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Charakteristika praktických cvičení zo série „Od študentov pre študentov“ 

 

Sme presvedčení o tom, že keď inteligentní mladí ľudia ovládnu najmodernejšie počítačové 

technológie súčasnosti, ich tvorivý potenciál je vskutku nekonečný. Primárnym cieľom iniciatívy, ktorá 

stojí za sériou praktických cvičení „Od študentov pre študentov“, je maximalizácia hodnôt ľudských 

kapitálov študentov ako hlavných členov akademických komunít. Praktické cvičenia zo série „Od 

študentov pre študentov“ umožňujú študentom využiť ich existujúce teoretické znalosti, pričom 

efektívnym spôsobom predvádzajú, ako možno tieto znalosti s výhodou uplatniť pri vývoji atraktívnych 

počítačových aplikácií v rôznych programovacích jazykoch (C, C++, C++/CLI, C#, Visual Basic, F#). 

Budeme nesmierne šťastní, keď sa našim praktickým cvičeniam podarí u študentov prebudiť a naplno 

rozvinúť záujem o programovanie a vývoj počítačového softvéru. Veríme, že čím viac sofistikovaných IT 

odborníkov vychováme, tým viac budeme môcť spoločnými silami urobiť všetko pre to, aby sa z tohto 

sveta stalo lepšie miesto pre život. 
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Vývoj internetovej aplikácie  

v jazykoch C# a Visual Basic 
Cieľové publikum: študenti s pokročilou proficienciou v jazykoch C# a Visual Basic  

Vedomostná náročnosť:  

Časová náročnosť: 1 hodina a 45 minút 

Programovacie jazyky: C# (vo verzii 4.0), Visual Basic (vo verzii 2010). 

Vývojové prostredia: Visual Web Developer 2010 Express  

Operačné systémy: Windows 7, Windows Vista, Windows XP 

Technológie: bázová knižnica tried (BCL) 

 

V tomto praktickom cvičení sa čitatelia dozvedia, ako vytvoriť jednoduchú internetovú aplikáciu 

v programovacích jazykoch C# a Visual Basic. Zhotovená internetová aplikácia pôsobí ako matematická 

hra, v ktorej počítač predkladá používateľovi matematické príklady. Okrem spomínaných 

programovacích jazykov využíva praktické cvičenie technológie ASP.NET  a AJAX v aktuálne najnovších 

verziách.  Pri návrhu a implementácii internetovej aplikácie bolo použité vývojové prostredie produktu 

Microsoft Visual Web Developer 2010 Express. Praktické cvičenie je primárne určené pre študentov, 

ktorí vedia objektovo programovať v jazyku C#, resp. v jazyku Visual Basic.   
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1 Úvod do ASP.NET 4.0 

 

ASP.NET je súčasťou vývojovej platformy .NET Framework, ktorá umožňuje vývojárom vytvárať bohaté 

a interaktívne internetové aplikácie. Táto technológia si zachováva spätnú kompatibilitu s jej 

predošlými verziami a prichádza s novými vylepšenými súčasťami. Programovať distribuované 

aplikácie možno v jazykoch C# 4.0 a Visual Basic 2010. 

 

Používanie zmienených programovacích jazykov (namiesto skriptovacích jazykov) má nezanedbateľnú 

výhodu, ktorou je serverový objektový model. ASP.NET poskytuje prístup ku všetkým ovládacím 

prvkom ako k objektom a využíva pri tom bohaté používateľské prostredie. Z pohľadu objektovo 

orientovaného programovania sa dá povedať, že ASP.NET internetové stránky predstavujú 

používateľsky deklarované odkazové dátové typy – triedy. 

 

Už od ASP.NET 2.0 sa celá technológia zameriavala na produktivitu vývojárov, správu, riadenie, 

výkonnosť a v neposlednom rade aj na škálovateľnosť. To znamená, že vznikajú nové prvky 

a vylepšenia, ktoré uľahčujú prácu vývojárom a umožňujú im vytvoriť výkonnú a konfigurovateľnú 

aplikáciu. 

 

K aktuálnym prvkom ASP.NET 4.0 patrí napríklad integrácia ADO.NET Entity Framework pre 

jednoduchšiu prácu s databázami. Ďalším príkladom je implementácia jQuerry, ktorým možno pridať 

interaktivitu stránke, pričom táto súčasť pracuje na strane klienta a podporuje JavaScript. 

V neposlednom rade sem rovnako patrí aj technológia AJAX (čo je akronym pre Asynchronous 

JavaScript And XML). Vďaka nej vieme vytvárať interaktívny a pohotovo sa meniaci obsah na 

internetovej stránke bez toho, aby sa táto stránka musela celá obnovovať.
 
 

 

Medzi ďalšie inovácie patrí lepší prístup ku škálovaniu webovskej aplikácie. Pri veľkých záťažiach 

a narastajúcich požiadavkách na server má vývojár možnosť takéto frekventovane navštevované 

stránky uložiť do pamäte na serveri. Naopak, stránky s nízkou návštevnosťou môžeme serializovať 

a uložiť na disk, prípadne aj do databázy. Dochádza tak k šetreniu pamäte a tiež sú zaznamenateľné 

rýchlejšie odozvy zo strany servera. 

 

 

1.1 Spôsob fungovania ASP.NET 4.0 

 

Internetová aplikácia je spravidla zložená z niekoľkých internetových stránok, ktoré sú uložené na 

výkonnom zariadení - serveri. Stránky sa zobrazujú používateľom na základe požiadaviek, ktoré 

odosiela ich internetový prehliadač – klient. Požiadavky smerujú na server a ten vráti odozvu. Opísaný 

model sa nazýva klient-server a používa sa najmä na prehliadanie internetu, pričom ako komunikačný 

jazyk slúži HTML. Obr. 1.1 znázorňuje postup odosielania a príjmania požiadaviek medzi klientom a 

serverom. 
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Obr. 1.1: Komunikácia medzi klientom a serverom 

 

Dôležité: Klient a server nie sú fyzické (hardvérové) zariadenia, ide o softvérové 

procesy. To znamená, že serverom je proces, ktorý pri vysokých záťažiach môže bežať 

súčasne na viacerých fyzických zariadeniach. Funkciu klienta plní internetový 

prehliadač, ktorý vystupuje ako proces spustený v operačnom systéme.  

 

ASP.NET internetová stránka je zložená z bežného textu, serverových ovládacích prvkov a iných súčastí 

viditeľných pre používateľa. Inštancie týchto ovládacích prvkov tvoria popredie stránky. To, čo 

používateľ nevidí, je funkcionalita inštancií ovládacích prvkov, ktoré sú naprogramované pomocou 

jedného zo známych programovacích jazykov (C# alebo Visual Basic). O výkonnom programovom 

kóde hovoríme ako o pozadí stránky. Keď klient odošle požiadavku na stránku, behové prostredie 

ASP.NET preloží kód príslušnej triedy do jazyka MSIL. Trieda nesie názov stránky a je uložená v súbore, 

ktorý sa nachádza v špeciálnom priečinku App_Data. Jazyk MSIL je čitateľný pre behové prostredie 

platformy .NET. Výsledkom prekladu je jeden alebo viac súborov DLL, ktoré sú uložené na disku 

s podporou svojej recyklácie. Recyklačný proces je prínosný, pretože pri opakovanom odoslání 

požiadavky na stránku, ktorá sa nezmenila, nedochádza znova k jej prekladu, ale na sformulovanie 

odpovede vo forme HTML je použitý už hotový súbor DLL z predchádzajúceho prekladu. 

 

 

1.2 Technológia ASP.NET AJAX 

 

Aby sme vedeli zdôvodniť úmysel nasadenia technológie AJAX, musíme sa najskôr zoznámiť 

s termínmi tučný klient a tenký klient. 

 

Aplikácie na štýl tučného klienta majú formu spustiteľného kódu spúšťaného koncovými používateľmi 

v rámci ich prostredia, a to bez ďalších závislostí (napr. na internetovom spojení a pod.). Jedna 

z technológií, ktorá nám umožňuje budovať takéto aplikácie, je Windows Forms. Výhodou tučného 

klienta je rýchla odozva na požiadavky používateľa. Nevýhodou je ťažkopádnejšia aktualizácia 

a implementácia vybraných produktových inovácií. 

 

Aplikácie ako tenký klient môžeme vytvoriť vďaka technológii ASP.NET. Spracovanie takejto aplikácie 

prebieha z jedného miesta (server) a výsledok je odoslaný vo forme HTML prehliadaču (klient). Medzi 
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výhody patrí rýchlejšia a efektívnejšia aktualizácia. To znamená, že zmeny v aplikácii uvidia okamžite 

všetci jej používatelia. K nevýhodám môžeme zaradiť pomalšiu odozvu pri spracúvaní požiadaviek. 

Dôvodom je, že takmer pri každej interakcii so stránkou (napr. stisnutie tlačidla či aktivácia voľby) je 

vytváraná nová inštancia stránky (obnoví sa obsah celej stránky, alebo sa načíta stránka nová). 

 

 

Obr. 1.2: Porovnanie AJAX spracovania s bežným spracovaním 

 

Technológia AJAX dokáže minimalizovať rozdiely medzi tenkým a tučným klientom. Na strane klienta 

je uložená knižnica jazyka JavaScript, ktorá sa postará o vyslanie asynchrónnej požiadavky na stranu 

servera. To sa deje vtedy, keď je možné odoslať požiadavku a získať odpoveď len pre časť stránky (obr. 

1.2). Zo strany servera prichádza asynchrónna odpoveď, ktorú dokáže klient vďaka knižnici JavaScript 

spracovať. Dochádza tak k plynulému behu stránky, keďže nie je potrebné načítať kód celej stránky, 

ale len jej konkrétnu časť. 

 

 

2 Požiadavky na internetovú aplikáciu 

 

Pri tvorbe internetovej aplikácie sme si stanovili tieto funkčné požiadavky: 

 

1. Vývojové prostredie Visual Web Developer 2010 Express a využitie technológie ASP.NET 4.0. 

2. Algoritmus, ktorý bude zapísaný v jazykoch C# a Visual Basic, bude slúžiť na generovanie 

matematických príkladov. 

3. Použitie technológie AJAX na dynamické obnovenie časti stránky, využitie ukazovateľa času. 

4. Publikovanie aplikácie na internet pomocou jej nahrania na free-hostingový server. 

 

 

2.1 Stránka aplikácie a jej dynamicky zobrazované časti 

 

Aplikácia má obsahovať stránku s matematickou hrou. Túto stránku rozložíme na 3 časti. Tieto časti 

podľa potreby dynamicky zobrazíme, alebo skryjeme. Na obr. 2.1 sa nachádza tematický obsah častí 
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stránky a ich vzájomná nadväznosť. Aplikácia bude spustená, keď používateľ zadá jej URL adresu do 

svojho prehliadača a ukončená, keď zavrie prehliadač, alebo zadá inú URL adresu. 

 

 

Obr. 2.1: Stránka aplikácie a jej prepojené časti 

 

 

2.2 Formát vygenerovaného matematického príkladu 

 

Vygenerovaný matematický príklad bude slúžiť na odskúšanie matematických vedomostí zo sčítania 

a odčítania. Bude obsahovať meniace sa dve, najviac 2-ciferné čísla, a meniace sa znamienko plus 

a mínus. Hľadaným výsledkom môže byť aj záporné číslo. 

 

 

3 Implementácia internetovej aplikácie 

 

Matematická hra vložená do internetovej aplikácie umožní používateľovi vykonať nasledujúce akcie: 

 

 Vybrať si vstupné hodnoty ako je počet príkladov a úroveň obtiažnosti. Úrovňou obtiažnosti si 

používateľ určí čas na vyriešenie príkladu, ktorý sa mu bude odpočítavať, a to podľa tohto 

predpisu: 

 

o  Pri nízkej obtiažnosti je čas na riešenie príkladu 30 s. 

o  Pri strednej obtiažnosti je čas na riešenie príkladu 20 s. 

o  Pri vysokej obtiažnosti je čas na riešenie príkladu 10 s. 

 

 Zadať výsledok vygenerovaného matematického príkladu a svoju odpoveď potvrdiť stlačením 

klávesu Enter, stlačením tlačidla, alebo počkatím na vypršanie časového limitu. 

 

 Prezrieť si počet správnych odpovedí ako aj výsledné hodnotenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránka aplikácie 

1. Vstupné parametre 

2.  Vygenerovaný príklad 

3.  Hodnotenie 
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3.1 Založenie nového projektu internetovej aplikácie  

 

Nový projekt internetovej aplikácie vytvoríme týmto spôsobom: 

 

1. Na hlavnej stránke Start Page klikneme na položku New Project.  

2. V rovnomennom dialógovom okne označíme v stromovej štruktúre Installed Templates 

v záložke Visual C# (alebo Visual Basic) položku Web. 

3. Vyberieme projektovú šablónu ASP.NET Web Application. 

4. Do textového poľa Name zapíšeme názov aplikácie.  

5. Do textového poľa Location zadáme umiestnenie aplikácie.  

6. Uskutočnené zmeny potvrdíme stlačením tlačidla OK (obr. 3.1). 

 

 

Obr. 3.1: Založenej nového projektu internetovej aplikácie v jazyku C# 

 

 

3.2 Príprava prostredia pre internetovú stránku  

 

Po založení nového projektu internetovej aplikácie sa nám otvorí okno návrhára s úvodnou stránkou 

Default.aspx (obr. 3.2), ktorá sa pri spustení aplikácie zobrazí používateľovi v prehliadači.  

 

 

Obr. 3.2: Okno návrhára s úvodnou stránkou Default.aspx 
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Každú ASP.NET internetovú stránku (označovanú aspx, podľa jej koncovky) vieme navrhnúť buď 

pomocou kódu (záložka Source), alebo vizuálnym programovaním (záložka Design), či kombináciou 

oboch spomenutých možností (záložka Split). 

 

Vo všeobecnosti platí, že pri dizajnovaní stránky v okne návrhára produktu Visual Web Developer 2010 

Express máme možnosť vkladať do aspx stránky text, serverové ASP.NET ovládacie prvky (zo súpravy 

nástrojov Toolbox), príkazy jazyka HTML a, samozrejme, zdrojový kód napísaný v jazykoch C# alebo 

Visual Basic. 

 

Ak chceme stránku zobraziť v prehliadači (F5), ten na náš pokyn odošle požiadavku na ASP.NET 

Development Server, ktorý spracuje aspx stránku a jej patriaci kód (aspx.cs alebo aspx.vb). Server 

následne sformuluje odpoveď vo forme jazyka HTML pre prehliadač, ktorý ho vie prečítať a zobraziť. 

 

Ak naša stránka obsahuje serverové ovládacie prvky (ako napríklad tlačidlo), s ich interakciou dáme do 

činnosti proces servera, ktorý spracuje požiadavku podľa aplikačnej logiky, ktorú sme tomuto 

ovládaciemu prvku pridelili.  

 

Dôležité: Kód stránky v záložke Source nie je zhodný s tým, ktorý sa nám zobrazí 

v prehliadači. Môžeme sa o tom presvedčiť tak, že si v našom prehliadači prezrieme 

zdrojový kód stránky. 

 

Pri návrhu stránky väčšinou rozdeľujeme na regióny ako je hlavička, päta, okraje a telo. To, čo sa na 

stránkach nemení, je ich hlavička a päta, prípadne aj navigácia pomocou ponúk. Na zachovanie 

rovnakého globálneho vzhľadu aspx stránok použijeme špeciálny druh šablónovej stránky 

s projektovým názvom Master Page, s ktorou majú aspx stránky vytvorené prepojenie. Takto 

pozmeníme vzhľad všetkých aspx stránok naraz. V tomto momente máme uvedenú generickú 

šablónovú stránku už vytvorenú. Je uložená v súbore s názvom Site.Master. Úprave tejto stránky sa 

budeme venovať neskôr. 

 

 

3.2.1 Pridanie novej internetovej stránky do projektu 

 

V nasledujúcom postupe sa budeme zaoberať vytvorením novej aspx stránky s projektovým názvom 

Web Form, ktorá bude používať už hotovú šablónu Site.Master. 

 

1. V podokne Solution Explorer klikneme na názov projektu pravým tlačidlom. Z ponuky 

vyberieme možnosť Add  New Item (obr. 3.3). 
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Obr. 3.3: Podokno Solution Explorer s otvorenou kontextovou ponukou 

 

2. V rovnomennom dialógovom okne označíme v stromovej štruktúre Installed Templates 

v záložke Visual C# (alebo Visual Basic) položku Web. 

 

3. Zo zoznamu vyberieme projektovú šablónu Web Form Using Master Page, v textovom poli 

Name zmeníme pomenovanie na Hra.aspx a pokračujeme slačením tlačidla Add (obr. 3.4). 

 

 

Obr. 3.4: Pridanie novej projektovej šablóny Web Form using a Master Page   

do projektu internetovej aplikácie 

 

4. Otvorí sa nám dialógové okno Select a Master Page, v ktorom vyberieme šablónu 

Site.Master a akciu potvrdíme stlačením tlačidla OK. 

 

 

3.2.2 Vytvorenie nového odkazu do menu navigácie 

 

Teraz si ukážeme, ako na našu novú aspx stránku vložíme prepojenie do hotovej menu navigácie, ktorá 

je umiestnená v šablóne Site.Master. 

 

1. Cez podokno Solution Explorer si otvoríme dvojkliknutím projektovú šablónu s názvom 

Site.Master. 

2. Po jej otvorení sa preklikneme do režimu návrhu Design. 

3. Najprv klikneme na objekt NavigationMenu (s tlačidlami Home a About), potom klikneme na 

symbol šípky umiestnený na pravej strane tejto navigácie. 
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4. Z ponúkaného kontextového okna Menu Tasks vyberieme možnost Edit Menu Items (obr. 

3.5). 

 

 

Obr. 3.5: Otvorené kontextové okno Menu Tasks 

 

5. Z ponuky umiestnenej v ľavej hornej časti okna Menu Item Editor vyberieme prvú možnosť 

Add a root item. 

6. Novo vytvorenému objektu upravíme vlastnosť Text na hodnotu Hra.  

7. Klikneme na vlastnosť NavigateUrl a vzápätí na tlačidlo s tromi bodkami (obr. 3.6). 

 

 

Obr. 3.6: Okno Menu Item Editor a vlastnosť NavigateUrl 

 

8. Otvorí sa nám okno Select URL. V ňom vyberieme stránku, ktorú sme vytvorili 

v predchádzajúcom postupe. Stránke sme pridelili názov Hra.aspx. Akciu potvrdíme a všetky 

okná pozatvárame stisnutím tlačidiel OK. 

 

Týmto postupom sme získali v menu navigácie novú položku s názvom Hra.  

 

 

3.3 Naprogramovanie internetovej stránky  

 

Najprv sa budeme venovať vizuálnemu návrhu stránky (tomu, čo používateľ uvidí), pridaniu textu 

a serverových ovládacích prvkov (čiže ASP.NET objektov). Potom sa pustíme do „skutočného“ 

programovania, v rámci ktorého priradíme týmto objektom želanú funkcionalitu.  

 

Prvým krokom je otvorenie našej stránky Hra.aspx v režime Design (túto akciu vykonáme pomocou 

podokna Solution Explorer). 
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3.3.1 Vizuálne naprogramovanie popredia internetovej aplikácie 

 

Hotové riešenie aj s vyznačenými ohraničeniami, ktoré sú získané z objektov tried Panel 

a UpdatePanel, sa nachádza na obr. 3.7. K riešeniu sa dostaneme týmto spôsobom: 

 

1. Zo súpravy nástrojov Toolbox vyberieme AJAX prvok triedy UpdatePanel a presunieme ho na 

stránku do oblasti MainContent. Vytvoríme tak ohraničený priestor, do ktorého budeme 

vkladať všetky nasledujúce objekty. 

 

 

Obr. 3.7: Hotová stránka Hra.aspx s vyznačenými ohraničeniami Panel a UpdatePanel 

 

2. Zostrojený objekt premenujeme z UpdatePanel1 na UpdatePanelMain. Túto akciu budeme 

aplikovať aj na zostávajúce objekty, pričom ako pomôcky nám poslúžia komentáre uvedené na 

sprievodných obrázkoch. 

 

3. Na stránku vložíme objekt triedy ScriptManager (s implicitne zvoleným identifikátorom 

ScriptManager1). Tento objekt je potrebný na správne fungovanie súčastí triedy 

UpdatePanel a technológie AJAX. 

 

asp:UpdatePanel# 

UpdatePanelMain 

asp:UpdatePanel# 

UpdatePanelTime 

asp:Panel# 

PanelVstup 

asp:Panel# 

PanelHra 

asp:Panel# 

PanelHodnotenie 

 



Vývoj internetovej aplikácie v jazykoch C# a Visual Basic 

 

12 

 

4. Pod objekt ScriptManager1 umiestníme kontajnerový objekt triedy Panel (premenujeme ho 

však na PanelVstup). 

 

5. Do objektu PanelVstup vpíšeme text, umiestnime 6 prepínačov (objektov triedy RadioButton) 

a 1 tlačidlo (objekt triedy Button). Všetkým týmto prvkom zmeníme štandardné pomenovanie. 

Viac informácií poskytuje obr. 3.8. 

 

 

 

Obr. 3.8: Rozmiestnenie a pomenovanie objektov umiestnených v objekte PanelVstup 

 

6. Nové vlastnosti doteraz vložených objektov nastavíme (v podokne Properties) podľa tab. 3.1. 

 

Objekt Vlastnosť Nová hodnota 

UpdatePanelMain UpdateMode Conditional 

rbtnNizka GroupName 

Checked 

Text 

Obtiaznost 

True 

Nízka 

rbtnStredna GroupName 

Text 

Obtiaznost 

Stredná 

rbtnVysoká GroupName 

Text 

Obtiaznost 

Vysoká 

rbtn10 GroupName 

Checked 

Text 

PocetPrikladov 

True 

10 

rbtn15 GroupName 

Text 

PocetPrikladov 

15 

rbtn20 GroupName 

Text 

PocetPrikladov 

20 

btnStart Text Štart 

Tab. 3.1: Upravené vlastnosti UpdatePanelMain a objektov v PanelVstup 

 

7. Pod kontajnerový prvok PanelVstup vložíme nový PanelHra, do ktorého vložíme text (podľa 

obr. 3.9), 2 opisné objekty lblCisloPrikladu, lblZadanie, 1 textový objekt triedy TextBox 

(txtVysledok), vedľa neho tlačidlo btnOK a pod ne kontajnerový prvok s menom 

UpdatePanelTime. 

 

rbtnStredna 

rbtnVysoka 

rbtn20 

rbtn15 

rbtnNizka 

rbtn10 

btnStart 
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Dôležité: Ak pod objektom PanelVstup nemáme voľnú medzeru, spravíme ju 

za objektom ScriptManager1. Potom objekt PanelVstup presunieme 

smerom hore. Podobný efekt docielime, keď v záložke Source vložíme príkaz 

nového riadka <br/> za ukončovací príkaz </asp:Panel>. Výsledok môžeme 

skontrolovať ihneď po návrate do režimu Design. 

 

8. Do objektu UpdatePanelTime vpíšeme text, vložíme jeden opisný objekt lblCas a AJAX 

doplnok, ktorým je časovač Timer (Timer1). 

9. Pod objekt UpdatePanelTime, no stále do kontajnerového objektu PanelHra, vložíme ešte 

jedno tlačidlo btnEnd. 

 

 

Obr. 3.9: Rozmiestnenie a pomenovanie objektov v PanelHra 

 

10. Podľa tab. 3.2 upravíme vlastnosti novo vytvorených objektov: 

 

Objekt Vlastnosť Nová hodnota 

PanelHra DefaultButton 

Visible 

btnOK 

False 

txtVysledok Width 60px 

btnOK Text OK 

Timer1 Enabled 

Interval 

False 

1000 

btnEnd Text Ukonči 

Tab 3.2: Upravené vlastnosti prvku PanelHra a jemu patriacich objektov 

 

11. Pod objekt PanelHra situujeme ďalší objekt s názvom PanelHodnotenie. Pri vkladaní textu 

a objektov nám pomôže obr. 3.10. Naša nová súčasť bude obsahovať okrem bežného textu 4 

opisné objekty lblPocetCelkovo, lblPocetSpravnych, lblPercento, lblZnamka a 1 tlačidlo 

btnNovaHra. 

 

lblCisloPrikladu 

txtVysledok 

btnOK 

lblCas 

lblZadanie 

updatePanelTim

e 

timer1 

btnEnd 
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Obr. 3.10: Rozmiestnenie a pomenovanie objektov v objekte PanelHodnotenie 

 

12. Podľa tab. 3.3 upravíme hodnoty objektov: 

 

Objekt Vlastnosť Nová hodnota 

PanelHodnotenie Visible False 

btnNovaHra Text Nová hra 

Tab. 3.3: Upravené vlastnosti prvkov PanelHodnotenie a btnNovaHra 

 

 

3.3.2 Naprogramovanie pozadia internetovej aplikácie 

 

Teraz sa pustíme do kódovej časti stránky, aby sme vloženým objektom implementovali požadovanú 

funkcionalitu. V ďalšom texte budeme zdrojový kód uvádzať pre oba zvolené programovacie jazyky  

C# a Visual Basic.  

 

V tejto chvíli by sme mali mať hotový vizuálny návrh stránky Hra.aspx a otvoreného vizuálneho 

návrhára v režime Design. 

 

Pokračujeme podľa nasledujúceho postupu: 

 

1. Dvakrát klikneme na tlačidlo btnStart. 

2. Otvorí sa nové okno editora zdrojového kódu. Môžeme si všimnúť, že sa nachádzame v triede 

a je pre nás vytvorená metóda btnStart_Click. Jej obsahom bude kód, ktorý bude spracovaný 

vtedy, keď používateľ klikne na tlačidlo btnStart. 

 

Poznámka: Okno editora zdrojového kódu môžeme otvoriť aj tak, že 

v podokne Solution Explorer klikneme pravým tlačidlom na súbor 

s označením Hra.aspx. Zo zobrazenej kontextovej ponuky vyberieme možnosť 

View Code. 

 

3. Do metódy Page_Load vložíme kód, ktorý bude spustený pri prvom otvorení alebo 

opakovanom obnovení stránky. Budeme chcieť, aby textové pole získalo automaticky 

zameranie. Do tela metódy Page_Load preto vložíme nasledujúci príkaz. 

 

 

 

 

 

lblPocetSpravnych 

lblPercento 

lblZnamka 

lblPocetCelkovo 

btnNovaHra 



Vývoj internetovej aplikácie v jazykoch C# a Visual Basic 

 

15 

 

Zdrojový kód jazyka C#: 

 

protected void Page_Load(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
    // Zameranie sa na textové pole, v ktorom používateľ vypĺňa výsledok. 
    ScriptManager1.SetFocus(txtVysledok); 
} 

 

Zdrojový kód jazyka Visual Basic: 

 

Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As  
                        System.EventArgs) Handles Me.Load 
    'Zameranie sa na textové pole, v ktorom používateľ vypĺňa výsledok. 
    ScriptManager1.SetFocus(txtVysledok) 
End Sub 

 

Na nasmerovanie kurzora do textového poľa pri každom obnovení stránky bude slúžiť metóda 

SetFocus objektu ScriptManager1. 

 

4. Pred definíciu metódy Page_Load vložíme statické (zdieľané) premenné. 

 

Zdrojový kód jazyka C#: 

 

static int celkovyCas, cas; 
static int pocetPrikladov, pocetSpravnych; 
static int vysledok; 

 

Zdrojový kód jazyka Visual Basic: 

 

Shared celkovyCas, cas As Integer 
Shared pocetPrikladov, pocetSpravnych As Integer 
Shared vysledok As Integer 

 

Celočíselné premenné budú existovať po celý čas spracovania aplikácie a pri jej prvom 

spustení budú inicializované nulami. Počas behu aplikácie sú premenné postupne naplňané 

dátami, ktoré sú z nich v prípade potreby získavané. 

 

5. Za metódou Page_Load vytvoríme vlastnú metódu na generovanie príkladov.  

 

Zdrojový kód jazyka C#: 

 

public string GenerujPriklad() 
{ 
    int cislo1; 
    int cislo2; 
    int typZnamienka; 
    string[] znamienko = new string[] {"+", "-"}; 
    string rovnica; 
 
    Random nahodneCislo = new Random(); // Generovanie náhodných čísel. 
    cislo1 = nahodneCislo.Next(1, 100); 
    cislo2 = nahodneCislo.Next(1, 100); 
    typZnamienka = nahodneCislo.Next(0, 2); 
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    // Uloženie správneho výsledku. 
    if (typZnamienka == 0) vysledok = cislo1 + cislo2; 
    else vysledok = cislo1 - cislo2;    
    // Uloženie zadania príkladu a jeho vrátenie. 
    rovnica = (string) (cislo1.ToString() + " " + znamienko[typZnamienka]  
    + " " + cislo2.ToString()); 
    return rovnica; 
} 

 

Zdrojový kód jazyka Visual Basic: 

 

Public Function GenerujPriklad() As String 
    Dim cislo1, cislo2, typZnamienka As Integer 
    Dim znamienko() = {"+", "-"} 
    Dim rovnica As String 
 
    Dim nahodneCislo As New Random() 'Generovanie náhodných čísel. 
    Randomize() 
    cislo1 = nahodneCislo.Next(1, 100) 
    cislo2 = nahodneCislo.Next(1, 100) 
    typZnamienka = nahodneCislo.Next(0, 2) 
    If typZnamienka = 0 Then 'Uloženie správneho výsledku. 
        vysledok = cislo1 + cislo2 
    Else 
        vysledok = cislo1 - cislo2 
    End If 
    'Uloženie zadania príkladu a jeho vrátenie. 
    rovnica = cislo1.ToString() + " " + znamienko(typZnamienka) _ 
        + " " + cislo2.ToString() 
    Return rovnica 
End Function 

 

Ide o metódu bez formálnych parametrov a s návratovou hodnotou, ktorou bude 

vygenerovaná rovnica vo formáte textového reťazca. Premenná znamienko je poľom 

inicializovaným pomocou inicializátorov, ktoré sú uložené v inicializačnom zozname. Na 

náhodné generovanie čísel (od 1 do 99) je použitá inštancia triedy Random s metódou Next, 

pri ktorej prvý argument je inkluzívny a druhý exkluzívny.  

 

6. Do metódy btnStart_Click vložíme nasledujúcu aplikačnú logiku.  

 

Zdrojový kód jazyka C#: 

 

protected void btnStart_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    // Získanie dĺžky času obtiažnosti hry. 
    if (rbtnNizka.Checked) celkovyCas = 30; 
    else if (rbtnStredna.Checked) celkovyCas = 20; 
    else celkovyCas = 10; 
    lblCas.Text = celkovyCas.ToString(); 
    cas = celkovyCas;   
    // Získanie počtu príkladov. 
    if (rbtn10.Checked) pocetPrikladov = 10; 
    else if (rbtn15.Checked) pocetPrikladov = 15; 
    else pocetPrikladov = 20; 
    lblCisloPrikladu.Text = "1"; 
 
    // Skrytie vstupného panelu a zobrazenie hracieho poľa. 
    PanelVstup.Visible = false; 
    PanelHra.Visible = true;    
 



Vývoj internetovej aplikácie v jazykoch C# a Visual Basic 

 

17 

 

    // Generovanie prvého príkladu. 
    lblZadanie.Text = GenerujPriklad(); 
 
    // Vynulovanie počítadla správnych odpovedí a zapnutie časovača. 
    pocetSpravnych = 0;    
    Timer1.Enabled = true; 
} 

 

Zdrojový kód jazyka Visual Basic: 

 

Protected Sub btnStart_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As  
                         EventArgs) Handles btnStart.Click 
    If rbtnNizka.Checked = True Then 'Zistenie dĺžky času. 
        celkovyCas = 30 
    ElseIf rbtnStredna.Checked = True Then 
        celkovyCas = 20 
    Else 
        celkovyCas = 10 
    End If 
    lblCas.Text = celkovyCas 
        cas = celkovyCas 
    If rbtn10.Checked = True Then 'Zistenie počtu príkladov. 
        pocetPrikladov = 10 
    ElseIf rbtn15.Checked = True Then 
        pocetPrikladov = 15 
    Else 
        pocetPrikladov = 20 
    End If 
    lblCisloPrikladu.Text = 1 
    'Skrytie vstupného panelu a zobrazenie hracieho panelu. 
    PanelVstup.Visible = False 
    PanelHra.Visible = True 
    'Generovanie prvého príkladu. 
    lblZadanie.Text = GenerujPriklad() 
    'Vynulovanie počítadla správnych odpovedí a zapnutie časovača.  
    pocetSpravnych = 0 
    Timer1.Enabled = True 
End Sub 

 

V tejto metóde načítame do zdieľaných premenných celkový počet generovaných príkladov a 

čas potrebný na dokončenie jedného z nich. Následne necháme vygenerovať prvý príklad 

volaním metódy GenerujPriklad. Výsledok generovania vložíme do objektu lblZadanie. 

Všimnime si aj zmenu viditeľnosti objektov triedy Panel, a to pomocou ich vlastností Visible. 

 

7. Keď už máme prvý príklad vytvorený, budeme musieť vytvoriť aj ďalšie príklady a tiež zistiť 

odpovede používateľa a porovnať ich so správnymi odpoveďami. Preto navrhneme  

vlastnú metódu NovyPriklad, ktorá bude bez formálnych parametrov a návratovej hodnoty. 

 

Zdrojový kód jazyka C#: 

 

public void NovyPriklad() 
{ 
    // Zistenie správnej odpovede. 
    if (txtVysledok.Text == vysledok.ToString()) pocetSpravnych++; 
    // Zmena čísla príkladu. 
    lblCisloPrikladu.Text = lblCisloPrikladu.Text + 1;  
    cas = celkovyCas; // Zresetovanie času. 
    lblCas.Text = cas.ToString(); 
    lblZadanie.Text = GenerujPriklad(); // Generovanie ďalšieho príkladu. 
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    txtVysledok.Text = ""; // Vymazanie obsahu textového poľa. 
} 

 

Zdrojový kód jazyka Visual Basic: 

 

Public Sub NovyPriklad() 
    'Zistenie správnej odpovede. 
    If txtVysledok.Text = vysledok.ToString() Then 
        pocetSpravnych += 1  
    End If 
    lblCisloPrikladu.Text += 1 'Zmena čísla príkladu. 
    cas = celkovyCas 'Zresetovanie času. 
    lblCas.Text = cas 
    lblZadanie.Text = GenerujPriklad() 'Generovanie ďalšieho príkladu. 
    txtVysledok.Text = "" 'Vymazanie obsahu textového poľa. 
End Sub 

 

Zavolaním metódy uložíme do zdieľanej premennej informáciu, či používateľ správne 

odpovedal, následne pripravíme prostredie a generujeme nový príklad. 

 

8. Potrebujeme ešte jednu metódu, ktorá bude riešiť prípad generovania posledného príkladu. 

Potom vypíšeme hodnotenie správnych odpovedí v metóde VypisHodnotenia. 

 

Zdrojový kód jazyka C#: 

 

public void VypisHodnotenia() 
{ 
    Timer1.Enabled = false; 
    txtVysledok.Text = ""; 
    PanelHra.Visible = false; 
    PanelHodnotenie.Visible = true; 
    // Získanie a vypísanie (aj percentuálneho) počtu správnych odpovedí. 
    lblPocetCelkovo.Text = pocetPrikladov.ToString(); 
    lblPocetSpravnych.Text = pocetSpravnych.ToString(); 
    double percento =  
        System.Convert.ToDouble((pocetSpravnych / pocetPrikladov) * 100); 
    lblPercento.Text = (string) (percento.ToString() + " %"); 
    // Rozhodovanie o výslednej známke a jej výpis. 
    if (percento < 30) lblZnamka.Text = "5"; 
    else if (percento < 50) lblZnamka.Text = "4"; 
    else if (percento < 75) lblZnamka.Text = "3"; 
    else if (percento < 90) lblZnamka.Text = "2"; 
    else if (percento < 100) lblZnamka.Text = "1"; 
    else lblZnamka.Text = "1*"; 
} 

 

Zdrojový kód jazyka Visual Basic: 

 

Sub VypisHodnotenia() 
    Timer1.Enabled = False 
    txtVysledok.Text = "" 
    PanelHra.Visible = False 
    PanelHodnotenie.Visible = True 
    'Získanie a vypísanie (aj percentuálneho) počtu správnych odpovedí. 
    lblPocetCelkovo.Text = pocetPrikladov 
    lblPocetSpravnych.Text = pocetSpravnych 
    Dim percento As Double = (pocetSpravnych / pocetPrikladov) * 100 
    lblPercento.Text = percento.ToString() + " %" 
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    'Rozhodovanie o výslednej známke a jej výpis. 
    If percento < 30 Then 
        lblZnamka.Text = 5 
    ElseIf percento < 50 Then 
        lblZnamka.Text = 4 
    ElseIf percento < 75 Then 
        lblZnamka.Text = 3 
    ElseIf percento < 90 Then 
        lblZnamka.Text = 2 
    ElseIf percento < 100 Then 
            lblZnamka.Text = 1 
    Else : lblZnamka.Text = "1*" 
    End If 
End Sub 

 

9. Máme teraz dve nové metódy, ale ešte stále nám chýba metóda, v ktorej ich zavoláme. K jej 

predpisu sa dostaneme tak, že sa vrátime naspäť do súboru Hra.aspx a otvoríme ho v režime 

Design. Len čo dvakrát kliknime na tlačidlo btnOK, bude pre nás vygenerovaný základný 

predpis metódy btnOK_Click. Táto bude zavolaná vždy, keď používateľ klikne na tlačidlo 

btnOK. Do tela zmienenej metódy vložíme tento zdrojový kód. 

 

Zdrojový kód jazyka C#: 

 

protected void btnOK_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    NovyPriklad(); 
    if (int.Parse(lblCisloPrikladu.Text) > pocetPrikladov) 
    { 
        // Vypísanie hodnotenia. 
        VypisHodnotenia(); 
    } 
} 

 

Zdrojový kód jazyka Visual Basic: 

 

Protected Sub btnOK_Click(ByVal sender As Object, _ 
                          ByVal e As EventArgs) Handles btnOK.Click 
    NovyPriklad() 
    If lblCisloPrikladu.Text > pocetPrikladov Then 
        'Vypísanie hodnotenia. 
        VypisHodnotenia() 
    End If 
End Sub 

 

Zavoláme metódu NovyPriklad. Ak sa jedná o posledný príklad, zavoláme metódu  

VypisHodnotenia.  

 

10. Stále nám ešte chýba aplikačná logika, pri ktorej sa bude odpočítavať čas potrebný  

na vypočítanie príkladu. Bude umiestnená v metóde, ktorá sa spustí v zadanom časovom 

okamihu. K jej predpisu sa dostaneme tak, že v režime Design súboru Hra.aspx dvakrát 

klikneme na objekt Timer1. Dôjde k vytvoreniu definície metódy Timer1_Tick. Do jej tela 

zadáme príkazy, presne podľa nasledujúceho vzoru.  
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Zdrojový kód jazyka C#: 

 

protected void Timer1_Tick(object sender, EventArgs e) 
{ 
    // Odpočítanie zostávajúceho času. 
    cas--; 
    lblCas.Text = cas.ToString(); 
    // Rozhodnutie o tom, či už bol generovaný posledný príklad. 
    if (cas == 0 && int.Parse(lblCisloPrikladu.Text) == pocetPrikladov ) 
    { 
        // Vypísanie hodnotenia. 
        VypisHodnotenia(); 
        // Obnovenie hlavného okna. 
        UpdatePanelMain.Update(); 
        return; 
    } 
    else if (cas == 0) // Inak po vypršaní času generujeme nový príklad. 
    { 
        NovyPriklad(); 
        UpdatePanelMain.Update(); 
    } 
} 

 

Zdrojový kód jazyka Visual Basic: 

 

Protected Sub Timer1_Tick(ByVal sender As Object, 
                          ByVal e As EventArgs) Handles Timer1.Tick 
    cas -= 1 'Odpočítanie zostávajúceho času. 
    lblCas.Text = cas 
    'Rozhodnutie o tom, či už bol generovaný posledný príklad. 
    If cas = 0 And lblCisloPrikladu.Text = pocetPrikladov Then 
        VypisHodnotenia()'Vypísanie hodnotenia 
        UpdatePanelMain.Update()'Obnovenie hlavného okna. 
        Exit Sub 
    ElseIf cas = 0 Then 'Inak po vypršaní času generujeme nový príklad. 
        NovyPriklad() 
        UpdatePanelMain.Update() 
        End If 
End Sub 

 

Časový interval volania metódy Timer1_Tick je nastavený na 1000 ms (teda na 1 s). Keď 

používateľ stlačí kláves Enter a kurzor bude umiestnený v textovom poli, vlastnosť 

DefaultButton kontajnerového objektu PanelHra zabezpečí, že bude automaticky zavolaná 

metóda btnOK_Click. 

 

Hodnota Conditional vlastnosti UpdateMode garantuje, že pri každom zavolaní metódy 

Timer1_Tick nebude obnovené celé okno aplikácie, ale len časť ohraničená objektom 

UpdatePanelTime. Tým zabránime obnovovaniu stránky, keď používateľ zadáva údaje do 

textového poľa. Z tohto titulu, keď sú splnené uvedené podmienky, je potrebné zavolať 

metódu Update kontajnerového prvku UpdatePanelMain. Podotknime, že nedochádza 

k úplnému obnoveniu stránky (napr. aj s hlavičkou), ale len tej časti stránky, ktorá je ohraničená 

príslušným AJAX objektom. 

 

11. Zostávajú nám ešte posledné dve tlačidlá, ktoré nedisponujú žiadnou aplikačnou logikou. 

Najprv v režime Design súboru Hra.aspx dvakrát klikneme na tlačidlo btnEnd.  
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Do tela zhotovenej metódy vložíme zdrojový kód, v ktorom prikážeme zastaviť časovač, 

vymazať textové pole a zobraziť vstupný panel.  

 

Zdrojový kód jazyka C#: 

 

protected void btnEnd_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    Timer1.Enabled = false; 
    PanelHra.Visible = false; 
    PanelVstup.Visible = true; 
    txtVysledok.Text = ""; 
} 

 

Zdrojový kód jazyka Visual Basic: 

 

Protected Sub btnEnd_Click(ByVal sender As Object, 
                           ByVal e As EventArgs) Handles btnEnd.Click 
    Timer1.Enabled = False 
    PanelHra.Visible = False 
    PanelVstup.Visible = True 
    txtVysledok.Text = "" 
End Sub 

 

12. Podobne ako v kroku 10 pridáme aplikačnú logiku aj do posledného tlačidla btnNovaHra. 

Cieľom je schovať panel s výsledkom a zobraziť vstupný panel. 

 

Zdrojový kód jazyka C#: 

 

protected void btnNovaHra_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
    PanelHodnotenie.Visible = false; 
    PanelVstup.Visible = true; 
} 

 

Zdrojový kód jazyka Visual Basic: 

 

Protected Sub btnNovaHra_Click(ByVal sender As Object, 
                     ByVal e As EventArgs) Handles btnNovaHra.Click 
    PanelHodnotenie.Visible = False 
    PanelVstup.Visible = True 
End Sub 

 

Keď sme sa dostali až sem, môžeme odskúšať funkcionalitu našej internetovej aplikácie vo 

vývojom prostredí produktu Visual Web Developer 2010 Express (stlačením klávesu F5). Ak 

sme nepostupovali správne, pokúsime sa prípadné chyby odstrániť a aplikáciu znova zostaviť. 

Keď je všetko v poriadku, môžeme aplikáciu publikovať. 
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4 Publikovanie internetovej aplikácie 

 

Aplikácia bude dostupná pre všetkých, ktorí majú funkčné internetové pripojenie. Výsledkom našich 

snáh bude internetová URL (Uniform Resource Locator) adresa, vďaka ktorej môžeme k aplikácii 

pristupovať cez prehliadač a informovať o jej prístupnosti ostatných. 

 

Sú rôzne spôsoby publikovania internetových stránok a aplikácií. Vývojové prostredie Visual Web 

Developer 2010 Express nám poskytuje tieto možnosti: 

 

1. Web deploy, 

2. FTP, 

3. File System, 

4. FPSE (Front Page Server Extensions). 

 

Aj keď varianty 1, 2 a 4 sú určené na zjednodušenie publikovania, je v záujme ich uplatnenia potrebné 

maťdoinštalované súčasti (napr. IIS alebo FrontPage) na strane servera a vedieť adresy pripojenia.  

 

My budeme publikovať našu aplikáciu už na existujúci server (free-hosting-server), ktorý dokáže 

pracovať s technológiou ASP.NET (server nie je v našom vlastníctve). Preto vyberieme tretí variant, 

ktorý si bližšie vysvetlíme: 

 

1. V podokne Solution Explorer klikneme pravým tlačidlom na názov projektu a vyberieme 

možnosť Publish.  

2. V práve otvorenom okne s názvom Publish Web vyberieme z otváracieho zoznamu Publish 

Metod možnosť File System. Zadáme umiestnenie na pevnom disku, kde chceme uložiť 

súbory a akciu spustíme tlačidlom Publish (obr. 4.1). 

 

 

Obr. 4.1: Profil v okne Publish Web na uloženie súborov aplikácie na disk 
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3. Po úspešnom dokončení operácie schováme okno vývojového prostredia a otvoríme priečinok 

s vytvorenými súbormi. Pomocou komprimovacieho programu celý obsah priečinka zabalíme 

do jedného súboru vo formáte ZIP (obr. 4.2). 

 

 

Obr. 4.2: Skomprimovanie obsahu priečinka s publikovanými súbormi 

 

4. Ďalším krokom bude registrácia na stránke free-hostingového poskytovateľa 

http://aspspider.com/profiles/Register.aspx. 

 

Poznámka: Pripájame sa na internetové stránky poskytovateľa, ktorých dizajn sa po 

čase môže zmeniť (názvy tlačidiel, ponúk a pod.). Nasledujúci postup má preto len 

ilustratívnu povahu. 

 

5. Po zadaní prihlasovacích údajov nám príde na e-mail validačný kód, ktorý treba zadať do 

príslušného okna. Po registrácii je potrebné počkať 30 minút (aktuálne zabezpečenie servera 

proti spamovým registráciam), aby sme mohli odoslať na server súbory. Zatiaľ sa môžeme 

odhlásiť zo stránky a venovať sa iným činnostiam. 

 

6. Po uplynutí registračného času sa môžeme na stránku opäť prihlásiť. V ponuke klikneme na 

záložku Control Panel. Na otvorenej stránke klikneme na odkaz Create a web site. 

 

7. Z rozbaľovacej ponuky Choose Domain zvolíme doménu (napr. http://aspspider.info), ktorá 

bude tvoriť základ URL adresy pre prístup k našej aplikácii. Akciu potvrdíme aktiváciou tlačidla 

Create Site. 

 

8. Ďalej počkáme na vytvorenie subdomény. Kliknutím na odkaz Refresh môžeme zistiť aktuálny 

stav rozpracovanosti tejto operácie. Po skončení akcie budeme upozornení na URL adresu, na 

ktorej bude naša aplikácia prístupná. Táto adresa vyzerá vo všeobecnom tvare takto: 

„http://adresaDomeny/prihlasovacieMeno” (adresa domény bude prisúdená z kroku 7 

a prihlasovacie meno z kroku 4 tohto návodu). Pokračujeme ďalej kliknutím na odkaz Control 

Panel. 

 

9. Z novo otvorenej ponuky zvolíme možnosť Go To File Manager. 

http://aspspider.com/profiles/Register.aspx
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10. Na nasledujúcej stránke otvoríme priečinok webroot (obr. 4.3). 

 

 

Obr. 4.3: Okno prehliadača s otvorenou stránkou File Manager 

 

11. Keď sa nachádzame v priečinku webroot, zbadáme, že obsahuje súbory. Tie sú vytvorené 

implicitne a pre nás nie sú potrebné. Stlačíme tlačidlo Delete Files a v ďalšej ponuke 

vyberieme možnosť Delete all Files in ‘Webroot‘ and all subfolders. Akciu potvrdíme 

tlačidlom Delete Files. 

 

12. Pokračujeme stlačením tlačidla Upload Files. Na novo otvorenej stránke pomocou tlačidla 

Prehľadávať nájdeme náš komprimovaný súbor ZIP (z kroku 3), ktorý obsahuje súčasti našej 

aplikácie. Akciu potvrdíme tlačidlom Upload. Na predošlú stránku sa dostaneme vtedy, keď 

klikneme na odkaz webroot\. 

 

13. Na stránke, kde vidíme náš novo pridaný súbor, zvolíme možnosť Extract (obr. 4.4). 

V nasledujúcej ponuke ponecháme aktívnu voľbu Current Directory a akciu potvrdíme 

tlačidlom Extract Files. 

 

 

Obr. 4.4: Voľba Extract vloženého ZIP súboru 

 

14. Chvíľu počkáme a vrátime sa naspäť kliknutím na tlačidlo Return To FileManager.  

 

15. Uistíme sa, či sú všetky súbory rozbalené. Ak áno, tak náš ZIP súbor môžeme zmazať voľbou 

Delete, ktorá prislúcha danému riadku so súborom. Otvorená stránka File Manager by sa 

mala podobať tej na obrázku 4.5. 
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Obr 4.5: Stránka File Manager s kompletne extrahovanými súbormi 

 

Predošlými krokmi sme dokončili odosielanie súborov na server a naša internetová aplikácia by mala 

byť úplne funkčná a prístupná pre každého, kto má aktívne internetové pripojenie. Na odskúšanie 

môžeme do prehliadača zadať adresu, ktorá sa nám zobrazila pri kroku 8 

(http://adresaDomeny/prihlasovacieMeno).  
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5 Ukážka publikovanej internetovej aplikácie 

 

V tejto kapitole sa nachádza praktická ukážka publikovanej internetovej aplikácie. 

 

1. Po zadaní URL adresy do internetového prehliadača sa nám otvorí stránka s aplikáciou. V nej 

vyberieme záložku Hra. Výsledok by mal byť podobný, ako na obr. 5.1. 

 

 

Obr. 5.1: Stránka aplikácie Hra.aspx 

 

2. Po zvolení požadovaných vstupov a stlačení tlačidla Štart dôjde k dynamickému zmeneniu  

obsahu stránky na stav, v ktorom používateľ vypĺňa požadované výsledky podľa zadania 

príkladu (obr. 5.2). 

 

Poznámka: Pod dynamickou zmenou obsahu stránky rozumieme skutočnosť 

parciálneho obnovenia stránky. Vďaka technológii AJAX sa teda neobnovuje celý 

obsah stránky, ale len jej vybraná časť. 

 

3. Ak sme v minulých kapitolách postupovali správne, tak v časti stránky, kde zadávame výsledky, 

sa nám dynamicky znižuje hodnota zostávajúceho času. Vloženú hodnotu môžeme potvrdiť 

tlačidlom OK, alebo stisnutím klávesu Enter (prípadne môžeme jednoducho počkať na 

uplynutie stanoveného časového limitu). Program porovná nami vloženú hodnotu so správnou 

hodnotou, pričom si pamätá počet správnych odpovedí. 
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Obr. 5.2: Stránka aplikácie Hra.aspx s matematickou hrou 

 

4. Po zodpovedaní posledného príkladu sa obsah stránky dynamicky zmení na časť 

s hodnotením. Program vypíše počet správnych odpovedí z celkového počtu odpovedí 

a rovnako odpovie aj na otázku, aký percentuálny podiel bol dosiahnutý. Podľa relatívnej 

početnosti je vzápätí zobrazená výsledná známka (obr. 5.3). 

 

 

Obr. 5.3: Stránka aplikácie Hra.aspx s časťou, kde je zobrazené výsledné hodnotenie  
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