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Cieľ práce

 Analyzovať, ako je možné použiť RIA pri budovaní 

podnikových aplikácií.

 Naštudovať architektonické a návrhové vzory a 

navrhnúť, ktoré je vhodné použiť pri architektúre a 

návrhu, aby aplikácia spĺňala čo najviac bežných 

požiadaviek na vysokej úrovni.

 Popísať životný cyklus Silverlight RIA aplikácie 

založenej na zvolených vzoroch s využitím 

frameworku WCF(.NET) RIA Services.

 Implementovať ukážkovú (prototypovú) aplikáciu, 

ktorou overím zmysel predošlých analýz.



Štruktúra práce

 Prehľad RIA technológií (Flash/Flex, JavaFX, 

Silverlight, AJAX+HTML5) a možnosti ich využitia v 

našom kontexte (budovanie podnikových aplikácií).

 Náhľad na obvyklé požiadavky na podnikové 

aplikácie z technického pohľadu (bezpečnosť, 

rozšíriteľnosť + spravovateľnosť > modulárnosť..)

 Analýza a popis použitia architektúr, ktoré môžeme 

uvažovať v našom kontexte.

 Popísanie návrhových vzorov, ktoré odporúčam 

využiť pri návrhu RIA podnikových aplikácií.

 Využitie analýz pri návrhu a implementácii aplikácie.



Rich Internet Application

 Flex, AIR
dobrá podpora na klientských staniciach (Flash)
open-source (MPL), MXML (GUI), CSS
ActionScript 3 (Specification ECMA-262)

 JavaFX
stačí bežný JRE, nezáujem vývojárov
viazanosť na Javu, JavaFX Script (GNU GLP), CSS

 Silverlight
nová platforma, brat WPF (Rich Desktop Application)
XAML (podobný MXML), štýly ako XAML resource
C#, VB, IronRuby, IronPython

 HTML5 + JavaScript
aké zmeny prinesie z pohľadu RIA?



Market Share

Flash 96%

Java 80%

Silverlight   47%



Architektúra
 Klient/Server, N-vrstvová architektúra

 Kompozitné aplikácie, Modulárna/Komponentová arch.

 Doménový model (ORM na databázu, Vrstva 

služieb/Fasáda), Transakčný skript, Tabuľkový modul

 RIA > Tenký klient / Hrubý klient

 Model-View-ViewModel



Doménový model

Objektovo 

orientovaný

model problémovej 

domény.

Entity – samostatné

objekty 

reprezentujúce 

objekty z domény.

Databáza – ORM

alebo využitie 

objektovej databázy.



Vrstva služieb (Service Layer)

 Doménová model a logika na serveri je  dostupná 
pre klienta pomocou služieb (REST, SOAP).

 Služby tvoria teda fasádu nad doménový modelom.

 Synchronizácia modelu na serveri a u klienta → 
WCF(.NET) RIA Services.

 LINQ – možnosť dopytovania sa na prístupové 
metódy, ktorých návratová hodnota implementuje 
Iqueryable.

 Služba na serveri / Kontext u klienta
Každá entita si sleduje zmeny (Tracking changes) a 
na server sa posiela množina zmien na vykonanie 
(Change Set).



DomainService

Metadata (valid.)

DomainContext



Model-View-ViewModel

 Oddelenie prezentácie od modelu.

 Podobný MVC (starší vzor, dôležitý je controller, 
prezentačná logika u View).

 Martin Fowler navrhol Presentation Model.
 vyžaduje tech. podporu vo forme dátových väzieb medzi 

View a Prezentačným modelom.

 PM ponúka View verejné vlastnosti, príkazy (návrhový 
vzor Command)

 MVVM je realizáciou PM s aplikáciou vo 
WPF/Silverlight, ktoré podporujú Data Binding.

 Mladý, málo popísaný vzor, stále vo vývine, 
priestor pre môj „výskum“.





Ukážková aplikácia
Prototyp UI

Reálny UI

Video

Video



Text bakalárskej práce

 V súčasnosti cca 30 strán textu. 

 Čaká ma

 rozsiahle okresanie úvodných kapitol 

 prehĺbenie kapitol venujúcich sa vzorom a WCF 

RIA Services

 dodatočné úpravy po konzultácii so školiteľom

 Text obohatený o diagramy a schémy



Web http://bc.zdechovan.com

už  14 16 článkov; už 550 1423 unikátnych návštevníkov



Ďakujem za pozornosť.

Priestor pre vaše otázky.


