pokud ho není nutné řešit. Je to čistě 

o návrhu samotného modulu a provázanosti objektů. 
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[PROBLÉM] DUPLICITNÍ DATA 
Jak řešit INSERT dvou záznamů, které jsou stejné? Například uživatel vložil na jedné 

instanci záznam, který se však ještě nedostal na server. A tak z netrpělivosti vložil 

záznam znovu na jiné instanci. Po nějaké době, se mu objeví záznamy dva. 

[Analýza & řešení] Takový problém je těžko řešitelný z pohledu nižší vrstvy. Nejsme 

schopni říct, co je a co není duplicita. Je kontakt se stejným jménem a příjmením 

duplicita? Je stejný záznam jen to, co má všechny položky stejné? Jenomže co když se 

liší jen datem přidání? Rozhodně to nejsme schopni rozhodnout. Museli bychom mít 

k dispozici informace z vyšší vrstvy.  

Otázkou tedy je, zda si je nemůžeme nějak opatřit. Pokud bychom si je opatřili, 

například vytvořili nějaké nástroje pro mapování tabulek, do kterých by šla zanést 

informace, podle jakých sloupců se dá detekovat duplicita. Pak bychom narazili na další 

problém.  

Jak takový duplicitní záznam smazat? Situace je totiž podobná předchozímu 

problému. Pokud záznam vymažeme, nevíme, zda na něm již nejsou závislé další 

záznamy. Navíc, co když je k jednomu záznamu navázáno úplně něco jiného než k tomu 

druhému? Pak už to nerozhodne ani vylepšené mapování, ale jedině cílený algoritmus, 

který je přesně navržen na daný problém. Tedy řešením zde bude problém ignorovat a 

nechat uživatele, aby si takové duplicitní záznamy smazal sám, když už si je i sám vložil, 

popřípadě můžou sami vývojáři přijít s algoritmy pro detekci takových duplicit. 

2.4.4 Co když nechceme synchronizovat vždy? 

Synchronizace se v některých situacích naopak hodit nemusí. Většinou se bude 

jednat o nějaká lokální nastavení v rámci instance. Uvedeme si příklad.  

V minulé kapitole jsme si uvedli, že každá instance bude mít přiřazeno tzv. 

relativeID, což je hodnota určující doménu, ze které může daná instance generovat 

primární klíče. Pokud bychom takovou hodnotu synchronizovaly, poškodili bychom 

systém.  

Některá data tedy nesmíme posílat na server. Navíc bychom mohli chtít, aby i 

moduly mohli vytvářet svá lokální nastavení. Například modul na notebooku si bude do 

databáze ukládat rozložení vzhledu na menší rozlišení než u velkého monitoru u 

stolního PC. Otázkou je, kde a jak je budeme ukládat. 

Mohli bychom vyčlenit specifický soubor, kam bychom data ukládali. Nevýhodou 

však je, že dosud měl uživatel jedinou databázi, nyní přidáme další soubor, který bude 

muset zálohovat. A pokud jej ztratíme, databáze bude nepoužitelná.  

Další variantou by bylo, zakázat u některých tabulek naší databáze jejich 

synchronizaci a to přímo v jejich mapování. Výhodou je, že k nim již máme hotovou 

dotazovací strukturu a navíc si je mohou definovat přímo vývojáři modulů. Tento 

postup zvolíme. Navíc pro systémová data použijeme koncept InternalDB, což bude 

množina interních tabulek, ke kterým neumožníme modulům přístup, což je díky 

existenci mapování jednoduché naimplementovat. Tím je zabezpečíme proti 

neautorizovaným operacím.
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3 Souhrn použitých technologií a postupů 
Kapitola pojednává o tom jaké technologie a postupy byly v aplikaci využity.  

Nezabývá se zdůvodněním použití zvolených technologií či postupů. O tom pojednává 

předchozí kapitola, popřípadě některé části dokumentace, kde se dané komponenty 

využívají. Cílem této kapitoly je spíše podat ucelený přehled. 

Programovací jazyk 
Klientská i serverová část bude naprogramována v jazyce C#, s omezením na 

technologie podporované projektem mono. 

Databáze 
Lokální databáze uživatele bude ve formátu SQLite. Pro přístup k ní bude využita 

knihovna System.Data.SQLite. Databáze se bude udržovat šifrovaná heslem uživatele. 

Jako globální databáze serveru, která bude obsahovat seznam uživatelů a další globální 

data, bude použita databáze MySQL [14]. K připojení k ní bude využita knihovna MySQL 

Connector pro .NET [15] a k mapování samotné databáze bude použita knihovna 

DbLinq [16]. Databáze uživatele uložená na straně serveru, bude soubor ve formátu 

SQLite. Pro každého uživatele bude existovat právě jeden databázový soubor. 

Dotazy 
 K tvorbě distribuovaných dotazů bude sloužit vlastní implementace rozhraní LINQ 

postavená na knihovně IQToolkit, která odstíní vývojáře od technických detailů a 

nabídne využití objektového mapování. Implementace bude obsahovat vykonávání SQL 

dotazů typu Select, Update, Delete a Insert. Zároveň definuje standardy mapování 

potřebné pro své fungování. Dále bude podporovat transakce a vykonávání 

asynchronních dotazů. Systém bude rozeznávat tři režimy přístupu k datům a to online, 

offline a synchronized.  

Komunikace serveru a klienta 
Server bude komunikovat s klientem pomocí technologie WCF. Uživatel se bude 

moci připojit na stejný účet k serveru z více míst najednou a to v režimech online či 

Synchronized. Server může obsluhovat několik instancí zároveň. Server bude dále 

zprostředkovávat služby pro interakci uživatelů a vytváření nových účtů 

Synchronizace 
Podmínkou je, aby klienti a server uměli svá data synchronizovat. Tedy například 

ztratíme-li v Synchronized režimu připojení, budou se dotazy provádět lokálně a hned 

jak to bude možné, se změny odešlou na server. Zároveň tyto změny obdrží veškeré 

další instance hned po svém prvním připojení se k serveru. Synchronizace bude 

probíhat na úrovni SQL dotazů, tedy synchronizační partneři si budou vyměňovat 

pouze změny. Pro správný průběh synchronizace bude využito zpracování objektového 

mapování, které poskytne důležité informace o povaze a detailech dotazu.  
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Modulárnost 
Systém bude umět dynamicky načítat moduly jako samostatné knihovny. 

Informace o nich bude mít uloženy ve své databázi. Modulární bude i sama databáze a 

její mapování a to i s podporou serveru. Tedy vývojáři si budou moci snadno 

dodefinovat vlastí mapování a rozšířit tak databázi o své nové tabulky. Knihovny 

s mapováním budou dynamicky načítány na straně serveru. 

GUI 
GUI hlavního panelu aplikace a jejích modulů bude napsáno ve WinForms. Pro 

některá společná nastavení a formulářové komponenty, bude využíván projekt 
PluginsResources. 

 
Multiplatformnost 

Klientská aplikace je multiplatformní díky projektu Mono. Technologie byly 

vybrány tak, aby byly daným projektem podporovány.  

Přechody mezi režimy 

Bude možné volně přecházet mezi režimy Online a Synchronized. Zároveň bude 

možné přejít z režimů Online a Synchronized do režimu Offline, ale bez zpětného 

návratu. Také bude možné přejít z režimu Offline do režimů Online a Synchronized, ale 

jen tehdy, že si uživatel založí nový účet.  

Kombinace režimů 

Pokud je klient v režimu offline, může k datům přistupovat jen lokálně na svém 

počítači. Pokud je klient v režimu synchronized či online, může ta samá data využívat 

vzdáleně stovky dalších instancí a to v režimech synchronized či online. 

TuaLoca 
Nadstavba systému, klientská aplikace TuaLoca, bude obsahovat 

naimplementované moduly Organizér, Kontakty, Správce hesel, Deník a Plochu. 

Zároveň bude demonstrovat interakci uživatelů a to tak, že uživatelé se budou moci 

přidávat do přátel díky modulu Kontakty pomocí autorizačních kódů, které si navzájem 

vymění. Přátelé si budou moci interaktivně psát na chatu. 
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4 Programátorská dokumentace 
Kapitola dokumentuje celý systém, tedy jak klientskou tak serverovou část. 

Nejprve si uvedeme popis operací, které se provádí napříč celým systémem, a poté si 

popíšeme specifické části, které jsou implementovány jednotlivě, buď na straně klienta, 

nebo na straně serveru. 

4.1 Popis projektů v TuaLoca solution  
Solution TuaLoca obsahuje několik projektů pokrývajících implementaci serveru, 

jádra systému a dalších společných projektů obsahujících rozhraní či sdílené třídy.  

 

Obrázek 4.1: Zachycuje vazby mezi jednotlivými projekty. Pokud od projektu A vede šipka 

k projektu B, znamená to, že projekt A je projektem B referencován. 

Projekt TuaLocaCore je samotné jádro systému, tedy klientská aplikace, která 

načítá moduly a poskytuje veškeré potřebné služby.  Více o něm v kapitole 4.4. 

Projekt Server je implementace serveru, která poskytuje klientské aplikaci, tedy 

projektu TuaLocaCore, veškeré potřebné služby. Více o něm v kapitole 4.5. 

Níže si popíšeme zbylé projekty podrobněji. 

4.1.1 InternalContracts 

Projekt InternalContracts je referencován projekty TuaLocaCore a Server, kterým 

poskytuje především definice společných kontraktů služeb WCF. Dále je využíván 

projektem IQToolkit, kterému poskytuje definice nutné pro jeho interakci s jádrem tedy 

projektem TuaLocaCore. Níže si popíšeme jednotlivé logické celky, které přímo 

odpovídají jednotlivým složkám projektu. 

LinqContracts 
Obsahuje rozhraní IExecutor, které je implementováno třídou DataHub a dále 

rozhraní IJob a jeho implementace.  To je využíváno providerem při exekuci dotazů. 

Protože projekt IQToolkit přímo nereferencuje projekt TuaLocaCore. 
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Contracts 
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TuaLocaDB 

TablesMapping 
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ResultContracts  
Obsahuje datové kontrakty služby WCF. Některé z nich jsou i využívány napříč 

celým systémem. Například třída QueryDetails. 

ServiceContracts 
Obsahuje rozhraní definující služby, které server poskytuje. Jedná se o služby 

PersonalService a AccountService.  

Tools 
Obsahuje nástroje, které jsou společné pro jádro i server. Těmi jsou třidy 

QuerySerializer pro serializace tříd typu QueryDetails, které jsou pak ukládány do 

databáze. A dále DbReader, jako obálka pro enumeraci výsledků SQL dotazů. 

4.1.2 Contracts a OnlineContracts 

Projekt Contracts definuje důležitá rozhraní, která jsou využívána při interakci 

jádra a modulu.  Prvním takovým rozhraním, je rozhraní ICore, které definuje metody 

nabízené jádrem modulů. Dalším rozhraním je rozhraní IPlugin, které definuje metody, 

které musí implementovat hlavní třída modulu. Více o těchto rozhraních a jejich využití 

se zmiňuje kapitola 6. 

Projekt OnlineContracts slouží k definici rozhraní, které jsou implementovány 

jádrem. Jedná se o metody poskytující přístup k některým vybraným službám serveru. 

To jsou například metody IsOnline, pro ověření, zda aplikace pracuje v režimu, 

ve kterém má přístup ke službám serveru.  

Dále metody GetFriendCode a SendFriendRequest, zajišťující mechanismy 

přidávání do přátel. Výsledná knihovna však není poskytována všem modulům, ale 

pouze modulu Contacts. Který je standardním modulem aplikace. Ostatní moduly by 

k těmto metodám neměly mít přístup, jelikož jsou velmi specifické. 

4.1.3 TablesMapping 

Projekt obsahuje definice rozhraní a atributů, sloužících k popisu vlastního 

mapování. O tom, jak mapování vytvářet pojednává kapitola 6. O technickém pozadí 

mapování a dotazovací problematice pojednává kapitola 4.1.5. 

4.1.4 TuaLocaDB a InternalDB 

Projekt TuaLocaDB je mapování těch tabulek, které jsou v systému již standardně 

zabudovány a jejichž existence je zaručena. Tabulky mohou být volně využívány 

jakýmkoliv modulem.  Stačí pouze přidat referenci na tento projekt. 

Projekt InternalDB slouží k mapování těch tabulek, které jsou využity pro interní 

potřeby systému. Tyto tabulky většinou nemusí být synchronizovány, protože se jedná 

o lokální nastavení. Projekt není dostupný pro ostatní moduly a je jim zakázáno 

k takovým tabulkám jakkoliv přistupovat. 
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4.1.5 IQToolkit 

Jedná se o knihovnu, která zajišťuje převod dotazů z Expression stromu do třídy 

QueryDetails, se kterou systém nadále pracuje při jejich ukládání a synchronizaci. Jedná 

se o upravenou verzi knihovny, jejímž autorem je Matt Warren. V naší práci pouze 

výstup knihovny upravíme a pár komponent změníme pro svou potřebu tak, aby 

vyhovovaly našim požadavkům. Ovšem než si ukážeme, kde jsme provedli zásahy do 

knihovny IQToolkit, probereme si samotný dotazovací model. 

4.1.5.1 Obecný princip 

Model je postaven na extension metodách technologie LINQ, které definují 

dotazovací metody pro objekty typu IQueryable a IOrderedQueryable. Model vychází 

z implementace těchto rozhraní. Většinu operací, které lze provádět ve standartním 

LinqToSql lze provádět i zde.  

Dále je přidáno rozhraní IUpdatable, které umožňuje provádět operace jako 

Update, Insert či Delete. 

Tak jak je vyžadováno  rozhraním LINQ, máme zde implementován vlastní 

provider, který je implementací rozhraní IQueryProvider. 

Abychom mohli nad objekty vykonávat dotazy do systému TuaLoca, musí být 

objekty (reprezentující tabulky) typu IQueryableTable či IUpdatableTable. Ty dědí 

z rozhraní IQueryable a IUpdatable, to jsou ta rozhraní, definující nám dotazovací 

strukturu. IQueryable je takové rozhraní, na kterém můžeme provádět pouze Select 

dotazy. Zatímco IUpdatable nám umožňuje provádět i dotazy, které mění data tedy 

Insert, Delete či Update.  

  

 

Obrázek 4.2: Ilustruje hierarchii hlavních tříd a rozhraní nesoucích dotazovací metody. 

Pokud vede k objektu A šipka z objektu B. Znamená to, že objekt B dané rozhraní či třídu 

dědí či implementuje. 

Nyní si popíšeme hierarchii tříd a rozhraní v diagramu 4.2 Máme-li třídu typu 

IQueryable či IOrderedQueryable, pak máme k dispozici extension metody pro dotazy 

již definované ve standardním LINQ.  

IQueryable IOrderedQueryable 

Query 
UpdatableTable 

IUpdatableTable 

QueryableTable 

IQueryableTable 

IUpdatable 
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Navíc jsme si napsali rozhraní IUpdatable, které nám definuje nové operace a 

úpravy. Potom jsme vytvořili IQueryableTable a IUpdatableTable jako rozhraní 

reprezentující tabulky.  

Všechna tato rozhraní jsou dostupná v knihovně TablesMapping, jenž si každý 

modul referencuje. Jejich implementace je však autorovi modulu skryta. Právě jejich 

implementací jsou třídy UpdatableTable a QueryableTable, instance těchto tříd také 

vracíme jako výsledné reprezentanty tabulek určené pro dotazování. 

Pokud uživatel vytvoří dotaz typu Select, tak použité metody se ve skutečnosti 

nebudou přímo volat, ale vytvoří se z nich Expression strom. Jakmile si programátor 

vyžádá enumeraci dotazu, musí se Expression strom vyhodnotit a vytvořit příslušný 

SQL dotaz, v našem případě dokonce instance třídy QueryDetails.  

Dosud definovaná rozhraní však slouží pouze k tvorbě dotazů. K samotnému 

zpracování bude třeba využít třídu, která implementuje rozhraní IQueryProvider, které 

je standardně definováno v .NET. 

Vytvoříme tedy vlastí třídu DbQueryProvider, která bude implementovat 

rozhraní IQueryProvider.  Třída bude implementovat metodu Execute. Ta je zavolána, 

jakmile je nad dotazem vyžádána enumerace, nebo pokud programátor zavolá dotaz 

typu Update, Delete či Insert. Metoda spustí velké množství „visitorů“, kteří zpracují 

Expression strom a postupnými operacemi z něj vytěží požadovaný SQL dotaz. 
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4.1.5.2 Změny provedené v knihovně pro potřeby systému 

Abychom mohli knihovnu použít pro potřeby systému, museli jsme provést 

některé změny. Popis původního stavu a provedených změn, je rozepsán níže. 

Knihovna původně generovala pouze SQL dotazy a jejich parametry. My jsme 

museli zařídit, aby knihovna generovala instanci třídy QueryDetails. K tomu jsme 

museli naimplementovat vlastní třídu s názvem DetailsGather. Třída se zavolá na již 

rozpracovaný strom a získá z něj potřebné údaje. Těmi jsou: název tabulky, typ dotazu, 

Where klauzuli a seznam instancí třídy ColumnDetails reprezentující jednotlivé 

parametry. U těchto parametrů se musí zjistit, zda figurují v přiřazení, vložení či 

podmínce. Where klauzule se získá úpravou třídy SqlFormatter, která ji při tvorbě 

dotazu vykopíruje. 

Knihovna původně sjednocovala parametry dotazu v případě, že měli stejnou 

hodnotu. Toto chování by nám nevyhovovalo hlavně při synchronizaci, kdy 

potřebujeme u každého sloupce zjistit jeho hodnotu. Proto se toto chování muselo 

odstranit. Třída, které separaci parametrů provádí, se jmenuje NamedValueGatherer. 

Knihovna byla uzpůsobena pro vykonání dotazů nad databázemi typu MS SQL. 

Museli jsme tedy změnit některé výstupy SQL dotazů, aby fungovaly pro databáze typu 

SQLite. Případem je klauzule TOP, která se v databázích typu SQLite nepoužívá. Museli 

jsme ji nahradit klauzulí Limit. To se provedlo v metodě WriteTopClause třídy 

SqlFormatter. 

Knihovna byla původně vytvořena tak, aby dotaz rovnou vykonala nad zadaným 

databázovým úložištěm. My však potřebujeme, aby byl dotaz předán systému a to 

přímo třídě DataHub. Byly tak pozměněny hlavní metody Execute třídy 

DbQueryProvider, které přímo volají třídu DataHub skrze definované rozhraní 

IExecutor. Také jsme museli referenci na třídu DataHub do třídy DbQueryProvider 

vložit úpravou jejího konstruktoru. 

Celá knihovna byla navržena tak, že si ji programátor přiloží k projektu a bude ji 

využívat. My však vývojářům modulů knihovnu vůbec poskytovat nechceme, jelikož se 

jedná o interní záležitost, která navíce může být v budoucnu měněna. Nicméně bylo 

potřeba poskytnout určitá rozhraní pro definice vlastního mapování. Proto se některé 

důležité části od projektu separovaly a vytvořil se projekt TablesMapping, který si 

vývojář modulu referencuje při tvorbě vlastního mapování. Tento projekt si však také 

referencuje samo jádro, které mapování využívá pro zjišťování primárních klíčů a 

sloupců tabulek. 
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4.1.5.3 Realizace mapování a jeho instanciování 

Jak již bylo zmíněno v dřívějších kapitolách, vývojář si definuje své třídy, které 

budou sloužit jako mapování určité množiny tabulek lokální databáze. My si nyní 

popíšeme technické pozadí. Mapování sestává ze dvou hlavních komponent. Mapování 

záznamu tabulky a mapování databáze. 

Mapování záznamu tabulky, je pouze třída, která slouží jako obálka na záznam 

tabulky a není nutné ji nějak speciálně deklarovat. 

Zatímco mapování databáze nám vrací přímo tabulky, nad kterými jsme schopni 

vytvářet a vykonávat distribuované dotazy.  Mapování musí dědit ze třídy 

MappedTable. Dále vlastnost, která vrací instanci třídy mapující tabulku, musí být 

opatřena atributy. V ukázce 4.3 je uveden příklad takového mapování. 

public class TuaLocaDB : MappedTable 
   [Table] 
   [Column(Member = "ID", IsPrimaryKey = true)] 
   [Column(Member = "Name")] 
   public IUpdatableTable<Contacts> Contacts { 
      get { return dispenser.GetUpdatableTable<Contacts>("Contacts"); } 
   } 

Zdrojový kód 4.3: Ukázka implementace vlastního mapování (části) databáze, tedy určité 

množiny tabulek náležících logickému celku TuaLocaDB 

Otázkou je, jak vývojář modulu získá instanci tohoto objektu, který bude 

obsahovat implementaci třídy DbQueryProvider schopné vykonávat distribuované 

dotazy? 

Vývojář si instanci vyžádá voláním metody GetTableSet, která je definována na 

rozhraní ICore. Tato metoda je generická a nemá žádný parametr. Právě generickým 

argumentem bude typ toho mapování, které vývojář vytvořil a požaduje jeho instanci. 

Podmínkou je, aby tento typ dědil ze třídy MappedTable. Třída TablesMappingSet si 

z generického argumentu zjistí typ a pomocí reflexe vytvoří jeho instanci. Díky tomu, že 

je zajištěno, že typ dědí od třídy MappedTable, může metoda této instanci vložit jako 

hodnotu položky dispenser nově vytvořenou instanci třídy TableDispenser. Té se jako 

argument předá reference na nově vytvořený provider, který bude vykonávat 

distribuované dotazy.  

Tedy třída, kterou si vývojář vytvořil, je jenom jakási kostra, která ještě potřebuje 

vložit mechanismy vykonávající dotazy v distribuovaném prostředí, k tomu právě 

slouží metoda jádra GetTableSet. 

Nyní je již zřejmé, k čemu je v ukázce právě volání metody na položku dispenser. 

Ta obsahuje referenci na instanci třídy TableDispenser, kterou nám do třídy vložilo 

samo jádro a která nám vrátí instanci třídy typu UpdatebleTable<Contacts>. Ta bude 

obsahovat referenci na providera, který dotazy vykoná, jakmile si vývojář vyžádá jejich 

enumeraci.  
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4.2 Dokumentace distribuovaného modelu 
Nyní si popíšeme, jak vypadá datový model systému, respektive jak se přímo 

odráží v implementaci. Obrázek 4.4 shrnuje použité technologie a prostředky 

v datovém modelu. Analýza pojednávající o důvodech využití daných technologií se 

nachází v kapitole 2. 

   

 

Obrázek 4.4: Schéma ilustruje umístění databází, využité technologie a tok dat 

Jak je vidět na schématu 4.4, klient a server si vyměňují datové požadavky 

službou WCF a to pokud možno tak, aby databáze uživatele (pokud nějakou má) byla ve 

stejném stavu jako databáze serveru.  

Jakmile vznikne dotaz, je zavolán provider knihovny IQToolkit, která Expression 

strom převede na dotaz typu QueryDetails. Tato třída je nadále používána systémem a 

má následující strukturu. 

TableName  
Název tabulky, kterou dotaz ovlivňuje. Využívá se u dotazů typu Update, Delete 

či Insert. 
Type 

Typ dotazu. Tedy zda se jedná o dotaz typu Select, Update, Delete či Insert. 
Command 

SQL dotaz v textovém formátu, kde hodnoty jsou nahrazeny aliasy. 
WhereClause 

Kopie klauzule Where ze SQL dotazu. Využíváno u dotazů typu Update a Delete. 
TimeCreated 

Přesný čas, kdy byl dotaz vytvořen. 
Columns 

Parametry příkazu zabudovány do třídy ColumnDetails. Důležitou položkou u 
nich je typ parametru. Ten je Condition, Assignment, Changed a Unknown.  
  

Technologie WCF 

Klient Server 

System.Data.SQLite 
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DbLinq 

MySQL Connector 

Synchronizovány pomocí 

vyšších datových vrstev 
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Soubor SQLite 
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PrimaryKeyValue 
Představuje hodnotu primárního klíče dotazu. Využívá se pouze u dotazů typu 

Insert. 

Nyní si nebudeme uvádět, jak taková třída z Expression stromu vznikne, ale 

popíšeme si již tu fázi, která následuje po jejím vytvoření, tam přichází ke slovu náš 

distribuovaný datový model. To je přesně ta část, kdy provider knihovny IQToolkit 

zavolá na rozhraní IExecutor, které implementuje třída DataHub, jednu z metod 

s názvem ExecuteQuery, ExecuteNonQuery či PrepareNonQuery.  

Daná problematika se rozděluje na dvě kategorie dotazů. První kategorií jsou 

dotazy typu Select, tedy takové dotazy, které nemění stav databáze. Druhou kategorií 

jsou dotazy typu Update, Delete a Insert, které již mění stav databáze. Zařazení dotazu 

do dané kategorie má vliv na to, jak s daným dotazem bude systém pracovat.  

4.2.1 Dotazy typu Select 

Dotazy typu Select jsou na zpracování ze strany systému nejjednodušší. Jelikož 

nemění stav databáze, nijak se neúčastní synchronizace a není tedy třeba je dodatečně 

zpracovávat. Stačí se tedy rozhodnout, v jakém režimu se systém nachází a podle toho 

dotazy vykonat. Proces ilustruje následujícího schématu. 

 

Obrázek 4.5: Schéma ilustruje proces vykonávání dotazu typu Select 

Jak je vidět ze schématu 4.5, je-li systém v režimu Online, pošle dotaz přímo 

serveru. Pokud je v režimu Offline vykoná dotaz přímo nad svou databází. Takový 

výsledek se pouze zabalí do třídy dbReader, ta je vytvořena tak, aby z ní bylo možné 

konstruovat projekci knihovnou IQToolkit, která bude vracet finální výsledek.  

query.GetEnumerator() 

provider.Execute() 

dataHub.ExecuteQuery() 

storageProvider.ExecQuery() 
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dataHub.Synchronize() 

Synchronized 
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server.QueriesToSync() 

server.GetData() 
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V režimu synchronized se nejdříve zkontroluje, zda server nemá nějaké změny, 

které by instance měla provést. Pokud ano, spustí se synchronizace. Jakmile je 

synchronizace hotova, server není dostupný, nebo synchronizace nebyla nutná, se 

dotaz vykoná nad lokálním úložištěm a vrátí se výsledek. Tedy u synchronized režimu 

se výsledky SQL dotazů nepřenáší po síti. 

4.2.2 Dotazy typu Update, Delete a Insert 

Dotazy typu Update, Delete a Insert jsou již celkem náročnější na operace 

systému a to proto, že mění stav databáze. Navíc nám celý proces ještě komplikují 

transakce. Celý proces je znázorněn na následujícím schématu. 

 

Obrázek 4.6: Schéma ilustruje proces vykonání dotazu, který je typu Update, Delete či 

Insert 

Jak je vidět ze schématu 4.6, celý proces je o něco komplikovanější než 

u předchozího typu dotazů. Složitější algoritmus se nachází v metodě Optimize, tu si 

rozebereme jako první, neboť je klíčová pro pochopení celého procesu. Metoda 

Synchronize je popsána v samostatné kapitole s názvem synchronizace, nyní nebude 

její znalost nutná. Stačí se spokojit s tím, že dostane databáze do stejného stavu.  
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Tento diagram je vytvořen z pohledu jádra. Pokud jsme v online režimu, tak se na 

serveru v metodě ChangeData volá také místní verze metody Optimize. Důvodem je to, 

že dotazy musí být zpracovány a k tomu musí být k dispozici databáze. Proto v případě 

online režimu musí být metoda provedena na straně serveru. 

4.2.2.1 Metoda Optimize 

Metoda Opimize má za úkol upravit dotazy tak, aby bylo možné je vykonat a 

v budoucnu synchronizovat. Metoda existuje jak v klientské tak serverové 

implementaci. Je definována jako extension metoda třídy QueryDetails. Kroky metody 

se rozdělují přímo podle typu dotazu, který se zpracovává. Typ dotazu se dá zjistit 

přímo z instance třídy QueryDetails.  

Insert 
Pro dotaz typu Insert je nutné vygenerovat klíč. Protože modul si jej sám 

generovat nemůže. Hodnota klíče je dána na základě domény, kterou instance 

disponuje. Interval se určí jako (keyDomainSize * relativeID, keyDomainSize * 

(relativeID + 1)]. Kde relativeID je hodnota, která je pro každou instanci unikátní a byla 

ji přidělena při jejím vytvoření. V případě serveru se relativeID rovná nule.  

1) Pomocí mapování se zjistí, jak se nazývá sloupec s primárním klíčem.  

2) Varianta 1: Pokud jsme uprostřed transakce a pro danou tabulku již existují 

rezervované klíče, vezme se z nich maximum a jeho hodnota se zvýší o jedna.  

Varianta 2: Pokud nejsme v transakci, provede se na databázi Select dotaz na 

nejvyšší hodnotu klíče z klíčové domény instance a tato hodnota se zvýší 

o jedna.  

3) Hodnota klíče se pak nastaví do položky PrimaryKeyValue  třídy a dále se 

nastaví do těch parametrů SQL dotazu, jejichž jméno odpovídá jménu sloupce 

primárního klíče.  

4) Na závěr, pokud se metoda provádí uprostřed transakce, musí se klíč přidat do 

tabulky rezervovaných klíčů, aby nebyl přidělen dvakrát, protože dotaz se do 

databáze promítne až po potvrzení transakce. 

Delete 
U dotazu typu Delete je nutné odstranit množinové podmínky. Tedy dotaz, který 

ovlivní více jak jeden záznam tabulky, se musí rozložit na množinu dotazů, které jsou 

přímo podmíněny primárním klíčem záznamu, který mění.  

1) Pomocí mapování se zjistí, jak se nazývá sloupec s primárním klíčem.  

2) Nad databází se vykoná Select dotaz, který bude vracet pouze sloupec 

s primárním klíčem, kde podmínkou dotazu bude podmínka původního Delete 

dotazu, tu získáme z položky WhereClause třídy QueryDetails. 

3) Na základě vrácených klíčů vytvoříme celou množinu dotazů typu Delete, kde 

pro každý klíč bude v množině existovat právě jeden dotaz, který jej bude 

obsahovat v podmínce. 
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Update 
 U dotazů typu Update musíme stejně jako u dotazů typu Delete odstranit 

množinové podmínky. Navíc však musíme zjistit, které sloupce dotazu mění záznam 

v databázi. Naše dotazy totiž v klauzuli Set ve SQL dotaz neobsahují pouze změny, ale 

nastavují hodnoty všech sloupců. My musíme zjistit, které sloupce se vykonáním dotazu 

opravdu změnily a nastavit u nich příslušnou hodnotu. To se využije při synchronizaci. 

1) Pomocí mapování se zjistí, jak se nazývá sloupec s primárním klíčem a zároveň 

názvy všech sloupců tabulky. 

2) Nad databází se vykoná dotaz typu Select, který bude vracet všechny sloupce 

tabulky a jeho podmínka bude podmínkou dotazu typu Delete, tu získáme 

z položky WhereClause třídy QueryDetails. 

3) Ze záznamů položky Columns třídy QueryDetails, které jsou typu Assignment se 

vybuduje znovu celá sekce SET, která bude stejná jako u původního dotazu. 

4) Z původního dotazu se odstraní všechny parametry (záznamy v Columns), které 

jsou typu Condition, či jakkoliv ovlivňují klíč.  

5) Na závěr se vybuduje polotovar nového dotazu. Ten bude obsahovat tabulku, 

přiřazení nových hodnot a parametry z původního dotazu. A dále podmínku na 

klíč, kam zatím jen nastavíme alias parametru, kterým se bude budoucí klíč 

odkazovat. 

6) Nyní projdeme všechny záznamy z databáze a pro každý záznam vytvoříme 

dotaz. To uděláme tak, že zkopírujeme polotovar dotazu a přidáme do množiny 

jeho parametrů nový parametr obsahující hodnotu primárního klíče s aliasem 

stejným, jaký jsme uvedli do podmínky. 

7) Pro každý sloupec záznamu zkontrolujeme, zda se hodnota, kterou nastavuje 

náš dotaz, liší od hodnoty v databázi, pokud ano, nastavíme u příslušné instance 

třídy ColumnDetails typ na Changed. 
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Nyní se můžeme vrátit zpět k předchozímu schématu 5.6 a rozebrat si postup 

systému v závislosti na režimu, v němž pracuje. 

Online 
Jádro daný dotaz odešle na server voláním metody ChangeData. Ten na daný 

dotaz spustí metodu Optimize. Pokud byla aktivována transakce, dotaz se pouze uloží 

pro budoucí vykonání. Pokud ne, dotaz se rovnou vykoná. 

Offline 
Jádro na daný dotaz zavolá metodu Optimize. Pokud byla aktivována transakce, 

dotaz se pouze uloží pro budoucí vykonání. Pokud transakce nebyla aktivována, dotaz 

se vykoná nad lokálním úložištěm prostřednictvím metody ExecQuery na třídě 

StorageProvider. 

Synchronized 
Jádro na daný dotaz zavolá metodu Optimize. Pokud byla aktivována transakce, 

dotaz se pouze uloží pro budoucí vykonání. Pokud ne, pokračuje se dále. 

Pokud je nastaveno needToSync na hodnotu true. Jádro se nejprve pokusí 

synchronizovat změny se serverem. Pokud se spojení nepodaří, dotaz se rovnou uloží 

do tabulky internalUpdates lokální databáze a vykoná se nad lokální databází. Proces 

končí.  

Pokud se však synchronizace provede úspěšně, nebo není nutná. Zavolá se na 

serveru metoda ChangeData.  

Pokud při volání metody ChangeData vypadne připojení, dotaz se uloží do 

tabulky internalUpdates lokální databáze a položka v nastavení needToSync se nastaví 

na true.  

Pokud však volání metody ChangeData uspěje, může server vrátit jako výsledek 

hodnotu needToSync. Jádro bude muset zavolat metodu Synchronize a proces 

opakovat. Pokud volání metody Synchronize vrátí chybu, dotaz se zaloguje. Pokud 

volání uspěje, opět se zavolá metoda ChangeData. Tento proces se opakuje, dokud 

metoda ChangeData nevrátí výsledek, že změny proběhly úspěšně nebo nevypadne 

spojení k serveru, kdy se dotaz zaloguje. 

Server a metoda ChangeData 
Server kromě toho, že dotazy vykonává, je také ukládá do globální databáze, aby 

je mohl poslat dalším instancím. Jakmile všechny instance změnu mají, server ji smaže. 

Navíc, pokud server obdrží dotaz typu Delete. Smaže z uložených změn všechny takové 

změny, mající klíč stejný jako záznam, který daný dotaz maže.  
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4.2.3 Synchronizace 

Zde, si popíšeme samotný algoritmus synchronizace. V jádru systému je 

synchronizace realizována metodou Synchronize na třídě DataHub. Na straně serveru 

je to zajištěno metodami Synchronize, CommitSync a ChangeData. Metoda Synchronize 

vrátí seznam dotazů, které musí instance vykonat nad svou databází. Metoda 

CommitSync slouží instanci k potvrzení provedených změn, tedy k tomu, aby server 

takové změny již neposílal. A nakonec metoda ChangeData slouží instanci k odeslání 

nových změn, které sama provedla. 

Hlavní logika celého postupu je v metodě Synchronize. Jednotlivé kroky si nyní 

detailně popíšeme. Metoda je navržena tak, aby řešila veškeré možnosti synchronizace. 

Tedy pokud má změny pouze server, pouze instance, obě strany nebo nikdo. 

0) K dispozici máme dvě množiny změn v podobě SQL dotazů.  První množinou, 

říkejme jí změny instance, jsou změny, které provedla instance. Druhou 

množinou, říkejme jí změny serveru, jsou změny, které nám zaslal server a 

mohl je vytvořit jak server, tak i jiné instance. Dále máme garantováno, že 

pokud nám server posílá změny, tak existuje-li ve změnách serveru nějaký 

Delete dotaz na klíč k a tabulku t, pak před ním v množině dotazů neexistují 

žádné další dotazy, které by záznam v tabulce t a s daným klíčem k měnily. 

Zároveň víme, že primární klíče nemohou být nikdy v konfliktu. 

1) Pokud jsou obě množiny dotazů prázdné. Metoda končí úspěšně. Pokud ne, 

pokračuje. 

2) Pokud v obou množinách existují Delete dotazy na jeden a ten samý záznam, 

tak potom oba takové dotazy odstraníme. Důvodem je to, že tento dotaz byl 

již vykonán na obou stranách, tedy není nutné ho u sebe vykonávat ani ho 

posílat serveru zpět. Dalším důvodem je to, že jsme mohli nejen záznam 

smazat, ale také vložit znovu, ale takový záznam byl jednoznačně náš, protože 

server o něm nemohl vědět. Aplikací dotazu ze strany serveru, bychom sami 

o nový záznam přišli a navíc propagovali dále jeho přidání.  

3) Pokud v jedné množině existuje Delete dotaz a v druhé množině jsou Update 

dotazy na jeden a ten samý záznam. Potom takové Update dotazy odstraníme. 

Důvodem je to, že bychom prováděli či posílali serveru změny již 

neexistujících záznamů. Navíc jsme na straně klienta mohli záznam smazat a 

poté vložit nový. Ovšem dotazy serveru by nám do něj zapsaly změny, které 

jsou platné pro starý záznam. To proto, že jsme starý záznam smazali a 

o novém záznamu server neví. 

4) Vykonáme veškeré dotazy typu Delete a Insert z množiny serverových dotazů 

a to uspořádaně podle času, kdy byly vykonány na serveru. Nakonec je 

odstraníme. 

5) Do množiny dotazů k odeslání na server zařadíme z množiny dotazů instance 

dotazy typu Delete a Insert. A odstraníme je. Obě množiny již obsahují pouze 

změny typu Update. 
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6) V tomto kroku pracujeme pouze s dotazy typu Update. Našim cílem bude 

upravit dotazy instance s ohledem na dotazy serveru. 

a. Pokud v dotazech instance existují takové dotazy na záznamy, 

ke kterým v dotazech serveru neexistuje žádný dotaz. Rovnou je 

zařadíme do dotazů k odeslání na server a odstraníme je z množiny 

dotazů instance.  

b. Pokud existují v obou množinách dotazy na stejný klíč, musíme pro 

takové dotazy provést následující postup. Pro každý dotaz instance 

vezmeme všechny dotazy serveru, které mění stejný záznam. Ty 

seřadíme vzestupně podle času vytvoření, a pro každý sloupec 

tabulky, kterou dotazy mění, provedeme následující postup: 

i. Varianta 1: Pokud je v libovolném dotazu serveru u stejného 

sloupce, čas vytvoření vyšší než čas vytvoření u dotazu 

instance a zároveň je u sloupce dotazu serveru nastaveno 

Changed. Pak se hodnota sloupce dotazu serveru musí 

nastavit do hodnoty sloupce dotazu instance. 

Varianta 2: Nebo pokud není ve sloupci dotazu instance 

nastaveno Changed. Pak se musí do hodnoty sloupce dotazu 

instance nastavit hodnota sloupce dotazu serveru. 

ii. Libovolný dotaz instance vykonáme nad lokálním úložištěm. 

Je to z toho důvodu, že pokud server měl nějaké změny, které 

byly nové, potom se zanesly i do změn instance. Pokud ne, 

dotaz žádné změny neprovede a proběhne na prázdno. 

iii. Takto upravené dotazy instance přidáme k dotazům 

k odeslání na server. A dotazy s obou množin odstraníme. 

c. Zbyly nám dotazy ze strany serveru, které ovlivňují klíče, které 

neovlivňovaly ani naše dotazy. Tyto dotazy již jen pouze vykonáme. 

d. Nyní se lokální databáze dostala do stejného stavu jako databáze 

serveru. Seřadíme dotazy k odeslání podle času vytvoření. 

e. Metodou CommitSync potvrdíme změny, které jsme provedli. A jako 

argument uvedeme poslední čas přijetí dotazu na serveru z množiny 

dotazů serveru. Pokud metoda selže, zalogujeme dotazy k odeslání a 

zapamatujeme si, že musíme synchronizovat. A končíme. 

f. Pokud metoda uspěla. Pošleme serveru naše změny prostřednictvím 

metody ChangeData. Pokud metoda uspěla, máme hotovo. 

g. Pokud neuspěla a je nutné opět synchronizovat, protože server 

mezitím co jsme synchronizovali, přijal další změny.  Zalogujeme 

dotazy k odeslání a znovu spustíme metodu Synchronize(). 
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4.3 Interakce uživatelů 

4.3.1 Přidání do přátel 

Interakce uživatelů je možná jen tehdy, když nepracují v režimu Offline. Díky 

speciálním mechanismům se uživatelé mohou propojit. A následně i komunikovat na 

chatu. Důležitou vlastností systému je, že není možné ostatní uživatele vyhledávat. 

Každý uživatel je tak skryt před okolním světem. Není možné ani zkoušet jakési 

generování přezdívek nebo id, jako například lze u služby ICQ.  

Princip je v tom, že každý uživatel si může od serveru nechat vystavit svůj 

friendCode. Jedná se o prostý textový řetězec, který je v rámci serveru zcela unikátní. 

Poté uživatel tento kód pošle druhému uživateli, se kterým chce v aplikaci 

komunikovat. Druhý uživatel tento kód na serveru aktivuje. Nicméně i první uživatel 

musí aktivovat kód od druhého uživatele. Tedy uživatelé si navzájem kódy aktivují. 

Jakmile k tomu dojde, jsou mezi uživateli otevřeny komunikační kanály. 

Daný friendCode se vygeneruje pouze jednou a vydrží tak dlouho, dokud není 

někým aktivován.  Uživatel může mít desítky aktivovaných kódu od uživatelů, kterým 

ještě sám kódy nepotvrdil, ale nemůže mít více neaktivovaných kódu. Dále každý 

uživatel může druhému uživateli aktivovat maximálně jeden kód. Pokud si uživatele 

kódy navzájem aktivují, jsou kódy odstraněny z globální databáze a uživatelé jsou 

vloženi do tabulky přátel. Poté je oběma uživatelům odeslána notifikace o přátelství, 

kterou musí jejich klientské aplikace potvrdit. 

Pro zajištění interakce uživatelů slouží následující metody třídy PersonalService, 

GetMyFriendCode() 

Metoda vygeneruje friendCode pro přihlášeného uživatele. Kód je uložen do 

tabulky FriendCodes. Pokud již pro daného uživatele existuje v databázi kód, který 

nebyl dosud nikým aktivován, je mu vrácen.  

SendFriendRequest(string friendCode) 

Metoda slouží pro aktivaci kódu přihlášeným uživatelem. Metoda zkontroluje, 

zda daný kód existuje, zda nebyl aktivován, zda uživatelé již nejsou přátelé, zda uživatel 

nechce aktivovat sám svůj kód, zda uživatel již daný kód neaktivoval či zda uživatel 

cílovému uživateli již neaktivoval jiný kód. Výsledek je vrácen. Pokud aktivace uspěje, 

zkontroluje se, zda cílový uživatel také nepotvrdil kód přihlášenému uživateli. Pokud 

ano, uživatelé se stali přátelé. V tom případě se oba kódy z databáze smažou a do 

tabulky friends se vloží dva nové záznamy o tom, že jsou si oba uživatele přátelé. Navíc 

se u každého záznamu nastaví položka newFriend na true. 

CommitNewFriends(long[] friendsIDs) 

Metoda slouží pro potvrzení přátelství. Klientská aplikace tím potvrzuje, že se 

dozvěděla o novém přátelství a řádně jej zpracovala. Server nadále nebude posílat 

o tomto přátelství oznámení. Metoda akceptuje rovnou pole potvrzených přátel. Server 

u všech takových uživatelů v tabulce friends nastaví hodnotu newFriend na false. 

O tom, jak se klient o novém přátelství dozví, si povíme až po vysvětlení odesílání 

zpráv. 
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4.3.2 Chat 

Jakmile jsou dva uživatelé v přátelích, mohou si psát prostřednictvím chatu, kde 

si prostřednictvím serveru posílají zprávy. Server tyto zprávy ukládá v globální 

databázi v tabulce messages.  

Klienti si zprávy vyzvedávají pomocí metody GetMessages. Obdržení zprávy musí 

potvrdit metodou CommitMessages, kde jako argument pošlou ID poslední zprávy, 

kterou potvrzují.  Jakmile je zpráva potvrzena, je serverem odstraněna z globální 

databáze. Zprávy tak získá ta instance, která si o ně zažádá první.  

Historii zpráv si tedy zařizují instance samy. A to tak, že zprávy ukládají do 

tabulky Messages lokální databáze uživatele. Díky distribuovanému datovému 

prostředí to znamená, že zprávy se dostanou ke všem instancím a jako nové se objeví 

pouze té instanci, která je přečetla jako první. Což je chování, které bychom u chatu 

očekávali. 

Metody zajišťující odesílání zpráv u služby PersonalService. 

SendMessage(MessageToSend message) 
Slouží pro odeslání zprávy. Metoda ověří, zda uživatelé jsou opravdu přátelé a 

tedy autorizováni pro odesílání zpráv a poté zprávu uloží do tabulky messages 

v globální databázi. 

MessagesResult GetMessages() 

Tato metoda vrací nejnovější zprávy, ale také seznam uživatelů online a nová 

přátelství. Tato metoda je navržena tak, aby byla volána v pravidelných intervalech, aby 

chat byl interaktivní. Uživatelé online se dají zjistit díky třídě ClientSet, která pro 

všechny přátele přihlášeného uživatele zjistí, zda registruje jejich třídu ClientClass. 

Pokud ano, uživatel je online. 

CommitMessages(long lastMessageID) 

Metoda slouží pro potvrzení obdržených zpráv. Jako argument se předává ID 

poslední zprávy. Server poté dané zprávy smaže z globální databáze. 
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4.3.2.1 Chat na straně klienta 

Chat na straně klienta je obsloužen instancí třídy ChatDispatcher. Ta je vytvořena 

jen v případě, že uživatel nepracuje v režimu offline.  

Jakmile je třída vytvořena, vytvoří instanci třídy Chat_Users, což je panel 

obsahující seznam uživatelů, kteří jsou online a dále instanci třídy Chat_Panel, což je 

panel obsahující chatovací okénka typu Chat_Window.  

Třída se poté neustále v pravidelných intervalech dotazuje serveru na nové 

zprávy. Délka intervalu záleží na frekvenci komunikace. Pokud uživatel nekomunikuje 

delší dobu, délka intervalů se prodlouží a zase naopak. Jakmile třída ChatDispatcher 

obdrží výsledky, rozdistribuuje je svým komponentám. 

Nové zprávy jsou předány třídě Chat_Panel. Seznam uživatelů online je předán 

třídě Chat_Users. A nové přátelé třída ChatDispatcher sama uloží a potvrdí. Každý 

uživatel, který je přítelem, je uložen v tabulce Contacts. Aby se poznalo, zda daný 

záznam reprezentuje uživatele systému TuaLoca nebo je to jen virtuální kontakt, je 

v tabulce Contacts sloupec IsTuaLocaUser. Pokud je nastaven na true, znamená to, že se 

jedná o uživatele aplikace. Dále je zde položka TuaLocaUserID, jejíž hodnota 

představuje id uživatele na serveru. 
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4.4 Dokumentace jádra, projekt TuaLocaCore 
V této kapitole si popíšeme jádro aplikace, tedy projekt TuaLocaCore. Nejprve si 

popíšeme celé sestavení a pak si ukážeme specifické technologie, které jsou v jádru 

implementovány. 

4.4.1 Popis projektu 

Popisuje využití jednotlivých tříd a jejich skupin v projektu TuaLocaCore. Každá 

skupina je jakýsi logický celek, který je v projektu zastoupen stejnojmennou složkou. 

Složka Data 
Třídy zastřešující služby datové vrstvy. 

DataHub 
Implementuje rozhraní IExecutor, které je přímo využíváno LINQ 

providerem k vykonávání dotazů. Také zajišťuje synchronizaci. 

StorageProvider 
Poskytuje metody pro správu a přístup k lokální databázi uživatele. 

TablesMappingSet 
Poskytuje mapování tabulek. Jakmile si modul nějaké mapování vyžádá, 

třída ho zpracuje a uloží si o něm informace. Je tak později schopna o každé 

tabulce poskytnout základní informace jako například její primární klíč. 

Složka Forms 
Veškeré formuláře, které jádro využívá. 

LoginForm 
Úvodní přihlašovací obrazovka. 

MainForm 
Hlavní okno aplikace, které je zobrazeno hned po přihlášení uživatele. 

NewUserForm 
Okno pro vytvoření nového uživatelského účtu. 

Složka Chat 
Obsahuje komponenty, které jsou přímo využívány pro správnou funkčnost 
chatu. 

ChatDispatcher 
Třída je centrálním dispečerem. Pravidelně se dotazuje serveru na nové 

zprávy a počet uživatelů online, výsledky dotazu distribuuje podřízeným 

komponentám. Zároveň poskytuje metody pro odesílání zpráv. 

Chat_Panel 
Komponenta, která v sobě organizuje jednotlivá okénka (Chat_Window) 

konverzace.  

Chat_Window 
Představuje jedno okénko konverzace. Zobrazuje zprávy dvou uživatelů a 

umožňuje psaní zpráv nových. 
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Chat_Users 
Zobrazuje seznam přátel (ChatUsers_Item), kteří jsou zrovna online a je jim 

možno napsat zprávu. 

ChatUsers_Item 
Položka reprezentuje jednoho uživatele. 

Složka Languages 
Obsahuje jazykové lokalizace jádra. Tedy neobsahuje lokalizace modulů. 

LangHelper 
Spravuje seznam dostupných jazykových lokalizací a aplikuje zvolená 

nastavení. 

Složka Plugin 
Obsahuje třídy, které se starají o zavádění a správu modulů 

PluginsConnector 
Třída zavádí a inicializuje jednotlivé moduly. Ke každému modulu si 

vytvoří soubor informací obsažený ve třídě PluginDetails. 

PluginDetails 
Obsahuje informace o modulu. Těmi jsou název modulu, ikonka do horní 

lišty, hlavní panel modulu, ID a instance třídy modulu. 

Složka ServerProviders 
Třídy  AccountServerProvider, PersonalServerProvider a FileServerProvider jsou 

obálkami služeb AccountService, PersonalService a FileService. Ošetřují navázání a 

výpadky spojení. Starají se o zabalení chyb do definovaných výstupů. Jádro tedy nevolá 

metody serveru přímo, ale skrze tyto třídy. To nám zajišťuje, že se nemusíme 

o připojení k serveru starat na více místech. 

Core 
Třída je jádrem celého systému. Stará se o přihlašovací proces, správné načtení 

systému, připojení k serveru a obsluhuje celý běh aplikace. Poskytuje modulům metody 

skrze rozhraní ICore a IOnlineCore.  

ResPool 
Třída poskytuje všem komponentám jádra sdílené zdroje. Často se jedná 

o singleton instance. Například třídy ze složek Data a ServerProviders. 

UserRegistrator 
Třída slouží k vytvoření nového uživatele. Poskytuje jak metody pro vytvoření 

lokálního uživatele tak i pro vytvoření uživatelského účtu na serveru s využitím třídy 

AccountServerProvider. Také provádí kopii lokální databáze s názvem templateDb.dat 

a zavádí ji do adresáře uživatele. 
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4.4.2 Vykonávání dotazů na pozadí 

V kapitole 6, která se zabývá vývojem modulů, jsou uvedeny a vysvětleny metody 

pro vykonávání dotazů na pozadí. Nebudeme tedy popisovat jejich využití, ale ukážeme 

si přímo implementaci těchto technologií. 

Metody fungují tak, že spustí vykonávání dotazu ve specializované třídě 

BackgroundWorker [18], která je součástí knihovny .NET. Tato třída nám zajistí, že se 

operace vykonají v jiném vlákně. Jakmile je vláko s prací hotovo, dojde opět k návratu 

do původního vlákna. Odtud se zavolá metoda, kterou si vývojář definoval a jsou jí 

předány výsledky. Schéma 4.7 ilustruje, jak je proces zaintegrován do systému. 

 

Obrázek 4.7: Schéma ilustruje proces vykonávání dotazů na pozadí 

Pro dotazy typu Select se využívá přímo metoda jádra PrepareQuery, ta vytvoří 

instanci typu QueryJob. Pro dotazy typu Update, Delete a Insert existují přímo 

specializované metody s koncovkou BG. Tyto metody vytvoří instanci třídy 

NonQueryJob  a skrze providera a třídu DataHub ji předají jádru metodou 

PrepareNonQuery.  

Jakmile jádro obdrží instanci třídy typu QueryJob či NonQueryJob, předá ji třídě 

MainForm metodou RunJob. Ta přijímá rozhraní IJob, které obě třídy implementují. 

S tímto rozhraním se nadále pracuje. 

interface IJob 
    void SendResult(); 
    IJob Execute(); 

Zdrojový kód 4.8:Definice rozhraní IJob 

Z ukázky 4.8 vidíme, že rozhraní IJob poskytuje dvě metody.  Metoda Execute 

zprostředkuje vykonání dotazu. Metoda SendResult zprostředkuje předání výsledku 

pomocí callback funkce, kterou předal programátor při volání metody. 

  

Modul Modul 

Core: PrepareQuery() UpdatableTable 

Provider.PrepareNonQuery() 

DataHub.PrepareNonQuery() 

Core:PrepareNonQuery() MainForm: RunJob() 

 

 

 

 

QueryJob 

NonQueryJob 

BackgroundWorker: RunWorkerAsync() 

 IJob 
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4.4.2.1 Paralelní dotazy na pozadí 

Pokud zavoláme dotaz na pozadí, zavolání proběhne instantně. Je tedy možné, 

uskutečnit takových volání na pozadí několik za sebou. Níže je ukázka toho, jak by 

takový kód mohl vypadat. 

Klienti.UpdateBG(klient1); 
Klienti.UpdateBG(klient2); 
Klienti.UpdateBG(klient3);  

Zdrojový kód 4.9: Ukázka sériového volání dotazů na pozadí 

Jakmile se v ukázce 4.9 zavolá druhá metoda v pořadí, jistě dojde ke konfliktu, 

protože vykonávání dotazu vzniklého voláním první metody ještě nedoběhlo do konce. 

Pokud budeme mít k dispozici jenom jednu instanci třídy BackgroundWorker, musíme 

úkoly v podobě instancí třídy typu IJob uložit do fronty. Problém ovšem je, že jakmile je 

BackgroundWorker hotov a je zavolána metoda Completed, není možnost z ní spustit 

další úkol. Protože třída se stále jeví jako zaneprázdněná.  

Budeme tedy muset využít dvě instance třídy BackgroundWorker, které se budou 

navzájem volat a střídat se.  Aktivní bude vždy pouze jedna instance. Úkoly se budou 

přidávat do fronty. Samozřejmě by bylo lepší využít technologii Task [19], ta je však až 

v .NET 4.0, který v době návrhu nebyl podporován projektem mono.  

 

Obrázek 4.10: Schéma ilustruje proces střídání dvou instancí třídy BackgroundWorker 

pro zajištění sériového vykonávání dotazů. 

Na schématu 4.10 můžeme vidět mechanismy zajišťující správné střídání 

instancí. Metoda RunJob, zkontroluje, zda je jedna ze dvou instancí třídy 

BackgroundWorker zaneprázdněna. Pokud ano, přidá úkol do fronty a končí. Pokud ne, 

je úkol předán první instanci třídy BackgroundWorker, jakmile má instance hotovo, 

tedy nachází se v metodě Completed, zavolá metodu GetJob. Ta zjistí, zda jsou 

k dispozici další úkoly. Pokud ano, je zavolána druhá instance třídy BackgroundWorker. 

Jakmile je hotova, tedy v metodě Completed, opět zavolá metodu GetJob. Takto se 

instance střídají v práci. 

  

RunJob(job) Bg1.DoWork() Bg1: Completed() 

GetJob(Bg2) 

Bg2.DoWork() Bg2: Completed() 

GetJob(Bg1) 

Jobs.Add(job) 

Jobs > 0 

return 

Jobs == 0 

Jobs > 0 

Worker is busy 
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4.4.3 Načítání modulů 

Jakmile je uživatel přihlášen a je zajištěn přístup k jeho databázi, jádro začne 

načítat moduly. K tomu slouží třída PluginsConnector. Postup načítání je po krocích 

rozepsán níže. 

1) Jádro zavolá metodu LoadAvailablePlugins třídy PluginsConnector. Ta 

z interní tabulky internalPlugins lokální databáze uživatele zjistí seznam 

dostupných modulů. Vyfiltrují se jen takové, které u sebe mají uvedeno, že 

jsou nainstalovány a aktivní. 

2) Pro každý vrácený záznam z tabulky internalPlugins se na třídě 

PluginsConnector zavolá metoda LoadPlugin, ta má za úkol dynamicky načíst 

knihovnu modulu, a inicializovat z ní instanci typu IPlugin. Pokud se tak 

povede, vytvoří se instance třídy PluginDetails, kam se vloží instance modulu. 

Pokud se proces nepodaří, název modulu se uloží do seznamu modulů, které 

se nepodařilo načíst. 

3) Dále jádro zavolá metodu InicializeLoadedPlugins třídy PluginsConnector. Ta 

na každé instanci modulu zavolá metodu Initialize a předá modulu referenci 

na jádro. Poté zavolá na instanci daného modulu metodu GetPluginIcon, 

prostřednictvím níž, předá modul systému svou ikonku. 

4) Poté co je přihlašovací proces dokončen se vytvoří okno MainForm. To 

rovnou v konstruktoru zavolá svou vnitřní metodu InstallPluginsIcons, ta 

projde instance třídy PluginDetails a získá si z ní reference na ikonky modulů, 

které přímo zaintegruje do horní lišty. 

5) Jakmile je třída MainForm načtena, tedy zavolána metoda MainForm_Load. 

Zvolí se modul, který bude zobrazen. Ten je vrácen metodou 

GetDefaultPlugin na třídě PluginsConnector. (Ta vrátí ze seznamu modulů 

první modul v pořadí, protože instance modulů jsou seřazeny dle jejich 

pořadí.) Pro takový modul se zavolá metoda ShowPlugin a hlavní panel 

modulu se zobrazí v hlavním okně aplikace. 
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4.5 Dokumentace serveru, projekt Server 
V dokumentaci serveru si rozepisovat jednotlivé třídy a složky, ale popíšeme si 

přímo služby, které poskytuje včetně tříd zajišťujících jejich funkcionalitu a také 

konfiguraci služby WCF, která zprostředkovává komunikaci mezi klientem a serverem. 

4.5.1 Popis nastavení a vlastností služby WCF a jejich implementační důsledky 

Komunikace mezi serverem a klientem je zajištěna pomocí standardní .NET 

knihovny WCF. Tato technologie je velmi obsáhlá a poskytuje spousty možností. Jelikož 

poskytuje služba celkem značnou abstrakci a spousty možností využití, je nutné ji řádně 

nastavit pro naše účely. 

Krátký úvod do technologie WCF  
Programátor může definovat své rozhraní, kde pomocí metod nadefinuje, jaké 

služby bude server nabízet. Na straně serveru pak bude existovat třída, která bude 

takové rozhraní implementovat. Na straně klienta vytvoří WCF proxy objekt, na kterém 

programátor dané metody volá. Tento objekt se již postará o to, aby daná metoda byla 

zavolána na straně serveru.  

Ve skutečnosti, se žádná vzdálená volání metod neprovádějí. WCF partneři si 

pouze posílají zprávy. Tyto zprávy se pak na druhé straně vyhodnotí a zavolají se 

příslušné metody. Výhodou je, že tyto zprávy nemusí být binární, dokonce mohou být 

přehledně zformátovány.  

To nám umožňuje, že tato služba není čistě .NET a se serverem může 

komunikovat například klient v Javě, pokud zná formát zpráv. WCF poskytuje i typy 

koncových bodů, splňujících standardy univerzálního protokolu SOAP.  WCF navíc 

může poskytovat jednu a tu samou službu skrze více koncových bodů zároveň 

Možnosti technologie WCF 
Koncové body se mohou lišit například formátem zpráv či protokolem. Dále 

například úrovní zabezpečení, tedy zda má být šifrováno spojení nebo zprávy a 

v neposlední řadě také to, jaký typ zabezpečení má být použit.  

Další důležitou konfigurací je samotná konfigurace třídy, která danou službu 

zajišťuje. Komunikace totiž může být vedena přes session, tedy tak, že mezi klientem a 

serverem je navázána relace, která vydrží aktivní určitou dobu. To má tu výhodu, že 

server při každém obsloužení klienta nemusí ověřovat jeho identitu. Ale zároveň se 

session navazovat nemusí.  

Další kritériem je, zda chceme, aby třída, která službu implementuje, byla 

instanciována pro každé volání, nebo pro každé session nebo, aby na všechna volání 

byla použita jedna instance.  

Posledním důležitým parametrem je, zda chceme, aby WCF používalo třídu 

paralelně ve více vláknech nebo naopak, aby pouštělo volání metod dané třídy jedno po 

druhém. 
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Úvod do konfigurace serverových služeb 
Server je rozdělen na dvě hlavní služby a to na službu PersonalService, která je 

definována prostřednictvím rozhraní IPersonalService, a na službu AccountService, 

která je definována prostřednictvím rozhraní IAccountService. Tyto služby jsou 

implementovány stejnojmennými třídami.  

Obě služby budou poskytovat koncové body typu wsHttpBinding. To je již 

předdefinovaný typ koncového bodu v WCF. Tento typ nám zajišťuje, že konverzace 

mezi partnery bude vedena pomocí standardizovaných textových zpráv přes protokol 

HTTP, což nám umožní, že se můžeme k serveru připojit i z jiného než .NET klienta.  

Konfigurace služeb se z velké části nachází v souboru app.config, zbytek se 

nachází v atributech rozhraní IPersonalService a IAccountService a v atributech tříd 

jejich implementace. Dále se již konfigurace služeb rozchází a tak si u každé uvedeme 

její požadavky a nastavení, které jsme provedli. 

4.5.1.1 PersonalService 

Služba PersonalService poskytuje uživateli veškeré metody, které jsou přímo 

vázány na uživatele a to od chvíle, kdy je přihlášen do systému. Tedy poskytuje datové 

služby, které se přímo týkají databáze uživatele, tedy přístup k jeho datům, 

synchronizaci i jejich změny. Dále interakci s ostatními uživateli jako je messaging či 

přidávání uživatelů do přátel. 

Požadavky služby 
Jelikož povaha dat je velmi důvěrná, je nutné, aby se uživatel dostatečně prokázal 

prostřednictvím bezpečnostních tokenů a také to, aby komunikace byla šifrována. Dále 

víme, že uživatel bude s touto službou komunikovat velmi často. Bylo by tedy zbytečně 

náročné, pokud by se při každém volání metody ověřovala identita uživatele. Využijeme 

tedy session. Uživatel se přihlásí a WCF nám samo zařídí, že bude nadále při 

komunikaci využíván session token místo opakovaného ověřování jeho identity.  

Dále musíme nastavit, jak se bude třída služby instanciovat. Zda bude jediná, per 

session nebo per call. Jelikož si u uživatele musíme udržovat kontext, připadá v úvahu 

pouze varianta per session, tedy že instance třídy bude obsluhovat pouze jedno dané 

session a po celou jeho existenci bude třída k dispozici. Pokud bychom zvolili per call či 

jedinou, museli bychom pokaždé pracně zjišťovat, o jakého uživatele to vlastně jde.  

Musíme si také uvědomit, že od jednoho uživatele může přijít více připojení od 

více instancí zároveň. Například PC, notebook, mobil. Každé takové spojení bude 

představovat jedno session a jednu instance třídy PersonalService. Musíme být tedy 

připraveni na určitý paralelismus, ten si již musíme ošetřit. 

Co se však ještě může stát je to, že jedna instance může přistoupit k službě 

paralelně, například si vyžádat data a zároveň posílat změny. To pro nás není příliš 

výhodné. Za prvé to vede k zatížení serveru a za druhé bychom museli implementovat 

zámky v samotné třídě PersonalService. Jednodušší tedy bude toto chování na straně 

serveru zakázat. To provedeme v nastavení režimu paralelismu, kde nastavíme 

hodnotu single. Tedy WCF nám taková paralelní volání zařadí za sebe a zajistí, že třída 

bude vždy obsluhovat pouze jedno volání zároveň.  



53 
 

Aplikace požadovaných nastavení 

[ServiceContract(Namespace = "http://TuaLoca/PersonalService/",  
                 Name = "PersonalService", 
                 SessionMode=SessionMode.Required)] 
public interface IPersonalService 

Zdrojový kód 4.11: Nastavení atributů v definici rozhraní IPersonalService 

V ukázce 4.11 je v atributech rozhraní kontraktu služby nastaveno, jak se jmenuje 

služba, ke které kontrakt náleží a hlavně, že pro komunikaci s touto službou je vyloženě 

požadováno navázání session. 

[ServiceBehavior(InstanceContextMode=InstanceContextMode.PerSession, 
                 ConcurrencyMode=ConcurrencyMode.Single)] 
public class PersonalService : IPersonalService, IDisposable 

Zdrojový kód 4.12: Nastavení atributů v definici třídy PersonalService 

V ukázce 4.12 je v atributech třídy implementující danou službu nastaveno, že 

životnost třídy je závislá na životnosti jednotlivé session a dále, že metody třídy nesmí 

být volány paralelně. 

Nastavení v souboru app.config 

<service name="Server.PersonalService"> 
   <endpoint address="YourPersonalService"  
             binding="wsHttpBinding"  
             contract="InternalContracts.IPersonalService" 
             bindingConfiguration="secure"> 
      <identity> 
         <dns value="PhillNB" /> 
      </identity> 
   </endpoint> 
   <endpoint address="mex"  
             binding="mexHttpBinding"  
             contract="IMetadataExchange"/> 
   <host> 
   <baseAddresses> 
      <add baseAddress="http://localhost:7337/" /> 
   </baseAddresses> 
   </host> 
</service> 

Nastavení 4.13: Nastavení služby PersonalService v souboru app.config 

V ukázce 4.13 je jako koncový bod využit wsHttpBinding. Jeho nastavení je 

upřesněno v nastavení s názvem secure, jeho popis je v nastavení 5.14. Dalším 

koncovým bodem je mexHttpBinding, který nabízí klientům, aby si mohli na serveru 

opatřit kontrakty komunikace, tento koncový bod WCF obsluhuje automaticky. 

<binding name="secure"> 
   <security mode="Message"> 
      <message clientCredentialType="UserName" /> 
   </security> 
</binding> 

Nastavení 4.14: Nastavení s názvem secure v souboru app.config v uzlu 

bindings/wsHttpBinding aplikovatelné na koncové body 
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V ukázce 4.14 je uvedeno, že zabezpečení bude na úrovni zpráv, a že k verifikaci 

uživatele se bude používat typ UserName. Tedy uživatel se bude prokazovat 

uživatelským jménem a heslem. Nám bohužel standardní postupy verifikace nepostačí 

a tak si budeme muset naimplementovat vlastní. 

<behavior> 
   <serviceCredentials type="Server.Security.TuaLocaServiceCredentials, 
Server"> 
   <serviceCertificate findValue="PhillNB" 
                       x509FindType="FindBySubjectName" 
                       storeLocation="LocalMachine" 
                       storeName="My" /> 
   <userNameAuthentication userNamePasswordValidationMode="Custom" 
       customUserNamePasswordValidatorType= 
          "Server.Security.CustomPasswordValidator, Server" 
   /> 
</behavior> 

Nastavení 4.15: Nastavení zabezpečení komunikace v souboru app.config 

V části serviceCredentials nastavení 4.15, jsou nastaveny naše vlastní 

přihlašovací tokeny, protože standardní nám nepostačí. Další důležitou částí je uzel 

serviceCertificate, ten nám definuje, jakým certifikátem se server má prokázat a kde ho 

nalezne. Certifikát musí být nastaven, jinak bychom nemohli používat zabezpečené 

služby. 

 Samozřejmě pokud máme i vlastní bezpečností tokeny, musíme 

naimplementovat i své autentifikační metody, jejich nastavení je v uzlu 

userNameAuthentication. Toto nastavení se promítne ve službě PersonalService, proto 

je detailnější popis těchto mechanismů popsán právě v kapitole PersonalService. 

4.5.1.2 AccountService 

Služba AccountService se využívá pro vytváření účtů uživatele. Přistupuje k ní 

tedy klient, který není přihlášen do systému. Od klienta se tedy neočekávají žádné 

bezpečností tokeny, nebude potřeba kontext, a jelikož jsou metody volány spíše 

ojediněle, nebude nutné navazovat session.  

Aplikace požadovaných nastavení 

[ServiceContract(Namespace = "http://TuaLoca/AccountService/", 
                 Name = "AccountService", 
                 SessionMode = SessionMode.Allowed)] 
interface IAccountService 

Nastavení 4.16: Nastavení atributů v definici rozhraní IAccountService 

V ukázce 4.16 je v atributech rozhraní kontraktu služby nastaveno, že 

nevynucujeme, aby klient navazoval session relace. Je tedy pouze na něm, zda tak bude 

chtít učinit. 
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[ServiceBehavior(InstanceContextMode = InstanceContextMode.Single, 
                 ConcurrencyMode = ConcurrencyMode.Multiple)] 
class AccountService : IAccountService 

Nastavení 4.17: Nastavení atributů v definici třídy AccountService 

V ukázce 4.17 je v atributech třídy implementující danou službu nastaveno, že po 

celou dobu běhu služby, bude existovat pouze jediná instance. Jelikož nepotřebujeme 

kontext a vše se děje jen v rámci volání jednotlivých metod, bylo by časté instanciování 

třídy zbytečné. Dále zde máme důležité nastavení, že ke třídě může přistupovat více 

vláken najednou. Protože máme ve službě jedinou instanci, bylo by omezení se na jedno 

vlákno limitující, navíc více vláken si ve třídě díky její bezkontextovosti nebude vadit. 

Nastavení v souboru app.config 

<service name="Server.AccountService"> 
   <endpoint address="YourAccountService"  
             binding="wsHttpBinding" 
             contract="InternalContracts.IAccountService" 
             bindingConfiguration="normal"> 
      <identity> 
         <dns value="PhillNB" /> 
      </identity> 
   </endpoint> 
   <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" 
contract="IMetadataExchange"/> 
   <host> 
      <baseAddresses> 
         <add baseAddress="http://localhost:7347/" /> 
      </baseAddresses> 
   </host> 
</service> 

Nastavení 4.18: Nastavení služby AccountService v souboru app.config. 

Nastavení v ukázce 4.18 je podobné službě PersonalService až na to, že upřesnění 

konfigurace se jmenuje normal. To je popsáno níže v ukázce 4.19. 

<binding name="normal"> 
   <security mode="Message"> 
      <message clientCredentialType="None" /> 
   </security> 
</binding> 

Nastavení 4.19: Nastavení s názvem normal v souboru app.config v uzlu 

bindings/wsHttpBinding aplikovatelné na koncové body 

Nastavení v ukázce 4.19 upřesňuje nastavení bodu wsHttpBinding. Zde se 

nastavení bezpečnosti liší od nastavení ve službě PersonalService. Jak je vidět, režim 

bezpečnosti je na úrovni zpráv, tedy zprávy se nadále budou šifrovat a bude použit 

certifikát. Ovšem autorizační tokeny již nebudou požadovány, to je nastaveno v atributu 

clientCredentialType. Protože klient využívající službu aplikace chce teprve účet 

vytvořit je jasné, že nebude mít žádné verifikační údaje k dispozici. 
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4.5.1.3 FileService 

Služba FileService je určena k zasílání souborů uživateli. V současné době zasílá 

pouze databázi uživatele, kterou si vyžádá aplikace při registraci nové instance. Pokud 

by klient požadoval veřejně dostupné soubory, nebude nutné u něj ověřovat identitu. U 

klienta, který vyžaduje své osobní soubory, je již kontrola identity zcela nezbytná.  

Identitu uživatele si budeme ověřovat sami bez účasti WCF. A to jen v případě, že 

to bude nutné. Pokud tedy bude metoda vyžadovat ověření identity uživatele, necháme 

si jako argumenty metody předat uživatelské jméno a heslo.  

Každá metoda služby bude vracet třídu typu Stream. To nám umožní stahovat 

soubory streamovaně, což je efektivnější než posílání dat ve zprávách, jak tomu bývá 

v ostatních našich službách. Nebudeme vyžadovat kontext, a protože bude klient volat 

dané metody zřídka, nebudeme třídu instanciovat pro každé volání nebo relaci.  

Aplikace požadovaných nastavení 

[ServiceContract(Namespace = "http://TuaLoca/FileService/", 
                 Name = "FileService", 
                 SessionMode = SessionMode.Allowed)] 
interface IFileService 

Nastavení 4.27: Nastavení atributů v definici rozhraní IFileService 

V ukázce 4.27 je v atributech rozhraní kontraktu služby nastaveno, že 

nevynucujeme, aby klient navazoval session relace. 

 [ServiceBehavior(InstanceContextMode = InstanceContextMode.Single, 
                 ConcurrencyMode = ConcurrencyMode.Multiple)] 
class FileService : IFileService 

Nastavení 4.28: Nastavení atributů v definici třídy FileService 

V ukázce 4.28 je v atributech třídy implementující danou službu nastaveno, že po 

celou dobu běhu služby, bude existovat pouze jediná instance. Jelikož nepotřebujeme 

kontext a vše se děje jen v rámci volání jednotlivých metod, bylo by časté instanciování 

třídy zbytečné. Dále zde máme důležité nastavení, že ke třídě může přistupovat více 

vláken najednou. Protože máme ve službě jedinou instanci, bylo by omezení se na jedno 

vlákno limitující. 

Nastavení v souboru app.config 

<service name="Server.FileService"> 
   <endpoint address="YourFileService" 
             binding="basicHttpBinding" 
             contract="InternalContracts.IFileService"     
             bindingConfiguration="streaming"> 
   </endpoint> 
   <endpoint address="mex" binding="mexHttpBinding" contract="IMet..." /> 
   <host> 
      <baseAddresses> 
         <add baseAddress="http://localhost:7358/" /> 
      </baseAddresses> 
   </host> 
</service> 

Nastavení 4.29: Nastavení služby FileService v souboru app.config. 
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V nastavení 4.29 využíváme jako koncový bod basicHttpBinding na rozdíl od 

služeb PersonalService a AccountService. To z toho důvodu, že WsHttpBinding 

nepodporuje streamovanou komunikaci, kterou zde budeme využívat. Upřesnění 

konfigurace koncového bodu se jmenuje streaming a je popsána v ukázce 4.30. 

<basicHttpBinding> 
   <binding name="streaming" 
            transferMode="Streamed" 
            maxReceivedMessageSize="2147483647"> 
      <security mode="None"></security> 
   </binding> 
</basicHttpBinding> 

Nastavení 4.30: Nastavení s názvem streaming v souboru app.config v uzlu bindings 

aplikovatelné na koncové body typu basicHttpBinding. 

V ukázce 4.30 se upřesňuje konfigurace bodu basicHttpBinding. Zde se nastavení 

výrazně liší od dosud uvedených nastavení služeb PersonalService a AccountService. 

Jak je vidět, režim přenosu je zvolen jako streamovaný, což nám poskytne, abychom 

mohli klientským aplikacím vracet streamové toky. Ovšem autorizační tokeny již 

nebudou požadovány, jelikož jsme nenastavili zabezpečení.  
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4.5.2 Globální databáze a knihovna DbLinq 

Informace o uživatelských účtech, především jejich údaje pro ověření a údaje o 

instancích máme uloženy pohromadě v jedné databázi. Této databází říkáme globální 

databáze. Pro databázi využíváme technologii MySQL.  

Abychom nemuseli dotazy psát v textovém formátu, protože to často vede 

k chybám, využijeme mapování databáze. Samozřejmě takové mapování způsobuje 

vyšší zátěž serveru, protože dotazy musí být překládány, nicméně jsme tak zvolili 

s ohledem na bezpečnost a rychlý vývoj. K mapování využijeme otevřenou knihovnu 

DbLinq. Ta sice má pár nedostatků a bohužel obsahuje datový kontext, což nám příliš 

nevyhovuje.  Nicméně v budoucnu bychom se stejně kvůli optimalizaci výkonu serveru 

vrátili zpět k textovým dotazům. 

Tvorba mapování databáze 
K vytvoření mapovací třídy databáze použijeme samostatně spustitelný nástroj, 

který se jmenuje DbMetal [20]. Tento nástroj nám vytvoří mapování dle aktuální 

struktury databáze.  

Abychom nemuseli zadávat parametry programu do příkazové řádky, stačí 

spustit automatický skript MakeModel.bat, jeho obsah je uveden v ukázce 4.20. Kde je 

nutné nástroji předat uživatelské jméno a heslo k databázi. Dále, že použijeme MySql 

provider, cílový jazyk bude C# a název souboru má být GlobalStorageMapping.cs 

DbMetal.exe --server localhost --user root --password root --database 
tualoca --provider MySql --language C# --code GlobalStorageMapping.cs 

Příkaz 4.20: Obsah souboru MakeModel.bat 

Pro správné fungování je nutné, mít ve stejném adresáři v jakém je nástroj také 

část knihovny MySQL Connector s názvem MySql.Data.dll Výsledný vygenerovaný 

soubor pak již jen stačí přiložit k projektu. V serverovém řešení se mapování jmenuje 

GlobalDBMapping, generátor nám však třídu pojmenuje podle názvu databáze. Je tedy 

nutné název přejmenovat nástrojem „refactor“ na GlobalDBMapping. 

Jak jsme si již uvedli, DbLinq používá datový kontext. Je tedy nutné, aby po každé 

změně byla zavolána metoda SubmitChanges. Dále se nesmí stát, aby jeden 

inicializovaný kontext byl používán více paralelními vlákny. Došlo by ke konfliktu ve 

třídě MySQLConnection v případě, že by jedno vlákno enumerovalo výsledek a druhé 

chtělo vykonávat dotazy. To je třeba si ohlídat například u třídy AccountService a 

používat kontext pouze lokálně v metodě. 

new GlobalDBMapping(new 
MySqlConnection("Database=tualoca;DataSource=localhost;UserId=root; 
Password=root;Port=3306")); 

Zdrojový kód 4.21: Inicializace mapování DbLinq s defaultními hodnotami. 

V ukázce 4.21 je uvedena inicializace třídy mapování pomocí textového řetězce 

obsahující detaily připojení. Tato inicializace však existuje v jediném místě a to ve třídě 

ResPool, odtud se dá ze všech míst na serveru instance rychle získat. Navíc se využívají 

hodnoty ze třídy Settings, kde se dají údaje snad změnit. 
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ER model globální databáze 

 

Updates 
Obsahuje provedené změny, které je nutné je synchronizovat s ostatními 

instancemi. 

Commits 
Obsahuje čas dotazu, který byl instancí použit pro potvrzení synchronizace 

Instances 
Obsahuje evidenci každé instance, která je jakýmkoliv uživatelem využívána. 

Plugins 
Obsahuje seznam modulů, které jsou dostupné na straně serveru. 

RequiredSets 
Obsahuje pro každý modul seznam těch mapování, která modul využívá. 
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4.5.3 Lokální databáze a data uživatele 

Služba PersonalService musí vykonávat dotazy nad daty uživatele. Pokud je 

uživatel v režimu online, nemá svou databázi lokálně na PC. Musíme tedy na serveru 

mít její kopii.  

Nebudeme data uživatele vkládat do globální databáze, protože bychom je i těžko 

udrželi zašifrovaná heslem uživatele. Místo toho bude pro každého uživatele na serveru 

existovat jeho lokální databázový soubor ve formátu SQLite, tedy úplně ten samý jaký 

by měl uživatel uložen lokálně.  

Výhodou je, že se nikdo nemůže pokusit zaútočit svými SQL dotazy na data 

ostatních uživatelů, protože veškeré dotazy běží pouze v kontextu databázového 

souboru uživatele. 

Pro přístup k databázi budeme využívat knihovnu System.Data.SQLite. 

Nebudeme potřebovat žádné mapování, protože dotazy od uživatele již obdržíme 

zpracované a sami je budeme vykonávat pouze ve velmi omezené míře, takže nám 

postačí textové příkazy.  

Práci s lokálními databázemi nám zajišťuje třída LocalStorage. Tato třída není 

thread-safe, nepoužívá zámky. Tedy pokud ji sdílí více vláken, například více instancí 

třídy PersonalService, je nutné, aby vlákna před jejím použitím použila zámek. Zatím je 

tato databáze používána v situacích, kdy je paralelní přístup k ní dávno vyloučen již 

jinými zámky, proto se další zamykání neimplementovalo.  

Třída LocalStorage je víceméně jen zapouzdření pro standardní dotazování. Pro 

své fungování potřebuje instanci třídy TuaLocaIdentity, což je třída obsahující údaje 

o uživateli. Z té třída získá informace o názvu a heslu k lokální databázi.  
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4.5.4 Autorizace uživatele vůči lokální databázi a službám WCF 

V této kapitole si vysvětlíme celý model zabezpečení systému, protože převážná 

část se řeší právě na straně serveru. Na straně klienta je to celkem jednoduché. Klient 

zadá svoje uživatelské jméno a heslo a přihlásí se ke své lokální databázi. Buď se ji 

povede otevřít, nebo ne.  

Na straně serveru je to již o něco komplikovanější, protože každý uživatel se 

navíc může připojit z více instancí. My musíme přesně vědět, o jakou instanci se jedná, 

abychom věděli, jaká synchronizační data ji máme poslat. Dále požadujeme co nejvyšší 

ochranu dat. 

Přihlašování uživatele k serveru má následující kroky. 

Autorizace uživatele 
Uživatel pošle serveru své uživatelské jméno a heslo. Ten tyto údaje zašifrujeme a 

zjistí, zda sedí s hodnotami v globální databázi, z té rovněž zjistím ID uživatele a 

zároveň část klíče k jeho lokální databázi. Důležité je, že se jedná pouze o část klíče, 

tedy pokud by se útočník dostal k obsahu globální databáze a zkoušel by nalezené klíče 

aplikovat na všechny lokální databázové soubory, neuspěl by. 

Přístup k lokální databázi 
Nyní potřebujeme přistoupit k lokální databázi, tedy potřebujeme zjistit její 

název a heslo potřebné pro její dešifrování. Název databáze se získá tak, že se spojí 

nezahešované uživatelské jméno a heslo a zašifruje se částí klíče k lokální databázi. 

Heslo získáme tak, že vezmeme část lokálního databázového klíče a zašifrujeme jej 

pomocí nezahešovaného hesla uživatele. 

Validace instance 
Instance se ohlašuje pouze v případě, že uživatel přistupuje k serveru 

v synchronized režimu. Jakmile je uživatel přihlášen, systém automaticky pošle serveru 

unikátní označení instance. Server ověří, že tato instance opravdu existuje a bude se 

dále podle toho řídit. 

Celý postup se zdá poněkud složitý. Má ovšem několik výhod. Pokud by útočník 

získal disk serveru a dostal by se ke globální databázi a lokálním databázím uživatelů, 

není nikdy schopen zjistit, která lokální databáze patří komu, natožpak libovolnou 

otevřít.  

Aby zjistil název databáze, musel by znát uživatelské jméno a heslo, jenomže to je 

uloženo již zahešovaně, což není útočníkovi platné. Údaje se zpětně ze zahešovaných 

dat získat nedají.  

I přesto, že by útočník databázi našel, velmi obtížně by se trefil do hesla 

slovníkovým útokem, protože neví, který částečný databázový klíč k napadnuté 

databázi patří. Nenapadnutí systému je tak co nejvíce ztíženo.  

Sám správce serveru nemůže ani na příkaz třetí strany vydat data uživatele, neví 

totiž, která databáze uživateli patří a navíc se databáze nedají přímou cestou otevřít, 

tedy do systému neexistují „zadní vrátka“.  
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Jedinou nevýhodou je, že pokud uživatel zapomene své heslo, už se nikdy ke 

svým datům nedostane, to je daň za vyšší bezpečnost. 

Níže jsou popsány metody třídy Hasher, která zajišťuje metody šifrování 

uživatelských bezpečnostních tokenů. 

string GetLogin(string login) 

Vrátí zahešovaný login uživatele využitý při jeho verifikaci vůči globální databázi. 

Algoritmem použitým k šifrování je SHA256. 

string GetPass(string pass) 

Vrátí zahešované heslo uživatele využité při jeho verifikaci vůči globální databázi. 

Algoritmem použitým k šifrování je SHA256. 

string GetDbPass(string userPass, string dbKey) 

Vrátí heslo k lokální databázi získaný zašifrováním řetězce userPass pomocí 

řetězce dbKey, tedy nezahešované uživatelské jméno částečným klíčem k databázi. 

Algoritmem použitým k šifrování je HMACSHA256. 

string GetDbName(string userLogin, string userPass, string dbKey) 

Vrátí název lokální databáze získaný zašifrováním řetězce dbKey pomocí řetězce 

userPass+userLogin, tedy částečný klíč k lokální databázi pomocí nezahešovaného 

uživatelského jména a hesla. Algoritmem použitým k šifrování je HMACSHA256. 

4.5.4.1 Validace uživatele vůči službě WCF 

Pokud použijeme standardní autorizační službu knihovny WCF, dostaneme se do 

problému. WCF nám totiž uživatele validuje tak, že zavolá námi implementovanou 

metodu, které předá uživatelské jméno a heslo. To samozřejmě můžeme ověřit vůči 

databázi, a pokud jsou takové údaje špatně, zareagujeme vyhozením výjimky.  

Ovšem metoda nemá k dispozici kontext a WCF nám heslo uživatele již dále 

nepředá. Jakmile se tedy ocitneme v konstruktoru třídy implementující naši službu, 

máme k dispozici pouze uživatelské jméno. To je v našem bezpečnostním modelu 

problém, protože nemáme šanci získat název lokální databáze uživatele. Pokud bychom 

šifrovali pouze uživatelským jménem, stačilo by útočníkovi nad offline daty zkoušet 

různá uživatelská jména a nakonec by nějaký název databáze uhodl.  

Musíme si tedy naimplementovat vlastní bezpečností tokeny pro služby WCF. K 

tomu slouží implementace následujících tříd: 

TuaLocaAuthorizationPolicy 
TuaLocaIdentity 
TuaLocaPrincipal 
TuaLocaSecurityTokenAuthenticator 
TuaLocaSecurityTokenManager 
TuaLocaServiceCredentials 
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WCF pracuje s takzvanými ClaimSety, což jsou množiny jakých si oprávnění nebo 

označení, které můžeme uživateli přisoudit. WCF volá jednotlivé managery, aby 

uživateli přidělili co nejvíce dostupných záznamu typu Claim. Claim se dá vytvořit na 

základě předchozích záznamů typu Claim. Například víme-li, že uživateli je více jak 18 

let a vyskytuje se na území ČR , můžeme vyvodit, že má oprávnění pít alkohol.  

Do tohoto procesu jsou zapojeny naše třídy. Jejich detailní implementaci 

nebudeme rozvádět, více se dá nalézt v článku [21] (autor Rory Primrose), podle 

kterého se při implementaci postupovalo. Ukážeme si pouze dvě nejdůležitější třídy. 

Třída reprezentující identitu uživatele se nazývá TuaLocaIdentity. K instanci 

této třídy bude přistupováno komponentami, které potřebují bezpečností informace 

o uživateli. 

public class TuaLocaIdentity : GenericIdentity { 
    public long UserID { get; private set; } 
    public string DbFileName { get; private set; } 
    public string DbFilePass { get; private set; } 
} 

Zdrojový kód 4.22: Hlavní položky třídy TuaLocaIdentity 

Autorizaci uživatele zajišťuje třída TuaLocaAuthorizationPolicy. Ta 

v konstruktoru obdrží uživatelské jméno a heslo uživatele, kterého si WCF přeje 

verifikovat. 

bool Evaluate(EvaluationContext evaluationContext, ref object state) 

Metoda Evaluate třídy TuaLocaAuthorizationPolicy, je zavolána, jakmile 

potřebuje WCF autorizovat uživatele. Pokud proces uspěje, metoda vrátí true, 

v opačném případě false. Metoda zároveň musí do množiny identity přidat novou 

uživatelovu identitu, která je reprezentována instancí třídy TuaLocaIdentity. 
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4.5.5 Implementace služby PersonalService 

Služba PersonalService poskytuje uživateli veškeré metody, které jsou přímo 

vázány na uživatele a to od chvíle, kdy je přihlášen do systému. Tedy poskytuje datové 

služby, které se přímo týkají databáze uživatele, jako jsou přístup k jeho datům, změny 

dat, synchronizace a interakce s ostatními uživateli jako je messaging či přidávání 

uživatelů do přátel.  

Služba je definována rozhraním IPersonalService. Rozhraní je implementováno 

třídou PersonalService. 

Instance třídy PersonalService obsluhuje právě jedno navázané session. Tedy pro 

každou klientskou aplikaci, která naváže spojení se serverem, existuje právě jedna 

instance třídy PersonalService.  

Uživatel může samozřejmě používat více instancí, tedy na serveru může najednou 

pracovat více instancí třídy PersonalService patřících jednomu klientovi. Je tedy 

důležité, aby třídy obsluhující stejného klienta, používali zamykací mechanismy, jinak 

by synchronizace změn nefungovala správně. K tomu abychom mohli získat kontext 

klienta a informace o jeho dalších online instancích, slouží třídy ClientClass a ClientSet. 

 

 

Obrázek 4.23: Schéma zobrazuje hierarchii instancí tříd ClientSet, ClientClass a 

PersonalService. 

  

Instance třídy ClientSet 

Instance třídy 
ClientClass pro klienta A 

Instance třídy 
PersonalService pro 

instanci Notebook 

Instance třídy 
PersonalSerivce pro 

instanci PC 

Instance třídy 
ClientClass pro klienta 

B 

Instance třídy 
PersonalSerivce  pro 

instanci PDA 

  

Přístup klienta A 

z notebooku. 
Přístup klienta A 

z PC. 

Přístup klienta B 

z kapesního PC. 
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Instance třídy ClientSet spravuje množinu instancí třídy ClientClass, kde každá 

taková instance náleží jednomu klientovi, pro kterého existuje alespoň jedno aktivní 

session. Třída ClientClass spravuje množinu instancí třídy PersonalService obsluhující 

jednotlivé aktivní instance klienta. Celá hierarchie instancí je znázorněna na schématu 

4.23 

Jakmile se program ocitne v konstruktoru třídy PersonalService, je jasné, že 

identita uživatele byla ověřena a ve třídě TuaLocaIdentity máme k dispozici jeho 

uživatelské ID. To využijeme a požádáme, třídu ClientSet aby nám vydala instanci třídy 

ClientClass, která náleží příslušnému klientovi. Pokud taková třída ještě není, třída 

ClientSet ji vytvoří. 

Instance třídy PersonalService pak předá třídě ClientClass svou referenci. Třída 

ClientClass si počítá kolik instancí má online. Pokud se session ukončí, zavolá WXF na 

třídě PersonalService metodu Dispose. V této metodě se nahlásí třídě ClientClass, že 

daná třída PersonalService ukončuje svou aktivitu a tedy je ukončeno i session. Jakmile 

třída ClientClass zaznamená, že již neexistují žádné instance obsluhující klienta, nechá 

se odstranit. Musíme dbát na to, aby nám v paměti nezůstávaly nepotřebné instance. 

Pokud se aplikace připojuje v synchronized režimu, musí okamžitě po otevření 

spojení nahlásit ID své instance z důvodu správného fungování synchronizace. 

4.5.5.1 Využití třídy ClientSet 

Třída ClientSet se pouze stará o evidenci instancí tříd typu ClientClass. Tedy 

slouží hlavně k tomu, aby mohla nově vzniklá instance třídy PersonalService získat na 

třídu ClientClass referenci.  

Třída si ukládá instance do hešované mapy, kde klíčem je uživatelské ID klienta 

ke kterému instance třídy ClientClass náleží. Navíc obsluhuje zámky v místech, kde se 

s mapou pracuje. To z toho důvodu, že instanci může využívat více vláken najednou. 

4.5.5.2 Využití třídy ClientClass 

Třída ClientClass slouží jako společný kontext či paměť instancím tříd typu 

PersonalService, obsluhujících stejného klienta. Především slouží jako společný zámek, 

aby se dalo zajistit, že některé sdílené prostředky nebudou přistupovány paralelně.  

Dále obsahuje rezervované primární klíče. To se používá při vykonávání 

transakcí v online režimu. Tato problematika je detailněji rozepsána v kapitole 4.5.5.4.  

Posledním úkolem je ten, že si třída pamatuje počet instancí, které uživatel 

využívá. To je z toho důvodu, že pokud uživatel používá pouze jednu instanci a dotaz je 

proveden z ní, nemá význam ukládat změny do globální databáze. 
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4.5.5.3 Vykonávání dotazů 

Kdykoliv je na serveru zavolána metoda, která má provést změnu dat, tedy 

vykonat SQL dotaz typu Insert, Delete či Update. Postupuje se podle následujícího 

schématu 4.24. 

 

Obrázek 4.24: Schéma znázorňující proces zpracování dotazů typu Update, Delete a 

Insert. 

Tedy pokud se připojuje instance v synchronized režimu, provede se kontrola, 

zda na serveru nejsou změny, které instance ještě nemá. Pokud ano, je instance vyzvána 

k tomu, aby se nejprve synchronizovala. Do té doby od ní server žádné změny přijímat 

nebude. Pokud žádné změny nejsou, dotaz je vykonán. Pokud je klient připojen 

v režimu online, žádné dostupné změny se nekontrolují a dotazy jsou rovnou vykonány. 

Po dobu kontroly přítomnosti změn a provádění dotazů, musí mít třída 

PersonalService získaný zámek na příslušnou instanci třídy ClientClass.  

 Ihned po vykonání dotazu se takový dotaz musí zaznamenat do globální 

databáze. Do té se uloží záznam, ve kterém bude ID instance, která dotaz poslala 

(v případě online režimu se uloží nula), dále čas kdy byl dotaz přijat na serveru a 

nakonec samotná zeserializovaná třída QueryDetails obsahující provedený dotaz.  

Existují pouze dva případy, kdy se dotazy nelogují do databáze. Prvním je, že se 

klient připojuje ke svému účtu pouze v online režimu, tedy server nemá v evidenci 

žádnou existující instanci anebo klient používá pouze jednu instanci a změna byla 

provedena právě z ní.  

Celkový počet registrovaných instancí klienta se zjišťuje v instanci třídy 

ClientClass. Tato informace by samozřejmě šla získat i z databáze, ale byl by to ve 

většině případů zdržující dotaz navíc. 

SQL Režim? 

Existují změny? 

Synchronizace 

nutná! 

 

 

Proveď dotaz & zaloguj 
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Obrázek 4.25: Schéma znázorňující využití serverových úložišť při přijetí dotazu. 

(Poznámka: odstavec se netýká relací v online režimu) Server si u každé instance 

eviduje čas poslední změny, kterým potvrdila synchronizaci. Jakmile se tedy instance 

připojí, server zkontroluje, zda v databázi existují dotazy s časem vyšším, než je čas 

poslední potvrzené změny dané instance a zároveň takové, že změna není od té samé 

instance. Pokud je výsledek neprázdný, je instance vyzvána k provedení změn. Jakmile 

instance změny vykoná, potvrdí to serveru speciální metodou, kde jako argument 

uvede nejvyšší čas přijetí vykonaného dotazu na serveru. Server si tento čas uloží a 

navíc smaže všechny takové změny, které již všechny instance provedly. 

 

Obrázek 4.26: Schéma ilustruje připojení klienta k serveru, který zjišťuje, zda 

existují změny, které ještě neprovedl. Server zjistí, zda nějaké nalezne a pokud ano, vrátí 

jejich seznam klientovi. 

Ochrana proti dvojí synchronizaci 

Pokud by uživatel svou databázi pouze hrubě zkopíroval a připojoval by se 

z obou kopií databáze střídavě či paralelně, nastal by velký problém.  

ID instance je totiž uloženo v databázi, takže obě relace by se prokazovaly tím 

samým ID. Což by vedlo k tomu, že by každá dostala nějakou část změn a obě databáze 

by byly nekonzistentní.  

My bychom na to nikdy nepřišli. Proto existuje na serveru ochrana. Pokud se chce 

klientská aplikace synchronizovat, musí předložit čas posledního synchronizovaného 

dotazu, pokud se čas liší, tedy evidentně se někdo synchronizoval místo současné 

instance, odmítne server další komunikaci. 

  

Klient 

DB soubor 

uživatele 

Globální DB 
Server 

Změna (SQL) 

Klient Globální DB Server 

Synchronizace? 

Queries[] or null 
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4.5.5.4 Vykonávání dotazů v Online režimu 

Vykonávání dotazů v Synchronized režimu je velmi jednoduché. Stačí takový 

dotaz přijmout a vykonat. Není potřeba do něj nijak zasahovat. Instance si již sama 

vygenerovala primární klíče, rozdělila množinové dotazy na dotazy s podmínkou na 

klíč, aby takové dotazy mohla provést nad svou databází. Díky tomu, že byla ve stejném 

stavu jako databáze na serveru, (to byl náš požadavek), je dotaz jednoduše 

proveditelný na serveru. 

Otázkou je, jak naložit s dotazy v režimu online. Tyto dotazy totiž nejsou vůbec 

zpracovány. Klient dokonce u dotazů typu Insert čeká na hodnotu primárního klíče. 

Protože sám nemá databázi, nemá si jej jak vygenerovat.  

Tyto problémy jsou však již vyřešeny a naimplementovány u klientské aplikace 

v jádru systému. Tedy zavést je na server nebude problém. Jedná se téměř o kopii 

metod souboru ExtensionMethods. Ovšem navíc budeme muset do serveru zavést 

podporu transakcí. 

Zpracování transakcí v online režimu 

Transakce jsou jistě velmi důležité, navíc v online režimu možná více, než 

v ostatních režimech. Protože pokud uživateli vypadne připojení uprostřed exekuce 

množiny dotazů, musí mít vývojář modulu jistotu, že se nenaruší integrita dat. Proto 

jsme mu jako nástroj dali do rukou transakce. Musíme tedy zajistit, že se opravdu 

budou chovat, jak je očekáváno. 

 Jakmile klient zavolá metodu ohlašující start transakce, budeme veškeré jeho 

dotazy pouze ukládat na straně serveru a to přímo v příslušné instanci třídy 

PersonalService. Jakmile klient transakci potvrdí, teprve potom server dotazy vykoná a 

to transakčně. Připomeňme si, že klient je v online režimu. Tedy vykonávání nebude 

narušeno vynucenou synchronizací.  

To však úplně nestačí. U dotazů typu Insert musíme vrátit klientské aplikaci 

primární klíč a to okamžitě, protože může být využit v dalších dotazech transakce. 

Pokud však vygenerujeme primární klíč, musíme ho rezervovat, protože k serveru se 

může jeden klient připojit v neomezeném počtu Online režimů. Pokud bychom 

jednomu připojení dali klíč a druhá relace by klíč využila, měli bychom problém.  

Výhodou je, že server generuje klíč z domény, která slouží pouze online dotazům. 

Takže se nemusíme starat o instance připojující se v režimu Synchronized. Stačí tedy 

námi vygenerovaný klíč uložit do sdílené třídy ClientClass. Pokud nějaká instance třídy 

PersonalService bude chtít generovat klíč, koukne se nejprve do třídy ClientClass a zjistí 

si, zda již není obsazen. 
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4.5.5.5 Rozhraní IPersonalService 

Obecný popis metod nabízených službou PersonalService. 

bool SetInstance(string instance) 

Metodou ohlašuje klientská aplikace, že běží v Synchronized režimu a předává 

svůj login. 

DataResult GetData(QueryDetails query) 

Vykonává dotazy typu Select 

ChangeResult ChangeData(QueryDetails[] query) 

Vykována dotazy typu Update, Delete či Insert 

 SyncResult Synchronize(long syncVersion) 

Vrátí poslední změny, které instance ještě neprovedla. Jako argument musí, pro 

ověření, dostat čas posledního synchronizovaného dotazu. 

long CommitSync(long lastQueryServerTime) 

Klient voláním potvrdí změny, které byly synchronizovány. Do argumentu předá 

nejvyšší čas přijetí dotazu na serveru, který synchronizoval. 

 ChangeResult ChangeInternalData(QueryDetails query) 

Provádí změny nad databází, která se nesynchronizuje. Společná data online 

režimů.        

int QueriesToSync() 

Vrací počet změn, které musí instance provést. Výsledek má pouze orientační 

charakter. 

bool TransactionBegin() a TransactionCommit() 

Metody pro zahájení a ukončení transakce. Používají se pouze v režimu online.  

MessagesResult GetMessages() 

Metoda pro aktualizaci chatu. Vrací počet přátel online, nové zprávy a nová 

přidání do přátel. 

bool SendMessage(MessageToSend message) 

Odešle zprávu adresátovi.      

void CommitMessages(long lastMessageID) 

Potvrdí přečtení zprávy. 

string GetMyFriendCode() 

Vygeneruje friendCode. 

FriendRequestReply SendFriendRequest(string friendCode) 

Pokusí se aktivovat daný friendCode, aby mohl být jeho majitel přidán do přátel. 

void CommitNewFriends(long[] friendsIDs) 

Klientská aplikace touto metodou potvrdí, že přidání do přátel daných uživatelů 

proběhlo v pořádku a není třeba nadále o vzniku přátelství informovat. 
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InstanceRegisterResult RegisterNewInstance() 

Klient využívá metodu RegisterNewInstance, pokud chce na serveru 

zaregistrovat novou instanci a obdržet její databázový soubor. Server vygeneruje login 

instance a také RelativeID, využívané při generování klíčů. Obě hodnoty jsou unikátní 

v rámci domény klienta. Nakonec služba vytvoří kopii databázového souboru uživatele, 

kterou si poté uživatel stáhne ze serveru pomocí metody GetMyDB na službě 

FileService.  

4.5.6 Implementace služby AccountService 

Služba AccountService poskytuje metody potřebné pro vytváření uživatelských 

účtů. Uživatelé tedy nemusejí být ke službě přihlášeni.  

Služba je definována rozhraním IAccountService. Třída, která toto rozhraní 

implementuje, se nazývá AccountService.  

V systému existuje jediná instance třídy AccountService. Požadavek je, aby třída 

byla bezkontextová a aby bylo možné ji používat paralelně ve více vláknech.  Z toho 

důvodu, není možné si jako položku třídy přidat referenci na připojení k databázi. 

4.5.6.1 Rozhraní IAccountService 

bool IsUserNameFree(string userName) 

Metoda vrátí hodnotu true, pokud je dané uživatelské jméno volné. 

NewUserResult CreateNewUser(string userName, string passWord) 

Metoda má za úkol vytvořit nového uživatele na základě uživatelského jména a 

hesla. Jako odpověď je vrácena hodnota z výčtu typu NewUserResult. 

4.5.6.2 Třída AccountService 

public bool IsUserNameFree(string userName)  

Metoda se připojí ke globální databázi a ověří, zda neexistuje stejné uživatelské 

jméno v tabulce Users. 

public NewUserResult CreateNewUser(string userName, string passWord) 

Metoda se pokusí vytvořit nového uživatele. Na začátku metody si musí vlákno 

získat zámek metodou Lock. Je to z toho důvodu, aby těsně po tom, co ověříme 

obsazenost uživatelského jména, jiné vlákno uživatele nevytvořilo. Metoda pak 

otestuje, zda je uživatelské jméno volné, nechá vygenerovat částečný klíč k databázi a 

vytvoří lokální databázi uživatele, kterou pojmenuje a zahesluje tak, aby zajišťovala 

bezpečností požadavky. Dále vloží záznam o uživateli do globální databáze do tabulky 

Users. 

private void Lock() 

private void UnLock() 

Metody pro obsluhu zámku. Jelikož všechna vlákna obsluhující stejného uživatele 

používají jedinou instanci této třídy, je zamykacím objektem právě ona. 
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4.5.7 Implementace služby FileService 

Služba FileService je určena k zasílání souborů uživateli. V současné době zasílá 

pouze databázi uživatele, kterou si vyžádá aplikace při registraci nové instance. Ověření 

identity uživatele si v případě potřeby musí zařídit každá metoda sama.  

Služba je definována rozhraním IFileService. Třída, která toto rozhraní 

implementuje, se nazývá FileService.  

V systému existuje jediná instance třídy FileService. Požadavek je, aby třída byla 

bezkontextová a aby bylo možné ji používat paralelně ve více vláknech.  Z toho důvodu, 

není možné si jako položku třídy přidat referenci na připojení k databázi. 

4.5.7.1 Rozhraní IFileService  

Stream GetMyDB(string userName, string password, string instanceLogin) 

Metoda zkontroluje identitu uživatele a poté vrátí FileStream na databázový 

soubor instance odpovídající jejímu loginu, který je argumentem metody. Soubor musel 

nejprve být vytvořen službou PersonalService.  
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4.6 Dokumentace modulů 

4.6.1 Projekt PluginsResources 
Projekt PluginsResources není přímo modulem, ale obsahuje nastavení, grafiku a 

komponenty, které jsou společné pro všechny moduly. To zároveň pomáhá 

standardizovat vzhled modulů v jediném projektu. Projekt je referencován samotným 

jádrem a není tedy nutné přikládat jeho knihovnu k modulu. 

Moduly si mohou knihovnu projektu referencovat a poté z ní používat 

specializované formulářové komponenty, jako jsou tlačítka či textová pole. Pro využití 

společného nastavení, jako je definice barev nebo společné grafiky, je nutné přiložit 

soubory CommonSettings a CommonResources jako odkaz, tedy ve Visual Studiu zvolit 

při přidávání položek do projektu tlačítko „Add as Link“.  

Poznámka: Někdy mohou díky sdíleným souborům vznikat chyby ať už v tomto 

projektu nebo v projektech, které sdílené soubory využívají. K jejich odstranění je 

nutné zvolit v kontextové nabídce nad sdíleným souborem možnost „Run Custom Tool“. 

Následuje popis jednotlivých tříd projektu. 

TuaLocaButton 

Vlastní tlačítko aplikace. Pro detekci kliknutí slouží událost ButtonClicked. 

TuaLocaConfButton 

Tlačítko s ikonkou nastavení. Pro detekci kliknutí slouží událost ButtonClicked. 

TuaLocaSearchButton 

Tlačítko s ikonkou vyhledávání. Pro detekci kliknutí slouží událost ButtonClicked. 

TuaLocaStatusDisplay 

Panel, který může být zobrazen, zatímco uživatel čeká na výsledek. Obsahuje 

animovaný obrázek načítání. Třída se automaticky umístí na střed rodičovského 

kontejneru. 

TuaLocaTextBox 

Vlastní textové pole aplikace. Výhodou oproti standardnímu WinForms textBoxu 

je, že lze zadání potvrdit klávesou Enter. Událost, která je vyvolána se jmenuje 

enterPressed. Vlastností BottomLine se dá zobrazit či schovat výraznější spodní okraj. 

TuaLocaWindow 

Panel, který vypadá jako okénko aplikace. Otevře se metodou Open, kde se předá 

rodičovský panel a panel reprezentující obsah. Třída se automaticky umístí na střed 

rodiče. 
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4.6.2 Projekt PassVault 

Modul pro ukládání uživatelských účtů včetně hesel a bezpečnostních otázek. 

AddCategory 
Třída AddCategory zajišťuje přidávání a editaci kategorií. Standardně je spuštěna 

v režimu přidání nové kategorie. Pro editační režim je nutné zavolat metodu EditMode. 

Pro kategorii je možnost nastavit její podkategorii. Pokud je třída v editačním režimu, je 

ze seznamů možných podkategorií odebrána právě ta kategorie, která je editována. 

Veškeré databázové změny se provádějí na pozadí.  

AddRecord 
Třída AddRecord zajišťuje přidávání a editaci účtů patřících uživateli. Standardně 

je spuštěna v režimu přidání nového účtu. Pro editaci režimu je nutné zavolat metodu 

EditMode. Třída provádí databázové změny na pozadí. Jelikož jsou změny složitější, 

využívá třídu BackgroundWorker. Protože třída BackgroundWorker nemůže během 

práce v druhém vlákně přistoupit k formulářovým prvkům, jsou ji zabaleny dopředu a 

předány ve struktuře Work.  

PasswordView 
Třída PasswordView zobrazuje hlavní panely modulu, ve kterých zobrazuje 

strom kategorií a seznam účtů. Jakmile je třída inicializována, vyžádá si na pozadí výpis 

všech účtů a kategorií z databáze. Záznamy si uloží do třídy ResPool. Třída poskytuje 

také kontextové nabídky nad jednotlivými položkami. Pokud je nějaká operace 

vyžádána, hlavní panely se deaktivují a zobrazí se potřebné okno. Výsledky operací jsou 

oznamovány metodami v regionu Reports.  

Třída také poskytuje vyhledávání. Pokud uživatel zadá nějaký neprázdný řetězec, 

zavolá se metoda Search. Ta prohledá všechny účty, které má uložené v paměti ve třídě 

ResPool a zkusí zjistit, zda se část názvu nenachází v libovolné položce záznamu.  

Další funkcionalitou je přehazování kategorií a záznamu tažením myši. To 

zajišťují metody v regionu Drag & Drop. Metoda IsDescendantOrSelf slouží k tomu, aby 

se zjistilo, zda uživatel nevkládá kategorii do její podkategorie, to by vedlo k chybě. 

MyNode & MyListItem 
Třídy MyNode a MyListItem dědí od tříd Node a ListItem. Slouží jako záznamy 

pro přidávání do komponent ListView a TreeView knihovny .NET. Implementace slouží 

k tomu, abychom si k instanci mohli přímo vložit referenci na databázový záznam.  
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4.6.3 Projekt Diary 

Modul pro vedení deníku. 

Calendar 
Třída Calendar obsluhuje kalendář, který zobrazuje aktuálně vybraný měsíc 

a umožňuje jeho volbu. Třída, která zastupuje den v měsíci, se jmenuje CalendarDay. 

V té se zobrazují názvy záznamů pro den, který třída reprezentuje. Každý název je 

reprezentován třídou DayItem. Třída Calendar dále poskytuje a obsluhuje kontextové 

nabídky pro den i jednotlivou poznámku v rámci dne.  

Pokud je kdekoliv v modulu přidána, změněna či upravena poznámka. Je nutné 

zavolat na třídě Calendar metodu DayUpdated, které se předá datum změněné 

poznámky. Třída zkontroluje, zda má aktuálně zobrazen právě takový měsíc a předá 

informaci své podřízené komponentě, která spravuje právě ten den, jehož se změna 

týká. Třídě se dá přímo nastavit konkrétní datum a to metodou SetDate. Třída zobrazí 

měsíční úsek ze zadaného období. 

NotesView 
Třída NotesView slouží k zobrazení výpisu poznámek pro zadaný den. Každá 

poznámka je reprezentována třídou NotesViewItem. 

NoteDetail 
Třída NoteDetail slouží pro zobrazení a editaci vybrané poznámky z deníku. 

Navíc umožňuje přidávat poznámky nové. Pro samotné používání je nejprve nutno 

zavolat metodu, která určuje, v jakém módu bude pracovat. Jsou to metody 

SetAddMode, SetEditMode a SetViewMode pro přidání, editaci a zobrazení záznamu.  

Metoda ChangesDone kontroluje, zda uživatel provedl nějaké změny či ne. To 

slouží k tomu, abychom věděli, zda můžeme daný objekt nahradit jiným či upozornit 

uživatele, že má rozpracovanou poznámku.  

Text poznámky však není uložen v paměti programu. Proto třída zkontroluje, zda 

text poznámky existuje a pokud ne, vyžádá si jej z databáze. Tento získaný text bude 

poté ostatním k dispozici. Výhodou je, že pokud by měl uživatel velké množství 

poznámek s dlouhými texty, nemusí při otevření modulu čekat na jejich stažení, 

protože se předpokládá, že bude uživatel pracovat pouze s pár záznamy.  

MainPanel 
Třída MainPanel spravuje kompletní obsah modulu. Poskytuje operace pro 

mazání záznamů. Dále se stará o zobrazování tříd NoteDetail a NotesView ve svém 

panelu a to na jejich vyžádání, popřípadě na vyžádání od třídy Calendar. Třída Calendar 

komunikuje s třídou MainPanel pouze pomocí událostí.  

Třída si po své inicializaci vyžádá z databáze všechny poznámky, kromě jejich 

hlavního textu, a uloží si je do hešované mapy, kde klíčem bude datum poznámky. 
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4.6.4 Projekt Contacts 

Modul pro správu kontaktů. 

ContactsView 
Třida ContactsView slouží pro zobrazení a výpis kontaktů uživatele a dále pro 

generování řetězce friendCode. Jakmile je třída inicializována, získá na pozadí 

z databáze všechny kontakty uživatele. Každý kontakt je reprezentován třídou 

ContactItem. Třída ContactsView rovněž každé instanci třídy typu ContactItem 

poskytne kontextové menu, jehož volby poté i zpracovává. Dále se stará o zvýraznění 

kontaktu, který uživatel vybral stiskem levého tlačítka myši. 

Třída rovněž zkontroluje, zda je uživatel v režimu, kdy je možno přistupovat 

k serveru a to prostřednictvím rozhraní IOnlineCore, což je rozhraní implementované 

jádrem. Pokud je uživatel připojen k serveru, zobrazí se možnost generovat uživatelův 

friendCode. 

Pro generování kódu se využije metoda na rozhraní IOnlineCore. Generování 

probíhá na pozadí. Více o generování kódu a jeho aplikaci je popsáno v kapitole 4.3.1. 

ContactDetail 
Třída ContactDetail slouží pro zobrazení, editaci a přidávání kontaktů. Pro 

požadovaný režim je nutné zavolat metody SetViewMode, SetEditMode, SetAddMode. 

Třída provádí změny na pozadí. Jakmile jsou změny provedeny, jsou zavolány metody 

ReportContactAddition, ReportContactEdit na třídě ContactsView.  

Pokud uživatel přidá či upraví kontakt, třída zkontroluje zvolené kategorie. A 

přidá informace o relaci mezi kontakty a kategoriemi do tabulky Contacts_InCategory. 

Třída také poskytuje prostředky pro přidání uživatele do přátel k právě 

zobrazenému kontaktu a to prostřednictvím řetězce friendCode. Nejprve zkontroluje, 

zda má uživatel vůbec přístup k serveru. Poté zda uživatel již pod daným kontaktem 

nemá někoho uloženého. Pokud ne, uživatel může zadat friendCode, který obdržel od 

potencionálního přítele. Třída kód předá serveru prostřednictvím metod rozhraní 

IOnlineCore a zobrazí výsledek. 

Pokud jsou uživatelé již přátelé nebo pokud žádost byla podána, je u kontaktu 

nastavena položka IsTuaLocaUser na hodnotu true. 
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4.6.5 Projekt Organiser 

Modul slouží pro organizování událostí v kalendáři a evidenci úkolů. Projekt má 

dvě hlavní části Calendar a ToDoList. Obě části jsou zobrazeny v hlavním panelu, tím je 

třída MainPanel, která rovněž zajišťuje přepínání jejich zobrazení. 

Složka ToDoList 
Hlavní třídou je třída ToDoList_Pool, ta zajišťuje správu všech úkolových listů a 

jejich přepínání. Každý list je reprezentován třídou ToDoList_List. Ta spravuje jeden 

aktuální list. List se skládá ze seznamu úkolů, které jsou organizovány do sloupců a 

zobrazovány, tak jak uživatel aktuálně vybírá. Jeden takový sloupec je reprezentován 

třídou ToDoList_Vector. Ten již obsahuje samotné úkoly, které jsou reprezentovány 

třídou ToDoList_Task.  

Třída ToDoList_List musí umět jednotlivé vektory, tedy třídy ToDoList_Vector 

pozicovat, tak aby to bylo pro uživatele přehledné. Je tedy nutné i v případě smazání 

některého z úkolu, všechny vektory přemístit, popřípadě pokud některý vektor byl 

přímo vektorem podřízeným smazanému úkolu, jej celý smazat. O to se stará metoda 

TaskRemoved.  

Smazání probíhá tak, že vektor, na kterém bylo mazání zavoláno, veškeré 

podřízené úkoly smaže a poté se celý seznam znovu obnoví s ohledem na smazané 

úkoly. 

Pokud uživatel úkol přidá, musí list přepočítat svou velikost. Vektor tedy takovou 

změnu nahlásí zavoláním metody ListSizeChanged. 

Pokud uživatel změní stav úkolu, musí se aktualizovat stav v nadřazených 

úkolech, pokud tedy takové jsou. Jelikož změna stavu probíhá ve třídě ToDoList_Task, 

musí kontaktovat svou rodičovskou třídu ToDoList_Vector metodou 

RefreshParentStatus, ta kontaktuje nadřízený vektor metodou  RefreshStatus, které 

volání předá příslušnému nadřízenému úkolu. Toto volání se provádí kaskádově. 

Třída ToDoList_Pool, se kromě přepínání listů, stará také o inicializaci veškerých 

dat. Jakmile je modul načten, aby byla data k dispozici pro její podřízené komponenty. 

Načítání se provádí na pozadí. 

Složka Calendar 
Hlavní třídou je třída Calendar. Ta po spuštění modulu načte veškeré události a 

kategorie na pozadí z databáze a inicializuje jednotlivé dny reprezentované třídou 

CalendarDay. Každé této třídě poté předá příslušné datum, které má reprezentovat. Ta 

potom zobrazí jednotlivé události, reprezentované třídou CalendarDayEvent.  

Jednotlivé názvy dnů jsou reprezentovány třídami CalendarDayTitle. Jednotlivé 

hodiny jsou reprezentovány třídami CalendarHour. Souběžné posouvání obsahu názvů 

dnů a názvů hodin s obsahem kalendáře, je zařízeno tak, že jakmile uživatel posune 

obsah kalendáře, provádí se posunutí i na obsahu názvů dnů a hodin. To zařizuje 

metoda scrollPanel_Scroll. 
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4.6.6 Projekt Desktop 

Slouží jako přehled hlavních událostí získaných z modulů a zároveň jako přístup 

k některým globálním datům.  

MainPanel 

Třída MainPanel zobrazuje moduly, kterým se říká Widget. Každá třída 

implementující funkcionalitu nějakého modulu musí dědit od třídy Widget. A musí 

implementovat její metodu GetSlot. Jejíž výstup určuje slot na ploše, do kterého bude 

modul umístěn. Každý modul je reprezentován stejnojmennou třídou, která je včetně 

pomocných tříd umístěna ve složce s předponou Widget a názvem modulu. 

RssReader 

Modul pro načítání RSS toků. Načítání dat probíhá na pozadí. Metoda, která 

zprostředkovává načtení dat, se nazývá LoadFeed. Ta je postavená robustně, aby 

nereagovala výjimkami na špatné odkazy nebo formáty dokumentu. Úspěšné načtení 

potvrdí návratovou hodnotou true. Každý záznam RSS toku je reprezentován třídou 

RssReaderItem.  

Pokud uživatel klikne na název záznamu, zobrazí se její text níže. Velikost 

kontejneru textBox obsahující text se musí dynamicky změnit. To se provádí v metodě 

titleBox_Click, pomocí třídy TextRenderer. 

Informace o každé využívané instanci modulu je uložena v tabulce 

Desktop_RssWidgets. Což umožňuje i ukládat nastavení vztahující se k dané instanci, 

například adresu RSS toku či počet zobrazeným záznamů. 

Okno s nastavením je reprezentováno třídou RssReader_Settings. 

HotTasks a TodayEvents 

Moduly pro zobrazení aktuálních úkolů a událostí pro aktuální den. K jejich 

fungování je třeba, aby byl v systému načten modul Organiser implementující rozhraní 

IOrganiser ze sestavení OrganiserContracts. Pomocí tohoto rozhraní získají moduly 

instance aktuálních událostí a úkolů. Výsledky se získávají na pozadí. Informace o každé 

využívané instanci modulů HotTask a TodayEvents je uložena v tabulkách 

Desktop_HotTaskWidgets a Desktop_TodayEventsWidgets. 

Notes 

Modul pro psaní poznámek. Jakmile uživatel změní text poznámky, zobrazí se 

tlačítko pro jeho uložení. Modul zatím neumí ukládat automaticky na pozadí. Informace 

o každé využívané instanci včetně textu poznámky je uložena v tabulce 

Desktop_NotesWidgets. 

NearestBirthdays 

Modul pro zobrazení kontaktů, jejichž narozeniny jsou blízko aktuálnímu dni. 

K jeho fungování je třeba, aby byl v systému načten modul Contacts implementující 

rozhraní IContacts ze sestavení ContactsContracts. Informace o každé využívané 

instanci modulu je uložena v tabulce Desktop_NearestBirthdaysWidgets.
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5 Uživatelská dokumentace 
Kapitola popisuje aplikaci TuaLoca s uživatelského hlediska. Nejprve si popíšeme 

přihlašovací postupy, registraci, tvorbu instancí a orientaci v modulu a dále následuje 

dokumentace jednotlivých modulů, které jsou v aplikaci standardně. 

Jakmile uživatel spustí aplikaci, zobrazí se úvodní přihlašovací okno. Pro 

přihlášení ke svému učtu, stačí zvolit požadovaný režim a zadat uživatelské jméno a 

heslo. Poznamenejme, že pro daný režim musí být databáze uzpůsobena. Není tedy 

dovoleno se připojovat k databázi uzpůsobené k režimu Offline v režimech 

Synchronized a Online. Dále není dovoleno se připojovat k databázi uzpůsobené 

k režimu Synchronized v režimu Offline. 

 
Obrázek 5.21: Úvodní přihlašovací obrazovka 

Po kliknutí na tlačítko „Login“ se spustí přihlášení. Systém zavede moduly a 

zobrazí se hlavní okno aplikace, kde v hlavním panelu je jako první zobrazen modul 

Plocha. Pro přepnutí modulu na jiný, stačí kliknout v horním panelu na ikonku 

požadovaného modulu. Panel je zobrazen na obrázku 5.22. 

Obrázek 5.22: Horní panel aplikace sloužící pro přepínání zobrazení jednotlivých modulů  
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Registrace nového účtu 

K registraci nového účtu slouží v přihlašovacím okně (5.21) hned první odkaz 

„Click here to create a new account“. Po kliknutí na něj se zobrazí okno, které umožní 

uživateli se zaregistrovat do systému. 

 

Obrázek 5.22: Okno sloužící k registraci nového účtu 

Je nutné zvolit požadovaný režim, ve kterém chce uživatel pracovat. V případě 

volby režimů Online či Synchronized, bude uživateli vytvořen i účet na serveru. 

V případě volby režimu Offline či Synchronized bude uživateli vytvořena lokálně na 

jeho zařízení nová databáze. 

Dále je nutné zadat uživatelské jméno a heslo, které bude využíváno pro 

přihlašování. V případě režimů Online a Synchronized musí být uživatelské jméno 

unikátní v rámci serveru. V případě duplicity aplikace vyzve uživatele k zadání jiného 

uživatelského jména. 

Pozor, pokud již uživatel nějaký účet využívá a chtěl by si jej pouze zpřístupnit na 

daném zařízení v režimu Synchronized, je nutné využít jiný postup a to registraci nové 

instance. Registraci nového účtu začíná uživatel s prázdnou databází. 
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Registrace nové instance 

Pokud již uživatel má existující účet na serveru. Tedy registroval se v režimu 

Online či Synchronized, může si zaregistrovat novou instanci, kterou bude na daném 

zařízení používat v režimu Synchronized. Poznamenejme, že pokud se uživatel již 

jednou registroval v režimu Online či Synchronized, může kdykoliv a odkudkoliv 

přistoupit ke svým datům v režimu Online. Nicméně režim Synchronized umožňuje 

uživateli zálohovat data na svém zařízení a vykonávat některé operace rychleji. 

Jako příklad si uveďme uživatele, který se zaregistroval na svém stolním PC a 

nyní by rád využíval stejný účet i na svém notebooku. Nicméně by rád systém využíval 

v režimu Synchronized, protože ne vždy má internet k dispozici. Na to právě slouží 

tento nástroj. Uživatel si otevře aplikaci na svém notebooku a spustí registraci instance. 

Po kliknutí na druhý odkaz v přihlašovacím okně (5.21) se zobrazí okno pro 

registraci nové instance (5.23).  Do příslušných textových polí je nutné vyplnit 

uživatelské jméno a heslo k již existujícímu účtu a spustit registraci tlačítkem 

„Download my instance now“. Následně se spustí registrační proces a systém vytvoří 

uživateli na disku lokální kopii serverové databáze. 

 

Obrázek 5.23 Okno sloužící k registraci nového instance 
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5.1 Správce hesel 
Modul slouží pro přidávání a editaci účtů, které uživatel vlastní. Například účet 

na emailových službách, firemním počítači a tak dále. Modul navíc umožňuje uživateli, 

aby si mohl třídit dané záznamy do kategorií a dané kategorie spravovat. Je možné 

vytvořit si neomezený počet podkategorií. K účtům si může uživatel ukládat různé 

informace jako například název, email, heslo, webovou stránku služby a také kontrolní 

otázky.  

Pro rychlé získání přihlašovacích údajů k účtu, stačí kliknout na jeho záznam a 

klávesovou zkratkou „Ctrl + c“ se zkopíruje heslo do schránky. Pro kopii uživatelského 

jména slouží zkratka „Ctrl + u“. Volbu je také možné provést v kontextové nabídce. 

Vyhledávání 

Mezi účty je možné vyhledávat prostřednictvím horního textového pole, které je 

zobrazeno na obrázku. Vyhledávání lze potvrdit stisknutím klávesy Enter nebo 

kliknutím na ikonku vyhledávání. Výsledky jsou zobrazeny v hlavním výpisu účtů. 

Vyhledávání probíhá ve všech položkách kromě otázek. 

 
Obrázek 5.1: Textové pole pro vyhledáván 

Účty 
Pro zobrazení účtu v dané kategorii, stačí kliknout levým tlačítkem na její název. 

Jejich přehled se zobrazí ve výpisu vpravo. 
 
Pro vkládání účtů je nutné, aby v systému existovala, alespoň jedna kategorie, 

protože každý účet musí do nějaké patřit. Pro přidání nového uživatelského účtu stačí 
kliknout na tlačítko „New Account“ nebo pravým tlačítkem myši do okna, ve kterém je 
zobrazen aktuální výpis účtů a zvolit „Add New Account“ viz obrázek 5.2. 

 
Obrázek 5.2: Přidání nového účtu pomocí kontextové nabídky 

 

Otevře se okno (viz obrázek 5.3) s formulářem, který může uživatel vyplnit dle 

svých potřeb. Ovšem musí být uveden alespoň název účtu, a pokud uživatel uvádí heslo, 

tak se musí shodovat s heslem kontrolním. 



82 
 

 
Obrázek 5.3: Okno pro editaci či přidání účtu 

Pro editaci či smazání účtu stačí kliknout na účet v jejich výpisu pravým tlačítkem 

a zvolit „Edit Account“ či „Delete Account“. 

Pro rychlé přesunutí účtu do jiné kategorie, je možné záznam pouze přetáhnout 

myší do cílové kategorie. 

Kategorie 
Pro vytvoření nové kategorie stačí kliknout na tlačítko „New category“ nebo je 

možné vybrat cílovou kategorii a na ní kliknou pravým tlačítkem a zvolit „Add new 

category“.  Následně se otevře okno s formulářem pro přidání, kam stačí zadat název 

kategorie a rodičovskou kategorii. Pro vytvoření kategorie, která nemá rodiče, stačí 

zvolit prázdnou hodnotu z výběru. Okno je zobrazeno na obrázku 5.4. 

 
Obrázek 5.4: Okno pro editaci či přidání kategorie 

Pro editaci či smazání účtu slouží položky v kontextové nabídce. Pozor, smazáním 

kategorie se smažou všechny její podkategorie včetně účtů do nich náležících. 

Kliknutím na danou kategorii a následovným tahem myší, je možno zvolenou 

kategorii rychle přesunout do jiné. Pokud má být kategorie hlavní kategorií, tedy nemít 

žádného rodiče, stačí její záznam přetáhnout myší do prázdného prostoru výpisu 

kategorií.  
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5.2 Deník 
Modul Deník slouží pro přidávání a správu vlastních poznámek organizovaných 

do jednotlivých dnů.  Může být použit například jako deník pro záznam událostí ze 

života, ale také jako kniha pro evidenci rozhodnutí či událostí v obchodu či při nějakých 

projektech.  

Záznamy se dají zobrazovat po měsících, kdy po prvním otevření modulu, je vždy 

zobrazen ten aktuální. Modul také poskytuje možnost třídit záznamy do kategorií 

včetně hodnocení zážitků. Pro zobrazení jiného měsíce či roku, stačí zvolit 

požadovanou možnost v horní nabídce kalendáře. 

Pro přidání záznamu slouží tlačítko „New note“. Pro přidání záznamu do 

konkrétního dne stačí kliknout pravým tlačítkem myši na den a zvolit v kontextové 

nabídce volbu „Add new note“. Pokud je den prázdný, stačí na něj provést dvojklik myší 

a přidání se otevře též.  

 
Obrázek 5.5: kontextové menu pro přidání poznámky do zvoleného dne 

Poté se vedle kalendáře zobrazí panel pro přidání nové poznámky. Zadané datum 

lze samozřejmě změnit. Poznámka musí obsahovat alespoň název, jinak nemůže být 

uložena. 

 
Obrázek 5.6: Kontextové menu poznámky 

Pro zobrazení záznamu stačí kliknout na příslušný záznam pravým tlačítkem 

myši a v kontextovém menu zvolit položku „View note“. Stejným způsobem je možné 

položku smazat či editovat. Mezi režimy je možné přepínat tlačítky v detailu zobrazení. 

Pro přehledný výpis všech záznamu z celého dne, stačí na požadovaný den kliknout 

levým tlačítkem, výsledek je zobrazen na obrázku 5.7. 

 
Obrázek 5.7: Zobrazení výpisu událostí 
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5.3 Organizér 
Modul Organizér slouží pro evidenci událostí v kalendáři a dále pro evidenci 

úkolů v „To Do Listu“. Pro zvolení daného modulu stačí v horní liště kliknout na 

příslušnou záložku. 

Organizér 
Aktuálně zvolený měsíc se dá zvolit v horním panelu kalendáře. Po startu modulu 

je vždy zobrazen měsíc aktuální. Každá událost se dá organizovat do kategorií. Jejich 

správa se dá naleznout v nastavení. To se zobrazí kliknutím na tlačítko „Settings“. 

Kategorie je možné přidávat, mazat i upravovat.  

 
Obrázek 5.8: Okno s nastavením kalendáře 

U každé kategorie je nutné nastavit její název a barvu, kterou budou v organizéru 

označeny události do ní náležící. Pokud uživatel smaže danou kategorii, záznamy v ní 

obsažené se zachovají a budou nezařazeny. Formulář pro úpravu kategorií je zobrazen 

na obrázku 5.8. 

Pro přidání události stačí dvakrát poklepat levým tlačítkem myši do volného 

místa kalendáře. Zobrazí se okno pro zadání události. V současné době není možné 

přidávat události přesahující do dalšího dne či dvě události, které se překrývají. 

 
Obrázek 5.9: Okno pro přidání nové události do kalendáře 
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Pro úpravu nebo zobrazení detailu dané události. Stačí na událost kliknout levým 

tlačítkem myši. V dolní části kalendáře se zobrazí popis události a tlačítko „Edit“. 

Kliknutím na něj se zobrazí okno pro editaci. 

To Do List 
Každý úkol může mít tři stavy. Nový, rozpracovaný a hotový. Stav lze změnit 

kliknutím na jeho ikonku. Pokud je však úkol složen z podúkolů, je jeho stav dán stavem 

podúkolů a nejde tedy měnit. Pokud jsou všechny podúkoly hotové, je i rodičovský úkol 

hotov. Pokud jsou všechny úkoly nové, je i rodičovský úkol nový. Ostatní případy 

znamenají, že je rodičovský úkol rozpracovaný.  

U každého úkolu je možné zvolit, zda je důležitý (Importatnt), takový úkol bude 

zvýrazněn. A dále, zda má konečný termín (DeadLine). Tento termín bude u úkolu 

zobrazen. 

 

Obrázek 5.10: Kontextové menu zvoleného úkolu 

Pro přidání úkolu do příslušného listu, stačí kliknout dolů do textového pole, 

zadat název a stisknout enter. Pro jeho detailnější nastavení, stačí na úkol kliknout 

pravým tlačítkem a v kontextové nabídce zvolit položku „Edit“. 

 

Obrázek 5.11: Okno pro přidání či editaci úkolů 

Každý úkol může mít podúkoly. Pokud úkol nějaké má, lze je zobrazit kliknutím 

na jeho šipku. Šipka je zelená, pokud úkol obsahuje podúkoly, jinak je modrá. Ovšem i 

na modrou šipku lze kliknout, a zobrazí se textové pole, do kterého je možné vložit 

název prvního podúkolu.  

Pro přepínání různých seznamů úkolů stačí využít horního dropDown menu. 

Pro smazání úkolu na něj stačí kliknout pravým tlačítkem myši a z kontextové 

nabídky zvolit položku „Remove Task“.  Pozor, pokud je úkol smazán, jsou také 

smazány veškeré podúkoly, které obsahoval.  
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5.4 Kontakty 
Modul slouží pro přidávání a správu kontaktů a dále pro interakci uživatelů. 

Umožňuje označení uživatelů jako přátel v rámci systému pomocí tzv. friendCode. To 

poté umožňuje, že spolu mohou uživatele v systému interagovat.  

Pro přidání kontaktu stačí kliknout na tlačítko „Add Contact“ a vyplnit příslušný 

formulář. U každého kontaktu je nutné zadat jméno, příjmení nebo přezdívku. Jinak 

nebude možné kontakt uložit. 

Pro editaci kontaktu na něj stačí kliknout pravým tlačítkem myši a zvolit možnost 

„Edit“. 

 
Obrázek 5.12: Zvýraznění zvoleného kontaktu a jeho kontextové menu 

Pro zobrazení kontaktu stačí provést dvojklik levým tlačítkem myši na jeho 

záznam, nebo jej levým tlačítkem myši vybrat a stisknout tlačítko „View Contact“. 

Aby se uživatelé přidali vzájemně do přátel, je nutné si vyměnit tzv. friendCode. 

Tento kód si oba uživatelé nechají vygenerovat od serveru a poté si kódy vymění. Každý 

kód lze využít pro přidání maximálně jednoho uživatele. Pro další přidání je nutné 

generovat kód nový.  Jakmile má uživatel k dispozici kód druhého uživatele, stačí jej 

zadat do aplikace.  

 
Obrázek 5.13: Postup zadávání řetězce friendCode ke zvolenému kontaktu 
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To provedeme tak, že zvolíme kontakt, pod kterým si uživatele chceme přidat a 

klikneme na tlačítko „Add to friends“. Musí však platit, že máme k dispozici připojení 

k serveru, tedy nepracujeme v offline režimu a dále, že ke zvolenému kontaktu dosud 

nenáleží žádný uživatel.  

Poté, co je kliknuto na tlačítko „Add to friends“, stačí do textového pole zadat 

friendCode cílového uživatele a potvrdit. Následně se zobrazí výsledek operace. Tato 

operace se musí provést u obou uživatelů, teprve pak se stanou přáteli. Celý proces je 

zobrazen na obrázku 5.13. 

Generování si lze nechat vygenerovat stisknutím tlačítka „Get My Friend Code“ 

v horní liště, proces je zobrazen na obrázku 5.14. 

 
Obrázek 5.14: Postup generování řetězce friendCode v horní liště modulu 

Pokud je pod daným kontaktem evidován přítel nebo se čeká na autorizaci z jeho 

strany, je informace o tomto stavu zobrazena vedle nadpisu „Contact detail“ 

zvýrazněným písmem v hranatých závorkách.  

 
Obrázek 5.15: Zobrazení statusu informující o přátelství v aplikaci TuaLoca v detailu 

kontaktu. 
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5.5 Plocha 
Modul slouží jako přehledné zobrazení důležitých informací z aktivních modulů a 

internetu na jednom místě. Jednotlivé části modulu, říkejme jim panely, poskytují vždy 

nějakou ucelenou část specifických služeb. Bohužel není ještě v současné době možné, 

přidávat vlastní instance panelu a měnit jejich pozice. 

RssReader 

Panel slouží pro zobrazení RSS toků z oblíbených zpravodajských webů. Zdroj 

RSS toku lze změnit v nastavení kliknutím na tlačítko nastavení (reprezentováno 

ikonkou klíče). Pro zjištění adresy požadovaného toku je nutné navštívit webové 

stránky cílového poskytovatele zpráv. Dále je možné nastavit počet aktuálně 

zobrazených zpráv. 

 
Obrázek 5.16: Panel RSS čtečky s rozbaleným detailem zprávy 

 
Obrázek 5.17: Okno pro nastavení RSS čtečky 

HotTasks 

Panel zobrazuje nedokončené úkoly z modulu Organizér a to takové, které jsou 

důležité (označeny jako Important), popřípadě mají nastaven termín, kdy je nutné je 

dokončit. Pro úpravy úkolů je nutné přejit do modulu Organizér. Pro využívání daného 

panelu je nutné, aby byl modul Organizér aktivní. 

 
Obrázek 5.18: Panel zobrazující úkoly. Červeně je zobrazeno datum úkolu. 
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TodayEvents 

Panel zobrazuje ty události aktuálního dne, které si uživatel přidal v modulu 

Organizér. Zobrazeny jsou pouze události, které ještě nezačaly a uživatele tedy teprve 

čekají. Pro úpravy událostí je nutné přejit do modulu Organizér. Pro využívání daného 

panelu je nutné, aby byl modul Organizér aktivní. 

 
Obrázek 5.19: Panel pro zobrazení událostí pro aktuální den 

Notes 

Panel umožňuje uživateli zapisovat rychlé poznámky. Pro editaci textu 

poznámky, stačí kliknout na plochu panelu. Jakmile uživatel změní text, zobrazí se 

v horní části panelu tlačítko „Save Changes“. Na to je nutné kliknout pro uložení změn, 

jinak text poznámky nebude uložen do databáze. 

 
Obrázek 5.20: Panel pro zápis poznámek. V aktuálně  zobrazeném stavu byly provedeny 

změny, pro jejich uložení se zobrazilo tlačítko „Save Changes“. 

NearestBirthdays 

Panel zobrazuje nebližší narozeniny těch osob, které má uživatel uloženy 

v kontaktech. Ať už se jedná o reálné uživatele aplikace TuaLoca či pouze o virtuální 

kontakty. Zobrazeny jsou narozeniny v rozsahu den před a 14 dní po aktuálním dni.  

 
Obrázek 5.21: Panel zobrazující kontakty, jejichž narozeniny jsou nejblíže k aktuálnímu 

dni.
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6 Manuál pro tvorbu vlastních modulů 

6.1 Správná implementace rozhraní ICore a využití rozhraní IPlugin 
Nejprve je nutné k samotnému projektu přidat referenci na knihovnu Contracts. 

Ta obsahuje nezbytná rozhraní pro vzájemnou komunikaci modulu a jádra systému. 

Modul musí implementovat rozhraní IPlugin. Jádro implementuje rozhraní ICore. Aby 

mohl být modul správně zaveden, je nutné, aby v jeho sestavení existoval jmenný 

prostor, který se jmenuje stejně jako daný modul, a v něm existovala třída MainClass. 

Tato třída musí implementovat rozhraní IPlugin. Jak by mělo rozhraní být 

implementováno a k čemu přesně se metody používají, je popsáno níže. 

6.1.1 interface IPlugin 

void Initialize(ICore core); 

Metoda je zavolána, jakmile se modul načte. Slouží k tomu, aby si modul mohl 

inicializovat některé základní třídy nebo struktury. Především však slouží k tomu, aby 

si modul zaregistroval referenci na jádro systému, ta je předána v argumentu metody. 

Silně se nedoporučuje v této metodě inicializovat velké kusy paměti ani formulářové 

prvky. Volání této metody vůbec neznamená, že bude modul zobrazen. Pouze znamená 

to, že byl načten. Tato metoda je volána vzápětí po přihlašovacím procesu a to 

hromadně na všech modulech. 

Control GetControl(); 

Metoda musí vracet referenci na instanci třídy dědící z třídy Control, která 

představuje hlavní panel modulu, tedy panel do kterého modul zobrazuje veškerou 

svou grafiku. Tento hlavní panel pak jádro zobrazí v hlavním okně aplikace po kliknutí 

na jeho ikonku. Tato metoda je volána až po prvním zavolání metody Show. Tedy stačí, 

pokud je hlavní panel inicializován až v metodě Show. 

Image GetPluginIcon(); 

Metoda slouží systému pro získání ikonky daného modulu. Ikonky modulů se 

zobrazí v horním panelu aplikace, aby pomocí nich mohl uživatel moduly přepínat. 

bool Show(); 

Metoda je zavolána těsně před tím, než je zobrazen hlavní panel modulu. Jak jsme 

si již uvedli, referenci na tento panel získá jádro voláním metody GetControl. Je 

doporučeno provádět inicializaci formulářových prvků až teprve v této metodě. Ideálně 

pouze při prvním zavolání metody Show. Není doporučeno vše destruovat a zobrazovat 

znovu. Předpokládá se, že uživatel bude mezi moduly často přepínat a toto chování by 

mělo být dynamické. Tato metoda by tedy měla zkonstruovat samotný hlavní panel a 

jeho prvky. Teprve v této fázi je jisté, že uživatel bude o daný modul mít zájem.  
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bool Hide(); 

Metoda je zavolána, jakmile má být hlavní panel modulu schován. Nedoporučuje 

se zde formuláře destruovat. Je možné provést spíše nějaké vedlejší akce. Jako 

například dočasné uložení rozpracovaného dokumentu. Po zavolání této metody, by 

neměly běžet na pozadí žádné další součásti modulu, například časovače aktualizující 

obsah. 

void Suspend(); 

Metoda je volána jádrem v případě, že dochází dostupné prostředky. Pro modul 

to představuje okamžitý příkaz k uvolnění zabrané paměti. 

void Close(); 

Tato metoda je zavolána v případě, že modul bude nečekaně ukončen. 

  



92 
 

6.1.2 interface ICore 

Jakmile je správně naimplementováno rozhraní IPlugin. Máme k dispozici modul, 

který je již téměř plnohodnotnou aplikací. Jediné co zbývá, je připojit modul k 

datovému modelu a poskytnout prostředky sloužící k interakci s ostatními moduly. K 

tomu slouží rozhraní ICore. To je implementováno jádrem systému, na nějž obdrží 

modul referenci v parametru metody Initialize. Níže si popíšeme, co rozhraní ICore pro 

vývojáře modulu nabízí. Poznamenejme ještě, že pro správné fungování metod rozhraní 

ICore je nutné přidat referenci na sestavení TablesMapping. 

T GetTableSet<T>() where T : MappedTable; 

Metoda vrací instanci třídy generického typu T. Jediná podmínka je, aby třída T 

dědila z třídy MappedTable. Taková třída je mapováním nějaké množiny tabulek 

databáze. Instance bude přímo nabízet metody rozhraní LINQ, které budou přímo 

napojeny na jádro aplikace a budou přistupovat k distribuovanému úložišti popřípadě 

automaticky synchronizovat změny. 

bool TryGetPlugin(string name, out IPlugin instance); 

Metoda je nezbytná pro interakci modulu s ostatními moduly. Pokud chce modul 

komunikovat s jiným modulem, stačí na jádru zavolat tuto metodu a jako argument 

zadat název hledaného modulu. Pokud má jádro takový modul k dispozici, vrátí v 

druhém argumentu referenci na jeho instanci a hodnotu „true“. Pokud ne, vrátí „null„ a 

hodnotu „false“. Programátor si poté musí sám zařídit bezchybné přetypování na cílové 

rozhraní, jenž cílový modul implementuje a které nabízí potřebné služby. 

void PrepareQuery<T>(IEnumerable<T> query, Action<IEnumerable<T>> 

callbackFunc); 

Metoda zajistí vykonání LINQ databázového dotazu typu SELECT na pozadí. Tedy 

tak, že jeho zpracování nezpůsobí zatížení současného vlákna. Výsledek je vrácen 

voláním metody, jejíž reference je uvedena v argumentu metody. 

void TransactionBegin(); 

void TransactionCommit(); 

Metody pro ohlášení začátku a konce databázové transakce. Mezi voláními těchto 

metod se každá změna na datech, bere jako součást transakce. Zavoláním metody 

TransactionCommit, se celá transakce vykoná. 
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6.2 Vlastní mapování nových tabulek a využití již definovaných 
Jelikož modul může vytvářet a používat své vlastní tabulky v databázi, potřebuje 

programátor modulu naimplementovat vlastní mapování těchto tabulek, protože není 

možné vytvářet dotazy, které jsou součástí systému, bez využití mapování.  

Jediné mapování, které je programátorovi k dispozici od začátku a může ho 

využívat, je mapování TuaLocaDB. Jedná se o mapování těch tabulek, které existují 

v aplikaci již standardně. V další časti je uvedeno, jak si takové mapování správně 

vytvořit.  

Poznamenejme, že je nutné importovat reference na sestavení TablesMapping. 

V tomto sestavení je definována třída MappedTable, rozhraní IUpdatableTable a 

v neposlední řadě atributy pro samotné mapování tabulek. Mapování tabulek musí být 

umístěno ve jmenném prostoru s názvem „NázevMapováníMapping“. Je to z toho 

důvodu, aby server takové mapování našel. 

V ukázce 6.1 je implementace třídy mapující tabulku. Instance této třídy bude 

reprezentovat jeden záznam mapované tabulky. Samozřejmě takových tříd 

reprezentujících různé tabulky, můžeme mít několik. Je nutné, aby každá třída 

obsahovala položku typu long, která představuje její primární klíč. A to nejen pro 

správnou funkčnost update dotazů, ale také pro správný běh synchronizačních 

mechanismů. 

class Tabulka 
        public long ID; 
        public string FirstName; 
        public string SureName; 

Zdrojový kód 6.1: Třída reprezentující mapovanou tabulku databáze 

 Třída v ukázce 6.2 reprezentuje jakousi logickou databázi. Tedy seskupení 

nějaké množiny mapovaných tabulek. Tato třída nám vrací instance typu 

IUpdatableTable<Mapovaná tabulka>, které nám poskytují dotazovací metody nad 

danou tabulkou.  

Každá property, která je opatřena atributy, představuje jednu tabulku databáze. 

Pokud bychom takovou property do třídy nepřidali. Systém by o příslušné tabulce 

nevěděl. Níže jsou popsány významné prvky třídy. 

[1] class MojeMapovani : MappedTable 
[2]        [Table] 
[3]        [Column(Member = "ID", IsPrimaryKey = true)] 
           [Column(Member = "FirstName")] 
           [Column(Member = "SureName")] 
[4]        public IUpdatableTable<Tabulka> Tabulka { 
            get { return dispenser.GetUpdatableTable<Tabulka>("Tabulka");} 
           } 

Zdrojový kód 6.2: Třída mapující část databáze sestávající se z mapovaných tabulek 

[1] Třída, která představuje samotnou množinu mapování, musí dědit od třídy 

MappedTable. Ta poskytuje potřebné metody pro správné fungování mapování. 

Výhodou je, že programátor modulu nemusí o těchto metodách nic vědět a je tak 

oddělen od podrobností. 
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[2] Samotná property musí být označena atributem [Table], jinak si ji engine 

zpracovávající mapování nebude všímat a nebude o takové tabulce vědět. 

[3] Každý sloupec tabulky musí být označen atributem Column. Položka Member je 

název položky ve třídě, která danou tabulku mapuje. Alias je název sloupce v tabulce. 

Pokud není uveden, bere se název sloupce jako hodnota položky Member. Další důležitá 

položka je IsPrimaryKey. Pokud je tato položka nastavena na true, znamená to, že 

takový sloupec je primárním klíčem.  

Pozor, nesmí existovat takové mapování tabulky, které neobsahuje právě 

u jednoho atributu typu Column hodnotu IsPrimaryKey nastavenou na true. Tedy není 

možné vytvářet mapování bez primárního klíče nebo naopak taková mapování, kde je 

primárních klíčů více. Je to především z toho důvodu, že systém není schopen 

automaticky generovat klíče pro více než jeden sloupec. 

[4] Důležitou částí je samotná property, ta bude vracet mapování dané tabulky. 

Mapování je typu  IUpdatableTable<Tabulka>. To znamená, že bude obsahovat 

implementaci rozhraní IUpdatableTable, tedy veškerých LINQ rozhraní, které systém 

nabízí. Tedy jak metody pro Select dotazy, tak samozřejmě i pro Update, Insert a Delete 

dotazy. 

Je také možné nadefinovat property vracející implementaci rozhraní 

IQueryableTable. Takové rozhraní bude nabízet pouze metody pro dotazy typu Select a 

nebude možné vytvářet dotazy provádějící změny dat. Getter této property musí být 

nadefinován tak, jak je ukázáno. Proměnná dispenser obsahuje prostředníka, který nám 

vytvoří instanci implementace mapování typu IUpdatableTable<Tabulka> a zajistí, že 

bude napojena přímo na jádro systému a dotazy tak budou vykonávány 

v synchronizovaném prostředí. 

6.2.1 Umístění mapování 

Lokální aplikaci by bohatě stačilo, pokud bychom měli naše mapování kdekoliv 

v projektu, protože jádro nepotřebuje samostatnou knihovnu s mapováním. Vytváří 

totiž instanci z generického typu pomocí reflexe.  

Ovšem server vyžaduje samostatnou knihovnu s mapováním. Především z toho 

důvodu, že musí sám upravovat dotazy, které dostává v online režimu. Je tedy nutné, 

aby mapování bylo v samostatné knihovně se stejným názvem, jako je název mapování. 

Toto mapování se pak musí uložit na stranu serveru. Dále je také důležité, uvést 

k záznamu o modulu, který se eviduje v globální databázi serveru, název všech 

mapování, které modul využívá. 
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6.3 Systém dotazování, získávání dat a popis rozhraní LINQ 
Jakmile máme k dispozici mapování databáze, jsme schopni začít vykonávat 

dotazy. O správném mapování databáze a o jejím získání hovoří předchozí kapitola. 

Nyní popíšeme, jak takové rozhraní používat. 

 Implementace neobsahuje datový kontext, tedy veškeré dotazy jsou prováděny 

přímo nad lokálním popřípadě vzdáleným datovým úložištěm. Tedy programátor 

nemusí mít obavy, že by se změny nezapsaly do databáze okamžitě. 

6.3.1 Dotazy typu Select 

Prvním typem dotazů jsou výběrové dotazy typu Select. Jedná se o dotazy, které 

vracejí výsledek typu IEnumerable<T>. Syntaxe dotazů přesně koresponduje 

s rozhraním LINQ. K jejich vykonání dochází až v situaci, kdy chceme „enumerovat“ 

výsledek. Do té doby se pouze jedná o jakýsi LINQ Expression strom. Níže si uvedeme 

pár příkladů na dotazování. 

var query = from k in MapovaniDB.Klienti where k.Jmeno = „John“ select k 

Zdrojový kód 6.3: Jednoduchý Select dotazu, který vrátí všechny klienty, se jménem John 

var query = from k in MapovaniDB.Klienti select new { k.ID, k.Jmeno} 

Zdrojový kód 6.4: Dotaz vrátí zcela nový objekt, který obsahuje položky ID a Jméno 

Jak je vidět z ukázky 6.4, implementace umožňuje i tvorbu vlastních projekcí. 

Dále je možno používat výrazy jako Order by či metody Count, First a tak dále. Více 

informací o samotném dotazování se dá nalézt v dokumentaci rozhraní LINQ [22] či 

v publikaci Programming LINQ in Microsoft .NET Framework 4 [23]. 

6.3.2 Dotazy typu Update, Delete a Insert 

Dalším typem dotazů, jsou dotazy typu Update, Delete a Insert. Abychom tyto 

dotazy mohli nad tabulkou provádět, musí být její mapování typu IUpdatableTable 

nikoliv pouze typu IQueryableTable.  

Jelikož naše implementace nemá datový kontext, můžeme výsledky z databáze 

libovolně upravovat, aniž bychom se museli bát, že zároveň upravujeme data 

v databázi. K jejich úpravě musíme zavolat potřebnou metodu. Tyto metody již 

nevychází z rozhraní LINQ a mohou se i výrazně lišit od řešení v .NET jako například 

v LinqToSQL.  

Ukážeme si ty nejzákladnější včetně pár příkladu použití. Pro informace o dalších 

metodách je lepší nahlédnout přímo ke komentářům rozhraní IUpdatableTable. 

Důležitou poznámkou je, že dotazy se vykonají okamžitě po zavolání příslušné metody.  

long Insert(T instance);  

Vloží záznam typu T do tabulky typu IUpdatableTable<T> a vrátí primární klíč 

vloženého záznamu. Je přímo zakázáno, aby si primární klíč generoval sám modul. Klíč 

je vždy vygenerován systém a vrácen jako výsledek. V případě, že je vrácena 0, došlo 

k chybě. Využití metody je ukázáno v příkladu 6.5. 

var klient = new Klient() { Jmeno = „James“, Prijmeni = „Bond“ }; 
klient.ID = MojeMapovani.Klienti.Insert(klient); 

Zdrojový kód 65: Využití metody Insert pro vložení nového záznamu  
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long Update(T instance); 

Uloží změny záznamu typu T do tabulky. Záznam se identifikuje podle 

primárního klíče, který je v jejím mapování zanesen. Vrací počet ovlivněných záznamů. 

Ukázka 6.6 demonstruje využití metody Update. Poznámka, engine vytvoří dotaz 

ve tvaru UPDATE Klienti SET 'nastaveni všech neklíčových položek' WHERE 'klíčový 

sloupec' = 'hodnota klíčového sloupce'. 

var klient = (from k in MojeMapovani.Klienti select k).FirstOrDefault(); 
if (klient != null) { 
 klient.Jmeno = „John“; 
 MojeMapovani.Klienti.Update(klient); 
} 

Zdrojový kód 6.6: Využití metody Update pro přejmenování prvního klienta v databázi na 

jméno John 

long Delete(T instance); 

Smaže záznam, kterému odpovídá záznam v databázi se stejným primárním 

klíčem. Vrátí počet smazaných záznamů. Využití metody demonstruje ukázka 6.7. 

var klient = (from k in MojeMapovani.Klienti select k).FirstOrDefault(); 
if (klient != null) MojeMapovani.Klienti.Delete(klient); 

Zdrojový kód 6.7: Využití metody Delete pro smazání prvního klienta v databázi 

long Delete(Expression<Func<T, bool>> predicate); 

Metoda maže záznamy na základě predikátu. Ten je zapsán ve formě lambda 

funkce vracející booleovskou hodnotu. Dotaz by vypadal takto: „DELETE FROM T 

WHERE predikát“. Využití metody demonstruje ukázka 6.8. 

MojeMapovani.Klienti.Delete( k => k.Jmeno == “James”); 

Zdrojový kód 6.8: Využití metody Delete pro smazání všech klientů se jménem James 
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6.3.3 Background varianty dotazovacích metod 

Veškeré metody, které jsme si uvedli, mají i své background varianty. Jejich 

použití si ukážeme v této části.  

Metody slouží k tomu, abychom mohli vykonávat dotazy na pozadí asynchronně 

v jiném vlákně a neblokovali jsme si formulářové prvky. Především z toho důvodu, že 

dotazy mohou, i díky spojení se serverem, být časové náročné. Více o tom proč a kdy 

tyto mechanismy použít, se píše v kapitole o doporučených postupech při psaní 

modulů. Zde si ukážeme přímo jejich aplikaci. 

Opět máme dvě hlavní kategorie dotazů. První kategorií jsou „enumerovatelné“ 

dotazy, tedy dotazy typu Select a další kategorií, jsou dotazy typu Update, Delete a 

Insert. Nejprve si ukážeme rovnou na příkladu, jak vykonávat na pozadí dotazy typu 

Select. 

private void VypisKlienty() { 
 Var query = from k in MojeMapovani.Klienti select k; 
 core.PrepareQuery(query, ZpracujVysledek); 
 ZobrazAnimaciCekani(); 
} 
private void ZpracujVysledek(IEnumerable<Klienti> klienti) { 
 SkryjAnimaciCekani(); 
 foreach(var k in klienti) { 
  Console.writeline(k.Jmeno + “ ” + k.Prijmeni); 
 } 
} 

Zdrojový kód 6.9: Získání dat z databáze na pozadí pomocí metody PrepareQuery 

Ukázka 6.9 využívá toho, že se dotaz vykonává až při enumeraci. Můžeme tedy 

jeho Expression strom předat jádru metodou  PrepareQuery, ta si enumeraci vynutí 

v nezávislém vlákně a poté vrátí výsledek zavoláním metody předané parametrem. 

Mezitím může uživatel nerušeně pracovat s formulářovými prvky. 

Další skupinou dotazů jsou dotazy typu Update, Delete a Insert. Metody, které je 

vykonávají na pozadí, se skoro neliší od svých původních kolegů. Jediným přídavkem 

navíc, je právě ona reference na zpětnou funkci.  

void InsertBG(T instance, Action<long> callbackFunc); 
void UpdateBG(T instance, Action<long> callbackFunc); 
void DeleteBG(T instance, Action<long> callbackFunc); 
void DeleteBG(Expression<Func<T, bool>> predicate, Action<long> 
callbackFunc); 

Všimněme si, že metody nic nevrací. Je to samozřejmě proto, že v době volání 

ještě nemají výsledek, ten se získá až později exekucí dotazu v jiném vlákně. Výsledek 

bude vrácen voláním metody, jejíž reference je uvedena jako parametr s názvem 

callbakFunc. Tato reference může mít i hodnotu null, pokud o výsledek nemáme zájem. 

Systém je na to připraven a nebude reagovat chybou. 

  



98 
 

Ukázka 6.10 využívá background variantu metody Insert s názvem InsertBG. Té 

se předá nový záznam a reference na funkci, které se má výsledek předat. V naší ukázce 

je to metoda Vysledek. Jakmile se operace dokončí, je metoda Vysledek zavolána a je ji 

předán primární klíč vloženého záznamu. 

Private void PridejKlienta() { 
 Mapovani.Klienti.InsertBG( 

new Klient() { Jmeno = “John”, Prijmeni =”A”},  
Vysledek 

); 
} 
private void Vysledek(long klic) { 
 Console.writeline(“Byl přidán záznam s klíčem {0}”, klic); 
} 

Zdrojový kód 6.10: Vložení nového záznamu na pozadí pomocí metody InsertBG 

Více dotazů na pozadí 

Samozřejmě při složitějších řešeních, může být potřeba, zavolat takových dotazů 

na pozadí více za sebou. Dotazy se zařadí do fronty a budou se vykonávat jeden po 

druhém. Je tedy zaručeno, že dotazy budou provedeny v takovém pořadí, v jakém byly 

zavolány jejich příslušné metody. Pokud však potřebuje programátor složitější řešení a 

práci s mezi výsledky, je nutno použít třídu backgroundWorker. 

Klienti.UpdateBG(staryKlient, null); 
Klienti.InsertBG(novyKlient, cilovaFunkce); 

Zdrojový kód 6.11: Ukázka sériového volání dotazovacích metod 

V ukázce 6.12 si ukážeme, jak lze využít třídu BackgroundWorker [18], pro 

vykonávání dotazů na pozadí. Jedná se pouze o krátký úvod. Více o této třídě, která je 

součástí .NET je na stránkách msdn.com 

BackgroundWorker myWorker = new BackgroundWorker();  
// inicializace workeru a nastavení eventHandler metod 
void initWorker() {      
 myWorker.DoWork += new DoWorkEventHandler(myWorker _DoWork); 
 myWorker.RunWorkerCompleted += new 
RunWorkerCompletedEventHandler(myWorker_RunWorkerCompleted); 
} 
// zavolání workeru 
void useWorker() { 
 var mujArgument = new mujArgument(); 
 myWorker.RunWorkerAsync(mujArgument); 
} 
// tato metoda běží ve speciálním vlákně. Není dovoleno z této metody 
přistupovat k formulářovým prvkům. 
void myWorker_DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e) { 
 //můžeme si předat libovolný argument 
 var mujArgument =(mujArgument)e.Argument; 
 //zde bude kód, který vykonává složité dotazy             
} 
//metoda je zavolána již v původním vlákně, jakmile je práce hotova 
void myWorker_RunWorkerCompleted(object sender, 
RunWorkerCompletedEventArgs e) { 
 // zde je možno ohlást výsledek práce 
} 

Zdrojový kód 6.12: Využití třídy BackgroundWorker pro vykonávání dotazů na pozadí 
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6.3.4 Transakce 

Vývojář modulu také může využít transakce, které nabízí jádro voláním metod 

TransactionBegin a TransactionCommit. Metody jsou popsány v popisu rozhraní ICore.  

Je skutečně zaručeno, že veškeré dotazy provedené mezi voláními těchto metod, 

budou vykonány transakčně. Zároveň skutečně platí, že dotazy typu Insert vracejí 

primární klíč, který bude při transakci využit. Systém umí tyto klíče vzdáleně 

rezervovat na straně serveru. 

V ukázce 6.13 je zajištěno, že úpravy všech klientů s kolekce zmenyKlienti budou 

provedeny pro všechny záznamy nebo pro žádný. 

core.TransactionBegin(); 
foreach(var klient in zmenyKlienti) { 

Klienti.Update(klient); 
} 
core.TransactionCommit(); 

Zdrojový kód 6.13: Využití transakčních metod  
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6.4 Interakce mezi moduly 
Komunikace může probíhat ve dvou rovinách. A to na úrovni databázových 

tabulek, tedy tak, že moduly přistupují k těm samým tabulkám. Například tak, že 

organizér zapíše události do své tabulky a nějaký další modul si je pouze z databáze 

vypíše. Pojmenujme si tento způsob jako komunikace prostřednictvím databáze. 

 Další variantou je ta, že modul si přímo vyžádá referenci na instanci cílového 

modulu, se kterým chce komunikovat a pomocí jeho služeb si získá potřebné informace. 

Této variantě říkejme přímá komunikace modulů.  

Každý přístup má svá pro a proti. Komunikace prostřednictvím databáze má tu 

výhodu, že autor zdrojového modulu, tedy toho, jehož data požadujeme, nemusí 

implementovat žádná speciální rozhraní. Nevýhodou je to, že programátor modulu, 

který data vyžaduje, musí znovu naimplementovat jejich zpracování. Na druhou stranu 

není závislý na existenci druhého modulu. 

6.4.1 Komunikace prostřednictvím databáze 

Jak jsme si již uvedli v předchozí kapitole. Každé mapování části databáze musí 

být vytvořeno v samostatném projektu a správně pojmenováno. Množiny tabulek 

těchto mapování musí být disjunktní. Tedy nesmí se stát, že je jedna a ta samá tabulka 

zanesena ve více mapováních.  

Zároveň nastává otázka, kdo je vlastně autorem a majitelem takového mapování? 

Aby bylo možno zajistit, že více modulů sdílí jedno a to samé mapování, je každé 

mapování samostatná knihovna, tedy majitelem není žádný konkrétní modul. Každý 

modul si může nadefinovat jaká mapování, tedy množiny tabulek, ke své práci 

potřebuje.  

V našem systému neexistuje možnost se na existenci tabulky dotázat. Jakmile je 

modul nainstalován, systém musí zajistit, aby před jeho spuštěním byly všechny 

tabulky nainstalovány. Takže vývojářům modulů pouze stačí, aby sdíleli mapování 

společné části tabulek a seznam těchto požadovaných mapování poskytli systému. 

6.4.2 Přímá komunikace modulů 

Aby mohly moduly komunikovat mezi sebou, potřebují, aby je někdo spojil. Tady 

rozlišujeme aktivní a pasivní modul. Aktivní modul je ten, který aktuálně běží na 

popředí a snaží se získat služby, tedy zavolat metody pasivního modulu.  

Aktivní modul si na pasivní modul vyžádá referenci od jádra. Jak jsme si již 

zmínili v části popisu rozhraní ICore, získá ji metodou TryGetPlugin. Pokud modul tuto 

referenci obdrží, je typována rozhraním IPlugin. To rozhodně nebude stačit, jelikož toto 

rozhraní nenabízí žádné užitečné metody pro komunikaci modulů. Vývojáři modulů se 

tak musí domluvit na tom, aby pasivní modul implementoval nějaké předem 

definované rozhraní, jehož definici bude mít aktivní modul k dispozici a které bude 

nabízet požadované služby. Pokud si budou vývojáři přát, mohou si navzájem 

doimplementovat oboustrannou komunikaci. Tato komunikace je již zcela mimo režii 

systému a vývojáři mohou moduly libovolně provázat. Jediný požadavek je ten, aby si 

aktivní modul zařídil přetypování pasivního modulu na cílové rozhraní sám a aby 

během toho nevyvolával výjimky a chybová hlášení. 
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6.5 Doporučené postupy při vývoji modulů 
Kapitola shrnuje pár užitečných rad a postupů pro tvorbu modulů. Je doporučeno 

jejich dodržování. 

6.5.1 Vykonávání databázových dotazů 

Programátor modulu si musí uvědomit, že za každým dotazem na databázi stojí 

velice složitá kaskáda procesů, která může trvat déle než doba vykonání standardních 

lokálních dotazů. Pokud systém běží v synchronizovaném nebo dokonce online režimu, 

stojí za každým vykonáním dotazu volání serveru a občas i obnovování spojení a 

navazování relace. 

Je tedy nutné, aby vývojář programoval modul tak, že během vykonávání dotazů 

nepřestane aplikace reagovat. Tedy aby dotazy byly asynchronní. Toho lze dosáhnout 

pomocí komponenty BackgroundWorker, která je standardně součástí. NET. Nicméně 

pro realizaci jednoduchých dotazů, je již součástí řešení systému několik vhodných 

metod. Těm stačí předat „callback“ funkci, která je zavolána, jakmile je dotaz proveden. 

Mezitím může modul připravit grafiku, načítací prvky a informovat uživatele. Těmito 

metodami se zabývá kapitola 6.3.3. 

6.5.2 Transakce 

Další důležitou vlastností systému je, že pracuje v nespolehlivém prostředí. Tedy 

tam, kde může spojení vypadnout takřka kdykoliv. Například mezi dvěma dotazy. Je 

tedy nutné, aby programátor identifikoval ta místa, kde je nutné, aby dotazy byly 

vykonány najednou a opatřil je transakcemi. Transakce zařídí, že dotazy se buď 

vykonají všechny, nebo žádný, a to v libovolném režimu. Synchronizace jako taková, je 

totiž transakční sama o sobě. 

6.5.3 Paměťové nároky 

Vývojář by měl myslet na to, že jeho modul není v systému jediný. Měl by se tedy 

snažit omezit množství inicializovaných formulářových prvků a inicializovat jen ty, 

které si uživatel vyžádal zobrazit. Časová prodleva potřebná k vytvoření formulářového 

prvku, je v porovnání s dotazy na vzdálené úložiště výrazně kratší, tedy inicializace 

formulářů není to, co bude uživatele omezovat. 

6.5.4 Dialogová okénka 

Pokud to není přímo nutné, měl by modul omezit nová okna. Veškeré dodatečné 

formuláře by se měly zobrazovat v hlavním panelu, jenž má modul k dispozici. 

Výjimkou jsou systémová a kritická dialogová okna. Je to z toho důvodu, že si uživatel 

může přát moduly přepínat, například proto, že pracuje s více moduly zároveň. Není 

proto žádoucí, aby například formulář pro přidání nové položky zablokoval celé okno 

aplikace. Dalším důvodem je i to, aby mohl uživatel neustále využívat panely chatu. 
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7 Závěr 
Cílem bylo vytvořit modulární aplikaci pro distribuovanou správu uživatelských 

dat. To se také podařilo.  

Úspěchem je, že se podařilo vytvořit systém, který se dá opravdu snadno 

rozšiřovat pomocí modulů a jeho datový model dokáže uspokojit většinu standardních 

databázových požadavků. 

Výhodou řešení zároveň je, že celý systém je napojen na objektové mapování, 

které si navíc vývojář modulu může libovolně rozšiřovat.  

Dalším úspěchem je, že se předešlo datovým konfliktům, které při 

synchronizacích hrozily a systém je tak připraven na běžné používání. Jádro aplikace se 

dá použít v řešeních, která vyžadují distribuovanou správu dat. Základ projektu se dá 

po menších úpravách nasadit, jak pro širokou veřejnost jako snaha o nahrazení 

některých webových řešení, tak také jako autonomní systém pro distribuovaný přístup 

k firemním datům.  

Výhoda je, že systém neomezuje vývojáře modulů. Nároky na ně jsou stejné, jako 

kdyby modul psali jako samostatnou aplikaci. Navíc se vývojář nemusí starat o úložiště 

a soustředit se na kreativní práci. Dále jsme nedefinovali příliš nových standardů. 

K dotazování jsme použili známé rozhraní LINQ a pro správnou implementaci modulu, 

stačí umět použít dvě rozhraní a postup mapování databáze. 

Bohužel se systémově nepodařilo vyřešit problémy, jako jsou duplicita záznamů 

či tzv. duchové. O těchto problémech pojednává kapitola Analýza. 

Také se nestihlo optimalizovat server. Například mapování DbLinq bylo použito 

spíše pro pohodlnost a zrychlení vývoje. V budoucnu by takové mapování zbytečně 

zatěžovalo kapacity serveru. 

Dalším cílem byla tvorba nadstavby aplikace TuaLoca, která měla za úkol ukázat 

funkcionalitu systému. Aplikace jako ukázka posloužila. Chybí však ještě dost věcí 

k tomu, aby mohla konkurovat dnešním aplikacím.  

Na samotný vývoj modulů by bylo potřeba více času a bylo by lepší upřednostnit 

kvalitu před kvantitou. Nicméně bylo nutné vytvořit více rozmanitých modulů 

především pro otestování systému, protože při pouhém vývoji systému by nevyplynuly 

na povrch některé požadavky. Moduly jsou teprve v počáteční fázi a čeká je ještě 

spousty nové funkcionality i designu.  

Bohužel se nepodařilo stihnout naimplementovat modul Archiv, jelikož byla 

spousta práce na systému a ostatních modulech.  Navíc pro modul Archiv, který měl 

evidovat významné události ze všech ostatních modulů, nebylo příliš obsahu, proto se i 

odsunula jeho implementace na poslední místo. 

  



103 
 

Z pohledu implementačního, je většina problému řešena rozumně. Dbalo se na to, 

aby nebylo plýtváno pamětí, výpočetním výkonem a aby mezi jádrem a moduly bylo 

dostatek komunikačních prostředků. Také se zajistila dobrá bezpečnost systému. A 

nakonec byla i zajištěna velká míra paralelismu pro zpracování požadavků na serveru. 

Třída PersonalService již obsahuje velkou spoustu kódu a stává se nepřehlednou. 

Problém ovšem je, že většina metod vyžaduje zámky proti jejich paralelnímu využití, či 

verifikaci uživatele. V budoucnu by bylo lepší, aby taková třída pouze obalovala práci 

delegovanou na specializované třídy. Kód by se tak dal lépe udržovat i testovat. 

V počátcích návrhu panovalo přesvědčení, že je lepší využít více menších WCF 

servisů. Nicméně to přináší bezpečností rizika, protože verifikace uživatele probíhá na 

více místech a musí se všude ošetřit například proti útokům hrubou silou. Navíc 

aplikace zbytečně udržuje v paměti několik session relací, u kterých je větší 

pravděpodobnost výpadku, protože frekvence komunikace je nižší. Také server si musí 

v paměti držet více instancí obsluhujících daná sessions. Je tedy lepší server rozdělit na 

více autonomních serverů, které budou sdílet pouze globální databázi, a na každém 

provozovat pouze jednu službu. 

Další možná rozšíření 

Bohužel ještě zbývá spousty částí, které se nestihlo naimplementovat a které by 

výrazně zvýšily hodnotu aplikace.  

Tou první je automatická instalace, aktualizace a správa modulů a mapování 

databází s podporou pro jejich instalaci na server. Systém je však pro tento doplněk 

připraven tím, že moduly eviduje ve své databázi včetně jejich mapování. Zbývá tak na 

serveru doimplementovat prostředky, které umožní instancím stahovat nové verze a 

programátorům nové verze přidávat. 

Další důležitou částí je distribuovaná správa souborů. Tedy možnost, aby klient 

mohl ze serveru stahovat soubory, systém práv, sdílení a pozvánky. Navíc by v takovém 

případě bylo nejlepší server rozdělit na více samostatných serverů, specializujících se 

na konkrétní úkoly. Dále by se pro soubory musela dodat podpora do mapování 

databází a také zařídit cache. Pokud by měl systém zaujmout pozici katalogů či sociální 

sítě, byl by tento doplněk nezbytný.  

Další úrovní abstrakce, která v systému chybí, je úplně oddělení distribuovaného 

jádra od WinForms. Vytvořit jádro tak, aby se dalo nasadit rychle v jakékoliv .NET 

aplikaci s minimem dodatečné konfigurace. To by například umožnilo, že by se jádro 

snadno nasadilo do mobilních aplikací. 

Posledním plánem, je nástroj pro distribuovanou správu globálních dat. A to jak 

dat z databáze, tak samotných souborů. V současném projektu se distribuují pouze 

data, která jsou ve vlastnictví uživatele. Rozšíření by umožnilo, aby se data 

distribuovala i mezi uživateli a to přes centrální server. Na takovém řešení by například 

mohla být založena veřejná inzerce či katalogy. S tím, že uživatel by mohl cachovat 

výsledky. 
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Příloha A: Obsah přiloženého CD 
Níže je popsána adresářová struktura přiloženého CD včetně popisu důležitých 

souborů a složek.  

 Složka „Instalace“ 

Soubor „Bakalarska_prace.pdf“ 

Text bakalářské práce. 

 Složka „Klient“ 

Soubor „RuntimeClient.zip“ 

Archiv obsahuje soubory aplikace, postup její instalace je v Příloze C. 

 Složka „Server“ 

Soubor „RuntimeServer.zip“ 

Archiv obsahuje soubory serveru, postup jeho instalace je v Příloze B. 

Soubor „tualoca.sql“  

Soubor obsahuje export struktury databáze tualoca pro databázový 

server MySQL. 

Složka „MySQL“ 

Složka obsahuje instalaci serveru MySQL a utilitu WorkBench, tyto 

nástroje jsou zmíněny v postupu instalace serveru.  

Složka „Manual instalace certifikatu“ 

Složka obsahuje anglickou Offline verzi manuálu pro instalaci 

certifikátů pro správné fungování služby WCF. Obsah návodu je rozepsán 

podrobněji česky v Příloze B. 

 Složka „Zdrojové kódy“ 

Složka „TuaLocaProject“ 

Složka obsahuje zdrojové kódy solution TuaLoca. V podsložce 

Server/DbLinq/ModelGenerator se nachází nástroj pro generování 

mapování globální databáze, o němž jsme si psali v kapitole 4.5.2. 

Složka „TuaLocaPlugins“ 

Složka obsahuje zdrojové kódy modulů v jednotlivých podsložkách. 

Složka „TuaLocaMappings“ 

Obsahuje zdrojové kódy pro mapování databází, využitých moduly. 

Složka „RuntimeClient“ 

Do složky RuntimeClient se ukládá zkompilovaná verze klienta. Její 

funkcí se zabývá Příloha D. 

Složka „RuntimeServer“ 

Do složky RuntimeServer se ukládá zkompilovaná verze serveru.
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Příloha B: Instalace serveru 
V této kapitole si popíšeme postup instalace serveru. Poznamenejme, že server 

potřebuje ke své funkci databázový server MySQL, ten je volně dostupný na domovské 

stránce [14].  

Také budeme muset provést celkem zdlouhavý postup generování certifikátu. Je 

to z toho důvodu, že pro autorizaci uživatele je nutná zabezpečená komunikace, která 

vyžaduje certifikát. Ovšem služba WCF také kontroluje, zda se DNS adresa serveru 

shoduje s vystaveným certifikátem, proto musíme pro náš server vygenerovat na 

lokálním počítači testovací certifikát. 

Instalace souborů aplikace 

Rozbalíme server do adresáře, ve kterém jej budeme spouštět. Důležité je, aby 

server měl práva zapisovat do svých podadresářů. 

Instalace MySQL 

Nainstalujeme databázový server MySQL. Projekt byl testován na produktu 

MySQL Community Server verze 5.5.17, který je volně dostupný a lze jej nalézt na 

domovské stránce technologie MySQL. Kopie instalace je přiložena na CD. 

Import databázové struktury 

Dále potřebujeme na databázový server importovat strukturu databáze tualoca a 

jejích tabulek. Ta je uložena v souboru tualoca.sql. Pro správu databáze včetně importu 

SQL dumpu je vhodná technologie MySQL Workbench, která je volně dostupná na 

domovské stránce technologie MySQL. Kopie instalace je přiložena na CD. 

Generování certifikátů 

Pro správné fungování komunikace mezi serverem a klientem, je nutné vytvořit 

testovací certifikát. Nejprve si vytvoříme certifikát kořenový, kterým poté podepíšeme 

další vytvořený certifikát, který již bude využívat server. Kořenový certifikát musí mít 

nainstalován i klient. 

1) Nejprve si spustíme příkazový řádek v nástrojích Visual Studia a v něm 

spustíme následující příkaz.  

makecert -n "CN=RootCATest" -r -sv RootCATest.pvk RootCATest.cer 

Kde RootCATest.cer bude náš certifikát. Název certifikátu je libovolný. Po 

spuštění příkazu se objeví okno pro zadání privátního klíče. Heslo můžeme 

zadat libovolné, ale je nutné si jej zapamatovat. 

 

2) Poté si musíme vytvořený certifikát umístit k důvěryhodným kořenovým 

autoritám. To uděláme tak, že spustíme nástroj MMC (Microsoft management 

console) a zvolíme v menu soubor -> přidat snap-in -> certifikáty -> přidat -> 

účet počítače-> místní počítač -> dokončit -> ok.  Okno pro přidání snap-inu je 

zobrazeno na obrázku 9.1. 
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Obrázek 9.1: Okno pro přidání konzole pro editaci certifikátů 

3) Zobrazí se nám konzole pro správu certifikátů místního počítače. Nyní 

zvolíme v kontextové nabídce složky „Důvěryhodné kořenové certifikační 

autority“ položku všechny úkoly -> importovat. Viz obrázek 9.2. 

 

 
Obrázek 9.2: Kontextová nabídka pro importování certifikátu 

4) Zobrazí se průvodce pro přidání certifikátu. Zvolíme položku „další“ a zadáme 

cestu k námi vygenerovanému certifikátu. Pokračujeme v průvodci, 

ponecháním veškerých defaultních hodnot a necháme jej dokončit vložení. 

Nyní bychom v adresáři „Důvěryhodné kořenové certifikační autority“ měli 

nalézt náš kořenový certifikát. 

 

 

Obrázek 9.3: Zobrazení kořenového certifikátu v seznamu kořenových autorit po jeho 

úspěšném přidání. 
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5) Nyní si vytvoříme certifikát, který budeme využívat v aplikaci a podepíšeme 

si jej kořenovým certifikátem, který jsme si vytvořili. Opět si otevřeme 

příkazový řádek v nástrojích Visual Studia a v adresáři, kde máme uloženy 

soubory RootCATest.cer a RootCATest.pvk spustíme následující příkaz:  

 
makecert -sk <<UniqueKeyName>> -iv RootCATest.pvk -n 

"CN=<<MachineName>>" -ic RootCATest.cer -sr localmachine -ss my -

sky exchange –pe  

 

Kde výrazy MachineName a UniqueKeyName nahradíme názvem počítače, na 

kterém bude server spuštěn. To je důležité dodržet, jinak nebude certifikát 

pro službu WCF platný. Příkaz vygeneruje certifikát a umístí jej rovnou do 

Osobních certifikátů počítače. Úspěch operace si můžeme ověřit v nástroji 

MMC, když si otevřeme složku Osobní a nalezneme certifikát odpovídající 

názvu našeho počítače, viz ukázka 9.4. 

 

 

Obrázek 9.4: Zobrazení serverového certifikátu v osobních certifikátech po jeho správném 

přidání. 

Nastavení konfiguračního souboru 

Nyní bychom měli mít nainstalovaný databázový server a kořenový certifikát. 

Zbývá upřesnit nastavení v konfiguračním souboru aplikace. To nalezneme přímo 

v jejím hlavním adresáři. Soubor se jmenuje Server.exe.config a můžeme jej otevřít 

v libovolném textovém editoru. 

1) Nejprve nastavíme údaje pro připojení k databázovému serveru. Kde  

globalDbLogin a globalDbPass jsou login a heslo k databázovému serveru. Dále 

globalDbAddress a globalDbPort jsou adresa a port, na kterém MySQL server 

poslouchá. Posledním nastavením je globalDbName, což je název databáze, 

standardním názvem databáze je tualoca. 

<applicationSettings> 
    <Server.Settings> 
      <setting name="globalDbLogin" serializeAs="String"> 
        <value>root</value> 
      </setting> 
      <setting name="globalDbPass" serializeAs="String"> 
        <value>root</value> 
      </setting> 
      <setting name="globalDbAddress" serializeAs="String"> 
        <value>localhost</value> 
      </setting> 
      <setting name="globalDbPort" serializeAs="String"> 
        <value>3306</value> 
      </setting> 
      <setting name="globalDbName" serializeAs="String"> 
        <value>tualoca</value> 
      </setting> 
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2) Dále musíme nastavit název certifikátu, kterým bude komunikace mezi 

klientem a serverem šifrována. Budeme nastavovat druhý generovaný 

certifikát, tedy ten, který nese název počítače, na kterém bude server pracovat. 

V následující ukázce tedy nahradíme údaj „PhillNB“ názvem cílového počítače.  

<serviceBehaviors> 
   ... 
     <serviceCertificate findValue="PhillNB"  
                         x509FindType="FindBySubjectName" 
                         storeLocation="LocalMachine" 
                         storeName="My"/> 
   ... 
</serviceBehaviors> 

Nastavení 9.6: Část konfiguračního souboru s nastavením certifikátu serveru, kterou je 

nutné upravit  

Spuštění serveru 

Na operačních systémech Windows 7 a pozdějších, je nutné spustit server jako 

správce počítače. Jinak se serveru nepodaří zaregistrovat poskytované služby na 

požadovaných portech.  
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Příloha C: Instalace klienta 
 V této kapitole si popíšeme postup instalace klienta. Poznamenejme, že pro běh 

v režimu Offline, stačí program pouze rozbalit a spustit. Není nutné provádět žádné 

další konfigurace. Pokud na systému není nainstalován .NET 4, vyžádá se jeho instalace. 

Instalace souborů aplikace 

Soubory aplikace stačí rozbalit do libovolného adresáře. Nicméně je důležité, aby 

aplikace měla práva pro zápis do svých podadresářů, jinak nebude fungovat lokální 

registrace uživatele. 

Instalace kořenového certifikátu 

Pro správné fungování aplikace v režimu Online a Synchronized, je nutné, aby 

počítač, na kterém je aplikace spuštěna, obsahoval ve svém úložišti kořenových 

certifikátů kořenový certifikát, který byl vygenerován pro podepsání certifikátu 

serveru. Pokud je server provozován na stejném počítači jako klient, a server je již 

nainstalován, není nutno dělat další operace. V opačném případě, je nutné kořenový 

certifikát zavést stejně, jako je popsáno v postupu instalace serveru v příloze B. 

Nastavení konfiguračního souboru 

Pokud chceme aplikaci používat v režimu Online či Synchronized, je nutné 

provést změny v jejím konfiguračním souboru. Otevřeme si konfigurační soubor 

aplikace s názvem TuaLoca.exe.config, který nalezneme v hlavním adresáři aplikace. 

V souboru musíme pozměnit tzv. identity, což je DNS název serveru. To je bezpečností 

mechanismus služby WCF, která kontroluje, zda server, který aplikaci odpověděl, má 

požadované DNS jméno a je oprávněn tímto jménem využívat vystavený certifikát.  

V uzlu client/endpoint/identity musíme nastavit hodnotu atributu value uzlu DNS. 

Tedy výraz PhillNB nahradíme DNS adresou počítače, na které je server provozován. 

<client> 
   <endpoint address="http://localhost:7337/YourPersonalService" ...> 
       <identity> 
          <dns value="PhillNB" /> 
       </identity> 
    </endpoint> 
    <endpoint address="http://localhost:7347/YourAccountService" ...> 
       <identity> 
          <dns value="PhillNB" /> 
       </identity> 
    </endpoint> 
</client> 

Nastavení 9.7: Část konfiguračního souboru aplikace, kterou je nutné upravit 
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Příloha D: Kompilace zdrojových kódu 
Pro zkompilování zdrojových kódů jádra a serveru, stačí zkomplikovat solution 

TuaLoca. Projekt byl vytvořen ve vývojovém prostředí Visual Studio 2010 v. 10.0.3. Pro 

správné zkompilování projektů, je nutné překopírovat obsah složky „Zdrojove kody“ 

přiloženého CD na disk počítače. 

Protože je však systém modulární a je třeba jej testovat i s moduly, které může 

obsahovat, jsou zkompilované soubory klienta uloženy do složky RuntimeClient a 

zkompilované soubory serveru uloženy do složky RuntimeServer. A to pomocí post-

build příkazů ve vlastnostech projektů. 

Pro zkompilování zdrojových kódů modulů a jejich mapování je nutné 

zkompilovat všechny solution obsažené ve složce TuaLocaPlugins. Poznamenejme, že 

není nutné speciálně kompilovat projekty ve složce TuaLocaMappings, jelikož každý 

vždy náleží do solution příslušného modulu, pro který bylo mapování vyvinuto, a jsou 

tak kompilovány spolu s moduly.  

Pozor! Někdy se při kompilaci modulů může objevit chyba. Je to díky sdíleným 

třídám CommonResources a CommonSettings ze sestavení PluginsResources. Pro 

odstranění chyby, stačí v kontextové nabídce nad těmito třídami zvolit nabídku: „Run 

Custom Tool“. Chyba je způsobena tím, že sdílené zdroje nejsou vždy řádně načteny 

editorem. 

Výsledné knihovny však nejsou spustitelné a pro jejich testování v rámci systému 

se jako post-build událost nakopírují jejich soubory do složek RuntimeClient a 

RuntimeServer. 

Složky RuntimeClient a RuntimeServer jsou tak výslednými spustitelnými obrazy 

aplikace a serveru včetně nainstalovaných modulů. Poznamenejme, že obsah složek je 

aktualizován po každém zkompilování projektů, nezáleží na tom, zda v režimu Debug či 

Release. Pro distribuování aplikace a serveru se tak dá použít obsah složek po 

zkompilování všech projektů v Release módu. 

Pokud bychom chtěli ladit server, je nutné vložit do aktuálního adresáře 

(standardně bin/Debug) složky Databases, DbMappings, DatabasesCopies z adresáře 

RuntimeServer, a to teprve poté, co zkompilujeme všechny moduly. Jinak bychom 

neměli žádné účty, ke kterým se můžeme přihlásit, protože součástí projektu jádra 

nejsou uživatelské účty. Pozor, pro ladění serveru je nutné mít aplikaci Visual Studio 

spuštěnou s administrátorským oprávněním. Jinak se nepodaří serveru registrovat 

služby na příslušných portech. 

Pokud bychom chtěli ladit aplikaci, je nutné vložit do aktuálního adresáře 

(standardně bin/Debug) složky Databases a Plugins z adresáře RuntimeClient, a to 

teprve poté, co zkompilujeme všechny moduly. Jinak bychom neměli žádné moduly, 

k zobrazení, protože projekt jádra systému neobsahuje příslušné moduly, ty mají být 

aplikaci teprve dodány. 
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Následuje seznam post-build událostí, které jsou nastaveny u jednotlivých 

projektů, aby byly složky RuntimeClient a RuntimeServer správně naplněny. Pro 

správné fungování je nutné, aby měla aplikace kompilující projekty práva zápisu do 

příslušných adresářů. Veškerá adresářová struktura je již standardně vytvořena. 

TuaLocaCore 

copy Contracts.dll ..\..\..\..\RuntimeClient\Contracts.dll 

copy InternalContracts.dll ..\..\..\..\RuntimeClient\InternalContracts.dll 

copy TualocaOnlineContracts.dll ..\..\..\..\RuntimeClient\TualocaOnlineContracts.dll 

copy TablesMapping.dll ..\..\..\..\RuntimeClient\TablesMapping.dll 

copy IQToolkit.dll ..\..\..\..\RuntimeClient\IQToolkit.dll 

copy System.Data.SQLite.dll ..\..\..\..\RuntimeClient\System.Data.SQLite.dll 

copy InternalDB.dll ..\..\..\..\RuntimeClient\InternalDB.dll 

copy MySql.Data.dll ..\..\..\..\RuntimeClient\MySql.Data.dll 

copy TuaLoca.exe ..\..\..\..\RuntimeClient\TuaLoca.exe 

copy TuaLoca.exe.config ..\..\..\..\RuntimeClient\TuaLoca.exe.config 

copy PluginsResources.dll ..\..\..\..\RuntimeClient\PluginsResources.dll 

Server  

copy DbLinq.dll ..\..\..\..\RuntimeServer\DbLinq.dll 

copy DbLinq.MySql.dll ..\..\..\..\RuntimeServer\DbLinq.MySql.dll 

copy InternalContracts.dll ..\..\..\..\RuntimeServer\InternalContracts.dll 

copy TablesMapping.dll ..\..\..\..\RuntimeServer\TablesMapping.dll 

copy System.Data.SQLite.dll ..\..\..\..\RuntimeServer\System.Data.SQLite.dll 

copy Server.exe ..\..\..\..\RuntimeServer\Server.exe 

copy Server.exe.config ..\..\..\..\RuntimeServer\Server.exe.config 

TuaLocaDB 

copy TuaLocaDB.dll ..\..\..\..\RuntimeServer\DbMappings\TuaLocaDB.dll 

InternalDB 

copy InternalDB.dll ..\..\..\..\RuntimeServer\InternalDB.dll 

PassVault 

copy PassVault.dll ..\..\..\..\..\RuntimeClient\Plugins\PassVault\PassVault.dll 

copy PassVaultDB.dll ..\..\..\..\..\RuntimeClient\Plugins\PassVault\PassVaultDB.dll 

PassValutDB 

copy PassVaultDB.dll ..\..\..\..\RuntimeServer\DbMappings\PassVaultDB.dll 

Diary 

copy Diary.dll ..\..\..\..\..\RuntimeClient\Plugins\Diary\Diary.dll 

copy DiaryDB.dll ..\..\..\..\..\RuntimeClient\Plugins\Diary\DiaryDB.dll 

DiaryDB 

copy DiaryDB.dll ..\..\..\..\RuntimeServer\DbMappings\DiaryDB.dll 

Contacts 

copy Contacts.dll ..\..\..\..\..\RuntimeClient\Plugins\Contacts\Contacts.dll 

copy ContactsContracts.dll ..\..\..\..\..\RuntimeClient\Plugins\Contacts\ContactsContracts.dll 

copy TuaLocaDB.dll ..\..\..\..\..\RuntimeClient\Plugins\Contacts\TuaLocaDB.dll 

OrganiserDB 

copy OrganiserDB.dll ..\..\..\..\RuntimeServer\DbMappings\OrganiserDB.dll 

Organiser 

copy Organiser.dll ..\..\..\..\..\RuntimeClient\Plugins\Organiser\Organiser.dll 

copy OrganiserContracts.dll ..\..\..\..\..\RuntimeClient\Plugins\Organiser\OrganiserContracts.dll 

copy OrganiserDB.dll ..\..\..\..\..\RuntimeClient\Plugins\Organiser\OrganiserDB.dll 

DesktopDB 

copy DesktopDB.dll ..\..\..\..\RuntimeServer\DbMappings\DesktopDB.dll 

Desktop 

copy Desktop.dll ..\..\..\..\..\RuntimeClient\Plugins\Desktop\Desktop.dll 

copy DesktopDB.dll ..\..\..\..\..\RuntimeClient\Plugins\Desktop\DesktopDB.dll 

copy OrganiserContracts.dll ..\..\..\..\..\RuntimeClient\Plugins\Desktop\OrganiserContracts.dll 

copy ContactsContracts.dll ..\..\..\..\..\RuntimeClient\Plugins\Desktop\ContactsContracts.dll 


