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Čo budete potrebovať 
Nakoľko publikácia je koncipovaná prakticky, na vyskúšanie cvičných príkladov, alebo pre 
pokročilejších čitateľov na tvorbu vlastných aplikácií s podobným námetom budete potrebovať 
nástroje na vývoj, testovanie a ladenie ASP.NET MVC aplikácií: 

Nevyhnutné 

• Vývojové prostredie Visual Studio 2013, alebo novšie. V publikácii bolo použité Visual Studio 
2013 Update 4 

• .NET Framework 4.5, alebo vyšší 
• Entity Framework 6 (Entity Framework 6.1.0 NuGet package) 

Voliteľné 

• Windows Azure SDK, ak budete aplikáciu hosťovať v cloude 
• SQL Server – databázový server 

Všetky nástroje sú k dispozícii aj v nekomerčnej Express verzii (Express verzie prostredia Visual Studio 
sa po zjednotení webovej, desktopovej a modern UI edície nazývajú Visual Studio Community 2013). 
Taktiež si môžete zdarma vyskúšať aj hosťovanie aplikácie v cloudovej platforme Microsoft Azure 
počas free trial obdobia. 

MVC = Model View Controller 
História technológie ASP.NET MVC sa začala písať v roku 2008, kedy bola dostupná beta verzia, takže 
ide o  relatívne zrelú, skúsenosťami a časom preverenú technológiu. Samotná MVC architektúra je 
oveľa staršia. V roku 1970 ju Trygve Reenskaug implementoval do jazyka Smalltalk. 

MVC (Model View Controller) je relatívne nový typ aplikačného rámca pre ASP.NET aplikácie, ktorý 
umožňuje dôslednejšie oddelenie aplikačnej logiky od prezentačnej vrstvy. Architektúra MVC 
pozostáva z troch komponentov, pričom výhodou je, že zmena ktoréhokoľvek z nich má len 
minimálny vplyv na ostatné, preto sa využíva hlavne v rozsiahlych a zložitých systémoch.  

• Model = údaje,  
• View (zobrazenie) = prezentačná vrstva 
• Controller = lepidlo, ktoré to všetko drží pohromade a spravuje interakcie. 

 

Princíp MVC architektúry. 



Možno vám význam a postavenie troch základných pilierov MVC architektúry objasní podrobnejší 
popis komponentov:  

• Model – slúži na uchovávanie a aktualizáciu stavu aplikácie, poskytuje prístup k dátam, a 
umožňuje ich ukladanie a aktualizáciu.  

• View – ako vyplýva z názvu je to „pohľad“ na údaje. Jeho hlavnou úlohou je prezentácia a 
formátovanie údajov z modelu. Pre jeden model môže existovať viacero pohľadov.  

• Controller – alebo po našom „riadiaca jednotka“ tvorí akési prepojenie medzi modelom a 
prezentačnou vrstvou, má na starosti riadenie aplikácie, spracováva vstupy od používateľov, 
vyžiada si údaje od modelu a pošle aktuálny View späť užívateľovi. 

Klasická architektúra ASP.NET aplikácií 
V klasických ASP.NET aplikáciách je aplikačná logika sústredená na ASP.NET stránkach, kód ktorých sa 
vykonáva na serveri a výsledok sa používateľovi prezentuje vo forme serverom vygenerovaných 
webových stránok. Ak chcete k aplikačnej logike na serveri pristupovať z iných aplikácií, ktoré nie sú 
webové (desktopové, mobilné), je potrebné implementovať webové služby, ktoré umožňujú prístup 
k API a namiesto získania štandardného výstupu cez HTML stránky, získať údaje napríklad vo formáte 
JSON. 

 

Klasická architektúra ASP.NET aplikácií. 

  



Architektúra ASP.NET MVC aplikácií 
ASP.NET MVC aplikácia spracuje HTTP požiadavku a následne vracia HTTP údaje požadovaného typu. 
To znamená, že sa môže vrátiť HTML + CSS + Javascript, alebo údaje vo formáte JSON alebo XML. 
V praxi to znamená, že nie je potrebné vytvárať samostatné webové služby poskytujúce údaje pre 
aplikácie, ktoré nevystačia s vygenerovanými HTML stránkami. 

 

Architektúra ASP.NET MVC aplikácií. 

Ako to funguje 
Požiadavka z klientovho prehľadávača, alebo aplikácie aktivuje objekt Controller. Controller 
vyhodnotí požiadavku na údaje a posunie ju na objekt Model. Tento objekt reprezentuje údaje. 
Pripája sa k externým zdrojom údajom, najčastejšie k databázam. Získané údaje (v surovom stave) 
vráti objektu Controller, ktorý aktivuje objekt View. Objekt je tvorený webovými stránkami – súbormi 
s príponou cshtml (pre C#). 

 

Princíp fungovania ASP.NET MVC aplikácie.  

 



 

Procesná schéma fungovania ASP.NET MVC aplikácie.  

Vytvorenie cvičnej ASP.MVC aplikácie 
Cieľom prvého cvičného príkladu bude vytvorenie aplikácie s reálnym námetom – zoznamom 
odporúčaných ModernUI aplikácií pre Windows 8 a 8.1.  

POVZBUDZUJEME VÁS, ABY STE UŽ TENTO PRVÝ PRÍKLAD REALIZOVALI S VLASTNÝM NÁMETOM, MÔŽE TO BYŤ 

NAPRÍKLAD KATALÓG ZBERATEĽSKÝCH PREDMETOV, PONUKOVÝ KATALÓG TOVARU A PODOBNE 

Vytvorenie projektu 
V prostredí Visual Studio vytvorte nový  projekt File > New Project. Pre vami používaný programovací 
jazyk (v našom prípade C#) vyberte v priečinku  Web typ projektu ASP.NET  Web Application. Zadajte 
vhodný názov projektu, v našom prípade OdporucaneAplikacie. 

 

Vytvorenie projektu ASP.NET webovej aplikácie. 

  



V nasledujúcom dialógu vyberte typ šablóny MVC 

 

Vytvorenie projektu ASP.NET webovej aplikácie. 

V sekcii Add folders and core reference for: ponechajte označené začiarkávacie pole MVC. Táto 
voľba do vášho projektu pridá NuGet balíčky MVC, Razor a WebPages, vytvorí zložky App_Data, 
Controllers, Models a Views folders, priečinok App_Start so súborom RouteConfig.cs, vytvorí sa súbor  
Global.asax, šablóny používateľského rozhrania a mnohé ďalšie komponenty. 

V dialógu na vytvorenie projektu ASP.NET webovej aplikácie chceme vašu pozornosť upriamiť aj na 
začiarkávaciepole Host in the cloud a tlačidlo Change Autentification. Cvičný prvý projekt,  v ktorom 
sa zoznámite so základnými princípmi vytvárania a fungovania ASP.NET MVC aplikácie bude 
hosťovaný a testovaný najskôr lokálne, takže pole Host in the cloud ponechajte nezačiarknuté. 
Postup deploymentu aplikácie do cloudovej platformy Microsoft Azure ktorý následne ukážeme, 
môžete využiť aj pre existujúce ASP.NET aplikácie. 

TAKÝTO POSTUP SME ZVOLILI ÚMYSELNE, ABY SME MOHLI UKÁZAŤ POSTUP MIGRÁCIE ASP.NET MVC 

APLIKÁCIE DO CLOUDU VRÁTANE ÚDAJOV. 

Po stlačení tlačidla Change Autentification môžete zmeniť spôsob autentifikácie používateľov, 
prípadne môžete vytvorenie stránok a aplikačnej logiky súvisiacej s prihlasovaním a správou 
používateľov zakázať.  

K dispozícii sú voľby: 

• No Authentication 
• Individual User Accounts (ASP.NET Identity, táto technológia bola predtým známa ako 

ASP.NET membership) 
• Organizational Accounts (Windows Server Active Directory, alebo  Azure Active Directory) 
• Windows Authentication (Intranet) 



 

Výber metódy autentifikácie. 

V cvičnom príklade autentifikáciu vynecháme. Vedľajším dôsledkom tohto kroku je nutnosť inštalácie  
Entity Framework 6. Ak by ste využili predvolený spôsob autentifikácie Individual User Accounts, 
nástroj Visual Studio by EF6 do projektu automaticky nainštaloval a vytvorila by sa aj databáza pre 
autentifikačnú vrstvu aplikácie. 

Ak sa chcete zoznámiť s fungovaním autentifikačnej vrstvy, odporúčame vytvoriť ďalší projekt a v ňom 
ponechať predvolený spôsob autentifikácie Individual User Accounts. Po vytvorení projektu 
odporúčame preskúmať ako pracuje autentifikačná vrstva a ako využíva databázový server SQL 
Express, ktorý sa nainštaluje spolu s vývojovým prostredím Visual Studio. 

Bude vytvorený ASP.NET MVC projekt, ktorý budeme postupne budovať. 

Nezaškodí, ak novovytvorený projekt zostavíte a spustíte. Zistíte, že šablóna obsahuje základnú 
navigačnú štruktúru stránok a dokonca aj systém na správu prístupu a používateľov. 

 

Spustenie projektu ASP.NET MVC webovej aplikácie. 



Na predchádzajúcom obrázku je spustenie aplikácie na zariadení s bežným displejom (notebook, 
tablet). Všimnite si, ako sa zmení zobrazenie a fungovanie menu ak aplikáciu spustíte na zariadení 
s menším displejom. Situáciu môžete nasimulovať zmenšením okna prehľadávača na optickú veľkosť 
chytrého telefónu. 

 

Spustenie projektu na zariadení s menším displejom. Všimnite si ako sa zmenilo menu. Vľavo zbalené, 
vpravo rozbalené. 

Skôr než pristúpime k vytvoreniu prvej cvičnej aplikácie, ponúkame jeden veľmi užitočný tip. 
V zdrojových kódoch sa často vyskytujú referencie na menné priestory. Visual Studio 2013 vám už 
v štádiu tvorby kódu podčiarkuje nielen chyby, ale aj názvy objektov pre ktoré chýbajú referencie na 
namespaces. Stačí na príslušný, červenou vlnovkou podčiarknutý názov objektu aktivovať kontextové 
menu a vybrať funkciu Resolve. 

 

Doplnenie referencie na menný priestor. 

Zmena témy (dizajnovej šablóny) 
Ak chcete experimentovať so základným dizajnom aplikácie, môžete si stiahnuť rôzne šablóny zo 
stránky http://Bootswatch.com. 

• Obsah stiahnutého CSS súboru skopírujte do schránky.  

http://bootswatch.com/


• V prostredí Visual Studio vytvorte v priečinku Content nový Style Sheet súbor s názvom 
bootstrap-theme.css. Do tohto súboru skopírujte obsah schránky.   

• Otvorte súbor App_Start/Bundle.config a názov bootstrap.css nahraďte názvom  bootstrap-
theme.css. 

 

Príklad modifikácie témy. 

Spustenie aplikácie v listeneri  
Aplikácia spustená na vývojárskom počítači beží v listeneri IIS Expres, ktorý je súčasťou vývojového 
prostredia Visual Studio. Adresa Url je vytvorená v tvare localhost:port#, v našom prípade konkrétne 
http://localhost:3236/. 

IIS Express je odľahčená verzia IIS optimalizovaná pre vývojárov. Má všetky základné funkcie IIS 7 a 
vyššie, rovnako ako ďalšie funkcie, ktorých cieľom je uľahčiť vývoj webových stránok. Viac 
používateľov na IIS Express môže pracovať nezávisle na rovnakom počítači. 



 

Spustenie projektu na zariadení. 

Zmena obsahu hlavnej stránky 
V priečinku View – Home otvorte súbor Index.cshtml. V ňom je HTML definícia obsahu hlavnej 
stránky. Po vytvorení projektu stránka obsahuje prepojenia na materiály týkajúce sa ASP.NET. Našim 
prvým krokom bude zmeniť túto stránku tak, aby vyhovovala zámeru webovej aplikácie. V našom 
príklade budeme prehliadať a editovať dve databázové tabuľky, ktoré sú navzájom relačne zviazané. 
Prvá tabuľka obsahuje zoznam kategórií a druhá zoznam aplikácií. Preto na hlavnú stránku 
umiestnime dva tlačidlá, ktoré používateľa prepnú buď na zoznam aplikácií, alebo na zoznam 
kategórií. Odkazy href="~/Apps/" a href="~/Categorys/" budú zatiaľ nefunkčné. 

 

Výber hlavnej stránky. 

 

 



Upravený kód hlavnej stránky bude: 

@{ 
    ViewBag.Title = "Home Page"; 
} 
 
<div class="jumbotron"> 
    <h1>Odporúčané aplikácie</h1> 
    <p class="lead">Správa obsahu databázy odporúčaných Modern UI aplikácií. </p> 
<p> 
    <p><a href="~/SkApps/" class="btn btn-primary btn-lg">Zoznam aplikácií &raquo;</a></p> 
</div> 
 
<div class="row"> 
    <div class="col-md-4"> 
        <h2>Kategórie</h2> 
        <p> 
            Správa zoznamu kategórií aplikácií 
        </p> 
        <p><a href="~/Categories/" class="btn btn-info">Kategórie &raquo;</a></p> 
    </div> 
</div> 
 

Na rozdiel od iných typov aplikácií, napríklad WPF, Modern UI, či Win Forms aplikácií pre cshtml 
stránky nie je k dispozícii návrhové zobrazenie. Vzhľad stránky si môžete pozrieť v prehľadávači 
Internet Explorer, alebo pomocou nástroja Page Inspector. 

 

Kontrola vzhľadu stránky pomocou nástroja Page Inspector. 

Zatiaľ ste zmenili obsah stránky, no horná lišta s tlačidlami funkcií zostala nezmenená. Globálny dizajn 
aplikácie naprieč všetkými jej stánkami má na starosti vrstva Layout. V priečinku View – Shared 
otvorte súbor _Layout.cshtml. V súbore vykonajte potrebné zmeny. 

<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <title>@ViewBag.Title - Odporúčané aplikácie</title> 



    @Styles.Render("~/Content/css") 
    @Scripts.Render("~/bundles/modernizr") 
 
</head> 
<body> 
    <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top"> 
        <div class="container"> 
            <div class="navbar-header"> 
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-
target=".navbar-collapse"> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                </button> 
                @Html.ActionLink("aplikácie", "Index", "Home", new { area = "" }, new { 
@class = "navbar-brand" }) 
            </div> 
            <div class="navbar-collapse collapse"> 
                <ul class="nav navbar-nav"> 
<li>@Html.ActionLink("Hlavná stránka", "Index", "Home")</li> 
                    <li>@Html.ActionLink("O aplikácii", "About", "Home")</li> 
                    <li>@Html.ActionLink("Kontakt", "Contact", "Home")</li> 
                </ul> 
                @Html.Partial("_LoginPartial") 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
    <div class="container body-content"> 
        @RenderBody() 
        <hr /> 
        <footer> 
            <p>&copy; @DateTime.Now.Year - Luboslav Lacko</p> 
        </footer> 
    </div> 
 
    @Scripts.Render("~/bundles/jquery") 
    @Scripts.Render("~/bundles/bootstrap") 
    @RenderSection("scripts", required: false) 
</body> 
</html> 

 

Zapuzdrenie stránky do dizajnovej šablóny Layout. 

Teraz môžete aplikáciu spustiť a pozrieť si vzhľad hlavnej stránky. Nakoľko prepojenia aktivované 
tlačidlami sú zatiaľ nefunkčné, nemá zmysel ich stláčať. 

 



 

 

Hlavná stránka aplikácie. 

Inštalácia Entity Framework 6 

 

Spustenie správcu NuGet balíčkov. 

 



 

Inštalácia Entity Framework 6. 

Všimnite si, že do súboru Web.config v hlavnom priečinku aplikácie pribudli elementy. 

<configSections> 
    <!-- For more information on Entity Framework configuration, visit 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237468 --> 
    <section name="entityFramework" 
type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection, EntityFramework, 
Version=6.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" 
requirePermission="false" /> 
  </configSections> 

<entityFramework> 
    <defaultConnectionFactory 
type="System.Data.Entity.Infrastructure.LocalDbConnectionFactory, EntityFramework"> 
      <parameters> 
        <parameter value="mssqllocaldb" /> 
      </parameters> 
    </defaultConnectionFactory> 
    <providers> 
      <provider invariantName="System.Data.SqlClient" 
type="System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, EntityFramework.SqlServer" /> 
    </providers> 
  </entityFramework> 

Pripojenie na databázu 
V príklade pri jeho tvorbe, testovaní a ladení využijeme pre jednoduchosť databázový server SQL 
Expres, ktorý je súčasťou vývojového prostredia Visual Studio. Nakoľko sme pri vytváraní projektu 
ponechali označenú voľbu autentifikácie Individual User Accounts a tento typ autentifikácie si údaje 
o používateľoch ukladá do vlastnej databázy, pripojenie na túto databázu je už definované. 

Otvorte súbor Web.config v hlavnom priečinku projektu. Vytvorte nový element <connectionStrings>, 
v ktorom bude reťazec definujúci parametre pripojenia k databáze.  

<connectionStrings> 
   <add name="SkAppsContext" connectionString="Data Source=(LocalDb)\v11.0;Initial 
Catalog=OdporucaneAplikacie;Integrated Security=SSPI;" providerName="System.Data.SqlClient" 
/> 
</connectionStrings> 



Pre ukladanie údajov aplikácie vytvoríme novú databázu OdporucaneAplikacie.  

Pre prístup k údajom v databáze vytvoríme triedu odvodenú od triedy System.Data.Entity.DbContext. 
Aby sme v tom mali poriadok, vytvorte v projekte nový priečinok (pomocou kontextového menu) 
s názvom DAL (skratka znamená Data Acess Layer – vrstva umožňujúca prístup k údajom). V priečinku 
vytvorte triedu s názvom SkAppsContext.cs. V nej budú položky typu DbSet<Model> pre kategórie 
a zoznam aplikácií. 

namespace SkAplikacie.DAL 
{ 
     
    public class SkAppsContext : DbContext 
    { 
        public DbSet<Category> Kategorie { get; set; } 
        public DbSet<SkApp> SkAplikacie { get; set; } 
    } 
} 

Ak vaša aplikácia využíva autentizačnú vrstvu, pridajte do elementu <connectionStrings> ďalší reťazec 
definujúci pripojenie k databáze OdporucaneAplikacie. 

Code First, versus Database First 
Pri návrhu ASP.NET MVC aplikácie využívajúcej databázu môžete využiť dva postupy: 

CodeFirst – začínate návrhom dátových štruktúr v triedach, ktoré tvoria model. Využíva sa pri tom 
technológia Entity Framework (často označovaná skratkou EF),  ktorá umožňuje definovať a pracovať 
s týmito modelmi tried. Po vytvorení modelov a kontrolérov, sa po prvom spustení aplikácie vytvoria 
automaticky databázové štruktúry. Ukážeme si aj to ako ich môže aplikácia pri inicializácii naplniť 
implicitnými údajmi.  

Database First – ASP.NET MVC aplikácia bude využívať už existujúcu databázu a modely v aplikácii sa 
vytvoria na základe štruktúr databázových tabuliek. 

V našom prvom príklade budeme aplikovať postup Code First. Najskôr vytvoríme triedy modelu a na 
ich základe sa vytvoria tabuľky v databázy. 

 

Triedy modelu. 

V prvej iterácii zatiaľ nebudeme uvažovať relačnú väzbu medzi tabuľkami. V tabuľke SkApp totiž nie je 
názov kategórie, ale len odkaz na primárny kľúč príslušného záznamu v tabuľke Categories. 

 

Definovanie modelu pre kategórie 
Pre definovanie štruktúry údajov v databázových tabuľkách a záležitostiach s nimi súvisiacimi, 
napríklad validačných pravidiel sa využíva model. Najskôr vytvoríme veľmi jednoduchú štruktúru 
údajov pre uloženie zoznamu kategórie. Trieda Category bude mať len dve členské premenné: 



• CategoryID (integer) – unikátny identifikátor 
• Nazov (string) – názov kategórie 

V priečinku Model pravým tlačidlom myši aktivujte kontextové menu a v ňom postupne položky Add 
– Class. Triedu nazvite Category. Možno sa pozastavíte nad tým, prečo sme zvolili anglický názov 
triedy. Entity Framework totiž z názvu triedy modelu odvodí názov kontroléru a databázovej tabuľky 
a to tak, že vytvorí množné číslo podľa pravidiel anglickej gramatiky pridaním prípony –s, prípadne -
es. Keby ste zvolili názov Kategoria, množné číslo a teda aj názov tabuľky by bol Kategorias. 
Generovanie názvov kontroléru a tabuliek v pluráli sa síce dá zakázať, ale takto je to prehľadnejšie. 

Ak zadáte prvý atribút typu, vytvoril by sa automaticky databázovým serverom generovaný unikátny 
identifikátor. Toto bude výhodné v tabuľke so zoznamom aplikácií. Pri kategóriách sme zvolili 
identifikátor, ktorý bude zadaný explicitne. 

 

Vytvorenie triedy modelu. 

Pomocou anotačného atribútu [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.None)] zabránite, 
aby bol primárny kľúč autoinkrementujúci. 

V našom príklade sme vytvorili model: 

public class Category 
{ 
    [DatabaseGenerated(DatabaseGeneratedOption.None)]  
    [Display(Name = "ID kategórie")] 
    [Required(ErrorMessage = "Unikátny identifikátor kategórie je povinná položka")] 
    public int CategoryID { get; set; } 
 
    [Display(Name = "Názov kategórie")] 
    [Required(ErrorMessage = "Názov kategórie je povinná položka")] 
    [StringLength(80)] 
    public string Nazov { get; set; } 
} 

Všimnite si, že pred členskými premennými sú takzvané anotačné atribúty – objekty triedy 
System.ComponentModel.DataAnnotations:  

• Display - definuje názov, ktorý sa zobrazí v tabuľke 
• Required – atribút musí byť zadaný, nesmie mať v databázovej tabuľke hodnotu Null 



• StringLength – definuje dĺžku reťazca 

Validovanie používateľom zadaných údajov 
Možno sa budete trochu diviť, prečo spomíname validačné pravidlá v stati venovanej modelom. 
Logicky by ste validátory čakali na úrovni vrstvy View, konkrétne na stránkach pre vytváranie nového 
a editovanie existujúceho záznamu. Vysvetlenie je jednoduché – tieto stránky sa vytvoria 
automaticky na základe definície modelu a budú sa aplikovať validačné pravidlá definované v triede 
modelu pomocou anotačných atribútov, napríklad Requred, StringLenght... 

Môžete kontrolovať aj povolený rozsah hodnôt, napríklad: 

//zemepisna dlzka 
[Display(Name = "Zemepisná dĺžka")] 
[Range(16, 23, ErrorMessage = "Zemepisná dĺžka lokality na Slovensku musí byť v 
rozsahu 16 až 23 stupňov")] 
public double geo_dlzka { get; set; } 
 
//zemepisna sirka 
[Display(Name = "Zemepisná šírka")] 
[Range(47, 50, ErrorMessage = "Zemepisná šírka lokality na Slovensku musí byť v 
rozsahu 47 až 50 stupňov")] 
public double geo_sirka { get; set; } 

Poznámka: V ilustračnom fragmente kódu sú geografické súradnice. Pokiaľ používate SQL Server, 
môžete geografické súradnice uložiť pomocou na to určených dátových typov, napríklad Geography. 

CREATE TABLE geo  
(  id     int IDENTITY (1,1), 
   GG     geography, 
   Gtext  AS GG.STAsText() 
); 
 
INSERT INTO geo 
VALUES (geography::STGeomFromText('LINESTRING(-122.360 47.656, -122.343 47.656)', 
4326)); 
 
INSERT INTO geo 
VALUES (geography::STGeomFromText('POLYGON((-122.358 47.653, -122.348 47.649, -
122.348 47.658, -122.358 47.658, -122.358 47.653))', 4326)); 
 
SELECT * FROM geo 

 

Taktiež môžete pri validácii využiť regulárne výrazy, napríklad: 

[RegularExpression(@"^[A-Z]+[a-zA-Z''-'\s]*$")] 
[Required] 
[StringLength(30)] 
public string Nazov { get; set; } 

Pre mnohé aplikácie musíte riešiť aj lokalizáciu. Nebudeme preberať lokalizáciu textových reťazcov 
používateľského rozhrania, ale lokalizáciu validačných pravidiel.  Ak by ste definovali niektorý atribút 
ako double a pokúšali sa ho zadať v u nás obvyklom formáte s desatinnou čiarkou, implicitný 
validátor by také číslo vyhlásil za chybu, nakoľko očakáva desatinnú bodku.  

Do projektu je potrebné doinštalovať NuGet balíček Globalize. 



 

Inštalácia NuGet balíčka Globalize. 

Na koniec kódu v súboroch v priečinku View, v ktorých sa rieši zadávanie a verifikovane údajov, teda 
súborov Create.cshtml a Edit.cshtml je potrebné doplniť segment kódu: 

@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
 
    <script src="~/Scripts/globalize/globalize.js"></script> 
    <script 
src="~/Scripts/globalize/cultures/globalize.culture.@(System.Threading.Thread.CurrentThread
.CurrentCulture.Name).js"></script> 
    <script> 
    $.validator.methods.number = function (value, element) { 
        return this.optional(element) || 
            !isNaN(Globalize.parseFloat(value)); 
    } 
    $(document).ready(function () { 
        Globalize.culture('@(System.Threading.Thread.CurrentThread.CurrentCulture.Name)'); 
    }); 
    </script> 
    <script> 
    jQuery.extend(jQuery.validator.methods, { 
        range: function (value, element, param) { 
            //Use the Globalization plugin to parse the value 
            var val = Globalize.parseFloat(value); 
            return this.optional(element) || ( 
                val >= param[0] && val <= param[1]); 
        } 
    }); 
    $.validator.methods.date = function (value, element) { 
        return this.optional(element) || 
            Globalize.parseDate(value) || 
            Globalize.parseDate(value, "dd-MM-yyyy"); 
    } 
    </script> 
 
} 

 
Definovanie modelu pre záznamy o aplikáciách 
Model pre ukladanie záznamov o aplikáciách bude mať viac atribútov. Pre účely tohto cvičného 
príkladu sme oproti reálnej aplikácii minimalizovali počet atribútov. 

 



public class SkApp 
{ 
    public int ID { get; set; } 
     
    [Display(Name = "Názov aplikácie")] 
    [Required(ErrorMessage = "Názov aplikácie je povinná položka")] 
    [StringLength(80)] 
    public string Nazov { get; set; } 
     
    [Display(Name = "Kategória")] 
    [Required(ErrorMessage = "Zaradenie do kategórie je povinná položka")] 
    public int CategoryID { get; set; } 
 
    [Display(Name = "Autor")] 
    [Required(ErrorMessage = "Meno autora je povinná položka")] 
    [StringLength(60)] 
    public string Autor { get; set; } 
     
    [Display(Name = "Obrázok")] 
    [Column(TypeName = "image")] 
    public byte[] Obrazok { get; set; } 
} 

Premenná CategoryID bude cudzí kľúč do tabuľky kategórií. 

Všimnite si poslednú položku pre uloženie obrázku. V modeli je táto položka definovaná ako bajtové 
pole. Anotačný atribút Column definuje, že tento atribút v databázovej tabuľke bude vytvorený ako 
dátový typ image. 

Vytvorenie objektu Controller pre kategórie 
Skôr než pristúpite k vytvoreniu prvého objektu Controller, preložte (menu BUILD – Biuld Solutions) 
aplikáciu, aby sa vytvorili štruktúry súvisiace s modelmi. V priečinku Controllers aktivujte položku 
kontextového menu Add Controller. V dialógovom okne Add Scaffold vyberte položku MVC 5  
Controller with views, using Entity Framework. 

 

Výber typu kontroléra. 



Pojem Scaffold  (doslovný preklad lešenie)  v názve dialógu je pomerne výstižný. Vývojové prostredie 
vytvorí štruktúry objektov Controllers a Views nielen pre zobrazenie údajov, ale aj pre ich pridávanie, 
editovanie a vymazávanie. 

Do poľa Data context class vyberte triedu SkAppsContext. Následne v poli Model class vyberte triedu 
Category. Názov kontroléra CategoriesController sa vygeneruje automaticky. 

 

Dialóg pre vytvorenie kontroléra. 

Po potvrdení tlačidlom Add sa vytvorí niekoľko štruktúr: 

• Súbor CategoriesController.cs v priečinku Controllers.  
• V priečinku Views sa vytvorí vnorený priečinok Categories v ktorom sú súbory Create.cshtml, 

Delete.cshtml, Details.cshtml, Edit.cshtml, a Index.cshtml.  

Pre zaujímavosť uvádzame kompletný kód v súbore CategoriesController.cs: 

public class CategoriesController : Controller 
{ 
    private SkAppsContext db = new SkAppsContext(); 
 
    // GET: Categories 
    public ActionResult Index() 
    { 
        return View(db.Kategorie.ToList()); 
    } 
 
    // GET: Categories/Details/5 
    public ActionResult Details(int? id) 
    { 
        if (id == null) 
        { 
            return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
        } 
        Category category = db.Kategorie.Find(id); 
        if (category == null) 
        { 
            return HttpNotFound(); 
        } 
        return View(category); 
    } 
 
    // GET: Categories/Create 



    public ActionResult Create() 
    { 
        return View(); 
    } 
 
    // POST: Categories/Create 
    // To protect from overposting attacks, please enable the specific properties you want  
    to bind to, for  
   // more details see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 
   [HttpPost] 
   [ValidateAntiForgeryToken] 
   public ActionResult Create([Bind(Include = "CategoryID,Nazov")] Category category) 
   { 
       if (ModelState.IsValid) 
       { 
           db.Kategorie.Add(category); 
           db.SaveChanges(); 
           return RedirectToAction("Index"); 
       } 
 
       return View(category); 
   } 
 
   // GET: Categories/Edit/5 
   public ActionResult Edit(int? id) 
   { 
       if (id == null) 
       { 
           return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
       } 
       Category category = db.Kategorie.Find(id); 
       if (category == null) 
       { 
          return HttpNotFound(); 
      } 
       return View(category); 
   } 
 
        // POST: Categories/Edit/5 
        // To protect from overposting attacks, please enable the specific properties you  
        want to bind to, for  
        // more details see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=317598. 
    [HttpPost] 
    [ValidateAntiForgeryToken] 
    public ActionResult Edit([Bind(Include = "CategoryID,Nazov")] Category category) 
    { 
        if (ModelState.IsValid) 
        { 
            db.Entry(category).State = EntityState.Modified; 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
        return View(category); 
    } 
 
    // GET: Categories/Delete/5 
    public ActionResult Delete(int? id) 
    { 
        if (id == null) 
        { 
            return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
        } 
        Category category = db.Kategorie.Find(id); 
        if (category == null) 
        { 
            return HttpNotFound(); 



        } 
        return View(category); 
    } 
 
    // POST: Categories/Delete/5 
    [HttpPost, ActionName("Delete")] 
    [ValidateAntiForgeryToken] 
    public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
    { 
        Category category = db.Kategorie.Find(id); 
        db.Kategorie.Remove(category); 
        db.SaveChanges(); 
        return RedirectToAction("Index"); 
    } 
 
    protected override void Dispose(bool disposing) 
    { 
        if (disposing) 
        { 
            db.Dispose(); 
        } 
        base.Dispose(disposing); 
    } 
} 

Skúste teraz spustiť aplikáciu, ale tak, aby sa zobrazil (zatiaľ prázdny) zoznam kategórií. V priečinku 
Views otvorte súbor Index.cshtml a spustite aplikáciu. 

Aktivujte tlačidlo Create New. Otvoríte tým stránku Create.cshtml. Pre zaujímavosť uvádzame jej kód 
aj s vysvetľujúcimi komentármi. 

@model SkAplikacie.Models.Category 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Create"; 
} 
 
<h2>Create</h2> 
 
 
@using (Html.BeginForm())  
{ 
    @Html.AntiForgeryToken() 
     
    <div class="form-horizontal"> 
        <h4>Category</h4> 
        <hr /> 
        @Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" }) 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.CategoryID, htmlAttributes: new { @class =  
                 "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.CategoryID, new { htmlAttributes = new  
                  { @class = "form-control" } }) 
                @Html.ValidationMessageFor(model => model.CategoryID, "", new { @class  
                  = "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(model => model.Nazov, htmlAttributes: new { @class =  
                "control-label col-md-2" }) 
            <div class="col-md-10"> 
                @Html.EditorFor(model => model.Nazov, new { htmlAttributes = new {  
                   @class = "form-control" } }) 



                @Html.ValidationMessageFor(model => model.Nazov, "", new { @class =        
                 "text-danger" }) 
            </div> 
        </div> 
 
        <div class="form-group"> 
            <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
                <input type="submit" value="Create" class="btn btn-default" /> 
</div> 
</div> 
</div> 
        </div> 
    </div> 
} 
 
<div> 
    @Html.ActionLink("Back to List", "Index") 
</div> 
 
@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") 
} 
 
Pridajte niekoľko málo záznamov – ID a názvov kategórií, napríklad 1 – „Správy a počasie“ a 2 – „Hry“. 

 

Pridanie nového záznamu. 

Vráťte sa na zoznam kategórií, kde uvidíte vami zadané položky. Všimnite si, že vpravo vedľa každej 
položky sú odkazy na funkcie Edit, Details a Delete. 

Stránka zobrazujúca údaje je definovaná v súbore Index.cshtml. 

@model IEnumerable<SkAplikacie.Models.Category> 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Index"; 
} 
 
<h2>Index</h2> 
 
<p> 
    @Html.ActionLink("Create New", "Create") 
</p> 
<tableclass="table class="table"> 
    <tr> 
        <th> 



            @Html.DisplayNameFor(model => model.Nazov) 
        </th> 
        <th></th> 
    </tr> 
 
@foreach (var item in Model) { 
    <tr> 
        <td> 
            @Html.DisplayFor(modelItem => item.Nazov) 
        </td> 
        <td> 
            @Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id=item.ID }) | 
            @Html.ActionLink("Details", "Details", new { id=item.ID }) | 
            @Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { id=item.ID }) 
        </td> 
    </tr> 
} 
 
</table> 

 

 

Zobrazenie zoznamu kategórií. 

Údaje poskytuje objekt Controller (súbor CategoriesController.cs), konkrétne metóda Index, ktorá 
vráti objekt typu List naplnený požadovanými – v tomto prípade všetkými údajmi. 

public class CategoriesController : Controller 
{ 
    private SkAppsContext db = new SkAppsContext(); 
 
    // GET: Categories 
    public ActionResult Index() 
    { 
        return View(db.Kategorie.ToList()); 
    } 

Kde sú uložené údaje 
Po automatickom vytvorení databázy a jej štruktúr nastal vhodný čas predstaviť možnosti práce 
s lokálnou databázou pod správou servera SQL Server Expres priamo z prostredia Visual Studio. 
Otvorte okno Server Explorer a rozbaľte priečinok Data Connections. V ňom nájdete položku 
SkAppsContext (SkAplikacie). Pomocou kontextového menu môžete zobraziť údaje, alebo návrhovú 
štruktúru databázových tabuliek. 



 

Zobrazenie údajov v databázovej tabuľke. 

 

Zobrazenie návrhovej štruktúry databázovej tabuľky. 

Vytvorenie objektu Controller pre zoznam aplikácií 
Zopakujte postup popísaný v predchádzajúcej stati a vytvorte Controller pre model SkApp. 



 

Dialóg na vytvorenie kontroléra pre model SkApp. 

Naplnenie databázy implicitnými údajmi 
Niekedy je výhodné naplniť databázové tabuľky implicitnými údajmi. V reálnej aplikácii bude užitočné 
naplniť zoznam kategórií, nakoľko sú to relatívne statické údaje. V tomto cvičnom príklade naplníme 
aj niekoľko údajov do zoznamu aplikácií. 

V priečinku DAL (Data Acess Layer) vytvorte novú triedu InicializaciaUdajov.cs. Metóda Seed má ako 
vstupný parameter databázový kontext ako vstupný parameter. Kód metódy pridá do databázy nové 
záznamy. Pre každý typ záznamu sa vytvorí kolekcia nových subjektov, pridá sa do príslušného 
DbSetu a následne sa zmeny uložia do databázy.  

Do tabuľky SkApp nezadávame identifikátor ID, ten databázový server pridelí automaticky, ani 
obrázok, ten doplníme k automaticky vytvoreným záznamom automaticky. 

public class InicializaciaUdajov : 
System.Data.Entity.DropCreateDatabaseIfModelChanges<SkAppsContext> 
{ 
    protected override void Seed(SkAppsContext context) 
        var zdroje = new List<Category> 
        { 
            new Category{CategoryID = 1, Nazov="Správy a počasie"}, 
            new Category{CategoryID = 2, Nazov="Hry"}, 
            new Category{CategoryID = 3, Nazov="Sociálne médiá a siete"}, 
            new Category{CategoryID = 4, Nazov="Zábava"}, 
            new Category{CategoryID = 5, Nazov="Podnikanie"}, 
            new Category{CategoryID = 6, Nazov="Vzdelávanie"}, 
            new Category{CategoryID = 7, Nazov="Knihy a referenčné materiály"}, 
            new Category{CategoryID = 8, Nazov="Nástroje"}, 
            new Category{CategoryID = 9, Nazov="Fotografie"}, 
            new Category{CategoryID = 10, Nazov="Hudba a video"}, 
            new Category{CategoryID = 11, Nazov="Športy"}, 
            new Category{CategoryID = 12, Nazov="Zdravie a kondícia"}, 
            new Category{CategoryID = 13, Nazov="Jedlo a pitie"}, 
            new Category{CategoryID = 14, Nazov="Životný štýl"}, 
            new Category{CategoryID = 15, Nazov="Nakupovanie"}, 
            new Category{CategoryID = 16, Nazov="Cestovanie"}, 
            new Category{CategoryID = 17, Nazov="Financie"}, 
            new Category{CategoryID = 18, Nazov="Produktivita"}, 
            new Category{CategoryID = 19, Nazov="Zabezpečenie"}, 
            new Category{CategoryID = 20, Nazov="Verejná správa"} 
        }; 
        zdroje.ForEach(s => context.Kategorie.Add(s)); 



        context.SaveChanges(); 
 
        var komunikacia = new List<SkApp> 
        { 
            new SkApp{Nazov="Zx Spectrum", CategoryID = 8, Autor="Lacko Luboslav"}, 
            new SkApp{Nazov="Slovenské aplikácie", CategoryID = 8, Autor="Lacko  
              Luboslav"}, 
            new SkApp{Nazov="Rádio Expres", CategoryID = 4, Autor="Express"}, 
            new SkApp{Nazov="Flappy", CategoryID = 2, Autor="Lacko Luboslav"}, 
               
        }; 
        komunikacia.ForEach(s => context.SkAplikacie.Add(s)); 
        context.SaveChanges(); 
 
    } 
} 

Aby sa tento kód pre naplnenie databázových tabuliek údajmi aktivoval, je potrebné v súbore 
Web.config do sekcie <entityFramework> pridať sekciu: 

<contexts> 
    <context type="SkAplikacie.DAL.SkAppsContext, SkAplikacie"> 
       <databaseInitializer type="SkAplikacie.DAL.InicializaciaUdajov, SkAplikacie" /> 
     </context> 
</contexts> 

Teraz môžete aplikáciu spustiť a skontrolovať, či boli tabuľky naplnené údajmi. 

 

Zobrazenie zoznamu aplikácií. 

Rozšírenie funkcionality ASP.NET MVC aplikácie 
Aplikácia vytvorená v predchádzajúcej stati má základné funkcie, umožňuje základné CRUD (Create 
Update Delete) operácie nad údajmi v dvoch tabuľkách. V tejto stati doplníme niektoré užitočné 
funkcie, ktoré podstatne zvýšia úžitkovú hodnotu aplikácie a tým aj jej atraktivitu pre používateľa. 
Budeme zobrazovať údaje z viacerých relačne zviazaných tabuliek, triediť a filtrovať údaje, zobrazovať 
a nahrávať obrázky a ukladať ich do databázy... 



Zobrazenie údajov z relačne zviazaných tabuliek 
Všimnite si na poslednom obrázku z predchádzajúcej state, kde je zoznam aplikácií, dve veci. V stĺpci 
kategória nie je uvedený názov kategórie, ale len číslo, ktoré je cudzím kľúčom do tabuľky kategórií. 
Stĺpec obrázok je zatiaľ prázdny.  

V tejto stati ukážeme, ako zobraziť údaje z relačne zviazaných databázových tabuliek. Najjednoduchší 
spôsob ako to zrealizovať je pridať do modelu, teda triedy SkApp.cs ďalšiu členskú premennú, ktorá 
bude virtuálna: 

public virtual Category Kategoria { get; set; } 

a namiesto atribútu CategoryID, vypísať tento atribút. Ak ste správne zadali názov cudzieho kľúča, 
ktorý musí pozostávať z názvu triedy doplnenej o reťazec „ID“, čiže v našom príklade „CategoryID“ 
Entity Framework správne vytvorí relačnú väzbu medzi tabuľkami. 

V priečinku Views/SkApps v súbore Index.cshtml je potrebné upraviť  riadok pre výpis údajov do 
stĺpca Kategória. 

<td> 
@Html.DisplayFor(modelItem => item.CategoryID) 
</td> 
 

na  

<td> 
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Kategoria.Nazov) 
</td> 

Po naznačených úpravách môžete aplikáciu spustiť a zistíte, že sa nevypisuje ID kategórie, ale jej 
názov. 

 

Zobrazenie údajov z relačne zviazaných tabuliek. 

Zobrazenie detailných údajov 
Určite ste si všimli, že vedľa každého záznamu je aj prepojenie Details, ktoré umožňuje vypísať 
podrobnejšie údaje pre jeden záznam. V našom príklade máme cvičné tabuľky, ktoré majú len málo 
atribútov, preto sme tejto funkcii zatiaľ nevenovali pozornosť. Avšak detailné údaje sa nemusia týkať 
len jednej tabuľky, často sa touto formou vypisujú údaje z relačne zviazaných databázových tabuliek. 



V našom prípade by bolo zaujímavé pre vybranú kategóriu vypísať zoznam aplikácií, ktoré do tejto 
kategórie patria. 

Do modelu v súbore Category.cs pridajte ďalšiu členskú premennú – podobne ako v predchádzajúcej 
stati pôjde o virtuálny atribút typu ICollection, ktorý bude obsahovať zoznam aplikácií príslušnej 
kategórie.  

public virtual ICollection<SkApp> AplikacieKategorie { get; set; } 

Do stránky Details.cshtml v priečinku Views/Categories doplňte kód na výpis aplikácií patriacich do 
vybranej kategórie. Kompletný kód stránky Details.cshtml bude: 

@model SkAplikacie.Models.Category 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Details"; 
} 
 
<h2>Details</h2> 
 
<div> 
    <h4>Category</h4> 
    <hr /> 
    <dl class="dl-horizontal"> 
        <dt> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Nazov) 
        </dt> 
 
        <dd> 
            @Html.DisplayFor(model => model.Nazov) 
        </dd> 
        <dt> 
            Aplikácie tejto kategórie 
        </dt> 
 
        <dd> 
<tableclass="table class="table"> 
                <tr> 
                    <th>Názov</th> 
                    <th>Autor</th> 
                </tr> 
 
                @foreach (var item in Model.AplikacieKategorie) 
                { 
                    <tr> 
                        <td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.Nazov) </td> 
                        <td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.Autor) </td> 
                    </tr> 
                } 
            </table> 
</dl> 
</div> 
<p> 
    @Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id = Model.CategoryID }) | 
    @Html.ActionLink("Back to List", "Index") 
</p> 



 

Výpis aplikácií patriacich do vybranej kategórie. 

Utriedenie záznamov 
Pre lepšiu orientáciu v tabuľkách s veľkým množstvom záznamov býva zvykom doplniť výpis o ďalšie 
užitočné funkcie. Najčastejšie o utriedenie, filtrovanie, prípadne vyhľadávanie a stránkovanie výpisu. 

Na utriedenie sa spravidla nepridávajú žiadne osobitné ovládacie prvky. Kliknutím na záhlavie stĺpca 
sa záznamy utriedia podľa tohto stĺpca vzostupne, po ďalšom kliknutí na to isté záhlavie sa záznamy 
utriedia v opačnom poradí, teda zostupne. V našom príklade implementujeme utriedenie do tabuľky 
so zoznamom aplikácií. Zoznam sa bude dať utriediť podľa názvu a podľa mena autora. 

Najskôr potrebujeme doplniť kód do kontroléra, teda do súboru Controllers\SkAppsController.cs, 
konkrétne do metódy Index. 

Pôvodný kód metódy: 

public ActionResult Index() 
{ 
    return View(db.SkAplikacie.ToList()); 
} 

zmeňte takto: 

public ActionResult Index(string poradieTriedenia) 
{ 
     ViewBag.NazovSortParm = poradieTriedenia == "nazov_asc" ? "nazov_desc" : "nazov_asc"; 
     ViewBag.AutorSortParm = poradieTriedenia == "autor_asc" ? "autor_desc" : "autor_asc"; 
             
    var polozky = from s in db.SkAplikacie 
                   select s; 
    switch (poradieTriedenia) 
    { 
        case "nazov_asc": 
            polozky = polozky.OrderBy(s => s.Nazov); 
            break; 
        case "nazov_desc": 
            polozky = polozky.OrderByDescending(s => s.Nazov); 
            break; 
        case "autor_asc": 
            polozky = polozky.OrderBy(s => s.Autor); 



            break; 
        case "autor_desc": 
            polozky = polozky.OrderByDescending(s => s.Autor); 
            break; 
         
        default: 
            polozky = polozky.OrderBy(s => s.Nazov); 
            break; 
    } 
    return View(polozky.ToList()); 
} 
 

Parameter poradieTriedenia bude odovzdaný v URL adrese. 

Následne je potrebné upraviť aj časť kódu v súbore Views\SkApps\Index.cshtml. 

Blok kódu: 

<tableclass="table class="table"> 
    <tr> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Nazov) 
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.CategoryID) 
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Autor) 
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Obrazok) 
        </th> 
        <th></th> 
    </tr> 

zmeňte takto: 

<tableclass="table class="table"> 
    <tr> 
        <th> 
             @Html.ActionLink("Názov", "Index", new { poradieTriedenia =  
               ViewBag.NazovSortParm })  
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.CategoryID) 
        </th> 
        <th> 
           @Html.ActionLink("Autor", "Index", new { poradieTriedenia =  
             ViewBag.AutorSortParm })  
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.Obrazok) 
        </th> 
        <th></th> 
    </tr> 



 

Utriedenie zoznamu, v tomto prípade podľa mena autora. 

 

Filtrovanie záznamov 
Ukážeme dva z používateľského hľadiska najpoužívanejšie spôsoby zadávania podmienky pre 
filtrovanie. Najskôr budeme testovať zhodu so zadaným reťazcom a následne vypíšeme iba záznamy 
patriace do vybranej kategórie, pričom kategóriu si používateľ vyberie zo zoznamu realizovaného ako 
prvok DropDown. 

Testovanie výskytu zadaného reťazca budeme realizovať nad atribútom obsahujúcim názov aplikácie. 
Najskôr bude potrebné do kontroléra, teda do súboru Controllers\SkAppsController.cs v metóde 
Index() doplniť ďalší parameter – frázu pre vyhľadávanie a blok kódu, ktorý z tejto frázy vytvorí 
podmienku do klauzuly Where. Pridaný kód sme vyznačili farebne. 

public ActionResult Index(string poradieTriedenia, string searchString) 
{ 
   ViewBag.NazovSortParm = poradieTriedenia == "nazov_asc" ? "nazov_desc" : "nazov_asc"; 
   ViewBag.AutorSortParm = poradieTriedenia == "autor_asc" ? "autor_desc" : "autor_asc"; 
             
    var polozky = from s in db.SkAplikacie 
                   select s; 
 
    if (!String.IsNullOrEmpty(searchString)) 
    { polozky = polozky.Where(s =>  
        s.Nazov.ToUpper().Contains(searchString.ToUpper())); } 
 
    switch (poradieTriedenia) 
    { 
        case "nazov_asc": 
            polozky = polozky.OrderBy(s => s.Nazov); 
            break; 
        case "nazov_desc": 
            polozky = polozky.OrderByDescending(s => s.Nazov); 
            break; 
        case "autor_asc": 
            polozky = polozky.OrderBy(s => s.Autor); 
            break; 
        case "autor_desc": 
            polozky = polozky.OrderByDescending(s => s.Autor); 
            break; 
         
        default: 
            polozky = polozky.OrderBy(s => s.Nazov); 
            break; 



    } 
    return View(polozky.ToList()); 
} 

Následne je potrebné na stránku pre výpis zoznamu aplikácií Views\SkApps\Index.cshtml pridať 
prvok pre zadávanie frázy pre vyhľadávanie. Pred element <table> pridajte kód: 

@using (Html.BeginForm()) 
{  
    <p> Vyhľadaj podľa názvu: @Html.TextBox("SearchString")  
    <input type="submit" value="Hľadaj" /></p>  
} 

 

Vyhľadávanie podľa zadanej frázy. 

Druhým najčastejšie používaným spôsobom zadávania frázy pre filtrovanie je výber z ponúkaných 
možností. V našom príklade ukážeme filtrovanie podľa kategórie, s tým, že používateľ si zo zoznamu 
vyberie názov kategórie. Do kontrolóra v metóde Index()  je potrebné doplniť kód pre naplnenie 
zoznamu kategórií a zmeniť podmienku pre vyhľadávanie.  

public ActionResult Index(string poradieTriedenia, string searchString) 
 { 
 
     var KategorieList = new List<string>(); 
     var KategorieQuery = from q in db.Kategorie orderby q.Nazov select q.Nazov; 
     KategorieList.AddRange(KategorieQuery.Distinct()); 
     ViewBag.searchString = new SelectList(KategorieList); 
      
     ViewBag.NazovSortParm = poradieTriedenia == "nazov_asc" ? "nazov_desc" : "nazov_asc"; 
     ViewBag.AutorSortParm = poradieTriedenia == "autor_asc" ? "autor_desc" : "autor_asc"; 
     
    var polozky = from s in db.SkAplikacie 
                   select s; 
 
 
    if (!String.IsNullOrEmpty(searchString)) 
    { 
        polozky = polozky.Where(s => s.Kategoria.Nazov == searchString); 
    } 
 
    switch (poradieTriedenia) 
    { 
        case "nazov_asc": 
            polozky = polozky.OrderBy(s => s.Nazov); 
            break; 
        case "nazov_desc": 
            polozky = polozky.OrderByDescending(s => s.Nazov); 
            break; 



        case "autor_asc": 
            polozky = polozky.OrderBy(s => s.Autor); 
            break; 
        case "autor_desc": 
            polozky = polozky.OrderByDescending(s => s.Autor); 
            break; 
         
        default: 
            polozky = polozky.OrderBy(s => s.Nazov); 
            break; 
    } 
    return View(polozky.ToList()); 
} 

Podmienka sa zmení, ak používateľ zadá frázu pre vyhľadávanie. Na stránke 
Views\SkApps\Index.cshtml pred elementom <table> zmeňte blok kódu. 
@using (Html.BeginForm("Index", "SkApps", FormMethod.Get)) 
{ 
    <p> 
        Kategória aplikácie @Html.DropDownList("SearchString", "") 
        <input type="submit" value="Hľadaj" /> 
    </p> 
} 

 

Vyhľadávanie podľa frázy vybratej zo zoznamu. 

Stránkovanie výpisu 
Filtrovanie je jedným z prostriedkov ako obmedziť množstvo vypísaných údajov. Aj napriek dobre 
zvolenej podmienke výberu môže nastať situácia, že výsledkom je niekoľko stovák, či dokonca tisícov 
záznamov. V takomto prípade je užitočnou funkciou rozdelenie výpisu na stránky.  V našej tabuľke 
máme zatiaľ len 4 záznamy, takže rozdelenie na stránky tak, aby na stránke boli len dve položky by sa 
mohlo zdať nezmyselné.  Opak je pravdou. Zatiaľ totiž naše záznamy neobsahujú ukážkový obrázok 
z aplikácie. Po jeho doplnení v ďalších statiach budú dva záznamy na stránku akurát vhodný počet. 

Aby ste mohli do ASP.NET MVC aplikácie implementovať funkcionalitu stránkovania, je potrebné 
doinštalovať NuGet balíček  PagedList.Mvc. Správcu NuGet balíčkov spustíte z kontextového menu 
projektu aplikácie v okne Solution Explorer. 



 

Spustenie správcu NuGet balíčkov. 

Do poľa pre vyhľadávanie zadajte PagedList a následne nainštalujte balíček PagedList.Mvc. Zároveň 
sa nainštaluje aj súvisiaci balíček PagedList obsahujúci rozšírenie metód pre kolekcie IQueryable 
a IEnumerable. 

 

Vyhľadanie a inštalácia balíčka PagedList.Mvc. 

Pre implementáciu stránkovania bude potrebné do kontroléra, teda do súboru 
Controllers\SkAppsController.cs v metóde Index() doplniť ďalšie parametre. Nielen pre číslo aktuálnej 
stránky, ale aj pre zapamätanie frázy pre filtrovanie, aby sa aplikovala pre všetky stránky. 

Do súboru pridajte referenciu na menný priestor. 

using PagedList; 

 



Kompletný kód metódy Index() s farebne vyznačenými zmenami: 

public ActionResult Index(string poradieTriedenia, string currentFilter, string 
searchString, int? page) 
        { 
 
            var KategorieList = new List<string>(); 
            var KategorieQuery = from q in db.Kategorie orderby q.Nazov select q.Nazov; 
            KategorieList.AddRange(KategorieQuery.Distinct()); 
            ViewBag.searchString = new SelectList(KategorieList); 
             
            ViewBag.NazovSortParm = poradieTriedenia == "nazov_asc" ? "nazov_desc" : 
"nazov_asc"; 
            ViewBag.AutorSortParm = poradieTriedenia == "autor_asc" ? "autor_desc" : 
"autor_asc"; 
             
            if (searchString != null)  
            { 
               page = 1;  
            }  
            else  
            {  
                searchString = currentFilter;  
            } 
            ViewBag.CurrentFilter = searchString; 
             
            var polozky = from s in db.SkAplikacie 
                           select s; 
 
            if (!String.IsNullOrEmpty(searchString)) 
            { 
                polozky = polozky.Where(s => s.Kategoria.Nazov == searchString); 
            } 
 
            switch (poradieTriedenia) 
            { 
                case "nazov_asc": 
                    polozky = polozky.OrderBy(s => s.Nazov); 
                    break; 
                case "nazov_desc": 
                    polozky = polozky.OrderByDescending(s => s.Nazov); 
                    break; 
                case "autor_asc": 
                    polozky = polozky.OrderBy(s => s.Autor); 
                    break; 
                case "autor_desc": 
                    polozky = polozky.OrderByDescending(s => s.Autor); 
                    break; 
                 
                default: 
                    polozky = polozky.OrderBy(s => s.Nazov); 
                    break; 
            } 
            int pageSize = 2;  
            int pageNumber = (page ?? 1);  
            return View(polozky.ToPagedList(pageNumber, pageSize)); 
        } 

Následne je potrebné upraviť stránku pre výpis zoznamu aplikácií Views\SkApps\Index.cshtml: 

@model PagedList.IPagedList<SkAplikacie.Models.SkApp>  
@using PagedList.Mvc;  
<link href="~/Content/PagedList.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
 
 
@{ 



    ViewBag.Title = "Index"; 
} 
 
<h2>Index</h2> 
 
<p> 
    @Html.ActionLink("Create New", "Create") 
</p> 
 
 
@using (Html.BeginForm("Index", "SkApps", FormMethod.Get)) 
{ 
    <p> 
        Kategória aplikácie @Html.DropDownList("SearchString", "") 
        <input type="submit" value="Hľadaj" /> 
    </p> 
} 
 
 
<tableclass="table class="table"> 
    <tr> 
        <th> 
             @Html.ActionLink("Názov", "Index", new { poradieTriedenia = 
ViewBag.NazovSortParm })  
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.First().CategoryID) 
        </th> 
        <th> 
           @Html.ActionLink("Autor", "Index", new { poradieTriedenia = 
ViewBag.AutorSortParm })  
        </th> 
        <th> 
            @Html.DisplayNameFor(model => model.First().Obrazok) 
        </th> 
        <th></th> 
    </tr> 
 
@foreach (var item in Model) { 
    <tr> 
        <td> 
            @Html.DisplayFor(modelItem => item.Nazov) 
        </td> 
        <td> 
            @Html.DisplayFor(modelItem => item.Kategoria.Nazov) 
        </td> 
        <td> 
            @Html.DisplayFor(modelItem => item.Autor) 
        </td> 
        <td> 
            @Html.DisplayFor(modelItem => item.Obrazok) 
        </td> 
        <td> 
            @Html.ActionLink("Edit", "Edit", new { id=item.ID }) | 
            @Html.ActionLink("Details", "Details", new { id=item.ID }) | 
            @Html.ActionLink("Delete", "Delete", new { id=item.ID }) 
        </td> 
    </tr> 
} 
 
</table> 
<br /> Stránka @(Model.PageCount < Model.PageNumber ? 0 : Model.PageNumber) z velkového 
počtu @Model.PageCount 
@Html.PagedListPager(Model, page => Url.Action("Index",  
   new { page, sortOrder = ViewBag.CurrentSort, currentFilter = ViewBag.CurrentFilter })) 
 



 

Stránkovaný výpis zoznamu aplikácií. 

Rozšírenie funkcionality o nahrávanie, ukladanie a zobrazovanie 
obrázkov 
Neodmysliteľnou súčasťou e-komerčných aplikácií sú rôzne ponukové katalógy s obrázkami. 
Výnimkou nie je ani naša cvičná aplikácia, ktorá v úplnej verzii obsahuje obrázky ikon a snímok 
obrazoviek aplikácií pre Windows 8.1 Preto na praktickom príklade ukážeme, ako doplniť ASP.NET 
MVC aplikáciu o nahrávanie, ukladanie a zobrazovanie obrázkov. Cieľom je dosiahnuť zobrazenie 
zoznamu s obrázkami také, ako je na nasledujúcom obrázku.  

 

Výpis zoznamu aplikácií s obrázkami. 



Najskôr musíme vyriešiť vkladanie záznamov s obrázkami. Model SkApp.cs zostane bezo zmeny, 
nakoľko obrázok sme do modelu prezieravo pridali už pri návrhu modelu.  

Definovali sme atribút Obrazok, u ktorého sme definovali, že v databáze bude vytvorený ako dátový 
typ Image. Fyzicky ide o bajtové pole, do ktorého sa uloží binárna reprezentácia obrázku. 

 
[Display(Name = "Obrázok")] 
[Column(TypeName = "image")] 
public byte[] Obrazok { get; set; } 

Najskôr budeme realizovať úpravy kódu v kontroléri – súbore Controllers\SkAppsController.cs, 
konkrétne v metóde Create. V metóde PrevodNaBajty sa realizuje konverzia nahraného obrázka na 
bajtové pole, ktoré sa uloží do databázy. 

[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public ActionResult Create(SkApp skApp) 
{ 
    HttpPostedFileBase file = Request.Files["ImageData"]; 
    int i = UploadObrazkaDoDatabazy(file, skApp); 
    if (i == 1) 
    { 
        return RedirectToAction("Index"); 
    } 
    return View(skApp); 
} 
 
 
public int UploadObrazkaDoDatabazy(HttpPostedFileBase file, SkApp skapp) 
{ 
    skapp.Obrazok = PrevodNaBajty(file); 
    var SkApp = new SkApp 
    { 
        Nazov = skapp.Nazov, 
        CategoryID = skapp.CategoryID, 
        Autor = skapp.Autor, 
        Obrazok = skapp.Obrazok 
    }; 
    db.SkAplikacie.Add(SkApp); 
    int i = db.SaveChanges(); 
    if (i == 1) 
    { 
        return 1; 
    } 
    else 
    { 
        return 0; 
    } 
 
} 
 
public byte[] PrevodNaBajty(HttpPostedFileBase image) 
{ 
    byte[] imageBytes = null; 
    BinaryReader reader = new BinaryReader(image.InputStream); 
    imageBytes = reader.ReadBytes((int)image.ContentLength); 
    return imageBytes; 
} 

Zostáva nahradiť editačné pole na stránke Views\SkApps\Create.cshtml: 



<div class="form-group"> 
    <div class="col-md-offset-2 col-md-10"> 
        <input type="submit" value="Create" class="btn btn-default" /> 
    </div> 
</div> 

 

 

Vytvorenie nového záznamu s možnosťou nahrania obrázku na server. 

Ak sa predpokladá možnosť výmeny obrázka za iný, podobným spôsobom je potrebné upraviť aj 
metódu kontroléra a stránku pre editovanie. 

V tejto fáze vymažte štyri záznamy v tabuľke SkApps, ktoré sem boli uložené pri inicializácii aplikácie 
vo fáze vytvárania databázových štruktúr a zadajte niekoľko záznamov aj z obrázkami. 

Zostáva finálna fáza – zobrazenie záznamov s obrázkami na stránke Index.cshtml. Aj v tomto prípade 
je potrebné najskôr pridať do kontroléra metódu. 

public ActionResult RetrieveImage(int id) 
{ 
    byte[] obrazok = DajObrazokDB(id); 
    if (obrazok != null) 
    { 
        return File(obrazok, "image/jpg"); 
    } 
    else 
    { 
        return null; 
    } 
 
} 
 
public byte[] DajObrazokDB(int Id) 
{ 
    var q = from temp in db.SkAplikacie where temp.ID == Id select temp.Obrazok; 
            byte[] obrazok = q.First(); 
    return obrazok; 
} 



Taktiež je potrebné zmeniť na stránke Index.cshtml fragment kódu pre zobrazenie obrázka. 

<td> 
     <img src="/SkApps/RetrieveImage/@item.ID" alt="" width=310 height=150 /> 
 
 </td> 

 

 

 

Zobrazenie záznamov s obrázkami. 

 

Umiestnenie aplikácie do cloudovej platformy Microsoft Azure 
Zatiaľ aplikácia beží lokálne vo vývojovom počítači a využíva IIS Express, ktorý je súčasťou vývojového 
prostredia. Ak chcete, aby aplikácia bola k dispozícii pre ostatných cez Internet, musíte ju nasadiť u 
poskytovateľa web hostingu. Po dôkladnom odladení aplikácie na lokálnom vývojárskom počítači je 
potrebné aplikáciu vrátane databázy a prípadne aj niektorých, alebo všetkých údajov v nej uložených 
premiestniť na webový server, ktorý podporuje vami použité technológie. Jedným z najvýhodnejších 
riešení je cloudová platforma Microsoft Azure. 

Skôr než pristúpime k umiestneniu ASP.NET MVC aplikácie do cloudu, je potrebné realizovať niekoľko 
prípravných úkonov, ktoré sa z väčšej časti týkajú pripojenia k zdroju údajov. 

Príprava aplikácie na migráciu do cloudu 
Najskôr budeme realizovať niekoľko drobných úprav v súbore Web.Config. Dajte do komentára  
sekciu <contexts>. Túto sekciu sme pridali z dôvodu naplnenia databázových tabuliek cvičnými 
údajmi.  



<!--<contexts> 
    <context type="SkAplikacie.DAL.SkAppsContext, SkAplikacie"> 
       <databaseInitializer type="SkAplikacie.DAL.InicializaciaUdajov, SkAplikacie" /> 
    </context> 
 </contexts>--> 

Pri vývoji novej aplikácie sa váš dátový model často mení, a zakaždým, keď sa zmení, tak nastavenie, 
ktoré sme dali do komentára pri každej zmene automaticky  odstránilo a znova vytvorilo databázu 
podľa upraveného dátového modelu. Tento spôsob vytvárania databázy nanovo pri zmenách 
dátového modelu funguje dobre v testovacej prevádzke, pokiaľ vám nezáleží na údajoch, ktoré do 
databázy pridávate. Naproti tomu v reálnej prevádzke sa tiež občas počíta s drobnými zmenami, ale 
po takejto zmene už nechcete prísť o všetky údaje napríklad pri pridaní nového atribútu. Preto je 
nevyhnutné namiesto rušenia a opätovného vytvárania databázy aktualizovať jej schému. 

Druhou úpravou v súbore Web.config bude zmena názvu lokálnej databázy. V našom príklade sme 
databázu premenovali na OdporucaneAplikacie2. To spôsobí vytvorenie novej databázy po migrácii 
aplikácie. 

<connectionStrings> 
    <add name="SkAppsContext" connectionString="Data Source=(LocalDb)\v11.0;Initial 
Catalog=OdporucaneAplikacie2;Integrated Security=SSPI;" 
providerName="System.Data.SqlClient" /> 
  </connectionStrings> 

 

Spustenie konzoly Package Manager. 

Do konzoly postupne zadajte príkazy: 

enable-migrations  

add-migration InitialCreate  



 

Spustenie príkazov pre migráciu databázy cez konzolu Package Manager. 

Príkaz enable-migrations vytvorí priečinok Migrations a v ňom súbor Configuration.cs, v ktorom si 
môžete upraviť konfiguráciu migrácie. Súbor obsahuje triedu Configuration. V metóde Seek je 
v komentári príklad kódu na vytvorenie testovacích údajov. 

internal sealed class Configuration : 
DbMigrationsConfiguration<SkAplikacie.DAL.SkAppsContext> 
{ 
    public Configuration() 
    { 
        AutomaticMigrationsEnabled = false; 
    } 
 
    protected override void Seed(SkAplikacie.DAL.SkAppsContext context) 
    { 
    { 
        //  This method will be called after migrating to the latest version. 
 
        //  You can use the DbSet<T>.AddOrUpdate() helper extension method  
        //  to avoid creating duplicate seed data. E.g. 
        // 
        //    context.People.AddOrUpdate( 
        //      p => p.FullName, 
        //      new Person { FullName = "Andrew Peters" }, 
        //      new Person { FullName = "Brice Lambson" }, 
        //      new Person { FullName = "Rowan Miller" } 
        //    ); 
        // 
    } 
} 

Následne pridajte do metódy Seek kód pre vloženie konkrétnych testovacích údajov, v našom prípade 

protected override void Seed(SkAplikacie.DAL.SkAppsContext context) 
{ 
    var zdroje = new List<Category> 
    { 
        new Category{CategoryID = 1, Nazov="Správy a počasie"}, 
        new Category{CategoryID = 2, Nazov="Hry"}, 
        new Category{CategoryID = 3, Nazov="Sociálne médiá a siete"}, 
        new Category{CategoryID = 4, Nazov="Zábava"}, 
        new Category{CategoryID = 5, Nazov="Podnikanie"}, 
        new Category{CategoryID = 6, Nazov="Vzdelávanie"}, 
        new Category{CategoryID = 7, Nazov="Knihy a referenčné materiály"}, 
        new Category{CategoryID = 8, Nazov="Nástroje"}, 
        new Category{CategoryID = 9, Nazov="Fotografie"}, 
        new Category{CategoryID = 10, Nazov="Hudba a video"}, 
        new Category{CategoryID = 11, Nazov="Športy"}, 
        new Category{CategoryID = 12, Nazov="Zdravie a kondícia"}, 
        new Category{CategoryID = 13, Nazov="Jedlo a pitie"}, 
        new Category{CategoryID = 14, Nazov="Životný štýl"}, 



        new Category{CategoryID = 15, Nazov="Nakupovanie"}, 
        new Category{CategoryID = 16, Nazov="Cestovanie"}, 
        new Category{CategoryID = 17, Nazov="Financie"}, 
        new Category{CategoryID = 18, Nazov="Produktivita"}, 
        new Category{CategoryID = 19, Nazov="Zabezpečenie"}, 
        new Category{CategoryID = 20, Nazov="Verejná správa"} 
    }; 
    zdroje.ForEach(s => context.Kategorie.AddOrUpdate (s)); 
    context.SaveChanges(); 
 
    var komunikacia = new List<SkApp> 
    { 
        new SkApp{Nazov="Zx Spectrum", CategoryID = 8, Autor="Lacko Luboslav"}, 
        new SkApp{Nazov="Slovenské aplikácie", CategoryID = 8, Autor="Lacko Luboslav"}, 
            new SkApp{Nazov="Rádio Expres", CategoryID = 4, Autor="Express"}, 
            new SkApp{Nazov="Flappy", CategoryID = 2, Autor="Lacko Luboslav"}, 
           
    }; 
        komunikacia.ForEach(s => context.SkAplikacie.AddOrUpdate (s)); 
        context.SaveChanges(); 
} 

V porovnaní s predchádzajúcim kódom pre naplnenie databázy testovacími údajmi je rozdiel 
v segmentoch kódu. 

zdroje.ForEach(s => context.Kategorie.AddOrUpdate (s)); 
 

Kde metóda Add() je nahradená metódou AddOrUpdate(). 

Príkaz add-migrationsInitialCreate vytvorí v priečinku Migrations súbor  v tvare 
datumcas_InitialCreate.cs, napríklad 201412071423462_InitialCreate.cs. 

namespace SkAplikacie.Migrations 
{ 
    using System; 
    using System.Data.Entity.Migrations; 
     
    public partial class InitialCreate : DbMigration 
    { 
        public override void Up() 
        { 
            CreateTable( 
                "dbo.Categories", 
                c => new 
                    { 
                        CategoryID = c.Int(nullable: false), 
                        Nazov = c.String(nullable: false, maxLength: 80), 
                    }) 
                .PrimaryKey(t => t.CategoryID); 
             
            CreateTable( 
                "dbo.SkApps", 
                c => new 
                    { 
                        ID = c.Int(nullable: false, identity: true), 
                        Nazov = c.String(nullable: false, maxLength: 80), 
                        CategoryID = c.Int(nullable: false), 
                        Autor = c.String(nullable: false, maxLength: 60), 
                        Obrazok = c.Binary(storeType: "image"), 
                    }) 
                .PrimaryKey(t => t.ID) 
                .ForeignKey("dbo.Categories", t => t.CategoryID, cascadeDelete: true) 
                .Index(t => t.CategoryID); 
             



        } 
         
        public override void Down() 
        { 
            DropForeignKey("dbo.SkApps", "CategoryID", "dbo.Categories"); 
            DropIndex("dbo.SkApps", new[] { "CategoryID" }); 
            DropTable("dbo.SkApps"); 
            DropTable("dbo.Categories"); 
        } 
    } 
}  

Teraz cez konzolu Package Manager zadajte príkaz: update-database. 

PM> update-database 
Specify the '-Verbose' flag to view the SQL statements being applied to the target 
database. 
Applying explicit migrations: [201412071423462_InitialCreate]. 
Applying explicit migration: 201412071423462_InitialCreate. 
Running Seed method. 

Týmto príkazom vytvoríte novú databázu. 

Na migráciu databázy využijeme metódu Code First Migrations. 

Vytvorenie objektu Website a SQL databázy vo Windows Azure 
Prostredníctvom nástroja Windows Azure Management Portal na adrese 
https://manage.windowsazure.com sa prihláste do svojho Azure konta. Postup vytvorenia Free trial 
konta je v prílohe č. 1. 

V priečinku WEBSITES kliknite na tlačidlo +NEW na lište v spodnej časti okna prehľadávača. 

 

Vytvorenie nového objektu typu Website. 

https://manage.windowsazure.com/


Aktivujte voľbu Custom Create. 

 

Vytvorenie nového objektu typu Website cez voľbu Custom Create. 

V dialógu New Web Site zadajte ako prvú adresu URL vašej aplikácie, pod ktorou bude dostupná na 
Internete. V poli Region si vyberte lokalitu – umiestnenie dátového centra v ktorom vaša aplikácia 
pobeží. V Európe sú dve lokality West Europe (Dublin) a North Europe (Amsterdam). 

V poli Database vyberte voľbu  Create a free 20 MB SQL database. Pokiaľ by ste potrebovali databázu 
s väčšou kapacitou, označili by ste voľbu Create a new SQL database, alebo voľbu Create a new 
MySQL database. Pri týchto voľbách je už databáza spoplatnená. 

Do poľa DB CONNECTION STRING NAME zadajte názov databázového kontextu vašej aplikácie. 
V našom prípade sme zadali SkAppsContext. 

 

Parametre pre vytvorenie objektu Website – prvý dialóg.  



Kliknutím na šípku v pravej dolnej časti dialógu sa posuniete na ďalší dialóg. Zadajte názov databázy, 
v našom prípade napríklad SkAplikacieDB. 

V poli Server vyberte voľbu New SQL Database server. Do polí LOGIN NAME a PASSWORD zadajte 
prístupové údaje pre správu databázy. Región pre databázový server zvoľte rovnaký, ako región pre 
hosťovanie webovej aplikácie. 

 

Parametre pre vytvorenie objektu Website – prvý dialóg. 

Potvrďte vytvorenie website s databázou. V priečinku WEBSITES môžete pozorovať priebeh 
vytvárania novej položky. 

 

Novo vytvorený objekt Website.  

Po vytvorení objektu kliknite na jeho položku. Zobrazí sa podrobná stránka k website. Aktivujte 
prepojenie Download the publish profile a uložte súbor s príponou .publishsettings. 



 

Novo vytvorený objekt Website.  

 

Migrácia ASP.NET MVC aplikácie  
Vo vývojovom prostredí Visual Studio 2013 v okne Solution Explorer aktivujte kontextové menu 
a kliknite na položku Publish. Zobrazí sa dialóg Publish Web. V poli Select a publish target vyberte 
voľbu Microsoft Azure Website. 



 

Dialóg Publish Web. 

V nasledujúcom dialógu vyberte voľbu Sign In a prihláste sa k vášmu Windows Azure kontu. Zo 
zoznamu v položke Existing Websites vyberte objekt vytvorený v predchádzajúcich krokoch.  

 

Výber website.  

V priečinku Connection, kliknite na tlačidlo Validate Connection. 



 

Dialóg Publish Web – priečinok Connection. 

V priečinku Settings označte voľbu Execute Code First Migrations. 

 

Dialóg Publish Web – priečinok Settings. 

V priečinku Preview kliknite na tlačidlo Start Preview. 



 

Dialóg Publish Web – priečinok Preview. 

Dostávame sa do finále. Kliknite na tlačidlo Publish. 

V nástroji Visual Studio v okne Output môžete sledovať priebeh publikovania aplikácie. Po úspešnom 
publikovaní sa aplikácia spustí v prehľadávači. 

Záver – výhody ASP.NET MVC 
Medzi hlavné výhody technológie ASP.NET MVC patrí striktné oddelenie dátového modelu od formy 
prezentácie a sústredenie kódu na manipuláciu s údajmi do samostatnej vrstvy objektov typu 
Controller. Takéto striktné oddelenie architektonických vrstiev aplikácie a zároveň vymedzenie ich 
pôsobnosti ocenia vývojári nielen pri tvorbe, ale hlavne pri údržbe aplikácií. 

Výhodou oddelenia prezentačnej vrstvy je aj možnosť rôznej formy prezentovania rovnakých údajov 
v závislosti od veľkosti obrazovky. Ilustrujeme to na príklade zobrazenia menu v stati venovanej 
vytvoreniu projektu cvičnej aplikácii, kde je menu na širších obrazovkách počítačov a tabletov radené 
horizontálne a na úzkych displejoch telefónov horizontálne. 

Kľúčovým faktorom je aj možnosť jednoduchého nasadenia aplikácie na server, či už vo webhostingu, 
alebo najjednoduchšie do cloudovej platformy Microsoft Azure. 

  



Príloha 1: Vytvorenie konta na platforme Microsoft Azure  
Vstupný bod do platformy je www.windowsazure.com. Môžete si vytvoriť skúšobné konto a počas 
jedného mesiaca máte k dispozícii na vyskúšanie ľubovoľné služby v objeme 150 EUR.  

Napriek tomu že máte garantované, že nebudete nič platiť, ani keď prekročíte mesačnú lehotu 
a neupracete po sebe, teda neodstránite publikované služby, je pri vytváraní skúšobného konta  
potrebné zadať ako povinný parameter číslo kreditnej karty. Kreditná karta v tomto prípade slúži 
výhradne na overenie vašej totožnosti a bude z nej stiahnutá maximálne suma 1 USD aby sa overilo, 
že karta funguje. Tieto peniaze sa vám následne na kartu vrátia. Dôvodom takéhoto postupu je, aby 
sa výpočtový a úložný potenciál týchto účtov nezneužíval na rôzne nekalé účely.  

 

Prepojenie Try for Free vás presmeruje na vytvorenie bezplatného skúšobného konta. 

Vývojári s predplatenou službou MSDN môžu využívať bezplatné konto počas celého trvania 
predplatného. Objem dostupných prostriedkov závisí od úrovne MSDN, ktoré máte predplatené. Nie 
je potrebné zadať žiadnu platobnú kartu, pričom aj pri tomto prístupe máte garantovanú nulovú 
platbu. Ak vyčerpáte pridelené limity, služba bude zvyšok mesiaca obmedzená. Predplatné MSDN 
získavajú v programe BizSpark aj vývojárske „startupy“, ktoré si tiež môžu aktivovať Azure benefit bez 
platobnej karty a môžu ho používať dokonca aj na produkčné účely. Vstupný bod do vášho Azure účtu 
je https://manage.windowsazure.com/. 

    @Html.LabelFor(model => model.Obrazok, htmlAttributes:  
       new { @class = "control-label col-md-2" }) 
       <div class="col-md-10"> 
           @Html.EditorFor(model => model.Obrazok, new { htmlAttributes =  
              new { @class = "form-control" } }) 
           @Html.ValidationMessageFor(model => model.Obrazok, "",  
              new { @class = "text-danger" }) 
       </div> 
</div> 

nahraďte kódom: 

<div class="form-group"> 
    @Html.LabelFor(model => model.Obrazok, new { @class = "control-label col-md-2" }) 
    <div class="col-md-10"> 
        <input name="Image" type="file" /> 
        @Html.ValidationMessageFor(model => model.Obrazok) 
    </div> 
</div> 

V kontroléri – v súbore Controllers\SkAppsController.cs zmeňte kód metódy.  

http://www.windowsazure.com/
http://www.bizspark.com/
https://manage.windowsazure.com/


Príloha 2: Stručný prehľad Razor syntaxe  
Razor je syntaktický predpis pre vkladanie kódu, ktorý sa vykonáva na serveri do webovej stránky. 
Kód bežiaci na serveri môže dynamicky vytvárať obsah interpretovaný vizuálne v klientovom 
prehľadávači webových stránok.  
Stránky obsahujúce Razor kód majú špeciálnu príponu v závislosti od použitého programovacieho 
jazyka:  

• cshtml – pre programovací jazyk C#,  

• vbhtml – pre programovací jazyk VisualBasic.  
 
Ak server spracováva stránky s týmito príponami, spustí kód, ktorý je označený syntaxou Razor a 
potom pošle výsledok na stránku do prehľadávača.  
Razor je z hľadiska architektúry situovaný nad vrstvami .NET Framework a ASP.NET. 
 
Nový typ stránok s Razor syntaxou s príponami (.cshtml resp. vbhtml) je možné na serveri 
kompilovať priamo, bez nutnosti prechodu cez ASP.NET runtime.  
 
Razor výrazy sa začínajú znakom @, za ktorým môže nasledovať jednoriadkový výraz, alebo 
viacriadkový blok kódu @{}v zložených zátvorkách. 
  
@{ var nCislo = 49; }  
@{ var sText = "Ahoj"; }  

 
Ako uvidíte v príklade, Razor premenné začínajúce znakom @ môžu byť kdekoľvek v HTML kóde:  
<p>Hodnota číselnej premennej je: @nCislo </p>  
<p>Text v textovom reťazci je: @sText</p>  

 
Blok kódu v zložených zátvorkách:  
@{  
   var sPozdrav = "Ahojte všetci!";  
   var dtDen = DateTime.Now.DayOfWeek;  
   var sOznam = sPozdrav + " Dnes je: " + dtDen;  
}  
<p>Oznam: @sOznam</p>  

 
Vo vnútri bloku kódu je potrebné oddeľovať jednotlivé príkazy bodkočiarkou.  
 
Vo vnútri Razor kódu môžete používať HTML tagy, napríklad:  
 
@if(IsPost)  
{  
   <p>Ahoj už sa poznáme teraz je: @DateTime.Now a na túto  
   stránku ste prišli cez postback!</p> 
}  
else  
{  
   <p>Ahoj, si tu prvý krát, teraz je: <br /></p> @DateTime.Now  
}  

 
Komentáre  
K dobrým zvykom úspešných programátorov patrí komentovanie jednotlivých blokov kódu, aby ste 
mohli aj po niekoľkých mesiacoch nadviazať na svoju prácu. Komentovanie kódu je taktiež nutným 
predpokladom tímovej spolupráce viacerých ľudí nad jedným projektom. Razor syntax umožňuje 
používať jednoriadkové a viacriadkové komentáre.  
 
 



Jednoriadkový komentár:  
 
@* Jednoriadkový komentár. *@  

 
Viacriadkový komentár:  
 
@*  
Viacriadkový komentár.  
druhý riadok.  
*@  

 
Vo vnútri Razor blokov je možné využívať pre komentár syntax príslušného programovacieho jazyka:  
 
@{  
     // jednoriadkový komentár.  
     var nPocet = 33;  
     /* Viacriadkový komentár  
        Podľa syntaxe programovacieho jazyka C#. */  
}  

 
Používanie premenných  
Do premenných serverového kódu sa môžu ukladať rôzne dočasné údaje a takto je možné prekonať 
jednu z najväčších nevýhod HTML protokolu – bezstavovosť. Premenné môžu byť rôznych typov, 
číselné, textové, dátumové... napríklad:  
 
@{ var nCislo = 49; }  
@{ var sText = "Ahoj"; }  
@{ var dtAktRok = DateTime.Now.Year; }  
 

Razor syntax v programovacom jazyku C# rozlišuje veľké a malé písmená, takže nasledujúci kód 
vytvorí dve rôzne premenné:  
 
@{  
    var NazovProduktu = "Mydlo";  
    var nazovProduktu = "Mydlo";  
} 
  

Razor syntax v programovacom jazyku VisualBasic veľké a malé písmená nerozlišuje.  
 
Cyklus  
Pre vykonávanie opakovaných činností slúži cyklus, pričom v každej iterácii môže byť činnosť 
modifikovaná napríklad aktuálnou hodnotou riadiacej premennej cyklu. V príklade sa hodnotou tejto 
premennej riadi veľkosť fontu.  
 
@for(var i = 10; i < 17; i++)  
{  
   <p style="font-size: @(i + "pt")">Veľkosť fontu tohoto textu: @i</p>  
}  
 

Vetvenie kódu na základe podmienky  
Základnou programovou konštrukciou pre dynamiku aplikácie je podmienka, na základe jej 
vyhodnotenia sa program následne vetví. Najjednoduchšie sa podmienka vytvorí pomocou príkazu if. 
Napríklad:  
 
@{  

var bDatum = false;  
if(bDatum)  
{  
   @DateTime.Today;  



}  
else  
{  
   <text>- - -</text>  
}  

}  
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