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Abstrakt
Vývojové prostředí je software usnadňující práci programátorům. Hlavní prvky takového
programu je editor kódu, kompilátor a většinou také debugger. Dnes existuje mnoho vývojových
prostředí pro různé programovací jazyky, s širokou škálou funkcí a nástrojů. Důležitou vlastnosti
těchto aplikací je možná rozšiřitelnost.
Tato práce obsahuje porovnání a zhodnocení zajímavých vlastností již existujících vývojových prostředí a následně popisuje návrh a implementaci vlastního modulárního prostředí, které by umožňovalo snadný vývoj skriptů (krátkých programů) a které by bylo postaveno
na platformě .NET Frameworku.
Výsledkem tohoto projektu je aplikace, která je skvěle rozšiřitelná a pomocí přídavných
modulů funguje jako vývojové prostředí s podporou pro jazyk C#. Obsahuje funkce jako
zvýrazňování syntaxe, doplňování kódu čí kompilátor.

Abstract
Development evniroment is a software application, which facilitates programming. The main
parts of such programm are: a code editor, a compiler and generally a debugger. Today there
exist many development enviroments for various programming languages, with wide scale
of functions and tools. An Important property of these applications is a possible extensibility.
This work contains comparision and evaluation of interesting qualities of subsistent
development enviroments and consequently describes design and implementation of own
modular enviroment. Eventual programm would allow easy script development and would
be build on .NET Framework.
Result of this paper is application, that is greatly extensible and through the use plugins
works as a development enviroment supporting C# programming language. It contains functions
like syntax highlighting, code completion and compiler.
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Kapitola 1

Úvod
Vývojové prostředí (zkratka IDE, anglicky Integrated Development Software) je software
usnadňující programování, zpravidla je určen pro konkrétní programovací jazyk. Obsahuje editor
kódu, kompilátor a většinou také debugger. Dnes existuje mnoho vývojových prostředí s širokou
škálou dalších funkcí a nástrojů. Ve většině případech však nachazíme i určité nedostatky, ať už jde o funkčnost, rychlost, komplexnost nebo třeba licenci.
Jedna z možností, jak se takovým nedostatkům vyhnout, je vytvořit jednoduché vývojové
prostředí, které bude flexibilní a modulární – tzn. které samo o sobě bude disponovat jen
základní funkčností, přičemž všechny další vlastnosti by se daly jednoduše přidat pomocí
pluginů (modulů).
Z toho důvodu je vyhovující tuto práci vybudovat na platformě .NET Framework. Jednou
z mnoha výhod .NET Frameworku je totiž snadná rozšiřitelnost pomocí Managed Extensibility
Frameworku a použití technologie Windows Presentation Foundation pro vytvoření grafického
uživatelského rozhraní.
V následující kapitole jsou popsány existují řešení a vymezeny cíle této bakalářské práce.
Kapitola 3 obsahuje seznam a popis použitých technologií. Dále je vylíčen návrh a realizace
uživatelského rozhraní, následuje detailně rozebrána rozšiřitelnost aplikace, popis ukládání
uživatelských nastavení a nakonec vlastní zhodnocení vypracování této práce.
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Kapitola 2

Specifikace cíle
V této kapitole specifikuji cíle a požadavky práce. Také zhodnotím podobná, již existující řešení.
Porovnám jejich vlastnosti a uvedu jejich výhody a nevýhody. Následně doplním seznam
požadavků o ty zkoumané vlastnosti, které jsou vhodné pro vývojové prostředí.

2.1 Specifikace cíle
Cílem je navrhnout a vytvořit vývojové prostředí pro snadný vývoj skriptů. Tento problém
zahrnuje vytvoření editoru, který dokáže kompilovat obsah a označit chyby. Dále je vhodné, aby
editor zvýrazňoval daný programovací jazyk (podopra C# syntaxe) a uměl správně našeptávat
(dokončovat) vhodné příkazy pro snadnější a rychlejší psaní skriptů.

2.2 Požadavky zadavatele na funkcionalitu
Požadavky na cílovou aplikaci jsou následující:
•

Aplikace musí být vyvinuta v platformě .NET Framework

•

Uživatelské rozhraní musí být vytvořeno ve Windows Presentation Foundation

•

Aplikace musí být modulární

•

Výsledná aplikace musí být důkladně otestována uživateli

•

Práce musí být dobře zdokumentována, aby šla jednoduše využít v dalším vývoji

2.3 Srovnání existujících programů
V současné době existuje celá řada textových editorů a vývojových prostředí. Mezi porovnávané
programy jsem zařadil všechny známé, bezplatné i komerční aplikace, které jsou populární mezi
uživateli a jsou obecně hodně používané. Soubor porovnávacích kriterií je sjednocení vlastností
2

porovnávaných programů. Následující tabulka [Tabulka 2.1] obsahuje ve sloupcích jednotlivé
editory a v řádcích množinu porovnávaných vlastností. Tyto výsledky se vztahují k posledním
verzím programů dostupných v době psaní této práce.

Kontrola pravopisu
Najít a nahradit (reg.výrazy)
Konverze kódování
Vícenásobné zpět/vpřed
Obdelníkový výběr
Zvýraznění syntaxe
Seznam funkcí
Párování závorek
Automatické odsazování
Podpora velkých souborů
Sbalování (Folding)
Kompilace na pozadí
Podpora rozdělení oken
HEXA editace
Záznamy makra
Word-wrapping
Newline konverze
Podpora tabů
Vícejazyčné UI
Záložky

PNotepad
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

SciTE
ne
limitované
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano

PSPad Notepad++ Notepad2 UltraEdit
ano
plugin
ne
ano
ano
limitované limitované
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
plugin
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
problémy
ne
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ne
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
plugin
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano

SharpDevelop Visual Studio IntelliJ Idea
Kontrola pravopisu
plugin
plugin
plugin
Najít a nahradit (reg.výrazy)
ano
ano
ano
Konverze kódování
ano
ano
ano
Vícenásobné zpět/vpřed
ano
ano
ano
Obdelníkový výběr
ano
ano
ano
Zvýraznění syntaxe
ano
ano
ano
Seznam funkcí
ano
ano
ano
Párování závorek
ano
ano
ano
Automatické odsazování
ano
ano
ano
Podpora velkých souborů
ano
ano
ano
Sbalování (Folding)
ano
ano
ano
Kompilace na pozadí
ne
ano
ano
Podpora rozdělení oken
ano
ano
ano
HEXA editace
ano
ano
plugin
Záznamy makra
ne
ano
ano
Word-wrapping
ano
ano
ano
Newline konverze
ano
ano
ano
Podpora tabů
ano
ano
ano
Vícejazyčné UI
ano
ano
ano
Záložky
ano
ano
ano

Eclipse
plugin
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
plugin
ano
ano
ano
ano
ano
ano

NetBeans LINQPad
plugin
ne
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ano
ano
ne
plugin
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ne
ano
ne

Tabulka 2.1: Porovnání podobných vývojových prostředí, jejich výhody a nevýhody
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V následujících odstavcích rozeberu zajímavé vlastnosti jednotlivých zkoumaných programů
a shrnu jejich hlavní přednosti a nedostatky.

2.3.1 LINQPad
Jeden z velice zajímavých programů pro vývoj skritpů je LINQPad, který je rovněž napsaný
v .NET Frameworku. Jeho hlavní výhodou je, že můžeme snadno testovat pouze skripty, výrazy, kousky kódu, co chceme a nemusíme kvůli tomu psát celý doprovodný kontext programu.
Podporuje C# syntaxi a zároveň i kompiluje na pozadí, takže se nám ukazují chyby již při psaní.
Za jakýkoli výraz se dá připsat .Dump() a LINQpad zobrazí všechno, co o daném objektu zjistí
[Obrázek 2.1]. Zároveň je dostupný zdarma a velikost programu je okolo 4Mb. Nevýhodou je, že
v bezplatné verzi chybí našeptávač (auto complete), také mě trochu trápila absence automatického párování závorek.

Obrázek 2.1: LINQPad

2.3.2 SharpDevelop
Jedná se o open-source vývojové prostředí pro C#, VB.NET a Boo na .NET platformě.
Je to bezplatná varianta k Visual Studiu. Stojí na vynikajícím textovém editoru, AvalonEditu, který sám o sobě nabízí velké množství užitečných funkcí [Obrázek 2.2].

Obrázek 2.2: SharpDevelop
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2.3.3 PSPad
PSPad je universální freewarový textový editor, podporující syntaxi velkému množství
programovacích jazyků, pro některé také umožňuje kompilaci, zobrazení standartního výstupu
a funkci doplňování kódu (našeptávače). Za jeho velkou výhodu považuji jeho rychlost
a všestrannost. Lze ho používát jako nahrádu poznámkového bloku, ale i vývojového prostředí.
Kromě problému s otevíráním velkých souborů také nepodporuje sbalování kusů kódu do sebe
[Obrázek 2.3].

Obrázek 2.3: PSPad

2.3.4 UltraEdit
Jedná se o komerční textový editor, který jako jediný mezi porovnávanými programy podporuje
všechny vlastnosti. Obsahuje zajímavou vlastnost barvení kódu. Automaticky rozpozná
programovací jazyk a zvýrazní jednotlivá klíčová slova. Barvy je také možné přenastavit podle
sebe, nebo definovat pro libovolný typ souboru. Funkce „Najít a nahradit“ zde umožňuje
provádět změny ve vícero dokumentech. Podobně jako PSPad je velmi všestranný a rychlý. Asi
jedinou nevýhodou je zde cena [Obrázek 2.4].

Obrázek 2.4: UltraEdit
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2.3.5 IntelliJ Idea
Toto komerční vývojové prostředí pro programování je momentálně na trhu to nejlepší pro
programování v jazyku Java. Mezi jeho přednosti patří inteligentní a rychlé doplňování
kódu, detekce duplicit a refactoring kódu. Nevýhodou je cena a delší doba startu programu
a načítání projektů [Obrázek 2.5].

Obrázek 2.5: IntelliJ Idea
Hlavní nevýhodou ostatních komplexních vývojových prostředí jako Visual Studio, Eclipse nebo
NetBeans, je dle mého názoru jejich rychlost, velikost a ve většině i případech nutnost instalace.
Analýzou funkcí existujících vývojových prostředí jsme společně s vedoucím práce došli k závěru, že by práce měla podporovat následující funkce:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

kompilace + označení chyb
zvýraznění syntaxe (C#)
automatické doplňování kódu (našeptávač)
párování závorek
automatické odsazování
sbalování kusů kódu
podpora tabů
vícenásobné zpět / vpřed
řádkování, zalamování
průzkumník souborů s možností hledání
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Kapitola 3

Použité technologie
Má práce využívá mnohé již existující technologie, díky kterým je samotný vývoj aplikace
poměrně ulehčen. V této kapitole tyto jednotlivé technologie proberu. Popíši jejich
funkce, význam a důvod, proč je vhodné je v aplikaci použít.

3.1 Windows Presentation Foundation (WPF)
Windows Presentation Foundation (dříve Avalon) je podmnožinou .NET Frameworku, která
vytváří uživatelské rozhraní. Tato technologie používá značkovací jazyk XAML.
To znamená, že je od sebe oddělena funkčnost a vzhled programu, diký čemu můžeme snadno
měnit vzhled zobrazených dat. K tomu se mohou využít různé způsoby stylování a nebo použit
šablony, které se aplikují na vizuální nebo datovou stránku. Navíc podporuje vektorovou a 3D
grafiku [Obrázek 3.1]. Všechna grafika vytvořená v rámci WPF navíc funguje pomocí Direct3D
knihoven, což umožňuje hardwarovou akceleraci pomocí grafické karty a pokročilejší grafické
schopnosti. Windows Presentation Foundation je nástupce starší technologie Windows Forms
(WinForms). Pomocí WPF je vytvořeno grafické uživatelské rozhraní této práce.

Obrázek 3.1: 3D krychle ve WPF [Zdroj: 21]
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3.2 Managed Extensibility Framework (MEF)
Knihovna pro .NET Framework, která obstarává rozšiřitelnost. Umožňuje dynamické přidání
funkčnosti aplikace bez nutnosti její rekompilace. V podstatě se jedná o sdílení rozhraní mezi
jednotlivými částmi programu. V dalším odstavci popíši architekturu tété technologie.
Rozšiřitelnost je docílena přidáním Import atributů na vhodná místa v rozšiřitelné aplikaci a poté
přidáním odpovídajícího Export atributu v rozšiřujícím doplňku (pluginu).
MEF se skládá z dvou hlavních částí: katalogu a kompozičního kontejnéru [Obrázek 3.2].
Katalog je seznam dostupných tříd (exportů) a slouží k nalezení modulů. Z katalogu se vytvoří
kompoziční kontejnér, ve kterém dochází ke smíchání tříd, které něco exportují a tříd, které něco
importují. Zároveň si pamatuje jejich vzájemné závislosti. Podporuje dynamičnost návaznosti, sloužící například pro znovuobnovení nějaké vazby nebo doplňku.

Obrázek 3.2: Diagram zachycující architekturu technologie MEF [Zdroj: 22]

S pomocí Managed Extensibility Frameworku lze tedy relativně snadno a s malým množstvím
kódu implentovat modulární aplikace. Tato technologie tudíž zajišťuje rozšiřitelnost v tomto
programu.
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3.3 AvalonDock
AvalonDock je WPF knihovna vytvořená Adolfem Marinuccim a je opatřena BSD licencí
(licence pro svobodný software, vyžadující pouze uvedení autora). Tato knihovna slouží
k vytvoření dokovacího rozvržení, které používá například program SharpDevelop
[Obrázek 3.3]. Podporuje fly-out panely, plovoucí okna, šablony a motivy, může obsahovat
prvky z WinForms a téměř u čehokoli lze upravit styl.

Obrázek 3.3: AvalonDock (v1.3) a AvalonEdit jako součásti SharpDevelopu

Popis základních komponent
•

DockingManager
Je základní složkou tohoto rozvržení, která má na starost uspořádání panelů a ovládání
vyjíždějících panelů a plovoucích oken. Dále slouží k ukládání a načítání rozvržení.

•

ResizingPanel
Tento panel řadí své potomky do směru, podle nastavení vlastnosti orientace. Zároveň
mezi ně vkládá oddělovací prvek tzv. Resizer, který slouží k úpravě velikosti.
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•

ManagedContent
Obsahem kontroly jsou již naše grafické ovládací prvky. Je to základní třída, která může
mít tvar buď DocumentContent nebo DockableContent. Rozdíl v těchto dvou kontrolách
je ten, že DocumentContent může být obsažena jen v učitém typu kontejnéru.

•

DockablePane a DocumentPane
Jedná se o kontejnéry pro komponenty DocumentContent resp. DockableContent.
Výsledná kontrola má poté vzhled tabů.

•

FloatingWindow
Je okno, jehož obsahem je kontrola vytažená nebo přesunutá mimo Docking Manager.
Vždy obsahuje panel (DockablePane, DocumentPane).

3.4 AvalonEdit
AvalonEdit je textový editor založený na technologii WPF. Je to stejný editor jako ten používaný
v programech SharpDevelop a ILSpy [Obrázek 3.3]. Pro mé učely vytvořit vývojové prostředí
je velice vhodný. Z vlastností, které se od mé práce očekávají bych uvedl, že má v sobě
zabudovanou podporu zvýraznění syntaxe pro ASP.NET, Boo, Coco/R, C#, C+ +, HTML, Java, JavaScript, PHP, VB, TeX, XML a Patch soubory. Dále podporu sbalování ve formě možného
rozšíření, podporuje vícenásobné úpravy zpět/vpřed a také má předimplementované vyskakovací
okénko pro podporu automatického doplňování kódu (našeptávače). Tento editor byl vytvořen
Danielem Grunwaldem a je licencován podle GNU LGPL licence. AvalonEdit tvoří v mé práci
hlavní textový editor, ve kterém se otevírají dokumenty.

3.5 NRefactory
NRefactory je knihovna .NET Frameworku podporující syntaktickou analýzu (parsování), doplňování kódu a refactorování. V mém projektu tuto knihovnu používám k tvorbě seznamu dat
pro funkci doplňování kódu.

3.6 SharpDevelop.Dom
Knihovna ICSharpCode.SharpDevelop.Dom je typový systém, který reprezentuje assembly
pomocí rozhraní IProjectContent. Díky tomuto rozhraní potom můžeme přistupovat ke třídám
assembly, použitím rozhraní IClass, IMethod, IProperty, IEvent, IField, atd. Společně
s knihovnou NRefactory ji používám k vytváření dat pro funkci doplňování kódu.
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3.7 FrameworkCore
FrameworkCore je název knihovny obsahující balíček velmi zajímavých tříd a funkcí, v mém
projektu používám statickou třídu ExeBuilder s metodami na kompilovaní kódu. Tuto knihovnu
jsem získal od vedoucího práce k implementaci kompilátoru vyvíjené aplikace.

3.8 ILSpy
ILSpy je open-source .NET prohlížeč assembly a dekompilátor. Program je založený
na uživatelském rozhraní WPF. ILSpy umožňuje mimo jiné ukládání zdrojů, assembly jako
C# projektů, vyhledávání tříd, proměnných, vlastností, atd. V této práci je program integrován
do hlavního menu a panelu nástrojů jako plugin. [Obrázek 3.4]

Obrázek 3.4: ILSpy dekompilátor a prohlížeč assembly
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Kapitola 4

Návrh a realizace GUI
Zkratkou GUI je oznáčováno grafické uživatelské rozhraní (anglicky Graphical User Interface).
Jedná se o typ uživatelského rozhraní, které umožňuje uživatelovi komunikovat s programem
pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků. GUI tedy určuje „vzhled“ aplikace. V této
kapitole proberu návrh a následnou realizaci tohoto rozhraní pro mou práci a uvedu popis a funkci jednotlivých prvků.

4.1 Koncept
Jedním z hlavních požadavků na program byl rychlý start a možnost okamžitého psaní
skriptu, bez zbytečného zavírání hezkých ale nepotřebných oken a dlouhého načítání. Při
návrhování jsem se tedy rozhodl pro co nejjednoduší uživatelské rozhraní [Obrázek 4.1].

Obrázek 4.1: Zjednodušený návrh uživatelského rozhraní
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4.2 Realizace
Uživatelské rozhraní je vytvořeno ve Windows Presentation Foundation. Hlavní okno aplikace
tvoří nabídka menu, panel nástrojů, panel s průzkumníkem souborů, panel s taby obsahující
editory pro úpravu jednotlivých souborů a panel výstupu, který obsahuje dvě karty – chyby
a standartní výstup. Rozvržení je realizováno pomocí knihovny AvalonDock. [Obrázek 4.2]
Panel s průzkumníkem je při spuštění aplikace automaticky schován (minimalizován)
na levou stranu hlavního dokovacího panelu, panel s výstupy je schován úplně. Obě tyto akce
vedou k lepší orientaci, zvětšení plochy pro samotný textový editor a zrychlení naběhnutí
aplikace.

Obrázek 4.2: Schéma rozvržení aplikace
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4.3 Popis prvků uživatelského rozhraní
4.3.1 Menu a panel nástrojů
Nabídka menu obsahuje v základním tvaru příkazy pro práci se soubory, jako otevření, uložení
a primární příkazy pro práci s textem. Panel nástrojů obsahuje totožné příkazy v tlačítkové
formě. Menu i panel nástrojů lze rozšířit pomocí pluginů, tuto funkčnost jsem realizoval
prostřednictvím knihovny Managed Extensible Framework, popis řešení rozšiřitelnosti
je rozebráno v další kapitole.

Obrázek 4.3: Panel nástrojů rozšířen o modul
kompilátoru a modul ILSpy

4.3.2 Stavový řádek
Stavový řádek je umístěn v nejspodnější části hlavního okna aplikace a obsahuje textové pole
pro zobrazení aktuálního stavu aplikace.

4.3.3 Kontrola tabů
Tento prvek je vlastně kontrola DocumentPane knihovny AvalonDock, do které se přidávají
„taby“ pomocí kontroly DocumentContent, obsahující samotné textové editory. Každý
DocumentContent má svůj titulek obsahující jméno editovaného souboru a ve vlastnosti Tag
má uloženou jeho cestu.

4.3.4 Panel výstupu
Ve spodní části aplikace se vyskytuje panel výstupu, obsahující panel chyb (Errors)
a standartního výstupu (Output). Tento společný panel je po startu aplikace skryt, zobrazí
se automaticky po kompilaci nebo po kliknutí na možnost Errors, Output v menu nabídce View.

4.3.5 Editor
Textový editor, který jsem ve své aplikaci použil je AvalonEdit. Zvýraznění syntaxe je nastavené
pro programovací jazyk C#. Sbalování funguje na úrovni složených závorek '{' a '}'. U každé
takové dvojice se objeví ikonka s plusem a odpovídající část kódu se dá sbalit. Pro rychlejší
a přehlednější psaní jsem implementoval funkce automatického odsazení a doplňení složených
závorek na pár. Podtrhávání chyb ve skriptech je realizováno přes třídu
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UnderlineBackgroundRenderer. Ta uchovává informace o pozicích v textu, kde se vyskytly
chyby a překresluje dané segmenty tak, že se pod nimi zobrazí zubaté podtržení. Toto podtržení
zůstane na pozici až do dalšího zkompilování.
Editor podporuje funkci automatického doplňování. Po stisku jakékoli klávesy se objeví
doplňovací okénko se seznamem aktuálně vhodných členů [Tabulka 4.4]. Při dalším psaní
se začnou z okénka filtrovat možnosti. Stejná funkce se vyskytuje například v SharpDevelopu, ale s tou výjimkou, že v mé aplikaci se hned zpočátku objeví v nabídce členy ze všech
jmenných prostorů (v SharpDevelopu po stistku Ctrl+Space). Výběr se provede stisknutím
tlačítka tab nebo enter. Data v našeptávacím okně mají tvar ikona + název členu, po označení
se zobrazí popisek obsahující plné jméno a odpovídající dokumentaci, pokud existuje.
U přetěžovaných metod se zobrazuje ještě jejich počet.

třída
výčet
událost
proměnná
klíčové slovo
metoda
jmenný prostor
vlastnost
Tabulka 4.1: Typy členů a jejich ikony
Jakmile se načte nebo vytvoří jakýkoli dokument, spustí se analyzační vlákno, které každé
2 sekundy pomocí knihovny NRefactory vytvoří parser, rozebere jím obsah dokumentu
a výsledek uchová v proměnné parseInformation. V obsluze události editoru TextEntered
a TextEntering se pomocí NRefactory resolveru z těchto informací následně vytvoří seznam
doplňovaných dat.

4.3.6 Průzkumník
Průzkumníka, ve kterém bude možné procházet systém souborů a vyhledávat v něm, jsem
vytvořil vlastní kontrolou nazvanou DirectoryTree. Tato kontrola je odvozena od třídy
UserControl a její nejdůležitější část je složena z další vlastní kontroly, reprezentující navigaci
ve složkách, a předvytvořených kontrol TreeView neboli stromu a mřížky obsahující TextBox
a ComboBox.
TreeView je propojen s modelem zachycujícím systém souborů pomocí konceptu
ViewModel. Základní jednotkou modelu reprezentující uzel ve stromě průzkumníka je objekt
typu ItemViewModel. Tento objekt obsahuje informace o rodiči, vlastnosti uchovávají informace
o tom, zda je uzel rozbalen nebo označen, a hlavně objekt typu DirectoryTreeItem reprezentující
složku, soubor nebo disk v souboru systémů.
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Třída reprezentující model se nazývá DirectoryTreeViewModel a skládá se z jednoho objektu
ItemViewModel tzv. kořene stromu a kolekce objektů ItemViewModel, která reprezentuje první
generaci potomků. Model obsahuje i příkaz SearchCommand určující jeho metodu prohledávání.
Načítání nových uzlů ve stromě průzkumníka jsem implementoval tzv. lazy – nenačtou
se hned všechny uzly najednou, ale k načtení potomků dojde až při rozbalení předka. Uzly typu
složka obsahují kontextovou nabídku s příkazem SetAsRoot, neboli stane se z nich kořen
ve stromu, čimž se zjednoduší a zrychlí hledání. Uzly typu soubor obsahují kontextovou nabídku
s příkazem otevřít, po kterém se soubor otevře v textovém editoru.
Hledání v průzkumníkovi má na starost metoda třídy SearchWorker, která běží
v samostatném vlákně na pozadí a vyfiltruje z modelu soubory podle hledané fráze a zobrazí
je v takovém formátu, který je nastaven v rozbalovacím seznamu [Obrázek 4.5]. Hledání
je spuštěno hned při psaní, nemusí se klikat na žádné tlačítko. Po nalezení 15 výsledků se hledání
pozastaví a v průzkumníku se zobrazí informační uzel, kterého když odkliknete hledání
se obnoví a nový limit se nastaví na desetinásobek.
Navigaci průzkumníka jsem vytvořil vlastní kontrolou, která obsahuje StackPanel, do kterého se přidávají další kontroly typu Textbox, aby dohromady vytvořili adresu k aktuálnímu
kořeni modelu. Je možné kliknout na kteroukoliv část adresy a tím nastavit nový kořen modelu
na vybranou cestu.

Obrázek 4.5: Formáty zobrazení výsledků hledání

16

Kapitola 5

Modulárnost aplikace
Požadavkem na tuto práci bylo, aby byla modulární, tzn. aby mohla být rozšiřielná o další
moduly (pluginy), poskytující novou funkčnost. V této kapitolu rozeberu řešení implenetace této
funkčnosti a uvedu příklady jednotlivých modulů.

5.1 Rozšiřitelnost
Pro rožšiřitelnost aplikace je použita technologie Managed Extensibility Framework (MEF).
Jádro vlastní aplikace pouze inicializuje MEF, který následně načte další funkčnost v podobě
editoru kódu, jeho podporu pro C#, průzkumníka, hlavního menu, panelu nástrojů a kompilátoru
[Obrázek 5.1]. To znamená, že kdokoliv může vytvořit svůj modul a zakomponovat tak vlastní
nabídku v menu, vlastní tlačítko v panelu nástrojů, či vlastní okno, panel, nebo dokonce
kompletně celou strukturu uživatelského rozhraní.

Obrázek 5.1: Schéma propojení modulů
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Aplikace nabízí interface IPluginBase [Obrázek 5.2], pomocí kterého importuje všechny takové
pluginy, které ho implementují. Tento interface obsahuje jen jednu metodu, která předává
pluginům referenci na MEF kompoziční kontejnér. Tuto metodu poté při inicializaci volá jádro
aplikace na každém nalezeném modulu. Tyto pluginy mohou obsahovat rovněž další informace v
podobě metadat, které mohou být dostupné ještě před načtením samotného modulu.

Obrázek 5.2: Rozhraní používané pro import modulů

5.2 Členění aplikace
Aplikace je rozdělena do několika modulů, jejichž použitím se přidává nová funkčnost. Základní
forma aplikace obsahuje pouze rozhraní a funkci na načtení modulů. Dílčí přídavné prvky
aplikace jsou znázorněny níže [Obrázek 5.3]. Rozšíření editoru obsahuje funkce doplňování
kódu, sbalování jednotlivých kusů programu podle složených závorek, zvýrazňování jazyka
C# a automatické odsazování.

Obrázek 5.3: Rozdělení aplikace do modulů
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5.3 Příklady modulů
5.3.1 Hlavní menu
Menu je možné libovolně rozšířit. Stačí implementovat interface ICommand a přidat exportovací
atribut s vlastními metadaty, které obsahují například názvy nabídek, jejich popisky a příkazy
samotné. Popis metadat je následující:
Menu: menu, do kterého bude položka přidána
MenuIcon: ikona pro položku v menu, musí být uložena jako „Resource“
Header: požadovaný text položky v menu
MenuCategory: spojování položek do skupin
MenuOrder: pořadí, ve kterém se položky zobrazí
ElementName: název vytvořeného grafického elementu (menu položky)
IsEnabled: hondota udávající, jestli bude menu položka aktivní
InputGestureText: popisek klávesové zkratky
CommandHotkey: klávesová zkratka
CommandModifierKey: modifikátor klávesové zkratky

5.3.2 Panel nástrojů
Způsob rozšiřitelnosti panelu nástrojů je velmi podobný tomu u hlavního menu. Export atribut
je ExportToolbarCommand. Liší se jen metadaty:
ToolTip: popisek
ToolbarIcon: ikona, musí být uložena jako „Resource“ (WPF-style resource)
ToolbarCategory: spojování tlačítek do skupin oddělené Separatorem
ToolbarOrder: pořadí, ve kterém se položky zobrazí
Tag: vlastnost Tag
HotKey: klávesová zkratka
ModifierKey: modifikátor klávesové zkratky
Tímto způsobem jsem přidal například položky v menu a v panelu nástrojů pro modul ILSpy
a modul kompilátoru, který slouží ke kompilaci psaného skriptu a zobrazení jeho výstupu, případně podtrhnutí chybných částí kódu. Níže uvádím příklad, jak takový export vypadá.
[ExportMainMenuCommand(Menu = "_View", MenuIcon = "ILSpy.ico", Header = "_ILSpy", MenuCategory = "View")]
[ExportToolbarCommand(ToolTip = "Run ILSpy", ToolbarIcon = "ILSpy.ico", ToolbarCategory = "ILSpy")]
public class ILSpyCommand : ICommand
{
...
}
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Kapitola 6

Ukládání stavu
V této kapitole se budu zabývat tím, jak aplikace uchovává informace o svém předešlém
spuštění. Popíši, co všechno se uchovává, a vysvětlím, jakými způsoby ukládání a načítání dat
probíhá.

6.1 Otevřené dokumenty
Všechny dokumenty, které byly při ukončování aplikace otevřené, se uloží prostřednictvím třídy
MRU a Properties.Settings.Default.Save() do proměnné OpenedTabs, ze které se při spuštění
aplikace znovu načtou. Pokud tyto soubory už neexistují, zobrazí se příslušná oznamovací
hláška.

6.2 Nejčastěji otevřené dokumenty
Každý otevřený nebo uložený dokument se uloží stejným principem, jako otevřené dokumenty
při ukončení aplikce, ale do proměnné MRU, ze které se při spuštění aplikace znovu načtou.
Názvy těchto souborů se promítají do hlavního menu File a položky Recent Files.

6.3 Velikost a pozice hlavního okna
Tyto informace se ukládají pomocí třídy WindowPreferences do jednotlivých uživatelských
proměnných stejným principem.

6.4 Průzkumník
Před ukončením aplikace se model průzkumníka uloží do XML souboru treeConfig.xml
do kořenového adresáře a po načtení se model načte zpět z XML. Kromě samotného modelu
se ukládá i index formátu zobrazení pro vyfiltrované soubory. Samotné ukládání a zpětné
načítání zpracovává třída ModelSerializer. Načítání modelu probíhá tzv. lazy – model se načte
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až po zobrazení panelu s průzkumníkem. Tímto se urychluje start aplikace až o několik vteřin.
Je to jeden z důvodů proč je panel s průzkumníkem při startu aplikace automaticky minimalizován.
Příklad uloženého modelu v souboru treeConfig.xml a jeho odpovídajícího zobrazení v
průzkumníkovi [Obrázek 6.1].
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
- <TreeView>
- <item header="ILSpyPlugin" path="C:\ILSpyPlugin" type="Drive" expandedstate="True">
- <item header="bin" path="C:\ILSpyPlugin\bin" type="Folder" expandedstate="False">
<item header="DummyNode" path="" type="DummyNode" expandedstate="False" />
</item>
- <item header="obj" path="C:\ILSpyPlugin\obj" type="Folder" expandedstate="False">
<item header="DummyNode" path="" type="DummyNode" expandedstate="False" />
</item>
- <item header="Properties" path="C:\ILSpyPlugin\Properties" type="Folder" expandedstate="False">
<item header="DummyNode" path="" type="DummyNode" expandedstate="False" />
</item>
<item header="ILSpy.ico" path="C:\ILSpyPlugin\ILSpy.ico" type="File" expandedstate="False" />
<item header="ILSpyCommand.cs" path="C:\ILSpyPlugin\ILSpyCommand.cs" type="File"
expandedstate="False" />
<item header="ILSpyPlugin.csproj" path="C:\ILSpyPlugin\ILSpyPlugin.csproj" type="File"
expandedstate="False" />
</item>
<viewstate number="1" />
</TreeView>

Obrázek 6.1: Odpovídající
zobrazení průzkumníka
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Kapitola 7

Kompilátor a prohlížeč objektů
V této kapitole rozeberu dvě důležité funkce aplikace, které jsou implementovány formou
modulů. První z nich je kompilátor, jehož prací je sestavit skript a zobrazit jeho výstup. Druhým
je prohlížeč (průzkumník) objektů.

7.1 Kompilátor
Jednoduchý kompilátor skriptů, který je možné přidat do aplikace jako plugin. Tento modul
přidává do hlavního menu nové menu Build, s položkami Run, Run Without Debugger
a do panelu nástrojů přidává korespondující tlačítka.

7.1.1 Příkaz Run
Příkazem Run se skript uloží a pomocí třídy ExeBuilder z knihovny FrameworkCore
se zkompiluje. Takto se vytvoří soubor, který se následně spustí. Tím se vytvoří soubor typu
PDB, který obsahuje informace k možnému ladění. Standartní i chybový výstup se přesměrují
a posílají se do výstupního panelu v daném formátu. Zároveň se označí místa skriptu, ve kterém
se našly chyby [Obrázek 7.1]. Zprávy o chybách se posílají do chybového panelu. Tyto
informace obsahují řádek obsahující chybu, název a popis chyby a jméno souboru.

Obrázek 7.1: Označení chyby při kompilaci
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7.1.2 Příkaz Run Withouut Debugger
Druhým vloženým příkazem je Run Without Debugger, který se chová v podstatě stejně jako
příkaz Run. Liší se jen v tom, že se místo souboru *.debug.exe vytvoří pouze spustitelný soubor
*.exe, kde * označuje název kompilovaného souboru.

7.2 Prohlížeč objektů
Jedna z klíčových vlastností, která mi přišla pro tvorbu v objektovém jazyce důležitá je tzv. prohlížeč objektů (object browser). Jedná se o procházení mezi definicemi objektů. Tato funkce
se vyskytuje například ve Visual Studiu pod stejnojmenným názvem.
Nedařilo se mi ale podobnou vlastnost implementovat v požadované kvalitě a proto jsem
se rozhodl použít program ILSpy, který nabízí mimo jiné i tuto funkci. ILSpy jsem integroval
do menu a panelu nástrojů aplikace [Obrázek 7.2].

Obrázek 7.2: ILSpy je zakomponovaný do programu jako plugin
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Kapitola 8

Závěr
Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat modulární aplikaci, která umožní snadný
vývoj skriptů, na platformě .NET Framework s použitím Windows Presentation Foundation.
V rámci rešerše vývojových prostředí jsem otestoval některé podobné aplikace, zhodnotil
jejich funkce a ty prospěšné přidal do seznamu požadavků.
Při návrhu jsem se práci snažil zachovat co nejjednoduší, s ohledem na požadavek
modulárnosti a rychlosti. V rámci samotné implementace jsem se střetl s několika
problémy, které se mi ale nakonec zčásti podařilo vyřešit. Hlavními problémy byly realizace
našeptávače a prohlížeče objektů. První problém jsem odstranil úplně, druhý jen
zčásti, zakomponováním programu ILSpy.
Přes problémy, které mě při návrhu a implementaci potkaly, jsem následně implementoval
výslednou aplikaci, která by měla jít použít jako základní vývojové prostředí pro krátké
programy. A myslím, že s postupným vývojem a přidáním dalších modulů by se mohla stát
plnohodnotým vývojovým prostředím. Tím jsem splnil cíle dané zadáním a považuji tedy tuto
práci za úspěšnou.

24

Příloha A

Obsah přiloženého CD
Na disku najdete kopii tohoto dokumentu, společně se všemi soubory potřebnými ke spuštění
cílové aplikace, která je výsledkem této práce.
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