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Knihovna Poco::Net

 Umožňuje snadný přístup k síti a webovým službám.
 Obsahuje třídy a funkce pro práci s technologiemi:

 HTTP, FTP
 SMTP, POP3
 TCP/IP, UDP

 Instalace na Linuxu:
 sudo apt-get install libpoconet9 (nebo libpoconet9-dbg)

 Další knihovny z balíčku Poco:
 Poco::Foundation – užitečné nástroje, např. práce se soubory, logování, 

datum a čas, systém událostí
 Poco::XML, Poco::JSON – další webové technologie
 Poco::Util – konfigurace programu ze souboru a z příkazové řádky
 Poco::Crypto – kryptografie
 Poco::Data – přístup k databázím (MySQL, SQLite)
 Poco::Zip – komprese



Práce s knihovnou
Balíček se zdrojovým kódem

Kompilace knihovny

Soubory .lib 
nebo .a

Soubory .dll nebo .so
(dynamické knihovny)

Knihovní zdrojové 
soubory .cpp

Knihovní hlavičkové 
soubory .h nebo .hpp

Soubory pro stavbu: Makefile, 
.sln, CMakeLists.txt, apod.

Kompilace našeho programu

Spuštění našeho programu

Naše soubory .cpp, .h, 
.hpp

Spustitelný 
soubor
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• Poco je ke stažení na stránce pocoproject.org.
• Zde je také k dispozici dokumentace, ve které 

naleznete podrobný popis tříd a funkcí, které 
knihovna poskytuje.

http://pocoproject.org/download/
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• Rozbalte .zip soubor do nějaké dobře přístupné 
složky.

• Cestu k rozbaleným souborům budeme několikrát 
hledat a psát, takže se vyplatí, když bude krátká.

• Na obrázku: c:\data\poco
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Poco Basic Edition

Poco::Util

Poco::Foundation

Poco::XMLPoco::JSON

Poco::Net

 V základním balíčku Poco nalezneme pět knihoven.
 Knihovna Foundation obsahuje funkce a typy, na nichž 

ostatní knihovny závisí.



9

• V podsložce Foundation jsou k dispozici 
projektové soubory pro všechny podporované 
verze Visual Studia.

• vs120.sln – Visual Studio 2013
• vs140.sln – Visual Studio 2015
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Po otevření příslušného .sln souboru...
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Zkompilujme projekt Foundation.
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Pokud se zadařilo, byly stavbou vytvořeny 
(zejména) soubory:
• poco\lib64\PocoFoundationd.lib
• poco\bin64\PocoFoundationd.dll
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To samé pro knihovnu Net
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To samé pro knihovnu Net
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To samé pro knihovnu Net
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Pokud by knihovna Foundation
nebyla zkompilovaná, stavba 
knihovny Net by teď selhala.

Byly vytvořeny soubory:
• poco\lib64\PocoNetd.lib
• poco\bin64\PocoNetd.dll
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Spustťe čerstvou instanci Visual 
Studia a vytvořte nový projekt.
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Vyberte stejnou konfiguraci a 
architekturu, pro kterou jste 
zkompilovali knihovny.
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Vytvořte zdrojový soubor...



// adapted from: http://www.codeproject.com/Articles/252566/Learning-Poco-GET-with-HTTP

#include <Poco/Net/HTTPClientSession.h>
#include <Poco/Net/HTTPRequest.h>
#include <Poco/Net/HTTPResponse.h>
#include <Poco/StreamCopier.h>
#include <Poco/Path.h>
#include <Poco/URI.h>
#include <Poco/Exception.h>
#include <iostream>
#include <string>

using namespace Poco::Net;
using namespace Poco;

int main(int argc, char** argv) {
std::string uriStr;

if (argc >= 2) {
uriStr = argv[1];

}
else {

uriStr = "http://www.codingnest.com/";
}

try {
// prepare session
URI uri(uriStr);
HTTPClientSession session(uri.getHost(), uri.getPort());

...
Tento kód získá webovou stránku 
a vypíše ji na standardní výstup.



...
// prepare path
std::string path = uri.getPathAndQuery();
if (path.empty()) path = "/";

// send request
HTTPRequest req(HTTPRequest::HTTP_GET, path, HTTPMessage::HTTP_1_1);
session.sendRequest(req);

// get response
HTTPResponse res;
std::cout << res.getStatus() << " " << res.getReason() << "\n";

// print response
auto& is = session.receiveResponse(res);
StreamCopier::copyStream(is, std::cout);

// wait
std::cin.get();

}
catch (Exception &ex) {

std::cerr << ex.displayText() << "\n";

// wait
std::cin.get();
return -1;

}
}
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Kód nemůže najít hlavičkový soubor
<Poco/Net/HTTPClientSession.h>
a další
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Poco/Net/HTTPClientSession.h je 
ve složce c:\data\poco\Net\include
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Musíme upravit nastavení projektu
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C/C++ > General > Additional Include 
Directories
c:/data/poco/Foundation/include
c:/data/poco/Net/include
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Kompilátor nemůže najít
PocoFoundationd.lib
PocoNetd.lib
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Tyto soubory jsou v
c:\data\poco\lib64
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Musíme znovu navštívit nastavení...

C/C++ > Linker > General > Additional Library
Directories
c:/data/poco/lib64/PocoFoundationd.lib
c:/data/poco/lib64/PocoNetd.lib
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Au! Při spuštění nám chybí:
PocoFoundationd.dll
PocoNetd.dll
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Tyto soubory jsou v
c:\data\poco\bin64



36

Existují dvě řešení této situace:
• Buďto zkopírujte dotyčné .dll

soubory do složky se spustitelným 
souborem.

• Nebo přidejte c:\data\poco\bin64
do systémové proměnné Path
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A už to běží!



Knihovna Cinder

 Umožňuje snadný přístup k rozhraním pro grafické a 
multimediální aplikace.
 DirectX a OpenGL (rastrová grafika),
 Cairo (vektorová grafika),
 Box2D (fyzikální simulace),
 OpenCV (počítačové vidění).

 Pozor: Cinder je k dispozici pouze pro Windows a Mac.
 Instalace:

 Stáhněte na libcinder.org a rozbalte stažený .zip
soubor.

 V podsložce samples jsou umístěny ukázkové příklady.
 V podsložce tools se nachází TinderBox, aplikace pro 

snadné vytvoření nového projektu.

http://libcinder.org/


• Cinder je ke stažení na libcinder.org.
• Zde je také k dispozici dokumentace, ve které 

naleznete podrobný popis tříd a funkcí, které 
knihovna poskytuje.

http://libcinder.org/download
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Stažený .zip soubor rozbalte do nějaké složky. 
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V podsložce samples jsou umístěny ukázkové 
příklady, předem připravený projekt pro Visual 
Studio je vždy ve složce vc2013.
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• Cinder je (v současné době) kompatibilní pouze s 
Visual Studio 2013.

• Lze pracovat ve verzi 2015, verze 2013 ale musí být 
nainstalovaná a nabídku aktualizace kompilátoru 
(na obrázku) je nutno odmítnout.
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Příklady lze rovnou spustit. Není 
třeba upravovat nastavení projektu.
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ArcballDemo
• přístup k OpenGL
• rasterizovaná grafika
• ovládání 3D pohledu tažením myši
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CairoBasicApp
• vektorová grafika
• program reaguje na kliknutí myši
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FalingGearsApp
• fyzikální simulace
• reaguje na kliknutí a podržení myši
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CaptureBasicApp
• přístup k webkameře
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Nástroj Tinderbox umožňuje snadné 
vytvoření nového projektu. Nachází 
se ve složce tools



Děkuji za pozornost.
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