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službami 
Jan Fransen 

Podokno úloh Zdroje informací v aplikacích sady Microsoft Office 2003 umožňuje uživatelům 
snadno prohledávat množství integrovaných či online zdrojů informací, jako jsou například 
slovníky či novinové články. Podokno úloh Zdroje informací je snadno rozšiřitelné. Vývojář 
může vytvořit webovou či informační službu, určenou k interakci výhradně s tímto podoknem 
úloh.  

Ve většině informačních služeb je hlavní část úloh zpracována serverem. Úlohy klienta jsou 
omezeny pouze na odesílání dotazů a následné přijímání a zobrazení odpovědi v podokně 
úloh Zdroje informací. Vytváříte-li vlastní informační službu, mohou se vyskytnout situace, 
ve kterých požadujete poskytování dalších funkcí na úrovni klienta. Toho můžete dosáhnout 
vytvořením inteligentní značky spouštěné na straně klienta a poté vložením odkazu XML 
na tuto inteligentní značku do odpovědi odesílané vaší informační službou. 

V tomto dokumentu se seznámíte s principy vytváření inteligentních značek spolupracujících 
s informačními službami, naučíte se vkládat inteligentní značky do odpovědí informační 
služby a také poznáte několik triků užitečných pro komunikaci mezi informační službou a 
inteligentní značkou.  

Tento dokument poskytuje několik příkladů kódu v jazyce Microsoft Visual Basic .NET 
z knihovny DLL inteligentních značek a informační služby, neuvádí ale všechny kroky 
nezbytné pro vytvoření vlastní inteligentní značky či informační služby. Hledáte-li 
podrobného průvodce vytvářením inteligentních značek, prostudujte si dokumenty 
Developing Smart Tag DLLs (Vývoj knihoven DLL inteligentních značek) a Building Smart 
Tags in Microsoft Visual Basic .NET (Vytváření inteligentních značek v jazyce Microsoft Visual 
Basic .NET) na webu MSDN.Microsoft.com. Požadujete-li podrobné informace o vytváření 
informačních služeb, prostudujte si dokument Customizing the Microsoft Office 2003 
Research Task Pane (Vlastní nastavení podokna úloh Zdroje informací v sadě Microsoft Office 
2003) na webu MSDN.Microsoft.com. 

Inteligentní značky v uživatelském rozhraní 
Inteligentní značky byly poprvé představeny v sadě Microsoft Office XP jako nástroj 
poskytující okamžitý, kontextově závislý přístup k různým obecným akcím souvisejícím 
s řetězci textu určitého typu (například jméno osoby či datum) nebo obecným typům řetězců 
jako například číslo platební karty či PSČ. Jestliže například do dokumentu aplikace Word 
zapíšete datum a poté nad zadané datum umístíte ukazatel myši, zobrazí se tlačítko 
inteligentní značky viz obrázek 1. 

Obrázek 1. Fialové tečkované podtržení indikuje, že inteligentní značka rozpoznala 
datum. 



 

Po klepnutí na tlačítko inteligentní značky se otevře seznam akcí odpovídajících 
rozpoznanému textu, viz obrázek 2. 

Obrázek 2. Akce inteligentních značek představují rychlý přístup k obecným 
úkolům. 

V tomto příkladu „obecné“ inteligentní značky se její identifikátor zobrazuje, protože zadaný 
text byl rozpoznán rozpoznávacím modulem (třídou Recognizer) inteligentní značky 
nainstalované v počítači. V sadě Office 2003 nevyužívá podokno úloh Zdroje informací 
k vyhledávání textu, který má být označen, proces rozpoznávání inteligentních značek. 
Vývojář informační služby pouze určuje, kdy a kde se má zobrazovat tlačítko inteligentní 
značky. Obrázek 3 představuje podokno úloh Zdroje informací, které obsahuje tlačítko 
inteligentní značky. 

Obrázek 3. Vývojář informační služby určuje umístění tlačítka Akce v rámci uzlu 
záhlaví či odstavce. 

Vývoj inteligentních značek 
Sada Office 2003 obsahuje několik integrovaných inteligentních značek. Sada Office 2003 
spolu s modelem inteligentních značek poskytuje vývojářům infrastrukturu pro vytváření a 
distribuci vlastních inteligentních značek. Jednoduché inteligentní značky mohou být 
vytvořeny pomocí jazyka XML, většina inteligentních značek je ale tvořena knihovnami DLL 



 

vytvořenými v jazyku Visual Basic, Visual C++, Visual Basic .NET či jiném vývojovém 
systému založeném na modelu COM. 

Knihovna DLL inteligentní značky obsahuje dvě části:  

• Třída Recognizer v průběhu zápisu kontroluje dokument a označuje rozpoznané termíny 
fialově tečkovaným podtržením a při umístění ukazatele myši nad rozpoznaný termín 
také tlačítkem inteligentní značky. 

• Jakmile uživatel klepne na tlačítko akce inteligentní značky, je volána třída Action. Tato 
akce poskytuje seznam položek zobrazovaných v nabídce a definuje kód, který je 
spuštěn v případě klepnutí na určitou položku. 

Třídy Recognizer a Action nemusí být umístěny ve stejné knihovně DLL, protože architektura 
inteligentních značek je volně propojená; obě třídy jsou vzájemně propojeny oborem názvů 
definovaným ve vlastnosti SmartTagName každé ze tříd.  

Jestliže vyvíjíte inteligentní značku, která bude používána výhradně informační službou, není 
vůbec nutné vytvářet třídu Recognizer: informační služba odesílá třídě Action inteligentní 
značky veškeré informace potřebné k vytvoření příslušného seznamu akcí. 

Vytváření inteligentní značky informační služby 
Třída Action inteligentní značky je vytvářena implementací rozhraní ISmartTagAction a 
ISmartTagAction2 a vytvořením kódu pro všechny členy rozhraní. Při vytváření inteligentních 
značek pro podokno úloh Zdroje informací jsou nejzajímavější následující tři členové: 
SmartTagName, VerbCaptionFromID2 a InvokeVerb2. 

Vlastnost SmartTagName definuje jedinečný název inteligentní značky. Vlastnost 
SmartTagName se skládá ze dvou částí: identifikátor URI oboru názvů a název inteligentní 
značky. Tyto dvě části jsou odděleny symbolem #.  

Informační služba musí obsahovat název definovaný ve vlastnosti SmartTagName 
v odpovědi XML, kterou odesílá do podokna úloh Zdroje informací. Vlastnost SmartTagName 
použitá pro příklady uvedené v tomto dokumentu je definována následujícím způsobem: 

 

    Public ReadOnly Property SmartTagName( _ 

     ByVal SmartTagID As Integer) As String _ 

     Implements SmartTagLib.ISmartTagAction.SmartTagName 

        Get 

            Return "urn:samples-microsoft-com#HelloWorldSmartTag" 

        End Get 

    End Property 

 

Jakmile podokno úloh Zdroje informací zobrazí tlačítko Akce a uživatel na toto tlačítko 
klepne, zobrazí se seznam možných akcí. Popisný text těchto akcí je určen vlastností 
VerbCaptionFromID. Kód pro jednu akci inteligentní značky může být následující: 

 

    Public ReadOnly Property VerbCaptionFromID2( _ 



 

     ByVal VerbID As Integer, _ 

     ByVal ApplicationName As String, _ 

     ByVal LocaleID As Integer, _ 

     ByVal Properties As SmartTagLib.ISmartTagProperties, _ 

     ByVal [Text] As String, _ 

     ByVal Xml As String, _ 

     ByVal Target As Object) As String _ 

     Implements SmartTagLib.ISmartTagAction2.VerbCaptionFromID2 

        Get 

            Return "Show Hello World" 

        End Get 

    End Property 

 

Kód akce či samotné akce jsou umístěny v proceduře InvokeVerb2. Jednoduchý příklad 
uvedený níže zobrazí po klepnutí na danou akci okno se zprávou „Hello, World!“: 

 

    Public Sub InvokeVerb2( _ 

     ByVal VerbID As Integer, _ 

     ByVal ApplicationName As String, _ 

     ByVal Target As Object, _ 

     ByVal Properties As SmartTagLib.ISmartTagProperties, _ 

     ByVal [Text] As String, _ 

     ByVal Xml As String, _ 

     ByVal LocaleID As Integer) _ 

     Implements SmartTagLib.ISmartTagAction2.InvokeVerb2 

        MsgBox("Hello, World!") 

    End Sub 

 

Poznámka: V informační službě je také možné použít inteligentní značku vytvořenou 
pro sadu Office XP pomocí rozhraní Smart Tag 1.1. V takovém případě je kód, spouštěný 
při výběru akce, umístěn v metodě InvokeVerb a nikoli InvokeVerb2 a popisný text akce 
v nabídce je umístěn ve vlastnosti VerbCaptionFromID. 

Přidání inteligentní značky do odpovědi informační služby 
Po vytvoření a registraci inteligentní značky ji můžete přidat do své informační služby. 
Schéma Research Response Content (k dispozici v sadě Research Service SDK) poskytuje 
uzel Actions, který podporuje tři podřízené objekty: 

• Element Insert vkládá text do aktuálního dokumentu v místě kurzoru. 



 

• Element Copy kopíruje text do schránky. 

• Element Custom volá třídu Action v knihovně Smart Tag DLL, je-li nainstalována 
v klientském počítači. 

Kód XML generovaný kódem Response může být následující: 

 

<Actions> 

   <Custom xmlns:hw="urn:samples-microsoft-com"> 

      <hw:HelloWorldSmartTag>Hello</hw:HelloWorldSmartTag> 

   </Custom> 

</Actions> 

 

Obor názvů definovaný v elementu Custom představuje obor názvů dané inteligentní značky. 
Tato část se musí shodovat s oborem názvů definovaným ve vlastnosti SmartTagName třídy 
Action inteligentní značky.  

Podřízený objekt elementu Custom inteligentní značky představuje značku s názvem 
definovaným ve vlastnosti SmartTagName. Její obsah nahrazuje proces rozpoznávání 
v inteligentní značce, která není určena pro informační službu. Normálně, jestliže inteligentní 
značka v aplikaci sady Office 2003 rozpozná termín, je daný termín odeslán metodě 
InvokeVerb2 akce v rámci procesu rozpoznávání. Pomocí inteligentní značky informační 
služby odesílá informační služba rozpoznaný termín metodě InvokeVerb2 jako argument 
Text a jako část argumentu Xml. Při uvážení příkladu výše přijme metoda InvokeVerb2 
argument Text s touto hodnotou: 

 

'Hello' 

 

A argument XML s touto hodnotou: 

 

'<xml xmlns='urn:samples-microsoft-com'> 

<HelloWorldSmartTag>Hello</HelloWorldSmartTag></xml>' 

 

Kód metody InvokeVerb2 může být navržen tak, aby vyhledal jednu těchto hodnot a 
na základě zjištěné hodnoty provedl příslušnou akci. 

V jazyce Visual Basic .NET může být kód vytvářející část argumentu XML odpovídající 
inteligentní značce následující: 

 

Dim myXMLwriter As New XmlTextWriter(ioMemStream, Nothing) 

With myXMLwriter 

... 

   .WriteStartElement("Actions") 



 

   .WriteStartElement("Custom") 

 

   .WriteAttributeString("xmlns:hw", "urn:samples-microsoft-com") 

 

   .WriteElementString("hw:HelloWorldSmartTag", "Hello") 

 

   .WriteEndElement() ' Custom 

   .WriteEndElement()  ' Actions 

... 

End With 

 

Hledání nových akcí 
Protože zpracování akcí inteligentních značek probíhá v klientském počítači, musí 
samozřejmě být daná inteligentní značka nainstalována a zaregistrována v klientském 
počítači. Pokud tomu tak není, informační služba sice bude fungovat, ale ve výchozím 
nastavení uživateli se po klepnutí na tlačítka akcí nezobrazí nabídka. Instalaci inteligentní 
značky je možné uživatelům usnadnit vytvořením instalačního balíčku a jeho uložením 
na webovou stránku hostovanou na Internetu či v podnikovém intranetu. Adresa URL této 
webové stránky může být uvedena jako atribut elementu Custom: 

 

<Actions> 

   <Custom  

    xmlns:hw="urn:samples-microsoft-com"  

    url="http://www.microft.com"> 

      <hw:HelloWorldSmartTag>Hello</hw:HelloWorldSmartTag> 

   </Custom> 

</Actions> 

 

Jakmile uživatel bez nainstalované inteligentní značky klepne na tlačítko akcí, zobrazí 
se nabídka Vyhledat nové akce viz obrázek 4. 

Obrázek 4. Vývojář může uvést adresu URL ke stažení nové či aktualizované 
inteligentní značky. 

Nabídka Vyhledat nové akce je zobrazena i po instalaci inteligentní značky. Uživatelé mohou 
pravidelně ověřovat dostupnost aktualizací i nových inteligentních značek. 



 

Použití informační služby k určení hostitelské aplikace 
Při volání akce inteligentní značky přijímá metoda InvokeVerb2 argument ApplicationName, 
který umožňuje poskytovat různé funkce na základě hostitelské aplikace. Jediná inteligentní 
značka může například umožňovat vložit tabulku s informacemi v aplikaci Excel 2003, vložit 
obrázek a text v aplikaci Word 2003 a neprovést žádnou akci v aplikaci PowerPoint 2003 a 
Internet Explorer. Při vytváření inteligentní značky informační služby je možné pokračovat 
v používání knihovny DLL dané inteligentní značky k určení aplikace. Inteligentní značka 
vždy obdrží název aplikace, která hostuje podokno úloh Zdroje informací. 

V určitých situacích můžete požadovat, aby informační služba určila, která inteligentní 
značka má být zobrazena. Název aplikace je obsažen v řetězci XML odeslaném službě Query; 
představuje element názvu v oboru názvů Query Office Context 
(urn:Microsoft.Search.Query.Office.Context). Název aplikace je možné určit vyhledáním 
hodnoty elementu názvu, viz následující část kódu: 

 

    <WebMethod()> Public Function Query(ByVal queryXml As String) _ 

     As String 

... 

        Dim requestXml As New XmlDocument() 

        Dim applicationName As String 

 

        requestXml.LoadXml(queryXML) 

        Dim nsmRequest As New XmlNamespaceManager(requestXml.NameTable) 

        With nsmRequest 

            .AddNamespace("ns", "urn:Microsoft.Search.Query") 

            .AddNamespace("sp", _ 

             "urn:Microsoft.Search.Office.ServiceParameters") 

            .AddNamespace("oc", _ 

             "urn:Microsoft.Search.Query.Office.Context") 

        End With 

 

        applicationName = _ 

         requestXml.SelectSingleNode("//oc:Name", nsmRequest).InnerText 

 

Jakmile je název aplikace znám, můžete zvolit, která inteligentní značka má být zobrazena 
či zda vůbec zobrazit nějakou inteligentní značku. Následující kód přidává tlačítko akcí 
inteligentní značky do odpovědi, pouze pokud se jedná o aplikaci Microsoft Word 2003: 

 

If applicationName = "Microsoft Word" Then 

   .WriteStartElement("Actions") 



 

   .WriteStartElement("Custom") 

 

   .WriteAttributeString("xmlns:hw", "urn:samples-microsoft-com") 

   .WriteElementString("hw:HelloWorldSmartTag", "Hello") 

   .WriteEndElement() ' Custom 

   .WriteEndElement()  ' Actions 

End If 

 

Odeslání dalších informací 
Protože vývojář informační služby vytváří kód XML, který bude odeslán inteligentní značce, 
není omezen na odeslání pouze jediného termínu. Funkce inteligentní značky je možné 
rozšířit o odesílání atributů z informační služby s větším množstvím informací o odstavci, 
nadpisu, hostitelské aplikaci či informační službě, ze které je daná inteligentní značka 
volána. 

Předpokládejme například, že byla vytvořena inteligentní značka, která uživateli zobrazí 
webovou stránku s informacemi o produktu uvedeném v podokně úloh Zdroje informací. 
Předpokládejme například, že byla vytvořena inteligentní značka, která uživateli zobrazí 
webovou stránku s informacemi o produktu uvedeném v podokně úloh Zdroje informací.  

Tento kód XML představuje příklad využití informační služby a inteligentní značky určené 
pro práci s databází zahradních rostlin: 

 

<xml xmlns='urn:samples-microsoft-com'><FlowerDatabase BloomTime='Spring' 

Zone='3'>Bleeding Heart</FlowerDatabase></xml> 

 

Daný kód XML je odeslán inteligentní značce nazvané urn:samples-microsoft-
com#FlowerDatabase. Kromě názvu rostliny mohou být inteligentní značkou používány také 
kategorie BloomTime a Zone. 

Metoda InvokeVerb2 inteligentní značky poté analyzuje kód XML, aby určila kategorie 
BloomTime a Zone: 

 

Dim requestXml As New XmlDocument() 

requestXml.LoadXml(Xml) 

Dim nsmRequest As New XmlNamespaceManager(requestXml.NameTable) 

nsmRequest.AddNamespace("ns", "urn:samples-microsoft-com") 

strBloomTime = _ 

 requestXml.SelectSingleNode("//@BloomTime", nsmRequest).Value 

 strZone = _ 

  requestXml.SelectSingleNode("//@Zone", nsmRequest).Value 



 

 

Co není podporováno 
Podokno úloh Zdroje informací podporuje téměř všechny funkce, které jsou podporovány 
obecnými inteligentními značkami. Existuje ovšem jedna výjimka: implementace Microsoft 
Smart Tags 2.0 (verze inteligentních značek v sadě Office 2003) obsahuje podporu 
kaskádových nabídek. Kaskádová nabídka může v akci rozpoznané inteligentní značky 
v aplikaci Word 2003 vypadat například jako na obrázku 5. 

Obrázek 5. Nabídky akcí obecných inteligentních značek mohou nyní být 
kaskádové. 

Je-li tato inteligentní značka použita v podokně úloh Zdroje informací, jsou k dispozici stejné 
položky nabídky, jejich vzhled je ovšem jiný. Namísto kaskádového zobrazení se mezi 
jednotlivými úrovněmi položek nabídky zobrazují tři lomítka (///), viz obrázek 6. 

 

Obrázek 6. V podokně úloh Zdroje informací nejsou podporovány kaskádové 
nabídky. 



 

Závěr 
Obecné inteligentní značky je možné snadno integrovat do informačních služeb. Pokud 
ovšem vyvíjíte inteligentní značku, která bude používána výhradně v podokně úloh Zdroje 
informací, není nutné vytvářet třídu Recognizer, protože informační služba volá třídu Action 
inteligentní značky přímo. Akce inteligentní značky je také možné rozšířit přidáním dalších 
atributů do kódu XML, který odkazuje na danou inteligentní značku. 


