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Streszczenie 

W pracy przedstawiono możliwości pracy z pakietem Microsoft Visual Studio oraz Expression 
Studio w zakresie tworzenia aplikacji multimedialnych. WPF (Windows Presentation Foundation) 
jest najnowszym silnikiem graficznym firmy Microsoft oraz standardem programowania interfejsu 
użytkownika. W pracy omówiono funkcje multimedialne Silverlight oraz WPF umożliwiające 
szybkie i ekonomiczne dostarczanie materiałów dźwiękowych i filmowych oraz wyświetlanie ich 
w najpopularniejszych przeglądarkach.  

Abstract 

The abilities of work with Microsoft Visual Studio and Expression Studio for creating multi-
media applications are shown in the paper. WPF (Windows Presentation Foundation) is the latest 
Microsoft graphics engine and standard user interface programming. In work the media functions 
of Silverlight and WPF for quick and cost-effective delivery of audio and video and display them 
in the most popular browsers are presented.  

Wstęp 

W dniu 7 czerwca 2010 r. miała miejsce premiera nowej wersji pakietu 
Microsoft Expression Studio. Jest to wersja czwarta – Microsoft Expression Stu-
dio 4. W skład tego pakietu wchodzą: Expression Blend (wraz z narzędziem 
Sketchflow), Expression Web (wraz z narzędziem SuperPreview), Expression 
Encoder oraz Expression Design. Microsoft Expression Studio 4 to pakiet firmy 
Microsoft kierowany do twórców aplikacji desktopowych i witryn internetowych 
poszukujących narzędzi do tworzenia aplikacji graficznych w oparciu 
o technologie Silverlight oraz .NET. W wersji czwartej aplikacje zyskały obsłu-
gę .NET 4, dzięki czemu dobrze integrują się z Visual Studio 2010 oraz pozwa-
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lają tworzyć rozwiązania dedykowane dla Windows Phone. Microsoft Silverlight 
to działająca w różnych przeglądarkach na różnych platformach wtyczka (plu-
gin), pozwalająca na tworzenie dostępnych za pośrednictwem Internetu, opar-
tych na .NET prezentacji multimedialnych i aplikacji interaktywnych. Windows 
Presentation Foundation (nazwa kodowa „Avalon”) to ujednolicony podsystem 
reprezentacji systemu Windows. 

1. Całościowa oferta Microsoft w zakresie doświadczeń użytkownika 

Korzystając z narzędzi Microsoft Expression Studio oraz Microsoft Visual 
Studio projektanci i programiści mogą bardziej efektywnie współpracować ze 
sobą i wykorzystywać posiadane umiejętności do tworzenia aplikacji opartych 
na Silverlight. Według Baraka Cohena1 klienci coraz częściej oczekują, aby 
aplikacje i prezentacje internetowe spełniały nie tylko ich indywidualne wyma-
gania w zakresie efektywności i wydajności pracy, ale także odwoływały się do 
wrażeń, jakie towarzyszą użytkownikowi podczas korzystania z produktów 
i usług firmy. Okazuje się, że w wielu przypadkach wrażenia te dają efekt emo-
cjonalny i społecznościowy, powodując kształtowanie postrzegania firmy jako 
całości. Ogromne znaczenie ma w tym przypadku interakcja użytkownika z apli-
kacją. Firma Microsoft wprowadziła spójny zestaw technologii, umożliwiający 
programistom wykorzystanie posiadanych umiejętności do obsługi różnych 
płaszczyzn interakcji użytkownika z aplikacją. 

 

 
Rys. 1. Spójny zestaw technologii Microsoft 

Ź ród ło: M. Żyliński, ISV Developer Evangelist Microsoft Polska Silverlight 3. Przegląd nowości 

 
1 B. Cohen, Silverlight – opis architektury, http://msdn2.microsoft.com/en–us/library/ bb42 

8859.aspx Microsoft Corporation, kwiecień 2007. 
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Windows Presentation Foundation (WPF) jest udostępniany poprzez Win-
FX, czyli model programowania kodu zarządzalnego systemu Windows Vista, 
który rozszerza możliwości Microsoft .NET Framework. WPF składa się z me-
chanizmu wyświetlania, który wykorzystuje zalety nowoczesnych kart graficz-
nych i rozszerzalnego zestawu klas zarządzalnych, które zespół programistów 
może wykorzystać do stworzenia rozbudowanych wizualnie aplikacji. WPF 
wprowadza również język Extensible Application Markup Language (XAML), 
który umożliwia programistom i projektantom wykorzystanie modelu XML do 
definiowania zachowania interfejsu użytkownika (UI)2. 

Język XAML i ujednolicony interfejs API zapewniają wyższą wydajność 
projektantów i programistów tworzących multimedia, dokumenty oraz interfejs 
użytkownika. Wykorzystanie zestawu funkcji API rozszerza również możliwości 
.NET Framework. 

Wprowadzenie Silverlight wiąże się z możliwościami rozszerzenia funkcjo-
nalności przeglądarki o renderowanie XAML w powiązaniu z HTML w prezen-
tacjach internetowych wymagających obsługi w przeglądarce animacji 2D, gra-
fiki wektorowej, wysokiej jakości dźwięku i wideo. 

Poniżej przedstawiono architekturę Silverlight. 
 

 
Rys. 2. Architektura Silverlight 

Ź ród ło: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb428859.aspx. 

 
2 http://www.microsoft.com/poland/developer/expression/wpf/default.mspx. 
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2. Praca z pakietem Microsoft Visual Studio oraz Expression Studio 
w zakresie tworzenia aplikacji multimedialnych 

 
Rys. 3. Expression Blend – wybór typu aplikacji 

 
Praca z wykorzystaniem technologii Silverlight wiąże się z wykorzystaniem 

najlepszych cech tej technologii. Są to obsługa lepszej jakości audio i wideo, 
lepsze wrażenia wizualne, produktywność aplikacji RIA, praca poza przeglądar-
ką oraz wsparcie narzędziowe. Na szczególną uwagę zasługują możliwości uzy-
skiwania lepszej jakości multimediów3. Wiąże się to z użyciem Smooth Stre-
aming, wykorzystaniem większej liczby formatów danych, odtwarzaniem pełno-
ekranowym w jakości HD, wykorzystaniem własnych kodeków oraz zabezpie-
czaniem treści. W przypadku wyświetlania treści multimedialnych szczególne 
znaczenie ma stosowana technologia Smooth Streaming. Pozwala ona na dyna-
miczne dopasowanie jakości transmisji wideo do bieżących warunków siecio-
wych i możliwości komputera. Technologia ta wchodzi w skład platformy IIS 
Media Services. Jest to platforma dystrybucji treści multimedialnych oparta 
o protokół HTTP. W Silverlight 4 oprócz funkcjonujących wcześniej kodeków 
VC-1/WMA pojawia się wsparcie dla formatów H.264 i AAC. W takiej sytuacji 
dostawcy treści mają możliwość wyboru standardu, który będą wykorzystywać 
w stosowanych przez siebie rozwiązaniach. Oprócz tego Silverlight 4 jest w sta-
nie dostarczyć użytkownikom pełnoekranowego wideo w jakości HD (720p+). 
Jest to możliwe dzięki sprzętowej akceleracji wykorzystującej procesor karty 

 
3 M. Żyliński, ISV Developer… 
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(GPU). Na uwagę zasługuje również otwarta architektura kodeków. Dzięki no-
wemu podejściu do przetwarzania multimediów, aplikacje Silverlight 4 mogą 
korzystać z szerokiej gamy zewnętrznych kodeków. Treści audio i wideo mogą 
być dekodowane za pomocą zewnętrznych zasobów, poza samą wtyczką. Istotną 
sprawą jest poziom zabezpieczeń. Silverlight wykorzystuje platformę Play Re-
ady gwarantującą maksymalny poziom zabezpieczeń z wykorzystaniem szyfro-
wania AES, zachowując jednocześnie kompatybilność z Windows Media DRM.  

Do tworzenia projektów z treściami multimedialnymi wykorzystuje się na-
rzędzia Expression Studio oraz Visual Studio. Szczególnie przydatnym narzę-
dziem jest program Expression Blend. W momencie tworzenia nowego projektu, 
użytkownik ma do wyboru dwa typy projektów: Silverlight oraz WPF. 

  

 
Rys. 4. Expression Blend oraz struktura aplikacji PlayVideo 

 
W programie Expression Blend można tworzyć projekty multimedialne ko-

rzystając z kontrolek do wyświetlania multimediów: MediaElement oraz Media-
Player4. Dodanie do projektu dźwięków lub klipów wideo jest możliwe na dwa 
sposoby. Można dodać plik do projektu (Solution), a następnie do roboczego 
dokumentu (User Control). W tym wypadku zostanie automatycznie wygenero-
wany obiekt Storyboard i odpowiadająca mu linia czasu. Metoda druga to zasto-
sowanie biblioteki zasobów i osadzeniu za jej pomocą w dokumencie obiektu 
o nazwie MediaElement. Oprócz prostych aplikacji można tworzyć zaawanso-
wane projekty wykorzystując Expression Studio oraz Visual Studio. Przykładem 
takiej prostej aplikacji jest odtwarzacz plików wideo, będący aplikacją typu 
WPF, w której do budowy aplikacji wykorzystano kontrolki: pole tekstowe 

 
4 http://jacekciereszko.pl/2009/08/youtube-w-silverlight-30.html. 
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TextBox do wyświetlania ścieżki dostępu do pliku oraz MediaElement o nazwie 
VideoControl i odpowiednich ustawieniach.  

 

 
Rys. 5. Przykład aplikacji multimedialnej w pakiecie Microsoft Expression Studio 

 
Do prawidłowego działania aplikacji konieczne jest w Visual Studio dołą-

czenie poprzez Add Reference… pozycji System.Windows.Forms w Solution 
Explorer. Następnie w programie Expression Blend, w pliku MainWin-
dow.xaml.cs można uzupełnić kod. 
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Przykładem ciekawej aplikacji jest syntezator mowy wykonany w pakiecie 

Microsoft Studio. Grafikę aplikacji opracowuje się w programie Microsoft 
Blend, rozpoczynając od wyboru WPF Application. WPF wprowadza nowy 
język interfejsu użytkownika Extensible Application Markup Language (XAML), 
który bazuje na XML'u. W trakcie procesu tworzenia aplikacji dalsza praca, po 
utworzeniu grafiki odbywa się w programie Visual Studio. W programie Visual 
Studio zostanie wyświetlony kod pliku *.xaml.cs. Zadaniem użytkownika jest 
odpowiednia modyfikacja kodu pliku w programie Visual Studio (dodanie od-
powiednich bibliotek, uzupełnienie kodu).  

W projektach typu Silverlight można wykorzystać kontrolkę do odtwarzania 

plików wideo, czyli MediaPlayer . Oprócz podstawowego odtwa-
rzania pozwala na tworzenie Playlist, Chapters, AutoLoad, AutoPlay, działa 
w trybie Offline (po zaakceptowaniu zwiększenia przestrzeni IsolatedStorage), 
Popout, Transport Controls, Progress Bar, Volume Bar, Full Screen i Closed Cap-
tion buttons. Jeśli podstawowy wygląd kontrolki nie odpowiada użytkownikowi, 
można go zmodyfikować i dostosować wygląd do wymagań użytkownika5. 

Microsoft Expression Encoder znany był wcześniej pod nazwą Expression 
Media Encoder. Oprogramowanie to pozwala na przetwarzanie i rekodowanie 
zawartości multimedialnej do formatu VC-1 (WMV9). Głównym zastosowaniem 
Expression Encoder jest dostosowywanie plików wideo do potrzeb Internetu 
i urządzeń przenośnych. Microsoft Expression Encoder zapewnia natywną ob-
sługę źródeł w formatach AVI, WMV, WMA, MOV (QuickTime) i MPEG, 
współpracuje z zainstalowanymi w systemie kodekami pozostałych formatów. 
Możliwa jest także optymalizacja jakości materiałów wideo pod streaming 
i kodowanie ich do formatu VC-1 opakowanego w plik WMV. Zanim użytkow-

 
5 http://jacekciereszko.pl/2009/08/youtube-w-silverlight-30.html. 
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nik umieści plik wideo w aplikacji może dokonać jego obróbki w programie 
Expression Encoder. 

 

 
Rys. 6. Kontrolka MediaPlayer 

 
 

 
Rys. 7. Środowisko Microsoft Expression Encoder 
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Pakiet Microsoft Expression Studio dostarcza również narzędzi do wykony-
wania operacji na obrazach. W przypadku projektów typu WPF można wykorzy-
stać kontrolkę Image i w pliku MainWindow.xaml uzupełnić i zmodyfikować 
odpowiednio kod. 

 
<Grid> 
 <Image Source="lena.jpg" Height="200"> 
 <Image.OpacityMask> 
 <RadialGradientBrush Center="0.5,0.5"> 
 <GradientStop Color="#00000000" Offset="1" /> 
 <GradientStop Color="#20000000" Offset="0.8" /> 
 <GradientStop Color="#FF000000" Offset="0" /> 
 </RadialGradientBrush> 
 </Image.OpacityMask> 
 </Image> 
</Grid> 
 
Po uruchomieniu aplikacji otrzymujemy następujący efekt rastrowy. 
 

 
Rys. 8. Przykłady efektów rastrowych w Microsoft Expression Studio 

Zakończenie 

Bogate rozbudowane możliwości oraz intuicyjne narzędzia dla programistów 
sprawiają, że coraz więcej aplikacji internetowych korzysta z zalet Microsoft 
Silverlight6. Wtyczka Microsoft Silverlight pozwala na płynne odtwarzanie mul-
timediów prezentowanych w tej technologii oraz kontrolowanie zaawansowa-
nych parametrów obrazu. 

 
6 http://microsoft-silverlight.softonic.pl/. 
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