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Úvod 
 

Deň, keď uzrie svetlo tohto sveta nová verzia produktu Visual Studio od spoločnosti 

Microsoft, je v komunite softvérových architektov, vývojárov a IT expertov veľkým 

sviatkom. Milióny ľudí na našej planéte totiž vedia, že dostanú opäť tie najlepšie 

programovacie jazyky, technológie a nástroje, pomocou ktorých vytvoria prelomové 

počítačové programy novej generácie. Ten pocit, keď začínate pracovať s novým Visual 

Studiom, sa slovami ťažko opisuje. Je to zrejme podobný pocit, ktorý zažívajú piloti 

formule F1 na štarte pred každým svojím závodom. Tak ako oni, aj my sme nadšení zo 

skutočnosti, že ovládame najmodernejšie stroje v tejto galaxii a dokážeme s nimi všetko, 

čo si zaumienime.  

 

Visual Studio 2010 prichádza s nasledujúcimi programovacími jazykmi: 

 

 Visual Basic 2010. Basic je obľúbený programovací jazyk s vysokou pracovnou 

produktivitou a komfortným začlenením paradigmy vizuálneho programovania. 

Je vhodný pre začínajúcich ako aj pokročilých vývojárov, ktorí chcú rýchlo, 

efektívne a pohodlne vytvárať moderné aplikácie s interaktívnym grafickým 

rozhraním. Jazyk Visual Basic 2010 je začlenený v produkte Microsoft Visual 

Basic 2010, ktorý je súčasťou balíka Visual Studio 2010. 

 

 C# 4.0. Mriežkované „cé“ je jednotkou v oblasti vývoja IT riešení na platforme 

Microsoft .NET. Keďže stavia na tradíciach položených jazykmi Visual Basic 

a C++, môže sa pochváliť dokonalou syntaxou, robustnou jazykovou 

špecifikáciou a úplnou implementáciou metodiky rýchleho vývoja počítačových 

programov. V našom okolí nepoznáme jediného vývojára, ktorý by nemal slabosť 

pre „ostré céčko“. Ak sa do neho raz zamilujete, je to láska na celý život. Jazyk C# 

v najnovšej verzii 4.0 je začlenený v produkte Microsoft Visual C# 2010, ktorý je 

súčasťou balíka Visual Studio 2010. 

 

 C, C++ a C++/CLI. Natívne C, natívne C++ a riadené C++ sú programovacie jazyky, 

s ktorými si rozumie prekladač Visual C++ 2010 (rovnako integrovaný v prostredí 
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produktu Visual Studio 2010). Visual C++ 2010 je prvou voľbou pre všetkých 

vývojárov a programátorov, ktorých korene sa spájajú s jazykmi C a C++ (alebo, 

ako rovnako radi vravíme, pre všetkých nadšencov, ktorí sú „úplne céčkoví“). Ak 

budete chcieť získať nad svojimi programami maximálnu možnú kontrolu, 

neexistuje lepší programovací jazyk než je céčko s dvomi plusmi.  

 

 F#. Zbrusu novým programovacím jazykom Visual Studia 2010 je F#. Hoci 

viacparadigmový, vkladá F# najväčšie nádeje a ašpirácie do paradigmy 

funkcionálneho programovania. Funkcionálne programovanie predstavuje 

atraktívnu alternatívu pre „štandardné“, teda hybridné objektové 

programovanie. Vďaka solídnej jazykovej špecifikácii, elegantnej syntaktickej 

štruktúre a úplnej kompatibilite s inými „dotnetovými“ programovacími jazykmi, 

sa jazyku F# istotne podarí získať srdcia mnohých vývojárov.    

 

Visual Studio 2010 je naplnené mnohými novinkami, ktorých spoločným cieľom je 

maximalizácia pracovnej produktivity moderných vývojárov. Táto publikácia predstavuje 

syntakticko-sémantické inovácie, ktoré boli zapracované do programovacích jazykov 

Visual Basic 2010, C# 4.0 a C++ (podľa chystaného ISO štandardu s pracovným 

označením C++0x).  

 

 

 

 

Ján Hanák 

 

Bratislava apríl 2010 
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Obsahová štruktúra publikácie 
 

Publikácia sa skladá z troch hlavných tématických celkov: 

 

1. Inovácie v jazyku Visual Basic 2010. 

2. Inovácie v jazyku C# 4.0.  

3. Inovácie v jazyku C++ (podľa ISO štandardu C++0x).  

 

Každému programovaciemu jazyku je venovaná samostatná časť tejto knihy. Čitateľov si 

dovoľujeme upozorniť, že publikácia podáva výklad len hlavných noviniek a modifikácií, 

ktoré boli do spomínaných programovacích jazykov začlenené v ich najnovších verziách 

integrovaných v produkte Visual Studio 2010.  

 

Každý tematický celok sa sústreďuje na jeden programovací jazyk, čo znamená, že 

tematické celky sú od seba nezávislé. Poradie, v akom budú tematické celky zvládané, je 

teda zavislé len od aktuálnych preferencií používateľov.   

 

 

Pre koho je táto publikácia určená 
 

Kniha Inovácie v jazykoch Visual Basic 2010, C# 4.0 a C++ sa zameriava na segment 

mierne pokročilých a pokročilých vývojárov a programátorov v jazykoch Visual Basic, C# 

a C++. Očakávame, že čitatelia ovládajú základy vybraných programovacích jazykov 

a rovnako aj všetky primárne aspekty objektového programovania na vyššej úrovni 

proficiencie.    

 

 

Typografické konvencie 
 

Aby sme vám čítanie tejto knihy spríjemnili v čo možno najväčšej miere, bol prijatý kódex 

typografických konvencií, pomocou ktorých boli štandardizované a unifikované použité 
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textové štýly a grafické symboly. Veríme, že prijaté konvencie zvýšia prehľadnosť 

a používateľskú prívetivosť výkladu. Prehľad použitých typografických konvencií 

uvádzame v tab. A. 

 

Tab. A: Prehľad použitých typografických konvencií 

Typografická konvencia Ukážka použitia typografickej konvencie 

Štandardný text výkladu, ktorý neoznačuje 

zdrojový kód, identifikátory, modifikátory 

a kľúčové slová jazykov Visual Basic 2010, C# 

4.0 a C++, ako ani názvy iných syntaktických 

elementov a entít, je formátovaný týmto 

typom písma. 

Vývojovo-exekučná platforma Microsoft .NET 

Framework 4.0 vytvára technologickú bázu na 

vytváranie moderných aplikácií pre Windows, 

web a inteligentné mobilné zariadenia. 

Názvy ponúk, položiek ponúk, ovládacích 

prvkov, komponentov, dialógových okien, 

podporných softvérových nástrojov, typov 

projektov ako aj názvy ďalších súčastí 

grafického používateľského rozhrania sú 

formátované tučným písmom. 

V záujme založenia nového projektu 

štandardnej aplikácie pre systém Windows 

(Windows Forms Application) v prostredí 

jazyka Visual Basic 2010 postupujeme takto: 

 

1. Otvoríme ponuku File a klepneme na 
položku New Project. 

2. V dialógovom okne New Project 
klikneme v stromovej štruktúre 
Installed Templates na položku Visual 
Basic. 

3. Zo súpravy projektových šablón 
(Templates) vyberieme ikonu šablóny 
Windows Forms Application. 

4. Do textového poľa Name zapíšeme 
názov pre novú aplikáciu a stlačíme 
tlačidlo OK. 

Symboly klávesových skratiek sú uvádzané 

VEĽKÝMI PÍSMENAMI. 

Ak chceme otvoriť už existujúci projekt jazyka 

Visual Basic 2010, použijeme klávesovú 

skratku CTRL+O. 
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Fragmenty zdrojového kódu jazykov Visual 

Basic 2010, C# 4.0 a C++ sú formátované 

písmom Consolas. 

'Definícia premennej typu String. 
Dim sprava As String 
'Inicializácia premennej. 
sprava = "Vitajte v jazyku " & _ 
         "Visual Basic 2010!" 
'Zobrazenie okna so správou pomocou 
'metódy Show triedy MessageBox. 
MessageBox.Show(sprava) 

 

Okrem typografických konvencií predstavených v tab. A sa môžeme na stránkach knihy 

stretnúť aj s informačnými ostrovčekmi, ktoré ponúkajú hodnotné informácie súvisiace 

s práve preberanou problematikou. Zoznam použitých informačných ostrovčekov 

a s nimi asociovaných grafických symbolov je zobrazený v tab. B.  

 

Tab. B: Prehľad použitých informačných ostrovčekov 

Grafický symbol 
informačného 

ostrovčeka 

Názov 
informačného 

ostrovčeka 
Charakteristika 

 

Upozornenie 

Upozorňuje čitateľov na dôležité skutočnosti, 
ktoré by mali mať v každom prípade na pamäti, 
pretože od nich môže závisieť pochopenie 
ďalších súvislostí alebo úspešné uskutočnenie 
postupu či pracovného algoritmu. 

 

Poznámka 

Oboznamuje čitateľov s podrobnejšími 
informáciami, ktoré sa spájajú s vysvetľovanou 
problematikou. Hoci je miera dôležitosti tohto 
informačného ostrovčeka menšia ako pri jeho 
predchodcovi, vo všeobecnosti sa odporúča, 
aby čitatelia venovali doplňujúcim informačným 
vyhláseniam svoju pozornosť.  

 

Tip 

Poukazuje na lepšie, rýchlejšie a efektívnejšie 
splnenie úlohy alebo postupu. Keď čitatelia 
uvidia v texte knihy tento informačný 
ostrovček, môžu si byť istí, že nájdu spôsob, ako 
produktívne dosiahnuť požadovaný cieľ. 
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1 Inovácie v jazyku Visual Basic 2010  
 

 

1.1 Automaticky implementované skalárne inštančné vlastnosti  

 

Softvéroví vývojári v jazyku Visual Basic sú zvyknutí na prácu so skalárnymi inštančnými 

vlastnosťami tried, ktoré každodenne vytvárajú. Vlastnosti v tomto ponímaní 

predstavujú inteligentné procedúry, ktoré zavádzajú vyššiu vrstvu abstrakcie medzi 

súkromné dátové členy inštancií tried a klientsky programový kód. Keďže všetky dátové 

členy ktorejkoľvek inštancie triedy sú súkromné, s nimi spojené skalárne inštančné 

vlastnosti predstavujú jediný spôsob, ako môžu klienti vytvorených inštancií získať 

bezpečnou a komfortnou cestou informácie o ich aktuálnych stavoch. Doposiaľ sme boli 

zvyknutí, že skalárna inštančná vlastnosť mala štandardne nasledujúci syntaktický obraz: 

 
'Deklarácia triedy. 
Public Class Trieda 

    'Definícia dátového člena triedy. 

    Private datovyClen As Typ 

    'Definícia skalárnej inštančnej vlastnosti, ktorá je naviazaná  

    'na dátový člen. 

    Public Property Vlastnost As Typ 

        'Definícia špeciálnej prístupovej metódy Get vlastnosti. 

        Get  

            Return datovyClen 

        End Get 

        'Definícia špeciálnej prístupovej metódy Set vlastnosti. 

        Set(ByVal value As Typ) 

            datovyClen = value 

        End Set 

    End Property    

End Class 

 

V triede je definovaný jeden inštančný (a teda nezdieľaný) dátový člen určitého 

dátového typu. Tento dátový člen je súkromný, čo je v poriadku, pretože rešpektujeme 

jeden zo základných princípov objektovo orientovaného programovania, ktorým je 
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ukrývanie dát triedy a jej inštancií. Keďže dátový člen je súkromný, jeho oblasťou 

platnosti je telo triedy, v ktorej je definovaný. To znamená, že žiaden klientsky 

programový kód nemôže priamo k tomuto dátovému členu pristupovať. Klienti inštancie 

našej triedy však budú istotne chcieť získať informácie o aktuálnom stave inštancie, 

prípadne budú rovnako chcieť aktuálny stav inštancie modifikovať. Vzhľadom na to, že 

dátový člen bude zapuzdrený a chránený v inštancii triedy, musíme jej klientom 

poskytnúť iný mechanizmus, prostredníctvom ktorého sa k tomuto dátovému členu 

dostanú. Týmto mechanizmom je skalárna inštančná vlastnosť, ktorá je určená na 

zistenie a aj úpravu hodnoty súkromného dátového člena. (Vlastnosť s uvedenými 

charakteristikami často nazývame vlastnosťou, ktorá je určená na „čítanie“ hodnôt 

z dátového člena a „zápis“ hodnôt do dátového člena.)  

 

Definícia štandardnej skalárnej inštančnej vlastnosti sa skladá z hlavičky vlastnosti a tela 

vlastnosti. V hlavičke sa nachádza prístupový modifikátor vlastnosti, klúčové slovo 

Property, identifikátor vlastnosti a jej dátový typ. Na tomto mieste považujeme za 

dôležité poznamenať toto: vždy sa snažíme, aby medzi dátovým typom vlastnosti 

a dátovým typom dátového člena, s ktorým je vlastnosť asociovaná, existovala úplná 

kompatibilita (optimálne je, keď je medzi týmito dvomi entitami úplná typová zhoda). 

V tele vlastnosti sa obvykle nachádzajú dve špeciálne prístupové metódy 

s identifikátormi Get a Set. Prístupová metóda Get vracia hodnotu súkromného 

dátového člena, zatiaľ čo prístupová metóda Set do súkromného dátového člena 

priraďuje novú hodnotu.  

 

Poznámka: Prístupová metóda Get je vždy bezparametrickou metódou 

s návratovou hodnotou. Typ návratovej hodnoty prístupovej metódy Get 

je zhodný s typom dátového člena, ktorého hodnotu táto metóda vracia. 

Na druhej strane, prístupová metóda Set je za kažkých okolností 

parametrickou metódou bez návratovej hodnoty. Prekladač jazyka Visual 

Basic 2010 automaticky doplní prístupovú metódu Set o signatúru, v ktorej je definovaný 

jeden formálny parameter s implicitne zvoleným identifikátorom value a najvhodnejším 

dátovým typom.  
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V situáciách, keď nepotrebujeme do štandardných skalárnych inštančných vlastností 

dopĺňať žiadnu pokročilú aplikačnú logiku, môžeme uprednostniť ich implicitné 

vytvorenie prekladačom. Po novom môžeme v jazyku Visual Basic 2010 využívať 

kompaktnú syntax na definície automaticky implementovaných skalárnych inštančných 

vlastností tried. Skalárnu inštančnú vlastnosť už nemusíme explicitne vybaviť 

špeciálnymi prístupovými metódami Get a Set. Stačí, keď iba vyjadríme našu intenciu 

o zavedenie automaticky implementovanej vlastnosti do tela triedy prostredníctvom 

nasledujúceho generického syntaktického modelu: 

 
Public Class Trieda  

    'Definícia automaticky implementovanej skalárnej inštančnej vlastnosti. 

    Public Property Vlastnost As Typ [= InicializacnaHodnota] 

End Class  

 

Deklarovaná trieda obsahuje automaticky implementovanú vlastnosť so zvoleným 

identifikátorom, dátovým typom a voliteľne aj s inicializačnou hodnotou. Prekladač 

jazyka Visual Basic 2010 vytvorí pre každú automaticky implementovanú skalárnu 

inštančnú vlastnosť jeden dátový člen, ktorý bude s touto vlastnosťou prepojený. 

Implicitne vygenerovaný dátový člen má nasledujúce charakteristiky: 

 

1. Identifikátor dátového člena je odvodený z identifikátora automaticky 

implementovanej skalárnej inštančnej vlastnosti, ku ktorému je pridaný 

podčiarkovník (_). Napríklad, ak sa vlastnosť volá Meno, názov príslušného 

dátového člena bude _Meno. Automaticky vygenerovaný dátový člen nie je pre 

programátora priamo prístupný – je však prístupný nepriamo, pomocou 

automaticky implementovanej vlastnosti.  

 

2. Dátový typ dátového člena je zvolený automaticky tak, aby bol dosiahnutý stav 

úplnej zhody s dátovým typom vlastnosti, ktorá umožňuje prístup k tomuto 

dátovému členu.  
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3. Dátový člen je vždy súkromný, bez ohľadu na to, aký prístupový modifikátor bol 

aplikovaný pri definícii automaticky implementovanej skalárnej inštančnej 

vlastnosti.  

 

4. Ak je automaticky implementovaná skalárna vlastnosť inštančná, tak vytvorený 

dátový člen je rovnako inštančný. Ak je automaticky implementovaná vlastnosť 

zdieľaná (pri jej definícii je použitý modifikátor Shared), tak vygenerovaný 

dátový člen je rovnako zdieľaný. Pripomeňme, že zdieľané dátové členy sú 

spojené so samotnou triedou, pričom nie sú vytvárané ich duplikáty pre každú 

inštanciu danej triedy. Vždy existuje práve jedna množina zdieľaných dátových 

členov triedy, s ktorými môžu manipulovať všetky inštancie tejto triedy.  

 

Vždy, keď prekladač jazyka Visual Basic 2010 deteguje v tele triedy definičný príkaz, 

ktorý zavádza automaticky implementovanú skalárnu inštančnú vlastnosť, uskutoční jej 

implicitnú expanziu. To znamená, že prekladač zostaví kompletnú definíciu vlastnosti aj 

so špeciálnymi prístupovými metódami Get a Set. Ak vývojár pri definícii automaticky 

implementovanej vlastnosti použil priraďovací operátor s inicializačným výrazom, 

prekladač zistí hodnotu tohto inicializačného výrazu, zavolá špeciálnu prístupovú 

metódu Set a odovzdá jej túto hodnotu vo forme argumentu. Metóda Set prijme 

argument a použije ho pri inicializácii implicitne vygenerovaného dátového člena, ktorý 

je s vlastnosťou spojený.  

 

Na nasledujúcom syntaktickom príklade ukazujeme, ako môžeme v jazyku Visual Basic 

2010 pracovať s automaticky implementovanými skalárnymi inštančnými vlastnosťami. 

 
'Import potrebného menného priestoru. 
Imports System.Drawing 
 
'Deklarácia hlavného programového modulu. 
Module Module1 
 
    'Deklarácia triedy. 
    Public Class Auto 
        'Definície automaticky implementovaných skalárnych  
        'inštančných vlastností.  
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        Public Property Znacka As String 
        Public Property Model As String 
        Public Property Farba As Color 
        Public Property VykonMotora As Integer 
    End Class 
 
    'Definícia hlavnej metódy programu. 
    Sub Main() 
        'Dynamická inštanciácia triedy. 
        Dim mojeOblubeneAuto As New Auto 
        'Inicializácia založenej inštancie triedy. 
        With mojeOblubeneAuto 
            .Znacka = "Ford" 
            .Model = "Fiesta" 
            .Farba = Color.Magenta 
            .VykonMotora = 88 
        End With 
 
        'Zobrazenie informácií o inštancii triedy. 
        Console.WriteLine("Moje obľúbené auto je: " & vbCrLf & _ 
            "Značka: {0}" & vbCrLf & "Model: {1}" & vbCrLf & _ 
            "Farba: {2}" & vbCrLf & "Výkon motora (KW): {3}", _ 
            mojeOblubeneAuto.Znacka, mojeOblubeneAuto.Model, _ 
            mojeOblubeneAuto.Farba, mojeOblubeneAuto.VykonMotora) 
    End Sub 
End Module 
 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: V deklarácii 

triedy Auto sa vyskytujú 4 definičné príkazy, ktoré zavádzajú rovnaký 

počet automaticky implementovaných skalárnych inštančných 

vlastností. Každý automobil (ako inštancia triedy Auto) bude 

reprezentovaný týmito atribútmi: značka, model, farba a výkon motora 

(udávaný v KW). Žiadna z automaticky implementovaných vlastností neobsahuje 

inicializačný výraz. Prekladač každý z definičných príkazov automaticky 

implementovaných vlastností implicitne rozvinie, pričom z nich spraví vlastnosti určené 

na čítanie a zápis automaticky vygenerovaných dátových členov. Tým sa však práca 

prekladača ešte nekončí, pretože je nutné zostaviť aj implicitný (verejne prístupný 

a bezparametrický) inštančný konštruktor a finalizér. V tele hlavnej metódy Main 

vytvárame inštanciu triedy Auto a kompaktne ju inicializujeme pomocou kľúčového 

slova With. Inicializačný proces využíva automaticky pripravené vlastnosti, avšak, 
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samozrejme, požadované inicializačné hodnoty sú ukladané do cieľových dátových 

členov inštancie triedy Auto.  

 

Tip: Oba príkazy, ktoré vykonávajú inštanciáciu a inicializáciu inštancie 

triedy Auto, sa dajú zapísať do jedného agregovaného príkazu: 

 
'Agregovaný príkaz pre okamžitú inicializáciu alokovanej 
inštancie triedy. 

 
Dim mojeOblubeneAuto As New Auto With { 
    .Znacka = "Ford", .Model = "Fiesta",  
    .Farba = Color.Magenta, .VykonMotora = 88} 

 

Uvedený príkaz využíva kľúčové slovo With a inicializačný zoznam v záujme inicializácie 

úspešne alokovanej inštancie triedy Auto. Podotknime, že sémanticky sú obe 

demonštrované inicializačné formy ekvivalentné, líšia sa len syntaktickou interpretáciou.  

 

Keď si deklaráciu triedy Auto otvoríme v programe IL DASM1, uvidíme nasledujúci 

syntaktický obraz: 

 
Obr. 1: MSIL kód triedy jazyka Visual Basic 2010, 

ktorá obsahuje automaticky implementované skalárne inštančné vlastnosti 

                                                           
1
 IL DASM je akronym programu, ktorého úplný názov znie Microsoft .NET Framework IL 

Disassembler.  
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Ako by sme predpokladali, prekladač uskutočnil implicitnú expanziu automaticky 

implementovaných vlastností, do ktorých tiel vložil špeciálne prístupové metódy Get 

a Set. Okrem toho zostrojil kolekciu dátových členov, ktoré previazal s vlastnosťami. 

Navyše vygeneroval implicitný bezparametrický konštruktor, ktorý bude vykonávať 

východiskovú inicializáciu dátových členov budúcich inštancií triedy Auto.   

 

Štandardný definičný príkaz, ktorý zavádza do tela triedy automaticky implementovanú 

skalárnu inštančnú vlastnosť, môžeme pretransformovať na definično-inicializačný 

príkaz. V nasledujúcom fragmente zdrojového kódu jazyka Visual Basic 2010 spomínanú 

techniku upotrebujeme pri tvorbe triedy, ktorej inštancie budú predstavovať 

cyanobaktérie. 

 
Public Class CyanoBakteria 
    'Definičné inicializácie automaticky implementovaných  
    'skalárnych inštančných vlastností. 
    Public Property Nazov As String = "Anabaena flosaquae" 
    Public Property Tvar As String = "Vláknitý" 
    Public Property Velkost As Single = 2.0E-9F 
    Public Property Zafarbenie As Color = Color.Black 
End Class 

 

Pri pohľade na syntaktický obraz inicializovaných automaticky implementovaných 

vlastností by nás mohla napadnúť táto otázka: Kedy presne budú príslušné dátové členy 

inicializované hodnotami, ktoré sme špecifikovali v definično-inicializačných príkazoch 

týchto vlastností? Skúsme napísať kód, ktorý vytvorí jednu cyanobaktériu a zobrazí 

základné informácie o nej. 

 
Sub Main() 
    Dim novaBakteria As New CyanoBakteria 
    Console.WriteLine("Informácie o baktérii: " & vbCrLf & _ 
        "Názov: {0}" & vbCrLf & "Tvar: {1}" & _ 
        vbCrLf & "Veľkost (v nanometroch): {2}" & _ 
        vbCrLf & "Zafarbenie: {3}", 
        novaBakteria.Nazov, novaBakteria.Tvar, _ 
        novaBakteria.Velkost, novaBakteria.Zafarbenie) 
End Sub 
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Po spustení programu získame výstup, ktorý znázorňuje obr. 2.  

 

 
Obr. 2: Výstup programu, ktorý generuje 1 cyanobaktériu 

 

Je zrejmé, že program zobrazuje informácie o pôvodnej baktérii, Anabeane. Vo 

všeobecnosti môžeme konštatovať toto: Ak sa v tele triedy nenachádza explicitný 

inštančný konštruktor (či už bezparametrický, alebo parametrický), dátové členy 

zrodenej inštancie triedy sú inicializované hodnotami inicializačných výrazov 

automaticky implementovaných skalárnych inštančných vlastností. Keď by sme ale do 

tela triedy zaviedli definíciu explicitného parametrického konštruktora, na výstupe by 

sme získali inštanciu triedy, ktorá by bola inicializovaná práve týmto konštruktorom.  

 

Napriek tomu, že automaticky implementované vlastnosti zvyšujú pracovnú produktivitu 

vývojára, existujú situácie, keď sme nútení uprednostniť štandardné, čiže explicitne 

expandované vlastnosti (tab. 1). 

 

Tab. 1: Prehľad scenárov, ktoré vylučujú použitie automaticky 
implementovaných skalárnych inštančných vlastností 

Automaticky 
implementované 
vlastnosti nemôžeme 
použiť vtedy... 

... keď potrebujeme do špeciálnych prístupových metód 
Get a Set zaviesť používateľom definovanú aplikačnú 
logiku. 

... keď chceme špeciálne prístupové metódy Get a Set 
rozlíšiť pomocou rozdielnych prístupových 
modifikátorov. 

... keď je naším cieľom zostrojiť skalárne inštančné 
vlastnosti určené len na čítanie (modifikátor ReadOnly) 
alebo len na zápis (modifikátor WriteOnly). 
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... keď považujeme za vhodné priradiť k dátovému 
členu (s ktorým je vlastnosť spojená) atribút, prípadne 
XML komentár.  

  

Tip: Rýchlu expanziu ktorejkoľvek automaticky implementovanej vlastnosti 

uskutočníme v jazyku Visual Basic 2010 takto: 

 

1. Kurzor myši umiestnime na koniec riadka s definičným príkazom 

zatiaľ automaticky implementovanej vlastnosti.  

2. Stlačíme kláves Enter, čím vložíme nový riadok.  

3. Na novom riadku zapíšeme znak „g“ (čo je skratka pre Get) a potvrdíme 

aktiváciou klávesu Enter. Visual Basic 2010 vygeneruje definície špeciálnych 

prístupových metód Get a Set, čím z pôvodne automaticky implementovanej 

vlastnosti spraví expandovanú vlastnosť.   

 

 

1.2 Inicializátory polí a kolekcií  

 

 

1.2.1 Inicializátory polí  

 

Polia môžeme v jazyku Visual Basic 2010 inicializovať ihneď po ich inštanciácii. Za týchto 

okolností softvérový vývojár špecifikuje inicializačné hodnoty, respektíve inicializátory 

v syntaktickom predpise inicializačného výrazu. Nasledujúci fragment zdrojového kódu 

ukazuje, ako sa dajú využiť inicializátory pri inicializácii jednorozmerného poľa: 

 
'Definičná inicializácia jednorozmerného poľa pomocou inicializátorov. 
Dim procesory() As String = { _ 
    "Intel Pentium 4", "Intel Core 2 Duo", _ 
    "Intel Core 2 Quad", "Intel Core i7", _ 
    "AMD Athlon", "AMD Opteron", "AMD Phenom X3" _ 
} 
 
'Zoradenie prvkov poľa. 
Array.Sort(procesory) 
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'Vypísanie hodnôt prvkov poľa na výstupe. 
For Each procesor As String In procesory 
    Console.WriteLine(procesor.ToString()) 
Next 
 

Rozoberme si tento definično-inicializačný príkaz podrobnejšie. Výraz na ľavej strane od 

priraďovacieho operátora (=) zavádza do danej oblasti platnosti novú odkazovú 

premennú so zvoleným identifikátorom a dátovým typom. Zo syntaktickej reprezentácie 

je jasné, že odkazová premenná procesory bude môcť uchovať odkaz na ľubovoľné 

jednorozmerné pole, v ktorom sa nachádzajú objekty triedy String. Na pravej strane od 

priraďovacieho operátora je situovaný inicializačný výraz. Ten sa skladá z lineárnej 

postupnosti inicializátorov, ktoré sú oddelené čiarkami. Kompletná súprava 

inicializátorov je vložená do zložených zátvoriek.  

 

Keď prekladač jazyka Visual Basic 2010 deteguje v našom zdrojovom kóde práve 

charakterizovaný definično-inicializačný príkaz, vykoná tieto akcie: 

 

1. Do zásobníka vloží odkazovú premennú procesory.  

2. Určí absolútnu početnosť inicializátorov a podľa vypočítanej hodnoty stanoví 

rozsah novo vytváraného dynamického poľa.  

3. Alokuje pole v riadenej halde, pričom do jeho prvkov skopíruje hodnoty 

inicializátorov. Tak sa uskutoční inicializácia úspešne alokovaného poľa.  

4. Vráti odkaz na alokované a inicializované pole. Keďže navrátený odkaz je 

okamžite priradený do príslušnej odkazovej premennej, je hotová aj jej 

inicializácia. 

 

Inicializátory polí nám umožňujú syntakticky kompaktnou formou inicializovať akékoľvek 

pole. To je istotne potešujúca správa, avšak skúsme sa pozrieť na to, aké triky môžeme 

pri definičnej-inicializácii polí v jazyku Visual Basic 2010 využiť: 

 

1. Absencia symbolu explicitného pokračovania riadka (_). Visual Basic 2010 

dokáže inteligentne rozpoznať, že naším cieľom je upotrebiť inicializátory 

v záujme inicializácie generovaného poľa. Z vlastných praktických skúseností 

vieme, že so zvyšujúcou sa početnosťou inicializátorov sa prirodzene zvyšuje aj 
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pravdepodobnosť ich rozptylu na viacero riadkov zdrojového kódu. 

V predchádzajúcich verziách jazyka Visual Basic bolo nutné vždy doplniť 

podčiarkovník ako symbol explicitného pokračovania riadka všade tam, kde 

dochádzalo (kvôli lepšej prehľadnosti a štruktúrovanosti) k presunu 

nasledujúcich fragmentov zdrojového kódu na nový riadok. Novinkou v jazyku 

Visual Basic 2010 je implicitné vkladanie podčiarkovníkov vždy, keď je to nutné.  

 
'Definičná inicializácia poľa s implicitne doplnenými symbolmi  
'na pokračovanie nového riadka. 
Dim procesory() As String = { 
    "Intel Pentium 4", "Intel Core 2 Duo", 
    "Intel Core 2 Quad", "Intel Core i7", 
    "AMD Athlon", "AMD Opteron", "AMD Phenom X3" 
} 

 
2. Absencia konkrétneho dátového typu poľa v definičnom výraze definično-

inicializačného príkazu. Ako si môžeme všimnúť, definičný výraz Dim 

procesory() As String je vybavený konkrétnym dátovým typom, ktorý určuje typ 

odkazovej premennej a rovnako aj typ poľa a jeho prvkov. Vývojári však nemusia 

za každých okolností explicitne determinovať dátový typ odkazovej premennej. 

V prípade, že sa spoľahneme na mechanizmus typovej inferencie, môžeme 

pôvodnú definičnú inicializáciu nahradiť týmto príkazom:      

 
'Definičná inicializácia poľa s aktiváciou mechanizmu typovej inferencie. 
Dim procesory() = { 
    "Intel Pentium 4", "Intel Core 2 Duo", 
    "Intel Core 2 Quad", "Intel Core i7", 
    "AMD Athlon", "AMD Opteron", "AMD Phenom X3" 
} 

 

Vzhľadom na to, že prekladač jazyka Visual Basic 2010 pozná dátové typy 

inicializátorov poľa, vie, že musí vytvoriť také pole, ktoré bude schopné 

poskytnuté inicializátory prijať. V týchto kontextoch si prekladač pomôže 

implicitnou typovou inferenciou a sám určí jednak typ novo alokovaného poľa, 

rovnako ako aj typ definovanej odkazovej premennej.  
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Samozrejme, my vieme, že pole je inštancia lineárnej dátovej štruktúry, v ktorej sú 

uložené identické prvky (v zmysle ich primárnej typovej charakteristiky). Typ poľa je 

diagnostikovaný okamžite prekladačom, ktorý pracuje na pozadí. Napríklad, keď do 

editora zdrojového kódu jazyka Visual Basic 2010 zapíšeme posledne analyzovaný 

fragment kódu a kurzorom myši ukážeme na identifikátor odkazovej premennej 

procesory, uvidíme jej implicitne inferovaný typ (obr. 3).  

 

 
Obr. 3: Technológia IntelliSense nás oboznamuje  

s automaticky dedukovaným typom vytvoreného poľa 

 

Je fajn vidieť, ako promptne prekladač pracuje. Čo sa však stane, ak existujúci výpis 

zdrojového kódu pozmeníme nasledujúcim spôsobom?  

 
Public Class Procesor 
    Public Property Model As String 
End Class 
 
Sub Main() 
    Dim procesory() = { 
        "Intel Pentium 4", "Intel Core 2 Duo", 
        "Intel Core 2 Quad", "Intel Core i7", 
        "AMD Athlon", "AMD Opteron", "AMD Phenom X3", 
        New Procesor().Model = "Intel Atom" 
    } 
    Array.Sort(procesory) 
    For Each procesor As String In procesory 
        Console.WriteLine(procesor.ToString()) 
    Next 
End Sub 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: Noviniek, ktoré 

modifikovaný zdrojový kód prináša, je viacero. Po prvé, deklarujeme 

novú triedu Procesor, do ktorej tela vkladáme jednu automaticky 
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implementovanú skalárnu inštančnú vlastnosť s názvom Model. Po druhé, rozširujeme 

zoznam inicializátorov, a to tak, že dopĺňame nový inicializátor v tomto syntaktickom 

znení: New Procesor().Model = "Intel Atom". Sémantiku, ktorá stojí za pridaným 

inicializátorom, by sme mohli verbálne opísať takto: Nech je vytvorený nový objekt 

triedy Procesor a nech je do jeho vlastnosti Model uložený požadovaný textový reťazec. 

Pretože vytvárame nový objekt triedy Procesor, dátovým typom posledného 

inicializátora bude odkaz na novo skonštruovaný objekt (ak by sme pracovali s typovým 

pseudokódom, tak by sme mohli konštatovať, že typom inicializátora bude Procesor).  

 

Po preklade programu zistíme, že je všetko v poriadku. Povedané inými slovami, 

prekladač negeneruje žiadne chybové hlásenia a dokonca ani varovania. Ako je to však 

možné? Veď v poli sa môžu nachádzať len prvky zhodného dátového typu, no v našom 

poli je umiestnených 7 objektov typu String a 1 objekt typu Procesor. Dospeli sme 

k logickému sporu, či nie? Áno, ak máme na mysli vzájomnú nekompatibilitu typov 

inicializátorov, tak o logický spor určite ide. Na druhej strane, podľa toho, ako sa 

prekladač správa, je upravený kód stále validný. To znamená, že vyhovuje jazykovej 

špecifikácii pre Visual Basic 2010. Kúzlo, ktoré stojí v pozadí, uskutočňuje najbližšiu 

možnú unifikáciu typov prvkov poľa. Prekladač jednoducho hľadá typovú bázu, 

prostredníctvom ktorej možno reprezentovať súčasne odkazy na inštancie tried String 

a Procesor. A úspešne ju nachádza na systémovej úrovni, v primárnej bázovej triede 

Object. Dôkaz tohto tvrdenia poskytuje obr. 4.  

 

 
Obr. 4: Mechanizmus typovej inferencie dokáže nájsť zhodu  

aj pri inicializátoroch pôvodne rozdielnych dátových typov 
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1.2.2 Inicializátory kolekcií 

 

Podobným intuitívnym spôsobom, akým inicializujeme polia, môžeme v jazyku Visual 

Basic 2010 inicializovať aj kolekcie. Novinkou je použitie kľúčového slova From, za 

ktorým uvedieme lineárnu postupnosť inicializátorov. Inicializátory sú oddelené čiarkami 

a sú uzatvorené do zložených zátvoriek. Keď pracujeme vo Visual Basicu 2010, máme 

veľa možností, ako inštanciovať a inicializovať kolekcie. Nasledujúca ukážka nás 

zoznamuje s vytvorením a okamžitou inicializáciou kolekcie počítačových hier: 

 
'Vytvorenie a inicializácia kolekcie pomocou inicializátorov. 
Dim pocitacoveHry As New List(Of String) From 
{ 
    "Max Payne 2: Fall Of Max Payne", "Need for Speed: Undercover", 
    "Alan Wake", "Heavy Rain", "Alone In The Dark", 
    "Tomb Raider Legend", "Singularity", "Mirror's Edge" 
} 
 
'Konštrukcia dopytového výrazu. Výraz získava hry, ktorých názvy začínajú  
'zadaným písmenom. 
Dim ackovaHra = From hra In pocitacoveHry 
    Select hra Where hra.StartsWith("A") 
 
'Spracovanie dopytu a výpis jeho výsledku. 
For Each hra In ackovaHra 
    Console.WriteLine(hra) 
Next 
 

V zdrojovom kóde zakladáme novú inštanciu generickej kolekcie List(Of T) a napĺňame ju 

dodanými inicializátormi. Keďže kolekcia reprezentuje zoznam počítačových hier, ako 

inicializátory vystupujú textové reťazce, ktoré predstavujú názvy moderných 3D akčných 

a dobrodružných počítačových hier. Každá inštancia generického zoznamu List(Of T) 

implementuje generické rozhranie IEnumerable(Of T). To je známy fakt, vďaka ktorému 

môžeme vytvárať dopytové výrazy jazyka LINQ, ktoré budú smerované na inštancie 

akýchkoľvek generických zoznamov. V našom prípade nám dopytový výraz po svojom 

spracovaní poskytne množinu počítačových hier so zvoleným začiatočným písmenom.  

 

Na pozadí prekladač jazyka Visual Basic 2010 emituje inštrukcie, ktoré volajú metódu 

Add inštancie generického zoznamu. Aktivovanej metóde sú postupne odovzdávané 
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jednotlivé inicializátory zoskupené v inicializačnom zozname. Keď vezmeme do úvahy 

tento fakt, tak rýchlo zistíme, že pomocou inicializátorov môžeme inicializovať len tie 

kolekcie, ktoré obsahujú vhodnú implementáciu metódy Add.  

 

Ak by sme chceli simulovať prácu prekladača, tak navrhneme kód, ktorý demonštruje 

priame využitie metódy Add generického zoznamu: 

 
Dim pocitacoveHry As New List(Of String) 
With pocitacoveHry 
    .Add("Max Payne 2: Fall Of Max Payne") 
    .Add("Need for Speed: Undercover") 
    .Add("Alan Wake") 
    .Add("Heavy Rain") 
    .Add("Alone In The Dark") 
    .Add("Tomb Raider Legend") 
    .Add("Singularity") 
    .Add("Mirror's Edge") 
End With 

 

Za týchto okolností je všetko v poriadku, pretože kolekcia naozaj obsahuje ínštančnú 

metódu Add, ktorá dokáže prijať odkaz na textový reťazec. V prípade, že pracujeme so 

zoznamom textových reťazcov, je metóda Add vybavená jedným formálnym 

parametrom dátového typu String.  

 

Často sa nám ale môže stať, že budeme chcieť použiť elegantnú syntax inicializátorov 

kolekcií aj pri tých kolekciách, ktoré obsahujú naše vlastné objekty (teda inštancie našich 

vlastných tried). Povedzme, že by sme chceli naprogramovať jednoduchú hru, v ktorej 

budeme chcieť vytvoriť detský zmrzlinový automat. Každý zmrzlinový automat dokáže 

dieťaťu namiešať takú zmrzlinu, akú si len bude priať. Dieťa pritom bude môcť vyberať 

z rôznych zmrzlinových príchutí.  

 

Začneme deklaráciou triedy Zmrzlina: 

 
Public Class Zmrzlina 
    Public Property Prichut As String 
End Class 
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Syntaktický obraz triedy je triviálny, pretože v jej tele sa nachádza len jedna automaticky 

implementovaná skalárna inštančná vlastnosť, ktorá určuje príchuť zmrzliny.  

 

Naším cieľom bude vygenerovať zmrzlinový automat, a to nasledujúcim spôsobom: 

 
Dim zmrzlinovyAutomat As New List(Of Zmrzlina) From 
{ 
     "Jahodová", "Vanilková", "Čokoládová", 
     "Banánová", "Oriešková", "Citrónová" 
} 
 
For Each zmrzlinka In zmrzlinovyAutomat 
    Console.WriteLine(zmrzlinka.Prichut) 
Next 

    

Pri preklade kódu budeme konfrontovaní s viacerými chybovými hláseniami, ktoré 

zdieľajú spoločnú charakteristiku: generický zoznam List(Of T) neimplementuje metódu 

Add, ktorá by bola schopná pracovať s objektmi triedy Zmrzlina. V praxi existuje viacero 

variantov ďalšieho postupu. Tak napríklad by sme mohli naprogramovať nový generický 

zoznam, ktorý by dokázal manipulovať s objektmi triedy Zmrzlina. Lepším riešením je 

však rozšírenie existujúcej funkcionality generického zoznamu List(Of T) pomocou 

rozširujúcej metódy Add s požadovanou signatúrou a implementáciou. Syntakticko-

sémantické aspekty rozširujúcej metódy sú v tomto programovom kontexte veľmi 

žiadané, a to najmä preto, že nemáme k dispozícii zdrojový kód generickej triedy List(Of 

T), a teda nemáme možnosť jeho priamej modifikácie. Aby sme naučili zoznam, ako 

manipulovať s objektmi triedy Zmrzlina, urobíme toto: 

 

1. Do primárneho programového modulu importujeme odkaz na menný priestor 

System.Runtime.CompilerServices: 

 
Imports System.Runtime.CompilerServices 

 

2. Navrhneme definíciu rozširujúcej metódy Add pre triedu List(Of T):  

 
    <Extension()> 
    Sub Add(ByVal zoznam As List(Of Zmrzlina), ByVal prichut As String) 
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        zoznam.Add(New Zmrzlina With {.Prichut = prichut}) 
    End Sub 

 

V signatúre rozširujúcej metódy definujeme dva formálne parametre. Prvý z nich 

determinuje typ, ktorý bude metóda rozširovať. Vzhľadom na to, že naše úsilie speje 

k rozšíreniu generického zoznamu List(Of T) tak, aby mohol manipulovať 

s inštanciami triedy Zmrzlina, dodávame konkrétny typový argument. Druhý 

formálny parameter očakává textový reťazec reprezentujúci príchuť zmrzliny. Do 

tela rozširujúcej metódy Add sme vložili len jeden príkaz, ktorý realizuje tieto akcie: 

 

 Zhotovuje nový objekt triedy Zmrzlina. Zodpovednosť za inicializáciu 

zrodeného objektu preberá vhodne navrhnutý objektový inicializátor.   

 

Poznámka: Objektové inicializátory boli novinkou jazyka Visual Basic vo 

verzii 2008. Ak ste sa s nimi zatiaľ nestretli, tak si dovolíme ich na tomto 

mieste stručne charakterizovať. Objektové inicializátory dovoľujú veľmi 

rýchlo inicializovať akúkoľvek inštanciu vhodne zvolenej pomenovanej 

alebo anonymnej triedy. Keď chceme upotrebiť objektové inicializátory, 

tak za špecifikáciou identifikátora triedy (pri inštanciácii pomenovaných tried), respektíve 

za operátorom new (pri inštanciácii anonymných tried) zadáme zoznam inicializátorov. 

Syntakticky je zoznam inicializátorov reprezentovaný inicializačnými výrazmi, v ktorých 

skalárne inštančné vlastnosti pristupujú k cieľovému objektu a odovzdávajú mu klientom 

dodané inicializačné hodnoty. Objektové inicializátory sa dostávajú k slovu až po 

spracovaní konštruktora vybraného objektu (a to buď implicitného bezparametrického, 

alebo explicitného bezparametrického, či explicitného parametrického konštruktora).   

 

 Po úspešnej alokácii a inicializácii je objekt vložený do kolekcie. Skvelé je, že 

v tejto chvíli kolekcia objekt pozná, a teda vie, ako má s ním pracovať.  
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3. Po rozšírení schopností kolekcie môžeme ihneď vytvárať zmrzlinové automaty: 
         
        Dim zmrzlinovyAutomat As New List(Of Zmrzlina) From 
        { 
             "Jahodová", "Vanilková", "Čokoládová", 
             "Banánová", "Oriešková", "Citrónová" 
        } 
        For Each zmrzlinka In zmrzlinovyAutomat 
            Console.WriteLine(zmrzlinka.Prichut) 
        Next 

 

Áno, presne, ako by sme čakali, tentokrát bude zdrojový kód jazyka Visual Basic 

2010 preložený bez najmenších nezrovnalostí.  

  

 

1.3 Implicitné pokračovanie riadka zdrojového kódu 

 

Keď sme potrebovali v predchádzajúcich verziách jazyka Visual Basic 2010 segmentovať 

text zdrojového kódu na viacero riadkov, museli sme explicitne použiť podčiarkovník (_) 

ako symbol explicitného pokračovania riadka. 

 
Dim definiciaArgumentu As String = "Argument je kvantum dát, " & _ 
    "ktoré je špecifikované pri volaní parametrickej funkcie." 
Console.WriteLine(definiciaArgumentu) 

 

„Bejzikoví“ veteráni sú na tento fakt zvyknutí a bežne udržiavajú rozvrhnutie svojho 

zdrojového kódu tak, aby zachovali jeho flexibilitu a dobrú čitateľnosť. Desiatková verzia 

Visual Basicu však prichádza s prívetivou novinkou: odteraz dokáže prekladač sám 

rozpoznať množinu programových kontextov, v ktorých automaticky vkladá symboly na 

pokračovanie kódu na novom riadku. Napríklad, aj vyššie zapísaný fragment by sme 

mohli ekvivalentne prepísať takto: 

 
'Prekladač automaticky vkladá symbol na implicitné pokračovanie riadka  
'so zdrojovým kódom. 
Dim definiciaArgumentu As String = "Argument je kvantum dát, " & 
    "ktoré je špecifikované pri volaní parametrickej funkcie." 
Console.WriteLine(definiciaArgumentu) 
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Prirodzene, schopnosť prekladača dedukovať momenty, keď je nutná aplikácia akcie na 

implicitné pokračovanie riadka s programovým kódom, nie je obmedzená len na triviálne 

prípady. V nasledujúcom texte budeme charakterizovať scenáre praktického nasadenia 

demonštrovanej techniky.  

 

 

1.3.1 Implicitné pokračovanie riadka zdrojového kódu pri definícii a aktivácii 

parametrických funkcií s robustnými signatúrami 

 

Podobne, ako pri iných programových entitách, aj signatúry parametrických funkcií je 

zmysluplné udržiavať v rozumných veľkostiach. Ak sa nám však stane, že signatúra 

funkcie sa nevôjde na jeden riadok, môžeme definičné výrazy formálnych parametrov 

dekomponovať na viacero riadkov, samozrejme, so zachovaním pôvodnej funkcionality.  

 
'Definícia parametrickej funkcie s implicitne vloženými symbolmi  
'na pokračovanie riadka zdrojového kódu. 
Public Function VypocitatNulovyBod(ByVal fixneNaklady As Integer, 
    ByVal jednotkovaCena As Single, 
    ByVal jednotkoveNaklady As Single) As Single 
        Return fixneNaklady / (jednotkovaCena - jednotkoveNaklady) 
End Function 

 
Sub Main() 
    Dim fixneNaklady = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()) 
    Dim jednotkovaCena = Convert.ToSingle(Console.ReadLine()) 
    Dim jednotkoveNaklady = Convert.ToSingle(Console.ReadLine()) 
    'Aktivácia parametrickej funkcie s implicitne vloženým symbolom  
    'na pokračovanie nového riadka. 
    Dim nulovyBod = VypocitatNulovyBod(fixneNaklady,  
        jednotkovaCena, jednotkoveNaklady) 
    Console.WriteLine(nulovyBod) 
End Sub 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: V zdrojovom 

kóde definujeme parametrickú funkciu, ktorá dokáže vypočítať nulový 

bod.  
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Poznámka: Nulový bod alebo tiež kritický bod rentability stanovuje 

množstvo vyrobených a predaných výrobkov, pri ktorom podnik z tejto 

činnosti dosahuje nulový zisk (existuje teda rovnosť tržieb a nákladov, 

ktoré plynú z produkcie a komercionalizácie výrobku). Analýza nulového 

bodu je súčasťou všetkých podnikateľkých zámerov, pričom snahou 

podniku je dosiahnuť tento bod čo možno najskôr. Ekonomická teória vraví, že na 

výpočet nulového bodu výrobku nám stačia nasledujúce údaje: fixné náklady, variabilné 

(jednotkové) náklady na výrobu 1 ks výrobku a jednotková cena výrobku.  

 

V signatúre funkcie VypocitatNulovyBod sú združené tri formálne parametre. Každý 

z nich sa nachádza na samostatnom riadku, čo pozitívne vplýva na čitateľnosť kódu 

a pohotovú orientáciu v ňom. Keď upriamime našu pozornosť na aktivačný výraz, ktorý 

volá funkciu VypocitatNulovyBod v tele hlavnej metódy Main, tak zistíme, že aj v tejto 

situácii nám prekladač pomáha vkladaním symbolov na implicitné pokračovanie riadkov 

so zdrojovým kódom.  

 

Tip: Všimnime si spôsob, akým sú inicializované lokálne premenné 

fixneNaklady, jednotkovaCena a jednotkoveNaklady. Ako vidíme, 

dátové typy týchto premenných nie sú explicitne určené, čiže všetka 

práca je na mechanizme typovej inferencie. Mechanizmus však vykoná 

všetky potrebné akcie, pretože má dostatočné množstvo informácií na to, 

aby dokázal strojovo odvodiť typy spomínaných lokálnych entít. Pre úplnosť podotknime, 

že dátové typy lokálnych premenných budú zhodné s dátovými typmi návratových 

hodnot statických konverzných metód ToInt32 a ToSingle triedy Convert. 

 

 

1.3.2 Implicitné pokračovanie riadka zdrojového kódu pri inštanciácii pomenovaných 

alebo anonymných tried a pri inicializácii inštancií týchto tried  

 

Každý ostrieľaný softvérový vývojár v jazyku Visual  Basic vie, čo sú to anonymné triedy. 

Teraz, vo verzii 2010, je inicializácia inštancií anonymných tried ešte kompaktnejšia 
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a syntakticky elegantnejšia, ako kedykoľvek predtým. Nasledujúci výpis zdrojového kódu 

ukazuje, ako môžeme inicializovať inštanciu anonymnej triedy v jazyku Visual Basic 2010: 

 
Dim sportovec = New With { 
    .Hmotnost = 83, 
    .Vyska = 1.92, 
    .Disciplina = "Beh na 100 m", 
    .TepSrdcaVPokoji = 52, 
    .OsobnyRekord = 10.54, 
    .SezonnyRekord = 10.74, 
    .PocetVitazstievVKariere = 10, 
    .CelkovyPocetStartov = 16 
} 

 

Prekladač vygeneruje deklaráciu anonymnej triedy s kolekciou verejne prístupných 

skalárnych inštančných vlastností a rovnako aj so súpravou súkromných inštančných 

dátových členov, s ktorými budú tieto vlastnosti spojené.  

 

Analogicky môžeme túto techniku zúžitkovať aj pri zakladaní objektov pomenovaných 

tried: 

 
Public Class SportovaObuv 
    Public Property IdentifikaciaPamate As String 
    Public Property IdentifikaciaCipu As String 
    Public Property Tempo As Integer 
    Public Property SpaleneKalorie As Integer 
    Public Property KoeficientVykonu As Double 
End Class 

 

Sub Main() 
    Dim TeniskyNaBeh As New SportovaObuv With 
    { 
        .IdentifikaciaCipu = "Intel Atom", 
        .IdentifikaciaPamate = "4 GB RAM", 
        .Tempo = 40, 
        .KoeficientVykonu = 1.24, 
        .SpaleneKalorie = 369 
    } 
End Sub 
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Inštanciu pomenovanej triedy založíme rovnakým spôsobom ako inštanciu anonymnej 

triedy, samozrejme, len s tým rozdielom, že za operátorom New uvedieme názov triedy, 

ktorú sa chystáme inštanciovať.  

 

 

1.3.3 Implicitné pokračovanie riadka zdrojového kódu pri použití atribútov viažucich sa 

na triedu 

 

Deklaráciu triedy môže predchádzať atribút, ktorý bližšie určuje schopnosti a štýl 

manipulácie s triedou alebo s inštanciami tejto triedy. Napríklad, z deklarácie 

nasledujúcej triedy je zrejmé, že jej inštancie budú môcť byť serializované. 

 
'Deklarácia triedy, ktorej inštancie môžu vstupovať do serializačného procesu. 
<Serializable()> 
Public Class StirlingovFaktorial 
    Private clen As Integer 
    Private aprox_faktorial As Double 
    'Definícia preťaženého inštančného konštruktora. 
    Public Sub New() 
        clen = 10 
    End Sub 
    Public Sub New(ByVal clen As Integer) 
        Me.clen = clen 
    End Sub 
    'Definícia inštančnej metódy na výpočet aproximovaného faktoriálu. 
    Public Function VypocitatFaktorial() As Double 
        aprox_faktorial = Math.Sqrt(2 * Math.PI * clen) * 
            Math.Pow(clen / Math.E, clen) 
        Return aprox_faktorial 
    End Function 
    'Definícia skalárnej inštančnej vlastnosti určenej len na čítanie 
    'príslušného dátového člena.  
    Public ReadOnly Property Faktorial As Double 
        Get 
            Return aprox_faktorial 
        End Get 
    End Property 
End Class 
 

Pevne veríme, že syntaktický skelet triedy StirlingovFaktorial je dobre srozumiteľný. 

V deklarácii triedy vidíme okrem dátových členov tiež preťažený konštruktor, jednu 
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metódu a jednu vlastnosť. Zaujímavé je, že prekladač jazyka Visual Basic 2010 implicitne 

vkladá symboly na pokračovanie riadka aj do aritmetických výrazov (jeden taký máme 

v tele metódy).  

 

 

1.3.4 Implicitné pokračovanie riadka zdrojového kódu pri aplikácii inicializátorov polí a 

kolekcií 

 

Ako už bolo spomenuté, novinkou jazyka Visual Basic 2010 sú inicializátory polí 

a kolekcií. Tieto inicializátory sa uvádzajú za kľúčovým slovom From. Aj v týchto 

prípadoch prekladač jazyka Visual Basic 2010 emituje inštrukcie na implicitné vloženie 

symbolu pokračovania riadka zdrojového kódu.  

 
Dim procesory As New Dictionary(Of Integer, String) From 
{ 
    {1993, "Pentium"}, {1997, "Pentium MMX"}, {1998, "Pentium II"}, 
    {2000, "Pentium III"}, {2005, "Pentium 4 Extreme Edition"}, 
    {2006, "Core 2 Duo"}, {2008, "Core i7"} 
} 
For Each procesor In procesory 
    Console.WriteLine(procesor.ToString()) 
Next 
 

V zdrojovom kóde vytvárame slovník, ktorý zoskupuje vybrané mikroprocesory 

spoločnosti Intel a roky ich uvedenia na spotrebiteľský trh. Vďaka automaticky 

vkladaným symbolom na pokračovanie nových riadkov zdrojového kódu je celkový kód 

elegantnejší, ľahšie pochopiteľný a prehľadnejší.   

 

 

1.4 Viacriadkové -výrazy  

 

-výrazy sú základným pilierom -počtu, matematického formalizmu na vyhodnocovanie 

unárnych funkcií. S -výrazmi sme sa po prvýkrát stretli vo verzii 2008 jazyka Visual 

Basic. Už vtedy sme spoznali, ako môžeme pomocou -výrazov definovať anonymné 

metódy, ktoré budú asociované s inštanciami delegátov a okamžite podrobené 
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spracovaniu. Novinkou jazyka Visual Basic 2010 je podpora práce s viacriadkovými -

výrazmi. Na rozdiel od jazyka C# 4.0 síce nemáme v jazyku Visual Basic 2010 špeciálny -

operátor =>, no to nevadí, pretože -výrazy definujeme kľúčovými slovami Sub 

a Function.  

 

V jazyku Visual Basic 2008 sa dal -výraz použiť všade tam, kde bolo potrebné 

vygenerovať anonymnú metódu s požadovanou signatúrou. Povedzme, že sme vo Visual 

Basicu 2008 mali takúto deklaráciu delegáta: 

 
Delegate Function Delegat_Mocnina(ByVal mantisa As Double, _ 
    ByVal exponent As Double) As Double 

 

Inštanciu tohto delegáta sme mohli vzápätí asociovať s anonymnou metódou, ktorú sme 

vytvorili pomocou -výrazu: 

 
Sub Main() 
    Dim del As New Delegat_Mocnina(Function(m, e) Math.Pow(m, e)) 
    Console.WriteLine(del(2, 10)) 
End Sub 

 

Do výstupného dátového prúdu bola odoslaná konštanta 1024, ktorá zodpovedá číselnej 

hodnote 210. -výraz slúžil na definíciu anonymnej metódy, ktorá preukazovala tieto 

charakteristiky: 

 

1. V signatúre anonymnej metódy sa nachádzali dva formálne parametre, ktorých 

dátovým typom bol Double. Tento typ bol prekladačom implicitne inferovaný 

tak, aby bola dosiahnutá úplná zhoda medzi signatúrou delegáta a signatúrou 

anonymnej metódy.  

 

2. Dátovým typom návratovej hodnoty anonymnej metódy bol Double. Pri 

dedukcii typu návratovej hodnoty anonymnej metódy platia podobné pravidlá, 

ako pri implicitnej typovej inferencii formálnych parametrov.  
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Jednoriadkové -výrazy boli fajn, no niekedy je potrebné zaliať do tela anonymnej 

metódy väčšiu porciu aplikačnej logiky. Vtedy začínajú svoju konkurenčnú výhodu 

preukazovať viacriadkové -výrazy, jedna z hlavných syntakticko-sémantických inovácií 

jazyka Visual Basic 2010.  

 

Nasledujúca praktická ukážka prezentuje variant vytvorenia nového pracovného vlákna, 

ktorého exekučnú metódu špecifikuje viacriadkový -výraz: 
 
Imports System.Threading 

 
Sub Main() 
    Dim pracovneVlakno = New Thread( 
        New ParameterizedThreadStart( 
            Sub(x) 
                Dim k As Integer = CInt(x) 
                For i = 1 To k 
                    Console.WriteLine(i) 
                Next 
            End Sub)) With {.Name = "Vlakno1", 
                            .IsBackground = False, 
                            .Priority = ThreadPriority.Highest} 
    pracovneVlakno.Start(100) 
    pracovneVlakno.Join() 
End Sub 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: Novú inštanciu 

triedy Thread inicializujeme pomocou preťaženého konštruktora, 

ktorého formálny parameter očakáva odkaz na inštanciu systémového 

delegáta ParameterizedThreadStart. Inštanciu tohto delegáta chceme 

spojiť s anonymnou metódou, ktorej kód bude vykonávaný na novo 

vytvorenom programovom vlákne. Požadovanú anonymnú metódu definujeme formou 

viacriadkového -výrazu. Keďže -výraz definuje anonymnú metódu bez návratovej 

hodnoty, používame pri jeho definícii kľúčové slovo Sub (kľúčové slovo Function by sme 

použili v prípade, keď by sme chceli prostredníctvom -výrazu definovať anonymnú 

metódu s návratovou hodnotou). V hlavičke -výrazu je definovaný jeden formálny 

parameter (x), ktorého dátový typ bude inferovaný prekladačom. Prekladač zvolí pre 
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formálny parameter typ tak, aby dosiahol úplnú typovú zhodu so signatúrou delegáta 

ParameterizedThreadStart (pôjde  teda o typ object).  

 

V tele -výrazu sú umiestnené príkazy, ktoré bude nové pracovné vlákno vykonávať. 

V našej ukážke ide o triviálnu iteratívnu konštrukciu. Zdrojový kód ďalej predvádza 

aplikáciu objektových inicializátorov, ktorými konfigurujeme názov vlákna, skutočnosť, 

že ide o vlákno v popredí a prioritu vlákna. Inštrukcie anonymnej metódy, definovanej 

pomocou -výrazu, budú do nového vlákna napumpované až po aktivácii metódy Start 

inštancie triedy Thread.  

 

 

1.5 Podpora typovej ekvivalencie 

 

Ak program napísaný v jazyku Visual Basic 2010 kooperuje s primárnym zostavením 

vzájomnej spolupráce (PIA), typy, ktoré program zo zostavenia PIA používa, budú 

automaticky vložené do zostavenia daného programu. To znamená, že za týchto 

okolností sa riadená aplikácia jazyka Visual Basic 2010 nemusí odkazovať na potrebné 

zostavenie PIA. Rovnako platí, že zostavenie PIA už nemusí byť distribuované spoločne 

s riadeným programom (to je logické, vzhľadom na to, že riadený program už obsahuje 

všetky potrebné dátové typy).  

 

 

1.6 Kovariancia a kontravariancia delegátov 

 

V predchádzajúcich verziách jazyk Visual Basic vyžadoval, aby bola signatúra 

deklarovaného delegáta úplne zhodná so signatúrou cieľovej metódy, s ktorou bude 

inštancia tohto delegáta spojená. Jazyk Visual Basic 2010 definuje dve vlastnosti 

delegátov, ktoré vymedzujú pravidlá pre prípustné odlišnosti signatúr. Tieto vlastnosti sú 

známe ako kovariancia a kontravariancia delegátov.  

 

Podľa kovariancie je možné, aby bol dátový typ návratovej hodnoty cieľovej metódy 

špecifickejší ako dátový typ návratovej hodnoty deklarovaného delegáta. Praktickú 



Inovácie v jazykoch Visual Basic 2010, C# 4.0 a C++ 

34 
 

aplikáciu kovariancie demonštruje nasledujúci fragment zdrojového kódu jazyka Visual 

Basic 2010: 

 
Module Module1 
    'Deklarácia bázovej triedy. 
    Public Class A 
        'Definícia metódy bázovej triedy, ktorá bude môcť byť  
        'v odvodenej triede prekrytá. 
        Public Overridable Function m() As A 
            Return Me 
        End Function 
    End Class 
 
    'Deklarácia odvodenej triedy.  
    Public Class B 
        Inherits A 
        Public Function w() As B 
            Return Me 
        End Function 
    End Class 
 
    'Deklarácia delegáta. 
    Public Delegate Function Delegat() As A 
 
    'Definícia metódy na úrovni programového modulu. 
    Function Metoda() As B 
        Dim b As B = New B() 
        Return b.w() 
    End Function 
 
    Sub Main() 
        'Inštanciácia delegáta a spojenie inštancie s cieľovou metódou. 
        Dim del As Delegat = New Delegat(AddressOf Metoda) 
        Console.WriteLine(del()) 
    End Sub 
End Module 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: Z deklarácie 

delegáta vyplýva, že dátovým typom jeho návratovej hodnoty je bázová 

trieda A. Z tohto titulu môžeme vyhlásiť, že deklarovaný delegát bude 

môcť byť po svojej inštanciácii prepojený s takou cieľovou metódou, 

ktorá v podobe svojej návratovej hodnoty vracia odkaz na inštanciu 

triedy A alebo odkaz na inštanciu akejkoľvek podtriedy triedy A.  
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Keď sa pozrieme na definíciu cieľovej metódy, s ktorou je inštancia delegáta spojená, 

vidíme, že dátovým typom návratovej hodnoty tejto metódy je trieda B. Pretože trieda B 

je podtriedou triedy A, je podľa pravidiel kovariancie spojenie inštancie delegáta 

a cieľovej metódy úplne korektné. Po tom, ako bude prostredníctvom inštancie delegáta 

vyvolaná cieľová metóda, odohrajú sa tieto činnosti: 

 

 V riadenej halde sa alokuje inštancia podtriedy B.  

 Alokovaná inštancia podtriedy B je inicializovaná bezparametrickým inštančným 

konštruktorom. 

 Aktivuje sa metóda w inštancie podtriedy B.   

 Metóda w vráti odkaz na aktuálnu inštanciu podtriedy B. 

 Metóda prijme poskytnutý odkaz na inštanciu podtriedy B a odošle ho späť 

klientskemu programovému kódu (hlavnej metóde Main). 

 V tele hlavnej metódy je navrátený odkaz na inštanciu podtriedy B konvertovaný 

na textovú podobu. Výsledkom konverzného procesu je zobrazenie 

kvalifikovaného mena triedy, z ktorej inštancia vznikla.  

 

Kontravariancia delegátov sa sústreďuje na rozdielnosť medzi dátovými typmi 

formálnych parametrov cieľovej metódy a deklarovaného delegáta. Podľa 

kontravariancie je možné, aby cieľová metóda disponovala generickejšími dátovými 

typmi svojich formálnych parametrov v porovnaní s dátovými typmi formálnych 

parametrov, ktoré sú uvedené v deklarácii delegáta.  

 

Nasleduje praktická ukážka kontravariancie delegátov v jazyku Visual Basic 2010: 

 
Module Module1 
    'Deklarácia bázovej triedy. 
    Public Class A 
        'Definícia prekrývajúcej metódy bázovej triedy. 
        Public Overrides Function ToString() As String 
            Return "A" 
        End Function 
    End Class 
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    'Deklarácia odvodenej triedy. 
    Public Class B 
        Inherits A 
        'Definícia prekrývajúcej metódy odvodenej triedy. 
        Public Overrides Function ToString() As String 
            Return "B" 
        End Function 
    End Class 
 
    'Deklarácia delegáta. 
    Public Delegate Function Delegat(ByVal b As B) As String 
 
    'Definícia metódy na úrovni programového modulu. 
    Function Metoda(ByVal a As A) As String 
        Return a.ToString() 
    End Function 
 
    Sub Main() 
        'Inštanciácia a inicializácia delegáta. 
        Dim del As New Delegat(AddressOf Metoda) 
        'Inštanciácia a inicializácia odvodenej triedy. 
        Dim obj As B = New B() 
        'Nepriama aktivácia metódy pomocou inštancie delegáta. 
        Dim s As String = del(obj) 
        Console.WriteLine(s) 
    End Sub 
End Module 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: V kóde 

deklarujeme dve triedy, A je bázová trieda a B je odvodená trieda. Do 

tela bázovej triedy A je zavedená definícia prekrývajúcej metódy 

s identifikátorom ToString. Táto metóda bázovej triedy A prekrýva 

rovnomennú zdedenú metódu primárnej bázovej triedy System.Object. 

Ak teda založíme inštanciu bázovej triedy A a zavoláme jej metódu ToString, získame 

textový reťazec „A“. Odvodená trieda B poskytuje komparatívnu funkcionalitu, s tým 

rozdielom, že definovaná metóda ToString prekrýva rovnomennú zdedenú metódu 

bázovej triedy A. Analogicky, v spojení s inštanciou podtriedy B bude volaná spomenutá 

prekrývajúca metóda. Na výstupe teda získame textový reťazec „B“.  

 

Interesantný je príkaz, ktorý deklaruje delegáta. Deklaračný príkaz definuje jeden 

formálny parameter, ktorého dátovým typom je podtrieda B. Môžeme teda povedať, že 
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inštanciu delegáta budeme môcť asociovať s akoukoľvek cieľovou metódou, ktorej 

formálny parameter dokáže prijať odkaz na inštanciu podtriedy B, respektíve odkaz na 

inštanciu akejkoľvek bázovej triedy podtriedy B. 

 

Vzťah medzi deklarovaným delegátom a definovanou cieľovou metódou je vybudovaný 

na báze kontravariancie. To znamená, že je dovolené, aby cieľová metóda definovala 

formálny parameter, ktorého dátovým typom je bázová trieda A.  

 

Keď bude pomocou inštancie delegáta nepriamo spustená cieľová metóda, jej formálny 

parameter získa odkaz na inštanciu podtriedy B. Tento odkaz bude implicitne 

konvertovaný na odkaz na inštanciu bázovej triedy A, pričom týmto skonvertovaným 

odkazom bude inicializovaný formálny parameter cieľovej statickej metódy. Predostretý 

mechanizmus je realizovateľný a vždy bude fungovať. Je to preto, že do formálneho 

parametra, ktorého dátovým typom je bázová trieda A, môže byť kedykoľvek uložený 

odkaz na inštanciu odvodenej triedy B. Funkčnosť charakterizovaného mechanizmu je 

daná jedným zo základných princípov objektovo orientovaného programovania, podľa 

ktorého sa môže potomok vyskytnúť všade tam, kde je očakávaný jeho rodič.  
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2 Inovace v jazyce C# 4.0 
 

2.1 Interoperabilita s programy Office, dynamické objekty, implicitní formální 

parametry a podpora typové ekvivalence  

 

Softwaroví inženýři ve společnosti Microsoft vylepšili programovací jazyk C# 4.0 do 

takové míry, aby dovedl vývojářům nabídnout vysokou pracovní produktivitu při  

analýze, návrhu a implementaci řešení založených na interoperabilitě mezi řízeným 

a nativním kódem (a stejně tak mezi statickým a dynamickým kódem). V této 

podkapitole si ukážeme, jak lze v prostředí produktu Visual Studio 2010 zkonstruovat 

jeden z možných komunikačních modelů interoperability mezi „dotnetovou“ aplikací 

jazyka C# 4.0 a tabulkovým kalkulátorem Microsoft Office Excel 2010. Postupně, jak 

budeme procházet jednotlivými stádiemi této lekce, spoznáme novinky jazyka C# 4.0, 

díky nimž bude výsledný zdrojový kód napsaný rychleji a elegantněji.   

 

Prvním krokem je založení nového projektu standardní konzolové aplikace jazyka C# 4.0. 

Jakmile je skelet konzolové aplikace hotov, zavedeme do aplikace odkaz na primární 

sestavení vzájemné spolupráce (takzvané sestavení PIA – Primary Interop Assembly) 

kalkulátoru Excel 2010. To uděláme takto: 

 

1. Otevřeme nabídku Project a klepneme na položku Add Reference.  

2. Ujistíme se, že je vybrána záložka .NET.  

3. Ve sloupci Component Name vyhledáme sestavení PIA s názvem 

Microsoft.Office.Interop.Excel a s verzí 14.0.  

 

Poznámka: Pokud je na počítačové stanici nainstalováno více verzí 

aplikace Microsoft Office Excel, uvidíme ve sloupci Component Name 

dialogového okna Add Reference větší počet položek s názvem 

Microsoft.Office.Interop.Excel. Za těchto okolností je důležitá verze 

sestavení PIA, které hodláme použít. Kupříkladu, verze Excel 2010 má 

interní číselné označení 14, zatímco verze Excel 2007 nese číselný identifikátor 12. 
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4. Volbu potvrdíme stisknutím tlačítka OK. 

 

Nyní se přepneme do primárního aplikačního souboru (Program.cs) a jeho podobu 

upravíme následujícím způsobem: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
// Direktivou using vytváříme alias pro požadovaný jmenný prostor. 
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; 
 
namespace inovacie_cs_01 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Založení nové relace tabulkového kalkulátoru. 
            Excel.Application excel = new Excel.Application(); 
            // Přidání nového sešitu. 
            excel.Workbooks.Add(); 
            // Přidání nového listu. 
            Excel.Worksheet list = excel.Worksheets.Add(); 
            // Vložení textových popisů do buněk B2 a C2. 
            list.Cells[2, "B"] = "Měsíc"; 
            list.Cells[2, "C"] = "Počet prodaných knih"; 
            int mesic = 1; 
            // Vložení dat, která charakterizují měsíční prodeje knihy. 
            for (int i = 3; i <= 14; i++) 
            { 
                list.Cells[i, "B"] = mesic++; 
                list.Cells[i, "C"] = i * i; 
            } 
            // Automatické přizpůsobení šířky sloupců B a C. 
            list.Columns[2].AutoFit(); 
            list.Columns[3].AutoFit(); 
            // Vykreslení relace tabulkového kalkulátoru na obrazovce počítače. 
            excel.Visible = true; 
        } 
    } 
} 
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Komentář ke zdrojovému kódu jazyka C# 4.0: Programovací jazyk C# 

4.0 zavádí (podobně jako i Visual Basic 2010) podporu typové 

ekvivalence. To znamená, že všechny datové typy (třídy, struktury, 

rozhraní aj.) ze sestavení PIA, s nimiž budeme pracovat, budou posléze 

automaticky importovány do sestavení naší konzolové aplikace. Řečeno 

jinak, vybraná podmnožina datových typů bude ze sestavení PIA importována přímo do 

sestavení cílové aplikace.  

 

Tip: Podpora typové ekvivalence je jistotně efektivním řešením, a to 

hned ze dvou důvodů: 

 

 

 

 

 

 

Poněvadž jmenný prostor, v němž se nacházejí datové typy, s kterými budeme 

manipulovat, je hluboce zanořen, vytváříme pro něj alias (neboli zástupné pojmenování). 

V procesu projekce aliasu jmenného prostoru využíváme dovednosti direktivy using.  

 
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; 

 

V těle hlavní metody Main vytváříme novou instanci třídy Excel.Application. Tato 

instance bude reprezentovat objekt tabulkového kalkulátoru (čili relaci aplikace Excel 

2010). 

 

Poznámka: Technicky vzato, identifikátor Application představuje 

rozhraní a nikoliv třídu. Jako vývojáři ovšem vždy dostaneme třídu, která 

toto rozhraní implementuje. A jasně, tuto třídu lze využít v instanciačním 

procesu.  

 

 

1. Selektivní režim pro práci s datovými typy – cílová aplikace 

importuje jenom datové typy, které skutečně potřebuje.  

 

2. Eliminace závislosti mezi řízenou aplikací a sestavením 

PIA – vzhledem k tomu, že aplikace .NET importuje všechny 

potřebné datové typy, není nutné doprovázet tuto aplikaci 

kopií sestavení PIA.    
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Excel.Application excel = new Excel.Application(); 

 

Když máme hlavní aplikační objekt kalkulátoru Excel 2010, můžeme přidat nový sešit. To 

provedeme voláním metody Add nad objektovou kolekcí Workbooks.  

 
excel.Workbooks.Add(); 

 

Metoda Add definuje jeden implicitní formální parameter, jenž určuje šablonu, podle níž 

bude sešit vytvořen. Jak vědí vývojáři ovládající jazyk C++, implicitní formální parametr je 

parametr s implicitní inicializační hodnotou. Pokud klient, jenž volá metodu s implicitním 

formálním parametrem, nedodá svůj vlastní argument, kterým by chtěl inicializovat 

příslušný formální parametr, metoda použije místo absentujícího argumentu svou vlastní 

implicitní inicializační hodnotu.  

 

Když jsme v předcházejících verzích jazyka C# programovali řešení pro platformu 

Microsoft Office, byli jsme nuceni předávat prázdné (ve smyslu Type.Missing) 

argumenty všem implicitním formálním parametrům, jimiž volaná metoda disponovala. 

Díky podpoře implicitních formálních parametrů v jazyce C# 4.0 již nemusíme žádné 

prázdné argumenty specifikovat. Zkrátka a jasně: neplánujeme-li jistý implicitní formální 

parameter použít (a tudíž jej inicializovat explicitně zadaným argumentem), jednoduše 

neuvedeme žádný argument. To je při automatizaci aplikací Office veliký posun vpřed, 

neboť objektové modely těchto aplikací v sobě integrují přehršle objektů s metodami, 

v jejichž signaturách se nacházejí implicitní formální parametry. Práce s metodami 

tohoto druhu je tak konečně zábavou a nikoliv nemilou povinností. 

 

Pokud máme nový sešit, přidáváme do něj nový list, a to velmi podobným stylem: 

 
Excel.Worksheet list = excel.Worksheets.Add(); 

 

Ano, i v tomto případě těžíme z podpory práce s implicitními formálními parametry, 

poněvadž metodě Add (aktivované nad objektovou kolekcí Worksheets) nepředáváme 

žádná vstupní data. Návratovou hodnotou metody Add je odkaz na nově přidaný list. 
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(Vzhledem k tomu, že s listem budeme ještě pracovat, získaný odkaz ukládáme do 

odkazové proměnné list typu Worksheet).   

 

Naším záměrem je vložení dat, která dokumentují prodeje imaginární knihy. Nejprve 

vkládáme textové popisy do buněk B2 a C2: 

 
list.Cells[2, "B"] = "Měsíc"; 
list.Cells[2, "C"] = "Počet prodaných knih"; 

 

Vlastnost Cells vrací odkaz na objekt Range, jenž představuje všechny buňky listu. Jelikož 

vlastnost Item je výchozí vlastností každého objektu Range, smíme použít indexovanou 

vlastnost a okamžitě určit řádkový a sloupcový index buňky, s níž chceme manipulovat. 

Jak si můžeme všimnout, prvním předáváným argumentem je číselný index, zatímco 

druhým argumentem je textový identifikátor. 

 

Zadání konkrétních dat je poté již velice jednoduché: 

 
int mesic = 1; 
// Vložení dat, která charakterizují měsíční prodeje knihy. 
for (int i = 3; i <= 14; i++) 
{ 
    list.Cells[i, "B"] = mesic++; 
    list.Cells[i, "C"] = i * i; 
} 

 

Nakonec provádíme ještě dvě akce:  

 

 Přizpůsobení  šířky sloupců B a C voláním metody AutoFit: 

 
list.Columns[2].AutoFit(); 
list.Columns[3].AutoFit(); 

 

Novinkou jazyka C# 4.0 je implicitní převod návratové hodnoty vlastnosti 

Columns z typu object na typ dynamic.  

 

 



Inovácie v jazykoch Visual Basic 2010, C# 4.0 a C++ 

43 
 

 Zviditelnění okna tabulkového kalkulátoru (okno programu se objeví, když do 

vlastnosti Visible přiřadíme logickou pravdu). 

 

Jazyková specifikace pro C# 4.0 zavádí podporu pro práci s dynamickými objekty. 

Novinkou je klíčové slovo dynamic, kterým smíme definovat odkazovou proměnnou, do 

níž bude přiřazen odkaz na dynamický objekt, ovšem až za běhu programu. Termínem 

dynamický objekt máme na mysli objekt, jehož typ určí virtuální exekuční systém 

v režimu exekuce řízené aplikace. Ačkoliv někteří vývojáři tvrdí, že entity typu dynamic 

se chovají stejně jako entity typu object, není to tak docela pravda. Přestože mezi 

zmíněnými dvěmi skupinami entit existuje průnik dovedností, všechny operace, které 

jsou prováděny s dynamickými objekty, se dějí „just-in-time“ stylem a nejsou 

kontrolovány překladačem v čase kompilace. Překladač do MSIL kódu vkládá pouze 

informace o plánované operaci, která má být s dynamickým objektem uskutečněna 

později.   

 

Možná to bude překvapení, no celou analyzovanou ukázku automatizace tabulkového 

kalkulátoru Excel 2010 jsme schopni přepsat s využitím dynamických objektů (a, 

samozřejmě, se zachováním původní funkcionality). Zde je upravený zdrojový kód 

programu: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
 
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel; 
 
namespace inovace_cs_01 
{ 
    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            dynamic excel = new Excel.Application(); 
            excel.Workbooks.Add(); 
            dynamic list = excel.Worksheets.Add(); 
            list.Cells[2, "B"] = "Měsíc"; 
            list.Cells[2, "C"] = "Počet prodaných knih"; 
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            int mesic = 1; 
            for (int i = 3; i <= 14; i++) 
            { 
                list.Cells[i, "B"] = mesic++; 
                list.Cells[i, "C"] = i * i; 
            } 
            list.Columns[2].AutoFit(); 
            list.Columns[3].AutoFit(); 
            excel.Visible = true; 
        } 
    } 
} 
 

Všude, kde sa vyskytuje klíčové slovo dynamic, dochází k určení typu objektu až za běhu 

programu.  

 

Ze specifikace jazyka C# 4.0 plyne, že klíčové slovo dynamic se může vyskytovat 

v následujících programových kontextech: 

 

1. Místo explicitně zadaného typu lokálních odkazových proměnných v jejích 

definičních výrazech.  

2. Místo explicitně zadaného typu odkazových datových členů tříd v jejích 

definičních výrazech.  

3. Místo explicitně zadaného typu skalárních instančních vlastností tříd a 

indexovaných vlastností tříd.  

4. Místo explicitně zadaného typu návratové hodnoty instanční nebo statické 

metody třídy.  

 

Dále můžeme s klíčovým slovem dynamic pracovat také v těch explicitních typových 

konverzích, v nichž dynamic představuje cílový typ entity, jež vzejde z konverzního 

procesu. 
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3 Inovácie v jazyku C++ (podľa ISO štandardu C++0x)  
 

 

3.1 Typová inferencia lokálnych entít (kľúčové slovo auto)  

 

Prekladač jazyka C++, implementovaný v produkte Microsoft Visual C++ 2010, podporuje 

viacero syntakticko-sémantických inovácií, ktoré zavádza nový medzinárodný ISO 

štandard pre jazyk C++ (v čase písania tejto publikácie bol spomínaný štandard stále 

známy pod svojím pracovným názvom C++0x).  

 

Prvou z uvádzaných noviniek je typová inferencia lokálnych entít, čo je vlastnosť 

prekladača automaticky odvodiť dátové typy lokálnych premenných podľa typov ich 

inicializačných výrazov. Premenná, ktorej dátový typ bude implicitne inferovaný, bude 

definovaná pomocou kľúčového slova auto.  

 

Nasledujúci fragment zdrojového kódu jazyka C++ demonštruje typovú inferenciu 

množiny lokálnych premenných: 

 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
int main() 
{ 
    // Implicitne inferovaný typ premennej a je int.  
    auto a = 10; 
    // Implicitne inferovaný typ premennej b je float.  
    auto b = 2.5f; 
    // Implicitne inferovaný typ premennej c je double.  
    auto c = a / b * 8.86; 
    cout << c << endl; 
    return 0; 
} 

   

Sémantika kľúčového slova auto sa s novým štandardom jazyka C++ mení. Pred 

príchodom produktu Visual C++ 2010 sme mohli kľúčové slovo auto použiť na explicitnú 
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definíciu automatickej lokálnej premennej. Pre každú automatickú lokálnu premennú 

platili tieto pravidlá: 

 

 Automatické lokálne premenné boli alokované v zásobníku primárneho 

programového vlákna. 

 

 Životné cykly automatických lokálnych premenných boli automaticky 

spravované. Premenná bola zo zásobníka odstránená vždy, keď presiahla svoju 

oblasť platnosti.   

 

 Definičné výrazy automatických lokálnych premenných obsahovali vždy 

explicitné špecifikácie dátových typov týchto premenných. 

 

V produkte Visual C++ 2010 slúži kľúčové slovo auto na definíciu automatických 

lokálnych premenných, ktorých typy sú implicitne inferované. Na vyššie uvedenom 

príklade vidíme, ako pristupuje prekladač jazyka C++ k typovej dedukcii. Aby dokázal 

prekladač odvodiť typ premennej, musí vedieť typovo interpretovať hodnotu jej 

inicializačného výrazu. Každá z premenných v našej ukážke (a, b, c) je explicitne 

inicializovaná hodnotou svojho inicializačného výrazu. Pri každom zo zapísaných 

definično-inicializačných príkazov je prekladač schopný vyhodnotiť príslušný inicializačný 

výraz. 

 

Upozornenie: Keď je dátový typ lokálnej premennej implicitne 

inferovaný (premenná je teda definovaná pomocou kľúčového slova 

auto), musí byť dodaný aj v čase kompilácie vyhodnotiteľný inicializačný 

výraz. To je logické, pretože práve typ hodnoty incializačného výrazu 

v konečnom dôsledku determinuje typ lokálnej premennej. Povedané 

inak, kľúčové slovo auto sa nikdy nesmie vyskytnúť v čistej definícii premennej, teda 

v príkaze auto p;, kde p je názov premennej. V tomto kontexte by prekladač emitoval 

chybové hlásenie.  
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Tip: Technológia IntelliSense umožňuje vývojárom už v čase písania 

zdrojového kódu jazyka C++ diagnostikovať typy lokálnych premenných. 

Stačí, keď kurzorom myši ukážeme na identifikátor požadovanej 

premennej a v bublinovom okne sa zobrazí jej automaticky dedukovaný 

typ (obr. 5).  

 

 

Obr. 5: Typová inferencia lokálnych premenných a technológia IntelliSense 

 

Ďalší výpis zdrojového kódu jazyka C++ predvádza typovú inferenciu pri automatických 

lokálnych objektoch: 

 
#include <iostream> 
 
using namespace std; 
 
// Deklarácia triedy. 
class X 
{ 
private: 
    int a; 
public: 
    // Definícia 1. verzie preťaženého konštruktora. 
    X() : a(0) {} 
    // Definícia 2. verzie preťaženého konštruktora. 
    X(int e) : a(e) {} 
    // Definícia parametrickej metódy. 
    double m(int n) 
    { 
        return n / 1.74; 
    } 
}; 
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int main() 
{ 
    // Automatická inštanciácia triedy.  
    X obj; 
    // Implicitná typová inferencia lokálnej premennej. 
    auto r = obj; 
    cout << r.m(7) << endl; 
    return 0; 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka C++: V kóde je deklarovaná trieda 

X, v ktorej tele sa nachádzajú nasledujúce členy: 

 

 

 Súkromný dátový člen integrálneho typu. 

 Preťažený inštančný konštruktor (obe jeho verzie používajú inicializačné časti 

v záujme inicializácie súkromného dátového člena). 

 Parametrická inštančná metóda. 

 

V hlavnej metóde main dochádza k automatickej inštanciácii triedy X. Pozoruhodný je 

však druhý príkaz, v ktorom je realizovaná implicitná typová inferencia lokálnej 

premennej r. Keďže na pravej strane od priraďovacieho operátora stojí premenná obj, 

ktorá uchováva automatický objekt triedy X, prekladač vie, že v záujme dosiahnutia 

úplnej typovej zhody musí rovnaký typ prisúdiť aj cieľovej premennej r. Ak budeme 

chcieť vykonať kompletnú technickú analýzu tohto priraďovacieho príkazu, tak budeme 

konštatovať, že je uskutočnená plytká kópia zdrojového objektu (uloženého v premennej 

obj), a táto je následne propagovaná do cieľového objektu (uloženého v premennej r). 

Kopírovací proces zabezpečuje implicitne vygenerovaný kopírovací konštruktor.  

 

Automatická dedukcia typu premennej prichádza vhod najmä pri práci s -výrazmi. -

výrazy umožňujú programátorom v jazyku C++ definovať -funkcie, ktoré sa správajú ako 

anonymné funkcie.  
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Nasledujúci fragment zdrojového kódu ukazuje praktické implikácie, ktoré plynú 

z typovej inferencie pri práci s -výrazmi: 

 
int main() 
{ 

    // Implicitná typová inferencia pri práci s -výrazmi. 
    auto index_bmi = [] (int hmotnost, float vyska)  
    {  
        return hmotnost / (vyska * vyska);  
    }; 
    cout << index_bmi(70, 1.82f) << endl; 
    return 0; 
} 

 

Všimnime si, že -výrazom zavádzame anonymnú funkciu, ktorá slúži na výpočet 

hmotnostného indexu BMI. Z technického hľadiska môžeme vyhlásiť, že -funkcia je 

parametrická, s dvomi formálnymi parametrami v signatúre a typovo silnou návratovou 

hodnotou.  

 

 

3.2 Operátor decltype 

 

Nový ISO štandard jazyka C++ prichádza s novým operátorom decltype. Tento operátor 

je aplikovaný na výrazy, pričom dokáže zistiť dátové typy ich hodnôt. Generický model 

použitia operátora decltype vyzerá takto: 

 

decltype(typovy_vyraz) 

 

kde typovy_vyraz je akýkoľvek výraz jazyka C++, ktorý je vyhodnotiteľný v čase prekladu 

zdrojového kódu. Termín „vyhodnotiteľnosť výrazu“ v tomto kontexte poukazuje na 

aspekt jednoznačného odvodenia typu hodnoty analyzovaného výrazu prekladačom 

jazyka C++. Zistenie typu hodnoty výrazu pomocou operátora decltype je užitočné najmä 

vtedy, keď pracujeme s komplikovanými výrazmi, ktoré produkujú hodnoty komplexných 

dátových typov, alebo tiež vtedy, keď navrhujeme generické typy a generické algoritmy. 
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V uvedených situáciách je rozumné kombinovať schopnosti operátora decltype 

s mechanizmom typovej inferencie, ktorý aktivuje kľúčové slovo auto.  

 

 

Poznámka: Schopnosti operátora decltype sú k dispozícii pre natívnych 

i riadených vývojárov v jazykoch C++ a C++/CLI.  

 

 

Ak prekladač v zdrojovom kóde objaví výraz decltype(typovy_vyraz), uplatňuje pri 

zistení typu zadaného výrazu nasledujúce pravidlá: 

 

1. Ak je typovým výrazom hodnota primitívneho dátového typu, stáva sa tento typ 

aj hodnotou výrazu decltype(typovy_vyraz). 

 

2. Ak je typovým výrazom inštancia používateľsky deklarovaného typu, stáva sa typ 

inštancie aj hodnotou výrazu  decltype(typovy_vyraz). 

 

3. Ak je typovým výrazom volanie preťaženej funkcie (a to buď preťaženej voľnej 

funkcie deklarovanej a definovanej na globálnej úrovni, alebo preťaženej 

členskej funkcie definovanej v tele objektového dátového typu), hodnotou 

výrazu decltype(typovy_vyraz) bude typ návratovej hodnoty jednoznačnej 

vybratej verzie preťaženej funkcie.  

 

4. Ak je typovým výrazom r-hodnota, hodnotou výrazu decltype(typovy_vyraz) je 

typ špecifikovanej r-hodnoty.  

 

5. Ak je typovým výrazom l-hodnota, hodnotou výrazu decltype(typovy_vyraz) je 

odkaz na l-hodnotu (v zmysle odkaz na lokátor, ktorý stanovuje pozíciu cieľovej 

entity v jednej z pamäťových oblastí fyzického procesu aplikácie jazyka C++).  

 

Na nasledujúcich riadkoch podáme kolekciu praktických ukážok, v ktorých využívame 

operátor decltype.  
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3.2.1 Prvá praktická ukážka využitia operátora decltype 

 
int main() 
{ 
    int pom = 10; 
    // Určenie typu novo vytváranej premennej pomocou operátora  
    // decltype a typového výrazu. 
    decltype(pom) i_pom = pom % 2; 
    cout << pom << endl << i_pom << endl; 
    return 0; 
} 

 

Operátor decltype určuje typ novo vytváranej automatickej lokálnej premennej. Ako 

typová báza pôsobí iná existujúca automatická lokálna premenná. 

 

 

3.2.2 Druhá praktická ukážka využitia operátora decltype 

 
class A 
{ 
private: 
    int x; 
public: 
    A() : x(1) {} 
    A(int z) : x(z * z) {} 
    int f(int o) { return x * o + x; } 
}; 
 
int main() 
{ 
    // Vytvorenie automatickej inštancie triedy. 
    A k; 
    // Určenie typu lokálnej premennej podľa návratovej hodnoty 
    // metódy automatickej inštancie triedy. 
    decltype(k.f(3)) g = k.f(9); 
    cout << g << endl; 
    return 0; 
} 

 

Typovým výrazom, na ktorý je aplikovaný operátor decltype, je v tomto prípade 

aktivačný výraz, ktorý volá inštančnú metódu automatickej inštancie triedy. Na základe 
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typu návratovej hodnoty tejto metódy možno determinovať typ novo zakladanej 

lokálnej premennej.  

 

 

3.3 -výrazy  

 

-výrazy sú jednou z najvýznamnejších syntakticko-sémantických inovácií novo 

pripravovaného ISO štandardu jazyka C++ (štandard zatiaľ disponuje pracovným 

označením C++0x). Prekladač jazyka C++, ktorý je začlenený v produkte Visual C++ 2010, 

prácu s -výrazmi podporuje. -výraz umožňuje definovať anonymný funkciu, ktorá je 

známa ako -funkcia. 

 
#include <iostream> 
#include <cmath> 
#include <windows.h> 
#include <ppl.h> 
 
using namespace std; 
using namespace Concurrency; 
 
bool Test(int cislo); 
int wmain() 
{ 
    int hornaHranica = 10000000; long pocetPrvocisel = 0; 
    unsigned int cas0, casN; 
    cout << "Prebieha paralelne vyhladavanie prvocisel..." << endl; 
    cas0 = GetTickCount(); 
    // Paralelné vyhľadávanie prvočísel uskutočňuje paralelný cyklus for. 
    parallel_for(2, hornaHranica + 1, [&pocetPrvocisel](int i) 
    { 
        if (Test(i))  
            InterlockedIncrement(&pocetPrvocisel); 
    }); 
    cout << "Paralelne vyhladavanie prvocisel sa skoncilo." << endl; 
    casN = GetTickCount(); 
    cout << "V intervale <2, " << hornaHranica << "> je " << pocetPrvocisel << 
        " prvocisel." << endl; 
    cout << "Cas spracovania: " << casN - cas0 << " ms." << endl;  
    return 0; 
} 
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// Funkcia, ktorá uskutočňuje test prvočíselnosti.  
bool Test(int cislo) 
{ 
    int odmocninaZCisla = (int)sqrt((float)cislo); 
    for (int i = 2; i <= odmocninaZCisla; i++) 
    { 
        if (cislo % i == 0) return false; 
    } 
    return true; 
} 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka C++: Tento paralelný program 

implementuje natívny explicitný dátový paralelizmus prostredníctvom 

paralelných syntakticko-sémantických konštrukcií knižnice Microsoft 

Parallel Patterns Library (PPL). Direktívou predprocesora #include 

zavádzame odkaz na hlavičkový súbor ppl.h. Direktívou prekladača 

using namespace explicitne sprístupňujeme všetky entity z menného priestoru 

Concurrency.  

 

Jadrom zapracovanej natívnej paralelnej funkcionality je paralelný cyklus for. Technicky 

je paralelný cyklus for reprezentovaný preťaženou šablónovou funkciou 

s identifikátorom parallel_for, ktorá je definovaná v mennom priestore Concurrency. 

Všeobecná podoba prvej verzie preťaženej šablónovej funkcie parallel_for má 

nasledujúci syntaktický obraz: 

 
// Definícia 1. verzie preťaženej šablónovej funkcie parallel_for. 
template <typename _Index_type, typename _Function> 
_Function parallel_for(_Index_type _First, _Index_type _Last, _Function _Func) 
{ 
    return parallel_for(_First, _Last, _Index_type(1), _Func); 
} 

 

kde: 

 _First je inkluzívna začiatočná hodnota iterácie paralelného cyklu for.  

 _Last je exkluzívna konečná hodnota iterácie paralelného cyklu for.  

 _Func je funkčný objekt (funktor), ktorý bude riadiť každú iteráciu paralelného 

cyklu for.  
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Návratovou hodnotou uvedenej verzie preťaženej šablónovej funkcie parallel_for je 

kópia funkčného objektu. Táto kópia je získaná vtedy, keď bol funkčný objekt aplikovaný 

na všetky entity, s ktorými paralelný cyklus for manipuloval vo svojich iteráciách.  

 

Deklarácia triedy funkčného objektu a jej inštanciácia sú operácie, ktoré sú implicitne 

riadené pomocou -výrazu. V prípade nášho paralelného programu je -výraz tretím 

argumentom, ktorý je odovzdávaný šablónovej funkcii parallel_for. Definícia -výrazu je 

zložená z týchto častí: 

 

1. [&pocetPrvocisel] je inicializačný symbol -výrazu. Inicializačný symbol -

výrazu identifikuje začiatok -výrazu, pričom determinuje explicitné získanie 

odkazu na lokálnu premennú pocetPrvocisel. [] je uvádzací symbol, ktorý 

vymedzuje začiatok -výrazu. -výraz môže získať prístup k ľubovoľnej 

automatickej lokálnej premennej, ktorá sa vyskytuje v oblasti platnosti, v ktorej 

je -výraz definovaný. -výraz môže k lokálnym premenným pristupovať dvomi 

spôsobmi: hodnotou (alokujú sa kópie lokálnych premenných) a odkazom (k 

lokálnym premenným sa pristupuje priamo). Ak sa v inicializačnom symbole -

výrazu objavuje pred identifikátorom lokálnej premennej unárny referenčný 

operátor (&), tak ide o explicitné získanie odkazu na príslušnú premennú. 

   

2. (int i) je 1-prvkový zoznam formálnych parametrov -výrazu. -výraz môže 

spolupracovať so zoznamom formálnych parametrov, ktorý má podobné 

charakteristiky ako zoznam formálnych parametrov štandardných funkcií či 

členských funkcií jazyka C++. Každý správne definovaný formálny parameter -

výrazu musí disponovať svojím identifikátorom a dátovým typom. Pre 

definovanie zoznamu formálnych parametrov v -výraze platia tieto 

obmedzenia: 

 

 v zozname sa nesmú vyskytovať implicitné formálne parametre,  

 v zozname sa nesmú objavovať nepomenované formálne parametre, 

 počet formálnych parametrov musí byť konečný. 
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Navzdory tomu, že v našom -výraze je situovaný jeden formálny parameter 

celočíselného dátového typu, zoznam formálnych parametrov je len fakultatívnou 

súčasťou -výrazov.  

 

3. { } je telo -výrazu. Telo -výrazu formuje blok programových príkazov, ktoré 

pôsobia ako príkazy anonymne definovanej -funkcie. V prípade nášho 

paralelného programu sa v tele -výrazu nachádza jeden rozhodovací príkaz if, 

ktorý testuje, či analyzované číslo (uskladnené vo formálnom parametre i -

výrazu) je prvočíslo, alebo nie. Ak je test prvočíselnosti pozitívny, dochádza 

k atomickej inkrementácii explicitne odkazovanej lokálnej premennej 

pocetPrvocisel. Atomická inkrementácia je realizovaná volaním funkcie 

InterlockedIncrement. 
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Záver 
 

Vážené vývojárky a vážení vývojári, 

 

sme radi, že ste s nami absolvovali kurz hlavných syntakticko-sémantických inovácií 

programovacích jazykov Visual Basic 2010, C# 4.0 a C++. Keďže dobrých zdrojov 

technických informácií nie je nikdy dosť, dovoľujeme si skôr, než sa rozlúčime, pripojiť 

odkazy na ďalšie hodnotné programátorské ostrovčeky: 

 

1. Visual Basic Developer Center: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/vbasic/default.aspx.  

 

2. Visual Basic 2010 Resources: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/vbasic/dd819153.aspx  

 

3. Visual C# Developer Center: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/default.aspx  

 

4. Visual C# 2010 Resources: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/dd819407.aspx  

 

5. Visual C++ Developer Center:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/visualc/default.aspx 

 

6. Visual C++ 2010 Samples: 

http://code.msdn.microsoft.com/vcsamples  

 

7. Visual Studio 2010 Walkthroughs:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/dd441784.aspx  

 

Prajeme vám veľa úspechov pri programovaní v jazykoch Visual Basic 2010, C# 4.0 a C++! 

Autor a realizačný tím 

http://msdn.microsoft.com/en-us/vbasic/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/vbasic/dd819153.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/dd819407.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/visualc/default.aspx
http://code.msdn.microsoft.com/vcsamples
http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/dd441784.aspx
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20. Príručka pre praktické odskúšanie automatizácie aplikácií Microsoft Office 

2007. Bratislava: Microsoft Slovakia, 2007. 

21. Visual Basic 2005 pro pokročilé. Brno: Zoner Press, 2006. 

22. C# – praktické příklady. Praha: Grada Publishing, 2006 (kniha získala ocenenie 

„Najúspešnejšia novinka vydavateľstva Grada v oblasti programovania za rok 

2006“). 

23. Programujeme v jazycích C++ s Managed Extensions a C++/CLI. Praha: 

Microsoft, 2006. 

24. Přecházíme z jazyka Visual Basic 6.0 na jazyk Visual Basic 2005. Praha: 

Microsoft, 2005. 

25. Visual Basic .NET 2003 – Začínáme programovat. Praha: Grada Publishing, 2004.  

 

V rokoch 2006 – 2010 bol jeho prínos vývojárskym komunitám ocenený celosvetovými 

vývojárskymi titulmi Microsoft Most Valuable Professional (MVP) s kompetenciou 

Visual Developer – Visual C++.  

 

Ocenenia:  

 

1. Spoločnosť Microsoft Slovakia udelila Ing. Jánovi Hanákovi, MVP, v roku 2010 

ocenenie za nasadenie najnovších vývojárskych technológií do výučbového procesu v 

publikácii "Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++". 
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2. Spoločnosť Microsoft ČR udelila Ing. Jánovi Hanákovi, MVP, v roku 2009 ocenenie 

za napísanie prvej vysokoškolskej učebnice "C++/CLI - Začínáme programovat" o 

algoritmizácii a programovaní v jazyku C++/CLI. 

 

3. Spoločnosť Microsoft Slovakia udelila Ing. Jánovi Hanákovi, MVP, v roku 2009 

ocenenie za nasadenie najnovších vývojárskych technológií do výučbového procesu v 

publikácii "Základy paralelného programovania v jazyku C# 3.0". 

 

4. Spoločnosť Microsoft ČR udelila Ing. Jánovi Hanákovi, MVP, v roku 2009 ocenenie 

za mimoriadne úspešné odborné knižné publikácie "Objektovo orientované 

programovanie v jazyku C# 3.0" a "Inovácie v jazyku Visual Basic 2008". 

 

5. Spoločnosť Microsoft Slovakia udelila Ing. Jánovi Hanákovi, MVP, v roku 2009 

ocenenie za zlepšovanie akademického ekosystému a za signifikantné rozširovanie 

technológií a programovacích jazykov Microsoftu na akademickej pôde. 

 

6. Spoločnosť Grada Publishing udelila knihe "C# - praktické příklady" Ing. Jána Hanáka v 

roku 2006 ocenenie "Najúspešnejšia novinka vydavateľstva Grada v oblasti 

programovania za rok 2006". 

 

Kontakt s vývojármi a programátormi udržiava najmä prostredníctvom technických 

seminárov a odborných konferencií, na ktorých vystupuje. Za všetky vyberáme tieto: 

 

 Technický seminár Paralelné programovanie. KAI FHI EU a Microsoft Slovakia. 

Bratislava 21. 10. 2009. 

 

 Konferencia Software Developer 2007, príspevok na tému „Představení 

produktu Visual C++ 2005 a jazyka C++/CLI“. Praha 19. 6. 2007. 

 

 Technický seminár Novinky vo Visual C++ 2005. Microsoft Slovakia. Bratislava 3. 

10. 2006. 
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 Technický seminár Visual Basic 2005 a jeho cesta k Windows Vista. Microsoft 

Slovakia. Bratislava 27. 4. 2006. 

 

Ako autor má mnohoročné skúsenosti s prácou v elektronických a printových médiách. 

Počas svojej kariéry pôsobil ako odborný autor alebo odborný redaktor v nasledujúcich 

časopisoch:  

 

 PC WORLD,  

 SOFTWARE DEVELOPER,  

 CONNECT!,  

 COMPUTERWORLD,  

 INFOWARE,  

 PC REVUE 

 a CHIP. 

 

Dovedna publikoval viac ako 250 odborných a populárnych prác venovaných vývoju 

počítačového softvéru.  

 

Ak sa chcete s autorom spojiť, píšte na jan.hanak@euba.sk. 
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