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Mobilné služby na platforme  
Microsoft Azure 
Príručka pre tvorcov mobilných aplikácií pre Windows Store, Windows Phone, iOS, 
Android a iné platformy. 

Microsoft Azure Mobile Services 
Mobilné služby sa využívajú pre špecifický okruh často sa opakujúcich úloh v mobilných 
aplikáciách, typicky pre ukladanie údajov, autentifikáciu, posielanie notifikácií a podobne. 
Použitím mobilnej služby si uľahčíte a zrýchlite vývoj, nakoľko funkcionalitu, ktorú presuniete 
na mobilnú službu by ste museli prácne vytvárať a prevádzkovať ju vo vlastnom, alebo 
prenajatom serverovom prostredí.  

Používanie mobilných služieb vám umožní rýchlo a jednoducho pridať plnohodnotný 
backend k mobilným aplikáciám pre zariadenia s operačným systémom iOS, Android, 
Windows, Windows Phone, HTML alebo pre cross-platformové Xamarin, Sencha, alebo 
PhoneGap aplikácie.  

Mobilnú službu vytvoríte rýchlo, doslova na niekoľko kliknutí. Mobilné služby môžu využívať 
aplikácie pre najpoužívanejšie tabletové a mobilné platformy Windows 8 a 8.1, Windows Phone, 
iOS a Android. Prevádzka mobilnej služby je lacná, na báze mesačných poplatkov. Nároky na 
správu sú prakticky nulové, nakoľko je prevádzkovaná v cloudovom prostredí platformy 
Microsoft Azure, takže neriešite prevádzkové aspekty ako sú zálohovanie, monitorovanie, 
obnova a podobne. 

Na strane servera (backend) je možné vytvárať mobilné služby buď v programovacom jazyku 
JavaScript (pre node.js backend), alebo v .NETe (pre Web API backend).  

Cenové kalkulácie nájdete na http://azure.microsoft.com/en-
us/pricing/calculator/?scenario=mobile Môžete prevádzkovať až 10 služieb zdarma a zdarma 
ukladať údaje do objemu 20 MB. 



Mobilné služby na platforme Microsoft Azure 
 Príručka pre tvorcov mobilných aplikácií pre Windows Store, Windows Phone, iOS, Android a iné platformy. 

   

 4  
 

 

Interaktívny kalkulátor mesačných nákladov za prevádzkovanie mobilných služieb 

 

Cenník (august 2014) 

Dátové služby 
Umožňujú trvalé uloženie aplikačných dát v relačnej cloudovej databáze SQL Azure, môžete 
údaje pomocou Custom API uložiť inde vo vlastnej databáze. Dátové služby je možné použiť na 
zdieľanie údajov medzi zariadeniami a to aj naprieč platformami. Typickým príkladom je 
zdieľanie údajov medzi Windows 8.1, Windows Phone a trebárs iPhone aplikáciami toho istého 
používateľa.  

Ako úložisko slúži databáza SQL Azure. Databáza môže byť zdieľaná až 10-timi mobilnými 
službami. Konfiguruje sa pri vytváraní mobilnej služby pomocou portálu. Neskôr je možné 
pripojovací reťazec do databázy zmeniť. Tabuľky sa v databáze vytvárajú taktiež cez portál 
manuálne. Zadáte názov a prístupové práva.  
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Ak si sťahujete zo stránky mobilnej služby štartovaciu aplikáciu, tabuľku pre túto 
aplikáciu vytvoríte tlačidlom zo  stránky služby. 

Názov mobilnej služby je zároveň databázová schéma. Ak je názov služby mojahra, tak na 
tabuľku skore sa dopytujeme SELECT * FROM mojahra.skore. 

V tabuľke je automaticky vytvorený stĺpec (atribút) Id typu bigint (64-bitový integer), ktorý slúži 
ako primárny kľúč. Automaticky sa generuje priamo na serveri. 

Názvy stĺpcov tabuliek sú de facto názvami JSON elementov. Stĺpce (atribúty) databázovej tabuľky 
môžete vytvárať manuálne pomocou nástrojov na správu SQL Azure, prípadne dynamicky. Ak túto 
možnosť v sekcii dynamic schema povolíte, vytvára si služba atribúty v prípade potreby sama  

 

Konfigurácia SQL Azure databázy využívanej mobilnou službou 

Vzťah medzi kódom a JSON formátom je definovaný takto: 

• Názov triedy = názov entity, 
• Názov vlastnosti = názov JSON elementu. 

Túto konvenciu je možné zmeniť pomocou atribútov v kóde. 

Správa databázy je jednoduchá prostredníctvom portálu. Môžete zobraziť buď návrhovú 
štruktúru tabuľky, alebo uložené údaje. Používateľské rozhranie portálu umožňuje aj vymazanie 
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konkrétneho riadku, prípadne celej tabuľky, vymazanie atribútu, či vytváranie a vymazávanie 
indexov pre jednotlivé atribúty. 

 

Zobrazenie záznamov uložených v databázovej tabuľke 

 

 

Zobrazenie návrhovej štruktúry tabuľky 

 

 

Vytvorenie tabuľky 
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SQL Azure databázu môžete spravovať aj pomocou nástroja SQL Management Studio, kde 
môžete definovať zložitejšie indexy, relácie medzi tabuľkami, pohľady, uložené procedúry, 
triggery a podobne. 

Pre prístup k údajom z Windows Store aplikácie je potrebné vytvoriť objekt 
MobileServiceClient: 

MobileServiceClient client =  
 new MobileServiceClient( 
  "https://vase-url/",   
  "xXAeT...kluc...Io91"); 

 

Následne je potrebné definovať dátovú triedu (v C#): 

public class Uloha 
{  
 public int Id { get; set; }  
 public string Nazov { get; set; }  
 public string Popis { get; set; }  
public intPriorita { get; set; } 
} 

 

Kód pre čítanie údajov v C#: 

var ulohy = client.GetTable<Uloha>(); 
 
var urgentneUlohy = await  
 ulohy.Where(k => k.Priorita>5) 
 .ToListAsync(); 

 

Kód pre vloženie záznamu v C#: 

var u = new Uloha() {  
 Nazov = "Ostrihať psa",  
 Popis = "potrebujem pomocníka"}; 
 
var ulohy = client.GetTable<Kniha>();  
await ulohy.InsertAsync(u); 

 

Kód pre vloženie záznamu v Objective C (iOS): 

NSDictionary *u= @{  
 @"nazov" : @"Ostrihať psa",  
 @"popis" : @"potrebujem pomocníka"}; 
 
MSTable *ulohy= [client getTable:@"Uloha"]; 
[ulohy insert:u]; 

 

Kód pre vloženie záznamu v jazyku Java na platforme Android: 

Uloha u = new Uloha(); 
u.Nazev = "Ostrihať psa"; 
u.Autor = "potrebujem pomocníka"; 
 
MobileServiceTable<Uloha>ulohy = client.getTable(Uloha.class); 
ulohy.Insert(u); 
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Autentizačné služby 
Používatelia mobilných aplikácií využívajúcich autentizačné služby majú možnosť prihlásiť sa 
pomocou Azure Active Directory a bezpečne pristupovať k podnikovým údajom, či k službe 
SharePoint, alebo Office 365. Taktiež je možné bezproblémové pripojenie k on-premisses 
databázam a webovým službám, ktoré nie sú vystavené na Internete, ale za firemným 
firewallom. 

Komunikácia s mobilnou službou prebieha cez protokol http a https. Prístup k údajom mobilnej 
služby získa používateľ až po prihlásení. Autentizačné služby umožňujú jednotné prihlásenie 
používateľov známou identitou, ktorá je od renomovaných poskytovateľov identít, napríklad 
Microsoft účet, Facebook účet, Twitter účet, či Google účet...  

Postup nastavenia autentizácie je možné rozdeliť do troch krokov: 

• registrácia aplikácie u poskytovateľa identity, 
• získanie ID aplikácie a kľúča pre šifrovanie tokenu,  
• zadanie údajov v správe Mobile Service. 

 

Notifikačné služby 
Umožňujú doručenie notifikácií na zariadenie. Typickým príkladom sú dynamické dlaždice 
Windows 8.1 a Windows Phone aplikácií, prípadne takzvané „toast“ notifikácie známe nielen 
z Windows, ale aj z Androidu. Názov toast je odvodený od toho, že oznam vizuálne vyskočí ako 
hrianka z hriankovača. Notifikačné služby okrem aktualizácie dlaždíc umožňujú aj aktualizáciu 
údajov bežiacej aplikácie. 

Využívajú sa tri typy notifikácií 

• Rýchla správa pre užívateľov „Toast notification“ – pre aktuálne oznamy, napríklad 
o prijatí e-mailu, dôležitej udalosti a podobne. 

• Aktualizácia stavu aplikácie „Tile notification“ – napríklad aktuálna teplota, počet správ v 
schránke. 

• Správa pre aplikáciu „Raw notification“ – správa nie je pre užívateľa, ale pre aplikáciu. 
Aplikácia musí v danej chvíli bežať alebo mať registrovaného agenta na pozadí. 

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.  
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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/. 

 

Vytvorenie novej mobilnej služby (JavaScript backend) 
Na vytvorenie mobilnej služby použite webový nástroj Azure Management Portal na adrese 
https://manage.windowsazure.com. V dolnej časti ľavého stĺpca s prehľadom aktuálne 
využívaných služieb aktivujte položku menu New. Postupne kliknite na voľby Compute-
Mobile Service a následne aktivujte tlačidlo Create. 

 

Vytvorenie novej mobilnej služby 

Väčšina mobilných služieb sa nezaobíde bez ukladania údajov, Preto bude prvým krokom 
vytvorenie databázy. Ak vám stačí 20 MB, môžete si vytvoriť bezplatnú 20 MB SQL databázu. 
Pre vytvorenie databázy stačí do poľa URL zadať jej názov, v našom prípade trebárs 
ZoznamUloh. V dialógu je aj výber regiónu globálneho dátového centra, kde bude umiestnená 
vaša mobilná služba a s výnimkou špecifických odôvodnených prípadov je potrebné mať 
v rovnakom centre umiestnenú aj databázu, ktorú bude táto služba využívať. Vytvorenie 
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databázy v inej oblasti sa neodporúča, pretože takáto konfigurácia bude vyžadovať náklady na 
rozšírenie šírky pásma a samozrejme prístup služby k databáze bude mať vyššiu latenciu. 

V našom prípade sme vybrali región North Europe. V poli Backend pre tento príklad zvoľte 
možnosť JavaScript. Alternatívnou voľbou je .NET. 

 

Vytvorenie 20 MB free SQL databázy 

Túto free databázu môžete použiť aj pre iné mobilné služby, prípadne pre iné účely. Ak už máte 
v rámci Azure v rovnakom dátovom centre vytvorenú inú databázu, môžete ju samozrejme 
použiť aj pre práve vytváranú mobilnú službu. 

V nasledujúcom dialógu buď vyberte existujúci databázový server, alebo podobne ako v našom 
prípade zvoľte položku New SQL database server. Zadajte prístupové meno a heslo. Pri hesle 
dbajte, aby bolo dostatočne silné. 

 

Konfigurácia databázového servera 

Po potvrdení sa začne vytvárať mobilná služba a databáza. Vytvorenie mobilnej služby bude 
trvať nejaký čas, pri našich pokusoch to bolo približne pol minúty. Po vytvorení sa zobrazí v 
zozname mobilných služieb Microsoft Azure portálu. 
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Novovytvorená mobilná služba 

 

Službu môžete spravovať a monitorovať v záložke DASHBOARD 

 

Vytvorenie mobilnej služby v nástroji Visual Studio 2013 
Mobilnú službu môžete vytvoriť aj priamo z vývojového prostredia Visual Studio 3013. V okne 
Server Explorer rozbaľte priečinok Azure-> Mobile Services. Aktivujte položku kontextového 
menu Create Service. 
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Kontextové menu pre vytvorenie mobilnej služby v nástroji Visual Studio 2013 v okne Server Explorer 

 

 

Dialóg pre vytvorenie mobilnej služby v nástroji Visual Studio 2013 
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Možnosti interakcie s mobilnou službou cez Visual Studio 2013 

Windows 8.1 – vytvorenie aplikácie využívajúcej mobilnú službu 
Keď po vytvorení mobilnej služby kliknete na ňu v zozname Mobile Services, zobrazí sa ponuka 
vytvorenia mobilných aplikácií pre Windows Store, teda pre Windows 8 a 8.1 a taktiež pre 
mobilné platformy Windows Phone 8, iOS a Android. V ponuke je aj možnosť vytvorenia 
šablóny aplikácie využívajúcej mobilnú službu pre HTML-JavaScript, Xamarin a PhoneGap. 

 

Ponuka vytvorenia mobilných aplikácií pre rôzne mobilné platformy 

V príklade vytvoríme aplikáciu pre Windows 8.1. V riadku Choose a Platform označte položku 
Windows Store. Zobrazí sa aktualizovaná ponuka.  

Create a New Windows Store App – vytvorí šablónu projektu aplikácie využívajúcej mobilnú 
službu. 

Connect an existing Windows Store App – vygeneruje postup a fragmenty kódu, ktoré je 
potrebné pridať do aplikácie, aby mohla komunikovať s mobilnou službou. 

V prvom príklade aktivujeme voľbu Create a New Windows Store App. Zobrazí sa postup pre 
vytvorenie Windows 8.1 aplikácie využívajúcej mobilnú službu. Aplikácia je kompletná, jej 
súčasťou je aj cvičná databázová tabuľka, takže ju môžete spustiť, preskúmať a prípadne 
modifikovať. 
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Prvý krok dokonca počíta aj s tým, že nemáte nainštalované vývojové prostredie, takže ponúka 
stiahnutie a inštaláciu nástroja Visual Studio 2013 Express for Windows. Ak vývojové prostredie 
Visual Studio 2013, či už free Expres verziu, alebo niektorú z komerčne dostupných verzií máte, 
môžete pokračovať druhým krokom. V databáze, ktorú využíva mobilná služba vytvoríte 
tabuľku. Tabuľka má názov TodoItem a bude slúžiť pre štartovací cvičný projekt, ktorého 
námetom je evidencia úloh. 

 

Postup vytvorenia aplikácie pre vybranú platformu 

 

V kroku číslo 2. aktivujte tlačidlo CreateTodoItem Table. Za niekoľko sekúnd sa vytvorí cvičná 
tabuľka. Oznam o jej vytvorení sa zobrazí vpravo od tlačidla. Vytvorenie tabuľky môžete 
skontrolovať na karte Data. Tabuľka zatiaľ neobsahuje žiadne záznamy. 

 

Tabuľka pre mobilnú službu v priečinku Data 

Ak budete neskôr aplikáciu rozširovať a budete potrebovať ďalšie tabuľky použite pre ich 
vytvorenie tlačidlo Create na karte Data. 
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Kliknutím na položku tabuľky a následne na priečinok Columns si môžete prezrieť návrhovú 
štruktúru tabuľky. Obsahuje stĺpce id, _createdAT, _updatedAt a version. 

 

Štruktúra tabuľky pre mobilnú službu v priečinku Columns. 

 

V kroku číslo 3 vyberte programovací jazyk (C#, JavaScript) a kliknite na tlačidlo Download. 
Týmto postupom stiahnete do vývojárskeho počítača kompletný projekt aplikácie zabalený 
v ZIP archíve. V našom prípade bude mať archív názov ZoznamUloh.Zip. Po stiahnutí projekt 
rozbaľte do vhodného priečinka. 

Spustenie projektu 
Projekt, ktorú ste si stiahli z Azure portálu otvorte v nástroji Visual Studio. Všimnite si, že 
súčasťou projektu je aj NuGet balíček Microsoft.Windows.Azure.Mobile spolu so súvisiacimi 
balíčkami, medzi ktoré patrí aj Newtonsoft.Json. 

Po spustení projektu napíšte do poľa Insert a TodoItem nejaký text a potvrďte ho. Po potvrdení 
textu sa tento po malej chvíli zobrazí v aplikácii v pravom stĺpci. 

 

Spustenie aplikácie a vloženie prvej položky 

Čo sa stalo na pozadí? Po potvrdení zadaného textu ho aplikácia pošle ako POST mobilnej 
službe v cloude a tá uloží údaje do tabuľky TodoItem. Po zápise sa údaje vrátia na mobilné 
zariadenie a zobrazia sa v aplikácii napojenej na mobilnú službu. 

Cez Azure Management Portál sa môžete presvedčiť (záložka BROWSE), že vami zadaný text je 
v tabuľke databázy na ktorú je napojená mobilná služba. 
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Údaje zadané v aplikácii boli zapísané do tabuľky databázy na ktorú je napojená mobilná služba. 

Ak v aplikácii v pravom stĺpci začiarknete políčko pri splnenej úlohe a stlačíte tlačidlo Refresh, položka 
sa prestane zobrazovať. Týmto úkonom ste v tabuľke zmenili hodnotu atribútu complete z false na 
true.  

Anatómia projektu 
Kľúčovou triedou je MobileServicesManagedClient. Objekty zapuzdrené v tejto triede 
zobrazíte ak v kontextovom menu položky Microsoft.Windows.Azure.Mobile aktivujete položku 
View in Object Browser. 

 

Mobile Services Managed Client 

Ako je Windows 8.1 aplikácia, či už vzorový projekt, alebo vaša vlastná aplikácia naviazaná na 
túto triedu zistite v súbore App.xaml.cs. 

Konštruktor obsahuje endpoint a Application Key pre Mobile Service. 

sealed partial class App : Application 
{ 
    // This MobileServiceClient has been configured to communicate with your Mobile  
    // Service's url and application key. You're all set to start working with your  
// Mobile Service! 
        public static MobileServiceClient MobileService = new MobileServiceClient( 
            "https://zoznamuloh.azure-mobile.net/", 
            "DXdpEDzeohoOrH... zvyšok kľúča..." 
        ); 
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Zvyšok dejstva ukážkovej aplikácie sa odohráva v súbore MainPage.xaml.cs 

Údaje, teda ich štruktúra je definovaná v triede TodoItem. Táto trieda slúži ako dátový model. 
Obsahuje atribúty Id, Text a Complete. Tieto atribúty korešpondujú s atribútmi tabuľky 
TodoItem v databáze mobilnej služby.  

public class TodoItem 
{ 
    public string Id { get; set; } 
 
    [JsonProperty(PropertyName = "text")] 
    public string Text { get; set; } 
 
    [JsonProperty(PropertyName = "complete")] 
    public bool Complete { get; set; } 
} 

 

Kód pre pridanie a editovanie záznamov v  databáze: 

private async void InsertTodoItem(TodoItem todoItem) 
{ 
// This code inserts a new TodoItem into the database. When the operation  
//completes and Mobile Services has assigned an Id,  
//the item is added to the CollectionView 
      await todoTable.InsertAsync(todoItem); 
      items.Add(todoItem); 
} 
 
private async void UpdateCheckedTodoItem(TodoItem item) 
{ 
   // This code takes a freshly completed TodoItem and updates the database.  
//When the MobileService responds, the item is removed from the list  
await todoTable.UpdateAsync(item); 
items.Remove(item); 
} 
 
    [JsonProperty(PropertyName = "complete")] 
    public bool Complete { get; set; } 
} 

 

V okamihu vytvorenia tabuľky TodoItem táto tabuľka obsahovala len atribúty id, _createdAT, 
_updatedAt a version. 

Ak si necháte zobraziť štruktúru tabuľky po prvom spustení aplikácie, teda po naviazaní po 
napojení na triedu TodoItem pre zapuzdrenie údajov, zistíte, že pribudli atribúty text 
a complete. 
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Štruktúra tabuľky pre mobilnú službu po napojení na triedu pre zapuzdrenie údajov 

Vráťme sa do súboru MainPage.xaml.cs 

Údaje sú uložené v objektoch typu ObservableCollection. 

private MobileServiceCollection<TodoItem, TodoItem> items; 
 
private IMobileServiceTable<TodoItem> todoTable =  
App.MobileService.GetTable<TodoItem>(); 

 

Určite stojí za to preskúmať aj kód procedúry pre pridávanie údajov, ktorá sa volá po potvrdení 
zadaných údajov: 

private async void InsertTodoItem(TodoItem todoItem) 
{ 
    // This code inserts a new TodoItem into the database.  
// When the operation completes and Mobile Services has assigned an Id,  
// the item is added to the CollectionView 
 
await todoTable.InsertAsync(todoItem); 
    items.Add(todoItem); 
} 

 

A taktiež aj kód procedúry pre modifikáciu údajov, ktorá sa volá po označení položky, že je už 
dokončená (začiarknutie políčka): 

private async void InsertTodoItem(TodoItem todoItem) 
{ 
    // This code takes a freshly completed TodoItem and updates the database.  
// When the MobileService responds, the item is removed from the list 
 
await todoTable.InsertAsync(todoItem); 
    items.Add(todoItem); 
} 

 

Synchronizácia údajov z databázou cloudovej služby sa realizuje v metóde: 

private async void RefreshTodoItems() 
{ 
    MobileServiceInvalidOperationException exception = null; 
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    try 
    { 
        // This code refreshes the entries in the list view by querying the  
//TodoItems table. 
// The query excludes completed TodoItems 
 
        items = await todoTable 
            .Where(todoItem => todoItem.Complete == false) 
            .ToCollectionAsync(); 
    } 
    catch (MobileServiceInvalidOperationException e) 
    { 
        exception = e; 
    } 
 
    if (exception != null) 
    { 
await new MessageDialog(exception.Message,  
"Error loading items").ShowAsync(); 
    } 
    else 
    { 
        ListItems.ItemsSource = items; 
    } 
} 

 

Windows 8.1 – úprava existujúcej aplikácie aby mohla využívať mobilnú službu 
Ak chcete doplniť konektivitu už existujúcej aplikácie na mobilnú službu, aktivujte voľbu 
Connect an existing Windows Store App, kde je popísaný postup.  

Skúste si to na niektorej aplikácii. Zistíte, že doplniť do existujúcej aplikácie prepojenie na 
mobilnú službu je pomerne jednoduché.  

 

Vygenerovaný postup a fragmenty kódu, ktoré je potrebné pridať do aplikácie, aby mohla 
komunikovať s mobilnou službou 
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Kliknite pravým tlačidlom myši na názov projektu, vyberte možnosť Manage NuGet Packages, 
vyhľadajte balíček WindowsAzure.MobileServices a pridajte naň prepojenie. V súbore 
App.xaml.cs pridajte referenciu na namespace: 

using Microsoft.WindowsAzure.MobileServices; 

 

Do súboru pridajte kód: 

public static MobileServiceClient MobileService = new MobileServiceClient( 
    "https://zoznamuloh.azure-mobile.net/", 
    "iHlKtHakccf...zvušok kľúča" 
); 

 

Pridajte kód triedy Item: 

public class Item 
{ 
    public string Id { get; set; } 
    public string Text { get; set; } 
} 

 

Pre vloženie záznamu poslúži kód: 

Item item = new Item { Text = "Pridaná položka" }; 
await App.MobileService.GetTable<Item>().InsertAsync(item); 

 

Android – vytvorenie aplikácie využívajúcej mobilnú službu 
Aby ste mohli realizovať tento príklad, potrebujete nainštalované a nakonfigurované 
vývojové prostredie Eclipse a ADT (Android Developer Tools). Podrobný postup vytvorenia 
Android aplikácie je v kapitole Posielanie notifikácií v stati Vytvorenie Android aplikácie. 

Predpokladajme východiskovú situáciu po vytvorení mobilnej služby. Ak na túto službu v 
zozname Mobile Services kliknete, zobrazí sa ponuka vytvorenia mobilných aplikácií pre rôzne 
platformy.  Z ponúkaných možností vyberte Android. Zobrazí sa aktualizovaná ponuka:  

Create a New Android App – vytvorí šablónu projektu aplikácie využívajúcej mobilnú službu. 

Connect an existing Android App – vygeneruje postup a fragmenty kódu, ktoré je potrebné 
pridať do aplikácie, aby mohla komunikovať s mobilnou službou. 

V prvom príklade aktivujeme voľbu Create a New Android App. Aplikácia je kompletná, jej 
súčasťou je aj cvičná databázová tabuľka, takže ju môžete spustiť, preskúmať a prípadne 
modifikovať. 
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Postup vytvorenia projektu Android aplikácie 

Ak nemáte vytvorenú tabuľku TodoItem, kliknite na tlačidlo Create TodoItem Table. Ak ste 
robili príklad vyžitia mobilnej služby pre Windows 8.1, alebo Windows Phone aplikáciu, tabuľku 
už máte vytvorenú a tento krok môžete preskočiť. 

V kroku číslo 3 si stiahnite projekt ukážkovej Android aplikácie využívajúcej mobilnú službu. 
Stiahnete kompletný projekt aplikácie zabalený v ZIP archíve. V našom prípade bude mať archív 
názov ZoznamUloh.Zip. V Eclipse aktivujte menu File > Import > Existing Projects into 
Workspace. 

 

Inicializácia importu projektu Android aplikácie vo vývojovom prostredí Eclipse 
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Dialóg pre výber importovaného projektu. Označte pole Copy project into workspace 

 

Všimnite si, že aplikácia má v manifeste v súbore AndroidManifest.xml pridané oprávnenie 
prístupu na Internet. 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 

Pozrite si dobre komentovaný kód  hlavnej aktivity v súbore ToDoActivity.java. V aplikácii je 
využitý aj prvok ProgresBar na indikáciu prebiehajúcich operácií, nakoľko interakcia 
s cloudovou službou nejaký čas trvá. Uvádzame len deklaráciu premenných,  kód metódy 
onCreate() a kód metódy pre pridanie novej položky do zoznamu: 

 //Mobile Service Client reference 
private MobileServiceClient mClient; 
 //Mobile Service Table used to access data 
private MobileServiceTable<ToDoItem> mToDoTable; 
 
 //Adapter to sync the items list with the view 
private ToDoItemAdapter mAdapter; 
 
private EditText mTextNewToDo; 
private ProgressBar mProgressBar; 
 
@Override 
public void onCreate(Bundle savedInstanceState)  
{ 
 super.onCreate(savedInstanceState); 
 setContentView(R.layout.activity_to_do); 
   
 mProgressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.loadingProgressBar); 
 mProgressBar.setVisibility(ProgressBar.GONE); 
   
 try  
 { 
  mClient = new MobileServiceClient( 
    "https://zoznamuloh.azure-mobile.net/", 
    "iHlKtHakccfDYIlWfgXZdSQSAPzOxA99", 
    this).withFilter(new ProgressFilter()); 
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  // Get the Mobile Service Table instance to use 
  mToDoTable = mClient.getTable(ToDoItem.class); 
  mTextNewToDo = (EditText) findViewById(R.id.textNewToDo); 
  // Create an adapter to bind the items with the view 
  mAdapter = new ToDoItemAdapter(this, R.layout.row_list_to_do); 
  ListView listViewToDo = (ListView)  
findViewById(R.id.listViewToDo); 
  listViewToDo.setAdapter(mAdapter); 
  // Load the items from the Mobile Service 
  refreshItemsFromTable(); 
 
 } catch (MalformedURLException e) { 
  createAndShowDialog(new Exception("There was an error creating the  
Mobile Service. Verify the URL"), "Error"); 
 } 
} 
 
public void addItem(View view)  
{ 
 if (mClient == null) return; 
 // Create a new item 
 ToDoItem item = new ToDoItem(); 
 
 item.setText(mTextNewToDo.getText().toString()); 
 item.setComplete(false); 
 // Insert the new item 
 mToDoTable.insert(item, new TableOperationCallback<ToDoItem>()  
 { 
  public void onCompleted(ToDoItem entity, Exception exception,  
ServiceFilterResponse response)  
  { 
   if (exception == null)  
   { 
    if (!entity.isComplete())  
    { 
     mAdapter.add(entity); 
    } 
   } else  
   { 
    createAndShowDialog(exception, "Error"); 
   } 
  } 
 }); 
 mTextNewToDo.setText(""); 
} 

 

Vo vývojovom prostredí Eclipse môžete prípadne projekt prispôsobiť svojim požiadavkám. 



Mobilné služby na platforme Microsoft Azure 
 Príručka pre tvorcov mobilných aplikácií pre Windows Store, Windows Phone, iOS, Android a iné platformy. 

   

 24  
 

 

Projekt Android aplikácie vo vývojovom prostredí Eclipse 

V našom prípade sme sa k mobilnej službe pripojili z Windows 8.1 aplikácie a pridali sme 
položku „Prvá dnešná úloha“ (viď predchádzajúci príklad). Následne sme spustili Android 
aplikáciu, kde sa táto úloha zobrazila a pridali sme položku „Druhá úloha zadaná z Androidu“. 

 

Test aplikácie na Android tablete 

 

Android – úprava existujúcej aplikácie aby mohla využívať mobilnú službu 
 

Do manifestu v súbore AndroidManifest.xml pridajte povolenie 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

 



Mobilné služby na platforme Microsoft Azure 
 Príručka pre tvorcov mobilných aplikácií pre Windows Store, Windows Phone, iOS, Android a iné platformy. 

   

 25  
 

Do súboru s kódom aktivity pridajte import: 

import com.microsoft.windowsazure.mobileservices.*; 

 

Do kódu aktivity pridajte deklaráciu: 

private MobileServiceClient mClient; 

 

Do metódy onCreate() pridajte kód: 

public class Item { 
      public String Id; 
      public String Text; 
} 

 

Do projektu pridajte triedu Item: 

public static MobileServiceClient MobileService = new MobileServiceClient( 
    "https://zoznamuloh.azure-mobile.net/", 
    "iHlKtHakccf...zvušok kľúča" 
); 

 

Na pridanie záznamu použite fragment kódu: 

Item item = new Item(); 
item.Text = "Awesome item"; 
mClient.getTable(Item.class).insert(item, new TableOperationCallback<Item>()  
{ 
      public void onCompleted(Item entity, Exception exception,  
ServiceFilterResponse response)  
{ 
            if (exception == null)  
{ 
                  // Insert succeeded 
            } else  
{ 
                  // Insert failed 
            } 
      } 
}); 

 

iOS – vytvorenie aplikácie využívajúcej mobilnú službu 
Ak netrpezlivo očakávate informáciu, aké vývojové prostredie si máte stiahnuť na svoj PC a ako 
ho nakonfigurovať, musíme vás trochu pribrzdiť. Takto položená otázka je totiž irelevantná. 
Správne položená otázka by znela: Aký počítač budete potrebovať na vývoj aplikácií pre 
iPad/iPod/iPhone? Aplikácie pre tieto platformy môžete totiž vyvíjať len na platforme Apple 
Mac OS. Výnimku z tohto pravidla tvorí iba vývojové prostredie Xamarin, ktoré je k dispozícii 
pre Mac OS aj Windows, no finále vývoja a publikovanie aplikácie musí aj v tomto prípade 
prebiehať na Mac OS. 

 

Odbočku k vývojovému prostrediu Xamarin sme neurobili náhodou, môžete si stiahnuť kód 
aplikácie využívajúcej mobilnú službu aj pre tento vývojový nástroj a to v dvoch variantoch. 
V Xamarin môžete vytvárať aplikácie pre iOS aj Android. 
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Vývojové prostredie Xamarin na platforme Mac OS 

 

Vývojové prostredie Xamarin na platforme Windows 

Vráťme sa však k natívnemu vývoju aplikácií pre iOS. Pre tento účel nutne potrebujete vývojové 
prostredie Xcode na platforme Mac OS.  

Nároky vývojového prostredia sú pomerne rozumné, takže vám postačí aj ten najlacnejší 
macbook. Tento fakt je možné chápať z dvoch pohľadov. Pesimistický pohľad sa sústredí na 
nutnosť zaobstarať si pre vývoj počítač s Mac OS. Naproti tomu optimistickým pohľadom 
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odhalíte, že na podobnom princípe a v rovnakom vývojovom prostredí môžete vyvíjať nielen 
aplikácie pre iPad/iPod/iPhone, ale aj pre Mac OS. 

Vývojové prostredie Xcode 
Po vyriešení problému vývojárskeho počítača je potrebné stiahnuť a nainštalovať vývojové 
prostredie Xcode. Prvým krokom je buď registrácia, alebo nákup vývojového prostredia na 
adrese https://developer.apple.com/xcode/. 

Aby ste mohli spúšťať vami vytvorené aplikácie na reálnom zariadení, je potrebné zistiť jeho 
unikátny identifikátor. Po prvom spustení vývojového prostredia Xcode ak máte pripojený 
iPhone, alebo iPad, sa zobrazí dialóg pre „spárovanie“ reálneho zariadenia s vývojovým 
prostredí. Spárovanie je potrebné potvrdiť tlačidlom Use for Development. 

Stiahnutie ukážkovej aplikácie 
Predpokladajme východiskovú situáciu po vytvorení mobilnej služby. Ak na túto službu v 
zozname Mobile Services kliknete, zobrazí sa ponuka vytvorenia mobilných aplikácií pre rôzne 
platformy. Z ponúkaných možností vyberte iOS. Zobrazí sa aktualizovaná ponuka  

Create a New iOS App – vytvorí šablónu projektu aplikácie využívajúcej mobilnú službu. 

Connect an existing iOS App – vygeneruje postup a fragmenty kódu, ktoré je potrebné pridať 
do aplikácie, aby mohla komunikovať s mobilnou službou. 

 

Postup vytvorenia projektu iOS aplikácie 

 

V prvom príklade aktivujeme voľbu Create a New iOS App. Aplikácia je kompletná, jej 
súčasťou je aj cvičná databázová tabuľka, takže ju môžete spustiť, preskúmať a prípadne 
modifikovať. Môžete si vybrať, či chcete stiahnuť aplikáciu v programovacom jazyku  
Objective-C, alebo Swift. 
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Ak nemáte vytvorenú tabuľku TodoItem, kliknite na tlačidlo Create TodoItem Table. Ak ste 
robili príklad vyžitia mobilnej služby pre Windows 8.1, Windows Phone, alebo Android aplikáciu, 
tabuľku už máte vytvorenú a tento krok môžete preskočiť. 

V kroku číslo 3 si stiahnite projekt ukážkovej iOS aplikácie využívajúcej mobilnú službu. 
Stiahnete kompletný projekt aplikácie zabalený v ZIP archíve. V našom prípade bude mať archív 
názov ZoznamUloh.Zip. Projekt otvorte vo vývojovom prostredí Xcode. 

Najskôr sa zoznámte so štruktúrou projektu. Ak ste pri jeho vytváraní ponechali parameter 
Device Family nastavený na hodnotu Universal, vytvorili sa v ňom dva podpriečinky, jeden pre 
iPhone a druhý pre iPad. V obidvoch priečinkoch sú implicitne tri súbory. Súbor s príponou „.h“ 
obsahuje deklarácie (je to známy hlavičkový súbor jazyka C++), súbor s príponou „.m“, ktorý 
obsahuje aplikačný kód v programovacom jazyku Objective-C, tento súbor sa nazýva aj 
implementačný a súbor s príponou „.xib“ (v komunite sa vyslovuje nib) obsahuje definíciu 
prvkov používateľského rozhrania. 

Všimnite si v pravej časti horného pásu nástrojov skupinu ikon View. Stlačením pravej a ľavej 
ikony zobrazíte pravé a ľavé postranné okno pracovnej plochy Xcode. Vľavo je implicitne 
zobrazený priečinok projektu a v pravom zvislom okne hore vlastnosti a dole objekty. Ak 
kliknete v okne priečinkovej štruktúry na súbor s príponou xib, aktivujete tým návrhové 
zobrazenie tohto súboru, ktorý je vnútorne reprezentovaný ako XML dokument.  

 

 

Projekt iOS aplikácie vo vývojovom prostredí Xcode. 

Aplikáciu spustíte tlačidlom Run so symbolom trojuholníka, ktoré je situované v ľavom hornom 
rohu. Vpravo od tohto tlačidla je ovládací prvok pre výber zariadenia, na ktorom bude aplikácia 
spustená. Reálne zariadenie máte k dispozícii iba vtedy ak máte predplatenú ročnú vývojársku 
licenciu, takže aplikáciu môžete spúšťať na simulátoroch platforiem iPad a iPhone. 
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Projekt iOS aplikácie vo vývojovom prostredí Xcode – používateľské rozhranie aplikácie 

 

Migrácia vývojárov na inú platformu je spravidla jednoduchá a bezproblémová, no v tomto 
prípade pre používateľov operačného systému Windows ide o migráciu dvojnásobnú. Najskôr 
sa musia zoznámiť aspoň so základnými princípmi fungovania operačného systému Mac OS a 
potom si osvojiť nové vývojové prostredie Xcode. 

iOS – úprava existujúcej aplikácie aby mohla využívať mobilnú službu 
Do projektu existujúcej iOS aplikácie vo vývojovom prostredí Xcode, je potrebné pridať knižnice 
pre Mobile Services. Presuňte priečinok WindowsAzureMobileServices.framework zo 
súborového manažéra Finder do vášho projektu. 

Do súboru AppDelegate.h pridajte import: 

#import <WindowsAzureMobileServices/WindowsAzureMobileServices.h> 

 

a property: 

@property (strong, nonatomic) MSClient *client; 

 

Do súboru AppDelegate.m file pridajte do application:didFinishLaunchingWithOptions kód: 

self.client = [MSClient clientWithApplicationURLString: 
@"https://zoznamuloh.azure-mobile.net/" 
applicationKey:@"iHlKtHakccfDYIlW...kod"]; 

 

Na pridanie záznamu použite fragment kódu: 

MSClient *client = [(AppDelegate *)  
[[UIApplication sharedApplication] delegate] client]; 
NSDictionary *item = @{ @"text" : @"Awesome item" }; 
MSTable *itemTable = [client tableWithName:@"Item"]; 
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[itemTable insert:item completion:^(NSDictionary *insertedItem, NSError *error)  
{ 
    if (error)  
{ 
            NSLog(@"Error: %@", error); 
    } else  
{ 
        NSLog(@"Item inserted, id: %@", [insertedItem objectForKey:@"id"]); 
    } 
}]; 
let delegate = UIApplication.sharedApplication().delegate as AppDelegate 
let client = delegate.client! 
let item = ["text":"Awesome item"] 
let itemTable = client.tableWithName("Item") 
itemTable.insert(item) { 
    (insertedItem, error) in 
    if error  
{ 
        println("Error" + error.description); 
    } else  
{ 
        println("Item inserted, id: " + insertedItem["id"]) 
    } 
} 

Vytvorenie novej mobilnej služby (.Net backend) 
Novinkou je podpora .NET backend. V praxi to znamená, že služba na strane servera môže byť 
vytvorená nielen ako Node.js, ale aj ako ASP.NET Web API aplikácia vytvorená v nástroji Visual 
Studio. Taktiež môžete publikovať existujúce Web API do Mobile Services a využiť z Mobile 
Services služby ako napr. autentifikáciu, či push notifikácie. Mobile Services s .NET „backendom“ 
môžete debugovať lokálne v nástroji Visual Studio, kde služba pobeží v lokálnom IIS Express 
alebo vzdialene, po nasadení do cloudovej platformy Azure. 

Môžete publikovať existujúce ASP.NET Web API do Azure a monitorovať, či spravovať mobilné 
služby. Môžete taktiež využívať zabudované funkcie, ako napríklad push notifikácie, notifikácie 
v reálnom čase na báze SignalR, či podnikové sign-on s Azure Active Directory, sociálne 
autentifikácie, synchronizáciu údajov umožňujúcu aj spojené scenáre. Môžete naplno využiť 
funkcie webového API rozhrania, napríklad radiče OData a Web API frameworky, napríklad 
Breeze. Najväčšou výhodou pre vývojárov je možnosť testovania a ladenia mobilných služieb s 
NET backendom priamo pomocou nástroja Visual Studio, keď služba beží lokálne na vašom 
počítači alebo na diaľku po jej publikovaní do Azure. 

ASP.NET SignalR je nová knižnica pre vývojárov ASP.NET, ktorá umožňuje jednoduchý vývoj 
real-time webových funkcií. SignalR umožňuje obojsmernú komunikáciu medzi serverom a 
klientom. Servery môžu teraz posielať obsah na pripojených klientov okamžite, len čo je k 
dispozícii. SignalR podporuje Web Sockets, a iné kompatibilné techniky pre staršie 
prehľadávače.  

Podporu .NET v službe Mobile Services si môžete odskúšať tak, že pri tvorbe Mobile Service na 
Azure portáli vyberiete „Backend: .NET“. Portál vám vygeneruje Web API projekt pre Visual 
Studio, ktorý môžete vyvíjať a ladiť lokálne. Nasadenie naspäť do dátového centra vykonáte 
z prostredia Visual Studio, do ktorého si naimportujete „publish profile“ z Azure portálu a 
potvrdíte Publish. 

Na vytvorenie mobilnej služby použite webový nástroj Azure Management Portal na adrese 
https://manage.windowsazure.com. V dolnej časti ľavého stĺpca s prehľadom aktuálne 
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využívaných služieb aktivujte položku menu New. Postupne kliknite na voľby Compute-
Mobile Service a následne aktivujte tlačidlo Create. 

 

Vytvorenie novej mobilnej služby 

Môžete vytvoriť databázu pre ukladanie údajov mobilnej služby, prípadne využiť už existujúcu 
databázu. V tomto príklade využijeme bezplatnú 20 MB SQL databázu, ktorú sme vytvorili 
v predchádzajúcom príklade, kde sme vytvárali mobilnú službu s JavaScript backendom. 

V našom prípade sme vybrali región North Europe. V poli Backend pre tento príklad zvoľte 
možnosť JavaScript. Alternatívnou voľbou je .NET. 

 

Vytvorenie Mobile Service s .NET backendom. 

V nasledujúcom dialógu vyberte existujúci databázový server a zadajte prístupové údaje, alebo 
zvoľte položku New SQL database server.  

 

Výber a konfigurácia databázového servera 
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Po potvrdení sa začne vytvárať mobilná služba, prípadne aj databáza. Po vytvorení sa zobrazí v 
zozname mobilných služieb Microsoft Azure portálu. 

 

Novovytvorená mobilná služba v zozname  

Windows 8.1 – vytvorenie aplikácie využívajúcej mobilnú službu. 
Keď po vytvorení mobilnej služby kliknete na ňu v zozname Mobile Services, zobrazí sa ponuka 
vytvorenia mobilných aplikácií pre podporované platformy. Vybrali sme položku Windows 
Store a aktivovali voľbu Create a New Windows Store App. 

 

Ponuka vytvorenia aplikácie pre Windows Store. Všimnite si prepojenie pre stiahnutie publikačného 
profilu. 
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Všimnite si, že postup vytvárania aplikácie je iný ako pre JavaScript backend 

Prvý krok dokonca počíta aj s tým, že nemáte nainštalované vývojové prostredie, takže ponúka 
stiahnutie a inštaláciu nástroja Visual Studio 2013 Express for Windows.  

V druhom kroku stiahnite aplikáciu, aj službu, ktorú môžete najskôr spustiť a ladiť lokálne a až 
následne publikovať do cloudovej platformy Microsoft Azure. Vyberte si programovací jazyk 
pre Windows Store aplikáciu (v našom prípade C#) a aktivujte tlačidlo Download. 

V súbore s príponou zip je projekt pozostávajúci zo súboru s príponou .sln dvoch priečinkov 
ZoznamUlohNET a ZoznamUlohNETService. Rozbaľte projekt do vhodného priečinka 
a zostavte v nástroji Visual Studio 2013 klávesom F5. 

Najskôr spustite lokálnu inštanciu mobilnej služby. Na projekt, ktorý má v názve Service, 
v našom prípade na ZoznamUlohNETService aplikujte položku kontextového menu Set as 
StartUp Project a projekt spustite. 

 

Lokálna inštancia mobilnej služby v prehľadávači IE 

Následne podobným spôsobom nastavte, aby sa spustil projekt 8.1 aplikácie. Aplikáciu otestujte 
pridaním položiek. 



Mobilné služby na platforme Microsoft Azure 
 Príručka pre tvorcov mobilných aplikácií pre Windows Store, Windows Phone, iOS, Android a iné platformy. 

   

 34  
 

 

Test Windows Store aplikácie ktorá využíva zatiaľ lokálnu inštanciu služby 

 

Publikovanie mobilnej služby 
Po otestovaní lokálnej inštancie mobilnej služby je potrebné publikovať ju do cloudovej 
platformy Microsoft Azure. V okne Solution Explorer na projekt, ktorý má v názve Service, 
v našom prípade na ZoznamUlohNETService aplikujte položku kontextového menu Publish. 
V prvom dialógu označte voľbu Windows Azure Mobile Services. 

 

 

Úvodný dialóg publikovania mobilnej služby 

Následne sa prihláste k svojmu Azure kontu a vyplňte údaje v dialógu na publikovanie služby. 
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Prihlásenie sa k Azure kontu a výber mobilnej služby 

 

 

Parametre pripojenia 

Po publikovaní mobilnej služby do cloudu je potrebné zmeniť parametre pripojenia na službu 
vo Windows Store aplikácii. V súbore App.xaml.cs sú dve varianty kódu pre vytvorenie inštancie 
objektu MobileServiceClient. Implicitne je aktívny kód na pripojenie k lokálnej inštancii služby 
a kód na pripojenie ku cloudovej inštancii je v komentári. Zmeňte komentáre tak aby bol 
aktívny kód na pripojenie sa ku cloudovej inštancii služby. 

public static MobileServiceClient MobileService = new MobileServiceClient( 
     "https://zoznamulohnet.azure-mobile.net/", 
     "tsPYKrYMO..kod" 
); 
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Práca s údajmi prostredníctvom Windows Azure Mobile Services 
(JavaScript backend) 
V príklade štartovacích aplikácií využívajúcich mobilné služby, ktoré je možné stiahnuť priamo 
z Azure Management portálu zo stránky vytvorenej služby bola vytvorená databázová tabuľka 
todoItem a skripty pre základné operácie, teda pre vkladanie a modifikovanie údajov. 
V štartovacej aplikácii je kód pre ukladanie údajov – pridanie novej úlohy a kód pre 
modifikovanie údajov – nastavenie príznaku, že úloha je hotová. 

Pozrime si skripty na strane servera, ktoré tieto úlohy realizovali. Pre vami vytvorenú mobilnú 
službu s JavaScript backendom kliknite na priečinok Data a následne na tabuľku TodoItem. 
Zobrazí sa tabuľka vrátane údajov. Následne kliknite na priečinok Script a vyberte operáciu 
Insert. 

 

Výber databázovej tabuľky 

 

Výber operácie nad údajmi v databázovej tabuľke 

Zobrazí sa skript v jazyku JavaScript: 

function insert(item, user, request)  
{ 
    request.execute(); 
} 

 

Skript môžete upraviť podľa svojich požiadaviek. Môžete napríklad definovať pravidlá pre 
validáciu údajov. Napríklad aby sa dosiahlo zobrazovanie názvov úloh v rozumnej šírke stĺpcov 
tabuľky, môžete obmedziť počet znakov na 15: 
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function insert(item, user, request){ 
    if (item.text.length > 15) { 
       request.respond(statusCodes.BAD_REQUEST,  
'Názov úlohy môže mať max. 15 znakov'); 
    } else { 
        request.execute(); 
    } 
} 

 

alebo sa podmienka môže týkať textového reťazca, napríklad: 

function insert(item, user, request) { 
    if (item.text == 'úloha') { 
        request.respond(statusCodes.FORBIDDEN,  
        'Príliš všeobecný názov.'); 
    } else { 
        request.execute(); 
    } 
} 

 

V našom príklade sme aplikovali prvú z podmienok, teda, aby text nebol dlhší než 15 znakov. 
Zmenu skriptu potvrďte tlačidlom Save (tlačidlo na spodnej lište so symbolom diskety). 

Aby ste mohli odpoveď servera, v tomto prípade chybové hlásenie zobraziť v aplikácii, je 
potrebné upraviť kód aplikácie. V našom prípade išlo o Windows Store aplikáciu pre Windows 
8.1. V projekte aplikácie v súbore MainPage.xaml.cs do metódy InsertTodoItem doplňte kód pre 
odchytávanie a výpis chýb:  

private async void InsertTodoItem(TodoItem todoItem) 
{ 
    try 
    { 
        await todoTable.InsertAsync(todoItem); 
        items.Add(todoItem); 
    } 
    catch (MobileServiceInvalidOperationException e) 
    { 
        //zobraz dialog pri chybe 
        MessageDialog errormsg = new MessageDialog(e.Message, 
            string.Format("{0} (HTTP {1})", 
            e.Response.ReasonPhrase, 
            (int)e.Response.StatusCode)); 
        var ignoreAsyncOpResult = errormsg.ShowAsync(); 
    } 
} 

 

Pre zobrazovanie dialógového okna je potrebné doplniť referenciu: 

using Windows.UI.Popups; 

 

Teraz spustite aplikáciu a zadajte názov úlohy presahujúci 15 znakov. Malo by sa zobraziť 
chybové hlásenie. 
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Chybové hlásenie pri porušení validačnej podmienky 

 

Vráťme sa ku kódu triedy, na základe ktorej bola automaticky vygenerovaná návrhová štruktúra 
databázovej tabuľky. Skúste pridať atribút Poznamka: 

public class TodoItem 
{ 
    public string Id { get; set; } 
 
    [JsonProperty(PropertyName = "text")] 
    public string Text { get; set; } 
 
    [JsonProperty(PropertyName = "complete")] 
    public bool Complete { get; set; } 
 
[JsonProperty(PropertyName = "poznamka")] 
    public string Poznamka { get; set; } 
} 

 

Aby sa novo pridaný atribút poznámka zobrazil, pridajte do XAML kódu s návrhom 
používateľského rozhrania riadok:  

<TextBlock Name="Poznamka" Text="{Binding Poznamka}" VerticalAlignment="Center"/> 
 

Riadok pridajte za definíciu prvku CheckBoxComplete: 

<ListView Name="ListItems" Margin="62,10,0,0" Grid.Row="1"> 
<ListView.ItemTemplate> 
<DataTemplate> 
<StackPanel Orientation="Horizontal"> 
<CheckBox Name="CheckBoxComplete" IsChecked... 
<TextBlock Name="Poznamka" Text="{Binding Poznamka}"  
                   VerticalAlignment="Center"/> 
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</StackPanel> 
</DataTemplate> 
</ListView.ItemTemplate> 
</ListView> 
 

Text poznámky by ste v reálnej aplikácii zadávali z používateľského rozhrania aplikácie, my pre 
jednoduchosť pridáme konštantný text poznámky pomocou JavaScript kódu na serveri. 

Vráťme sa do Azure Management portálu a upravme skript v jazyku JavaScript: 

function insert(item, user, request){ 
    if (item.text.length > 15) { 
       request.respond(statusCodes.BAD_REQUEST,  
'Názov úlohy môže mať max. 15 znakov'); 
    } else  
{ 
item.poznamka = "Text poznámky"; 
request.execute(); 
    } 
} 
 

 

Zobrazenie poznámky 

 

Práca s údajmi prostredníctvom Windows Azure Mobile Services  
(.NET backend) 
Podobne ako v predchádzajúcom príklade budeme demonštrovať spracovanie údajov 
pomocou kódu na strane servera.  

V projekte v prostredí Visual Studio v okne Solution Explorer v priečinku služby rozbaľte záložku 
Contollers a otvorte súbor TodoItemController.cs. 
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Kód v súbore TodoItemController.cs 

Validačnú podmienku vložíme do metódy PostTodoItem: 

// POST tables/TodoItem 
public async Task<IHttpActionResult> PostTodoItem(TodoItem item) 
{ 
    if (item.Text.Length > 15) 
    { 
        return BadRequest("Názov úlohy môže mať max. 15 znakov"); 
    } 
    else 
    { 
        TodoItem current = await InsertAsync(item); 
        return CreatedAtRoute("Tables", new { id = current.Id }, current); 
    } 
} 

 

Aj v tomto prípade musíte zmeniť kód klientskej aplikácie, aby sa v dialógu vypísalo chybové 
hlásenie: 

 

private async void InsertTodoItem(TodoItem todoItem) 
{ 
    MobileServiceInvalidOperationException invalidOpException = null; 
    try 
    { 
        await todoTable.InsertAsync(todoItem); 
        items.Add(todoItem); 
    } 
    catch(MobileServiceInvalidOperationException e) 
    { 
        invalidOpException = e; 
    } 
    if (invalidOpException != null) 
    { 
        string strJsonContent = await  
invalidOpException.Response.Content.ReadAsStringAsync(); 
        var responseContent = JObject.Parse(strJsonContent); 
        MessageDialog errormsg = new MessageDialog(string.Format("{0} (HTTP {1})",  
            (string)responseContent["message"], 
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(int)invalidOpException.Response.StatusCode),  
            invalidOpException.Message); 
        var ignoreAsyncOpResult = errormsg.ShowAsync(); 
    } 
} 

 

Ak chcete meniť návrhovú štruktúru databázovej tabuľky, otvorte súbor TodoItem.cs 
v priečinku DataObject. V tomto príklade pridáme atribút CompleteDate, ktorý je typu 
DateTime: 

public class TodoItem : EntityData 
{ 
  public string Text { get; set; } 
  public bool Complete { get; set; } 
  public System.DateTime? CompleteDate { get; set; } 
} 

 

Aj v tomto príklade je potrebné upraviť klientsku aplikáciu, aby zobrazovala pridaný atribút. 
Postup je popísaný v predchádzajúcej stati.  

Nahranie obrázkov do Azure Storage prostredníctvom  
mobilnej služby 
Mobilné zariadenia, či už sú to tablety, alebo smartfóny sa stále viac používajú nielen na 
konzumovanie obsahu, ale aj na jeho vytváranie. Prakticky každé mobilné zariadenie má 
pomerne kvalitný fotoaparát a aj mobilné aplikácie často pracujú s nasnímanými obrázkami. 
Predmetom tejto stati bude preto ukladanie obrázkov do Azure Storage. Mobilné služby 
využívajú pre ukladanie údajov SQL databázu. Pre všeobecné použitie je to vynikajúce riešenie, 
avšak na ukladanie obrázkov, ktoré sú fyzicky reprezentované ako binary large object (BLOB) je 
efektívnejšie Blob storage service.  

Problémom je, že nemôžete bezpečne distribuovať v klientskej aplikácii prihlasovacie údaje 
požadované pre bezpečné nahranie údajov do služby Blob Storage. Namiesto toho je potrebné 
uložiť tieto mandáty v pohyblivej službe a použiť ich na vytvorenie zdieľaného prístupu SAS 
(Shared Access Signature), ktorý sa použije na nahranie obrázka. SAS oprávnenie bude platné 
len veľmi krátku dobu, v našom prípade 5 minút. Aplikácia potom použije toto dočasné 
oprávnenie na nahratie obrázkov. V tomto príklade je sťahovanie z Blob služby verejné.  

Vytvorenie Storage 
Ak nemáte vytvorený Storage account, je potrebné ho vytvoriť. V Azure Management portáli sa 
prepnite do priečinka STORAGE a pomocou tlačidla New na dolnej lište vytvorte nový Storage 
Account. Aktivujte voľby Storage – Quick Create. 

Do poľa URL, zadajte názov subdomény pre úložisko. Pre prístup k blob-u bude URL adresa v 
tvare http://myaccount.blob.core.windows.net/mycontainer/myblob.  

V poli Location / Affinity Group, vyberte región alebo afinitnú skupinu pre storage. Vyberte tak, 
aby storage bolo v rovnakom dátovom centre ako iné Azure služby, ktoré používate. To môže 
zvýšiť výkon, a eliminuje poplatky za prenos údajov. 
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Vytvorenie Storage účtu 

 

Vyberte storage konto a na dolnej lište kliknite na tlačidlo Manage Access Keys. 

 

Storage účet 

 

Zistenie prístupových parametrov pre Storage 
Skopírujte si na vhodné miesto hodnoty parametrov STORAGE ACCOUNT NAME a PRIMARY 
ACCESS KEY. 
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Správa prístupových kľúčov 

Konfigurácia mobilnej služby 
V Azure Management portáli sa prepnite do priečinka MOBILE SERVICES a následne do záložky 
Configure. Do sekcie app settings vložte parametre STORAGE_ACCOUNT_NAME a 
STORAGE_ACCOUNT_ACCESS_KEY. Do druhého parametra vložte hodnotu PRIMARY ACCESS 
KEY získanú zo Storage.  

 

Pridanie prístupových kľúčov k Storage do sekcie app settings 
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V priečinku SCRIPTS zmeňte JavScriptový kód pre insert: 

var azure = require('azure'); 
var qs = require('querystring'); 
var appSettings = require('mobileservice-config').appSettings; 
 
function insert(item, user, request) { 
    // nacitanie nastaveni pre storage z app settings.  
    var accountName = appSettings.STORAGE_ACCOUNT_NAME; 
    var accountKey = appSettings.STORAGE_ACCOUNT_ACCESS_KEY; 
    var host = accountName + '.blob.core.windows.net'; 
 
    if ((typeof item.containerName !== "undefined") && ( 
    item.containerName !== null)) { 
        // nastavit nazov kontajnera , musi byt malymi pismenami. 
        item.containerName = item.containerName.toLowerCase(); 
 
        // ak neexistuje, vytvorit kontajner  
        // s pravom public read access pre bloby.         
        var blobService = azure.createBlobService(accountName, accountKey, host); 
        blobService.createContainerIfNotExists(item.containerName, { 
            publicAccessLevel: 'blob' 
        }, function(error) { 
            if (!error) { 
 
                //  priprava politiky na pravo zapisu na 5 minut          
                var sharedAccessPolicy = { 
                    AccessPolicy: { 
                        Permissions: 
azure.Constants.BlobConstants.SharedAccessPermissions.WRITE, 
                        Expiry: new Date(new Date().getTime() + 5 * 60 * 1000) 
                    } 
                }; 
 
                // Generovanie upload URL s SAS pre novy obrazok 
                var sasQueryUrl =  
                blobService.generateSharedAccessSignature(item.containerName,  
                item.resourceName, sharedAccessPolicy); 
 
                //query string. 
                item.sasQueryString = qs.stringify(sasQueryUrl.queryString); 
 
                // nastavenie celej cesty pre novu polozku,  
                // ktora sa pouzije pre data binding na strane klienta.  
                item.imageUri = sasQueryUrl.baseUrl + sasQueryUrl.path; 
 
            } else { 
                console.error(error); 
            } 
            request.execute(); 
        }); 
    } else { 
        request.execute(); 
    } 
} 
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Skript Insert 

Vytvorenie klientskej aplikácie 
Využijeme „štartovaciu“ klientsku aplikáciu, ktorej kód získame postupom popísaným v stati 
Windows 8.1  – vytvorenie aplikácie využívajúcej mobilnú službu. Postupom popísaným v tejto 
stati vytvorte aj databázovú tabuľku todoItem. 

Otvorte projekt vo vývojovom prostredí Visual Studio 2013 a v okne Solution Explorer aktivujte 
položku kontextového menu Manage NuGet Packages. Vložte balík WindowsAzure.Storage. 

 

Inštalovanie balíčka WindowsAzure.Storage 
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V aplikačnom manifeste Windows Store aplikácie v súbore Package.appxmanifest je potrebné 
povoliť používanie mikrofónu a webovej kamery. 

 

Povolenie používať webovú kameru a mikrofón pre Windows  

Úpravy projektu Windows 8.1 aplikácie začneme úpravami používateľského rozhrania v súbore 
MainPage.xaml. Zmeňte kód v elemente StackPanel. Nájdete ho hneď pod elementom Task, 
tam kde je ButtonSave.  

Kód: 

<StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="72,0,0,0"> 
<TextBox Name="TextInput" Margin="5" MinWidth="300"></TextBox> 
<Button Name="ButtonSave" Click="ButtonSave_Click"  
IsEnabled="False">Save</Button> 
</StackPanel> 

 

nahraďte kódom: 

<StackPanel Orientation="Horizontal" Margin="72,0,0,0"> 
<TextBox Name="TextInput" Margin="5" MaxHeight="40" MinWidth="300"></TextBox> 
<Button Name="btnTakePhoto" Style="{StaticResource PhotoAppBarButtonStyle}" 
            Click="OnTakePhotoClick" /> 
<Button Name="ButtonSave" Style="{StaticResource UploadAppBarButtonStyle}"  
            Click="ButtonSave_Click"/> 
</StackPanel> 

 

Taktiež element StackPanel v DataTemplate:  

<StackPanel Orientation="Horizontal"> 
<CheckBox Name="CheckBoxComplete" IsChecked="{Binding Complete, Mode=TwoWay}"  
Checked="CheckBoxComplete_Checked" Content="{Binding Text}"  
Margin="10,5" VerticalAlignment="Center"/> 
</StackPanel> 
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nahraďte kódom: 

<StackPanel Orientation="Vertical"> 
<CheckBox Name="CheckBoxComplete" IsChecked="{Binding Complete, Mode=TwoWay}"  
                Checked="CheckBoxComplete_Checked" Content="{Binding Text}"  
                Margin="10,5" VerticalAlignment="Center"/> 
<Image Name="ImageUpload" Source="{Binding ImageUri, Mode=OneWay}" 
            MaxHeight="250"/> 
</StackPanel> 

 

Do súboru MainPage.xaml.cs pridajte referencie na menné priestory: 

<StackPanel Orientation="Vertical"> 
<CheckBox Name="CheckBoxComplete" IsChecked="{Binding Complete, Mode=TwoWay}"  
                Checked="CheckBoxComplete_Checked" Content="{Binding Text}"  
                Margin="10,5" VerticalAlignment="Center"/> 
<Image Name="ImageUpload" Source="{Binding ImageUri, Mode=OneWay}" 
            MaxHeight="250"/> 
</StackPanel> 

Kód triedy TodoItem upravte pridaním ďalších atribútov takto: 

public class TodoItem 
{ 
    public string Id { get; set; } 
 
    [JsonProperty(PropertyName = "text")] 
    public string Text { get; set; } 
 
    [JsonProperty(PropertyName = "complete")] 
    public bool Complete { get; set; } 
    [JsonProperty(PropertyName = "containerName")] 
    public string ContainerName { get; set; } 
 
    [JsonProperty(PropertyName = "resourceName")] 
    public string ResourceName { get; set; } 
 
    [JsonProperty(PropertyName = "sasQueryString")] 
    public string SasQueryString { get; set; } 
 
    [JsonProperty(PropertyName = "imageUri")] 
    public string ImageUri { get; set; }  
}  

 
Do triedy Main Page pridajte kód: 

// pouzitie StorageFile na drzanie fotky pre upload. 
StorageFile media = null; 
 
private async void OnTakePhotoClick(object sender, RoutedEventArgs e) 
{ 
    // nove foto alebo video zo zariadenia 
    CameraCaptureUI cameraCapture = new CameraCaptureUI(); 
    media = await cameraCapture 
        .CaptureFileAsync(CameraCaptureUIMode.PhotoOrVideo); 
} 

 

Zmeňte kód metódy InsertTodoItem 

private async void InsertTodoItem(TodoItem todoItem) 
{ 
  string message = null; 
  try 
   { 



Mobilné služby na platforme Microsoft Azure 
 Príručka pre tvorcov mobilných aplikácií pre Windows Store, Windows Phone, iOS, Android a iné platformy. 

   

 48  
 

    string errorString = string.Empty; 
 
    if (media != null) 
    { 
        // nastavenie  blob properties pre TodoItem. 
        todoItem.ContainerName = "obrazkylubolo"; 
        todoItem.ResourceName = media.Name; 
    } 
 
    // poslanie polozky na vlozenie.  
    // v odozve bude Sas 
    await todoTable.InsertAsync(todoItem); 
 
    // mame Sas, ideme uploadovat blob. 
    if (!string.IsNullOrEmpty(todoItem.SasQueryString)) 
    { 
        // ziskanie URI, v ktorom je SAS  
        // a vyextrahovanie storage credentials. 
        StorageCredentials cred = new StorageCredentials(todoItem.SasQueryString); 
        var imageUri = new Uri(todoItem.ImageUri); 
 
        // Instanciovane Blob store kontajnera podla info z vratenej polozky 
        CloudBlobContainer container = new CloudBlobContainer( 
            new Uri(string.Format("https://{0}/{1}", 
                imageUri.Host, todoItem.ContainerName)), cred); 
 
        // ziskanie noveho obrazka ako streamu 
        using (var fileStream = await media.OpenStreamForReadAsync()) 
        {                                        
            // Upload noveho obrazka ako BLOBu z streamu. 
            CloudBlockBlob blobFromSASCredential = 
                container.GetBlockBlobReference(todoItem.ResourceName); 
            await 
blobFromSASCredential.UploadFromStreamAsync(fileStream.AsInputStream()); 
        } 
 
    } 
 
    // pridanie polozky do kolekcie 
    items.Add(todoItem); 
 
  } 
  catch(Exception e) 
  { 
    message = e.Message;  
  } 
  //zobraz dialog pri chybe 
  if (message !=null ) 
   { 
     var dialog = new MessageDialog(message); 
     dialog.Commands.Add(new UICommand("OK")); 
     await dialog.ShowAsync(); 
   } 
} 
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Test aplikácie 

Autentizácia aplikácie voči mobilnej službe 
Ako bolo spomenuté v úvodnom prehľade postup nastavenia autentizácie je možné rozdeliť do 
troch krokov: 

•  registrácia aplikácie u poskytovateľa identity, 
•  získanie ID aplikácie a kľúča pre šifrovanie tokenu, 
•  zadanie údajov v správe Mobile Service. 

 

Najskôr zaregistrujeme aplikáciu a nakonfigurujeme mobilnú službu. V portáli Azure 
Management Portal vyberte priečinok Mobile Services a vyberte službu voči ktorej sa bude 
aplikácia autentizovať. V záložke Dashboard a skopírujte adresu v poli Mobile Service URL. 
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Zistenie URL adresy mobilnej služby 

Prepnite sa do záložky Identity a zadajte parametre pre vašu aplikáciu. Ako získať parametre 
CLIENT_ID a CLIENT_SECRET je popísané v stati Posielanie notifikácie do mobilných aplikácií 
(platforma Windows). 

 

Zistenie URL adresy mobilnej služby 
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Následne nastavte oprávnenia pre prístup k údajom mobilnej služby. 

 

Úroveň autentifikácie je možné nastaviť pre každú tabuľku databázy a dokonca je možné nastaviť 
rôznu úroveň pre rôzne operácie. 

Funkcionalita autentizácie na strane aplikácie je poskytovaná prostredníctvom triedy 
MobileService, ktorá obsahuje metódy:  

• LoginAsync – asynchrónne vyvolanie prihlasovacieho dialógu.  
• Logout – „zabudnutie“ autentizačných údajov.  

a vlastnosti: 

• LoginInProgress – vracia hodnotu typu bool indikujúcu, či práve prebieha autentizácia. 
• CurrentUser – programový prístup k menu užívateľa a použitému autentizačnému 

tokenu. 

Autentizácia môže prebiehať na štyroch úrovniach zabezpečenia:  

• Everyone – ktokoľvek, kto pozná URL, bez obmedzenia.  
• Anybody with the application key – klientska aplikácia musí obsahovať aplikačný 

kľúč. Nakoľko kľúč je distribuovaný s aplikáciou, dôsledkom je nízka úroveň 
bezpečnosti.  

• Only Authenticated Users – musí obsahovať OAuth token vydaný konfigurovaným 
poskytovateľom identít.  

• Only Scripts and Admins – musí obsahovať master key. Táto úroveň je určená len na 
administratívne operácie, nemala by sa nikdy používať v používateľských aplikáciách. 

Do Windows Store aplikácie pridajte referenciu: 

using Windows.UI.Popups; 

 

a kód do triedy MainPage: 

private MobileServiceUser user; 
private async System.Threading.Tasks.Task AuthenticateAsync() 
{ 
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    while (user == null) 
    { 
        string message; 
        try 
        { 
            user = await App.MobileService 
                .LoginAsync(MobileServiceAuthenticationProvider.Facebook); 
            message =  
                string.Format("You are now logged in - {0}", user.UserId); 
        } 
        catch (InvalidOperationException) 
        { 
            message = "You must log in. Login Required"; 
        } 
 
        var dialog = new MessageDialog(message); 
        dialog.Commands.Add(new UICommand("OK")); 
        await dialog.ShowAsync(); 
    } 
} 

 

Zmeňte kód v metóde OnNavigatedTo:  

protected override async void OnNavigatedTo(NavigationEventArgs e) 
{ 
    await AuthenticateAsync(); 
    RefreshTodoItems(); 
} 

 

 

Posielanie notifikácie do mobilných aplikácií (platforma Windows) 
Notifikácie sú správy, niekedy aj rozsiahlejšie, ktoré potrebuje aplikácia vo vhodnej situácii 
zobraziť používateľovi mimo bežného používateľského rozhrania aplikácie. 

Námetom state je posielanie Push notifikácie z platformy Microsoft Azure Notification Hubs do 
Modern UI aplikácie, teda aplikácie pre Windows 8 a 8.1 distribuovanej cez Windows Store 
prostredníctvom Windows Push Notification service (WNS). 

Paralelne vytvoríme tri odlišné projekty: 

•  Windows 8.1 aplikáciu, ktorá bude notifikácie prijímať a zobrazovať, 
•  Windows Azure Notification Hub, 
•  aplikáciu, ktorá bude simulovať posielanie notifikácií z mobilných zariadení. 

Zosumarizujme si úvodnú situáciu. Zatiaľ nemáte vytvorené nič, ani aplikáciu, ani cloudovú 
notifikačnú službu. Najskôr vytvoríte aplikáciu, ktorá bude notifikácie prijímať a spracovávať. 
Aby mohla notifikácie prijímať, musí byť zaregistrovaná vo Windows obchode. Preto budete 
pracovať paralelne v prostredí Visual Studio a v Dashboarde vývojárskeho portálu. Aby ste 
mohli vami vytvorený projekt prepojiť so zaregistrovanou aplikáciou v Store, musíte 
postupovať tak, že najskôr zatiaľ neexistujúcu aplikáciu zaregistrujete v Store a následne ju 
vytvoríte a projekt prepojíte so zaregistrovanou aplikáciou. Najlepšie to pochopíte na 
praktickom príklade, ktorý bude pozostávať z niekoľkých na seba nadväzujúcich krokov. 
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1. Registrácia aplikácie do Windows Store 
V prvom kroku, skôr než v nástroji Visual Studio vytvoríte projekt Windows Store aplikácie, 
ktorá bude notifikácie prijímať, musíte túto zatiaľ neexistujúcu aplikáciu zaregistrovať do 
Windows Store. Zatiaľ ju môžete publikovať, stačí zaregistrovať názov aplikácie a následne po 
prepojení s projektom budete definovať napojenie na notifikačnú službu. 

Na vývojárskom portáli dev.windows.com sa prepnite do záložky Dashboard a aktivujte 
prepojenie Submit an app.  

 

Dashboard pre publikovanie Windows 8 aplikácie 

Najskôr musíte pre svoju aplikáciu vymyslieť originálny názov, overiť si, či ho už niekto nepoužil, 
a ak nie, tak si tento názov pre aplikáciu rezervovať. Aktivujte prepojenie App name a zadajte 
názov aplikácie. Ak je názov už registrovaný niekým iným, musíte vymyslieť iný. V našom 
príklade sme použili názov „Moje notifikácie“, takže tento názov použiť nemôžete. 

 

Registrovanie názvu aplikácie 

2. Vytvorenie univerzálnej aplikácie pre Windows 8.1 a Windows Phone, ktorá 
bude prijímať notifikácie 

Na úvod state vysvetlíme pojem „univerzálna aplikácia“. Je to typ projektu v nástroji Visual Studio, 
z ktorého môžete vytvoriť aplikáciu pre dve sesterské platformy – Windows 8.1 (Modern UI) a pre 
Windows Phone. Nakoľko v prípade Windows 8.1 pôjde o notebook, alebo tablet, či konvertibilné 
zariadenie s veľkým displejom a v prípade platformy Windows Phone 8.1 o telefón s menším 
displejom, spoločný bude len aplikačný kód, používateľské rozhranie sa bude navrhovať pre 
každú platformu zvlášť s ohľadom na špecifiká displeja daného zariadenia a filozofiu ovládania. 
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V našom príklade to bude jednoduchá aplikácia prakticky bez používateľského rozhrania, ktorá bude 
mať len jedinú úlohu – zaregistrovať sa na príjem notifikácií a následne tieto notifikácie prijímať 
a zobrazovať. Vo vývojovom prostredí Visual Studio 2013 vytvorte nový projekt pomocou menu File > 
New Project. Z ponuky šablón pre vami vybraný programovací jazyk vyberte priečinok Store Apps a v 
nej priečinok Universal Apps. V priečinku nájdete šablóny pre projekty aplikácií Blank App a Hub App. 

My sme použili programovací jazyk C# a najjednoduchšiu šablónu Blank App z priečinka 
Universal Apps. 

Aby sme demonštrovali, že názov projektu nemusí byť totožný so zaregistrovaným názvom 
aplikácie, vytvorili sme projekt Notifikacie. Pripomíname, že v predchádzajúcom kroku sme vo 
Windows obchode registrovali názov Moje notifikácie. 

 

Vytvorenie projektu Windows 8.1 aplikácie 

Pre napojenie projektu na aplikáciu ktorá sa bude publikovať cez Windows obchod (zatiaľ sme 
ju tam len zaregistrovali), v okne Solution Explorer pravým tlačidlom myši aktivujte kontextové 
menu projektu pre Windows 8.1. V našom prípade išlo o priečinok Notifikacie.Windows 
(Windows 8.1) a aktivujte položku Store ->Associate App with the Store... 

 

Prepojenie projektu so zaregistrovanou aplikáciou pre Windows obchod 
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Asociovanie projektu so zaregistrovanou aplikáciou pre Windows obchod v praxi znamená, že 
do projektu sa z vývojárskeho portálu Windows Obchod do aplikačného manifestu vášho 
projektu pridajú nasledujúce atribúty: 

• Package Display Name 
• Package Name 
• Publisher ID 
• Publisher Display Name 
• Version 

Po prihlásení sa do vývojárskeho konta sa zobrazí dialógové okno Associate Your App with the 
Windows Store. Zo zoznamu zaregistrovaných aplikácií vyberte tú, ktorá bude prijímať 
notifikácie z cloudovej služby Microsoft Azure. Následne potvrďte asociáciu tlačidlom 
Associate. 

 

Prepojenie s konkrétnym názvom zaregistrovanej aplikácie 

 

3. Napojenie aplikácie na notifikačnú službu 
V tomto kroku sa opäť prepnite do Dashboardu vášho vývojárskeho konta pre Windows Store 
aplikácie. Na stránke pre publikovanie aplikácie, ktorú ste zaregistrovali v prvom kroku tohto 
návodu kliknite na položku Services. Na stránke Services aktivujte prepojenie Live Services 
site. 
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Prepojenie na Microsoft Azure Mobile Services 

Na stránke Push notifications and Live Connect services info sa prepnite do záložky 
Authenticating your service. Zobrazia sa dva vygenerované bezpečnostné prvky: 

•  Package Security Identifier (SID),  
•  Client secret.   

Ich hodnoty si skopírujte na dôveryhodnú lokalitu a s nikým ich nezdieľajte. 

ms-app://s-1-15-2-3748378627-2100809792-3252550940-1533958507-605292477-
1023563833-375875063 

yF6f2hSwom83/9irfhUUE7EkDSqm+p/x 
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Stránka aplikácie z ktorej zistíte bezpečnostné prvky pre identifikáciu aplikácie voči notifikačnej službe 

 

4. Vytvorenie Notification Hub 
V tejto fáze sa dejstvo znovu presunie do vášho Microsoft Azure konta, ktoré musíte mať 
v tomto okamihu vytvorené a aktivované. Môžete použiť: 

•  konto startupu v BizSpark-u, 
•  30-dňové Free trial konto, 
•  konto získané ako predplatiteľ MSDN, 
•  konto študenta cez DreamsPark, 
•  komerčné konto. 

Notification Hub budete vytvárať cez Microsoft Azure Management Portal 
https://manage.windowsazure.com/. 

Pri prvom prístupe na Azure Management Portal sa vám zobrazí krátky tutoriál, ktorý vás 
zoznámi s ovládaním používateľského rozhrania portálu. 

Nový Service Bus vytvoríte tlačidlom New, ktoré nájdete na dolnej aplikačnej lište portálu. 
Aktivujete položku App Services -> Service Bus ->Notification Hub -> Quick Create. 
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Vytvorenie Notification Hub 

Zadajte vhodný názov a potvrďte kliknutím na prepojenie Create a new Notification Hub 
v dolnej časti menu aplikačnej lišty. 

 

Zadanie názvu pre Notification Hub 

Po vytvorení, ktoré trvá niekoľko sekúnd nájdete vami vytvorený namespace pre Service Bus 
na portáli, v priečinku SERVICE BUS. 

 

Novovytvorený namespace Service Bus v priečinku SERVICE BUS 
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Kliknite na namespace novo vytvorenej služby, ktorý má implicitne názov 
nazov_notifikacnej_sluzby-ns a následne na záložku Notifications hubs. Potom môžete vybrať 
konkrétny Notification hub (namespace ich môže obsahovať viac). Pre vybraný hub sa prepnite 
do záložky Configure. 

Zobrazí sa stránka, kde zadávate notifikačné parametre pre aplikácie na požadovaných 
platformách. Zatiaľ plánujeme posielať notifikácie pre Windows 8 aplikáciu, takže zadáte 
parametre pre WNS získané pri registrácii služby vo Windows Store. Postup získania 
parametrov je popísaný v stati Napojenie aplikácie na notifikačnú službu. Zadanie potvrďte 
tlačidlom Save na aplikačnej lište (tlačidlo so symbolom diskety). 

 

Zadávanie parametrov pre Windows 8 aplikáciu získané z Windows Store 

Prepnite sa do záložku Dashboard a následne kliknite na tlačidlo Connection Information 
umiestnené na aplikačnej lište (tlačidlo so symbolom kľúča). Zobrazí sa dialóg s parametrami na 
pripojenie k notifikačnej službe: 

•  DefaultListenSharedAccessSignature, 
•  DefaultFullSharedAccessSignature. 

Parametre si prípadne prekopírujte na vhodné miesto cez schránku.  
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Dialóg s parametrami na pripojenie k notifikačnej službe 

5. Napojenie Windows 8 aplikácie na Notification Hub 
Z Microsoft Azure Management portálu sa presunieme znovu do vývojového prostredia Visual 
Studio 2013. V kontextovom menu aplikovanom na priečinok Windows 8.1 projektu kliknite na 
položku Manage NuGet Packages. Zobrazí sa dialógové okno Manage NuGet Packages. Do 
okna pre online vyhľadávanie zadajte názov WindowsAzure.Messaging.Managed. Po nájdení 
balíčka ho nainštalujte. 

 

Pridanie NuGet balíčka WindowsAzure.Messaging.Managed 

Do súboru App.xaml.cs (nájdete ho v priečinku <project_name>.Shared) pridajte referencie na 
menné priestory: 

using Windows.Networking.PushNotifications; 
using Microsoft.WindowsAzure.Messaging; 
using Windows.UI.Popups; 

 

V súbore App.xaml.cs pridajte do triedy App metódu: 

private async void InitNotificationsAsync() 
{ 
    var channel = await 
PushNotificationChannelManager.CreatePushNotificationChannelForApplicationAsync(); 
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    var hub = new NotificationHub("<hub name>",  
"<connection string with listen access>"); 
var result = await hub.RegisterNativeAsync(channel.Uri); 
 
    //V prípade úspechu vráť registračné ID 
    if (result.RegistrationId != null) 
    { 
        var dialog = new MessageDialog("Registrácia bola úspešná: " +  
result.RegistrationId); 
        dialog.Commands.Add(new UICommand("OK")); 
        await dialog.ShowAsync(); 
    } 
}; 

 

Parametre v šípových zátvorkách „<hub name>“ a „<connection string with listen access>“ 
nahraďte reálnymi hodnotami pre vašu notifikačnú službu. 

Ako prvý parameter zadajte názov vášho notifikačného hubu a druhý parameter bude hodnota 
z poľa DefaultListenSharedAccessSignature. Dialóg z parametrami pre daný hub zobrazíte 
kliknutím na tlačidlo Connection Information umiestnené na aplikačnej lište (tlačidlo so 
symbolom kľúča). 

Volanie metódy InitNotificationsAsync() umiestnite na začiatok metódy OnLaunched. 
V aplikačnom manifeste v súbore Package.appxmanifest je potrebné povoliť notifikácie. V sekcii 
Notifications nastavte parameter Toast capable na hodnotu Yes. 

 

Povolenie notifikácií pre Windows 8.1 aplikáciu 

Pokiaľ budete vytvárať reálnu univerzálnu aplikáciu pre obidve platformy, je potrebné tieto 
kroky zopakovať aj pre WindowsPhone priečinok. 

Teraz môžete aplikáciu spustiť. Po chvíli by sa nám mal zobraziť oznam o úspešnej registrácii 
aplikácie k notifikačnému hubu. 
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Oznam o úspešnej registrácii aplikácie k notifikačnému hubu 

 

6. Posielanie notifikácií 
Zostáva posledný krok. Aby sme mohli vo Windows 8.1, prípadne Windows Phone 8.1 
notifikáciu prijať, musí ju niekto, cez niečo poslať. Pre tento účel vytvoríme samostatnú 
aplikáciu. V nástroji Visual Studio 2013 vytvorte projekt aplikácie na posielanie notifikácií. Môže 
to byť napríklad konzolová aplikácia. 

 

Projekt konzolovej aplikácie na posielanie notifikácií 

Do projektu pridajte WindowsAzure.ServiceBus NuGet. Postup pridania balíčka je popísaný 
v predchádzajúcej stati. 
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Pridanie NuGet balíčka WindowsAzure.ServiceBus 

Do súboru Program.cs pridajte referenciu na menný priestor: 

using Microsoft.ServiceBus.Notifications; 

 

V triede Program vytvorte metódu: 

private static async void SendNotificationAsync() 
{ 
    NotificationHubClient hub =  
NotificationHubClient.CreateClientFromConnectionString("<connection string  
with full access>", "<hub name>"); 
    var toast = @"<toast><visual><binding template=""ToastText01""><text 
id=""1"">Toto je moja notifikácia!</text></binding></visual></toast>"; 
    await hub.SendWindowsNativeNotificationAsync(toast); 
} 

 

Parametre v šípových zátvorkách „<hub name>“ a „<connection string  

 with full access>“ nahraďte reálnymi hodnotami pre vašu notifikačnú službu. 

Volanie metódy pre vyslanie notifikačnej správy umiestnite do tela metódy Main():  

static void Main(string[] args) 
{ 
    SendNotificationAsync(); 
    Console.ReadLine(); 
} 

 

Teraz môžete aplikáciu spustiť a ak je všetko v poriadku, zobrazí sa notifikačná správa. Po 
kliknutí na notifikáciu sa spustí Windows 8.1 aplikácia, ktorá notifikáciu prijala. 
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Prijatie notifikačnej správy 

 

Posielanie notifikácie do mobilných aplikácií (platforma Android) 
Jednou charakteristických vlastností mobilného prostredia je rozmanitosť platforiem. Preto 
Azure umožňuje posielanie notifikácií na zariadenia najpopulárnejších platforiem. Prinášame aj 
návod na vytvorenie aplikácie prijímajúcej notifikácie pre populárnu platformu Android. 
Notifikácie sa budú prijímať s využitím služby Google Cloud Messaging (GCM). 

Google Cloud Messaging (GCM) je bezplatná služba, ktorá pomáha vývojárom odosielať údaje 
zo serverov do ich aplikácií pre systém Android. Môže ísť o jednoduchú správu o tom, že daná 
aplikácia pre Android má na serveri nové údaje pripravené na stiahnutie (napríklad video 
nahrané priateľom), alebo to môže byť správa obsahujúca až 4 kB údajov, takže napríklad 
chatovacie aplikácie môžu správu využívať priamo.  

Služba GCM nahrádza verziu beta služby C2DM (Android Cloud to Device Messaging). Google 
službu C2DM považuje za zastaranú a nové registrácie do služby C2DM už neprijíma. Vývojári, 
ktorí neprejdú na službu GCM, môžu aj naďalej používať službu C2DM, ale bez zvyšovania kvót. 

Služba Google Cloud Messaging, resp. jej notifikačný systém je súčasťou aplikácie Google Play 
Services. Po posledných vylepšeniach umožňuje trvalé pripojenie, upstream, odosielanie správ a 
synchronizáciu notifikácií. Funkcia trvalého pripojenia (Persistent connections) poskytuje 
vývojárom jednoduchú možnosť pre odosielanie veľkého množstva správ, veľkému množstvu 
zariadení. Upstream messaging umožňuje vývojárom posielať správy v opačnom smere, teda z 
aplikácie na vlastné servery. Poslednou a možno najzaujímavejšou novinkou pre používateľov je 
synchronizácia notifikácií. V praxi funguje tak, že ak používateľ vymaže notifikáciu na jednom 
zariadení, automaticky sa vymaže aj z ostatných. 

Aby mohlo fungovať posielanie správ cez cloudové služby, musíte nielen vytvoriť aplikáciu, 
ktorá pracuje s GCM, ale implementovať aj službu na strane servera, ktorá bude údaje ukladať, 
spracovávať, preposielať a podobne. 
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Na strane servera sa implementácia skladá z 2 častí:  

• Google-provided GCM Connection Server, ktorý prijíma správy z aplikačného servera 
tretej strany a posiela ich do Android aplikácií, ktoré majú povolené GCM. Pre 
pripojenie týchto serverov Google podporuje rozhrania HTTP a CCS (XMPP).  

• Aplikačný server tretej strany, ktorý je potrebné implementovať. Táto serverová 
aplikácia odošle údaje Android aplikácii prostredníctvom GCM. 

 

Architektúra GCM 

Aby sme mohli vytvoriť Android aplikáciu, ktorá pracuje s cloudovými notifikáciami, 
potrebujeme teda aplikačný server tretej strany, prípadne cloudovú platformu, kde beží 
aplikácia na pozadí, ktorá poskytuje údaje pre mobilné aplikácie a táto aplikácia potrebuje 
posielať notifikácie do všetkých pripojených aplikácií, prípadne do aplikácie konkrétneho 
používateľa. S výhodou použijeme službu Azure Notification Hubs, ktorá je súčasťou cloudovej 
platformy Microsoft Azure.  

Pre tento príklad predpokladáme, že máte nainštalované nástroje pre vývoj Android aplikácií. 
Konkrétne budete potrebovať: 

• Java Development Kit ( JDK ), 
• vývojové prostredie Eclipse, 
• Android Development Tools (ADT), 
• Android Software Development kit ( SDK ). 

Programovací jazyk Java, konkrétne Java Development Kit stiahnete pre platformy Windows a 
Linux z webu Oracle. 

Eclipse je open-source vývojové prostredie (IDE – Integrated Development Environment) 
určené primárne na programovanie v jazyku Java. Jeho flexibilita vám však umožňuje 
nainštalovať doplnky pre ďalšie programovacie jazyky, napríklad PHP, Python, C++, Ruby a 
ďalšie. Nakoľko Eclipse samotné je napísané v jazyku Java, potrebujete mať nainštalované JRE 
(Java Runtime Environment). 

Vývojársky balík Android SDK, pre ktorý sa často používa aj skratka ADK je k dispozícii zdarma 
na http://developer.android.com/sdk. 

Po nainštalovaní Android Developers Tools (ADT) je potrebné do vývojového prostredia Eclipse 
nakonfigurovať prepojenie na Android SDK. Tým sa prepoja moduly ADT nainštalované 
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v predchádzajúcich krokoch s SDK. Spustite Android SDK Manager. Môžete ho spustiť priamo z 
Eclipse pomocou ikony toolbaru (ikona so symbolom zelenej šípky smerujúcej nadol). V 
aplikácii Android SDK Manager označte položky, ktoré chcete inštalovať. Označte priečinky 
Tools, Extras a všetky verzie Androidu, pre ktoré chcete vyvíjať a testovať aplikácie. My sme 
nainštalovali SDK pre Android 4.4 KitKat. 

Povolenie Google Cloud Messaging 
Otvorte webový portál Google Cloud Console na adrese http://cloud.google.com/console. 
Aktivujte funkciu Create Project. 

 

Vytvorenie projektu cez Google Cloud Console 

Kód v poli PROJECT_ID si odpíšte, neskôr v projekte Android aplikácie ho v triede 
MainActivity.java vložíte ako textový reťazec do premennej SENDER_ID. 

Po kliknutí na názov projektu sa zobrazí jeho stránka. Aktivujte tlačidlo Enable an API.  

 

Stránka projektu 

Zo zoznamu API vyberte položku Google Cloud Messaging for Android. Zapnite API 
a akceptujte podmienky využívania. 
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Výber API Google Cloud Messaging for Android 

V ľavom úzkom okne kliknite na link Credentials a potom stlačte tlačidlo CREATE NEW KEY. 
Z ponúkaných možností vyberte Server key. V nasledujúcom dialógu vytvorte kľúč tlačidlom 
Create. 

 

Vytvorenie serverového kľúča 

Vygenerovaný API kľúč budete môcť používať pre autentifikáciu mobilnej služby, alebo 
notifikačného hubu voči GCM a na posielanie push notifikácií.  

Konfigurácia Notification hub 
Prihláste sa na Azure Management Portal. Ak nemáte vytvorený notification hub, tak ho 
vytvorte. Postup je podrobne popísaný aj s obrázkami v stati o posielaní notifikácií pre Windows 
aplikácie, takže len stručne pripomenieme postup: Novy Service Bus vytvoríte tlačidlom New, 
ktoré nájdete na dolnej aplikačnej lište portálu. Aktivujete položku App Services -> Service 
Bus ->Notification Hub -> Quick Create. My sme vytvorili Notification Hub s názvom 
llnotifander. 
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Kliknite na namespace novo vytvorenej služby, ktorý má implicitne názov 
nazov_notifikacnej_sluzby-ns a následne na záložku Notifications hubs. Potom môžete vybrať 
konkrétny Notification hub (namespace ich môže obsahovať viac). Pre vybraný hub sa prepnite 
do záložky Configure. 

Zobrazí sa stránka, kde zadávate notifikačné parametre pre aplikácie na požadovaných 
platformách. Vyberte sekciu Google cloud messaging settings a zadajte kľúč API Key, ktorý ste 
získali cez portál Google Developer Console. 

AIzaSyBcoY-pE3CKf4q_unHX_SCjyteu9jWQ89A 

 

Zadanie CGM API kľúča 

Vytvorenie Android aplikácie 
Skôr než začnete vytvárať projekt Android aplikácie, skontrolujte v okne Android SDK Manager, či 
máte nainštalované Google API pre príslušnú verziu Androidu (v našom prípade Android 4.4.2 KitKat 
API 19) a v priečinku Extras Google Play Services. Ak nie, doinštalujte najskôr tieto komponenty. 

 

Inštalácia API 
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Vytvorte projekt novej Android aplikácie pomocou menu File – New – Android 
ApplicationProject. Všimnite si tri polia pre zadanie názvu. Názov zadaný do poľa 
Application Name sa bude zobrazovať pri spúšťaní projektu. Do poľa Package Name sa 
zadáva názov Java balíčka, do ktorého bude projekt aplikácie pribalený. Napríklad 
com.example.mojaaplikacia. Stačí zadať názov „MojaAplikacia“ do poľa Application Name. 
Ostatné polia sa automaticky vyplnia implicitnými názvami. 

 

Vytvorenie projektu Android aplikácie 

Dôležitý je výber maximálnej a minimálnej verzie SDK – čiže na akej škále verzií operačného 
systému Android bude možné vašu aplikáciu spustiť. Implicitne je ako aktuálna verzia 
nastavená najvyššia dostupná verzia. Aktuálne nastavená verzia sa dá kedykoľvek zmeniť cez 
kontextové menu projektu – pravé tlačidlo myši na názov projektu Properties->Android. 

Nové aplikácie preto až na výnimky, ktoré chcete smerovať aj pre používateľov starších 
prístrojov stačí písať pre verziu API 14: Android 4.0 – Ice Cream Sandwich a vyššie. Môžete tak 
bez obmedzenia používať nové prvky používateľského rozhrania. 

V ďalšom dialógu ponechajte začiarknuté položky Create custom launcher icon, Create 
Activity a Create Project in Workspace. Následne vytvoríte objekt typu Activity. V tomto 
projekte ponechajte implicitne vybranú voľbu Blank Activity. 

Aktivita je vizuálnou reprezentáciou – prezentačnou vrstvou Android aplikácie. Aplikácia 
môže mať niekoľko aktivít. 

Po vytvorení projektu je potrebné vo vývojovom prostredí Eclipse pomocou menu File - 
Import - Android - Existing Android Code importovať knižnicu Google Play Services z 
priečinka \extras\google\google_play_services\libproject  do workspace, v ktorom vytvárate 
aplikáciu využívajúcu mapové služby. 
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Import Google play services do workspace 

Do vášho projektu je potrebné pridať referenciu na Google Play Services. V okne Package 
Explorer vyberte v kontextovom menu položku Properties. V priečinku Android pridajte 
referenciu. 

 

Pridanie referencie na Google play services do projektu Android aplikácie 

Následne je potrebné stiahnuť Notification Hubs Android SDK. Nájdete ho na adrese 
https://go.microsoft.com/fwLink/?LinkID=280126&clcid=0x409. Stiahnete súbor azuresdk-
android-1.1.5.zip, ktorý obsahuje priečinky: 

• mobileservices, 
• notificationhubs, 
• notifications. 
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Z priečinka notificationhubs vybalíte súbor s knižnicou notification-hubs-0.3.jar a skopírujete 
ho do priečinka lib vášho projektu. Súbor skopírujete do schránky v aplikácii Internet Explorer 
a vložíte ho do priečinka libs priamo vo vývojovom prostredí Eclipse v okne Package Explorer. 

Rovnako z priečinka notifications skopírujte do priečinka libs súbor notifications-1.0.1.jar. 

Poznámka: čísla verzií súborov sa môžu v ďalších verziách líšiť. 

 

Skopírovanie knižníc notification-hubs-0.3.jar a notifications-1.0.1.jar do priečinka libs projektu vašej 
Android aplikácie 

Referenciu na Google Play Services je potrebné pridať do aplikačného manifestu Android 
aplikácie v súbore AndroidManifest.xml: 

<meta-data 
    android:name="com.google.android.gms.version" 
    android:value="@integer/google_play_services_version" /> 

 

Do aplikačného manifestu je potrebné pridať niekoľko oprávnení, aby aplikácia mohla 
pristupovať na Internet, k účtom a podobne: 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 
<uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS"/> 
<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/> 
<uses-permission android:name="com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE" 
/><permission android:name="<your package>.permission.C2D_MESSAGE" 
android:protectionLevel="signature" /> 
<uses-permission android:name="<your package>.permission.C2D_MESSAGE"/> 

 

Do elementu <application> je potrebné pridať deklaráciu receivera pre príjem notifikácií: 

<receiver 
android:name="com.microsoft.windowsazure.notifications.NotificationsBroadcastReceiv
er" 
    android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND"> 
<intent-filter> 
<action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" /> 
<category android:name="="<your package>" /> 
</intent-filter> 
</receiver> 

 

Nezabudnite nahradiť žolíka <your package> názvom balíka vašej aplikácie. 
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Kompletný kód v súbore AndroidManifest.xml bude: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package="com.example.otestujnotificationhub" 
    android:versionCode="1" 
    android:versionName="1.0" > 
 
<uses-sdk 
        android:minSdkVersion="19" 
        android:targetSdkVersion="19" /> 
 
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/> 
<uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS"/> 
<uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK"/> 
<uses-permission android:name="com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE" /> 
 
<permission  
android:name="com.example.otestujnotificationhub.permission.C2D_MESSAGE"  
android:protectionLevel="signature" /> 
<uses-permission  
android:name="com.example.otestujnotificationhub.permission.C2D_MESSAGE"/> 
 
<meta-data 
    android:name="com.google.android.gms.version" 
    android:value="@integer/google_play_services_version" /> 
 
 
<application 
        android:allowBackup="true" 
        android:icon="@drawable/ic_launcher" 
        android:label="@string/app_name" 
        android:theme="@style/AppTheme" > 
<activity 
            android:name=".MainActivity" 
            android:label="@string/app_name" > 
<intent-filter> 
<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
 
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
</intent-filter> 
</activity> 
 
<receiver android:name="com.microsoft.windowsazure.notifications. 
NotificationsBroadcastReceiver" 
          android:permission="com.google.android.c2dm.permission.SEND"> 
<intent-filter> 
<action android:name="com.google.android.c2dm.intent.RECEIVE" /> 
<category android:name="com.example.otestujnotificationhub" /> 
</intent-filter> 
</receiver> 
</application> 
 
</manifest> 

 

Skôr, než sa dostaneme k úpravám kódu triedy hlavnej aktivity v súbore MainActivity.java, 
vytvorte triedu MyHandler. Aplikujte kontextové menu na priečinok src/<nazov balicku>,  
v našom prípade na priečinok src/ com.example.otestujnotificationhub a vyberte položku  
New - Class. 

Do poľa Superclass zadajte com.microsoft.windowsazure.notifications.NotificationsHandler. 
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Dialóg na vytvorenie triedy MyHandler 

 

Do kódu triedy MyHandler.java je potrebné pridať importy: 

import com.microsoft.windowsazure.notifications.NotificationsHandler; 
import android.app.NotificationManager; 
import android.app.PendingIntent; 
import android.content.Context; 
import android.content.Intent; 
import android.os.Bundle; 
import android.support.v4.app.NotificationCompat; 

 

Kompletný kód v súbore MyHandler.java (bez importov) bude: 

public class MyHandler extends NotificationsHandler  
{ 
 public static final int NOTIFICATION_ID = 1; 
 private NotificationManager mNotificationManager; 
 NotificationCompat.Builder builder; 
 Context ctx; 
 
 @Override 
 public void onReceive(Context context, Bundle bundle)  
 { 
     ctx = context; 
     String nhMessage = bundle.getString("msg"); 
     sendNotification(nhMessage); 
 } 
 
 private void sendNotification(String msg)  
 { 
     mNotificationManager = (NotificationManager) 
               ctx.getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE); 
 
     PendingIntent contentIntent = PendingIntent.getActivity(ctx, 0, 
           new Intent(ctx, MainActivity.class), 0); 
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     NotificationCompat.Builder mBuilder = 
           new NotificationCompat.Builder(ctx) 
           .setSmallIcon(R.drawable.ic_launcher) 
           .setContentTitle("Moja notifikácia z AZURE") 
           .setStyle(new NotificationCompat.BigTextStyle() 
                      .bigText(msg)) 
           .setContentText(msg); 
 
      mBuilder.setContentIntent(contentIntent); 
      mNotificationManager.notify(NOTIFICATION_ID, mBuilder.build()); 
 } 
} 

 

Vráťme sa ku kódu hlavnej aktivity. Do kódu triedy hlavnej aktivity v súbore MainActivity.java je 
potrebné pridať importy: 

import com.google.android.gms.gcm.GoogleCloudMessaging; 
import com.microsoft.windowsazure.messaging.NotificationHub; 
import com.microsoft.windowsazure.notifications.NotificationsManager; 

 

Do triedy MainActivity pred metódu onCreate pridajte deklarácie: 

private String SENDER_ID = "<your project number>"; 
private GoogleCloudMessaging gcm; 
private NotificationHub hub; 

 

Keď sa vrátite v tejto kapitole k stati Povolenie Google Cloud Messaging. Miesto „žolíka“ „<your 
project number>“ vložte kód zobrazený v poli PROJECT_ID. 

Do metódy onCreate pridajte riadky kódu: 

NotificationsManager.handleNotifications(this, SENDER_ID, MyHandler.class); 
gcm = GoogleCloudMessaging.getInstance(this); 
String connectionString = "<your listen access connection string>"; 
hub = new NotificationHub("<your notification hub name>", connectionString, this); 
registerWithNotificationHubs(); 

 

Do triedy hlavnej aktivity ďalej pridajte kód metódy: 

@SuppressWarnings("unchecked") 
    private void registerWithNotificationHubs()  
    { 
       new AsyncTask()  
       { 
          @Override 
          protected Object doInBackground(Object... params)  
          { 
             try  
             { 
                String regid = gcm.register(SENDER_ID); 
                hub.register(regid); 
             } catch (Exception e) {return e;} 
             return null; 
         } 
       }.execute(null, null, null); 
    } 
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Kompletný kód hlavnej aktivity v súbore MainActivity.java (bez importov) bude: 

public class MainActivity extends Activity  
{ 
 private String SENDER_ID = "analytical-yen-663"; 
 private GoogleCloudMessaging gcm; 
 private NotificationHub hub; 
  
    @Override 
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)  
    { 
        super.onCreate(savedInstanceState); 
        setContentView(R.layout.activity_main); 
 
        NotificationsManager.handleNotifications(this, SENDER_ID, MyHandler.class); 
        gcm = GoogleCloudMessaging.getInstance(this); 
        String connectionString = "<***your listen access connection string***>"; 
        hub = new NotificationHub("llnotifander", connectionString, this); 
        registerWithNotificationHubs(); 
    } 
 
    @SuppressWarnings("unchecked") 
    private void registerWithNotificationHubs()  
    { 
       new AsyncTask()  
       { 
          @Override 
          protected Object doInBackground(Object... params)  
          { 
             try  
             { 
                String regid = gcm.register(SENDER_ID); 
                hub.register(regid); 
             } catch (Exception e) {return e;} 
             return null; 
         } 
       }.execute(null, null, null); 
    } 
 
} 

 

Teraz môžete aplikáciu spustiť najlepšie na reálnom zariadení. Ak spúšťate aplikáciu na 
emulátore, musíte pridať po jeho spustení prístupové parametre na váš Google účet. 
Pri reálnom zariadení predpokladáme, že prístupové parametre máte nastavené. 

Návod na vytvorenie aplikácie umožňujúcej posielanie notifikácií je v predchádzajúcej kapitole 
v stati 6. Posielanie notifikácií, avšak s modifikovaným kódom metódy SendNotificationAsync(): 

private static async void SendNotificationAsync() 
{ 
     NotificationHubClient hub =  
NotificationHubClient.CreateClientFromConnectionString 
("Endpoint=sbxx", "llnotifander"); 
            await hub.SendGcmNativeNotificationAsync 
("{ \"data\" : {\"msg\":\"Prišla notifikácia z Azure!\"}}"); 
} 
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Aplikácia na prijímanie notifikácií 

Po stiahnutí lišty oznámení v ľavom hornom rohu obrazovky Android zariadenia nadol sa 
zobrazí okno notifikačného centra. Oznámenie vašej aplikácie pozostáva z ikony, názvu, textu 
oznámenia a dátumu. 

 

Notifikácia z Azure v zozname notifikácií 
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Záverom 
Využívaním mobilných služieb cloudovej platformy Microsoft Azure posúvate vaše mobilné 
aplikácie na kvalitatívne vyššiu úroveň a to bez ohľadu na platformu. Vzhľadom na rozvoj 
cloudových platforiem a ich čoraz širšie využívanie sa väčšina moderných mobilných aplikácií 
v blízkej budúcnosti bez využívania cloudových služieb nezaobíde. Jedným zo špecifík 
mobilných aplikácií je nutnosť rýchleho vývojového cyklu a rýchlych iterácií, aby mobilné 
aplikácie dokázali reagovať na inovácie platforiem na ktoré je aplikácia portovaná. Preto na 
záver publikácie venovanej mobilným službám pripomenieme niektoré odporúčania nezávislej 
analytickej spoločnosti Gartner ohľadne vývoja mobilných aplikácií. 

• Je potrebné vytvárať aplikácie napojené na jadro middleware, izolované od 
prezentačnej vrstvy obchodnej logiky, nakoľko musí podporovať viac typov zariadení s 
rôznymi prezentačnými možnosťami.  

• Určite, pre ktoré platformy a operačné systémy budete aplikácie portovať. Výber závisí 
od vlastnených používaných zamestnaneckých zariadení a zariadení podporovaných v 
rámci BYOD. Niektoré platformy, typicky Android sú značne fragmentované a aj pre tú 
istú verziu OS sú k dispozícii stovky rôznych typov zariadení s rôznymi displejmi a 
možnosťami. 

• Dôležité je aj definovať middleware vrstvy a služby na podporu fungovania mobilných 
aplikácií. Otázkou je, či nasadiť nové služby on premise, alebo do cloudu, prípadne či do 
cloudu migrovať existujúce služby.  

Ak vytvárate mobilnú aplikáciu pre konkrétnu platformu, využívanie mobilných služieb vám 
v budúcnosti umožní jednoduchšie portovanie aplikácie na iné platformy. 
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