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Úvod 
 

Vážení čtenáři,  

 

tato vysokoškolská učebnice je jedinou knižní publikací v Česku a na Slovensku, která podává 

základní výukový kurz algoritmizace a programování v jazyce C++/CLI. Tento programovací 

jazyk společnosti Microsoft je nativně implementován v produktech Microsoft Visual Studio 

2005, Microsoft Visual C++ 2005 Express, Microsoft Visual Studio 2008 a Microsoft Visual 

C++ 2008 Express. Samozřejmě, s jazykem C++/CLI se vývojáři setkají rovněž v produktech 

Microsoft Visual Studio 2010 a Microsoft Visual C++ 2010 Express, jež jsou v době vydání 

této knihy zatím pořád ještě ve vývoji.  

 

Zatímco jiným .NET-kompatibilním programovacím jazykům (zejména C# a Visual Basicu) je 

věnována ve všech ohledech velká pozornost, jazyk C++/CLI stojí jaksi pořád v úzadí této 

„velké dvojky“. Možná právě proto se mnoho vývojářů, programátorů a softwarových 

expertů domnívá, že jazyk C++/CLI není plnohodnotným členem „rodiny .NET“. Toto tvrzení 

se ovšem nezakládá na pravdě, ostatně cílem této vysokoškolské učebnice je dokázat, že 

jazyk C++/CLI je produktivním prostředkem pro tvorbu moderního počítačového softwaru.  

 

Předkládaná publikace se zaměřuje především na začínající programátory a studenty, kteří 

se chtějí naučit programovat v jazyce C++/CLI. Kniha byla psána tak, aby dovedla nabídnout 

kompletní servis, a to v tom smyslu, že čtenářům poskytuje veškeré potřebné rady, instrukce 

a informace. Takovýto přístup eliminuje nutnost paralelního studia jiných titulů, takže pokud 

máte tuto knihu a příslušný vývojový software, máte vše, co budete k úspěšnému zvládnutí 

jazyka C++/CLI potřebovat.  

 

Na závěr by autor knihy rád vyjádřil své upřímné poděkování recenzentům, doc. RNDr. 

Jozefovi Fecenkovi, CSc., a Ing. Ľudovítovi Markusovi, CSc., za důkladné posouzení díla a 

hodnotné náměty na jeho další zkvalitnění.  

 

 

Ján Hanák 

 

Bratislava, květen 2009 
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Obsahová struktura knihy 
 

Vysokoškolská učebnice C++/CLI – Začínáme programovat je tvořena následujícími 

tematickými celky: 

 

1. První seznámení s jazykem C++/CLI, platformou Microsoft .NET Framework 

3.5 a integrovaným vývojovým prostředím Visual C++ 2008 Express. V první 

části knihy se čtenáři seznámí s evolucí jazyka C++/CLI, vývojově-exekuční 

platformou Microsoft .NET Framework 3.5 a integrovaným vývojovým prostředím 

produktu Microsoft Visual C++ 2008 Express. Naučí se sestavit první funkční 

program v jazyce C++/CLI a pochopí, jak vytvořený program funguje.  

 

2. Základní výukový kurz algoritmizace a programování v jazyce C++/CLI. Druhá 

část knihy podává teoreticko-praktický kurz programování v jazyce C++/CLI. Výklad 

je zahájen teorií algoritmů, která vysvětluje algoritmy, definuje vlastnosti algoritmů 

a prostředky pro jejich reprezentaci. Stranou ovšem nezůstává ani rozprava o 

výpočtové složitosti algoritmů. Dále jsou vysvětleny všechny důležité aspekty 

programování, k nimž patří datové typy, proměnné, typové konverze, operátory, 

rozhodovací příkazy, programové cykly a funkce. To vše doplněné praktickými 

ukázkami a příklady, na nichž lze lépe dokumentovat probíranou problematiku.   

 

3. Základy objektově orientovaného programování v jazyce C++/CLI. Třetí část 

knihy pojednává o základních pilířích všeobecné teorie objektově orientovaného 

programování (VTOOP), přičemž předvádí praktickou aplikaci vybraných pilířů 

VTOOP v jazyce C++/CLI.  

 

Po absolvování všech částí knihy by měli čtenáři získat kvalitní teoretické znalosti a 

hodnotné praktické zkušenosti, které budou jistě potřebovat při studiu pokročilých partií 

programování v jazyce C++/CLI.   

 

 

Pro koho je tato kniha určena 
 

Ovládnutí nového programovacího jazyka není nikdy snadné, obzvláště tehdy, když se čtenář 

s programováním ještě nikdy nesetkal. Prosím, mějte na paměti, že tato kniha nepředpokládá 

žádnou bázi znalostí u cílových příjemců. Jinými slovy, nepředpokládáme, že jste se někdy 
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s programováním setkali a dokonce ani nepožadujeme, abyste absolvovali kurzy teoretické 

informatiky. Postupně, jak budete procházet jednotlivými kapitolami této knihy, zjistíte, že 

všechno bude vysvětleno s důrazem na preciznost a přiměřené studijní zatížení.  

 

Primárním cílovým segmentem knihy C++/CLI – Začínáme programovat jsou posluchači 

informaticky zaměřených vysokých škol univerzitního typu. Samozřejmě, kniha je vhodnou 

pomůckou také pro fanoušky programování a rovněž pro kohokoliv, kdo má zájem naučit se 

programovat v jazyce C++/CLI.   

 

 

Software, jenž je v knize použit 
 

Hlavní software, jejž v celé knize používáme, je Microsoft Visual C++ 2008 Express. Tento 

software společnost Microsoft poskytuje zdarma pro každého zájemce. To znamená, že 

pokud tento software ještě nemáte, můžete si jej bezplatně převzít z webových stránek 

Microsoftu (http://www.microsoft.com/exPress/download/). Tu a tam v knize ovšem 

poukážeme na pokročilou funkcionalitu, která není v expresní verzi produktu Visual C++ 

k dispozici. Pokročilé rysy jsou součástí vyšších (a placených) verzí Visual Studia 2008. 

Nicméně, partie výkladu, které se věnují pokročilým funkcím, jsou vždy zřetelně označeny a 

čtenáři jsou upozorněni, že popisovaný rys se nevyskytuje ve standardní výbavě produktu 

Microsoft Visual C++ 2008 Express.  

 

Přestože jsme v knize dali přednost verzi 2008 produktu Microsoft Visual C++ Express před 

verzí 2005 téhož produktu, neznamená to, že byste nemohli použít i starší software, pokud 

ho už máte na počítači nainstalovaný. Zpravidla se ale snažíme pracovat s nejaktuálnějším 

dostupným softwarem, a proto logicky padla volba na Microsoft Visual C++ 2008 Express. 

V době, kdy se objeví Microsoft Visual C++ 2010 Express, budete moci tuto knihu dále 

používat také s tímto nejnovějším integrovaným vývojovým prostředím. Jistě, počítáme 

s tím, že se v novém Visual C++ něco změní, ovšem základy zůstanou bezesporu zachovány 

v původní podobě.   

 

Kniha vám samozřejmě stejně dobře poslouží i tehdy, máte-li jednu z placených verzí 

(Standard, Professional, Team System) produktu Microsoft Visual Studio 2005 / 2008. 

Software od jiných počítačových společností ovšem použít nelze, poněvadž jazyk C++/CLI je 

začleněn pouze do zmíněných produktů společnosti Microsoft.  

 

http://www.microsoft.com/exPress/download/
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Typografické konvence  
 

Abychom vám čtení této vysokoškolské učebnice zpříjemnili v co možná největší míře, byl 

přijat kodex typografických konvencí, jejichž pomocí došlo k standardizaci a unifikaci 

použitých textových stylů a grafických symbolů. Pevně věříme, že přijaté konvence zvýší 

přehlednost a uživatelskou přívětivost výkladu. Přehled typografických konvencí a 

informačních ikon uvádíme v tab. A a v tab. B.  

 

Tab. A: Přehled typografických konvencí 

Typografická konvence 
Ukázka použití  

typografické konvence 

Standardní text výkladu, který neoznačuje 

zdrojový kód, identifikátory, modifikátory a 

klíčová slova jazyka C++/CLI, ani názvy jiných 

syntaktických elementů a entit, je formátován 

tímto typem písma.  

Vývojově-exekuční platforma Microsoft .NET 

Framework 3.5 vytváří společně s jazykem C++/CLI 

jednotnou technologickou bázi pro budování moderních 

řízených aplikací.  

Názvy nabídek, položek nabídek, ovládacích 
prvků, komponent, dialogových oken, 
podpůrných softwarových nástrojů, typů 
projektů, jakožto i názvy dalších součástí 
grafického uživatelského rozhraní, jsou 
formátovány tučným písmem. 

Pro založení nové konzolové aplikace v jazyce C++/CLI 
postupujte takto: 
 

1. Na stránce Start Page klepněte na odkaz 
Create Project. 

2. V dialogovém okně New Project klepněte ve 
stromové struktuře Project types na uzel 
Visual C++.  

3. Ze seznamu projektových šablon Templates 
vyberte šablonu CLR Console Application.  

4. Do textového pole Name zadejte název pro 
novou konzolovou aplikaci.  

5. Nakonec klepněte na tlačítko OK.  

Fragmenty zdrojového kódu jazyka C++/CLI 
jsou formátovány neproporcionálním písmem 
Courier New. 

// Definice proměnné typu int. 

int a; 

// Inicializace definované proměnné. 

a = 10; 

// Vypsání hodnoty proměnné.  

Console::WriteLine(a); 
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Tab. B: Přehled informačních ikon 

Informační ikona Text informační ikony Charakteristika 

 

Upozornění 

Upozorňuje čtenáře na důležité 
skutečnosti, které by měli mít v každém 
případě na paměti, neboť na nich může 
záviset pochopení dalších souvislostí 
nebo úspěšné provedení postupu či 
algoritmu.  

 

Poznámka 

Sděluje čtenářům další a podrobnější 
informace, které se pojí s vykládanou 
tematikou. Ačkoliv je míra důležitosti této 
informační ikony nižší než výše uvedené 
ikony, ve všeobecnosti se doporučuje, aby 
čtenáři věnovali doplňujícím 
informačním sdělením svoji pozornost. 
Mohou se tak dozvědět nová fakta, nebo 
najít skryté souvislosti mezi již známými 
poznatky. 

 

Tip 

Poukazuje na lepší, efektivnější nebo 
rychlejší splnění programovacího úkolu 
či postupu. Uvidí-li čtenáři v textu 
publikace tuto informační ikonu, mohou 
si být jisti, že naleznou jedinečný a 
prověřený způsob, jak produktivněji 
dosáhnout kýženého cíle.   
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1 První seznámení s jazykem C++/CLI, platformou Microsoft 

.NET Framework 3.5 a integrovaným vývojovým prostředím 

Visual C++ 2008 Express 
 

 

1.1 Geneze vývoje: od jazyka C k jazyku C++/CLI 
 

Počátkem sedmdesátých let dvacátého století vznikl programovací jazyk C, který byl navržen 

a implementován Dennisem Ritchiem a jeho spolupracovníky v Bellových laboratořích. C byl 

projektován jako kompilovaný jazyk střední úrovně, protože programátorům nabízel 

mnohem větší úroveň abstrakce od hardwarové infrastruktury než jazyk symbolických 

instrukcí. Ačkoliv se zpočátku jazyk C používal hlavně pro psaní vědecko-technických 

programů pro sálové počítače s terminály, společně s rozvojem mikropočítačů se dostal i 

mezi širokou odbornou veřejnost. „Céčko“ se záhy vývojářům zalíbilo, a to tak moc, že ještě 

nyní, více než třicet let později, je tento jazyk vyučován na univerzitách a těší se značné 

oblibě. Důvodů pro výjimečnost jazyka C je více. Pokusme se shrnout alespoň ty 

nejmarkantnější: 

 

 C je přívětivý jazyk. I když autor této publikace ze své pedagogické praxe ví, že 

zdaleka ne všichni studenti tuto ideu sdílejí, je nutno říci, že v době svého vzniku byl 

jazyk C mnohem lepším prostředkem pro psaní počítačového softwaru než cokoliv 

jiného. Díky jasně dané jazykové specifikaci byl vytvořený zdrojový kód přehledný a 

snadno pochopitelný. Navíc, ve srovnání s dalšími jazyky vycházejícími z jazyka C, 

jako je C++, C++/CLI či C#, je jazyk C jistě nejjednodušší. Céčko má rovněž svůj 

nepopíratelný půvab a jiskru, kterým když jednou propadnete, jenom stěží si budete 

zvykat na jazyk postavený na docela jiných syntakticko-sémantických pravidlech. Na 

druhou stranu musíme uznat, že ne každému může C vyhovovat. Mnozí 

programátoři říkají, že C nebude nikdy tak přímočaré jako Basic (respektive Visual 

Basic), s čímž souhlasíme. Ovšem pokud se hodláte věnovat vývoji softwaru přece 

jenom vážněji, s jazykem C (ostatně podobně jako i s dalšími uvedenými členy 

„rodiny C“) se budete jistě často setkávat.     

 

 C je jazyk střední úrovně s přímým přístupem k nízkoúrovňovým službám 

počítače. Ačkoliv C poskytuje vyšší míru hardwarové abstrakce, jsou v něm 

integrovány příkazy a syntaktické konstrukce, jejichž pomocí můžeme bez 
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jakýchkoliv potíží explicitně přistupovat k operační paměti počítače, videopaměti, 

portům a dalším počítačovým komponentám. Zejména možnost provádět rychlé 

operace s pamětí je vysvětlením toho, proč jsou kritické části mnoha složitých 

softwarových aplikací (kupříkladu operačních systémů) psány v starém dobrém 

céčku. O výjimečnosti jazyka C svědčí také fakt, že v tomto jazyce jsou napsány také 

výkonnostní knihovny optimalizovaných funkcí společností AMD a Intel. Oba 

výrobci mikroprocesorů poskytují vývojářům kolekce odladěných funkcí pro 

zpracování signálů, práci s audio a video daty či pokročilou aplikaci matematických 

operací (lineární algebra, vektorový a maticový počet). Pokud budete mít chuť, 

můžete se podívat na knihovny funkcí AMD Performance Library (APL) a Intel 

Integrated Performance Primitives (IPP).  

 

 C je kompilovaný jazyk. Řečeno jinak, výsledkem práce kompilátoru a 

sestavovacího programu (známého též pod názvem linker) je fyzický soubor 

s kódem, jenž může být přímo podroben exekuci (takzvaný strojový kód). 

Kompilátor zabezpečí překlad zdrojového kódu jazyka C, přičemž provede několik 

druhů analýz (lexikální, syntaktická a sémantická analýza), v případě potřeby 

rovněž realizuje příslušná optimalizační opatření a vygeneruje odpovídající 

objektový kód. Jakmile je objektový kód spojen s knihovním kódem, dochází 

ke vzniku spustitelného souboru programu. Jak jsme si již pověděli, spustitelný 

soubor obsahuje strojový kód, který je vykonáván přímo procesorem počítače 

(CPU). Každý procesor obsahuje jistou množinu instrukcí, se kterými je schopen 

pracovat. Tato množina se označuje jako instrukční sada CPU. V současné době jsou 

ještě pořád nejrozšířenější 32bitové procesory s x86 instrukční sadou. Pokud je 

spuštěn program napsaný v jazyku C, instrukční sada procesoru začne zpracovávat 

všechny jeho instrukce. Díky své kompilační povaze jsou programy připravené 

v jazyku C zpravidla velmi rychlé, dokonce tak rychlé, že je jedině málokdy něco 

předčí.  

 

Samozřejmě, efektivnost algoritmu, jeho výpočtová složitost a další aspekty 

potenciální optimalizace by vydaly na samostatnou publikaci, no aniž bychom chtěli 

příliš zabíhat do čistě vědecké problematiky, můžeme prohlásit, že programy v C 

jsou vskutku rychlé. A jestliže nejsou některé partie kódu tak mrštné, jak by měly 

být, pak je můžeme optimalizovat v jazyce symbolických instrukcí. V každém 

případě je však kompilovaný program hbitější než interpretovaný program, což je 

dáno již samotným principem interpretace. Zatímco obsahem kompilovaného 

programu je strojový kód, uvnitř interpretovaného programu se nenacházejí 
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instrukce, které mohou být podrobeny přímé exekuci procesorem. Interpretovaný 

program pak potřebuje překladač, který dotyčný mezikód na požádání překládá do 

formy srozumitelné pro CPU.  

 

 Jazyk C je standardizován organizacemi ISO a ANSI. Z hlediska vývojářů jsou 

podstatné dva standardy: první, známý jako C90, byl přijat v roku 1990 organizací 

ISO v dokumentu ISO 9899/ISO/IEC 9899:1990. O devět let později se jazyk C dočkal 

poměrně hlubokých inovací, které byly zakotveny ve standardu známém jako C99 

(dokument ISO 9899/ISO/IEC 9899:1999). Přestože od přijetí standardu C99 již 

uplynula hezká řádka let, nemálo překladačů tento standard neimplementuje v celé 

šíři ani v současné době. Ve skutečnosti se pak setkáváme s překladači, které za 

základ berou standard C90, k němuž tu a tam přidávají některé novinky ze 

standardu C99. Jak se ke standardům stavějí překladače je jedna věc, ovšem 

mnohem důležitější je skutečnost, že tyto standardy vůbec existují. Hlavní předností 

je přenositelnost standardizovaného programového kódu na velký počet 

počítačových platforem. Pokud máte po ruce standardizované překladače a patřičné 

hardwarové zabezpečení, pak můžete programy napsané v jazyce C používat na 

různých počítačových platformách. Řečeno jednodušeji: můžete svůj program 

napsat na PC se systémem Windows a máte zaručeno, že tento program bude moci 

být spouštěn rovněž na jiných systémech, třeba Mac OS, Unix nebo Linux.  

 

Jazyk C je typickým představitelem programovacího jazyka určeného pro strukturované 

programování. Podobně, jak se vyvíjejí programovací jazyky, tak změnou procházejí také 

obecné přístupy k tvorbě počítačových programů. Strukturované anebo též procedurální 

programování bylo založeno na myšlence přímé práce s daty. Program byl proto 

strukturován jako množina funkcí, které vykonávaly jisté činnosti a v případě potřeby mezi 

sebou komunikovaly. Přitom jedna z těchto funkcí měla výsadní postavení: jmenovala se 

hlavní funkce a reprezentovala vstupní bod programu. Když byl program spuštěn, byla 

automaticky zavolána jeho hlavní funkce a posléze zpracovány příkazy, které se nacházely 

v jejím těle. Funkcím se někdy říkalo i podprogramy, tudíž mnozí programátoři mluvili o své 

aplikaci jako o sbírce podprogramů. Aby se zabezpečila opětovná použitelnost jednou 

napsaného zdrojového kódu, funkce byly (obvykle podle příbuznosti) ukládány do knihoven, 

které se staly předmětem sdílení. Možná znáte dynamicky provázané knihovny (ano, to jsou 

ty známé knihovny DLL), jejichž služeb může využívat více klientů (aplikací). Knihovny DLL 

jsou ukázkou přístupu, jenž zabezpečuje maximalizaci opětovné použitelnosti zdrojového 

kódu.  
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Jak šel čas, vědečtí pracovníci, ale také programátoři z praxe, začali cítit, že pro jisté typy 

aplikací není strukturované programování tou pravou metodikou. Slabým místem 

strukturovaného programování se stala především jeho přílišná centralizace na samotná 

data. Časté výtky směrovaly k faktu, že práce s prostými daty bez návaznosti na operace, 

které lze s těmito daty uskutečnit, není optimální. Spíše bychom se měli snažit data a 

spřízněné operace zapouzdřit do logických jednotek, takzvaných objektů. Kromě principu 

zapouzdření (neboli enkapsulace) zavážil také návrh, že programy by měly modelovat 

procesy probíhající v reálném světě. A pakliže se v skutečném světě neustále potýkáme 

s objekty všeho druhu, nebylo by dobré tuto analogii přenést také do světa softwaru? Ano, 

samozřejmě, to je ono…   

 

Možná to bude znít neuvěřitelně, no základní pilíře objektově orientovaného programování 

(OOP) byly postaveny před mnoha desítkami let. Objektová filosofie říká, že vytváření 

softwaru spočívá v kreaci virtuálních objektů, které jsou obdařeny vlastnostmi (atributy) a 

dovedou vykonávat jisté činnosti. Atributy tvoří datovou část objektu a činnosti, které objekt 

realizuje, jsou reprezentovány metodami. Tyto virtuální objekty jsou vytvářeny v procesu 

abstraktního modelování, v rámci něhož programátoři určí, jakými atributy a metodami 

budou finální objekty disponovat. Velice důležité je přitom zapouzdření: objekt je kompaktní 

jednotka, která spravuje svá data a používá je k provádění naprogramovaných akcí. Neméně 

důležité jsou další postuláty objektově orientované filosofie vývoje softwaru jako ukrývání 

dat a ukrývání implementace, dědičnost, polymorfizmus a opětovná použitelnost 

programového kódu.  

 

Popojedeme-li o malinký kousíček dál, pak zákonitě zjistíme, že jazyk C není objektově 

orientovaný. O zavedení OOP principů do jazyka C se pokusil Bjarne Stroustrup, který začal 

tuto tematiku rozpracovávat ve své dizertační práci někdy koncem sedmdesátých let 

minulého století. Výsledkem bylo vynalezení nového programovacího jazyka, s pracovním 

názvem C with Classes (C s třídami). V boji o finální pojmenování však zvítězila proslulá 

formulka C++, která praví, že C++ je vlastně „vylepšené C“ (anebo „C povýšené o jednu 

úroveň“, jak bychom se mohli domnívat z užití postfixového inkrementačního operátoru). 

Jazyk C++ byl uveden v polovině 80. let a navzdory počáteční nejistotě se zanedlouho začal 

těšit bouřlivé popularitě. Z dnešního pohledu je úsměvné, že pro úspěšnou penetraci C++ se 

počítalo s tím, že s jazykem bude pracovat nejméně 5000 společností.  

 

Jazyk C++ byl podobně jako jazyk C standardizován. Než však dospěly technické komise 

k finálnímu dokumentu, uběhlo dlouhých devět let. Standard ISO/IEC 14882:1998 

Programming Languages - C++ spatřil světlo světa v roce 1998 a je někdy zkráceně 
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označován jako C++98. O pět let později byl standard minoritně aktualizován a vydán 

v dokumentu ISO/IEC 14882:2003 (tento standard se často označuje jako C++03). 

V současné době probíhají práce na novém, a nutno podotknout, že rázně inovovaném 

standardu, který je prozatím znám jako C++0x. Podle předpokladů by měl být standard 

dokončen v roce 2009.  

 

Přestože na tomto místě mluvíme o jazyce C++, musíme jedním dechem dodat, že „Céčko se 

dvěma plusy“ není čistě objektovým programovacím jazykem. Spíše bychom měli říci, že se 

jedná o hybridní jazyk, jenž umožňuje vyvíjet jak strukturovaně, tak i objektově. Po pravdě 

řečeno, nic vám nabrání v tom, abyste i v jazyce C++ programovali přesně tak jako v starším 

C. Zřejmě nemusíme připomínat, že to není optimální strategie.  

 

C++ se řadí mezi nejoblíbenější a vůbec nejpoužívanější programovací jazyky na naší planetě. 

K dosažení této mety přispěly následující faktory: 

 

 C++ působí jako objektová nadstavba jazyka C. Pokud umíte programovat 

v jazyce C, je přechod k C++ přirozený a plynulý. Jistě, je zapotřebí se naučit 

objektovému myšlení a novým syntaktickým konstrukcím, ovšem provází vás 

identický styl psaní kódu a známé příkazy. S osvojením jazyka C++ lze pochopitelně 

začít i v případě, když vývojář nemá dřívější zkušenost s jazykem C. Za popsaných 

okolností je nutno se veškerou problematiku naučit „na jeden šup“. Nepopíráme, že 

se jedná o přeci jenom delší cestu, nicméně známe nemálo profesionálních vývojářů, 

kteří se k jazyku C++ dostali právě takto.  

 

Hlavní konkurenční výhodou jazyka C++ je důsledné zapracování objektově 

orientovaného programování se všemi těmi drahokamy jako abstrakce, zapouzdření, 

dědičnost a polymorfizmus. Není pochyb o tom, že C++ si s OOP rozumí více než 

dobře, no toto přátelství má i svou stinnou stránku. Ta se váže k ovládnutí jazyka 

jako takového. Křivka učení C++ není bohužel nijak strmá, což je zapříčiněno snad až 

přespříliš košatou jazykovou specifikací. Autor knihy vede na univerzitě kurzy 

programování v jazycích C, C++ a C#. Jak vyplývá z jeho dosavadních akademických 

zkušeností, jazyk C++ se studentům jeví jako docela složitý (a to i tehdy, 

nezabíháme-li do přílišných technických podrobností a implementačních detailů).    

 

 C++ přichází s novými programovými rysy, které nebyly dříve dostupné. Říci o 

jazyku C++, že je pouhým rozšířením jazyka C, by byla asi taková troufalost, jako 

tvrdit, že Porsche Cayman je automobilem pro běžné lidi. Ano, můžeme prohlásit, že 
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C++ vychází z C stejně tak, jako můžeme konstatovat, že Porsche je také auto. Ovšem 

C++ vám umožní objevit daleko barvitější dimenze vývoje softwaru, zatímco Porsche 

vás naučí, co ve skutečnosti znamená pojem rychlost.  

 

Pomineme-li syntaktické drobnůstky, pak C++ přináší vedle OOP také podporu pro 

práci s generickými (parametrizovanými) datovými typy, které jsou v tomto 

prostředí ztělesňovány šablonami. Díky šablonám lze uplatnit parametrický 

polymorfizmus jako doplněk k polymorfizmu inklusivnímu. Další novinkou jsou 

chybové výjimky, chytré objekty, s jejichž pomocí můžeme detekovat mimořádné 

(chybové) situace, v nichž se náš program může ocitnout. Práce s chybovými 

výjimkami splňuje kritéria dané objektovou filosofií a kromě toho je příjemnější než 

dřívější technika, jejíž smysl spočíval v kontrole návratových hodnot funkcí. Dlouze 

bychom mohli rozebírat další inovace jazyka C++, k nimž patří přetěžování funkcí a 

operátorů, vestavěný typ string, lépe navržené konstrukce pro dynamickou alokaci 

a dealokaci paměťových bloků či rozsáhlá standardní knihovna a standardní 

knihovna šablon (Standard Template Library, STL).   

 

 C++ se snaží zachovat kompatibilitu s jazykem C. Zde bychom rádi poznamenali, 

že tato aktivita je smysluplná pouze tam, kde je zachování kompatibility ku 

prospěchu věci. Kupříkladu, zdrojový kód se v jazyce C++ píše podobně, jako 

v jazyce C. Příkazy jsou ukončovány středníkem, při definici proměnných se nejprve 

uvádí datový typ a pak identifikátor proměnné, rovněž v C++ máme rozhodovací 

příkazy if a switch, stejně jako cykly for, while a do-while. Ovšem někdy je nutno 

staré zbraně odložit a zapojit do hry nové „bouchačky“. Vezměme si například 

dynamickou alokaci a dealokaci paměti. Třebaže i v jazyce C++ smíme požádat o 

pomoc funkce malloc (respektive calloc) a free, daleko lepší alternativu přináší 

dvojice operátorů new a delete.  

 

 C++ je jazykem střední úrovně s přímým přístupem k operační paměti. Tuto 

vlastnost si jazyk C++ půjčil od svého staršího sourozence a my jsme jenom rádi, že 

je tomu tak. Je hezké vidět, jak se z výšin někdy výsostně abstraktního objektového 

programování mohou vývojáři s vábivou lehkostí snést až k poslednímu 

paměťovému bajtu. Znáte-li z jazyka C ukazatele, pak v C++ si s nimi můžete pohrát 

do sytosti. Mimochodem, s ukazateli se můžete setkat rovněž v jazyce C#, ovšem 

pouze v blocích nebezpečného kódu, jenž je vyznačen klíčovým slovem unsafe. 

Ovšem pozor! Pokud nejste zkušenými programátory v C#, raději se těmto 

praktikám vyhněte. Míchání řízeného a nativního kódu nemusí totiž dělat dobrotu. 
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Naopak, víte-li, jak na to, můžete svůj program do velké míry optimalizovat. Jednou 

jsme společně se studenty pracovali na aplikaci, která prováděla dvě barevné 

transformace s bitovými mapami. Šlo o inverzi obrázku a jeho převod do šedotónu. 

Když jsme volali vestavěné metody grafických objektů, zpracování trvalo velmi 

dlouho – při použití obrázků o větších rozměrech jsme se dostali k několika 

desítkám sekund. Poté jsme ale zapracovali explicitní přístup do paměti, v níž byla 

grafická data umístěna. Čas potřebný pro zpracování se rázem scvrknul na několik 

desetin vteřiny. A to už stojí za trochu nízkoúrovňového programování, není-liž 

pravda?   

 

Na přelomu století začala společnost Microsoft prvýkrát přesazovat svou vizi počítačového 

softwaru nové generace. Hlavním motivem se přitom měli stát webové aplikace a XML 

webové služby pracující v distribuovaném ekosystému celosvětové sítě Internet. Vize byla 

opatřena strategií s přívlastkem .NET. Microsoft připravil novou sadu pracovního náčiní, 

která se k vývojářům dostala v roce 2002. A copak že tato sada obsahovala? Inu, všechny 

důležité ingredience, od Visual Studia .NET, přes vývojově-exekuční platformu .NET 

Framework až po zcela nový programovací jazyk C#, jenž byl projektován speciálně pro 

potřeby vývoje aplikací .NET. Implementace strategie .NET byla natolik hluboká, že s její 

realizací jsme začali dění v IT průmyslu dělit na „před .NET éru“ a „po .NET éru“. 

 

Vyjma jazyka C# poskytl Microsoft vývojářům také další prostředky pro vývoj aplikací 

určených pro .NET Framework. Jedním z nich byl Visual Basic .NET, jehož jazyková 

specifikace byla v zásadní míře pozměněna. Inovace však Visual Basicu jasně prospěly, neboť 

se z něj stal opravdový programovací jazyk s plnou podporou objektově orientovaného 

programování. Připomeňme, že dřívější verze Visual Basicu (zejména oblíbená 6.0, často 

familiárně označována jako „šestka“) si s OOP až tak dobře nerozuměla. Změny, které zasáhly 

Visual Basic, způsobily u příznivců tohoto jazyka nemalé zemětřesení. Někteří se dokonce 

nechali slyšet, že Visual Basic .NET je tak jiný, že už to ani není Visual Basic. Na druhou 

stranu ti, kdo se s novým Visual Basicem lépe seznámili, již nechtěli pracovat nikde jinde, 

jenom v „.NET světě“.  

 

Nás ovšem zajímají vývojářské produkty postavené na C a C++. V tomto směru se centrem 

našeho zkoumání stane software Visual C++ .NET, který byl součástí Visual Studia .NET. 

Visual C++.NET byl kouzelný software, poněvadž v sobě integroval až tři kompilátory. Jeden 

pro jazyk C (implementován dle standardu C90), další pro jazyk C++ (zde byl uplatněn 

standard C++98) a třetí… Nuže, třetí kompilátor byl připraven zpracovávat zdrojový kód 
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nově uváděného programovacího jazyka s názvem C++ s Managed Extensions (v originále 

název jazyka zní Managed Extensions for C++).   

 

Jak vlastně tento nový jazyk vznikl a k čemu byl určen? To jsou dvě dobré otázky, na které se 

pokusíme ihned odpovědět. Tak za prvé, když společnost Microsoft uvedla na softwarový trh 

platformu .NET Framework, vznikl nový druh aplikací, které ke svému běhu tuto platformu 

vyžadovaly. Pro tyto aplikace se vžilo označení řízené aplikace nebo též aplikace .NET. Cílem 

tvůrců Visual Studia .NET bylo, aby mohli aplikace .NET vytvářet všichni programátoři, bez 

ohledu na použitý programovací jazyk. Zbrusu nový jazyk, „ostré céčko“ čili C#, tento 

požadavek splňoval. Stejně se choval i Visual Basic .NET. Jenom vývojáři v jazyce C++ neměli 

nástroj, jehož prostřednictvím by dokázali vyvíjet řízené aplikace. Proto si mládenci 

v technických týmech pro Visual C++ umanuli, že rozšíří původní vzezření jazyka C++ tak, 

aby z něj vytesali plnohodnotný prostředek pro vytváření aplikací .NET. A jak pravili, tak 

také udělali. Jazyková specifikace doznala rázných úprav, přibylo množství nových klíčových 

slov a celková podoba jazyka byla přizpůsobena tak, aby vyhovovala koncepci platformy 

.NET Framework. 

 

Když komerční programátoři pohlédli na hotové dílo redmonštích tvůrců, bylo jim ihned 

jasné, že přidaných rozšíření je ohromná spousta. Zapracované modifikace měnily původně 

nativní C++ v takovém měřítku, že tvůrci softwaru začali o řízeném C++ mluvit jako o zcela 

novém programovacím jazyce.  

 

S vynalezením jazyka C++ s Managed Extensions se společnosti Microsoft povedlo účinně 

propojit dva softwarové světy. Na jedné straně stál svět nativních aplikací, které byly 

napsány v jazycích C a C++. Na straně druhé pak trůnil svět řízených aplikací (tedy aplikací 

pro .NET Framework), které bylo možné vytvářet za asistence nového jazyka C++ s Managed 

Extensions. O platformě .NET Framework budeme mluvit podrobněji dále v této části knihy, 

ale již nyní se můžeme podívat na analýzu silných a slabých stránek jazyka C++ s Managed 

Extensions.  

 

Řízené C++ se mohlo pyšnit následujícími pozitivy: 

 

 C++ s Managed Extensions se pro vývojáře v jazycích C a C++ stalo hlavním 

jazykem pro vývoj aplikací .NET. Tato zřejmě nejpatrnější výhoda byla brána 

v potaz již při projektování programovacího jazyka. V rámci své segmentační 

strategie se mělo řízené C++ stát logickým následníkem jazyka C++. V souvislosti 

s příchodem řízeného C++ se původní C++ začalo označovat jako nativní, v zájmu 
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zřetelného vymezení vývojářských prostředků pro zmíněné dva softwarové světy 

(nativní vs. řízený).  

 

 C++ s Managed Extensions byl jediný prostředek, jenž umožňoval míchání 

programového kódu. Při programování v řízeném C++ jsme mohli mixovat 

zdrojový kód jazyků C++ a C++ s Managed Extensions. Bylo tedy možné programovat 

na rozhraní obou softwarových světů, což se osvědčilo zejména při velice úzké 

kooperaci nativních a řízených fragmentů kódu. Jazyk C++ s Managed Extensions 

tenhle zázrak zpřístupňoval díky technologiím C++ Interop a IJW (It Just Works). 

Vzpomenuté technologie byly k nezaplacení rovněž při transportu nativní aplikace 

napsané v jazyce C++ do prostředí .NET. Jako příklad uveďme přenesení hry Quake 

II od společnosti id Software na platformu .NET Framework. Mimochodem, znáte 

tuhle počítačovou hru? Domníváme se, že ano, vždyť svého času šlo o populární 

akční střílečku s působivou 3D akcelerovanou počítačovou grafikou, v níž hlavní 

hrdina bojuje proti vesmírným nestvůrám.   

 

Zvítězit nad tímto na první pohled nesnadným úkolem se podejmuli zaměstnanci 

Vertigo Software, americké softwarové společnosti. Jejich společné úsilí poháněla 

snaha zaměřená na demonstraci možností jazyka C++ s Managed Extensions. Celý 

proces konverze zabral takřka týden. Tento časový interval byl rozdělen na více 

etap, protože nejdřív bylo zapotřebí upravit původní kód hry, jenž byl napsán 

v jazyce C. Jakmile byla konverze z C do C++ dokončena, zahájili vývojáři konverzi 

z nativního C++ do řízeného C++. Přitom do hry doprogramovali nový radar, jenž 

zobrazoval rozvržení předmětů v úrovni.  Práce byly úspěšně dokončeny a k radosti 

všech zúčastněných hra s názvem Quake II .NET běžela jako po másle.  

 

Konečně, na webové stránce http://www.vertigosoftware.com/Quake2.htm, se 

můžete přesvědčit sami.   

 

 C++ s Managed Extensions umožňovalo bezproblémovou interoperabilitu 

s dalšími .NET-kompatibilními jazyky. Technologický rámec v pozadí .NET 

Frameworku dovoloval, aby programy napsané v jazycích Visual Basic .NET a C# 

vedly informační dialog s aplikací, jež byla vytvořena v C++ s Managed Extensions. 

Proces fungoval také opačně, čehož důkazem byl například tento scénář: Vývojář 

v řízeném C++ napsal třídu, která zapouzdřovala funkcionalitu pro posílání datových 

paketů přes síť. Tuto třídu mohl do svého projektu začlenit jak programátor v jazyce 

Visual Basic .NET, tak tvůrce softwaru v C#. Ba co víc, nejenomže mohli vývojáři 

http://www.vertigosoftware.com/Quake2.htm
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v jiných jazycích třídu napsanou v řízeném C++ použít, oni byli dokonce schopni 

odvodit od této třídy podtřídu a tu v případě potřeby dále rozšiřovat.  

 

 Jazyk C++ s Managed Extensions byl otevřený vůči COM komponentám a 

funkcím nativního rozhraní Win32 API. Řízené C++ mělo více kamarádů, nebyl to 

jenom Visual Basic .NET a C#. Na opačném spektru postávaly řady COM komponent 

napsaných v jazyce C++. A opodál se zase utábořily regimenty funkcí rozhraní 

Win32 API, jež tvoří základní jádro operačního systému Microsoft Windows. 

Spolupráce se součástkami nativního kódu je velice důležitá, o to víc, když si 

uvědomíme, kolik milionů řádků zdrojového kódu jazyků C a C++ na světě existuje.  

 

Když začnete mluvit s vývojáři, kteří v jazyce C++ s Managed Extensions aktivně 

programovali, je více než pravděpodobné, že se vám postěžují na kostrbatou syntaxi a 

nevábně vyhlížející klíčová slova. Jejich výtky jsou oprávněné: syntaktická výbava řízeného 

C++ opravdu nebyla takovým skvostem, jakým by mohla být. Mnoho klíčových slov se 

nevyhnulo dvojitým symbolům podtržení (typicky __gc class, __gc new apod.) a některé 

příkazy byly tak spletité, že jejich luštění zabralo pěknou porci času. Dále budou vývojáři 

patrně argumentovat poklesem výkonu, jímž aplikace .NET trpí ve srovnání s programy 

napsanými v „čistém C nebo C++“. Jak se dozvíte dále v textu, řízené aplikace nebudou nikdy 

stejně rychlé jako jejich nativní protějšky. To je prostý fakt, jenž plyne z charakteru práce 

virtuálního exekučního systému CLR platformy .NET Framework. Pokud se ovšem 

výkonnostní penalizace pohybuje v rozmezí 5 - 15 %, v praxi nepředstavuje nijak významné 

omezení. Vraťme se k příkladu s portováním hry Quake II do prostředí .NET. V reálných 

testech běžela konvertovaná aplikace asi o 15 % pomaleji, než původní hra napsaná v jazyce 

C. To znamená, že když nativní Quake II běžel rychlostí 50 snímků za sekundu, tak řízený 

ekvivalent dosahoval rychlost 42,5 snímků za sekundu.  

 

Koncem roku 2005 uvedla společnost Microsoft novou bázi pro své vývojářské náčiní. 

Vlajkovou lodí se staly produkty Visual Studio 2005 a SQL Server 2005 s desítkami inovací, 

které v mnoha směrech těžily z nabušené platformy Microsoft .NET Framework 2.0. No snad 

největší novinkou bylo představení nového programovacího jazyka s názvem C++/CLI 

(akronym CLI znamená Common Language Infrastructure, tedy společnou jazykovou 

infrastrukturu). Jazyk C++/CLI se stal nástupcem dřívějšího C++ s Managed Extensions.  

 

Softwaroví architekti jazyka C++/CLI chtěli odstranit slabá místa, s nimiž se potýkalo C++ 

s Managed Extensions.  
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Při návrhu nového řízeného C++ byly proto brány v potaz tyto požadavky: 

 

 C++/CLI musí disponovat přehlednější a intuitivnější syntaxí. Konečně došlo 

k likvidaci nekonformních klíčových slov, sjednotilo se názvosloví a pročistily se 

příkazy. Díky omlazovacímu procesu byl zdrojový kód jazyka C++/CLI lépe čitelný, a 

tudíž snáze srozumitelný. To rozjařilo tváře C++ programátorů, kteří se chystali 

přejít do řízeného světa platformy Microsoft .NET Framework 2.0. 

 

 C++/CLI přinese prvotřídní podporu programových rysů infrastruktury CLI. 

CLI je společná jazykový infrastruktura, která přesně charakterizuje všechny 

součástí řízeného prostředí, v němž probíhá vývoj a běh aplikací .NET. Jak se dozvíte 

později, CLI uvádí do světa vývoje softwaru vskutku revoluční prvky, jako je 

kupříkladu společný typový systém CTS (Common Type System), společnou 

jazykovou specifikaci CLS (Common Language Specification) a virtuální exekuční 

systém CLR (Common Language Runtime). Pro vývojáře je podstatné to, že 

programovací jazyk C++/CLI je s infrastrukturou CLI úzce propojen, takže dovede 

využívat všechny její přednosti.  

 

 C++/CLI převezme všechno dobré z nativního C++. Za více než dvacet let svého 

praktického působení prokázal jazyk C++ své kvality a do povědomí vývojářů se 

zapsal jako produktivní programovací jazyk. A ačkoliv se konstrukční práce na 

jazyce C++/CLI neobešly bez úprav stávající specifikace C++, tento jazyk pořád 

disponuje mnoha zbraněmi těžkého kalibru, se kterými se programátoři jenom 

neradi loučí. Zkrátka a jasně, C++ umí přehršle zajímavých a užitečných věcí, a jak 

usoudili architekti v Microsoftu, jejich absence v novém C++/CLI by mohla být 

v odborných kruzích považována za šlápnutí vedle. Do jazyka C++/CLI si tak našly 

cestu šablony, jež v jazyce C++ představovaly modlu generického programování. 

Kromě toho se pozměnil vztah mezi destruktory a finalizéry, takže nyní lze zdroje 

asociované s objekty uvolňovat deterministicky.   

 

 C++/CLI umožní rychlou portaci nativních programů do řízeného prostředí 

platformy .NET Framework. Vývojářům se čas od času postaví do cesty program, 

který by bylo záhodno přenést do prostředí .NET. Potíž je v tom, že dotyčný program 

je napsaný v jazyce C nebo C++. V závislosti na množství kódu a jeho složitosti se pak 

vytyčují scénáře transportu aplikace. Jazyk C++/CLI umožňuje míchání nativního a 

řízeného kódu, což je jistě pozoruhodná vlastnost, ovšem někdy bychom rádi 

aplikaci převedli, aniž bychom se pouštěli do nějakých velkých konverzních akcií. 
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Dobrou zprávou je, že kompilátor řízeného C++ disponuje přepínačem /clr, jehož 

zapnutí způsobí aktivaci všech řízených rozšíření se zachováním zpětné 

kompatibility s jazyky C a C++. Ještě lepší zprávou je, že přepínač /clr je 

konfigurovatelný, a tudíž vývojáři mohou sami určit, jak velmi „řízenou“ chtějí svoji 

aplikaci mít.   

 

Obr. 1.1 zachycuje vývojovou genezi jazyků C, C++, C++ s Managed Extensions a C++/CLI.   

 

 
Obr. 1.1: Od nativního C až k řízenému C++/CLI 

 

Koncem roku 2007 uvedla společnost Microsoft doposavad nejaktuálnější verzi svého 

integrovaného vývojového prostředí s názvem Visual Studio 2008, a to společně 

s platformou .NET Framework 3.5. Vedle jazyků Visual Basic 2008 a C# 3.0 se v této kolekci 

nachází také jazyk C++/CLI, jenž je implementován v produktech Visual C++ 2008 a Visual 

C++ 2008 Express.  

 

A co nás čeká v budoucnosti? Zřejmě v roce 2009 nebo 2010 bude uvedeno Visual Studio 

2010 s Visual C++ 2010 uvnitř. Podpora jazyka C++/CLI trvá i nadále, což znamená, že 

všechny své nabyté znalosti můžete okamžitě uplatnit i v tomto vývojovém prostředí.  

 

Jelikož vás nechceme připravit o pochopení důležitých souvislostí, které pro vývojáře 

v jazycích C a C++ mělo uvedení prostředí .NET, uděláme na chvíli malou odbočku a 

podrobněji si přiblížíme platformu .NET Framework 3.5 a běh aplikací .NET.  
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1.2 Platforma .NET Framework 3.5: prostředí pro vytváření řízených 

aplikací  
 

Microsoft .NET Framework 3.5 je název pro platformu, která vymezuje infrastrukturu 

definující nástroje pro vývoj a běh aplikací .NET. Pro další rozpravu přijměme dohovor, že 

pod pojmem „aplikace .NET“ budeme chápat počítačový program, jenž bude vyhovovat 

standardům daných prostředím Microsoft .NET Framework 3.5.    

 

Základní stavební bloky architektury platformy .NET Framework 3.5 tvoří čtyři komponenty: 

 

1. Bázová knihovna tříd FCL (Framework Class Library). 

2. Virtuální exekuční systém CLR (Common Language Runtime). 

3. Společný typový systém CTS (Common Type System). 

4. Společná jazyková specifikace CLS (Common Language Specification). 

 

 
Obr. 1.2: Soukolí reprezentující základní pilíře platformy .NET Framework 3.5 

 

Bázová knihovna tříd je studnicí několika tisíc předem připravených tříd, struktur, delegátů, 

rozhraní a dalších softwarových entit. Výborné je, že FCL integruje ohromnou porci 
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intelektuálního vlastnictví inženýrů společnosti Microsoft, které je vám kdykoliv k dispozici. 

Zabudované know-how má přitom nebývale širokou působnost, poněvadž se věnuje snad 

všem myslitelným oblastem vývoje softwaru. Na dosah ruky tak máte třídy zapouzdřující 

funkcionalitu pro práci s datovými typy a strukturami, kolekcemi, databázemi, bitovými 

mapami, šifrovacími algoritmy atd. Bázová knihovna tříd je vítaným společníkem, jenž vás 

oprošťuje od nutnosti vyvíjet to, co již bylo dávno vytvořeno. Když se tak nad tím zamyslíme, 

budování aplikací se podobá hře s kostkami stavebnice Lego. Jednoduše uchopíme 

součástku, připojíme ji k jiné a tak pokračujeme dál, až dokud nemáme před sebou líbivý 

model závodního auta nebo propracovaný náklaďák.  

 

Virtuální exekuční systém CLR je zodpovědný za správné spouštění a běh aplikací .NET. 

Vzájemná relace mezi systémem CLR a aplikací .NET je natolik silná, že aplikace nemůže bez 

CLR vůbec existovat. Jistě se nyní ptáte, proč je tomu tak. Odpovědí na tuto otázku je 

skutečnost, že prostředí CLR řídí běh aplikací .NET. Jelikož jsou všechny aplikace .NET řízeny 

systémem CLR, označují se adjektivem řízené. Naproti tomu, jako neřízené aplikace se 

ponímají programy, které ke svému běhu prostředí CLR nevyžadují. Mezi typické zástupce 

neřízených aplikací patří programy, jež byly napsány v nativních jazycích, k nimž patří C, 

C++, Visual Basic 6.0, Visual J++ 6.0 a jiné.  

 

V této knize se naučíte, jak psát v jazyce C++/CLI programy pro platformu .NET Framework 

3.5. Když vytvoříte svou vlastní aplikaci, jistě vás bude zajímat, zda ji můžete spustit i na 

jiných počítačích (například u kolegy v práci, nebo na školním PC). Jelikož jsou řízené 

aplikace úzce propojeny s platformou .NET Framework 3.5, je nutné, aby byla tato platforma 

na cílové počítačové stanici nainstalována. Úplný instalační balíček platformy .NET 

Framework 3.5 má přibližně 200 megabajtů. Je však docela dobře možné, že .NET 

Framework 3.5 nebudete muset sami instalovat, neboť na cílovém PC již bude přítomen.  

 

Ještě než přejdeme k ozřejmění procesu řízené exekuce aplikací .NET, chtěli bychom vás 

seznámit se vztahem, jenž panuje mezi aplikací .NET, prostředím CLR, platformou .NET 

Framework 3.5 a operačními systémy Microsoft Windows. Tato relace je zachycena na obr. 

1.3.   
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Obr. 1.3: Ukázka komunikačního modelu mezi aplikací .NET, prostředím CLR, operačním 

systémem Windows a hardwarem počítače 

 

 

1.3 Společný typový systém (CTS) a společná jazyková specifikace (CLS) 
 

Bezproblémové interoperability mezi softwarovými fragmenty různých jazyků by nebylo 

dosaženo bez společného typového systému (CTS). Společný typový systém zabezpečuje, že 

datové typy budou mít v jazyce MSIL stejnou interní reprezentaci, bez ohledu na použitý 

programovací jazyk vyšší úrovně. To je velký krok kupředu, který nám konečně dovoluje 

zapomenout na svízelné otázky typu: „Proč v jazyce Visual Basic alokuje proměnná 

celočíselného typu Integer 2 bajty, když stejná proměnná typu int jazyka C zabírá 4 bajty?“, 

anebo „Jak vyjádřit typ String Visual Basicu v jazyce C++? Jako char*, std::string, nebo snad 

wchar_t*?“.  
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Společný typový systém definuje požadavky, jež musejí splnit všechny datové typy, s nimiž 

programátoři na platformě .NET Framework 3.5 pracují. CTS dělí všechny typy na dvě 

základní skupiny: 

 

 Hodnotové datové typy. 

 Odkazové datové typy. 

 

Každá z uvedených skupin datových typů je tvořena jednak primitivními typy (tedy typy, 

které jsou již zabudovány do CTS a kompilátory .NET-kompatibilních programovacích jazyků 

jsou schopny s těmito typy ihned pracovat) a rovněž tak i uživatelsky definovanými typy (to 

jsou nové typy, které navrhuje samotný programátor). O datových typech společného 

typového systému si více povíme v druhé části této knihy, v níž společně absolvujeme 

základní kurz programování v jazyce C++/CLI. Již nyní si však můžeme dopřát malou 

ochutnávku v podobě dekompozice společného typového systému (obr. 1.4). 

 

 
Obr. 1.4: Klasifikace datových typů společného typového systému CTS 
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Společný typový systém CTS je zárukou toho, že aplikace napsané v různých jazycích 

platformy .NET Framework 3.5 mohou mezi sebou vést informační dialog. Jenomže vedle 

datových typů je nutno standardizovat rovněž programovací jazyky a jejich kompilátory. 

Odborníci společnosti Microsoft proto zpracovali kolekci základních požadavků, které musí 

splňovat jakýkoliv programovací jazyk, jehož pomocí bude možné vytvářet aplikace pro .NET 

Framework 3.5. Kolekce dostala název společná jazyková specifikace CLS. Jestliže jistý 

programovací jazyk vyhovuje nárokům charakterizovaných v CLS, pak může být opatřen 

pečetí „Toto je .NET-kompatibilní programovací jazyk“.  

 

Programátoři pracující v takovémto jazyce mají zaručeno, že specifikace jazyka a jeho 

syntakticko-sémantická struktura jim umožní využívat všech výhod řízeného prostředí. 

Rovněž se mohou spolehnout, že kompilátor dotyčného jazyka bude schopen převést 

zdrojový kód jazyka do instrukcí mezijazyka MSIL. Společné jazykové specifikaci vyhovují 

jazyky Visual Basic 2008, C# 3.0, C++/CLI, J# a více než čtyřicet dalších jazyků, které byly 

přeneseny na platformu .NET.  

 

 

1.4 Řízená exekuce aplikací, mezijazyk MSIL a Just-In-Time kompilace  
 

Virtuální exekuční systém je aktivován pokaždé, když dojde ke spuštění aplikace .NET 

(iniciátorem spuštění může být buď uživatel, nebo jiná aplikace). Po svém startu a inicializaci 

začne prostředí CLR zpracovávat kód aplikace .NET. Na rozdíl od nativních aplikací, řízené 

protějšky neobsahují instrukce strojového kódu, které by mohly být přímo zpracovány 

instrukční sadou procesoru. Místo toho leží uvnitř aplikace .NET fragmenty mezijazyka, jenž 

je znám jako Microsoft Intermediate Language (zkráceně MSIL nebo jen IL, případně CIL – 

Common Intermediate Language). MSIL je speciální jazyk, který byl navržen kvůli potřebám 

infrastruktury CLI. Máme-li před sebou řízenou aplikaci, můžeme se spolehnout na to, že 

obsahuje kód mezijazyka MSIL. Řečeno jinak, zdrojový kód aplikace .NET, který zapíšete 

v jazyce C++/CLI (anebo také v jazycích C# a Visual Basic 2008), bude kompilátorem 

převeden do formy MSIL instrukcí. Tyto instrukce pak budou zality do řízeného modulu 

s MSIL kódem. Řízený modul působí jako jedna ze součástek sestavení aplikace .NET. Výklad 

na téma „Sestavení řízených aplikací a jeho interní kompozice“ odložíme na jindy, ovšem 

nemusíte mít strach, dozvíte se vše podstatné.  

 

Nuže, prozatím jsme se dopracovali k řízenému modulu aplikace .NET s kódem jazyka MSIL. 

Rovněž jsme si řekli, že kompilátory .NET-kompatibilních programovacích jazyků generují ze 

zdrojového kódu příslušného jazyka ekvivalentní MSIL kód. K čemu je to vůbec dobré? 
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Důvodů je samozřejmě více. Začněme však garancí typové nezávislosti a softwarové 

interoperability. Poněvadž MSIL působí jako univerzální jazyk platformy .NET Framework 

3.5, můžeme veškerý řízený kód (bez ohledu na jazyk, jenž byl použit k jeho napsání) vyjádřit 

sérií instrukcí tohoto mezijazyka. Ve skutečnosti je MSIL objektově orientovaným jazykem 

nízké úrovně a pokud byste měli chuť, mohli byste aplikace .NET psát přímo v něm. MSIL je 

často označován jako jazyk symbolických instrukcí platformy .NET, čímž je poukázáno na 

velice přátelský vztah mezi ním a jazyky vyšší úrovně (C++/CLI, C#, Visual Basic). 

 

 
Obr. 1.5: Proces vytváření aplikací .NET v jazycích C++/CLI, C# a Visual Basic 

 

Ačkoliv veškerý řízený kód jazyků vyšší úrovně může být bez potíží zapsán v MSIL, naopak to 

neplatí. MSIL totiž obsahuje též takové syntaktické konstrukce, které nejsou dostupné v 

jazycích vyšší úrovně.  

 

Jazyk MSIL vytváří účinnou vrstvu, díky které je možné, aby mezi sebou mohli promlouvat 

aplikace napsané v různých .NET-kompatibilních programovacích jazycích. Spolupráce 

aplikací neboli interoperabilita je vysoce ceněná, s čím budou souhlasit zejména vývojáři, jež 

měli tu čest pracovat s technologiemi předešlých generací. Jak byste vyřešili kooperaci 

dynamické knihovny s kolekcí exportovaných funkcí a aplikace napsané ve Visual Basicu 

verze 5.0? Pokud říkáte, že se snažíme přenést o více než deset let zpátky, pak máte 

samozřejmě pravdu, no takovéto situace bývaly skutečně docela běžné. 
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Poznámka:  Ano, s takovými potížemi jsme se potýkali docela často, zejména 

proto, že realizace některých výpočetních operací byla v dřívějším Visual Basicu 

docela pomalá. Kritické rutiny se proto psaly jako funkce v jazycích C/C++ a 

posléze se exportovaly do knihoven DLL. Bohužel, v dávných dobách nebyl žádný 

společný mezijazyk jako MSIL. Také jsme neměli společný typový systém, a tak 

jsme se věčně prali s chybami, jež vyplývaly z nesouladu rozsahů datových typů. 

 

Dobrá, předpokládejme nyní, že jsme spustili aplikaci .NET. Již víte, že někde na pozadí musí 

běžet prostředí CLR, které řídí životní cyklus aplikace .NET. Stejně tak je vám známo, že 

aplikace .NET obsahuje řízený kód jazyka MSIL. Když se zamyslíme nad dalším postupem, 

rychle dojdeme k poznání, že potřebujeme zpracovat instrukce jazyka MSIL. Bohužel, žádný 

ze současných procesorů není opatřen takovou instrukční sadou, která by si dovedla poradit 

s instrukcemi zapsanými v jazyce MSIL. Vesměs všechny procesory, až už jedno- nebo 

vícejádrové, jsou uzpůsobeny pouze pro exekuci strojového kódu. A tak se pomalu 

dostáváme k zajímavé situaci. Na jedné straně máme aplikační kód vyjádřený v jazyce MSIL, 

zatímco na straně druhé si tiše mumlá 32 nebo 64bitový procesor, jenž čeká na dodávku 

vydatné porce strojových instrukcí. Co s tím? Nemusíme být zrovna kouzelníci, abychom tuto 

zápletku rozřešili. Jednoduše potřebujeme nějaký mechanismus, který nám na požádání 

dovede přeložit kód jazyka MSIL do formy strojových instrukcí. Ano, to je ono! Tento 

mechanismus pohání stroj, jemuž se říká Just-In-Time (JIT) kompilátor.  

 

Poznámka: Koncepce Just-In-Time systému je známá z prostředí logistiky, kde 

jde o jednu z metod optimalizovaného zásobování jistého podniku (zpravidla 

strojírenského). JIT zásobování se dennodenně využívá třeba v závodech 

vyrábějících automobily. Cílem této metody je minimalizovat zásoby komponent, 

dílů a dalších součástek na skladu. Pracovníci při montážních linkách se spíše 

spoléhají na to, že manažeři logistiky zabezpečí potřebné dodávky vždy, když to bude zapotřebí. 

Filosofie „dodání všeho potřebného na požádání“ se uplatňuje s úspěchem i v dalších oborech 

lidské činnosti – a jak zjišťujeme, tak informatika není výjimkou.  

 

JIT kompilátor má jedinou, o to však důležitější úlohu: vždy včas a v nejvyšší možné kvalitě 

převést MSIL kód na ekvivalentní strojový kód. Když se spustí aplikace .NET, nejprve je 

načten její kód do paměti, a poté je vyhledán její vstupní bod. Vstupním bodem je funkce, 

která je zpracována jako první. V jazycích C/C++ je takovou funkcí main, v C# Main a ve 

Visual Basicu Sub Main. Veškerý kód vstupní funkce je uložen jako MSIL, takže přichází čas 

pro JIT kompilátor. Když je JITter (jak je volán JIT kompilátor v kruhu přátel) povolán, 

zabezpečí transformaci kódu. MSIL instrukce se rázem mění na ryzí strojový kód, který je 

v další etapě postoupen procesoru ke zpracování. Pokud jsou volány další funkce nebo 
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metody, JITter na požádání kompiluje také jejich kód. V této souvislosti vás musíme 

obeznámit se dvěma důležitými aspekty práce JIT kompilátoru.  

 

Za prvé, JITter překládá pouze ty metody, které jsou opravdu volány. Jak uživatel pracuje 

s aplikací .NET, dochází k volání metod, jež reagují na uživatelovi pokyny. Dnešní aplikace 

bývají nezřídka velice rozsáhlé, čili sdružují stovky ne-li tisícky rozmanitých metod. 

Zacházení s aplikací se může napříč uživateli lišit, dokonce „průchod“ aplikací se různí i mezi 

dvěma relacemi, jež byly iniciovány jedním a tímtéž uživatelem. Přitom platí prosté pravidlo: 

kdykoliv je to potřebné, zasáhne JIT kompilátor a uskuteční překlad kódu.  

 

Za druhé, ve chvíli, kdy JIT kompilátor dokončí překlad jisté metody, její přeloženou verzi 

(tedy tu se strojovým kódem) uloží v operační paměti pro budoucí použití. To se může hodit, 

vždyť co když uživatel vyvolá tutéž metodu dva nebo i vícekrát po sobě? Povězme například, 

že uživatel bude chtít vytisknout jednu kopii dokumentu, no později zjistí, že potřebuje další 

kopii. Pokud má vytištění dokumentu ve své kompetenci metoda s názvem 

TisknoutDokument, pak její MSIL kód přeloží JITter pouze jednou, při realizaci první 

tiskové operace. Podruhé již není kód metody znovu překládán, nýbrž je okamžitě použita 

uschovaná přeložená verze této metody. Tím JIT kompilátor maximalizuje svou pracovní 

produktivitu a minimalizuje náklady spojené s generováním postranní režie.  

 

 
Obr. 1.6: Práce Just-In-Time (JIT) kompilátoru 



První seznámení s jazykem C++/CLI, platformou Microsoft .NET Framework 3.5  

a integrovaným vývojovým prostředím Visual C++ 2008 Express 

31 

 

Když autor této publikace přednáší studentům o JIT kompilátoru, zpravidla se někdo 

z přítomných zeptá zajímavou otázku: „A co když nebude možné jednou přeloženou verzi 

metody uložit?“, případně „A co když nebude možné přeloženou a uloženou verzi metody 

znovu použít?“. Obě míří do černého, podle čehož je zřejmé, že studenti o problematice 

přemýšlejí (takoví si obvykle vedou lépe než jejich méně aktivní kolegové). V praxi se 

nestává, že by nebylo kde uložit nativní kód přeložené metody. Pro uskladnění nativních 

obrazů původně MSIL metod alokuje prostředí CLR dynamickou paměť. CLR přitom ví, kolik 

paměti je nutno přidělit, takže zde problémy nenastávají. Obdobně bychom se mohli vyjádřit 

také k druhé otázce, máme-li k dispozici přeloženou verzi metody, pak ji lze bez okolků 

aktivovat. Pro úplnost ovšem musíme dodat, že mohou nastat situace, a to obzvláště při 

kritickém využití paměťových zdrojů, kdy CLR usoudí, že uložené nativní obrazy metod 

uvolní. Je-li tomu tak, pak samozřejmě přicházíme o strojový kód přeložených metod, a 

pokud budou tyto metody v budoucnu volány, nezbývá nám nic jiného, než požádat o pomoc 

JIT kompilátor.   

 

Programátory vždycky interesovala rychlost čehokoliv, a totéž platí i pro JIT kompilaci MSIL 

kódu. Již jsme zmínili, že překlad MSIL instrukcí na požádání není úplně zadarmo. Jisté 

výkonnostní penalizace se pojí nejenom se samotným procesem překladu MSIL kódu, nýbrž 

také s přítomností JIT kompilátoru. Někteří vývojáři si JITter pletou s interpretem, což je ale 

mylný úsudek. Pokud problém zjednodušíme, pak můžeme tvrdit, že ztráta výkonu je 

způsobena jednak nastartováním a inicializací JIT kompilátoru a jednak časovou prodlevou, 

která vzniká v důsledku překladu MSIL kódu za běhu aplikace .NET. Jestliže byste rádi 

omezili tato slabá místa, máme pro vás řešení. Jmenuje se Native Image Generator, nebo 

zkráceně NGen. Native Image Generator je program, který převede řízený (MSIL) kód 

aplikace .NET do podoby nativního obrazu, jenž je poskládán pouze z instrukcí strojového 

kódu. Záleží jenom na vás, kdy se rozhodnete vaši aplikaci přeložit. První variantou je udělat 

tak poté, co jste aplikaci dokončili a odladili (tedy předtím, než ji budete distribuovat). To se 

může jevit jako nejschůdnější řešení. Máte pravdu, je to vskutku jednoduché, no má to jeden 

háček.  

 

JIT kompilátor dovede generovaný strojový kód optimalizovat podle cílové platformy. Jinými 

slovy, pokud bude JITter konvertovat aplikaci .NET na počítači s procesorem Intel Pentium 4, 

je více než pravděpodobné, že do finálního přeloženého kódu implementuje optimalizační 

techniky, které zabezpečí rychlejší exekuci vyprodukovaného strojového kódu. Jestliže 

použijete utilitu NGen pro vytvoření nativního obrazu před distribucí vaší aplikace, bude JIT 

kompilátor aktivován na vašem PC a nikoliv na počítači uživatele. Z dosud vyřčeného je 

evidentní, že vygenerovaný strojový kód bude optimalizován pro instrukční sadu vašeho 
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CPU. V praxi se proto častěji preferuje zavolání NGenu těsně poté, co byla kýžená aplikace 

.NET nainstalována na PC cílového uživatele. Je totiž rozumné, když vznikne korektní nativní 

obraz podle adekvátní hardwarové platformy uživatele.  

 

Výhody, které s sebou Native Image Generator přináší, se vypoukleji objevují v následujících 

dvou oblastech: 

 

1. Maximalizace rychlosti startu aplikace .NET. 

2. Eliminace práce, kterou musí  JIT kompilátor vynaložit při překladu MSIL kódu. 

 

U přeložené aplikace .NET byste měli zaznamenat citelné zvýšení rychlosti při startu. S větší 

razancí bude samozřejmě zpracováván rovněž samotný kód, který již není řízený, nýbrž 

nativní. Odpadá tak nutnost aktivovat JITter.  

 

Poznámka: Najde-li Native Image Generator během své práce s aplikací .NET 

metody, jež nemohou být přeloženy do strojového kódu, ponechá je v původním 

stavu (v podobě kódu jazyka MSIL). Bude-li na příkaz uživatele volána právě 

nepřeložená metoda, virtuální exekuční systém CLR bude nucen aktivovat JITter, 

aby dotyčnou metodu rychle přeložil.   

 

Nativní obrazy přeložených aplikací .NET jsou samočinně instalovány do mezipaměti 

nativních obrazů (Native Image Cache, NIC). Tuto skutečnost demonstruje obr. 1.7.  

 
Obr. 1.7: Vysvětlení práce programu NGen (Native Image Generator) 
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Je-li součástí aplikace .NET soubor s nativním obrazem, prostředí CLR se bude snažit použít 

nejprve jej. To znamená, že pokud bude k překladu řízené aplikace použit program NGen, 

bude vytvořen nativní obraz aplikace, přičemž tato nativní forma bude spouštěna jako první 

vždy, pokud nedojde k nějakým potížím. Někdy se totiž může stát, že nativní obraz se 

poškodí, anebo se stane neplatným. V těchto případech se CLR vrátí k standardnímu režimu, 

jenž využívá JIT kompilaci MSIL kódu na požádání.  

 

 

1.5 Prostředí CLR a služby, které nabízí řízeným aplikacím 
 

Prostředí CLR poskytuje aplikacím .NET několik nízkoúrovňových služeb. Pojďme je nyní 

společně prozkoumat.  

 

Když dojde ke spuštění aplikace .NET, operační systém pro ni v paměti vyčlení fyzický 

proces. Fyzický proces je rezervovaná oblast RAM, do které jsou načteny všechny součásti 

spouštěné aplikace. Soudobé operační systémy pracují v režimu preemptivního 

multitaskingu, takže umožňují pseudoparalelní nebo paralelní běh více aplikací najednou. 

Aby mezi jednotlivými běžícími programy nedocházelo k nežádoucím interferencím, systém 

každou aplikaci umístí do vlastního fyzického procesu. Fyzické procesy můžeme proto 

považovat za prostředek pro izolaci jedné aplikace od aplikací ostatních. Fyzický proces 

determinuje logický adresový prostor, jenž může aplikace využívat. 

 

Do fyzického procesu je dále načten virtuální exekuční systém CLR, jenž řídí běh aplikace 

.NET. V rámci fyzického procesu vytvoří CLR další logický kontejner, do něhož bude načtena 

kýžená aplikace .NET. Tomuto logickému kontejneru se říká aplikační doména, anebo 

přesněji primární aplikační doména. Aplikační doména nabízí vyšší úroveň zapouzdření 

aplikace .NET a někdy se označuje jako logický proces. V rámci jednoho fyzického procesu 

operačního systému může existovat více logických procesů. To tedy znamená, že pomocí 

aplikačních domén může v jednom fyzickém procesu běžet více řízených aplikací. Do 

primární aplikační domény je posléze uloženo primární programové vlákno, na němž bude 

zpracováván aplikační kód. Programové vlákno představuje jeden exekuční kanál aplikace 

.NET. 

 

Teorie programování pozná jedno- a vícevláknové aplikace. Pokud není stanoveno jinak, 

každá aplikace .NET je implicitně jednovláknová, takže existuje pouze jedna cesta pro 

zpracování instrukcí aplikačního kódu. Model aplikace s jedním vláknem není vždy 

vyhovující, takže v případě potřeby se přidávají další (takzvaná pracovní nebo také vedlejší) 
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vlákna, čímž se počet exekučních cest aplikace zvyšuje. Aplikační kód je poté vykonáván na 

všech vláknech – tím se programu jakoby přidají další ruce, s nimiž může provádět větší 

počet činností.  

 

Abychom byli upřímní, s jednovláknovými aplikacemi se v běžné programátorské praxi 

setkáte spíše výjimečně. I průměrný program vykonává několik časově náročných operací, 

které je v zájmu zvýšení objektivní rychlosti aplikace lepší implementovat na samostatných 

vláknech. Více vláken se hodí zejména tehdy, pokud požadujeme, aby mohli uživatelé 

s programem pracovat i během doby, kdy je výpočetní jádro zatíženo realizací jisté náročné 

operace. Uveďme si malý příklad. Jistě často stahujete soubory z Internetu, nebo posloucháte 

na svém počítači hudbu. Co byste řekli tomu, kdyby se s download managerem nedalo 

v průběhu transportu datových paketů souborů vůbec pracovat? Nebo jinak: jaký byste měli 

pocit, kdyby se váš multimediální přehrávač při interpretaci vaší oblíbené písničky tvářil 

jako kamenný sloup a nebyl by schopen reagovat na vaše pokyny? Inu, s takovými programy 

byste pravděpodobně nebyli spokojeni, a my také ne.  

 

Řešením je doplnění jednoho nebo i dalších pracovních vláken, na něž se proporčně přenese 

celková tíha, s níž se program musí vypořádat.  

 

Uvažujeme-li o vícevláknové aplikaci, tak vás může napadnout otázka, jakže funguje 

zpracování kódu na jednotlivých vláknech. Jak vůbec s vlákny žonglovat tak, abychom se 

nezamotali a nezpůsobili zahlcení aplikace i procesoru? Nuže, zde je stručné vysvětlení. 

Každé vlákno v množině vláken disponuje jistou prioritou – prostředí CLR zná několik 

prioritních stupňů: od nejnižší, přes standardní, až po vysokou prioritu. Vláknům je na 

základě stanoveného stupně priority přidělena určitá časová dávka (takzvané časové 

kvantum), během které procesor realizuje kód dotyčného vlákna. Jestliže vyprší dávka pro 

jedno vlákno, procesor se přesouvá na další vlákno a zahájí zpracování kódu na tomto 

vlákně. Popsaný koloběh se opakuje do chvíle, kdy nejsou uspokojeny potřeby všech 

programových vláken. Poté se procesor vrací zase k prvnímu vláknu a celá situace se 

opakuje. Vzhledem k tomu, že přiřazená časová kvanta jsou velice malá, z vnějšího pohledu 

se jeví, jakoby vlákna pracovala současně. Ve skutečnosti procesor probíhá mezi vlákny a 

vykonává jejich kód.  

 

Samozřejmě, manipulace s vlákny se liší na progresivnějších procesorech, do nichž byly 

zapracovány technologie pro podporu práce s více vlákny. Známá je kupříkladu technologie 

Hyper-Threading (HT) od společnosti Intel, jež se poprvé objevila v procesoru Intel Pentium 

4. Díky ní operační systém nahlíží na jeden fyzický procesor jako na dva logické procesory. 
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Procesor se pak bez větších potíží vyrovná s paralelní exekucí vláken. Korektně 

naprogramované aplikace se pak těší nemalému nárůstu výkonu – není ojedinělé, když se 

výkonnostní navýšení pohybuje i v desítkách procent. Na podobném principu jsou založeny 

také vícejádrové procesory, u nichž se o zpracování vláken starají zapouzdřená procesorová 

jádra. 

 

Vizuální rozdíly mezi aplikacemi .NET s 1, 2 a 3 vlákny můžete pozorovat na obrázcích 1.8 – 

1.10. 

 

 
Obr. 1.8: Model jednovláknové aplikace .NET 

 

 

 
Obr. 1.9: Model dvojvláknové aplikace .NET 
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Obr. 1.10: Model trojvláknové aplikace .NET 

 

Poznámka: Není určitě pochyb o tom, že vícevláknové programování nabízí 

efektivní metodiku pro vhodné dávkování zatížení aplikace. Celkovou tíhu lze 

rozložit na více vláken, a přestože bude aplikace na jednom vlákně 

uskutečňovat výpočetně náročnou operaci, druhé vlákno bude permanentně čilé 

vůči pokynům uživatele. Všichni tedy budou spokojeni: programátor bude 

spokojeně žít s vědomím, že aplikace pracuje svižně, zatímco uživatel si nebude vědět vynachválit 

skvělé reakční časy aplikace, a to i ve chvílích, kdy se ona bude zabývat formátovou konverzí 700 

MB videosouboru.  

 

Když začínající programátoři zjistí, že něco takového jako vlákna vůbec existuje, propadnou pocitu, 

že vlákna jsou řešením na všechny potíže. Neubrání se nutkání psát aplikace s desítkami vláken a 

přitom riskují stabilitu aplikace a zbytečně plýtvají systémovými zdroji. Aby mohlo prostředí CLR 

pracovat s více vlákny, o každém vláknu si ukládá určité informace (jako například kontext, podle 

něhož lze monitorovat, kde procesor ukončil exekuci kódu v předcházející relaci – to je potřebné 

proto, aby procesor věděl, s jakým kódem má pokračovat). Kromě toho, vícevláknové 

programování je mnohem náročnější než práce s jedním vláknem. Vývojáři musí psát kód tak, aby 

nedošlo ke vzniku nepříjemných situací. Ty na sebe nenechají dlouho čekat zejména tehdy, 

používá-li více vláken sdílené zdroje. Přístup ke zdrojům musí být řízen synchronizačními primitivy, 

neboť jinak by mohla aplikace vykazovat podezřelé chování, anebo se zcela zhroutit.    

 

Jakmile je do primární aplikační domény umístěno primární programové vlákno, dochází 

k vyhledání vstupního bodu aplikace .NET a k překladu MSIL kódu pomocí JIT kompilátoru. 

Přeložený kód, nyní již ve své nativní formě, je napumpován do primárního programového 

vlákna a podroben přímé exekuci. Jak již víte, zkompilované MSIL instrukce jsou odloženy do 

dynamické paměti pro pozdější využití.  
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Prostředí CLR řídí běh aplikací .NET – počínaje tvorbou výchozí aplikační domény a 

programového vlákna a JIT kompilací konče. Tento výčet ovšem není úplný. CLR toho pro 

vaši aplikaci dělá mnohem víc. Ještě před aktivací JITteru dochází ke kontrole, zda spouštěná 

aplikace .NET odpovídá požadavkům nastavení bezpečnostní politiky. Administrátor může 

stanovit taková bezpečnostní pravidla, která podle potřeb omezí operace, jež mohou aplikace 

.NET na daném počítači vykonávat (dokonce je možné zcela zabránit tomu, aby byly řízené 

aplikace vůbec spouštěny). Implicitně se lokální řízené aplikace těší plné důvěře 

(bezpečnostní profil Full Trust), takže jejich spouštění je povoleno. Pokud ale CLR odhalí 

porušení bezpečnostních zásad, zabrání dalšímu běhu aplikace tím, že ji neprodleně ukončí.  

 

CLR dále nařizuje JIT kompilátoru, aby prováděl verifikaci MSIL kódu ještě před jeho 

překladem. Smyslem verifikačního procesu je zjistit, zda kód neprovádí nepovolené akce, 

kupříkladu, zda se nepokouší přistupovat k paměťovým lokacím, k nimž nemá oprávnění. 

Verifikační algoritmus analyzuje předmětný kód a na základě zjištěných výsledků jej zařazuje 

do jedné z těchto skupin:  

 

 neplatný kód, 

 platný kód,  

 typově bezpečný kód,  

 verifikovaný kód.  

   

Neplatný kód je takový MSIL kód, který JIT kompilátor nedokáže převést do nativní formy. 

Jestliže taková překážka nestojí JITteru v cestě, prohlásí kód za platný. Platný řízený kód je 

napsaný podle gramatických pravidel jazyka MSIL, nicméně může obsahovat jisté 

nebezpečné prvky (jako například užití ukazatelové aritmetiky). Na dalším stupínku se 

nachází typově bezpečný MSIL kód – za takový je pokládán kód, jenž nepřipouští nebezpečné 

techniky a pracuje s datovými typy jenom schváleným způsobem. Typově bezpečný MSIL 

kód, který projde kontrolou verifikačního algoritmu, je považován za verifikovaný. 

Verifikační algoritmus se kromě jiného snaží odhalit, zda někde v MSIL kódu nedochází 

k vzniku záludných chyb, jako je přetečení nebo podtečení vyrovnávacích pamětí (bufferů). 

Algoritmus dále ověřuje, zda jsou správně inicializovány objekty a zda řádně funguje 

mechanismus ošetřování chybových výjimek. Relace mezi popsanými úrovněmi bezpečnosti 

MSIL kódu je vizuálně znázorněna na obr. 1.11. 
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Obr. 1.11: Korelace mezi úrovněmi bezpečnosti MSIL kódu 

 

CLR odpovídá rovněž za validaci typových metadat, o nichž se více dozvíte v následující 

podkapitole. Validace zjišťuje, zda nejsou typová metadata poškozená a zda jsou kompletní. 

Jak se záhy naučíte, typová metadata jsou společně s jazykem MSIL nesmírně důležitou 

součástí každého sestavení aplikace .NET.   

 

Výčet služeb, jež virtuální exekuční systém CLR poskytuje aplikaci .NET, není stále u konce. 

Vyjma toho, že CLR udržuje v chodu celou tu mašinerii složenou z primární aplikační domény 

a primárního programového vlákna, garantuje také automatickou správu paměti. 

Samočinnou správu paměti zajišťuje paměťový správce, jehož originální název zní Garbage 

Collector (GC). Správce paměti je novinkou pro programátory v jazyce C++, neboť v nativním 

prostředí nic podobného neexistovalo. Když jste v jazyce C++ založili objekt, místo jeho 

alokace mohlo být různé. Objekt jste mohli vytvořit v automatické paměti (v zásobníku), ve 

statické paměti, nebo též v dynamické paměti (v haldě).  

 

Životní cykly objektů vytvořených na zásobníku byly spravovány automaticky, bez jakékoliv 

intervence ze strany programátora. Jednoduše, když se dotyčná proměnná, zapouzdřující 

objekt, dostala mimo svůj obor platnosti, byl aktivován destruktor objektu, a vzápětí byl 

objekt zlikvidován. V případě, že byl objekt dynamicky zkonstruován na haldě, bylo jej nutné 

explicitně dealokovat (uvolnění objektu již nebylo automatické). Jestliže programátor 

zapomněl objekt z haldy odstranit, ten na haldě zůstával, a to i tehdy, když již vývojář 

neplánoval využívat jeho služby. Tato situace vedla ke vzniku nepříjemné chyby, která je 

v informatice známá jako paměťový únik. Možná jste se setkali s aplikací, která po svém 
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spuštění bezdůvodně absorbovala čím dál tím víc operační paměti. Tak právě taková aplikace 

by mohla posloužit jako ukázkový příklad softwaru, jenž trpí vznikem rozsáhlých 

paměťových úniků.  

 

Ti z vás, kteří pracovali v jazyce C++, vědí, že objekt je dynamicky založen operátorem new. 

Instanciační příkaz s operátorem new zabezpečí přidělení paměťového prostoru v haldě, 

konstrukci objektu a jeho inicializaci (pomocí konstruktoru). Není-li více objekt potřeba, 

uvolníme jej za asistence operátoru delete. Operátory new a delete jsou standardní součástí 

jazykové specifikace C++ a model jejich užití by vám zkušení programátoři odrecitovali 

zpaměti. Naneštěstí, i letitým vývojářům v C++ se stane, že opomenou jednou vytvořený 

objekt v příhodném časovém okamžiku zrušit.  

 

Správce paměti prostředí CLR udělá vše proto, aby k podobným situacím v jazyce C++/CLI 

nedocházelo. Všechny řízené objekty jsou umísťovány do řízené haldy, což je oblast paměti 

aplikace .NET, kterou neustále monitoruje správce paměti. Garbage Collector sleduje řízenou 

haldu a analyzuje, zda se zdejší objekty ještě používají. Dojde-li správce paměti na základě 

inteligentního algoritmu k závěru, že jistý objekt již není z programového kódu dosažitelný, 

pak jej považuje za nepotřebný. Samozřejmě neexistuje žádný pádný důvod pro to, aby 

neužitečný objekt i nadále zabíral drahocenné místo v řízené haldě. Správce paměti proto 

zabezpečí jeho finalizaci, což znamená, že odstraní objekt z paměti a obnoví tak paměťový 

prostor, jenž objekt doposud okupoval.  

 

V jazyce C++/CLI, podobně jako v jazycích Visual Basic a C#, není nutné řízené objekty 

explicitně dealokovat, neboť tuto práci zastoupí správce paměti. Výborné je, že správce 

paměti se dovede vypořádat rovněž s takzvanými kruhovými referencemi, o nichž mluvíme 

tehdy, jestliže se jeden objekt odkazuje na druhý a druhý zase zpátky na první. V těchto 

situacích je docela těžké určit, který objekt uvolnit dřív (zejména když je objektů celá 

skupina).  

 

Jako všechno na světě, také správce paměti má jisté nevýhody. Zřejmě nejčastěji je mu 

vytýkána nedeterministická povaha finalizace objektů. Jednodušeji řečeno, programátor neví 

exaktně stanovit moment, kdy dojde k uvolnění objektu z řízené haldy. Ačkoliv správce 

paměti ručí za to, že všechny nepotřebné (neboli mrtvé) objekty budou odstraněny, již nic 

neříká o tom, kdy se tak stane. Vývojáři, kteří přicházejí do prostředí .NET z jazyka C++, tuto 

informaci přijímají jenom s nelibostí. Naopak, programátoři migrující z Javy jsou na 

automatickou správu paměti zvyklí, takže pro ty je Garbage Collector známým přítelem.  
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Když jste v jazyce C++ použili ve spojení s ukazatelovou proměnnou operátor delete, cílový 

objekt na haldě byl okamžitě zrušen. O tuto přesnost jste sice v prostředí CLR ochuzeni, 

ovšem proti „línosti“ správce paměti lze bojovat. Bázová knihovna tříd obsahuje prostředky, 

jejichž pomocí můžete správci paměti nařídit, aby paměťový úklid uskutečnil okamžitě a ne 

až tehdy, když se mu bude chtít. Také je možné objekt naprogramovat tak, aby bylo možné 

s ním asociovaná zdroje uvolnit kdykoliv během jeho života.    

 

Ještě bychom připojili jednu poznámku: V jazyce C++/CLI smí programátoři míchat řízený a 

neřízený (nativní) programový kód. V souvislosti se správcem paměti je nutno mít na zřeteli 

fakt, že tento softwarový stroj hlídá pouze objekty řízených tříd. Založíte-li objekt nativní 

třídy, ten bude alokován na nativní haldě a jste to vy, ne správce paměti, kdo je odpovědný za 

dealokaci tohoto objektu.         

 

 

1.6 Sestavení aplikace .NET a jeho architektura  
 

Sestavení (angl. assembly) je pojmenování pro množinu spřízněných souborů, mezi nimiž 

existuje vzájemné propojení a které jsou pro potřeby správy, verzování a distribuce 

považovány za jednu logickou jednotku. Mluvíme-li o sestavení aplikace .NET, pak máme na 

mysli veškeré součásti, z nichž je daná aplikace složena. Sestavení obvykle pozůstává z těchto 

komponent: 

 

 Manifest. Každé sestavení musí obsahovat svůj manifest, poněvadž manifest 

charakterizuje sestavení a přesně vymezuje jeho interní strukturu. Zjednodušeně lze 

říct, že manifest je něco jako seznam položek, který vám říká, co do sestavení vaší 

aplikace .NET patří. V manifestu naleznete následující informace: 

 

o Název sestavení. 

o Seznam souborů, které tvoří sestavení (i s jejich kryptografickými heši). 

o Seznam exportovaných a importovaných sestavení a datových typů. 

o Číselnou identifikaci verze sestavení ve tvaru: 

HlavníČíslo.VedlejšíČíslo.ČísloSestavení.ČísloRevize. 

o Textovou identifikaci kultury sestavení (například „en-US“).  

 

Na každé sestavení připadá právě jeden manifest.  
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 MSIL kód. Není žádným tajemstvím, že zdrojový kód aplikací .NET je z vyšších 

programovacích jazyků (C++/CLI, C#, Visual Basic) překládán do instrukcí 

mezijazyka MSIL. Všechna kvanta řízeného kódu jsou uskladněna v řízeném modulu, 

případně ve více řízených modulech.  

 

 Typová metadata. Metadata jsou „data o datech“ a typová metadata jsou „data o 

datových typech“. Typová metadata popisují všechny datové typy, které aplikace 

.NET při své práci používá. Aplikace si tak nese informace o datových typech s sebou, 

což je velice důležité z hlediska správy a přenositelnosti. Programy běžící pod křídly 

platformy .NET Framework 3.5 tak již nejsou závislé na externích typových 

knihovnách, s nimiž jsme se hojně střetávaly zejména při programování s COM 

komponentami. S typovými metadaty lze v realitu proměnit také reflexi, která vám 

dovoluje dynamicky (tedy za běhu aplikace) získávat informace o přítomných 

datových typech. S využitím reflexe mohou programátoři přeskenovat typová 

metadata, najít požadovaný typ, třeba třídu, a vypsat seznam metod, jež tato třída 

definuje. Kromě toho je možné dynamicky založit instanci takovéto třídy a zavolat 

kýženou metodu – ano, triky podobného ražení nejsou v .NET prostředí nijak 

výjimečné.   

 

 Nativní instrukce x86 pro inicializaci prostředí CLR. Přestože je virtuální 

exekuční systém CLR jádrem řízené exekuce aplikace .NET, nejde o službu, která by 

v operačním systému neustále běžela. Proto je nutné CLR před zpracováním kódu 

řízené aplikace vždy nastartovat a korektně inicializovat. Tento úkol plní zavaděč 

(angl. loader), jenž při této příležitosti používá „startovací“ fragment nativního kódu, 

který musí být v sestavení aplikace .NET přítomen. Jestliže bude jádro (nebo alespoň 

jeho část) operačního systému podporovat přímou řízenou exekuci, nebudou nativní 

startovací instrukce více potřebné. Aktuální situace je ovšem jiná, a proto se 

s porcemi ryzího x86 kódu budeme v sestaveních ještě nějakou dobu potýkat.   

 

 Aplikační zdroje. Vaši aplikaci mohou provázet různé doplňkové soubory se zdroji. 

Za zdroje jsou považovány například bitové mapy s uživatelskou grafikou, ikony, 

soubory elektronické dokumentace a jakékoliv jiné součásti, které tvoří nedílnou 

součást aplikace.  

 

Základním kritériem pro diferenciaci sestavení aplikací .NET je skutečnost, zda poskytují své 

služby jednomu nebo více klientům. Standardní nastavení je takové, že sestavení slouží 

pouze vaší aplikaci .NET a nikomu jinému. Toto sestavení označujeme jako soukromé. Po 
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pravdě, když vytvoříte řízenou aplikaci, kompilátor se spojovacím programem zabezpečí 

vytvoření soukromého sestavení. Pro přímo spustitelné soubory (.exe) aplikací .NET je 

soukromé sestavení zcela vyhovujícím řešením. S jazykem C++/CLI se však můžete směle 

pustit také do vývoje dynamicky propojených knihoven čili knihoven DLL. Ovšem pozor! 

.NET verze těchto knihoven se svou stavbou úplně odlišují od nativních knihoven DLL, které 

jste znali. Poněvadž dynamické knihovny slouží širšímu okruhu aplikací, nelze je 

reprezentovat privátními sestaveními. Místo toho musí být řízené knihovny DLL vytvářeny 

jako sdílená sestavení. Abychom ze soukromého sestavení udělali sestavení sdílené, musíme 

jej opatřit kryptografickým klíčem. Tento klíč nám pomůže vygenerovat chytrý prográmek 

s názvem .NET Framework Strong Name Utility, jenž se dodává společně s .NET Framework 

SDK. Program se spouští buď z příkazové řádky nebo z integrovaného vývojového prostředí 

Visual Studia 2008. Výsledkem je přidělený kryptografický klíč, jenž je uložen v souboru 

s příponou .snk. 

 

Zatímco soukromé sestavení aplikace .NET je situováno v jedné složce, sdílená sestavení jsou 

instalována do takzvané mezipaměti sestavení GAC (Global Assembly Cache). Platforma .NET 

Framework 3.5 povoluje, aby na jednom počítači bylo přítomno několik verzí jedné aplikace 

.NET, knihovny DLL, nebo komponenty. Tato „side-by-side“ instalace nám dává zapomenout 

na dřívější hrůzu s peklem knihoven DLL a dělá z instalace aplikací a softwarových součástek 

zábavnou zkušenost. Řízené knihovny DLL jsou v naprosté většině případů dodávány ve 

formě sdílených sestavení, zaváděných přímo do GAC. Cílová aplikace se dovede domluvit se 

správnou knihovnou DLL za jakýchkoliv okolností, dokonce i tehdy, je-li na PC přítomno více 

verzí této knihovny.   

 

Sestavení aplikací .NET mohou být jednosouborové (výchozí konfigurace) nebo 

vícesouborové. Pokud je sestavení poskládáno z více souborů, v některém musí být přítomen 

manifest. Podle stylu zpracování můžeme sestavení dělit na statická a dynamická. Statická 

sestavení jsou uložena na fyzickém médiu (nejčastěji pevném disku) a jejich zpracování 

probíhá v operační paměti počítače. Na druhou stranu, dynamická sestavení jsou ukládána 

do RAM, kde jsou rovněž zpracována (posléze však mohou být uložena na fyzické médium). 

Další hledisko pro kategorizaci sestavení spočívá v uplatnění nomenklaturních zásad, jejichž 

přičiněním mluvíme o slabě a silně pojmenovaných sestaveních.  

 

Sestavení se slabým jménem není vybaveno kryptografickým klíčem ani digitálním podpisem 

a jako takové nemůže být nikdy instalované do GAC. Analogicky, silně pojmenované 

sestavení má vždy kryptografický klíč a může proto působit jako sdílené sestavení (smí být 

instalováno do GAC).  
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1.7 Jaké aplikace lze na platformě .NET Framework 3.5 vyvíjet?  
 

Než se člověk do něčeho pustí, obvykle touží vědět, jaký výsledek může ve finále očekávat. 

Dřív, než se rozhodnete pro koupi auta, budete patrně přemýšlet o několika modelech, jež 

připadají v úvahu. Po pečlivé analýze technických parametrů, zhodnocení designu, posouzení 

poměru cena/výkon a absolvovaní zkušební jízdy nakonec zvolíte ten, který nejlépe 

vystihuje vaše představy o správném automobilu. Proces vašeho rozhodování ovlivňují 

mnohé proměnlivé faktory, mezi nimiž také to, za jakého řidiče se považujete. Vyhovuje vám 

spíše konzervativní styl jízdy s důrazem na nízkou spotřebu, anebo jste sportovně založený 

dobrodruh, pro něhož je nejdůležitější vnímání rychlosti?  

 

Podobně ke svému řemeslu přistupují i vývojáři. Pakliže nemáte s platformou .NET 

Framework 3.5 doposud žádné zkušenosti, můžete se právem ptát, jaký typ softwaru budete 

moci s dostupnými nástroji vytvářet. Aniž bychom mířili vedle, můžeme vám sdělit, že ve 

spojení s .NET Frameworkem a .NET-kompatibilními jazyky můžete napsat doslova všechno. 

Filozofové možná budou namítat, že pojem „všechno“ není přesně vymezen. Pro pokoj duše 

tedy uvádíme seznam aplikací, které lze programovat pro platformu .NET Framework 3.5: 

 

 Standardní aplikace pro systém Windows s bohatým grafickým uživatelským 

rozhraním. 

 Knihovny tříd, ovládacích prvků a komponent. 

 Webové aplikace a XML webové služby postavené na technologii ASP.NET 3.5. 

 Služby systému Windows.  

 Konzolové aplikace (aplikace ovládané z příkazového řádku).  

 Software pro mobilní počítače se systémem Windows Mobile.  

 Databázové aplikace využívající technologii ADO.NET 3.5 a běžící nad Microsoft SQL 

Serverem 2008.  

 Počítačové hry s 3D počítačovou grafikou a prostorovým zvukem (s podporou 

rozhraní DirectX9 nebo DirectX10 a XNA Frameworkem). 

 Kancelářské informační systémy pracující ve spojení s aplikacemi sady Microsoft 

Office 2007.  

 Softwarové doplňky přímo integrovatelné do prostředí produktů Visual Studio 2008 

a Office 2007. 

 A mnohé další… 
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Pokud mají vývojáři po svém boku .NET Framework 3.5, jejich horizonty se znamenitě 

rozšiřují. Ano, je pravda, že knihovny užitečných funkcí jsme měli dávno předtím, než nějaký 

.NET Framework vůbec vnikl. Ostřílení a větrem ošlehaní vývojáři jistě zaloví v paměti 

chvilky, kdy se syntaktickým arzenálem jazyka C zdolávaly nástrahy džungle nativních 

rozhraní Win32 API. Pamětníci v jazyce C++ zavzpomínají na Microsoft Foundation Classes 

(MFC), populární to sbírku tříd, která představovala objektovou obálku ne zrovna dvakrát 

přívětivého Win32 API. Vývojáři ve Visual Basicu určitě nezapomenou na proprietární 

knihovnu funkcí určenou pouze pro tento jazyk.   

 

Ať už jsou vaše vzpomínky jakékoliv, s příchodem platformy .NET Framework 3.5 se 

dostáváte do „vyšší programátorské společnosti“. V té poznáte prostředí a nástroje, jež vám 

umožní naplno využít vaši kreativitu. Díky vysoké produktivitě práce se budete moci 

soustředit více na vyvíjený software a nebudete se muset mořit s komplikovanými 

technickými detaily. Ačkoliv byste mohli začít psát své první aplikace v kterémkoliv .NET-

kompatibilním jazyce, jako logický stupínek se pro programátory v jazycích C a C++ 

bezesporu jeví jazyk C++/CLI. Řízené C++ je v nové edici vybaveno výtečně po všech 

stránkách a dovolíme si tvrdit, že vás jistě nezklame.  

 

 

1.8 Visual C++ 2008 a Visual C++ 2008 Express: produkty, které 

umožňují psát aplikace pro platformu .NET Framework 3.5 v jazyce 

C++/CLI 
 

Programovací jazyk C++/CLI je implementován ve dvou hlavních softwarových produktech 

společnosti Microsoft. Jedná se o Visual C++ 2008 a Visual C++ 2008 Express. První Visual 

C++ 2008 je plnohodnotný nástroj určený v první řadě pro profesionální programátory. 

Visual C++ 2008 není dostupný jako samostatně prodejný software, takže si jej v obchodě 

nemůžete koupit. Dle obchodní strategie firmy Microsoft je Visual C++ 2008 součástí 

vývojářského prostředí Visual Studio 2008. Visual Studio 2008 představuje kolekci 

užitečných nástrojů, programů a pomůcek, které jsou dodávány ve dvou primárních 

sortimentních vyhotoveních: Visual Studio 2008 Standard a Visual Studio 2008 Professional.  

 

Verze s přídomkem Standard je zacílena na individuální programátory a 

vývojáře pracující v menších týmech. Naproti tomu, edice s emblémem 

Professional reprezentuje komplexní sadu náčiní těžkého kalibru, kterou 

nejlépe využijí vývojáři podílející se na vytváření složitých a 
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škálovatelných aplikací v středně velkých a velkých pracovních kolektivech. Pro úplnost 

dodejme, že vývojářské týmy mají možnost investovat rovněž do řešení Visual Studio 2008 

Team System, jehož pomocí mohou řídit životní cykly vyvíjených aplikací. Produktová řada 

Team System je poskládána z produktů, které mapují vývojářské role týmových pracovníků. 

Pro analytiky a softwarové architekty je určena verze Visual Studio 2008 Team Edition for 

Software Architects. Podkutí programátoři se pak mohou zaměřit na edici Visual Studio 2008 

Team Edition for Software Developers. Testeři, tedy osoby, jež pečují o kvalitu vyvíjeného 

softwaru, mohou pracovat s vyhotovením Visual Studio 2008 Team Edition for Software 

Testers. Konečně, novinkou pro databázové programátory a správce datových zdrojů, je 

Visual Studio 2008 Team Edition for Database Professionals.  

 

Visual Studio 2008 Standard a Visual Studio 2008 Professional jsou ryze komerční produkty 

a pořizovací náklady spojené s jejich zakoupením nejsou zrovna malé. Ve skutečnosti se 

verze Standard prodává v maloobchodním prodeji za asi 9 000 Kč, zatímco edice 

Professional je dvojnásobně dražší. Přirozeně, pro začínající programátory, studenty 

počítačových věd či fanoušky budování softwaru je takováto vstupní investice mnohdy nad 

jejich síly. Jelikož tito uživatelé tvoří znatelnou část „vývojářského koláče“, rozhodla se 

společnost Microsoft, že pro ně připraví speciální, zjednodušenou (někdy se s oblibou říká 

odlehčenou) variantu „velkých“ nástrojů určených pro profíky. Na svět se tak dostalo 

portfolio produktů s nálepkou Express:  

 

 Visual Basic 2008 Express, 

 Visual C# 2008 Express, 

 Visual C++ 2008 Express,  

 Visual Web Developer 2008 Express. 

 

Naším favoritem se pochopitelně stane Visual C++ 2008 Express, který disponuje veškerými 

předpoklady pro tvorbu aplikací .NET v jazyce C++/CLI. Ve skutečnosti můžete Visual C++ 

2008 Express použít rovněž k programování nativních aplikací v jazycích C a C++. Tato kniha 

společně s uvedeným softwarem je tak vše, co potřebujete pro to, abyste se naučili 

programovat v jazyce C++/CLI!  

 

Ačkoliv se v naší knize primárně zaměřujeme na začínající a neprofesionální programátory, 

to samozřejmě neznamená, že si ji nemohou přečíst také jejich zkušenější kolegové. Právě 

naopak – jste-li vlastníky Visual Studia 2008 Standard nebo Professional a rádi byste se blíže 

seznámili s tvorbou řízených aplikací v jazyce C++/CLI, pak vás rádi uvítáme v našem klubu! 
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1.9 Rozdíly mezi produkty Visual C++ 2008 a Visual C++ 2008 Express 
 

Poněvadž byly oba nástroje projektovány s odlišnou filosofií, existuje mezi nimi několik 

zásadních rozdílů. Jedno však mají společné: implementují úplnou jazykovou specifikaci pro 

C++/CLI. To tedy znamená, že i v expresním vyhotovení Visual C++ 2008 můžete využívat 

plné znění gramatiky jazyka C++/CLI jakožto i veškeré inovované syntaktické konstrukce, jež 

C++/CLI uvádí. To je výhodné zejména pro začínající programátory a nováčky, kteří se tímto 

způsobem mohou naučit nový programovací jazyk, aniž by museli utrácet velké peníze za 

Visual C++ 2008 Standard nebo Professional. Druhým společným rysem je skutečnost, že 

software, který pomocí Visual C++ 2008 Express vyvinete, můžete upotřebit ke komerčnímu 

použití. Řečeno jinak, zhotovené aplikace se mohou stát předmětem prodeje na softwarovém 

trhu. Toto je od minulosti veliký posun kupředu, obzvláště když uvážíme, že mnohé 

programátorské prostředky, které bylo možné získat zdarma, nic podobného neumožňovaly.  

 

Nyní ukážeme, o jaké funkce a programové rysy je Visual C++ 2008 Express ve srovnání se 

svým vyspělejším sourozencem ochuzen. V žádném případě tímto ovšem nechceme naznačit, 

že by Visual C++ 2008 Express byl snad málo výkonný, neúměrně funkčně okleštěný, nebo 

dokonce nepoužitelný pro seriózní vývoj aplikací .NET. Kdepak, nic takového. Jenom se 

domníváme, že čtenáře bude zajímat, jak si oba produkty vedou vedle sebe. Je totiž možné, že 

když se dobře seznámíte s Visual C++ 2008 Express, budete chtít přesedlat na plně 

vybavenou verzi tohoto vývojářského nástroje. Na tom přece není nic špatného, sami známe 

mnoho programátorů, kteří tuto přirozenou cestu podstoupili.     

 

Začněme sdělením, že expresní edice Visual C++ 2008 je určena pouze pro tvorbu 32bitových 

aplikací. Je to proto, že v produktu je vestavěný dvaatřicetibitový kompilátor. Vývojáře, kteří 

plánují programovat software pro 64bitové procesory (založené na architektuře x64), si 

budou muset opatřit Visual Studio 2008 Professional.  

 

Ve Visual C++ 2008 jsou integrovány překladače pro tři programovací jazyky: C, C++ a 

C++/CLI. Ačkoliv v tomto směru má Visual C++ 2008 Express totožnou výbavu, citelně je 

redukován okruh knihoven, s nimiž dovede kooperovat. Aplikace napsané v jazyce C si musí 

vystačit se standardní knihovnou funkcí CRT (C Runtime Library), zatímco programy 

připravené v C++ mohou těžit ze standardní knihovny jazyka C++ (Standard C++ Library) a 

standardní knihovny šablon STL (Standard Template Library). Software, jenž navrhnete 

v jazyce C++/CLI, se zase bude domlouvat s bázovou knihovnou tříd FCL platformy Microsoft 

.NET Framework 3.5.  
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Dobrá, co nám tedy v Express verzi schází? Programátoři se musejí chtě nechtě vypořádat 

s absencí knihoven MFC (Microsoft Foundation Classes) a ATL (Active Template Library). 

Tím pádem je znemožněn objektový vývoj nativních „okenních“ aplikací v jazyce C++.   

 

Pokračujme integrovaným vývojovým prostředím IDE (Integrated Development 

Environment). Oba adepti nabízejí grafické IDE, i když musíme uznat, že vývojové prostředí 

Visual C++ 2008 Express je přece jenom přímočařejší. Nicméně tato vlastnost nesmí být 

chápana v negativním smyslu, nýbrž právě naopak. Začínající vývojáři totiž oceňují spíše 

jednoduché a přehledné prostředí, v němž jsou seskupeny pouze pro ně důležité nástroje a 

položky. Zatímco tedy z pohledu nováčků platí známé rčení „méně je někdy více“, pokročilí 

vývojáři mají daleko větší nároky. Ti přímo jásají, když je IDE naplněné až k prasknutí 

funkcemi od výmyslu světa.    

 

Visual C++ 2008 Express umí ladit nativní a řízené aplikace pouze lokálně. Program pro 

dálkové ladění softwaru není do tohoto produktu zabudován (můžeme jej najít ve Visual C++ 

2008 Professional).  

 

Pomocí Visual C++ 2008 Express můžete vyvíjet databázové aplikace, které pracují nad SQL 

Serverem 2008 Express. Ačkoliv je Express verze schopna navázat kontakt s datovými 

objekty, chybí jí podpora datového návrháře (pro vizuální práci s datovými zdroji).  

 

Pro úplnost dodejme, že Visual C++ 2008 Express neovládá ani všechny ty super funkce, 

k nimž patří: 

 

 statická analýza kódu,  

 dynamická analýza kódu, 

 analýza pokrytí kódu,  

 profilování kódu,  

 optimalizace POGO (Profile Guided Optimization). 
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1.10 Představení integrovaného vývojového prostředí Visual C++ 2008 

Express 
 

Nyní nadešel čas, abychom si představili integrované vývojové prostředí produktu Visual 

C++ 2008 Express. Po prvním spuštění se před vámi rozprostře IDE, jehož součásti 

dokumentuje obr. 1.12. 

 

 
Obr. 1.12: Vzhled integrovaného vývojového prostředí 

Visual C++ 2008 Express po prvním spuštění 

 

Jestliže na displeji svého počítače vidíte jiné rozvržení vývojového prostředí produktu Visual 

C++ 2008 Express, je možné, že s programem již někdo pracoval a upravil si jej k obrazu 

svému. To je pochopitelně možné, poněvadž IDE je výborně konfigurovatelné, takže každý 

vývojář si jej může modifikovat zcela podle svých potřeb. Nicméně, v dalším výkladu se 

držíme takové podoby vývojového prostředí, jaká je znázorněna na obr. 1.12. Proto vám 

doporučujeme, abyste vzhled IDE obnovili do původní podoby.  
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To uděláte následovně: 

 

1. Otevřete nabídku Tools a klepněte na položku Import and Export Settings…. 

 

2. Jako mávnutím kouzelného proutku se zjeví průvodce Import and Export Settings 

Wizard. Průvodce se vás ptá, co chcete udělat. Odpovězte mu vybráním položky 

Reset all settings a stisknutím tlačítka Next.  

 

3. Ve druhém kroku se průvodce zajímá, zda byste rádi uložili aktuální konfiguraci 

integrovaného vývojového prostředí do souboru s příponou *.vssettings. Kontrujte 

selekcí volby No, just reset settings, overwriting my current settings.  

 

4. Aktivujte tlačítko Finish. Jakmile tak učiníte, IDE se automaticky nakonfiguruje do 

takové podoby, v jaké je zobrazeno na obr. 1.12.  

 

Program je tvořen hlavním oknem, které je rozděleno na několik samostatných regionů. Pod 

titulkovým pruhem se nachází lišta s nabídkami, které obsahují příkazy, jimiž můžete řídit 

svou práci ve vývojovém prostředí. Pod nabídkami je situován panel se standardními 

nástroji, jejichž pomocí můžete zakládat nové projekty, otevírat nebo ukládat soubory, a 

provádět spoustu dalších manipulačních akcí. Zcela největší porci hlavního okna zabírá 

úvodní stránka Start Page, která představuje vašeho prvního pomocníka, se kterým se po 

spuštění Visual C++ 2008 Express setkáte. Na úvodní stránce jsou roztroušeny čtyři 

informační ostrůvky s názvy Recent Projects, Getting Started, Visual C++ Express  

Headlines a MSDN: Visual C++ Express Edition.  

 

Poznámka: V pořadí třetí zmíněný ostrůvek (Visual C++ Express Headlines) 

není na obr. 1.12 vidět, poněvadž je překrytý oknem Code Definition Window. 

Pokud chcete zvětšit zobrazovací plochu úvodní stránky Start Page, můžete 

okno Code Definition Window srolovat. To provedete klepnutím na tlačítko 

s ikonou připínáčku ( ) v titulkovém pruhu okna Code Definition Window. 

Samozřejmě, stejného účinku dosáhnete rovněž použitím vertikálního posuvníku. 

 

Ostrůvek Recent Projects nakládá se seznamem posledně otevřených projektů pro Visual 

C++ 2008 Express. Jelikož jsme zatím žádný projekt nevytvořili a ani neotevřeli, je seznam 

logicky prázdný. Pod seznamem se nacházejí dvě hypertextová návěstí pro otevření 

existujícího projektu (Open Project) a založení nového projektu (Create Project). Nemějte 

obavy, už nebude trvat dlouho, než vytvoříte svůj první projekt v jazyce C++/CLI. Nyní se 
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však přesuňme na druhý informační ostrůvek, jenž si svojí pozici hájí podél pravé strany 

úvodní stránky Start Page.  

 

Pro vývojáře je tento ostrůvek bránou do universa .NET, neboť jim v přehledné struktuře 

umožňuje prohlížet nejčerstvější zprávy z dění kolem produktu Visual C++ 2008 Express. 

Jste-li připojeni k Internetu, v titulkovém pruhu ostrůvku se bude vyjímat text MSDN: Visual 

C++ Express Edition. Hlavní plocha pak bude vyčleněna zprávám z RSS kanálů, díky nimž se 

bleskově dovíte, čímpak právě žijí vývojářské komunity sdružené kolem Visual C++. Při 

pohlédnutí na obr. 1.12 uvidíte, že ostrůvek je doslova zahlcen různými zprávami. Titulek 

každé zprávy je hypertextovým odkazem – když na něj klepnete, uvnitř Visual C++ 2008 

Express se otevře integrovaný webový prohlížeč, který vás zavede na příslušnou webovou 

stránku. Tímto postupem mohou vývojáři následovat jakoukoliv informační zprávu, která je 

zaujme.    

 

Pokud v době spuštění Visual C++ 2008 Express není aktivní připojení k celosvětové síti, pak 

bude mít informační ostrůvek titulek Visual C++ Developer News a namísto RSS zpráv vám 

program sdělí, že pokus o stažení zpráv z dálkového serveru nebyl úspěšný.  

 

Poznámka: Z tohoto pravidla existuje výjimka, kterou objevíte při budoucích 

spuštěních Visual C++ 2008 Express. Při každém úspěšném připojení k RSS 

kanálům si program zapamatuje seznam přenesených informačních zpráv. Ten 

vám poté nabídne při budoucích spuštěních, a to i tehdy, jestliže nebude aktivní 

připojení k síti WWW.    

 

Tip: Podle „výrobního“ nastavení se Visual C++ 2008 Express připojuje 

k informačnímu kanálu společnosti Microsoft (z něhož následně odebírá RSS 

zprávy). Při aktivním spojení s Internetem program každých 60 minut kontroluje, 

zda nebyl na webu uveřejněn nový obsah. Máte-li chuť, můžete se přihlásit 

k jinému informačnímu kanálu a rovněž si můžete podle svého pozměnit časový 

interval pro monitorování aktuálního obsahu. Postupujte takto: V integrovaném vývojovém prostředí 

otevřete nabídku Tools a klepněte na poslední položku Options…. Pod primárním uzlem 

Environment vyhledejte položku Startup. Jakmile na ni klepnete, objeví se informace o kanálu se 

zprávami (textové pole Start Page news channel) a časovým intervalem pro aktualizaci 

(zatrhávací pole Download content every společně s číselníkem minutes). Provedené změny 

potvrďte stisknutím tlačítka OK.     

 

Třetímu informačnímu ostrůvku v titulku svítí text Getting Started. Ostrůvek vám nabízí 

hypertextové soubory, jež jsou mapovány na odpovídající témata elektronické dokumentace 
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MSDN Express Library. Vyjma toho vám pomůže se stažením sady Microsoft Platform SDK, 

anebo vás spojí s komunitou vývojářů a programátorů v jazyce C++/CLI.  

 

Poslední informační ostrůvek s návěstím Visual C++ Express Headlines obsahuje 

„nejdůležitější informaci dne“. Zpravidla se jedná o atraktivní nabídku, nebo pozvánku do 

soutěže. Kupříkladu v době psaní tohoto textu byla v ostrůvku uvedena upoutávka, která 

vybízela uživatele ke zhlédnutí videí o testovací verzi Visual Studia 2010.  

 

Domníváme se, že smysl úvodní stránky jsme vysvětlili více než dostatečně, a tudíž můžeme 

na naší první exkurzi po integrovaném vývojovém prostředí udělat další krok. Nalevo od 

úvodní stránky je umístěno okno Solution Explorer. Solution Explorer působí jako 

průzkumník řešení. V této funkci má přehled o všech součástech, z nich se vaše řešení skládá.  

 

V této souvislosti bychom rádi objasnili sémantický rozdíl mezi termíny „řešení“ a „projekt“. 

Projekt je základní jednotkou, kterou lze spravovat. Řešení má širší ponětí, poněvadž 

reprezentuje logický kontejner, jenž je schopen pojmout jeden anebo více samostatných 

projektů. Přestože za běžných okolností budeme pracovat pouze s jedním projektem, mohou 

se vyskytnout situace, kdy budeme chtít do našeho řešení přidat další projekt. Uveďme 

názornou ukázku: jedním projektem může být aplikace s grafickým uživatelským rozhraním, 

zatímco druhým projektem bude knihovna DLL, jenž bude s aplikací spolupracovat. Ladění 

projektů seskupených v řešení je snazší, než kdyby byly tyto projekty řízeny jako dvě 

samostatné jednotky. Vizuální symbiózu mezi řešením s jedním a více projekty uvádíme na 

obrazcích 1.13 a 1.14. 

 
Obr. 1.13: Řešení obsahující jeden projekt 
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Obr. 1.14: Řešení se dvěma projekty 

 

Obdélníkový region v dolní části integrovaného vývojového prostředí alokuje okno Code 

Definition Window. Toto okno nebudeme potřebovat, takže jej můžete buďto srolovat ( ), 

nebo rovnou zavřít ( ). Přejete-li si maximalizovat prostor pro úvodní stránku Start Page, 

můžete klepnutím na ikonu připínáčku srolovat rovněž okno Solution Explorer. Když je 

okno srolováno, je viditelné pouze jeho „ouško“ čili záložka. Srolované okno můžete kdykoliv 

obnovit do jeho výchozí podoby tak, že kurzorem myši najedete na uvedenou záložku. Pro 

opětovné „přišpendlení“ okna klepněte na ikonu uvolněného připínáčku ( ).    

 

 

1.11 Vytváříme první aplikaci .NET v jazyce C++/CLI 
 

Říkáte, že už se nemůžete dočkat chvíle, kdy vytvoříte svou první aplikaci v jazyce C++/CLI? 

Děkujeme vám za projevenou trpělivost a jsme rádi, že můžeme prohlásit: „Jdeme na to, 

vážení přátelé!“ 

 

Visual C++ 2008 Express před vás předkládá více způsobů, jak založit nový projekt řízené 

aplikace. Zřejmě nejpřístupnější variantou je využití dovedností úvodní stránky Start Page. 

Hned první informační ostrůvek Recent Projects totiž obsahuje položku Create Project. Po 

klepnutí na tuto položku se objeví dialog pro založení nového projektu (obr. 1.15).  
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Obr. 1.15: Dialogové okno pro založení nového projektu 

 

V okně New Project zaměřte svou pozornost na stromovou strukturu pod návěstím Project 

types. Pod uzlem Visual C++ jsou umístěny tři položky: CLR, Win32 a General. Jelikož je 

naším cílem vývoj aplikací .NET v jazyce C++/CLI, vybereme možnost CLR. V seznamu 

Templates se záhy zpřístupní projektové šablony pro vývoj řízených aplikací. Projektovou 

šablonu si můžete představit jako základní model aplikačního projektu. Když použijete 

projektovou šablonu, Visual C++ 2008 Express automaticky navrhne skelet nového projektu, 

vygeneruje potřebné soubory, opatří je implicitním zdrojovým kódem a připraví vše tak, 

abyste mohli okamžitě začít s dalšími pracemi. Stěžejní výhoda použití projektových šablon 

tkví v předpřipravené funkcionalitě, jíž tyto šablony oplývají. Díky tomu se nemusíte trápit 

s rutinními činnostmi, nýbrž se můžete neprodleně vrhnout na vlastní tvůrčí práci.  

 

Podrobnější informace o projektových šablonách, jež jsou určeny pro vývoj řízených aplikací, 

shrnuje tab. 1.1. 
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Tab. 1.1: Projektové šablony pro vývoj  aplikací .NET 

Ikona šablony Název šablony Popis 

 

Class Library 
(Knihovna tříd) 

Knihovna tříd slouží pro přípravu 
kolekce tříd a komponent, které 
mohou být opětovně využívány 
a sdíleny jinými řízenými aplikacemi. 
Programový kód tříd je 
kompilátorem jazyka C++/CLI 
převeden do formy MSIL kódu, jenž 
je následně uložen do sestavení 
aplikace .NET. Sestavení má podobu 
souboru s extenzí DLL, jedná se tedy 
o dynamicky linkovanou knihovnu.  

 

CLR Console Application 
(Konzolová aplikace .NET) 

Konzolová aplikace s prostým 
textovým výstupem, bez grafického 
uživatelského rozhraní. Konzolová 
aplikace běží v příkazovém řádku a 
vzhledem se nijak výrazně neliší od 
programů, které znáte z dob systému 
MS-DOS. Nejvýraznějším omezením 
konzolové aplikace je její čistě 
textový výstup. Aplikace nedokáže 
zobrazovat grafiku, veškerá 
komunikace s uživatelem je 
realizována na báze textových znaků, 
které jsou čteny ze vstupního a 
odesílány do výstupního datového 
proudu. 

 

Windows Forms 
Application 

(Aplikace .NET s grafickým 
uživatelským rozhraním) 

Standardní formulářová aplikace 
s bohatým grafickým uživatelským 
rozhraním (Graphics User Interface, 
GUI). Pod pojmem formulář 
rozumíme dialogové okno aplikace. 
Pomocí této šablony můžete 
programovat vzhledem podobné 
aplikace jako je Microsoft Word nebo 
Microsoft Excel.   
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Když jste si dali tu práci a dobře prozkoumali sadu projektových šablon v okně New Project, 

patrně jste zaregistrovali, že nám jedna ve výčtu chybí. Ano, je to skutečně tak. Dosavadní 

trojici doplňuje ještě další šablona s názvem Empty Project, která zakládá prázdný projekt. 

Prázdný projekt neobsahuje žádné soubory, reference, ani jakékoliv další součásti. Při použití 

šablony Empty Project sice Visual C++ 2008 Express vytvoří základní projektovou 

strukturu, no všechny ostatní úkony již svěří do rukou programátora.  

 

Ačkoliv se v této knize věnujeme programování aplikací pro platformu Microsoft .NET 

Framework 3.5, nechceme nijak zastírat fakt, že programu Visual C++ 2008 Express nedělá 

žádné větší potíže ani vývoj nativních konzolových aplikací v jazycích C a C++. Tento typ 

softwaru založíte pomocí projektové šablony Win32 Console Application. Cestu k šabloně 

najdete takto: v dialogu New Project klepněte ve stromové struktuře Project types na 

položku Win32. V seznamu Templates se nyní nachází zmíněná šablona, kterou blíže 

rozebíráme v tab. 1.2.  

 

Tip: Konzolové aplikace, ať už řízené nebo nativní, jsou vhodným prostředkem 

pro studium základů programovacího jazyka a algoritmizace. Programy běžící 

v konzolovém okně jsou určeny pouze k realizaci standardní vstupně-výstupní 

komunikace, která je vedena ve formě textových znaků. Ona jednoduchost je 

však největší devizou konzolových aplikací, neboť programátor se nemusí 

zabývat stavbou grafického uživatelského prostředí. Místo toho se může raději plně koncentrovat 

na pochopení základních principů vybraného programovacího jazyka a kýžené oblasti 

algoritmizace. Kupříkladu, na většině vysokých škol se při výuce programování začíná se stavbou 

konzolových aplikací. Na další stupeň, v němž je zpravidla vysvětlována tvorba formulářových 

aplikací, se přechází až poté, co studenti absolvují všechny přednášky a cvičení základního kurzu.  

 

Tab. 1.2: Projektová šablona pro vývoj nativních aplikací 

Ikona šablony Název šablony Popis 

 

Win32 Console 
Application 

(Nativní konzolová 
aplikace pro systém 

Windows) 

Konzolová aplikace běží v prostředí 
příkazového řádku. Jako taková není 
nijak spojena s virtuální exekučním 
systémem CLR a vůbec s řízeným 
prostředím. Vytvořenou konzolovou 
aplikaci můžete přenést a okamžitě 
používat i na těch počítačích, které 
nejsou vybaveny sadou .NET 
Framework 3.5.  
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Na začátku jsme vzpomenuli, že nový projekt lze založit více způsoby. Vedle informačního 

ostrůvku máte na výběr další tři možnosti: 

 

1. Založení nového projektu pomocí nabídky File. 

2. Založení nového projektu pomocí klávesové zkratky. 

3. Založení nového projektu pomocí tlačítka New Project na standardním panelu 

nástrojů.  

 

Projeďme si všechny eventuality pěkně popořádku: 

 

 Pro vytvoření nového projektu můžete využít nabídku File. Když ji rozvinete, 

ukážete na položku New a pak klepnete na položku Project…, objeví se známý 

dialog New Project.  

 

 Stejný cíl, ovšem s mnohem větší rychlostí, dosáhnete, když na panelu s nástroji 

stisknete tlačítko New Project ( ).  

 

 Patříte-li mezi příznivce klávesových zkratek, vyřídíte založení nového projektu 

„trojhmatem“ CTRL+SHIFT+N.  

 

V naší úvodní ukázce se dozvíte, jak krok za krokem založit novou konzolovou aplikaci .NET. 

V dialogu New Project proto zvolte projektovou šablonu CLR Console Application a do 

textového pole Name zapište název pro vaši první aplikaci. My použijeme název 

PrvniAplikace. Povšimněte si, že jak vpisujete název aplikace do textového pole Name, 

Visual C++ 2008 Express automaticky vyplňuje rovněž obsah textového pole Solution Name. 

Program pro vás vytvoří nové řešení, do kterého vloží jeden (právě zakládaný) projekt.  

 

V případě, že je aktivní volba Create directory for solution, bude pro řešení vytvořena nová 

složka. Přesnou cestu, determinující pozici projektu na pevném disku, nám sdělí otevírací 

seznam Location. Jak vidíte, řešení s projektem bude v našem případě uloženo do složky 

Users\<Jméno uživatele>\Documents\Visual Studio 2008\Projects na disku C. Sem jsou 

ukládána všechna řešení s projekty, které založíte. Může se stát, že vám implicitně vybraná 

složka nebude vyhovovat. Je-li tomu tak, klepněte na tlačítko Browse a sdělte Visual C++ 

2008 Express umístění požadované složky, do níž bude uschováno řešení s vaším projektem. 
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Poznámka: Vzhled dialogu New Project, s nímž jsme se doposud potýkali, 

může vypadat také jinak. A to tehdy, pokud aktivujete příkaz pro vytvoření 

nového projektu v souvislosti s řešením, které již jeden projekt obsahuje. V této 

situaci bude okno New Project rozšířeno o další otevírací seznam s názvem 

Solution, jehož pomocí budete moci vyjádřit svůj požadavek na přidání projektu 

do stávajícího řešení. I když to není zrovna náš případ, možná se někdy dostanete do situace, kdy 

se vám tato informace bude hodit. Kdybyste tedy chtěli nový projekt přidat do již existujícího řešení, 

vybrali byste ze seznamu Solution položku Add to Solution. Výběr uvedené položky způsobí 

dočasnou deaktivaci textového pole Solution Name a zatrhávacího pole Create directory for 

solution. To je ovšem v pořádku, poněvadž přidáváte projekt do „živého“ řešení, které již svým 

adresářem disponuje.    

 

Inu, je čas synchronizace – v této chvíli by mělo vaše dialogové okno New Project vypadat 

tak, jako jeho dvojče zachycené na obr. 1.16.  

 

 
Obr. 1.16: Dialog New Project se zadanými požadavky 

na zakládanou konzolovou aplikaci .NET 

 

Je všechno OK? Výborně, teďka už jenom klepněte na tlačítko OK. V následujících okamžicích 

se odehraje řetězec událostí. Visual C++ 2008 Express na základě dodaných informací vytvoří 
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nové řešení, do kterého uloží nový projekt konzolové aplikace pro platformu .NET 

Framework 3.5. Vyjma toho zformuje všechny důležité projektové soubory a uloží je do 

sestaveného projektu. Rovněž vygeneruje startovací zdrojový kód, na němž budete moci při 

svých programátorských experimentech stavět. Nakonec otevře hlavní soubor se zdrojovým 

kódem a jeho obsah zobrazí v editoru zdrojového kódu (obr. 1.17).  

 

 
Obr. 1.17: Podoba vývojového prostředí Visual C++ 2008 Express  

po vytvoření projektu konzolové aplikace .NET 

 

O tom, že nový projekt konzolové aplikace je zapouzdřen do řešení, nám podává velice pěkný 

důkaz Solution Explorer. Zde jasně vidíme, že Visual C++ 2008 Express zkonstruoval nové 

řešení, jehož název se shoduje s názvem aplikačního projektu. Podíváme-li se blíže na 

stromovou strukturu v okně Solution Explorer, spatříme tři uzly, jež odpovídají třem typům 

vygenerovaných souborů: jedná se o hlavičkové soubory (uzel Header Files), soubory 

s aplikačními zdroji (Resource Files) a zdrojové soubory, též známé jako soubory se 

zdrojovým kódem (uzel Source Files). Z našeho pohledu je nejvýznamnější hlavní zdrojový 

soubor PrvniAplikace.cpp, jehož obsah je k vidění v editoru zdrojového kódu.  
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V integrovaném vývojovém prostředí Visual C++ 2008 Express může být současně 

otevřených několik souborů. Každý soubor má své okno společně se záložkou, v níž je 

zapsáno jeho jméno. Po vytvoření projektu konzolové aplikace byl otevřen soubor 

PrvniAplikace.cpp, který získal zaměření a odsunul původně otevřené okno úvodní stránky 

Start Page na vedlejší pozici (obr. 1.18).  

 

 
Obr. 1.18: IDE Visual C++ 2008 Express a záložkový systém řízení přístupu 

k paralelně otevřeným souborům 

 

Budete-li se chtít přepnout na jiný soubor otevřený v IDE, jednoduše najedete kurzorem 

myši na jeho záložku a výběr potvrdíte levým tlačítkem myši. Jestliže chcete, můžete si tento 

postup vyzkoušet: klepněte na „ouško“ Start Page a ihned se přesunete na úvodní stránku. 

Záložkový systém je uživatelsky velice přívětivý, a tak není divu, že si našel cestu rovněž do 

dalších produktů z rodiny Visual Studio 2008 Express Editions. Opustíme-li svět 

vývojářského softwaru, pak se se záložkami můžete setkat také ve webovém prohlížeči 

Internet Explorer 8.  

 

Vraťme se však k aktuálně otevřenému souboru PrvniAplikace.cpp. Jako první zjišťujeme, že 

název souboru je odvozen od názvu projektu naší konzolové aplikace. Tato pojmenovací 

konvence odráží běžnou praxi, podle které Visual C++ 2008 Express přisuzuje názvy hlavním 

zdrojovým souborům aplikací .NET.    

 

Zdrojové soubory jazyka C++/CLI mají třípísmennou koncovku .cpp a v tomto ohledu jsou 

k nerozeznání od standardních (nativních) zdrojových souborů jazyka C++. Zatímco ale C++ 

je nativní jazyk, C++/CLI je určeno pro platformu .NET Framework 3.5, z čehož vyplývají jiné 

zásady pro psaní programového kódu. V souborovém prohlížeči systému Windows jsou 

soubory se zdrojovým kódem jazyků C++ a C++/CLI označeny identickou ikonou, v níž svítí 

modrá formulka C++.  

 

Například ikona souboru PrvniAplikace.cpp má v prohlížeči podobu uvedenou na obr. 1.19. 
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Obr. 1.19: Ikona zdrojového souboru s kódem jazyka C++/CLI  

v souborovém prohlížeči systému Windows 

 

Na následujících řádcích vám podrobně vysvětlíme, cože se to vlastně ve zdrojovém souboru 

PrvniAplikace.cpp nachází. Teď byste mohli říci: „Jasně, vždyť je to kód jazyka C++/CLI!“. 
Zajisté, máte samozřejmě pravdu, ovšem jeho význam je prozatím opředen rouškem 

tajemství. To se ihned změní… 

 

Abyste nemuseli listovat zpátky, uvádíme ještě jednou předmětný zdrojový kód jazyka 

C++/CLI, jenž je obsažen v hlavním zdrojovém souboru: 

 
// PrvniAplikace.cpp : main project file. 

 

#include "stdafx.h" 

 

using namespace System; 

 

int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    Console::WriteLine(L"Hello World"); 

    return 0; 

}    

 

Na prvním řádku vidíme dvě lomítka (//), která v jazyce C++/CLI představují lexikální 

symbol pro komentář. Veškerý text, jenž následuje za symbolem //, je považován za 

komentář. Pod pojmem komentář chápeme v programátorském světě informační text, jenž 

blíže vysvětluje, ozřejmuje, nebo podává výklad důležitých partií zdrojového kódu. Psaní 

komentářů je skvělou metodou, jak si udržet přehled o vytvořeném zdrojovém kódu. Možná 

si říkáte, že když jednou napíšete svůj kód, budete mu rozumět již navždy. Kvitujeme vaše 

sebevědomí, no bohužel při praktickém nasazení je takovýto přístup velice zrádný a nebáli 

bychom se říci, že zcela nepoužitelný.  

 

Abychom význam komentářů při psaní zdrojového kódu lépe ilustrovali, pomůžeme si 

příkladem. Představte si, že jste členem vývojářského týmu, který je složen z dvaceti 

programátorů. Je docela běžné, že mezi vaše pracovní povinnosti bude patřit modifikace 
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zdrojového kódu, jejž byl napsán některým z vašich kolegů. Pokud nebude kolegův kód 

důsledně komentován, je více než pravděpodobné, že zjistíte následující skutečnosti: 

 

 Cizí zdrojový kód není tak srozumitelný jako ten váš.  

 Abyste pochopili, co kód ve skutečnosti dělá, musíte vynaložit dodatečnou porci času 

a úsilí. 

 Váš spolupracovník má jiný styl psaní kódu než vy, takže si na něj musíte nejprve 

zvyknout.  

 Když chcete, aby byly kýžené modifikace adekvátně zavedeny, musíte porozumět 

tomu, jak funguje celý kód a ne pouze jeho část.  

 

Fakt, že význam zdrojového kódu jiného člena vývojářské skupiny vám není okamžitě jasný, 

ještě nemusí znamenat, že je zapsaný špatně. V programování snad více než kde jinde platí 

přísloví, že „jiní lidé myslí jinak“.  

 

Poznámka: Dalším skvělým atributem programování je, že v této duševně 

náročné abstraktní tvořivé činnosti můžete ke stejným cílům dospět použitím 

různých metod a postupů. Tato přirozená variabilita eliminuje existenci „právě 

jednoho správného řešení“, což je koneckonců na vývoji softwaru právě to 

krásné.  

 

Význam komentářů oceníte nejenom při studiu cizích fragmentů zdrojového kódu, ale také 

tehdy, budete-li se vracet ke svému kódu po uplynutí nějakého času. Možná se vám to bude 

zdát neuvěřitelné, no nejeden vývojář si při pohledu na svůj starší kód říká, jak něco 

takového vůbec mohl napsat.  

 

Zapracování komentářů do zdrojového kódu vám v každém případě vřele doporučujeme. 

Komentář, jenž je uveden symbolem //, je jednořádkový komentář. To znamená, že text, 

který zapíšete za dvojici lomítek, bude považován za komentář, až dokud nebude dosaženo 

konce řádku. Jazyk C++/CLI, podobně jako jazyky C a  C++, podporuje rovněž víceřádkový 

komentář, jenž vypadá takto: 

 
/*   

    Tento komentář  

    se rozprostírá  

    na třech řádcích.  

*/ 
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Víceřádkový komentář je umístěn mezi dvěma symboly: /* a */. Jde o párové symboly, které 

musejí být použity vždy společně. Všechno, co se mezi zmíněnými symboly nachází, je 

považováno za komentář. Samozřejmě, jeden víceřádkový komentář můžete substituovat 

několika po sobě následujícími jednořádkovými komentáři. Kupříkladu, dřívější třířádkový 

komentář bychom mohli zapsat také v této podobě: 

 
//  Tento komentář  

//  se rozprostírá  

//  na třech řádcích.  

 

Editor barevně odlišuje jednotlivé části zdrojového kódu. Informační text tvořící komentář je 

implicitně malován zelenou barvou. 

 

Vygenerovaný komentář 

 
// PrvniAplikace.cpp : main project file. 

 

nám říká, že soubor PrvniAplikace.cpp je hlavním souborem založené konzolové aplikace 

.NET.  

 

Na druhém řádku je zapsaná direktiva preprocesoru #include, která zavádí odkaz na 

hlavičkový soubor s názvem stdafx.h: 

 
#include "stdafx.h" 

 

Programátoři znalí jazyků C a C++ vědí, že hlavičkové soubory jsou určeny k deklaracím tříd, 

struktur, funkcí a také k definicím konstant. Hlavičkové soubory mají extenzi .h, čím se liší od 

běžných (implementačních) zdrojových souborů (s koncovou .c v jazyce C a .cpp v jazyce 

C++). Při programování v C++/CLI se s hlavičkovými soubory rovněž setkáte.  

 

Uvedená direktiva #include je jednou z direktiv preprocesoru, jimiž jazyk C++/CLI oplývá. 

V obecném měřítku jsou direktivy směrnicemi pro preprocesor: #include kupříkladu 

nařizuje, aby byl do aktuálního zdrojového souboru nakopírován obsah odkazového 

hlavičkového souboru. Preprocesor vykonává doplnění a přeuspořádání zdrojového kódu 

ještě předtím, než bude tento kód analyzován kompilátorem a přeložen.  
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Řádek 
 
#include "stdafx.h" 

 

tedy znamená, že hlavní zdrojový soubor PrvniAplikace.cpp se odkazuje na hlavičkový 

soubor stdafx.h. Při zpracování kódu preprocesorem bude obsah dotyčného hlavičkového 

souboru importován přesně na to místo, na němž se nachází direktiva #include. Pokud 

chcete, můžete si obsah hlavičkového souboru stdafx.h prohlédnout. Přitom máte dvě 

možnosti, jak to provést: Buď klepněte na řádek s direktivou #include pravým tlačítkem 

myši a z místní nabídky vyberete příkaz Open Document „stdafx.h“, nebo v okně Solution 

Explorer poklepete na položku stdafx.h ve složce Header Files. Ať tak či onak, Visual C++ 

2008 Express otevře obsah hlavičkového souboru stdafx.h v editoru zdrojového kódu (obr. 

1.20). 

 

 
Obr. 1.20: Obsah hlavičkového souboru stdafx.h v editoru zdrojového kódu 

 

Zcela podle očekávání obdržel hlavičkový soubor nové okno se záložkou, takže v tomto 

momentě jsou na horizontálním pruhu záložek přítomna již tři „ouška“. Uvnitř stdafx.h se 

nacházejí komentáře a další direktiva preprocesoru #pragma once. Tato direktiva říká, že 

kód hlavičkového souboru bude zpracován pouze jednou (tím je eliminována možnost 
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vícenásobného zpracování souboru). Jak se dočteme z posledního komentáře, soubor 

stdafx.h slouží jako kontejner, do něhož lze vkládat odkazy na další spřízněné hlavičkové 

soubory. Pokud bychom pracovali s jinými soubory s extenzí .h, mohli bychom do souboru 

stdafx.h vložit direktivy #include, jimiž bychom cílové hlavičkové soubory zařadili do 

aplikačního projektu. Jestliže se rozhodnete vložit do souboru stdafx.h direktivy #include 

pro další hlavičkové soubory, mělo by jít o takové hlavičkové soubory, které jsou stabilní a 

jejichž obsah se často nemění. Je to proto, že hlavičkový soubor stdafx.h používá Visual C++ 

2008 Express pro vytvoření takzvaného předkompilovaného hlavičkového souboru. Jméno 

tohoto předkompilovaného hlavičkového souboru je stejné jako jméno projektu aplikace 

.NET, ovšem souborová přípona je jiná (.pch, což je zkratka pro precompiled header file).  

 

Předkompilovat je možné nejenom hlavičkové soubory, ale také zdrojové soubory s kódem 

jazyka C++/CLI. Výhoda předkompilace souborů spočívá v tom, že tyto soubory jsou 

překládány (kompilovány) pouze jednou, a to při prvním sestavení aplikace.  

 

Upozornění: Termín „sestavení aplikace“ je synonymem pro souhrn 

pracovních činností, jež musejí být vykonány v zájmu vybudování 

spustitelného (.exe) souboru aplikace (nebo také souboru .dll při stavbě 

dynamicky linkované knihovny DLL). Sestavení aplikace má v tomto kontextu 

jiný význam než sestavení aplikace .NET (assembly), které tvoří základní 

softwarovou jednotku pro správu, zabezpečení, verzování a distribuci.  

 

Při příštích sestaveních se pak již předkompilované soubory opětovně nepřekládají – nemělo 

by to vůbec žádný smysl, poněvadž k dispozici jsou již přeložené verze těchto souborů. 

Vzhledem k tomu, že Visual C++ 2008 Express nemusí ztrácet čas rekompilací již 

přeložených souborů, okamžitě použije jejich přeložené verze. To je mnohem rychlejší a 

elegantnější způsob řízení procesu sestavení aplikace.  

 

Přepněte se nyní zpátky do okna se souborem PrvniAplikace.cpp, budeme totiž pokračovat 

v exkurzi zdrojového kódu. Čeká nás řádek s tímto kódem: 

 
using namespace System; 

 

Jazyk C++/CLI umožňuje programátorům pracovat se jmennými prostory. Jmenný prostor, 

nebo také prostor jmen (angl. namespace), představuje deklarativní region, v němž jsou 

umístěny funkčně příbuzné entity. Ve jmenném prostoru se mohou nacházet deklarace 

datových typů, funkcí a konstant, které jsou zaměřeny na řešení jisté vyhraněné 

problematiky. Kupříkladu bychom mohli mít jmenný prostor PocitacovaGrafika, v němž by 
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byly uskladněny funkce pro realizaci grafických transformací s rastrovými daty uloženými 

v bitových mapách. Zjednodušeně můžeme o prostorech jmen mluvit jako o složkách, v níž se 

nacházejí „spřátelené“ softwarové součástky.  

 

Bázová knihovna tříd obsahuje ohromnou hierarchii jmenných prostorů. Ze všech těchto 

prostorů jmen se jeden těší mimořádnému postavení. Jedná se o kořenový jmenný prostor 

System.  

 

Direktiva using vkládá referenci na kořenový jmenný prostor System. Tím dochází 

k zavedení, respektive k bezvýhradnému zpřístupnění všech entit, jež pobývají ve jmenném 

prostoru System. Už vás slyšíme, jak se ptáte, k čemu je to dobré. Jako cokoliv, také import 

jmenného prostoru má své výhody. Jelikož dochází ke zpřístupnění všeho uvnitř prostoru 

jmen, programátoři nemusí pro dosažení kýžené entity zapisovat její kvalifikovaný název.  

 

Kvalifikovaný název entity je tvořen ze tří lexikálních částí, které lze zapsat takto: 
 

jmennyProstor::Entita 

 

První část je tvořena názvem jmenného prostoru. Druhou část formuje rozlišovací operátor, 

jehož syntaktickým symbolem je dvojice dvojbodek (::). Někdy se rozlišovacímu operátoru 

říká také operátor rozlišení rozsahu platnosti, nebo mnohem výstižněji „čtyřbodka“. Poslední 

součástí je název cílové entity. Obměníme-li výše uvedené generické ztvárnění 

kvalifikovaného pojmenování jisté entity za skutečný příklad, můžeme se dopracovat 

k tomuto znění: 

 
System::Random 

 

System je kořenový jmenný prostor, čtyřbodka je rozlišovacím operátorem a Random je 

název třídy, která je ve jmenném prostoru System deklarována. Mimochodem, třída 

Random slouží ke generování pseudonáhodných celých čísel.  

 

Kvalifikovaný název není ve skutečnosti nic jiného než syntaktická reprezentace vazby mezi 

jmenným prostorem a entitou v něm uloženou. Operátor :: plní roli jakéhosi lepidla, které 

drží obě součástky pohromadě.  

 

Když rozebíráme direktivu using, měli bychom, i když letmo, vzpomenout také deklaraci 

using. Programátoři si direktivu a deklaraci using velice často pletou, a proto soudíme, že 
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bude dobré, když vám hned na začátku ukážeme, jak se věci mají. Nuže, začněme 

sémantickým rozdílem. Zatímco pomocí direktivy using lze importovat všechny entity 

z jistého jmenného prostoru, deklarace using dovede zavést právě jednu entitu z téhož 

jmenného prostoru. Direktiva a deklarace using se liší rovněž v syntaktickém ztvárnění. Zde 

jsou ukázky: 

 
// Direktiva using.  

using namespace System; 

 

// Deklarace using. 

using System::Random; 

 

První ukázka pracuje s direktivou using, což snadno poznáte podle klíčového slova 

namespace stojícího za klíčovým slovem using. Direktiva using obsahuje vždy název 

jmenného prostoru (zde System), jehož celý obsah bude importován. Na druhou stranu, 

deklarace using je charakteristická těmito znaky: 

 

1. Zápis deklarace using neobsahuje klíčové slovo namespace.  

2. V deklaraci using nejsou specifikovány celé jmenné prostory, ale konkrétní entity 

v těchto jmenných prostorech (zde je entitou třída Random a jmenným prostorem 

System).  

3. Deklarace using uvádí kvalifikovaný název cílové entity, který tvoří jmenný prostor, 

rozlišovací operátor a entita. Proto using System::Random;. 

 

Dále byste si měli pamatovat, že jak direktiva using, tak i deklarace using jsou v jazyce 

C++/CLI považovány za příkazy. Příkaz je v C++/CLI základní jednotka zdrojového kódu, 

která je zakončena středníkem. Pokud si promítneme dosud vysvětlený zdrojový kód  

 
// PrvniAplikace.cpp : main project file. 

 

#include "stdafx.h" 

 

using namespace System; 

 

tak vidíme, že ačkoliv direktiva using je příkazem, o direktivě #include to neplatí (její zápis 

není zakončen středníkem). Direktiva #include ani nemůže být příkazem, protože její 

zpracování má na starosti preprocesor a nikoliv kompilátor.  
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Naneštěstí, věci se začínají zamotávat, jakmile zjistíme, že existuje také direktiva 

preprocesoru #using. Ta je však platná pouze pro řízený kód jazyka C++/CLI, její použití 

v nativním C++ není možné. Direktiva #using importuje datové typy a jejich metadata ze 

sestavení aplikace .NET. Její všeobecná podoba je uvedena níže: 

 
#using <Sestavení1>   

 

 nebo  

 
#using "Sestavení1"   

 

Sestavením aplikace .NET může být spustitelný soubor (.exe), dynamicky linkovaná knihovna 

(.dll), samostatně působící řízený modul (.netmodule) nebo objektový soubor (.obj). Jestliže 

je naším úmyslem importovat typy ze systémového sestavení, pak dáváme přednost verzi s 

lomenými závorkami. Naopak, jde-li o uživatelské sestavení, používáme direktivu #using 

s dvojitými uvozovkami. Konkrétně import typů a metadata z knihovny DLL uložené 

v souboru System.dll, bychom provedli takto: 

 
#using <System.dll> 

  

Direktiva preprocesoru #using není příkazem jazyka C++/CLI, a proto není zakončena 

středníkem.      

 

 

1.12 Funkce main: vstupní bod konzolové aplikace .NET 
 

Funkce je nový termín, který je záhodno vysvětlit. V jazycích C, C++ a C++/CLI je za funkci 

považován syntaktický region, v němž je uložena určitá množina programových příkazů. 

Každá funkce má svou hlavičku a tělo, přičemž dříve zmíněné příkazy jsou zapisovány do těla 

funkce. Funkci je možné volat neboli aktivovat. Když je funkce zavolána, jsou provedeny 

všechny příkazy, které se nacházejí v jejím těle. Ačkoliv jedna řízená aplikace může 

seskupovat stovky různých funkcí, existuje jedna funkce, které je věnována speciální péče. Je 

to hlavní funkce s názvem main.    

 

Přicházíte-li z jazyků C/C++, je vám význam funkce main zřejmý. Pozice funkce main se 

nijak zásadně nemění ani v prostředí jazyka C++/CLI. Pořád se jedná o primární funkci, která 

představuje vstupní bod programu. Když spustíte konzolovou aplikaci .NET napsanou 
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v jazyce C++/CLI, bude nejprve vyhledán její vstupní bod, tedy funkce main. Funkce main 

řídí celý běh programu běžícího na platformě Microsoft .NET Framework 3.5. Každý přímo 

spustitelný program v sobě hlavní funkci main ukrývá. Přitom není směrodatné, zda 

výsledný .exe soubor vzešel z vývoje konzolové aplikace nebo aplikace s bohatým 

uživatelským rozhraním. S funkcí main se však nesetkáte u těch typů aplikací, které nelze 

explicitně spustit. Typickým příkladem jsou knihovny DLL. Dynamicky linkovanou knihovnu 

nemůžete spustit poklepáním na její ikonu v Průzkumníkovi systému Windows, poněvadž 

soubor s koncovkou .dll neobsahuje žádný přímo vykonatelný kód.  

 

Visual C++ 2008 Express pořídil pro založenou konzolovou aplikaci .NET hlavní funkci main 

v takovéto podobě: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    Console::WriteLine(L"Hello World"); 

    return 0; 

}    

 

Jste-li začínajícími programátory, zřejmě se vám zdrojový kód funkce main zdá příliš složitý. 

Abychom zahnali počáteční obavy, přejdeme bez zbytečných průtahů k jejímu objasnění.  

 

První řádek  

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

 

formuje hlavičku funkce main. Z hlavičky funkce main (a popravdě řečeno z hlavičky 

jakékoliv funkce) umíme vyčíst tyto důležité informace: 

 

1. Identifikátor funkce.  Identifikátorem funkce je její pojmenování čili název funkce. 

Pro názvy funkcí platí v jazyce C++/CLI určitá pravidla: 

 

a) Název funkce nesmí začínat číslicí. Třeba 1funkce je špatný název funkce, 

na který bude kompilátor reagovat generováním chybového hlášení.  

b) V názvu funkce se nesmí nacházet mezery.  

c) Pokud je název funkce tvořen více slovy, jsou všechna slova zapsána za 

sebou. Pro lepší přehlednost je přínosné, když jsou počáteční písmena slov 

zapsána velkými znaky abecedy. Funkce pojmenovaná dle těchto regulí by 

se mohla jmenovat MojeMalaFunkce. Někteří programátoři preferují 
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takzvanou „velbloudí“ notaci, podle níž je ve víceslovném názvu funkce 

první slovo psáno s malým začátečním písmenem, ovšem všechna ostatní 

slova jsou již psána s velkými začátečními písmeny. Funkci 

MojeMalaFunkce bychom podle velbloudí notace zapsali jako 

mojeMalaFunkce.   

d) Identifikátorem funkce nesmí být žádné klíčové slovo, které je rezervováno 

pro jazyk C++/CLI.  

 

2. Datový typ návratové hodnoty funkce. Již víte, že funkce je ohraničený blok 

příkazů, které jsou podrobeny exekuci pokaždé, když dojde k zavolání funkce. 

Funkce v jazycích C, C++ a C++/CLI mohou po splnění svého úkolu vracet volajícímu 

kódu jistou hodnotu. Této hodnotě se říká návratová hodnota funkce. Počítače 

dovedou pracovat s mnoha různými hodnotami, jako jsou celá čísla, desetinná čísla 

s jednoduchou nebo dvojitou přesností, textové znaky, ukazatele a jiné. Charakter 

uvedených hodnot determinuje datový typ. Jako každá hodnota, také návratová 

hodnota funkce má svůj datový typ. Podle něho vývojáři vědí, jakou hodnotu bude 

funkce po vykonání všech příkazů vracet. Funkce main v jazyce C++/CLI disponuje 

návratovou hodnotou celočíselného typu int. Jak si blíže povíme ve druhé části této 

knihy, typ int je primitivním hodnotovým typem jazyka C++/CLI a jako takový je 

určen pro reprezentaci 32bitových celočíselných hodnot. Datový typ návratové 

hodnoty funkce se uvádí před názvem (identifikátorem) funkce. Funkce ale nemusejí 

vždy pracovat s návratovou hodnotou. Nedisponuje-li funkce návratovou hodnotou, 

pak se před její identifikátor zapisuje klíčové slovo void.  

 

3. Seznam formálních parametrů. Za názvem funkce jsou vždy zapsány kulaté 

závorky, které mohou být: 

 

a) prázdné – pokud funkce nedefinuje žádné formální parametry, 

b) naplněné formálními parametry.  

 

Do výkladu formálních parametrů se nebudeme nyní pouštět. Nejde zrovna o 

triviální problematiku programování v jazyce C++/CLI, a proto uděláme dobře, když 

si ji odložíme na později. Pro tuto chvíli stačí, když budete vědět, že funkce main 

pracuje s jedním formálním parametrem, jehož prostřednictvím lze přistupovat 

k argumentům příkazové řádky. Konzolová aplikace .NET smí být naprogramována 

tak, aby pracovala s informacemi, které ji předá uživatel při spuštění. Tyto informace 

pokládáme za argumenty, které mohou vhodným způsobem řídit běh aplikace.   
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To, co leží pod hlavičkou funkce main 

 
{ 

    Console::WriteLine(L"Hello World"); 

    return 0; 

}    

 

se nazývá tělo funkce. Jak si můžete všimnout, tělo funkce je uloženo v bloku, jenž je vymezen 

složenými závorkami ({}). První složená závorka ({) otevírá tělo funkce, zatímco druhá 

složená závorka (}) tělo funkce uzavírá. Podle jejich významu se závorce { říká otevírací a 

závorce } uzavírací. Mezi složenými závorkami se nacházejí příkazy, které jsou provedeny po 

zavolání funkce main (a jak již víme, všechny příkazy jsou ukončeny středníkem).  

 

Při stavbě projektu naší konzolové aplikace .NET vložil Visual C++ 2008 Express do těla 

funkce main dva příkazy: 

 
    Console::WriteLine(L"Hello World"); 

    return 0; 

 

První příkaz vypisuje do konzolového okna textový řetězec „Hello World“. Textový řetězec, 

nebo také řetězcový literál, je série za sebou jdoucích textových znaků, které jsou zapsány 

mezi dvojitými uvozovkami. Jazyk C++/CLI pracuje s řízenými textovými řetězci, které jsou 

vytvářeny kombinací textových znaků sady Unicode. Unicode je mezinárodním standardem 

unifikovaná kolekce alfanumerických znaků, které slouží pro reprezentaci všech národních 

abeced. Interně jsou znaky sady Unicode reprezentovány 16bitovými celými čísly v intervalu 

<0, 65 535>, což celkem obnáší 65 536 různých číselných hodnot (216 = 65 536). Každý znak 

je ukládán s alokační kapacitou 2 bajty (tedy 16 bitů). Alokační kapacita říká, kolik 

paměťových jednotek je nutných pro úschovu textového znaku. Za předpokladu, že jedna 

paměťová jednotka odpovídá 1 B, můžeme snadno spočítat, že pro uložení jednoho 

textového znaku jsou zapotřebí 2 bajty.  

 

Textový řetězec, který se má objevit na výstupu, je odevzdán metodě WriteLine třídy 

Console. Ano, uznáváme, že ještě nejste v pozici, abychom vás zavalili pojmy jako třídy a 

metody. Nicméně abychom mohli vyložit smysl programu, musíme s jednou třídou a její 

metodou pracovat. Prozatím považujte metodu za něco jako dálkový ovladač. Když 

zmáčknete na ovladači knoflík, vykonáte jistou akci – zapnete svou televizi. Podobně, když 

zavoláte metodu, tato rovněž provede určitou činnost – v našem případě zobrazí text 

v konzolovém okně. Metoda WriteLine je ve skutečnosti statickou metodou, takže ji můžeme 



První seznámení s jazykem C++/CLI, platformou Microsoft .NET Framework 3.5  

a integrovaným vývojovým prostředím Visual C++ 2008 Express 

71 

 

zavolat přímo ve spojení s třídou Console (není nutné vytvářet instanci třídy). Spojení mezi 

třídou a metodou je vyjádřeno pomocí rozlišovacího operátoru (::). Poněvadž je v jazyce 

C++/CLI volání metody příkazem, na konci stojí středník.  

 

Upozornění: Textový řetězec „Hello World“ předchází prefix L. Tento prefix 

v jazyce C++ znamenal, že řetězec bude složen ze „širokých“ textových znaků 

standardu Unicode. Každý široký znak byl reprezentován primitivním datovým 

typem wchat_t a alokoval 2 bajty paměti. To byl citelný rozdíl vůči textovým 

řetězcům, jež byly složeny ze znaků sady ASCII. S takovými znaky jsme často 

pracovali zejména v jazyce C. Jeden ASCII znak zabíral pouhých 8 bitů (1 bajt), a tudíž tyto znaky 

nebyly použitelné pro vyjádření znaků všech národních abeced. Jednobajtové znaky byly v jazycích 

C a C++ ukládány v podobě datového typu char. V jazyce C++/CLI jsou textové znaky vždy 

přepojeny se sadou Unicode a jejich délka se vždy rovná šestnácti bitům. Proto můžeme prohlásit, 

že zmíněný prefix ve tvaru písmene L stojící před textovým řetězcem „Hello World“, je na tomto 

místě nadbytečný. Nic se nestane, když jej odstraníte. Dokonce vám to doporučujeme.  

 

Pokud chcete, můžete metodě WriteLine nabídnout jiný textový řetězec. To uděláte velmi 

jednoduše: prostě mezi uvozovky zapíšete svůj vlastní text. Ten smí být zapsán i 

s diakritikou, neboť čárky a háčky se v prostředí konzolové aplikace .NET zobrazují bez 

jakýchkoliv potíží. Upravená podoba příkazu volajícího metodu WriteLine by pak mohla být 

následující: 

 
    Console::WriteLine("Ahoj C++/CLI!"); 

  

Zbývá nám ještě poslední příkaz: 

 
    return 0; 

 

Při studiu hlavičky funkce main jsme si pověděli, že tato funkce bude vracet návratovou 

hodnotu celočíselného typu int. Vrácení hodnoty z funkce se v jazyce C++/CLI uskutečňuje 

příkazem return, za nímž je uvedena ta hodnota, která se má vrátit. Jak vidíme, za klíčovým 

slovem return se zachází nula, takže to je návratová hodnota funkce main. Ovšem kdo je 

příjemcem této návratové hodnoty? Jestliže by se jednalo o ordinární funkci, pak bychom 

odpověděli, že fragment kódu, který tuto funkci zavolal (to by mohla být dost dobře další 

funkce). To nás přivádí k další zajímavé otázce: Nuže, kdo volá funkci main? Poněvadž je 

main vstupním bodem programu, je aktivována virtuálním exekučním systémem CLR, který 

dohlíží na řízenou exekuci konzolové aplikace .NET. Návratová hodnota je tedy poskytnuta 

systému CLR, který ji nabídne operačnímu systému. Vycházejíc ze standardních konvencí, 
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nula znamená bezproblémové ukončení programu, zatímco jiné hodnoty symbolizují něco 

nedobrého.  

 

Kdybychom program nyní spustili, text v konzolovém okně by byl vykreslen tak rychle, že 

bychom jej ani nestačili pročíst. Aplikace by na nás po svém spuštění pouze „mrkla“ a 

ukončila by se. Jelikož bychom rádi pozdrželi zobrazení výstupu v konzolovém okně, vložíme 

do těla funkce main další řádek s novým příkazem. Ten umístíme mezi dosavadní dva řádky: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    Console::WriteLine("Ahoj C++/CLI!"); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Doplnili jsme příkaz, jenž volá metodu Read třídy Console. Metoda Read je určena ke čtení 

dalšího znaku ze standardního vstupního proudu. Po zobrazení pozdravu „Ahoj C++/CLI!“ se 

proto program jakoby zastaví, protože bude čekat na další znak, který zapíšeme pomocí 

klávesnice. Běh aplikace bude pokračovat až poté, co zadáme nějaký znak a stiskneme 

klávesu ENTER, anebo jednoduše zmáčkneme pouze ENTER samotný.   

 

Editor zdrojového kódu jazyka C++/CLI bedlivě sleduje vaši práci a kdykoliv je to nutné, 

přispěchá vám na pomoc s užitečnými pomocníky. Jedním z nejcennějších kutilů je senzitivní 

technologie IntelliSense. Ta pozoruje, jak zapisujete programový kód a je-li to možné, 

poskytuje vám návrhy, jak dále postupovat. Kupříkladu, když zapíšete do editoru název třídy 

Console společně s operátorem ::, IntelliSense zobrazí místní seznam se všemi členy třídy 

Console, které můžete v aktuálním kontextu použít (obr. 1.21).  
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Obr. 1.21: Senzitivní technologie IntelliSense vám účinně  

pomáhá s psaním zdrojového kódu jazyka C++/CLI 

 

Všechny položky seznamu jsou seřazeny podle abecedy. Naším cílem je metoda Read, kterou 

můžete v seznamu vyhledat pomocí vertikálního posuvníku. Mnohem rychleji se ovšem 

k metodě Read dostanete tak, že stisknete klávesu pro písmeno „r“. IntelliSense okamžitě 

prohledá seznam a převine jej na tu položku, jejíž název začíná uvedeným písmenem. Jak 

můžete vidět, nalezená položka přináleží metodě Read (obr. 1.22).  
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Obr. 1.22: IntelliSense úspěšně nachází metodu Read 

 

Ve spojení s nalezenou metodou Read přináší IntelliSense rovněž další informace. Ty jsou 

zality v bublinovém okně, které se vznáší napravo od seznamu s členy třídy Console. Ano, 

přesně tak, jde o to nevelké žluté okno. V bublinovém okně se dozvíme, že: 

 

 prototyp metody Read má podobu int System::Console::Read(), 

 metoda Read patří třídě Console,  

 třída Console je uložena v kořenovém jmenném prostoru System,  

 jmenný prostor System je uložen v sestavení mscorlib.dll.  

 

To je docela hezká porce údajů z tak malého okénka, nemyslíte?  

 

Název metody vložíte do kódu stisknutím klávesy TAB nebo ENTER (eventuelně můžete na 

položku Read poklepat levým tlačítkem myši).  

 

Po vyhledání metody Read vás ovšem IntelliSense neopouští. Jakmile zapíšete otevírací 

kulatou závorku za názvem metody, IntelliSense vykouzlí další bublinové okno, v němž se 

tentokrát nachází hlavička metody se stručnou nápovědou (obr. 1.23).  
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Obr. 1.23: IntelliSense zobrazuje nápovědu k metodě Read 

 

Z bubliny se můžeme dočíst, že metoda Read přečte následující znak ze standardního 

vstupního proudu dat. Výborně, to je přesně to, co chceme. Metoda Read nemá žádné 

formální parametry, a proto budou závorky za jejím identifikátorem prázdné. Zapíšeme tedy 

uzavírací kulatou závorku a doplníme středník, čímž volání metody převedeme na příkaz 

jazyka C++/CLI.  

 

Jak tak píšete zdrojový kód, začnete pozorovat, že editor je „živým“ organizmem. Aniž by vás 

obtěžoval, provádí na pozadí činnosti, které reflektují vaši práci. Když dojde k modifikaci 

obsahu zdrojového souboru (.cpp) od posledního uložení, editor zobrazí v záložce vedle 

názvu souboru malou hvězdičku. Tím vám sděluje, že dotyčný zdrojový soubor byl 

pozměněn (obr. 1.24).  

 

 
Obr. 1.24: Hvězdička v záložce svědčí o úpravě obsahu zdrojového souboru 
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Ve chvíli, kdy předmětný zdrojový soubor uložíte (nejrychleji pomocí klávesové zkratky 

CTRL+S), hvězdička zmizí. 

 

Přestože je hvězdička v záložce jistě milým upozorněním, říká nám pouze to, že obsah 

souboru byl upraven. Nedovíme se tak nic o tom, kterých řádků se provedená změna týká. 

Proto byl editor vybaven vertikálním pruhem, na kterém se žlutou barvou zvýrazňují ta 

místa, která doznala nějakých změn. Jestliže jste do editoru vložili nový řádek s příkazem 

aktivujícím metodu Read třídy Console, pak jste zanesli do zdrojového souboru změnu. 

Editor k nově přidanému řádku přikreslí žlutou čáru, čímž vám dává najevo, že tato lokace se 

od posledního uložení souboru .cpp změnila. Ikona 1 na obr. 1.25 se nachází po levé straně 

od zmíněné žluté linky. Ikonu jsme přidali proto, abyste měli představu, kde se linka nachází, 

i když v knize není příliš dobře viditelná.   

 

 
Obr. 1.25: Barevné znázornění modifikovaných partií zdrojového kódu 

 

Ona žlutá linka se promění na zelenou v okamžiku, kdy uložíte aktuální obsah souboru se 

zdrojovým kódem jazyka C++/CLI. 
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Tip: Visual C++ 2008 Express při správě kódu implicitně uplatňuje žlutě-

zelenou kompozici. Podobně se chovají rovněž Visual Basic 2008 Express a 

Visual C# 2008 Express. Je možné, že vás napadne otázka, zda lze tuto 

vestavěnou barevnou kombinaci změnit. Ano, je to samozřejmě možné. Veďte 

se prosím těmito instrukcemi: 

 

1. Otevřete nabídku Tools a vyberte položku Options….   

2. V dialogu Options klepněte na uzel Environment a pak na položku Fonts and Colors.  

3. Z otevíracího seznamu Show settings for vyberte položku Text Editor.  

4. Nyní zaměřte svou pozornost na seznam Display items, v němž vyhledejte položky Track 

Changes before save a Track Changes after save. První položka určuje, jakou barvou 

bude editor zvýrazňovat změny provedené před uložením souboru. Druhá položka pak 

nastavuje barvu pro pozměněné řádky kódu v již uloženém souboru.  

5. Požadovanou barvu můžete vybrat z otevíracího seznamu Item background. Nebude-li 

žádná z předem připravených barev odpovídat vašim představám, klepněte na tlačítko 

Custom… a namíchejte si barvu přesně podle své chuti.  

6. Změny potvrďte stisknutím tlačítka OK.  

 

Editor zdrojového kódu Visual C++ 2008 Express podporuje segmentaci různých fragmentů 

zdrojového kódu. Jeden takový fragment tvoří hlavní funkce main. Editor tento fragment 

označí za region a opatří jej uzlem ( ), díky kterému lze celé tělo funkce main srolovat. Na 

obrázcích 1.26 a 1.27 můžete vidět, jak vypadá hlavní funkce v původní a jak ve srolované 

podobě.  

 

 
Obr. 1.26: Funkce main ve standardní podobě 

 

 
Obr. 1.27: Funkce main ve srolovaném stavu 
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Když funkci sbalíme, bude viditelná pouze její hlavička, příkazy nacházející se v těle funkce 

neuvidíme. Srolování kódu funkcí je vhodnou pomůckou především tehdy, když jich máme 

před sebou několik desítek. Ty partie kódu, které nezbytně nepotřebujeme, můžeme tímto 

způsobem odfiltrovat, čímž v editoru zdrojového kódu získáme kýžený prostor. Klepnutím 

na uzel s tlačítkem plus ( ) lze kdykoliv rozbalit srolovaný blok kódu. Kromě toho můžete 

najet kurzorem myši na obdélník se třemi tečkami a požádat o zobrazení příkazů 

v bublinovém okně (obr. 1.28).  

 

 
Obr. 1.28: Bublinové okno s příkazy umístěnými v těle hlavní funkce main 

 

Tak, a máme to za sebou! Jestliže říkáte, že informace k vám proudily závratnou rychlostí, 

pak máte samozřejmě pravdu. Docela dobře si dokážeme představit, jak může být pro 

začínající vývojáře v jazyce C++/CLI těžké naučit se základy a ještě ke všemu chápat všechny 

ty souvislosti. Ovšem nebojte se, právě jste učinili svůj první krok do tajů jazyka C++/CLI a 

ačkoliv je toho před námi ještě hodně, vybrali jste se správným směrem.  

 

Abychom vyjasnili možné nejasnosti, pokusíme se vše shrnout. Když spustíte řízenou 

aplikaci, nastartuje se prostředí CLR, které identifikuje její vstupní bod. Vstupním bodem je u 

přímo spustitelných (.exe) programů napsaných v C++/CLI hlavní funkce main. Ze 

syntaktického hlediska je funkce main složena ze dvou částí: hlavičky a těla. Hlavička funkce 

obsahuje informace o jejím názvu, dále o tom, zda funkce disponuje nějakou návratovou 

hodnotou a konečně rovněž o tom, zda funkce definuje nějaké formální parametry či nikoliv. 

Za názvem funkce main se nacházejí závorky, v nichž je uveden jeden formální parametr 

sloužící pro práci s argumenty příkazové řádky. Tělo funkce main je uloženo v bloku, jenž je 

vytyčen složenými závorkami ({}). V těle funkce se nacházejí příkazy, které jsou zpracovány 

pokaždé, když je tato zavolána (to se děje při každém spuštění konzolové aplikace).  

 

Visual C++ 2008 Express umístil do těla funkce main dva příkazy. První zobrazuje text 

v konzolovém okně, k čemuž volá metodu WriteLine třídy Console. Další pomocí klíčového 

slova return vrací nulovou návratovou hodnotu, která ve spojení s funkcí main představuje 
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normální ukončení programu. Společně jsme do těla hlavní funkce zapsali nový příkaz, jenž 

volá metodu Read třídy Console. Díky tomu si budeme moci prohlédnout uvítací text 

zobrazený v okně konzolové aplikace.  

 

 

1.13 Sestavení konzolové aplikace .NET 
 

Proces sestavení aplikace lze dekomponovat na dva na sebe navazující podprocesy, jimiž 

jsou kompilace a spojování. Kompilaci čili překlad zdrojového kódu jazyka C++/CLI do formy 

instrukcí mezijazyka MSIL vykonává kompilátor.  

 

Kompilátor nejprve povolá do služby preprocesor, který do zdrojového souboru vloží obsahy 

odkazovaných hlavičkových souborů (připomeňme, že ty jsou zaváděny pomocí direktivy 

#include). Poté se ke slovu dostává kompilátor, jenž s předzpracovaným zdrojovým kódem 

provede několik typů analýz (lexikální, syntaktickou a sémantickou analýzu).  

 

Jestliže v některé fázi kompilátor objeví chybu, zaznamená si ji a nakonec zobrazí chybové 

hlášení. Nejčastěji se kompilátor potýká se syntaktickými chybami, které vznikají tehdy, 

splete-li se vývojář v názvu klíčového slova, příkazu nebo jazykové konstrukci.  

 

Pokud kompilátor není při své práci konfrontován s žádnou nalezenou chybou, převede 

zdrojový kód jazyka C++/CLI na MSIL kód. V závislosti na konfiguraci optimalizačních 

nastavení jsou ještě před generováním MSIL kódu realizovány úpravy zdrojového kódu 

v zájmu jeho optimalizace. Implicitně je ovšem optimalizace vypnuta, takže kompilátor 

vygeneruje MSIL kód, který umístí do objektového (.obj) souboru.  

 

Kompilátor vyprodukuje objektový soubor pro každý zdrojový soubor (.cpp). Když jsou 

objektové soubory na světě, na scénu vstupuje spojovací program (linker). Linker propojí 

všechny objektové soubory a vytvoří novou aplikaci s řízeným kódem. Řízený kód (MSIL) 

bude uložen do přímo spustitelného souboru s názvem PrvniAplikace.exe. 

 

Grafické vyjádření procesu sestavení aplikace .NET v jazyce C++/CLI přibližuje obr. 1.29. 
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Obr. 1.29: Sestavení řízené aplikace napsané v jazyce C++/CLI 

 

Pokyn k sestavení naší konzolové aplikace .NET vydáte stiskem klávesy F7. Stejného účinku 

dosáhnete, když otevřete nabídku Build a klepnete na položku Build Solution. 

 

Poznámka: Příkaz Build Solution uskutečňuje sestavení všech projektů, které 

patří do právě otevřeného řešení. V nabídce Build se vyskytuje ještě příkaz 

Build <Project>, kde <Project> představuje zástupný symbol pro název 

aktivního projektu. Příkaz Build <Project> zabezpečí sestavení jednoho 

projektu. Naše řešení disponuje pouze jedním projektem, takže ve skutečnosti je 

jedno, zda k sestavení aplikace použijeme příkaz Build Solution nebo Build PrvniAplikace.   

 

Ještě před zahájením sestavovacího procesu provede Visual C++ 2008 Express uložení všech 

projektových souborů. Postup sestavování konzolové aplikace .NET můžete sledovat pomocí 
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informačních zpráv, které jsou odesílány do okna Output. Okno Output je dokované při 

spodní straně integrovaného vývojového prostředí a automaticky se vysune při sestavování 

projektu. Obr. 1.30 znázorňuje obsah okna Output po provedení kompilace a spojování.   

 

 
Obr. 1.30: Monitorování sestavení aplikace .NET v okně Output 

 

Pokud vše proběhne v pořádku, v okně Output spatříte na posledním řádku tuto zprávu: 

 

========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ========== 

 

 

1.13.1 Co dělat, když se při kompilaci objeví chyba 

 

Objeví-li se místo toho zpráva: 

 

PrvniAplikace - 1 error(s), 0 warning(s) 

========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ========== 

 

pak se někde vyskytuje chyba.  

 

Ve výše uvedeném výstupu kompilátoru vidíme, že v kódu byla zjištěna pouze jedna chyba (1 

error). Nicméně není vyloučeno, že chyb se vyrojí více. Je-li to zrovna váš případ, nic si z toho 

nedělejte. Podle statistik sice začínající programátoři dělají nejvíce chyb, ovšem na druhou 

stranu zase nijak výrazně nepřevyšují chybovost adeptů, jež si zvolili jiná zaměstnání. Navíc 

máme pro vás optimistickou zprávu: s narůstajícími zkušenostmi a prodlužující se praxí se 

bude chyb objevovat stále méně a méně. Avšak ona početnost výskytu chyb (ať už absolutní 

anebo relativní) nikdy neklesne na nulu, spíše k ní bude konvergovat. I když to neradi 
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přiznáváme, chybovat je lidské, a tak se i na slovo vzatým „lamačům kódu“ sem tam povede 

nějakou tu syntaktickou potvůrku vyrobit.    

 

Poznámka: Jeden hezký Murphyho zákon uvádí, jak se člověk mění 

ve specialistu. Nejprve neví o oblasti svého zájmu nic, a proto se učí, přičemž 

získává nové poznatky a vědomosti. Specializace se u něj prohlubuje tím, že 

absorbuje pořád více informací o čím dál tím užším oboru vědění. Dokonalosti 

dosáhne v momentě, kdy zná absolutně všechno o ničem. V souvislosti 

s vývojem softwaru by možná byla příhodná následující parafráze: když se programátor o chybách 

naučí všechno, žádnou neudělá. Jen si představte, jaké by to bylo – svět by byl zaplněn 

bezchybným softwarem. Naneštěstí, realita je přece jenom jiná… Přestože vývojáři chyby 

pravidelně loví, někdy se stane, že nějaká jejich mušce odolá. Výjimečně záludné chyby mají dvě 

nepěkné vlastnosti: nejprve lstivě obalamutí programátora, aby se později mohly nestoudně 

producírovat před uživatelem.  

 

Abychom vám ukázali, jak se s chybou vypořádat, představujeme na následujících řádcích 

řešení imaginární situace, v níž je do stávajícího zdrojového kódu cíleně zavedena chyba.  

 

Je jasné, že budete muset zkontrolovat zdrojový kód a prověřit, zda je totožný s kódem 

uvedeným v této knize. Při hledání chyb vám radíme využít služeb vestavěného asistenta, 

který dovede s rychlostí blesku lokalizovat zanesené syntaktické chyby. Jméno asistenta je 

Error List a dopracujeme se k němu následovně: 

 

 Uvnitř IDE otevřete nabídku View a ukažte na položku Other Windows.  

 V podnabídce klepněte na položku Error List ( ). 

 

 Ani se nenadějeme a odkryje se okno Error List (obr. 1.31).  

 

 
Obr. 1.31: Dialogové okno Error List 
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Prozatím je obsah okna Error List prázdný, no to se záhy změní. Všimněte si tři tlačítka, 

umístěná hned pod titulkovým pruhem: Error(s), Warnings a Messages. Pomocí uvedených 

tlačítek můžete okno Error List nakonfigurovat podle toho, jaké položky se v něm mají 

zobrazovat. Přitom platí rozvržení popsané v tab. 1.3. 

 

Tab. 1.3: Charakteristika tlačítek přítomných v okně Error List 

Ikona tlačítka Název tlačítka Popis 

 Error(s) 

Zobrazují se chyby. Ty jsou natolik závažné, že 
musejí být bezpodmínečně opraveny. V tomto 
směru není s kompilátorem žádná řeč: je-li 
nalezena chyba, musí ji programátor opravit. 
Dokud nejsou všechny chyby odstraněny, 
vyvíjený program nebude sestaven a 
samozřejmě jej nebude možné ani spustit.    

 Warnings 

Zobrazují se varovní zprávy. Varování emituje 
kompilátor v situacích, kdy zdrojový kód 
používá praktiky, které nejsou doporučovány. 
Varování mají menší objektivní důležitost než již 
zmíněné chyby. To se projevuje tím, že pokud 
zdrojový kód netrpí žádnými chybami, jenom 
varováním(i), dojde k sestavení aplikace. 
Aplikaci je možné také spustit a je docela dobře 
možné, že bude pracovat bez potíží. V této knize 
ovšem používáme přístup „průzračně čistého 
kódu“, což znamená, že námi vytvořené 
instrukce jazyka C++/CLI budou prosty 
jakýchkoliv chyb a také varování. Ve skutečnosti 
někteří vývojáři považují varování za „menší“ 
chyby, kterých je záhodno se zbavit, a to čím 
dříve, tím lépe.   

 Messages 

Zobrazují se informační zprávy. Informační 
zprávy jsou sdělení, která vám adresuje 
kompilátor. V pomyslném řebříčku důležitosti se 
zprávy nacházejí na nejnižší příčce, za 
varováními a samozřejmě chybami. Oznámení, 
která vám kompilátor posílá, je dobré brát jako 
doporučení. Určitě neprohloupíte, když se jich 
budete držet.   
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Stisknutím kteréhokoliv z trojlístku tlačítek v okně Error List aktivujete zobrazování 

požadovaných položek (chyby, varování, zprávy). Domníváme se, že nejlepší bude, když 

zapnete všechny volby, protože pak budete do nejmenších podrobností informovaní o 

průběhu kompilace zdrojového kódu jazyka C++/CLI. Poté, co klepnete na tlačítka Error(s), 

Warnings a Messages, okno Error List změní svou podobu. V našem případě nalezl 

kompilátor jednu chybu, jejíž charakteristika je uvedena na prvním řádku datové mřížky 

(obr. 1.32). 

 

 
Obr. 1.32: Ouha, ve zdrojovém kódu máme jednu chybu 

 

Odhalená chyba je v dialogovém okně Error List dobře dokumentovaná. Vidíme, že jde o 

chybu C2065, která představuje použití nedeklarovaného identifikátoru. Tato chyba 

zdůrazňuje, že se snažíme pracovat s entitou, která nebyla do zdrojového kódu náležitě 

zavedena. Zjednodušeně řečeno, používáme něco, co v daném kontextu neexistuje, nebo není 

přístupné.  

 

Tip: Z okna Error List na vás mohou koukat chyby, o nichž nebudete vědět, co 

znamenají. Podrobnou charakteristiku chyb lze najít v elektronické dokumentaci 

MSDN Express Library for Visual Studio 2008 Express Editions. Více informací 

o kýžené chybě získáte takto: 

 

1. Klepněte (pozor, nikoliv poklepejte) na položku s chybou v datové mřížce okna Error List.  

2. Stiskněte klávesu F1. 

 

V okně s nápovědou se automaticky otevře stránka s popisem požadované programové chyby. 

 

Textová identifikace chyby se nachází ve sloupci Description. Vedle popisu můžeme dále 

vypátrat, v jakém souboru byla chyba objevena (sloupec File) a na jakém řádku se nachází 
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(sloupec Line). Tím, že chybu odtajníme, ovšem splníme pouze půlku našeho úkolu. Neméně 

důležité je rovněž včasné odstranění chyby, které uskutečníme takto: 

 

 Poklepejte na řádek s popisem chyby. Visual C++ 2008 Express vás okamžitě 

přenese ke zdroji potíží. Problematický řádek bude označen modrou šipkou, která se 

objeví na vertikálním panelu editoru zdrojového kódu (obr. 1.33). 

 

 
Obr. 1.33: Lokalizace chyby ve zdrojovém kódu 

 

 Existuje milion způsobů, jak do zdrojového kódu zanést chybu. Naše ukázka 

demonstruje situaci, kdy uživatel do příkazu return 0; nechtěně vloží před nulu 

písmeno „f“. Z nuly se pak stane nový symbol „f0“, který kompilátor nezná, a proto 

jej označí za chybu. Problém vyřešíme vymazáním přidaného znaku.  

 

 Opětovně přeložte zdrojový kód aplikace (klávesa F7). Pokud je všechno OK, bude 

okno Error List prázdné.  
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1.13.2 Spuštění sestavené aplikace .NET 

 

Jelikož již existuje .exe soubor naší konzolové aplikace .NET, můžeme ji bez prodlení spustit. 

Visual C++ 2008 Express vám nabízí několik variant spuštění aplikace: 

 

1. Zmáčkněte klávesu F5.  

2. Otevřete nabídku Debug a klepněte na položku Start Debugging.  

3. Klepněte na tlačítko Start Debugging na standardním panelu nástrojů ( ).  

  

Ať už najdete zalíbení v kterémkoliv způsobu spuštění aplikace, Visual C++ 2008 Express 

nastartuje sestavenou aplikaci a ukáže vám ji v konzolovém okně (obr. 1.34).  

 

 
Obr. 1.34: První aplikace jazyka C++/CLI v akci 

 

Gratulujeme vám! Právě jste vytvořili a spustili svou první aplikaci připravenou v jazyce 

C++/CLI. V konzolovém okně vidíme uvítací zprávu, kterou zdravíme jazyk C++/CLI.   

 

Tip: Jestliže se vám zdají písmenka textu „Ahoj C++/CLI!“ malá, můžete je 

zvětšit. To provede takto: 

 

 Klepněte na ikonu v levém horním rohu konzolového okna ( ), na 

což se vysune systémová nabídka.  

 Z nabídky vyberte poslední položku Vlastnosti. 

 Po zobrazení dialogového okna se ujistěte, že je aktivní záložka Písmo.  

 V seznamu Velikost označte možnost 10x18 (původně je vysvícena položka 8x12).  

 Klepněte na tlačítko OK.  

 

Písmo v příkazovém řádku se zvětší, takže bude lépe čitelné.  

 

Program ukončíte klávesou ENTER nebo stisknutím uzavíracího tlačítka v titulkovém pruhu.  
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1.14 Seznámení se sestavovacími režimy aplikací .NET a ladícím 

programem (debuggerem) 
 

Aplikace, kterou programujeme v jazyce C++/CLI, se nachází v několika stavech neboli 

režimech. Když píšeme zdrojový kód, aplikace působí v režimu návrhu. V tomto módu 

konstruujeme aplikaci, aby vypadala tak, jak chceme a prováděla to, co potřebujeme. Jelikož 

naše konzolová aplikace nemá žádné vlastní grafické uživatelské rozhraní, Visual C++ 2008 

Express do projektu nezařadil ani vizuálního návrháře. Uvažujeme-li o konzolové aplikaci, 

tak zde fáze tvorby uživatelského rozhraní odpadá, no to samozřejmě neznamená, že není 

uplatňována ani u jiných typů softwarových projektů. Když jsme s návrhem aplikace 

spokojeni, provedeme její sestavení. Jak jsme si vysvětlili, proces sestavení je dlouhým 

řetězcem akcí, které nás dovedou až k spustitelnému souboru s MSIL kódem.  

 

Novinkou je, že Visual C++ 2008 Express podporuje dvě varianty sestavení aplikace: ladící 

(Debug) a ostrou (Release). Není-li určeno jinak, vaše aplikace jsou vždy překládány 

v ladících verzích. Výhodou ladící verze programu je přítomnost mnoha cenných 

diagnostických údajů, které lze s výhodou využít v rámci testovací fáze aplikace. Na druhou 

stranu, jestli je program sestaven v ladící verzi, nejsou na vyprodukovaný MSIL kód 

aplikovány žádné optimalizační techniky. Ruku v ruce s vypnutou optimalizací se 

samozřejmě zvyšuje pravděpodobnost toho, že výsledkem práce kompilátoru bude pomaleji 

běžící software. Obecně platí, že aplikace jsou sestavovány v ladících verzích a až když je 

dosažen jistý vývojový milník, uskuteční se sestavení aplikace v ostré verzi. Ostrá verze 

představuje tu podobu aplikace, která se nakonec dostane k finálním uživatelům. Při 

produkci ostré verze softwaru se do popředí dostává snaha o emitování tak rychlého kódu, 

jak to jenom jde. V tomto směru je potěšující, že Visual C++ 2008 Express obsahuje přehršle 

voleb, díky kterým lze precizně konfigurovat veškeré optimalizační parametry.   

 

Aktuální režim, v němž je aplikace sestavována, vidíte v otevíracím seznamu Solution 

Configurations, jenž je umístěn na standardním panelu s nástroji (obr. 1.35).  
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Obr. 1.35: Určení sestavovacího režimu aplikace .NET 

 

Na obrázku vidíme, že v seznamu Solution Configurations svítí volba Debug, což dokládá 

naše tvrzení o výchozím ladícím režimu sestavení. Po pravé straně stojí další otevírací 

seznam Solution Platforms, v němž je uvedena cílová platforma, na které bude vyvíjený 

program pracovat. Vzhledem k tomu, že řízené aplikace vytvořené ve Visual C++ 2008 

Express jsou zaměřeny výhradně na 32bitovou platformu, nachází se zde volba Win32 (obr. 

1.36).  

 

 
Obr. 1.36: Cílová platforma pro běh aplikace .NET 

 

Když aplikaci .NET spustíte z integrovaného vývojového prostředí Visual C++ 2008 Express, 

dochází ke změně jejího stavu. Z režimu návrhu se aplikace promptně dostává do režimu 

běhu (nebo též exekuce). V tomto okamžiku je zahájena řízená exekuce aplikace .NET a 

prostředí CLR ve spojení s JIT kompilátorem startuje překlad MSIL instrukcí. Přeložený 

nativní kód je po sběrnici posílán procesoru k vyřízení. Nyní říkáme, že aplikace běží. Na 

celou řízenou exekuci aplikace .NET dohlíží ladící program, jemuž se říká také debugger. Je 

důležité, abyste si uvědomili, že debugger je aktivován jen pokud je aplikace .NET spouštěna 

zevnitř IDE (volba sestavovacího režimu nemá na tento proces žádný vliv).  
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Primárně slouží ladící program k ověření, zda program vykonává všechny operace tak, jak 

bylo původně zamýšleno. Sekundárním posláním debuggeru je eliminace chyb, které vyjdou 

na povrch až v režimu běhu aplikace. Když jsme rozebírali sestavování aplikace .NET, říkali 

jsme, že kompilátor vyhledá syntaktické chyby. Když se například pomýlíme, a namísto třídy 

Console napíšeme Consle, jedná se o syntaktickou chybu, na kterou nás kompilátor 

upozorní. Bohužel, programátoři se kromě syntaktických chyb potýkají rovněž s logickými 

chybami a chybami objevujícími se pouze za běhu aplikace.  

 

O logické chybě mluvíme tehdy, jestliže nám program poskytuje jiné výsledky, než jaké 

bychom očekávali. Logická chyba se může objevit i při syntakticky zcela korektním kódu. 

Kompilátor na detekci takovéto chyby nestačí, poněvadž jak už jsme zmínili, syntakticky je 

kód v nejlepším pořádku. Logické chyby nám pomůže vymítit debugger. Stejnou medvědí 

službu nám ladící program nabídne, když se budeme snažit vypátrat, proč naše aplikace 

selhává při svém běhu. Existuje nespočet příčin, proč se může aplikace během exekuce dostat 

do potíží (spouštěčem nepříznivých událostí může být pokus o otevření neexistujícího 

souboru, nebo náhlé přerušení síťového spojení při transportu datových paketů). Je-li naším 

společníkem debugger, stává se odhalení chyb daleko snadnější. Ačkoliv je identifikace 

výskytu chyby důležitá, podstatnější je zapracování mechanismu, který bude vzniklé chyby 

ošetřovat.  

 

V prostředí jazyka C++/CLI se největší popularitě těší strukturovaná správa chyb. I když se 

do podrobné rozpravy týkající se strukturované správy chyb nebudeme na tomto místě 

pouštět, rádi bychom uvedli alespoň základní fakty. Když vznikne chybový stav, 

strukturovaná správa chyb tuto skutečnost zaregistruje a zabezpečí její nápravu. Každá 

chyba je nejprve zachycena, a poté je odeslána svému zpracovateli pro ošetření. Zpracovatel 

chyby má pouze jediný úkol – co možná nejhospodárněji se s vzniklou chybou vypořádat. 

Ideální přitom je, když lze chybu vyřešit bez intervence ze strany uživatele. Nepodaří-li se to, 

pak se snažíme uživatele přívětivým způsobem obeznámit s vynořivší se chybou. 

Samozřejmě, vůbec nejlepší je společně s informací o chybě přispěchat s doporučeníhodnými 

pokyny, aby uživatel věděl, jak nastalou chybovou situaci vyřešit s vynaložením minimálního 

úsilí.   

 

Možná tomu nebudete věřit, no takřka každý software (s vyloučením triviálních kousků) je 

citlivý na jistý okruh situací, které mohou vést ke vzniku chybových stavů. Metodiky vývoje 

softwaru s tímto faktem počítají a dokonce nabízejí modely, jak co nejracionálněji řídit relaci 

mezi počtem potencionálních chyb a prostředky vynaloženými na jejich odstranění. Aplikace 

samozřejmě nemůže být prošpikována chybami, neboť by se s ní nedalo vůbec pracovat. 
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Stejně nesmyslný je však rovněž druhý extrém, kdy se vývojáři ze všech sil snaží vyzrát na 

veškeré „myslitelné“ chybové situace. Nejpříhodnější je zlatá střední cesta, která umožňuje 

najít takzvaný rovnovážný bod (ekvilibrium). V tomto bodě je optimální konstelace 

alokovaných nákladů vůči identifikovaným a opraveným chybám (obr. 1.37).  

 

 
Obr. 1.37: Ekvilibrium představuje rovnovážný stav mezi počtem chyb a náklady  

určenými k jejich likvidaci 

 

Představený graf zkoumá závislost mezi počtem chyb a prostředky vynaloženými na jejich 

detekci a odstranění. Na horizontální osu je nanesen čas, který je věnován ladění a testování 

programu. Vertikální osa pak měří množství sledovaných entit (chyb a finančních 

prostředků). Nás ovšem více zajímají dvě křivky, jež jsou v grafu vykresleny. První křivka je 

rostoucí s exponenciálním průběhem – to je nákladová křivka. Nákladová křivka ukazuje, jak 

se bude zvyšovat objem alokovaných prostředků, které budou vydány na hledání a 

odstraňování chyb. Druhá křivka je klesající, přičemž reflektuje kvantum nenalezených chyb. 

Když začínáme s laděním aplikace, můžeme se domnívat, že po zdrojovém kódu je 

roztroušených mnoho chyb. Proto neleníme, vezmeme veškerý arzenál a vydáme se na lov. 

Ruku v ruce se spotřebovanou municí se zužují i zástupy chyb, neboť je směle odstřelujeme. 

V jednu chvíli dosáhneme rovnovážný bod (ekvilibrium). V grafu je stav rovnováhy určen 

bodem, v němž se obě křivky protínají. Stojíme-li na ekvilibriu, snadno vyčteme, že se nám 

povedlo vyřídit docela hezky velkou armádu chyb. Nicméně všech škůdců jsme se nezbavili. 

S vysokou pravděpodobností lze předpokládat, že některým chybám se před námi povedlo 

ukrýt. Nyní je vhodné si položit otázku: Stojí nám odstranění dodatečných chyb za výrazně 
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zvýšenou sumu prostředků, které bychom museli na jejich destrukci vynaložit? Řídíme-li se 

snahou o optimalizaci naší činnosti, pak odpovíme záporně a s testováním aplikace končíme. 

Jestliže program úspěšně plní všechny funkce, není smysluplné tlačit dále na pilu a pídit se za 

každou cenu po bezchybném softwaru.  

 

Pro naprostou většinu počítačových aplikací je takovýto scénář úplně vyhovující. 

Samozřejmě, existují speciální odvětví IT průmyslu, pro které toto tvrzení neplatí. Jde 

zejména o oblasti, v nichž mají chyby v softwaru velice negativní až katastrofální dopady. 

Kupříkladu nároky kladené na programy, jež ovládají elektronické systémy letadel, aut nebo 

jiných dopravních prostředků, jsou logicky mnohem vyšší. Zde jsou chyby nezřídka měřeny 

lidskými životy, a proto je kritérium bezchybné funkčnosti aplikací stanoveno nade všechno 

ostatní.    

 

Doposud jsme se naučili, že konzolová aplikace .NET se může nacházet ve dvou režimech, a 

sice v režimu návrhu a v režimu běhu. Při testování aplikace pomocí ladícího programu ji 

však můžeme přivést do dalšího stavu, jímž je přerušení exekuce. Běh aplikace se přeruší 

tehdy, když ladící program detekuje lokální bod přerušení (angl. breakpoint). Pozastavená 

aplikace se pro vývojáře stává vhodným subjektem k prozkoumání. Programátoři mohou 

monitorovat proměnné, objekty, vlákna a další entity, jež formují testovanou aplikaci. Tak lze 

nejenom kontrolovat aktuální stav programu, ale také odhalovat a spravovat chyby. Jde 

hlavně o logické chyby a chyby objevující se při běhu programu, protože jak víme, se 

syntaktickými chybami si poradí již samotný kompilátor. Velikou devizou debuggeru je 

možnost krokovat programem. Krokování je nový termín, který reprezentuje pečlivé 

procházení zdrojového kódu programu řádek po řádku. Se zapnutou podporou krokování se 

vývojář proměňuje v šikovného stopaře, kterému nečiní potíže nalezení ani té nejzapadlejší 

chyby.   

 

V následujícím praktickém experimentu vám předvedeme postup, jak do zdrojového kódu 

vložíte svůj lokální bod přerušení. Poté aplikaci spustíte a uvidíte, jak se přítomnost bodu 

přerušení odráží na jejím životním cyklu. Postupujte prosím podle níže uvedeného návodu:    

 

1. Ujistěte se, že se konzolová aplikace nachází v režimu návrhu. Je-li tomu tak, vidíte 

před sebou integrované vývojové prostředí Visual C++ 2008 Express s otevřeným 

zdrojovým souborem PrvniAplikace.cpp.  

2. Kurzor myši umístěte na řádek, v němž je volána metoda Read třídy Console. 
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3. Otevřete nabídku Debug a klepněte na položku Toggle Breakpoint. Jakmile tak 

učiníte, na určený řádek bude vložen lokální bod přerušení. To poznáte podle toho, 

že v šedém vertikálním pruhu se objeví červený puntík (obr. 1.38).  

 

 
Obr. 1.38: Vložení lokálního bodu přerušení do zdrojového kódu 

 

Jste-li fanoušky klávesových zkratek, pak vězte, že bod přerušení s řádkem kódu 

spojíte klávesou F9. Také můžete ukazatelem myši klepnout na šedý vertikální pruh. 

Po klepnutí se zjeví známý červený puntík. V obecnějším smyslu je bod přerušení 

indicií pro ladící program: kdykoliv je dosažen tento bod, debugger pozastavuje běh 

aplikace.   

 

4. Spusťte aplikaci (klávesa F5). Její řízená exekuce se bude odvíjet podle standardního 

scénáře, ovšem ve chvíli, kdy bude dosažen lokální bod přerušení, ladící program 

přepne aplikaci ze stavu běhu do stavu přerušení.  

 

 
Obr. 1.39: Ladící program zpracoval bod přerušení a pozastavil běh aplikace .NET 
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Stav přerušení je něco jako fotografie, která zachycuje aktuální stav aplikace. Když 

debugger pozastaví běh programu, odsune jej do pozadí. Naopak, do popředí uvede 

integrované vývojové prostředí Visual C++ 2008 Express. Při pohledu na IDE ihned 

spatříme několik změn. Předně, v titulkovém pruhu je zobrazen text (Debugging), 

který nám říká, že aplikace se nachází v ladícím režimu. Uvnitř je otevřen hlavní 

zdrojový soubor PrvniAplikace.cpp a na řádku s bodem přerušení (červeným 

puntíkem) se nachází žlutá šipka. Šipka míří na řádek, který bude po opětovném 

rozběhnutí aplikace zpracován jako první. To tedy znamená, že příkaz volající 

metodu Read třídy Console ještě nebyl uskutečněn. Při ladících pracích se vývojáři 

šťourají v softwaru, zkoumají jeho kód a hledají případné chyby. Visual C++ 2008 

Express si je vědom potřeb programátorů, a proto společně s debuggerem povolává 

do boje další chrabré mládence. S jejich pomocí lze prohlížet obsahy proměnných 

(podokna Autos a Locals), kontrolovat zásobník volání funkcí (podokno Call Stack), 

nebo pozorovat programová vlákna (podokno Threads). To, co můžeme udělat, je 

klepnout na záložku dialogového podokna Breakpoints (ta je umístěna v pravé 

dolní části IDE, hned vedle záložky Call Stack). Jistě jste snadno uhádli, že toto 

podokno má něco do činění s body přerušení. Ano, máte samozřejmě pravdu. 

Poněvadž jsme do zdrojového kódu zakomponovali pouze jeden bod přerušení, 

v podokně Breakpoints vidíme jenom ten (obr. 1.40).     

 

 
Obr. 1.40: Podokno Breakpoints s informacemi  

o dosaženém bodu přerušení 

 

A copak že se dozvíme? Inu, kupříkladu to, že náš bod je spojen s desátým řádkem 

zdrojového souboru PrvniAplikace.cpp. Dále zjišťujeme, že s bodem přerušení není 

asociována žádná podmínka. Při ladění aplikace je možné konfigurovat bod 

přerušení s podmínkovým výrazem. Když debugger detekuje takový bod, nejprve 

vyhodnotí přiřazenou podmínku. Debugger přitom analyzuje, zda byla podmínka 

splněna, nebo zda byla změněna. My jsme s naším bodem přerušení žádný 
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podmínkový výraz nepropletli, takže v sloupci Condition je zobrazen text (no 

condition). Zajímavější je však vedlejší sloupec Hit Count. Debugger dovede počítat, 

kolikrát byl zpracován bod přerušení. Jak si můžete všimnout, aktuální hodnota 

„zásahů“ je 1, přičemž bod přerušení je jednou provždy aktivní (break always).    

 

Všimněte si, že konzolové okno, v němž běží naše aplikace, se při ladění dostává do 

pozadí. Přepnete-li se do konzolové aplikace, tato nebude na vaše pokyny nijak 

reagovat. Ne, aplikace není mrtvá, jenom se nachází v režimu přerušení, kdy 

nepřijímá žádné uživatelské vstupy.   

 

5. Pozastavenou aplikaci rozeběhnete stiskem klávesy F5, případně vybráním příkazu 

Continue z nabídky Debug.  

 

 

1.15 Varianty přepínače /clr kompilátoru jazyka C++/CLI 
 

Když založíte projekt aplikace pro platformu Microsoft .NET Framework 3.5, Visual C++ 

2008 Express automaticky zapne řízená rozšíření jazyka C++/CLI a rovněž aktivuje přepínač 

kompilátoru /clr. Tento přepínač instruuje kompilátor, že zdrojové soubory vytvořené 

aplikace budou obsahovat kód jazyka C++/CLI. Přepínač /clr rovněž nařizuje, aby 

kompilátor generoval objektové soubory s MSIL kódem. V minulosti, v dobách, kdy vývojáři 

pracovali s jazykem C++ s Managed Extensions, byl přepínač /clr jedinou vstupenkou do 

světa řízených aplikací. Tehdy přepínač jednoduše umožnil, aby se ve zdrojových souborech 

.cpp mohl vyskytovat řízený kód. To samozřejmě nevylučovalo přítomnost také nativního 

(neřízeného) kódu. Jestliže se ve zdrojovém souboru nacházel jak řízený kód jazyka C++ 

s Managed Extensions tak i nativní kód jazyka C++, takový kód se nazýval smíšený nebo též 

mixovaný. Ze smíšených zdrojových souborů pak byly vytvářeny rovněž smíšené objektové 

soubory a smíšené aplikace .NET. Na možnost míchat řízený a nativní kód se dívali 

programátoři odlišně. Pro ty, kteří chtěli svůj starší nativní kód převést do prostředí .NET, 

byla tato eventualita velmi výhodná. Naproti tomu, vývojáři snažící se psát čistě řízený 

software ji nepociťovali jako nezbytnou nutnost.  

 

Každopádně je nutno říci, že Visual C++ 2008 Express přichází s dalšími variantami 

přepínače /clr, díky kterým lze pečlivěji ovlivňovat interní strukturu a styl chování 

vyprodukovaných sestavení aplikací .NET. V tab. 1.4 charakterizujeme varianty přepínače 

/clr překladače jazyka C++/CLI. 
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Tab. 1.4: Varianty přepínače /clr překladače jazyka  C++/CLI 

Přepínač Textový opis přepínače Charakteristika 

/clr 
Common Language Runtime 
Support 

Aktivuje podporu pro jazyk 
C++/CLI se smíšeným kódem.  

/clr:pure 
Pure MSIL Common Language 
Runtime Support 

Aktivuje podporu pro jazyk 
C++/CLI s řízeným kódem. 

/clr:safe 
Safe MSIL Common Language 
Runtime Support 

Aktivuje podporu pro jazyk 
C++/CLI s řízeným a 
verifikovaným kódem. 

/clr:oldSyntax 
Common Language Runtime 
Support, Old Syntax 

Aktivuje podporu pro jazyk C++ 
s Managed Extensions.  

     

Visual C++ 2008 Express dovede generovat čtyři typy sestavení aplikací .NET: 

 

1. Smíšená sestavení obsahující zdrojový kód jazyka C++/CLI kompilována 

s přepínačem /clr.  

2. Smíšená sestavení obsahující zdrojový kód jazyka C++ s Managed Extensions 

kompilovaná s přepínačem /clr:OldSyntax. 

3. Ryzí sestavení kompilovaná s přepínačem /clr:pure.  

4. Bezpečná sestavení kompilovaná s přepínačem /clr:safe. 

 

Smíšená sestavení jsme již nakousli, takže víte, že v takovýchto sestaveních spolu mohou 

koexistovat fragmenty nativních (C++) a řízených instrukcí (C++/CLI). Sestavení tak sdružují 

nativní x86 kód společně s MSIL kódem. Smíšená sestavení jsou generována zejména při 

požadavku na migraci nativní aplikace do prostředí .NET. Míchání nativního a řízeného kódu 

je na nízké úrovni zabezpečeno za přispění technologie C++ Interop. Jak jsme již uvedli, po 

založení aplikace, která bude běžet v prostředí CLR, je zvolen přepínač /clr. Ten ve Visual 

C++ 2008 Express zapíná podporu řízeného kódu zapsaného v jazyce C++/CLI. Smíšená 

sestavení lze z hlediska zpětné kompatibility opatřovat rovněž kódem vyjádřeným pomocí 

jazyka C++ s Managed Extensions. K tomuto účelu slouží přepínač /clr:OldSyntax, který se 

zříká výhod daných jazykem C++/CLI a místo toho se navrací zpět k C++ s Managed 

Extensions. Abychom byli upřímní, návraty zpět nejsou v tomto směru takřka nikdy 

potřebné. Jazyk C++/CLI je mnohem lepší než jeho předchůdce, takže snad nikomu bychom 

nedoporučovali trápit se v dnešní době s C++ s Managed Extensions. Přepínač 

/clr:OldSyntax má pouze jedno opodstatnění, které se ukáže tehdy, budete-li chtít otevřít a 
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možná také i upravit svůj starší projekt napsaný v jazyce C++ s Managed Extensions 

v prostředí Visual C++ 2008 Express. Pokud je vybrán tento přepínač, kompilátor bude od 

vás očekávat kód v C++ s Managed Extensions (a ne v C++/CLI, jak praví implicitní 

nastavení). Pro nové projekty však /clr:OldSyntax nepoužívejte vůbec, neboť byste zcela 

zbytečně cestovali do pravěku.  

 

Smíšená sestavení jsou sice hezkou demonstrací interoperabilních dovedností mezi nativním 

a řízeným světem, ovšem jenom z malé části vyhovují standardům společné jazykové 

infrastruktury CLI. Dobrá, ovšem co to znamená „přiblížit se k CLI?“ Stručně bychom mohli 

odpovědět, že jde o proces, v němž odbouráváme podporu nativního kódu a technik, které 

jsou aplikovány v nativním kódu jazyka C++. O to víc se na druhé straně soustřeďujeme na 

úplné začlenění všech programových rysů CLI, které jsou vymezeny hlavně unifikovaným 

typovým systémem CTS a společnou jazykovou specifikací CLS. Výsledkem uplatnění nových 

pravidel je snaha o programování bezpečnějšího a snadněji upravovatelného softwaru. 

Typově bezpečný a verifikovaný řízený kód nikdy nedovolí, aby programátoři pracovali 

s instancemi typů zakázaným způsobem. Rovněž zabraňuje přímým přístupům do operační 

paměti a zjednodušuje práci s objekty.   

 

V zájmu přiblížení se k dokonalosti implementovali pracovníci vývojového týmu Microsoftu 

do produktu Visual C++ 2008 Express další dvě varianty přepínače /clr. První z nich, 

/clr:pure, je určena k vytváření ryzích sestavení aplikací .NET.  

 

Největším rozdílem mezi smíšenými a ryzími sestaveními aplikací .NET je to, že druhé 

jmenované obsahují pouze řízený MSIL kód. V ryzím sestavení není žádný přímo spustitelný 

nativní kód. Zdrojové soubory, z nichž bude poskládáno ryzí sestavení, nesmí obsahovat 

žádné nativní funkce, ačkoliv mohou obsahovat deklarace nativních datových typů. Tyto 

nativní deklarace budou posléze kompilátorem převedeny do formy instrukcí jazyka MSIL 

(ano, čtěte dobře, i čistě nativní kód může být přeložen do kódu jazyka MSIL). Ryzí sestavení 

aplikace .NET si sice nerozumí s technologií C++ Interop, ale je možné z řízeného kódu volat 

nativní funkce uskladněné v dynamicky linkovaných knihovnách (tuto službu obstarává 

technologie zvaná Platform Invoke neboli P/Invoke). V souvislosti s ryzími sestaveními 

mohou vývojáři pracovat s reflexí, což u smíšených sestavení není možné. Pro připomenutí 

dodejme, že reflexe nám umožňuje dolovat informace o typových metadatech řízené aplikace 

„za běhu“, tedy když se tato nachází v režimu své exekuce.   

 

Nejvyšší shodu s CLI dosahují bezpečná sestavení aplikací .NET, která jsou výstupem 

kompilátoru a spojovacího programu při použití přepínače /clr:safe. Uvnitř bezpečného 
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sestavení nalezneme verifikovaný řízený kód jazyka MSIL. Takovýto kód je kompletně řízen 

prostředím CLR, přičemž do posledního puntíku respektuje stanovenou bezpečnostní 

politiku. Bezpečná sestavení neobsahují vůbec žádný nativní kód, ani žádné deklarace 

nativních datových typů. Nedoporučuje se ani přímá komunikace s externími nativními 

funkcemi přes P/Invoke (přestože kód aplikující tuto techniku smí být přeložen, může 

v důsledku bezpečnostní politiky dojít k jeho selhání při exekuci). Jestliže se chcete v co 

největší míře přiblížit standardům CLI, pak můžete pracovat s přepínačem /clr:safe. 

Vygenerovaná sestavení jsou verifikovaná, čímž se ve své podstatě nijak neodlišují od 

sestavení, jež působí jako výstupy kompilátorů produktů Visual Basic 2008 Express a Visual 

C# 2008 Express.    

 

Na obr. 1.41 je zobrazen vztah sestavení vygenerovaných pomocí přepínačů kompilátoru 

/clr, /clr:pure a /clr:safe vůči standardům CLI.  

 

 
Obr. 1.41: Vizualizace vztahu mezi přepínači kompilátoru jazyka C++/CLI a dosaženou mírou 

shody s principy CLI 

 

Jestli vás zajímají konkrétnější možnosti aplikací .NET vytvořených s přepínači /clr, 

/clr:pure a /clr:safe, dovolujeme si vás odkázat na tab. 1.5.  
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Tab. 1.5: Možnosti aplikací .NET při použití přepínačů kompilátoru  

Možnosti /clr /clr:pure /clr:safe 

Podpora bázové 
knihovny tříd (FCL)    

Podpora knihovny CRT 
   

Podpora knihovny MFC 
   

Podpora knihovny ATL 
   

Možnost definice 
nativních funkcí    
Možnost deklarace 
nativních datových 
typů    

Možnost volání 
z nativního kódu    

Možnost volání 
nativních funkcí  

Pouze funkce 
jazyka C 

Pouze P/Invoke 

Podpora reflexe 
   

  

Není-li určeno jinak, Visual C++ 2008 Express vytváří smíšené sestavení aplikace .NET 

pokaždé, když použijete řízenou projektovou šablonu. Implicitně se tedy volí přepínač /clr. A 

jakpakže se o této skutečnosti přesvědčíme? Velice snadno, posuďte sami: 

 

1. Otevřete nabídku Project a klikněte na poslední položku <Název> Properties…, 

kde <Název> představuje pojmenování vašeho projektu. V případě ukázkové 

konzolové aplikace bude na zmíněné položce text PrvniAplikace Properties…. 

Téměř okamžitě se objeví dialog s vlastnostmi aktivního projektu.  

 

2. Ve stromové struktuře nalevo klepněte nejprve na uzel Configuration Properties, a 

poté klikněte na poduzel  General.  
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3. Pod uzlem Project Defaults vyhledejte volbu Common Language Runtime 

support. Po otevření připojeného otevíracího seznamu uvidíte všechny čtyři 

varianty přepínače /clr kompilátoru (obr. 1.42).  

 

 
Obr. 1.42: Přepínače kompilátoru jazyka C++/CLI ve vlastnostech projektu 

 

Poznámka: Pro úplnost bychom rádi dodali, že v seznamu Common Language 

Runtime support se nachází celkem pět položek, z nichž jsme se nezmínili o 

první. Volba No Common Language Runtime support zakazuje podporu 

řízených rozšíření a znemožňuje tak použití jazyka C++/CLI. O podporu 

prostředí CLR nestojí nativní aplikace, tedy programy, které napíšete v jazycích 

C a C++ s pomocí knihoven jako jsou CRT, MFC nebo ATL. Jelikož je tato kniha věnována vývoji 

řízených aplikací .NET, volba No Common Language Runtime support pro nás nemá žádný 

význam.   

 

4. Ze seznamu Common Language Runtime support vyberte položku Safe MSIL 

Common Language Runtime support, čímž kompilátoru jazyka C++/CLI sdělíte, 

aby generoval kód pro sestrojení bezpečných sestavení aplikací .NET.   

5. Jestliže jste tak ještě neudělali, otevřete uzel Configuration Properties a klepněte 

na poduzel Linker.  

6. Pokračujte klepnutím na položku Advanced.  



První seznámení s jazykem C++/CLI, platformou Microsoft .NET Framework 3.5  

a integrovaným vývojovým prostředím Visual C++ 2008 Express 

100 

 

7. V datové mřížce se přesuňte k položce CLR Image Type a rozviňte jí patřící seznam. 

Zde nakonfigurujeme spojovací program (linker) tak, aby z objektových souborů 

sestavil řízený modul s bezpečným obrazem. Modul s bezpečným obrazem obsahuje 

pouze verifikovaný MSIL kód. Ze seznamu proto vyberte možnost Force safe IL 

image (/CLRIMAGETYPE:SAFE). Situaci dokumentuje obr. 1.43. 

 

 
Obr. 1.43: Nastavení linkeru pro generování řízeného modulu s bezpečným obrazem 

 

8. Kdybychom nyní sestavili konzolovou aplikaci, spojovací program by si stěžoval na 

aktivaci nekompatibilních přepínačů. Přesněji, když nařídíme produkovat řízené 

moduly s bezpečnými obrazy, linker nemůže svou práci odvádět na bázi 

inkrementačního modelu. Rozviňte proto poduzel Linker a klepněte na položku 

General.  

9. Lokalizujte položku Enable Incremental Linker a nastavte ji na hodnotu No 

(/INCREMENTAL:NO). Tím zamezíme, aby byl finální spustitelný soubor (.exe) 

sestavován inkrementálně (nebude použit ani soubor .ilk).  

10. Stiskněte tlačítko OK, čímž zavřete dialog s vlastnostmi projektu.  

11. Proveďte sestavení aplikace. Nyní již nebudou od linkeru proudit žádné připomínky. 

Získáváme verifikované sestavení konzolové aplikace .NET, které plně odpovídá 

infrastruktuře platformy Microsoft .NET Framework 3.5. V další podkapitole vás 

naučíme, jak zjistit, zda je jisté sestavení řízené aplikace bezpečné.   
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1.16 Program PEVerify a kontrola sestavení aplikací .NET 
 

S instalací sady Microsoft .NET Framework 3.5 SDK získáváte hromadu užitečných nástrojů, 

které můžete při své práci výtečně upotřebit. My se podíváme na jeden z nich s názvem 

PEVerify. PEVerify je program, jehož pomocí lze: 

 

 kontrolovat, zda jsou metadata uložená  v sestavení aplikace .NET validní,  

 ověřovat, zda řízený modul obsahuje verifikovaný MSIL kód.  

 

V předcházející podkapitole jsme si vysvětlili jednotlivé varianty přepínače kompilátoru 

jazyka C++/CLI. Dále jsme kompilátor nasměrovali tak, aby generoval typově bezpečný MSIL 

kód, který obstojí rovněž ve verifikačních testech. Linkeru jsme poručili, aby pro nás vyrobil 

řízený modul s bezpečným obrazem, který bude zalit do jednosouborového sestavení čili 

přímo spustitelného (.exe) souboru s naší konzolovou aplikací .NET. Nyní povoláme utilitu 

PEVerify, kterou použijeme ke „zkoušce správnosti“. Rádi bychom se totiž dovtípili, zda je 

sestavení naší aplikace skutečně bezpečné.  

 

Program PEVerify je složen ze dvou komponent, na něž jsou v přiměřené míře delegovány 

pracovní úkoly. První komponenta se jmenuje MDValidator a provádí test validity medatat 

obsažených v sestavení. Roli druhé komponenty tvoří ILVerifier, analyzátor, jehož úkolem je 

verifikace MSIL kódu. PEVerify se spouští z příkazového řádku, není to tedy program 

s grafickým uživatelským rozhraním.  

 

Poté, co jste sestavili konzolovou aplikaci PrvniAplikace, Visual C++ 2008 Express vytvořil 

všechny odpovídající projektové soubory. Ačkoliv si o těchto souborech povíme více 

v následující podkapitole, s jedním z nich musíme pracovat už nyní. Programu PEVerify 

nabídneme spustitelný soubor konzolové aplikace PrvniAplikace.exe. Dle výchozích 

nastavení jsou projekty jazyka C++/CLI ukládány do složky C:\Users\<Jméno 

uživatele>\Documents\Visual Studio 2008\Projects. V této lokaci byste proto měli najít 

složku PrvniAplikace a v ní podsložku Debug. V podsložce Debug se nachází sestavení naší 

aplikace .NET – jde o jednosouborové sestavení s extenzí .exe.  

 

Program PEVerify spustíte takto: 

 

1. Otevřete nabídku Start operačního systému Windows Vista, ukažte na položku 

Všechny programy a vyhledejte složku Visual C++ 9.0 Express Edition.  



První seznámení s jazykem C++/CLI, platformou Microsoft .NET Framework 3.5  

a integrovaným vývojovým prostředím Visual C++ 2008 Express 

102 

 

2. Najeďte kurzorem myši na nabídku Visual Studio Tools a klepněte na položku 

Visual Studio 2008 Command Prompt. Když tak uděláte, spatříte před sebou okno 

s příkazovým řádkem Visual Studia 2008 (obr. 1.44).  

 

 
Obr. 1.44: Příkazový řádek Visual Studia 2008 

 

Tip: Příkazový řádek Visual Studia 2008 můžete spustit i rychleji 

z integrovaného vývojového prostředí Visual C++ 2008 Express. Otevřete 

nabídku Tools a klepněte na příkaz Visual Studio 2008 Command Prompt. 

 

3. Teď musíme zapsat cestu k cílovému sestavení aplikace .NET. Na příkazový řádek 

zadejte proto následující příkaz, který vás nasměruje do požadované složky: 

 

cd C:\Users\<Uživatel>\Documents\Visual Studio 

2008\Projects\PrvniAplikace\Debug 

 

Jediné, co musíte upravit podle svého, je textový řetězec identifikující vás jako 

uživatele počítače. Jakmile stisknete ENTER, přesunete se do adresáře Debug složky 

PrvniAplikace. Pokračujte zavoláním programu PEVerify: 

 

PEVerify PrvniAplikace.exe  

 

Aktivace klávesy ENTER následně způsobí rozběhnutí validačně-verifikačního 

programu. PEVerify nejprve spustí MDValidator a uskuteční test validity metadat 



První seznámení s jazykem C++/CLI, platformou Microsoft .NET Framework 3.5  

a integrovaným vývojovým prostředím Visual C++ 2008 Express 

103 

 

uložených v sestavení konzolové aplikace .NET. Poté se ke slovu dostane ILVerifier, 

jenž zabezpečí analýzu MSIL kódu. Pokud lze tento kód označit za verifikovaný, 

ILVerifier toto poselství zobrazí na obrazovce. Finální výstup aplikace PEVerify při 

skenování sestavení řízené aplikace .NET můžete vidět na obr. 1.45.    

 

 
Obr. 1.45: Výstup programu PEVerify při testování 

jednosouborového sestavení aplikace .NET 

 

Upozornění: Dbejte na to, abyste PEVerify spouštěli se specifikací souborové 

extenze .exe. Jestliže byste příponu vynechali a odstartovali PEVerify 

příkazem PEVerify PrvniAplikace, aplikace by do okna konzole odeslala tato 

chybová hlášení: 

 

File not found or has bad headers.  

 

VerifyPEformat: Error Opening file 

1 Error Verifying PrvniAplikace 

 

Pro nás je důležitá zejména informační zpráva: 

 

All Classes and Methods in PrvniAplikace.exe Verified. 

Z ní jasně vidíme, že sestavení je naplněno verifikovaným kódem, a to je konec konců to, o co 

nám po celou dobu šlo. 
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Pro zvídavé čtenáře máme tip, jak utilitu PEVerify přimět k tomu, aby jim na požádání 

zobrazila časové intervaly pro uskutečnění validačních a verifikačních testů. Tyto dodatečné 

údaje se dovíte, když použijete přepínač /clock: 

 

PEVerify PrvniAplikace.exe /clock 

 

Obr. 1.46 znázorňuje výstup programu po užití přepínače /clock.  

 

 
Obr. 1.46: Program PEVerify s časovou statistikou provedených testů 

 

PEVerify vás obeznámí se statistikou měření, která jsou realizována v milisekundách. 

Celkový čas potřebný pro analýzu sestavení aplikace .NET se v našem případě vyšplhal na 47 

ms (položka Total run). Ve výpisu dále identifikujeme čtveřici záznamů: 

 

MD Val.cycle 16 msec 

MD Val.pure 0 msec  

IL Ver.cycle 31 msec 

IL Ver.pure 31 msec 

 

Položky MD Val.cycle a IL Ver.cycle představují hodnoty, v nichž jsou obsaženy rovněž 

měření startovacích a finalizačních procedur. „Čistá“ časová náročnost verifikace MSIL kódu 

trvala 31 ms, zatímco kontrola validity metadat byla uskutečněna za méně než 1 

milisekundu. Naměřené hodnoty prosím berte jako orientační, neboť se mohou lišit při 

spouštění programu PEVerify na různých počítačových stanicích. Ve skutečnosti lze 
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zaznamenat rozličné výsledky analýzy také při vícenásobném startu programu PEVerify na 

jednom a tomtéž počítači.   

 

Co by se ale stalo, kdybychom programu PEVerify nabídnuli takovou aplikaci .NET, jejíž 

zdrojový kód byl přeložen pomocí přepínače /clr? Nuže, zkusme, co nám PEVerify poví, když 

před něj předložíme smíšené sestavení naší konzolové aplikace .NET. Jenom v rychlosti 

proběhněme činnosti, které musíte udělat pro generování smíšeného sestavení. Vše se 

odehrává v dialogu s vlastnostmi projektu jazyka C++/CLI: 

 

1. Nastavíme podporu pro smíšená sestavení: Configuration Properties  General 

 Common Language Runtime support  Common Language Runtime 

Support (/clr).  

 

2. Usměrníme linker tak, aby generoval smíšená sestavení: Configuration Properties 

 Linker  Advanced  CLR Image Type  Default image type nebo Force IJW 

image (/CLRIMAGETYPE:IJW).  

 

3. Aktivujeme inkrementální spojování objektových souborů: Configuration 

Properties  Linker  General  Enable Incremental Linking  Default nebo 

YES (/INCREMENTAL).  

 

Sestavte aplikaci .NET a spusťte program PEVerify příkazem: 

 

PEVerify PrvniAplikace.exe /clock 

 

Výsledek je uveden na obr. 1.47.  
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Obr. 1.47: Program PEVerify a analýza smíšeného sestavení aplikace .NET 

 

Jistě neunikne vaší pozornosti, že PEVerify ohlásil chybu: [MD]: Unverifiable PE 

Header/native stub. Program říká, že detekoval nativní část hlavičky spustitelného souboru. 

To ovšem není všechno: další chyby vyjdou rychle na povrch, když použijeme dodatečné 

přepínače /md a /il. Tyto přepínače realizují kontrolu metadat (/md) a MSIL kódu (/il). 

Ačkoliv jsou tyto druhy kontrol prováděny implicitně, v případě explicitního zapsání 

přepínačů nás bude program PEVerify podrobně informovat o každé nalezené chybě. Spusťte 

tedy testy ještě jednou, tentokrát s příkazem: 

 

PEVerify PrvniAplikace.exe  /md  /il  /clock 

 

A hele, kolik chyb se nám vyrojilo! Je jich přesně 97, což je pozoruhodné číslo. Můžeme tedy 

prohlásit, že smíšené sestavení vygenerované pomocí přepínače /clr je poznačeno téměř 

stovkou kritických sekcí, jež nejsou v souladu s validačně-verifikačními normami. Mějte 

prosím na paměti, že dosažený výsledek reprezentuje anomálie z hlediska verifikace kódu, 

což nemusí znamenat (a ani neznamená), že kód funguje špatně. Pracujeme-li se smíšenými 

sestaveními aplikací .NET, ztrácíme garanci typově bezpečného a verifikovaného MSIL kódu.  

  

 

1.17 Inspekce MSIL kódu a nástroj MSIL Disassembler (ILDASM) 
 

Již víme, co jsou to smíšená, ryzí a bezpečná sestavení aplikací .NET. Pořád jsme však 

neodtajnili řízený kód, jenž je vyjádřen instrukcemi mezijazyka MSIL. Abychom vám ukázali, 
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jak takový kód vypadá, podrobíme vygenerované sestavení naší konzolové aplikace další 

exkurzi.  

 

Vedle programu PEVerify existuje v soupravě nástrojů Microsoft .NET Framework 3.5 SDK 

další šikovný pomocník, jehož plné jméno zní .NET Framework 3.5 IL Disassembler. Ačkoliv 

program slyší rovněž na jméno MSIL Disassembler, my jej budeme volat zkráceně ILDASM. 

ILDASM nám umožní rozložit sestavení a prohlédnout si jeho vnitřní architektonickou 

strukturu. Můžeme tak prozkoumávat informace obsažené v manifestu, nebo pečlivě 

vyšetřovat MSIL kód. Přestože se ILDASM spouští z příkazového řádku, na rozdíl od PEVerify 

je obdařen grafickým uživatelským rozhraním. Budete-li si chtít s programem pohrát, 

můžete zadat příkaz ildasm do konzole Visual Studio 2008 Command Prompt.  

 

Po nastartování programu nás uvítá veskrze jednoduché dialogové okno, jehož značnou část 

vyplňuje bílá plocha (obr. 1.48).  

 

 
Obr. 1.48: Hlavní obrazovka programu MSIL Disassembler (ILDASM) 

 

Rozbalte nabídku File a vyberte položku Open. ILDASM zobrazí standardní dialog pro 

otevření souboru, v němž od nás očekává určení cesty k sestavení, které chceme analyzovat. 

Zavedeme jej tedy k souboru PrvniAplikace.exe a stiskneme tlačítko Otevřít.  

 

Poznámka: Na následujících řádcích předpokládáme, že PrvniAplikace je 

smíšeným sestavením. To znamená, že zdrojový kód aplikace zapsaný v jazyce 

C++/CLI byl přeložen kompilátorem, jehož práci řídil výchozí přepínač /clr.   

 

V tu ránu se doposud bílá plocha promění v seznam vyplněný stromovou strukturou 

různorodých entit, jako jsou jmenné prostory, třídy, výčtové typy a další (obr. 1.49).  
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Obr. 1.49: ILDASM představuje strukturu sestavení  

ukázkové konzolové aplikace .NET 

 

To pro nás není zas až tak podstatné, my se v první řadě zaměříme na manifest. Ten je 

dosažitelný přes položku MANIFEST, jež je uvedena červeným trojúhelníčkem. Když na 

uvedenou položku poklepete, zviditelní se dialog s obrazem manifestu (obr. 1.50). 

 

 
Obr. 1.50: Obsah manifestu sestavení aplikace .NET 

 

V manifestu jsou sdružena metadata o sestavení. Na začátku manifestu se nacházejí direktivy 

.assembly extern, které identifikují externí sestavení, jejichž služby naše aplikace .NET 

využívá. Mezi externí sestavení řadíme tato sestavení: Mscorlib.dll, System.dll, 

System.Data.dll, System.Xml.dll a Microsoft.VisualC.dll.  Všechna vyjmenovaná externí 

sestavení jsou sdílenými sestaveními, která jsou nainstalována v mezipaměti sestavení GAC. 

Odkazy na sestavení System.dll, System.Data.dll a System.Xml přidává Visual C++ 2008 

Express automaticky po založení projektu řízené aplikace. O této skutečnosti se můžete 

přesvědčit v dialogu s vlastnostmi projektu (nabídka Project, položka <Název projektu> 
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Properties…). V dialogu rozviňte uzel Common Properties a klepněte na položku 

References. V seznamu References uvidíte odkazy na standardní externí sestavení 

(System, System.Data a System.Xml). V manifestu je každé externí sestavení 

charakterizováno direktivou .assembly extern. Její syntaktickou formu si představíme na 

prvním odkazovaném sestavení Mscorlib.dll: 

 
.assembly extern mscorlib 

{ 

  .publickeytoken = (B7 7A 5C 56 19 34 E0 89 )     

  .hash = (E7 CB 91 C6 FA 46 A2 E1 CA CC 22 2E 3B  

                DF 5C 40 D3 3A 11 E1)        

  .ver 2:0:0:0 

} 

 

Externí sestavení disponuje svým veřejným klíčem (.publickeytoken), kryptografickým 

hešem (.hash) a verzí (.ver). Všechny tyto informace jsou zapouzdřeny do těla direktivy 

.assembly extern. Pro jednotlivá externí sestavení se uváděné informace pochopitelně mění.  

 

Popojedeme-li v manifestu dále, narazíme na direktivu .assembly, která determinuje 

sestavení naší aplikace .NET. Sestavení se jmenuje PrvniAplikace a v těle direktivy je 

umístěno asi deset uživatelských atributů. Uživatelské atributy jsou uvedeny položkami 

.custom a umožní do manifestu zařadit programátorem zadané informace o sestavení. 

Atributy mohou být z metadat čteny pomocí mechanismu reflexe.  

 

Za uživatelskými atributy stojí další neméně interesantní direktiva .permissionset 

s příznakem reqmin: 

 
.permissionset reqmin  = 

{[mscorlib]System.Security.Permissions.SecurityPermissionAttribute = 

{property bool 'SkipVerification' = bool(true)}, 

[mscorlib]System.Security.Permissions.SecurityPermissionAttribute = 

{property bool 'UnmanagedCode' = bool(true)}} 

 

Direktiva .permissionset specifikuje deklarativní bezpečnostní svolení, která jsou vymezena 

množinou bezpečnostních atributů, jež jsou svázány se sestavením aplikace .NET. Příznak 

reqmin je zkratkou pro Request Minimum (minimální požadavek). Příznakem lze 

jednoznačně stanovit, že aplikované bezpečnostní svolení musí být v zájmu zahájení řízené 

exekuce aplikace .NET bezpodmínečně splněno. V manifestu vidíme použití bezpečnostních 

svolení SecurityPermissions, která jsou spjata s více než deseti vlastnostmi. Tyto vlastnosti 



První seznámení s jazykem C++/CLI, platformou Microsoft .NET Framework 3.5  

a integrovaným vývojovým prostředím Visual C++ 2008 Express 

110 

 

ovlivňují chování bezpečnostních podsystémů CLR, přičemž vymezují spektrum 

realizovatelných programových operací. Když použijeme k překladu zdrojového kódu jazyka 

C++/CLI přepínač kompilátoru /clr, do metadat budou uloženy dva požadavky 

reprezentované vlastnostmi SkipVerification a UnmanagedCode. Obě vlastnosti disponují 

logickými hodnotami true (pravda), takže požadavky jimi dané jsou aktivní. A copak tyto 

vlastnosti znamenají?  

 

Vlastnost SkipVerification povoluje přeskočit verifikaci řízeného kódu. Řečeno jinak, 

vlastnost SkipVerification umožňuje zpracování MSIL kódu bez nutnosti jeho předcházející 

verifikace pomocí JIT kompilátoru. Toto bezpečnostní svolení je takříkajíc „na hraně zákona“. 

Garance takového charakteru by měl obdržet pouze bezpečný MSIL kód, který pochází 

z důvěryhodného zdroje.  

 

Vlastnost UnmanagedCode zpřístupňuje možnost volání funkcí s nativním kódem přes 

softwarové technologie P/Invoke a COM Interop. Řízená aplikace se tak v případě potřeby 

může domlouvat s nativními funkcemi rozhraní Win32 API nebo s COM komponentami.  

 

Poznámka: Bezpečná sestavení aplikací .NET s verifikovaným MSIL kódem 

(přepínač /clr:safe) budou obsahovat vlastnost UnmanagedCode, ovšem ne 

vlastnost SkipVerification.      

 

V sekci .assembly nám zbývají ještě dvě položky: 

 

 .hash algorithm 0x00008004, 

 .ver 1:0:2763:21090. 

 

První položka se pojí s algoritmem vytvářejícím kryptografický heš pro sestavení aplikace 

.NET. Infrastruktura CLI používá k produkci hešů funkci SHA1. Druhá položka identifikuje 

verzi sestavení.  Číslo verze je tvořeno ze čtyř 32bitových celočíselných hodnot podle vzoru:  

HlavníČíslo.VedlejšíČíslo.ČísloSestavení.RevizníČíslo. 

 

Poslední direktivou manifestu, o níž budeme mluvit, je .module. Tato direktiva označuje 

řízený modul s MSIL kódem, který je součástí zkoumaného sestavení aplikace .NET. Náš 

modul se jmenuje PrvniAplikace.exe.  

 

Nyní můžete zavřít okno s manifestem a v hlavním seznamu programu ILDASM vyhledat 

položku main : int32(string[]). Tato položka odpovídá hlavní funkci main, která působí 
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jako vstupní bod konzolové aplikace. Po poklepání na položku se otevře dialog s MSIL kódem 

funkce main: 

 
.method assembly static int32  main(string[] args) cil managed 

{ 

  // Code size       22 (0x16) 

  .maxstack  1 

  .locals ([0] int32 V_0) 

  IL_0000:  ldc.i4.0 

  IL_0001:  stloc.0 

  IL_0002:  ldstr      "Ahoj C++/CLI!" 

  IL_0007:  call        

void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string) 

  IL_000c:  call       int32 [mscorlib]System.Console::Read() 

  IL_0011:  pop 

  IL_0012:  ldc.i4.0 

  IL_0013:  stloc.0 

  IL_0014:  ldloc.0 

  IL_0015:  ret 

} // end of method 'Global Functions'::main  

 

Přesně tak, milí přátelé, to, co vidíte před sebou, je kód jazyka MSIL, který představuje 

ekvivalent zdrojového kódu hlavní funkce main v jazyce C++/CLI. Je to docela velká změna, 

viďte? Jazyk MSIL se spíše ponáší na jazyk symbolických instrukcí než na cokoliv jiného. 

Přestože je syntaktická podoba kódu kompletně jiná, lze při pohledu na výše uvedené 

instrukce jazyka MSIL rozpoznat přítomnost textového řetězce "Ahoj C++/CLI! ". Při troše 

pátrání odhalíte rovněž příkazy volající metody WriteLine a Read třídy Console.   

 

Pokud ve vás MSIL kód vzbuzuje hrůzu, můžeme vás uklidnit: tento kód nebudeme nijak 

studovat, ani se jím dále zabývat. Jenom jsme chtěli, abyste viděli, že něco takového jako 

řízený MSIL kód doopravdy existuje. Po pravdě, výklad jazyka MSIL by zabral patrně ještě 

tlustší knihu než je ta, kterou právě držíte v rukou. Každopádně, MSIL je opravdový 

programovací jazyk s podporou objektově orientované filosofie vývoje softwaru, ve kterém 

se dají psát skutečné aplikace .NET.  

 

Upozornění: Po dokončení průzkumu MSIL kódu nezapomeňte program 

MSIL Disassembler zavřít. Pokud byste omylem ponechali soubor s MSIL 

kódem funkce main otevřený, Visual C++ 2008 Express by nebyl schopen 

uskutečnit příští sestavení aplikace .NET. Jestliže linker naříká, že nemůže 

otevřít spustitelný soubor PrvniAplikace.exe (chyba LNK1104), zkontrolujte, 

zda vám paralelně neběží rovněž ILDASM. Celá situace je samozřejmě 
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snadno vysvětlitelná: poněvadž ILDASM čerpá informace ze sestavení aplikace .NET, disponuje 

výhradním přístupem k souboru PrvniAplikace.exe. Operační systém bedlivě sleduje, s jakými 

soubory ten který program právě pracuje. Vlastní-li k určitému souboru přístupová práva jeden 

program, je krajně nežádoucí, aby byl tentýž soubor současně používán jiným programem. A to je 

přesně náš případ. Vzhledem k tomu, že se souborem PrvniAplikace.exe zachází ILDASM, není 

možné, aby s ním mohl ve stejnou chvíli manipulovat rovněž spojovací program produktu Visual 

C++ 2008 Express.   

 

 

1.18 Projektový management aneb důkladnější inspekce řešení a 

projektových souborů konzolové aplikace jazyka C++/CLI 
    

Všechny projekty, které ve Visual C++ 2008 Express vytvoříte, jsou implicitně ukládány do 

složky C:\Users\<Jméno uživatele>\Documents\Visual Studio 2008\Projects. Jestliže svůj 

projekt chcete uložit jinde, můžete požadovanou cílovou lokaci určit v dialogovém okně New 

Project. Co však dělat tehdy, pokud byste rádi modifikovali umístění úložiště projektů pro 

všechny své příští aplikace? Jednoduše otevřete nabídku Tools a klepněte na položku 

Options. Ve stejnojmenném dialogu rozviňte uzel Projects and Solutions a klikněte na 

položku General. Zde uvidíte textové pole Projects location, do něhož můžete zadat kýžené 

výchozí umístění pro projekty připravené pomocí Visual C++ 2008 Express (obr. 1.51).  

 

 
Obr. 1.51: Textové pole Projects location sděluje, kde budou implicitně ukládány projekty 

sestavené prostřednictvím Visual C++ 2008 Express 
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Visual C++ 2008 Express každý váš nový projekt zabalí do předem připraveného řešení. 

Nahlédnete-li do kořenové složky aplikace .NET, spatříte v ní soubor s koncovkou .sln. To je 

soubor řešení, který se v případě naší konzolové aplikace jmenuje PrvniAplikace.sln (obr. 

1.52). 

 

 
Obr. 1.52: Soubor řešení pro Visual C++ 2008 Express 

 

Když na ikonu tohoto souboru poklepete, spustí se Visual C++ 2008 Express a uskuteční 

načtení řešení do integrovaného vývojového prostředí. Ve svém nitru uchovává soubor 

s řešením textové informace, které charakterizují skladbu řešení. Jelikož řešení působí jako 

kontejner pro správu projektů, zcela nejdůležitější je korektní identifikace těch projektů, 

které do dotyčného řešení patří. Vedle odkazů na obsažené projekty jsou v souboru .sln 

k dispozici rovněž informace o formátu řešení. Formát řešení je číselné označení, které říká, 

jaký nástroj byl pro tvorbu řešení použit. Kupříkladu řešení připravené ve Visual Studiu .NET 

2002 mělo interní formátové označení 7.0, zatímco řešení zhotovené ve vyšší verzi Visual 

Studio 2005 disponovalo formátem 9.0. Desítka je stěžejní identifikační symbol pro řešení 

zkonstruované pomocí prozatím nejnovější verze Visual Studio 2008.  

 

Pokud jste lační po dalších informacích o řešení, můžete otevřít soubor .sln a prohlédnout si 

jeho obsah. Na to vám stačí pouhý Poznámkový blok: jednoduše klepněte na ikonu .sln 

souboru pravým tlačítkem myši, v místní nabídce ukažte na položku Otevřít v programu a 

nakonec klepněte na položku Poznámkový blok. Nevidíte-li Poznámkový blok v dostupných 

programech, klepněte na položku Další programy. Ze seznamu pak vyberte položku 

Poznámkový blok a stiskněte tlačítko OK. Obsah souboru s řešením aplikace PrvniAplikace 

je zobrazen na obr. 1.53.     
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Obr. 1.53: Textový obsah souboru s řešením (.sln) 

 

V sekci ohraničené značkami Project-EndProject jsou ukryta projektová metadata. 

Vzhledem k tomu, že naše řešení zahrnuje pouze jeden projekt, můžeme analyzovat pouze 

ten. Vedle jména projektu vidíme relativní cestu k primárnímu projektovému souboru, jenž 

má v případě projektů Visual C++ 2008 Express extenzi .vcproj 

(PrvniAplikace\PrvniAplikace.vcproj). Každý projekt je jednoznačně identifikovatelný 

pomocí svého globálního identifikátoru GUID (Globally Unique Identifier). Identifikátor GUID 

si můžete představit jako 128bitovou celočíselnou hodnotu, která smí být používána napříč 

mnoha různými počítačovými stanicemi. Přitom existuje pouze velice malá (takřka 

zanedbatelná) pravděpodobnost výskytu duplicitního identifikátoru.  

 

Soubor s řešením dále obsahuje konfiguraci sestavení, podle které jsou sestavovány projekty 

uskladněné v řešení. Konfigurace sestavení odráží sestavovací režimy (ladící vs. ostrá verze), 

podle nichž dochází k sestavení projektů patřících do řešení. Zaznamenány jsou dvě základní 

konfigurace sestavení: Debug|Win32 pro ladící sestavení a Release|Win32 pro ostré 

sestavení.  

 

Vezměte prosím v potaz, že vzhled souboru .sln naší první aplikace je minimálním 

standardem, a proto neobsahuje kompletní výbavu, jíž může řešení oplývat. Například do 

řešení smí být vloženy další položky, které se pojí s řešením samotným a nikoliv s projekty 

zařazenými do řešení. Takovéto položky ve zkoumaném řešení z pochopitelných důvodů 

chybí.  
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V kořenové složce aplikace .NET si hoví rovněž soubor s uživatelskými volbami řešení, jehož 

úplné jméno zní PrvniAplikace.suo (přípona je akronymem pro anglické slovní spojení 

solution user options). Tento soubor je deklarovaný jako skrytý, takže za běžných okolností 

jej v adresáři neuvidíte. Zapnete-li zobrazování skrytých souborů a složek, soubor 

s uživatelskými volbami se záhy objeví v Průzkumníku systému Windows (obr. 1.54).  

 

 
Obr. 1.54: Soubor s uživatelskými volbami řešení (.suo) 

 

Na rozdíl od souboru řešení (.sln) nemá soubor s uživatelskými volbami řešení (.suo) 

textovou interní strukturu. Ve skutečnosti se jedná o binární soubor, v němž jsou uloženy 

konfigurační volby, které programátor nastavuje uvnitř integrovaného vývojového prostředí. 

V .suo souboru jsou uloženy například lokace nastavených lokálních bodů přerušení, anebo 

též odkazy na položky spojené s řešením. Zatímco soubor s řešením (.sln) smí být bez 

jakýchkoliv potíží sdílen více programátory na více počítačích, pro soubory .suo není sdílení 

vhodné. Je to tím, že soubory .suo obsahují uživatelské volby, které jsou platné pouze pro ten 

počítačový systém, na němž programátor aktivně pracuje. Na jiném PC ztrácí tyto uživatelské 

informace svůj smysl, a proto ani nejsou předmětem distribuce řešení včetně projektu.  

 

Srdcem projektu Visual C++ 2008 Express je hlavní projektový soubor (.vcproj). Ten hájí 

svou pozici ve složce PrvniAplikace (tato složka je vnořena do stejnojmenné kořenové 

složky).  

 
Obr. 1.55: Primární projektový soubor (.vcproj) aplikace .NET 
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Kdybychom chtěli použít analogii, pak bychom mohli prohlásit, že hlavní projektový soubor 

působí vůči projektu ve stejném vztahu jako soubor .sln vůči celému řešení. Ačkoliv to není 

na první pohled patrné, projektový soubor .vcproj je ve skutečnosti XML souborem, který 

popisuje všechny součásti projektu Visual C++ 2008 Express. Při průzkumu projektového 

souboru vám doporučujeme, abyste jej otevřeli v internetovém prohlížeči – tak budete moci 

snadno manipulovat s jednotlivými značkami jazyka XML. Na obr. 1.56 uvádíme podobu XML 

struktury projektového souboru s otevřeným kořenovým elementem VisualStudioProject.  

 

 
Obr. 1.56: XML podoba hlavního projektového souboru (.vcproj) 

 

Kořenový element VisualStudioProject je opatřen několika atributy, které určují: 

 

 typ projektu (atribut ProjectType s hodnotou Visual C++),  

 verzi projektu (atribut Version s hodnotou 9.00),  

 jméno projektu (atribut Name s hodnotou PrvniAplikace), 

 jednoznačný identifikátor projektu (atribut ProjectGUID s hodnotou klíče 

{9D143686-2052-487D-B324-BCB66035DED3}), 

 kořenový jmenný prostor (atribut RootNamespace s hodnotou PrvniAplikace),  

 textovou identifikaci projektu pomocí rezervovaného klíčového slova (atribut 

Keyword s hodnotou ManagedCProj).  

 



První seznámení s jazykem C++/CLI, platformou Microsoft .NET Framework 3.5  

a integrovaným vývojovým prostředím Visual C++ 2008 Express 

117 

 

Po rozbalení elementu Platforms spatříme vnořený element Platform Name, jehož hodnota 

Win32 nám sděluje, že jde o projekt pro 32bitovou platformu. Sestavovací konfigurace jsou 

do nejmenších detailů zpracovány v elementu Configurations. Element References 

sdružuje tři vnořené elementy AssemblyReference, z nichž každý se odkazuje na jedno 

z následujících externích sestavení: System.dll, System.Data.dll a System.Xml.dll. Složení 

projektu z hlediska zastoupení fyzických souborů je charakterizováno elementem Files. 

Vnořené elementy Filter reprezentují tři druhy souborů, které Visual C++ 2008 Express 

automaticky přidává do založeného projektu. Jedná se o: 

 

 zdrojové (implementační) soubory s koncovkou .cpp: 

o  AssemblyInfo.cpp, 

o  PrvniAplikace.cpp,  

o  stdafx.cpp.  

 

 hlavičkové soubory s příponou .h: 

o resource.h, 

o stdafx.h. 

 

 soubory s aplikačními zdroji: 

o app.ico, 

o app.rc.   

 

Při pojednání o projektech nesmíme v žádném případě zapomenout zmínit, jak probíhá 

management souborů zařazených do jistého projektu. Když ve Visual C++ 2008 Express 

založíte projekt pomocí průvodce, budou vytvořeny dříve popsané projektové soubory. 

V dialogu Solution Explorer se nachází stromová struktura položek, která reflektuje fyzické 

soubory. Ovšem položky zobrazené v okně Solution Explorer jsou pouhými odkazy na 

fyzické soubory. Nejedná se tedy o skutečné fyzické soubory, nýbrž o zástupce, které jsou na 

tyto soubory nasměrované. Tento model má zajímavé implikace, z nichž nejdůležitější je tato: 

ať už se dotyčný soubor nachází kdekoliv na pevném disku vašeho počítače (anebo počítače 

vzdáleného), můžete s ním pohodlně pracovat. Prostě vytvoříte zástupce, jenž bude ve svých 

rukou třímat odkaz na požadovaný soubor. Obr. 1.57 ilustruje vztah mezi zástupci 

nacházejícími se v okně Solution Explorer a odkazovanými externími soubory.   
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Obr. 1.57: Visual C++ 2008 Express spravuje projekty na základě zástupných položek, které 

se odkazují na cílové fyzické soubory různého druhu 

 

Za druhé, když odstraníte jistou položku z kolekce položek zobrazených v okně Solution 

Explorer, tato akce ještě nemusí znamenat likvidaci příslušného fyzického souboru. Visual 

C++ 2008 Express totiž zná více cest, jak řídit vztahy mezi zástupci a cílovými soubory. Jako 

programátoři máte možnost klepnout na zástupce pravým tlačítkem myši a z místní nabídky 

zvolit příkaz Exclude From Project. Tím nařídíte vyřazení zástupce z projektu. Přestože se 

zástupce odporoučí, odkazovaný soubor bude i nadále existovat. O něco striktněji ke své 

práci přistupuje příkaz Remove, jenž je rovněž dosažitelný přes lokální nabídku. Zde už 

musíte být přece jenom opatrnější. Visual C++ 2008 Express se vás zeptá, co přesně si přejete 

udělat, přičemž vám nabídne dvě varianty dalšího postupu: 

 

1. Odstranění (Remove) zástupce z projektu.  

2. Vymazání (Delete) zástupce společně s asociovaným fyzickým souborem.  

 

Zatímco operace odstranění ovlivní pouze budoucí působení zástupce v okně Solution 

Explorer, vymazání je daleko silnějším prostředkem, jehož pomocí lze vymítit jak zástupce, 

tak externí soubor. V této souvislosti si dávejte pozor, abyste nechtěně nepodrobili destrukci 

nějaký důležitý soubor. Pokud nemáte jeho záložní kopii, již se vám k němu nepodaří dostat.  

 

V projektu konzolové aplikace .NET se potýkáme se třemi zdrojovými soubory: 

AssemblyInfo.cpp, PrvniAplikace.cpp a stdafx.cpp. Prostřední z nich je hlavním zdrojovým 
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souborem aplikace .NET a jeho podstatu jsme již objasnili. V hlavním zdrojovém souboru je 

situována funkce main, která hraje roli vstupního bodu programu. Věnujme se však 

zbývajícím dvěma souborům. První z nich se jmenuje AssemblyInfo.cpp a obsahuje metadata, 

která charakterizují identitu sestavení aplikace .NET. (Tato metadata se zobrazují 

v manifestu sestavení.) Poklepáním tento soubor otevřete v editoru zdrojového kódu Visual 

C++ 2008 Express. Níže uvádíme veškerý kód jazyka C++/CLI, jenž je umístěn v souboru 

AssemblyInfo.cpp (vzhled komentářů jsme malinko upravili tak, abychom efektivněji využili 

dostupné místo v knize). 

 
#include "stdafx.h" 

 

using namespace System; 

using namespace System::Reflection; 

using namespace System::Runtime::CompilerServices; 

using namespace System::Runtime::InteropServices; 

using namespace System::Security::Permissions; 

 

// General Information about an assembly is controlled through  

// the following set of attributes. Change these attribute  

// values to modify the information 

// associated with an assembly. 

 

[assembly:AssemblyTitleAttribute("PrvniAplikace")]; 

[assembly:AssemblyDescriptionAttribute("")]; 

[assembly:AssemblyConfigurationAttribute("")]; 

[assembly:AssemblyCompanyAttribute("")]; 

[assembly:AssemblyProductAttribute("PrvniAplikace")]; 

[assembly:AssemblyCopyrightAttribute("Copyright (c)  2009")]; 

[assembly:AssemblyTrademarkAttribute("")]; 

[assembly:AssemblyCultureAttribute("")]; 

 

// Version information for an assembly consists of the  

//following four values: 

// 

//      Major Version 

//      Minor Version 

//      Build Number 

//      Revision 

// 

// You can specify all the value or you can default the  

// Revision and Build Numbers 

// by using the '*' as shown below: 

 

[assembly:AssemblyVersionAttribute("1.0.*")]; 

 

[assembly:ComVisible(false)]; 
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[assembly:CLSCompliantAttribute(true)]; 

 

[assembly:SecurityPermission(SecurityAction::RequestMinimum, 

UnmanagedCode = true)]; 

   

Komentář k zdrojovému kódu: Začínáme direktivou preprocesoru #include, kterou se 

odkazujeme na hlavičkový soubor stdafx.h (už jsme o něm mluvili). Dále pochoduje řada 

direktiv using, jejichž prostřednictvím jsou importovány potřebné jmenné prostory. 

Abstrahujeme-li od řádkových komentářů (//), pak objevujeme nejvzácnější partii souboru 

AssemblyInfo.cpp, kterou tvoří série atributů. Ano, jsou to právě tyto atributy, jež nám 

umožňují specifikovat metadata vážící se k identitě sestavení. Za přispění atributů můžeme 

sestavení přisuzovat následující vlastnosti: 

 

 uživatelsky přívětivý název sestavení (atribut AssemblyTitleAttribute), 

 popis sestavení (atribut AssemblyDescriptionAttribute), 

 konfigurace sestavení (atribut AssemblyConfigurationAttribute), 

 producent sestavení (atribut AssemblyCompanyAttribute), 

 produktový název sestavení (atribut AssemblyProductAttribute),  

 informace o autorských právech (atribut AssemblyCopyrightAttribute), 

 informace o ochranné značce sestavení (atribut AssemblyTrademarkAttribute),  

 kultura sestavení (atribut AssemblyCultureAttribute).  

 

Visual C++ 2008 Express po založení projektu samočinně určí uživatelský název sestavení, 

produktový název sestavení a vyplní také informace o autorských právech. Chcete-li, můžete 

doplnit další informace jako je například popis aplikace (atribut 

AssemblyDescriptionAttribute) nebo identifikace společnosti, která aplikaci připravila 

(atribut AssemblyCompanyAttribute). Všechny informace zadáváte v podobě textových 

řetězců, které jsou vkládány do dvojitých uvozovek.  

 

O kousek dál nám do cesty vkročí další atribut, jenž determinuje verzi sestavení aplikace 

.NET. 

 
[assembly:AssemblyVersionAttribute("1.0.*")]; 

 

Jakákoliv řízená aplikace si s sebou veze informace o verzi. Verzi představuje čtveřice 

32bitových celočíselných hodnot, které jsou od sebe odděleny tečkami. Ve spletenci těchto 

čísel první hodnota odpovídá hlavnímu číslu verze, zatímco druhá znamená vedlejší číslo 

verze. Třetí hodnota je číslem sestavení a konečně čtvrtá a poslední hodnota je číslem revize. 
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Verze sestavení aplikace .NET je stanovena atributem AssemblyVersionAttribute. Jak si 

můžete všimnout, Visual C++ 2008 Express verzi implicitně určí ve formě 1.0.*. Z této 

soustavy čísel dovedeme vyčíst, že číslo hlavní verze je 1 a číslo vedlejší verze je nula. Dobrá, 

avšak co vlastně znamená ta hvězdička  - vždyť to není číslo, tak co tedy? Ano, máte pravdu, 

hvězdička není číslo, je to pouhý zástupný symbol. A ten nám říká, že pokud není poručeno 

jinak, Visual C++ 2008 Express přebírá určení čísla sestavení a čísla revize do své vlastní 

kompetence. Poslední dvě hodnoty čtyřčíslí tak budou generovány automaticky, přičemž 

vybrána může být jakákoliv hodnota z intervalu <0, 65535>. Visual C++ 2008 Express upraví 

verzi aplikace .NET po každém jejím úspěšném sestavení.  

 

Poznámka: Podíváme-li se do manifestu, tak zjistíme, že verze sestavení naší 

konzolové aplikace .NET je stanovena položkou .ver 1:0:2764:22727, která je 

vnořena v direktivě .assembly. I když jsou čísla reprezentující verzi sestavení 

v kódu jazyka C++/CLI oddělována tečkami, v prostředí jazyka MSIL jsou jako 

oddělovače použity dvojtečky (:).       

 

Programátoři ovšem mohou verze svých sestavení exaktně určovat rovněž sami. Vše, co je 

nutné udělat, je nahradit zástupný symbol hvězdičky požadovanými čísly. Dejme tomu, že 

bychom chtěli mít aplikaci .NET s verzí 1.0.1.1. Pak bychom atribut 

AssemblyVersionAttribute upravili takto: 

 
[assembly:AssemblyVersionAttribute("1.0.1.1")]; 

 

Objasněme význam zbývajících atributů: 

 
[assembly:ComVisible(false)]; 

 

[assembly:CLSCompliantAttribute(true)]; 

 

[assembly:SecurityPermission(SecurityAction::RequestMinimum, 

UnmanagedCode = true)]; 

 

Atribut ComVisible kontroluje přístupnost datových typů deklarovaných v sestavení 

aplikace .NET pro nativní software, jenž pracuje na bázi standardu COM (Component Object 

Model). COM je binární standard, který umožňuje, aby mezi sebou mohli komunikovat 

aplikace připravené v různých programovacích jazycích a prostředích. COM je založeno na 

rozhraních, pomocí kterých se uskutečňuje veškerá vzájemná komunikace mezi různými 

aplikacemi. Ty zpravidla vystupují v modelu klient – server, v rámci kterého jedna aplikace 

(server) nabízí své služby jiné aplikaci (klientovi).  
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Programování v COM bylo velmi populární zejména v 90. letech 20. století. Nyní mají vývojáři 

k dispozici lepší pracovní prostředí, které zastřešuje Microsoft .NET Framework. To 

samozřejmě nic nemění na faktu, že na celém světě existují statisíce COM aplikací a 

komponent s již naprogramovanou funkcionalitou. Software napsaný podle principů COM je 

nativní (neřízený). Řízené aplikace mohou pracovat s nativními COM programy. Kooperace 

může probíhat i v opačném směru, kdy COM aplikace využívá služby aplikace .NET. 

Skutečnost, zda jsou datové typy deklarované uvnitř aplikace .NET „viditelné“ pro COM svět, 

určuje atribut ComVisible. Hodnota atributu je v případě řízené konzolové aplikace 

nastavena na false (nepravda). To tedy znamená, že COM software nemůže přímo pracovat 

s typy obsaženými v sestavení řízené aplikace.  

 

Atribut CLSCompliantAttribute vyjadřuje skutečnost, zda sestavení aplikace .NET splňuje 

kritéria daná společnou jazykovou specifikací (CLS) platformy .NET Framework 3.5. Jelikož 

má atribut hodnotu true, aplikaci lze považovat za CLS-kompatibilní.  

 

Poslední atribut SecurityPermission dává aplikaci možnost volat neřízený kód. To je 

v případě aplikace .NET přeložené pomocí přepínače kompilátoru /clr standardní nastavení. 

Řízený kód smí volat nativní funkce přes softwarovou službu P/Invoke a také může vést 

informační dialog s COM programy a komponentami (zde služby poskytuje technologie COM 

Interop).  

 

Zdrojový soubor stdafx.cpp slouží společně s hlavičkovým souborem stdafx.h k vytvoření 

předkompilovaných souborů <Jméno aplikace>.pch a stdafx.obj. S hlavičkovým souborem 

stdafx.h jsme se již setkali, takže víte, že do něj jsou ukládány direktivy #include, které se 

odkazují na často používané stabilní hlavičkové soubory. Předkompilovaný hlavičkový 

soubor PrvniAplikace.pch urychluje proces překládání programu v jazyce C++/CLI, neboť 

přítomné hlavičkové soubory nejsou kompilovány při každém překladu (za předpokladu, že 

nedošlo k jejich modifikaci).  

 

Implementační soubor stdafx.cpp má velice prostý obsah:  

 
// stdafx.cpp : source file that includes just  

// the standard includes 

// PrvniAplikace.pch will be the pre-compiled header 

// stdafx.obj will contain the pre-compiled type information 

 

#include "stdafx.h" 
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Direktivou #include je vložený odkaz na vzpomenutý hlavičkový soubor stdafx.h. Zdrojový 

soubor stdafx.cpp je využíván k tvorbě objektového souboru stdafx.obj, jenž obsahuje 

předkompilované informace o datových typech.      

 

V průběhu kompilace jsou ze všech zdrojových souborů (.cpp) vytvořeny adekvátní 

objektové soubory s řízeným kódem. Tento proces je zobrazen na obr. 1.58. 

 

 
Obr. 1.58: Kreace objektových (.obj) souborů ze zdrojových souborů (.cpp) 

 

Informace o objektových souborech a předkompilovaném hlavičkovém souboru přináší tab. 

1.6.  
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Tab. 1.6: Informace o souborech s extenzemi .obj a .pch 

Ikona souboru Popis souboru Charakteristika 
Velikost 

(KB) 

 

Objektový soubor 

Obsahuje MSIL kód, jenž vznikl 
přeložením instrukcí jazyka 
C++/CLI uložených v souboru 
AssemblyInfo.cpp. 

4,67 

 

Objektový soubor 

Obsahuje MSIL kód, jenž vznikl 
přeložením instrukcí jazyka 
C++/CLI uložených v souboru 
PrvniAplikace.cpp. 

4,40 

 

Objektový soubor 

Obsahuje MSIL kód, jenž vznikl 
přeložením instrukcí jazyka 
C++/CLI uložených v souboru 
stdafx.cpp. 

11,30 

 

Předkompilovaný 
hlavičkový soubor 

Obsahuje předkompilovaný kód 
hlavičkových souborů. 

2500,00 

 

V operačním systému Microsoft Windows má každý program svou ikonu. Ikona představuje 

obrázek, jehož úkolem je reprezentovat grafickou metaforu vyjadřující hlavní smysl 

programu. Obrázek je uživatelsky přívětivým symbolem programu a jako takový má význam 

srovnatelný s marketingovou značkou „skutečného“ produktu, který si můžete zakoupit. 

Ikona programu je uložena ve speciálním souboru s příponou .ico. V programování jsou 

ikony pokládány za zdroje, které se pojí s programem neboli aplikací. (Ke zdrojům se řadí 

také kurzory, bitové mapy, nabídky, panely s nástroji a další artefakty.) I z tohoto důvodu se 

soubor s ikonou konzolové aplikace jmenuje app.ico a v okně Solution Explorer je umístěn 

ve složce Resource Files. V Průzkumníkovi mají všechny konzolové aplikace .NET předem 

vybranou ikonu, kterou můžete vidět na obr. 1.59.  

 

 
1.59: Soubor s ikonou konzolové aplikace .NET 
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Jedním dechem bychom měli dodat, že totožnou ikonou disponuje rovněž spustitelný soubor 

konzolové aplikace. Ikona programu se zobrazuje nejenom v Průzkumníkovi, ale také 

v titulkovém pruhu okna konzole, v němž aplikace běží. Pokud minimalizujete okno 

konzolové aplikace, ikona se objeví také na tlačítku nacházejícím se na hlavním panelu 

systému Windows. V neposlední řadě lze ikonu programu spatřit v souvislosti se zástupcem 

programu na pracovní ploše nebo na panelu snadného spuštění.   

 

Nemusíme být zrovna ostrostřelci, abychom si všimnuli, že obrázek představující ikonu se 

může v závislosti na okolnostech objevovat v různých velikostech. Ikona, která je k vidění 

v souborovém prohlížeči, je při běžném zobrazení veliká 32x32 obrazových bodů (pixelů). 

Naopak, ikona v titulkovém pruhu konzolového okna je poloviční, tudíž zabírá 16x16 pixelů. 

Ve skutečnosti může jeden soubor .ico zahrnovat více obrázků (ikon) o různých rozměrech. 

To je nesmírně prospěšné, poněvadž operační systém dovede ve vhodném okamžiku vybrat 

ikonu s příhodnou velikostí. Vyjma různých rozměrů mohou ikony pracovat s odlišnou 

barevnou hloubkou. Barevná hloubka je definována počtem barev, jenž lze přiřadit jednomu 

pixelu bitové mapy, která tvoří obraz ikony. Standardní ikony určené pro 32bitový systém 

Windows byly malovány 16 barvami, takže jejich barevná hloubka se měřila v 4 bitech (24 = 

16). Moderní ikony mohou mít větší barevnou hloubku. Přitom platí logické pravidlo: čím 

více bitů pro reprezentaci barevného rozsahu, tím větší je barevná hloubka.  

 

Bohužel, do Visual C++ 2008 Express nebyl zapracován editor zdrojů, takže když poklepete 

na položku app.ico v okně Solution Explorer, nic se nestane. Zcela jiná je ovšem situace ve 

Visual C++ 2008, jenž je součástí balíku Visual Studio 2008 verze Standard a vyšší. Po 

poklepání na položku app.ico se ikona otevře v editoru zdrojů (obr. 1.60).  
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Obr. 1.60: Otevření ikony v editoru zdrojů produktu Visual C++ 2008 Professional 

 

Editor zdrojů poskytuje všechny nástroje, s nimiž si můžete vzhled ikony upravit zcela podle 

své libosti. V souboru app.ico jsou uloženy dva obrázky, jeden pro „velkou“ ikonu o 

rozměrech 32x32 pixelů a druhý pro „malou“ ikonu s poloviční velikostí. Editor otevře 

nejprve větší obrázek, přičemž okno rozdělí na dvě různě rozsáhlé části. Podle tohoto 

rozvržení se v levém regionu okna zobrazuje obrázek v původní velikosti (jako 

v Průzkumníkovi), zatímco ve vedlejším regionu vidíte tentýž obrázek při šestinásobném 

zvětšení. Editor zdrojů je plný náčiní na tvorbu ikon. Jednotlivé nástroje jsou přístupné přes 

tlačítka na panelu a umožňují vám vkládat do obrázků grafická primitiva (úsečky, křivky, 

čtverce, obdélníky a elipsy), vybarvovat je, pracovat s textem, manipulovat s výřezy a mnoho 

dalšího. Bohužel, podrobná rozprava popisující všechny funkce editoru zdrojů pro práci 

s ikonami je nad rámec této knihy. Faktem však zůstává, že s editorem můžete díky 

intuitivnímu rozhraní efektivně pracovat již po krátkém seznámení. Ti z vás, kteří mají 

zkušenosti s programy pro tvorbu ikon, se brzy budou ve zdejším editoru cítit jako doma.  
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Budete-li si chtít prohlédnout a potažmo i pozměnit menší obrázek (16x16 pixelů) ikony, 

otevřete nabídku Image, ukažte na položku Current Icon Image Types a klepněte na příkaz 

16x16, 16 colors. V editoru se objeví „miniatura“ ikony, která se standardně zobrazuje 

v záhlaví konzolového okna nebo také na levé straně tlačítka sedícího na hlavním panelu 

operačního systému.   

 

Budete-li s vizualizací ikony spokojeni, nezapomeňte uskutečněné změny uložit do souboru 

app.ico. Po sestavení (Build  Build Solution) se nová ikona okamžitě projeví na vzhledu 

spustitelného souboru (.exe) aplikace. Níže uvádíme layout upraveného většího obrázku 

ikony, a to jak v editoru zdrojů, tak ve složce se spustitelným souborem aplikace .NET.  

 

 
Obr. 1.61: Úprava ikony aplikace .NET v editoru zdrojů 
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Obr. 1.62: Nová ikona spustitelného souboru aplikace .NET 

 zobrazená v Průzkumníkovi Windows 

 

Aby mohl Visual C++ 2008 Express spravovat zdroje, generuje ještě dva soubory, z nichž 

jeden (app.rc) je uložen ve složce Resource Files, zatímco druhý (resource.h) se nachází 

mezi hlavičkovými soubory aplikace (složka Header Files). Soubor app.rc je definičním 

souborem zdrojů a obsahuje seznam všech zdrojů, které vyvíjená aplikace používá. Definiční 

soubor zdrojů se někdy nazývá též zdrojový skript. Toto pojmenování vypovídá o tom, že kód 

uvnitř souboru app.rc je z hlediska Visual C++ 2008 Express považován za skriptovací 

instrukce.  

 

Pokud chcete, můžete si obsah definičního souboru zdrojů otevřít v Poznámkovém bloku. 

Díky textové povaze souboru lze z něj přímo číst informace. Při listování souborem si 

povšimněte zejména následujících řádků, které označují ikonu tvořící jediný binární zdroj 

našeho programu: 

 
// Icon placed first or with lowest ID value becomes  

// application icon 

 

LANGUAGE 5, 1 

#pragma code_page(1250) 

1           ICON         "app.ico"  
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Stěžejní je zejména poslední řádek, v němž je uveden číselný identifikátor zdroje (1), dále typ 

zdroje (ikona – ICON) a cesta k souboru, v němž je dotyčný zdroj uložen (app.ico). 

 

Soubor app.rc je propojen s hlavičkovým souborem resource.h, neboť se na něj odkazuje 

pomocí direktivy #include. Soubory app.rc a  resource.h jsou vytvářeny a spravovány 

programem Visual C++ 2008 Express, vývojáři se jejich manuální modifikací zpravidla 

nezabývají. Obsah definičního souboru zdrojů je možné prohlížet a editovat v okně Resource 

View, ovšem to není součástí integrovaného vývojového prostředí Visual C++ 2008 Express. 

Ačkoliv neradi plníme funkci poslů špatných zpráv, musíme přiznat, že expresní Visual C++ 

2008 nenabízí vůbec žádné nástroje, které by usnadňovaly management aplikačních zdrojů. 

Vytoužené portfolio softwarových pomocníků věnujících se zdrojům je k mání teprve ve 

Visual Studiu 2008 verze Standard a vyšších edicích.  

 

V oblíbené stromové struktuře se zobrazují veškeré zdroje, které jsou v souboru app.rc 

definovány. V našem případě jde pouze o ikonu, které odpovídá složka Icon s jednou 

položkou, jejímž názvem je identifikátor ikony (1). Pro uživatele Visual Studia 2008 máme 

ještě jeden tip: Jestliže chcete vidět kód zdrojového skriptu, klepněte v okně Solution 

Explorer na položku app.rc pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte příkaz 

View Code.   

 

 

1.19 Elektronická dokumentace, knihovna MSDN Express Library a 

prohlížeč Microsoft Document Explorer   
 

Společně s instalací produktu Visual C++ 2008 Express se na váš počítač nainstalovala 

rovněž elektronická dokumentace MSDN Express Library. Dokumentace je plná technických 

informací, postupů a návodů, které vás stylem krok za krokem provedou určitou procedurou, 

nebo vám vysvětlí význam a upotřebení jistého softwarového nástroje. Knihovna MSDN 

Express Library je složena z několika svazků, které se člení na kategorie a ty pak na ještě 

menší oddíly. Všechny informace jsou uváděny v angličtině, takže doufáme, že pro vás 

nebude problém je vstřebat. Co naplat, anglický jazyk je v oblasti počítačového softwaru 

vůbec nejpoužívanějším přirozeným jazykem. Moderní vývojáři si musejí s angličtinou 

rozumět, a to alespoň na pasivní úrovni, aby dovedli těžit informace z technických manuálů a 

dokázali se orientovat v sofistikovaných elektronických dokumentačních systémech.  
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Za účelem komfortního prohlížení vpravdě nabobtnalé knihovny MSDN Express Library 

vytvořila společnost Microsoft prohlížeč elektronické dokumentace. Přítomnost prohlížeče 

není novinkou, vždyť knihovnou MSDN můžeme listovat již více než deset let. Prohlížeč je 

sdílen všemi produkty Visual Studia 2008 a jmenuje se Microsoft Document Explorer. 

Spustitelný soubor prohlížeče má název dexplore.exe a nachází se ve složce C:\Program 

Files\Common Files\Microsoft Shared\Help 9 (obr. 1.63).  

 

 
Obr. 1.63: Spustitelný soubor prohlížeče elektronické  

dokumentace Microsoft Document Explorer 

 

Ačkoliv je možné prohlížeč spustit z Průzkumníka Windows, lepším řešením je aktivovat jej 

z integrovaného vývojového prostředí produktu Visual C++ 2008 Express. Máte-li tedy 

otevřeno prostředí IDE, neváhejte a vydejte pokyn na zobrazení hlavní stránky elektronické 

dokumentace v prohlížeči Microsoft Document Explorer. Prohlížeč probudíte k činnosti 

otevřením nabídky Help a klepnutím na položku Contents ( ). (Po pravdě řečeno, 

prohlížeč slyší také na klávesovou zkratku CTRL+ALT+F1.) Okno prohlížeče by mělo mít 

přibližně stejnou podobu, jakou prezentuje obr. 1.64.  
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Obr. 1.64: Okno prohlížeče elektronické dokumentace 

 

Prohlížeč Microsoft Document Explorer je prozatím nejvyspělejším kouskem softwaru 

z dílny Microsoftu, který je určen ke správě digitálního informačního obsahu. Struktura 

prohlížeče vychází z letitých zkušeností při vývoji systémů elektronické dokumentace. Pokud 

zalovíte v paměti, možná si vzpomenete, jak byl při uvádění operačního systému Windows 

95 v roce 1995 s poměrně velkou pompou představován systém WinHelp 4.0. Tento systém 

řídil všechny činnosti, jež se pojily s elektronickou dokumentací a soubory nápovědy (tehdy 

s příponou .hlp). Nápověda ve stylu WinHelp 4.0 nabízela obsahový panel, rejstřík klíčových 

slov a fulltextové prohledávání.  

 

Zobrazovací stroj systému WinHelp 4.0 vykresloval témata v implicitní žlutobílé kombinaci 

s houfem hypertextových odkazů, obrázky, ikonami a bohatě formátovaným textem. Ba co 

víc, do témat nápovědy mohly být společně s informačním textem vkládány rovněž aktivní 

součástky, jako třeba tlačítka, po jejichž aktivaci se spustila jistá akce (třeba spuštění 

externího programu, či zobrazení dialogu s dalšími tématy, která by uživatel neměl minout). 

Přestože tato dovednost byla nezřídka prezentována snad až s příliš notnou příměsí magie, 

programátoři velice dobře věděli, že na pozadí je vše řízeno takzvanými makry (že tato 

makra byla tehdy opravdu ohromně mocná, je již na jinou debatu). Elektronická 
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dokumentace řízená systémem WinHelp 4.0 se dočkala překvapující popularity a nebudeme 

daleko od pravdy, když prohlásíme, že předběhla svou dobu. A to do také míry, že se soubory 

s koncovkou .hlp se tu a tam setkáte i v dnešní době.   

 

Se vzrůstající penetrací celosvětové sítě Internet se softwarová kavalerie začala přesouvat 

k čtyřpísmenné formulce HTML. Tato „výprava za nezávislost v přístupu k informacím“ 

neobešla bez povšimnutí ani elektronickou dokumentaci. Společnost Microsoft uvedla ve 

druhé polovině roku 1997 nový systém HTML Help 1.0, který přebíral vše dobré z dřívější 

generace, ovšem jeho základy byly již pevně položeny na hypertextovém značkovacím 

jazyku. Poprvé se citelněji změnil proces tvorby elektronických dokumentačních systémů, 

poněvadž témata již nebyla tvořena textovými dokumenty s bohatým formátováním (rich 

text format, extenze .rtf), nýbrž skutečnými HTML soubory. Zdrojové HTML soubory byly 

překladačem konvertovány do formy jednoho kompilovaného souboru s příponou .chm. 

Když si chtěl uživatel prohlédnout obsah tohoto souboru, musel mít nainstalovaný 

internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer. To byl nutný předpoklad, poněvadž 

zobrazovací jádro HTML nápovědy měl na starosti modul Internet Exploreru. Elektronická 

dokumentace ve stylu HTML Help se v praxi rozšířila zejména s příchodem operačního 

systému Windows 98. Vedle „povinných“ funkcí jako panely s obsahem, rejstříkem a 

vyhledáváním, mohly HTML elektronické dokumentační systémy skýtat uživatelům další 

zajímavé služby, jako třeba zobrazování pomocníků (znali jste Merlina?), nebo spouštění 

programových skriptů ve skriptovacím jazyce VBScript.      

 

Po vydání verze 1.4 systému HTML Help se vody nápovědy na nějaký čas ustálily. Rozvlnění 

hladiny přišlo až s uvedením Visual Studia .NET v roce 2002, kdy Microsoft sestrojil nový 

dokumentační systém s pojmenováním Microsoft Help 2.0 (nebo prostě MS Help 2.0). 

Elektronické systémy se coby mávnutím kouzelného proutku proměnily v mnohasvazkové 

digitální knihovny, do kterých bylo možno integrovat další a další informační prameny. Na 

rozdíl od předchozích generací však jádro systému Microsoft Help 2.0 nebylo uvolněno pro 

široké použití. Ve skutečnosti se tak s tímto dokumentačním systémem setkáváme pouze ve 

Visual Studiu (počínají verzí .NET), v knihovně MSDN a v neposlední řadě také v bibliotéce 

služby Technet, která je zacílena na IT specialisty.   

 

Asi nemusíme nijak zvlášť zdůrazňovat fakt, že dokumentace k Visual Studiu 2008 (a 

samozřejmě také k produktu Visual C++ 2008 Express) je koncipována v intencích nejnovější 

technologie pro správu digitálních informací.  
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Obr. 1.65: Systémy elektronické dokumentace společnosti Microsoft 

 

Microsoft Document Explorer zobrazuje témata s obsahem, rejstřík klíčových slov, oblíbené 

položky a přepracovaný systém uživatelsky konfigurovatelného fulltextového prohledávání 

dokumentů. Uživatelé s různými preferencemi procházejí elektronickou dokumentací jinak. 

Zatímco jedna skupina „surfuje“ napříč tématy v obsahu, jiní dávají přednost prohledávání 

klíčových slov (záložka Index). Tak či onak, obě kategorie lidí se sejdou při fulltextovém 

prohledávání v okamžicích, kdy potřebují najít témata, jež obsahují jisté slovo nebo slovní 

spojení.  

 

Prohlížeč Microsoft Document Explorer dovede čerpat z lokálních a vzdálených informačních 

zdrojů. Knihovna MSDN Express Library, kterou máte na svém PC nainstalovánu, se řadí 

k lokálním zdrojům. Lokální zdroje můžete procházet, kdykoliv se vám zlíbí. Na druhou 

stranu, pod pojmem vzdálené zdroje jsou chápány balíčky dat s informačním obsahem, jež 

jsou rozmístěny na webových serverech společnosti Microsoft (případně serverech patřících 

významným partnerům vývojářské komunity). Při dolování informací může prohlížeč 

postupovat podle několika preferenčních cest. Kupříkladu můžete prohlížeč nakonfigurovat 

tak, aby při požadavku na vyhledání informací vždy jako první zpracoval lokální informační 

zdroje (uskladněné v knihovně MSDN Express Library). Možná, že lepší bude, když prohlížeči 

dáte příkaz „Nejprve přeskenuj lokální dokumentaci, a poté se zaměř na webové zdroje“. 

Věříte-li v zázračnou sílu Internetu, pravděpodobně obrátíte garde a vaším výchozím 

informačním zdrojem se stane webová pavoučí síť.  
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Způsob načítání digitálního obsahu určíte takto: 

 

 V prohlížeči Microsoft Document Explorer rozbalte nabídku Tools a klepněte na 

položku Options….   

 Rozviňte uzel Help a klikněte na položku Online.  

 Zde si povšimněte rámeček When loading Help content, jenž seskupuje tři volby: 

 

o Try online first, then local. 

o Try local first, then online. 

o Try local only, not online. 

 

Jsou-li do procesu získávání informací zapojeny webové servery, prohlížeč 

prohledává online knihovnu MSDN, komunitní stránky serveru Codezone a HTML 

dokumenty s dotazy uživatelů. Pokud chcete upravit tyto zdroje, nebo prioritu jejich 

prozkoumávání, použijte seznam Search these providers (šipkami vedle seznamu 

lze měnit významnost poskytovatele informačního obsahu).  

 

 Změny uložte stisknutím tlačítka OK.  

   

Nyní si předvedeme, jak malinko prohnat vyhledávácí stroj, jenž má na starosti vytipování 

požadovaných témat. Na standardním panelu nástrojů prohlížeče Microsoft Document 

Explorer klepněte na tlačítko Search ( ). Objeví se vyhledávací panel se záložkou 

Search, v němž můžete zadat klíčové slovo nebo frázi, kterou si přejete vyhledat. Konečný 

počet nalezených témat lze ovlivnit pomocí logických operátorů AND nebo OR, případně 

NOT. Za předpokladu, že máte na svém počítači nainstalován pouze Visual C++ 2008 

Express, budou v elektronické dokumentaci zastoupena jenom témata, která jsou asociována 

s tímto softwarovým produktem. Kromě specificky orientovaných informací o Visual C++ 

2008 Express získáte rovněž témata vážící se k platformě Microsoft .NET Framework 3.5.  

 

Elektronický prohlížeč vám umožňuje ještě před zahájením vyhledávacích prací specifikovat 

filtry, jejichž pomocí vyberete vaše prioritní oblasti, respektive oblasti hlavního zaměření 

cílových témat. K dispozici jsou tři filtry, které jsou věnovány programovacímu jazyku 

(seznam Language), technologiím (seznam Technology) a celkovému informačnímu záběru 

(seznam Content Type). Zmíněné filtry jsou vykresleny na obr. 1.66.  
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Obr. 1.66: Filtrace informačních zdrojů určených k prohledávání 

 

Působí-li Visual C++ 2008 Express jako osamělý produkt, filtr Language bude moci nabývat 

pouze dvou hodnot, a sice „C++“ a „All“ (je zřejmé, že ať už zvolíme kteroukoliv, na výsledek 

to nebude mít žádný vliv). V elektronické dokumentaci pro Visual Studio 2008 je manipulace 

s filtrem Language zábavnější. V tomto prostředí je možné vybírat z hezké hromádky 

dostupných programovacích, skriptovacích a značkovacích jazyků, mezi nimiž nechybí 

(řazeno dle abecedy): C#, C++, HTML, JScript, VBScript, Visual Basic a XML.  

 

Co se týče zapojených technologií, pak vidíme, že standardně jsou prohledávána témata, 

která se vážou k programování pomocí C++/CLI, nativního C++ a Win32 / COM.  

 

Filtr Content Type je prostředníkem vyjadřujícím typ témat, která mají být zařazena do 

vyhledávacího procesu. V elektronické dokumentaci koexistuje ohromné množství témat, 

která jsou z hlediska prohlížeče Microsoft Document Explorer členěna do následujících 

kategorií: 

 

 Addins & Macros (doplňky a makra), 

 Controls (ovládací prvky), 

 Documentation & Articles (běžná informační témata),  

 IntelliSense Code Snippets (expanzivní šablony technologie IntelliSense),  

 Knowledge Base (báze znalostí), 

 Sample Applications (ukázkové aplikace), 

 Templates & Starter Kits (projektové šablony a startovací sady). 

  

Není-li stanoveno jinak, prohlížeč listuje všemi výše uvedenými informačními kategoriemi. 

Budete-li chtít zúžit rozsah témat, můžete nepotřebné volby odškrtnout.  

 

Poté, co jsou náležitě vytyčeny informační oblasti, můžete zapsat do vyhledávacího políčka 

hledané slovní spojení a klepnout na tlačítko Search. V rámci ukázkového řešení jsme chtěli 

získat kolekci témat, která obsahují současně slova „button“ a „combobox“. Do vyhledávacího 

pole jsme proto zapsali výraz složený z předestřených slov a logického operátoru AND, tedy 

„button AND combobox“ (bez uvozovek). Vyhledávací stroj elektronického prohlížeče 
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dovede spolupracovat rovněž s dalšími logickými operátory, jimiž lze upravovat rozsah 

nalezených témat. Jejich přehled je uveden v tab. 1.7.  

 

Tab. 1.7: Logické operátory ve vyhledávaných výrazech 

Logický operátor Ukázka Vysvětlení 

AND button AND combobox 
Vyhledá témata, která obsahují 
obě slova současně. 

OR button OR combobox 

Vyhledá témata, která obsahují 
buď slovo „button“, nebo slovo 
„combobox“, anebo obě slova 
zároveň. 

NOT button NOT combobox 
Vyhledá témata, která obsahují 
slovo „button“, ovšem neobsahují 
slovo „combobox“. 

NEAR button NEAR combobox 

Vyhledá témata, v nichž slovo 
„button“ není od slova 
„combobox“ vzdáleno na víc než 
osm slov.  

  

Obr. 1.67 vizualizuje použití logických operátorů ve spojení se slovy „počítač“ a „procesor“. 
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Obr. 1.67: Vizuální demonstrace činnosti logických operátorů  

při vyhledávání témat elektronické dokumentace 

 

V závislosti na počtu monitorovaných informačních zdrojů a rychlosti vašeho počítače může 

vyhledávání zabrat různě dlouhou dobu. Efektivním přizpůsobením filtrů a vhodně 

selektovanými vyhledávacími výrazy s logickými operátory lze čas potřebný pro nalezení 

užitečných témat zkrátit na minimum. Když vyhledávací stroj dokončí svoji činnost, zobrazí 

seznam témat, která odpovídají zadaným kriteriím (obr. 1.68). 
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Obr. 1.68: Seznam nalezených témat elektronické dokumentace 

 

Standardně jsou objevená témata seřazena podle své hodnosti čili podle míry, do jaké 

vyhovují vyhledávacím kriteriím. Kupříkladu v našem případě bylo nalezeno 44 témat, 

přičemž všechna byla získána z lokálních informačních zdrojů. Každé téma je uvedeno svým 

názvem, pod nímž se nachází abstrakt. Abstraktem se rozumí kousek textu, jenž přibližuje 

skutečnosti, o nichž dotyčné téma pojednává. Klepnutím na název tématu sdělíte prohlížeči 

Microsoft Document Explorer svůj záměr otevřít jej. Prohlížeč zkonstruuje samostatné okno 

a nabídne vám zvolené téma k přečtení (obr. 1.69).  
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Obr. 1.69: Informační text vybraného tématu 

 

Při čtení textu si všimněte, že prohlížeč zvýrazňuje hledaná slova „button“ a „combobox“. Tak 

se prohlížeč chová vždy, ovšem některým uživatelům může zvýrazňování hledaných slov 

překážet. Je-li to i váš případ, pak vyberte příkaz Options… z nabídky Tools, rozevřete uzel 

Help a klepněte na položku General. Zde zrušte zatržení u políčka Highlight search terms. 

Inu, když už jsme se ocitli v okně pro nastavení možností prohlížeče elektronické 

dokumentace, zkusme tady ještě chvíli vydržet a porozhlédnout se.  

 

Textové pole Search results per page říká, kolik nalezených témat vám prohlížeč nabídne 

na jedné stránce. Dvacet se jeví jako přijatelný kompromis, ovšem jestliže jste zvyklí na jinou 

cifru, prosím. O přítomnosti abstraktu rozhoduje stav pole Show topic abstracts. 

Standardně jsou abstrakty aktivní, což je uživatelsky přívětivé řešení především v úvodních 

fázích, kdy se seznamujete s programováním na platformě Microsoft .NET Framework 3.5. 

Poté, co nabudete hodně znalostí a praktických zkušeností, se možná budete chtít soustředit 

spíše na titulky vyhledáných témat, které nejsou doplněny abstraktem. Zrušíte-li zatržení 

políčka Show topic abstracts, prohlížeč vám nebude abstrakty témat nabízet.  
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Poznámka: Rozhodnutí o zařazení abstraktů můžete přijmout kdykoliv při práci 

s prohlížečem (nejde pouze o vymoženost okna Options). Když na jakékoliv 

nalezené téma klepnete pravým tlačítkem myši, objeví se místní nabídka. V té 

se vedle jiných nachází rovněž položka Show Abstract, jejíž pomocí lze řídit 

abstrakty.    

 

Zajímavé konsekvence se vztahují k volbě Reuse topic window. Na vysvětlení bychom měli 

uvést, že prohlížeč se standardně pokouší otevírat nová a nová témata v jediném okně, čímž 

šetří systémové zdroje. Rozumné využívání zdrojů je jistě chvályhodné, ovšem co když 

budeme chtít otevřít více témat, přičemž nebudeme chtít „ztrácet“ ta předešlá? Tehdy bude 

lepším řešením opatřit každé téma vlastním oknem – to dosáhneme deaktivací volby Reuse 

topic window. Po provedených změnách stiskněte tlačítko OK, čímž okno Options pošlete 

do věčných lovišť.  

 

Tip: Milí přátelé, máme pro vás ještě jednu radu, která se bude hodit zejména 

programátorům se slabším zrakem (autora publikace nevyjímaje). Vykreslovací 

modul prohlížeče Microsoft Document Explorer dovede generovat písmo 

informačního textu v pěti základních velikostech: od nejmenšího (Smallest), 

přes středně velké (Medium), až po největší (Largest). Implicitně jsou znaky, 

číslice a symboly malovány v střední velikosti. Ačkoliv font o těchto rozměrech může začínajícím 

programátorům s ostřížím zrakem plně vyhovovat, mnoha veteránům, kteří mají u počítače již své 

„odsezeno“, se bude jevit jako příliš titěrný. Pokud se tedy při pohledu na ta malá písmenka necítíte 

ve své kůži, otevřete nabídku View, ukažte na položku Text Size a zkuste experimentovat s 

velikostí písma. Kromě nabídky lze využít i rychlejší přístup: iterativně můžete velikost písma měnit 

stisknutím tlačítka Font Size ( ) na standardním panelu nástrojů.       

 

Samozřejmě, k  tématům elektronické dokumentace vedou i jiné cesty. Vstupenkou na 

dobrodružný výlet se může stát třeba panel Contents nebo Index. Je jenom na vás, zda dáte 

přednost pozvolnému prozkoumávání obsahové stromové struktury dokumentace, anebo se 

raději spolehnete na inspekci rejstříku s klíčovými slovy. Dříve nebo později se vám stane, že 

narazíte na téma, které vám padne do oka. (Po pravdě, vzhledem k spoustě výtečných 

informací v dokumentaci se vám takové věci budou dít poměrně často). Inu, když objevíte 

informační klenot, nezapomeňte si jeho pozici přesně zaznačit. Zatímco středověcí piráti si 

polohu míst s poklady zakreslovali na kožené svitky, vy máte po ruce mnohem vyspělejší 

nástroje. Máte-li otevřené okno s tématem, klepněte na tlačítko Add to Help Favorites ( ). 

Z levé strany se vysune panel Help Favorites a prohlížeč Microsoft Document Explorer do 

něj umístí odkaz na cílové téma, čímž provede jeho archivaci pro příští potřebu.  
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Jednou přijde ten den, když budete mít v oblíbených tématech spousty zástupců. Pak můžete 

jejich pozici v seznamu měnit prostřednictvím šipek  a .  

 

Jiným skvělým trikem je uložení vyhledávacího dotazu. Kdykoliv vám vyhledávací stroj 

připraví seznam témat, jež odpovídají vašemu dotazu, vysvítí se na panelu tlačítko Save 

Search ( ). Po jeho stisknutí se do okna Help Favorites uloží hledané slovo, nebo výraz, 

který jste si přáli vyhledat. Tím pádem můžete prohledávání spustit i později, například se 

zapojením komplementárních informačních zdrojů.    

 

 

1.20 Microsoft Document Explorer jako interní a externí prohlížeč 

elektronické dokumentace 
 

Po instalaci produktu Visual C++ 2008 Express a knihovny MSDN Express Library je 

prohlížeč Microsoft Document Explorer nastaven tak, aby vám témata elektronické 

dokumentace zobrazoval ve svém vlastním okně, které jakoby poletovalo nad integrovaným 

vývojový prostředím. V tomto režimu mluvíme o prohlížeči jako o externím. Vše, co souvisí 

s dokumentací, je tak odděleno od IDE Visual C++ 2008 Express. Externí prohlížeč má jistě 

několik výhod. Nástroje pro prohlížení témat nápovědy jsou seskupeny do jednoho celku 

(okna), se kterým lze pracovat nezávisle na vývojovém prostředí. Nedochází proto 

k nežádoucímu zaplnění IDE, což je prospěšné, když uvážíme nemalý počet podoken a 

nástrojů, které vývojové prostředí v sobě beztak integruje.  

 

Kupodivu, výhody externího prohlížeče elektronické dokumentace se mohou rázem stát 

slabými stránkami – stačí pouze změnit úhel pohledu. Někteří vývojáři kupříkladu vysloveně 

požadují, aby integrované vývojové prostředí pracovalo ve stylu „vše v jednom“. Dobrou 

zprávou je, že Visual C++ 2008 Express dokáže uspokojit i potřeby takto smýšlejících 

uživatelů. V případě prohlížeče Microsoft Document Explorer to znamená, že panely 

s obsahem, rejstříkem, vyhledáváním a dalšími nástroji asociovanými s elektronickou 

dokumentací, se mohou bez větších potíží nastěhovat přímo do IDE. Jestliže budete chtít 

okusit půvab interního prohlížeče nápovědy, postupujte takto: 

 

1. Uvnitř IDE otevřete nabídku Tools a klepněte na položku Options…. 

2. Klikněte na uzel Environment a rozviňte poduzel Help.  

3. Klepněte na položku General, a pak zaměřte svoji pozornost na první otevírací 

seznam Show Help using.  
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Implicitně je vybrána volba External Help Viewer, která indikuje použití externího 

prohlížeče elektronické dokumentace. My ovšem chceme zapnout interní režim 

prohlížení, a proto provedeme selekci volby Integrated Help Viewer.  

    

 
Obr. 1.70: Výběr interního prohlížeče elektronické dokumentace 

 

Kdykoliv dojde ke změně režimu prohlížení elektronické dokumentace, Visual C++ 2008 

Express zobrazí dialogové okno, v němž vám řekne, že „přepnutí“ prohlížeče se projeví až při 

příštím spuštění IDE.  

 

Když po opětovném startu integrovaného vývojového prostředí zobrazíte obsahovou 

nabídku nápovědy (Help  Contents), podokno Contents bude působit jako nedílná 

součást IDE. Totéž platí pro okna s rejstříkem (Help  Index) a vyhledáváním (Help  

Search). Prohlížeč Microsoft Document Explorer je pevně zasazen do integrovaného 

vývojového prostředí Visual C++ 2008 Express, takže není překvapením, že témata 

s informačním textem se zobrazují v oknech se záložkami. Pod standardním panelem 

s nástroji se objeví panel Help s tlačítky vážící se k nápovědě. Podokna patřící k elektronické 

dokumentaci jsou ve výchozím stavu ukotvena podél pravé strany hlavního okna Visual C++ 

2008.   
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Obr. 1.71: Interní prohlížeč elektronické dokumentace 

 

 

1.21 Dynamická nápověda 
 

Prohlížeč Microsoft Document Explorer se vším tím náčiním je skutečně důvtipným 

pomocníkem, s jehož přičiněním se vývojář staví do role surfera svištícího po bouřlivých 

vlnách informačního moře. Nicméně, budeme-li zkoumat styl komunikace mezi vývojářem a 

prohlížečem elektronické dokumentace, přijdeme na to, že informační dialog vždy zahajuje 

programátor. Když si tato osoba uvědomí svůj informační nedostatek, snaží se jej zcela 

logicky odstranit. 

 

Poznámka: Vědečtěji vzato, relace mezi zjištěním potřeby a jejím uspokojením 

je základem veškerých dynamicky řízených aktivit, které lidé ve svém životě 

uskutečňují. Cítíme-li nějakou potřebu, snažíme se ji nějakým způsobem či 

prostředkem uspokojit. Podle míry uspokojení potřeby můžeme pak diskutovat o 

užitečnosti produktu, který jsme k uspokojení potřeby použili. Teorie užitečnosti 

je jednou z nejatraktivnějších teorií moderní ekonomie. Podle této teorie 



První seznámení s jazykem C++/CLI, platformou Microsoft .NET Framework 3.5  

a integrovaným vývojovým prostředím Visual C++ 2008 Express 

144 

 

spotřebitel (uživatel) vybírá z množiny prostředků pro uspokojení potřeby takový produkt nebo 

skupinu produktů, jejichž použitím maximalizuje dosaženou užitečnost. Zmíněná teorie platí ve 

všech oblastech lidského snažení, programování a vývoj softwaru nevynímaje.  

 

V případě informačního deficitu identifikuje programátor potřebu odstranit nesoulad mezi 

současným stavem (neví, jak něco funguje) a želaným stavem (ví vše, co potřebuje). Potřebou 

je tedy získání informací, které objasní princip, popíší algoritmus, nebo charakterizují funkci. 

Jak bude vývojář postupovat? Jako první varianta se rýsuje povolání prohlížeče elektronické 

dokumentace Microsoft Document Explorer a vyhledání kýžených informací za jeho 

asistence. Připomeňme, že iniciátorem komunikace je programátor, který formuje svůj dotaz 

a pomocí vyhledávacího stroje prohlížeče se dopracuje k jednomu tématu nebo kolekci 

témat, jež minimalizují vzniklou informační diskrepanci. Co byste ovšem řekli na to, kdyby 

bylo možné doposud popsaný komunikační model obrátit vzhůru nohama? Zkuste si 

představit, že tím, kdo započne informační dialog, by již nebyl člověk, nýbrž software. A sice 

software tak inteligentní, že by dovedl sledovat lidskou práci a zcela samočinně nabízet 

seznamy témat, která by byla pro programátora v daném kontextu relevantní. Říkáte, že 

taková umělá inteligence ještě nebyla vynalezena? Ale kdepak, přátelé, nastíněné řešení už 

existuje, a dokonce má v integrovaném vývojovém prostředí Visual C++ 2008 Express i své 

jméno. Dámy a pánové, seznamte se s Dynamickou nápovědou.  

 

Dynamická nápověda je vestavěnou součástí IDE a jejím primárním účelem je nabízet 

vývojářům témata elektronické dokumentace, ukázkové aplikace a jakékoliv další informace, 

o nichž se lze domnívat, že budou pro uživatele v daném okamžiku zajímavé. Zcela 

nejdůležitější ovšem je, že Dynamická nápověda sleduje programátorovu práci a na základě 

provedených akcí se interaktivně přizpůsobuje jeho potřebám. Pro lepší srozumitelnost 

udělejme malinký pokus a poukažme na rozdíly, jež existují mezi komunikačními modely 

„Programátor  Prohlížeč elektronické dokumentace“ a „Dynamická nápověda  

Programátor“.  

 

V prvním modelu probíhá komunikace asi takto: V jistém stádiu své tvořivé činnosti 

programátor usoudí, že potřebuje pomoc. „Aha,“ řekne si a spustí prohlížeč dokumentace 

Microsoft Document Explorer. Do textového pole vyhledávače zapíše lexikální 

charakteristiku svého dotazu a odstartuje prohledávání informačních zdrojů. Za několik 

vteřin se ozve prohlížeč: „Pane, vašemu dotazu odpovídá celkem 56 lokálních témat, z nichž 

u prvních deseti byla detekována největší pravděpodobnost nalezení žádané odpovědi.“ Nyní 

je na vývojáři, aby z desítky témat vybral to, které ho nejvíce oslovuje.  
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Popojeďme ke druhému experimentu, jenž zkoumá, jak se k sobě chovají entity Dynamická 

nápověda a programátor. Náš myšlenkový pochod začněme okamžikem, kdy spatříme 

vývojáře, jak pracuje v integrovaném vývojovém prostředí Visual C++ 2008 Express (je 

přitom jedno, zda píše zdrojový kód, navrhuje uživatelské rozhraní, nebo zkoumá jistý 

nástroj). Všechny kroky, které programátor uvnitř IDE učiní, jsou monitorovány a 

nepřetržitě vyhodnocovány analyzátorem Dynamické nápovědy. Když programátor zapíše 

zdrojový kód direktivy #include, Dynamická nápověda se ho zeptá: „Pane, vidím, že 

pracujete s direktivou #include. Nechtěl byste se o ní dovědět více?“. A nabídne vývojáři 

odkaz na téma pojednávající o zmíněné direktivě. Nebo další příklad: Vývojář klepne myší na 

projektovou složku v okně Solution Explorer. Dynamická nápověda vytuší příležitost a opět 

se zapojí do hry: „Pane, mohu vám pomoci s používáním složek projektů sdílejících jedno 

řešení?“. A pokračuje dále: „Neměl byste zájem blíže se seznámit s postupem, jak se kopírují 

projekty? Anebo…“.  Je samozřejmě na preferencích uživatele, jak se v konečném důsledku 

zachová a čemu dá přednost. 

 

Zatímco finální rozhodnutí leží na vývojáři, úkolem Dynamické nápovědy je v co možná 

největší míře vystihnout jeho aktuální a potažmo také budoucí informační potřeby. 

Vzhledem k praktickým zkušenostem můžeme prohlásit, že se jí to daří docela dobře. 

V naprosté většině analyzovaných případových studií odváděla Dynamická nápověda svou 

práci „bez ztráty květinky“. Pochopitelně, některé predikce nejsou absolutně přesné, no 

přinejmenším aktivně zužují spektrum témat, jejichž relevance je v daném kontextu vysoká.   

 

Hlavním rozdílem ve výše rozebraných komunikačních modelech je skutečnost, že je to 

právě Dynamická nápověda, kdo je iniciátorem informačního dialogu. To přináší ohromné 

uvolnění, neboť vývojář se už konečně může zbavit rutinního sběru informací. Dynamická 

nápověda se rovněž snaží předpovědět, co bude hlavním těžištěm programátorova zájmu. Ve 

skutečnosti vývojář ani nemusí vědět, že nějaká informace je pro něj v daném momentě 

důležitá, respektive že by mu mohla přinést neočekávanou přidanou hodnotu (urychlení 

práce, zvýšení produktivity, hlubší pochopení souvislostí apod.). Bez prosté snahy o 

glorifikaci tak můžeme Dynamickou nápovědu považovat za jasnou revoluci, jejímž 

přičiněním se principiálně mění proces doručování informací k uživatelům. O tom se 

přesvědčí každý vývojář, který bude při prvních schůzkách s Dynamickou nápovědou pouze 

nevěřícně kroutit hlavou a ptát se, jak je něco takového vůbec možné.   
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Obr. 1.72: Komunikační model „Programátor  Prohlížeč elektronické dokumentace“ 
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Obr. 1.73: Komunikační model „Dynamická nápověda  Programátor“ 

 

 

1.21.1 Praktická ukázka práce Dynamické nápovědy 

 

Dynamickou nápovědu zobrazíte vybráním příkazu Dynamic Help ( ) z nabídky Help 

vývojového prostředí Visual C++ 2008 Express, anebo zmáčknutím klávesové zkratky CTRL + 

F1. Okno Dynamické nápovědy se usídlí v pravé části IDE. Abychom si předvedli dovednosti 
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Dynamické nápovědy, otevřete hlavní zdrojový soubor naší první aplikace 

(PrvniAplikace.cpp). V editoru zdrojového kódu klepněte na direktivu #include a všimněte 

si, co na to Dynamická nápověda (obr. 1.74). 

 

 
Obr. 1.74: Dynamická nápověda promptně reaguje na práci vývojáře 

 

Jak můžete postřehnout, Dynamická nápověda ihned správně rozpoznala, na co jste to 

vlastně kliknuli. Hned na prvním řádku se nabízí hypertextový odkaz směrující na téma, jež 

je věnováno popisu direktivy #include v jazycích C, C++ a C++/CLI. Když na tento odkaz 

klepnete, spustí se prohlížeč elektronické dokumentace Microsoft Document Explorer, který 

vytvoří okno a načte informační text zvoleného tématu. Skutečnost, zda bude okno 

prohlížeče zobrazeno uvnitř nebo vně IDE, závisí na aktuálním nastavení. Obr. 1.75 předvádí 

zobrazení tématu Dynamické nápovědy v interním prohlížeči.  
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Obr. 1.75: Dynamická nápověda s vybraným tématem uvnitř IDE 

 

Tip:  Podokno s Dynamickou nápovědou obsahuje pruh s tlačítky, díky kterým 

můžete kdykoliv zobrazovat obsahovou nabídku elektronické dokumentace 

(tlačítko Contents), rejstřík klíčových slov (tlačítko Index) a vyhledávání 

(tlačítko Search). K dispozici je také tlačítko s návěstím How Do I (Jak na to), 

které vás uvede do prakticky zaměřených témat.   

 

Možnosti nabízené Dynamickou nápovědou lze pečlivěji konfigurovat. Příkazem Options 

z nabídky Tools zobrazte již známý dialog s volbami týkající se integrovaného vývojového 

prostředí. Ve stromové struktuře rozviňte uzly Environment a Help, na což klepněte na 

položku Dynamic Help. Nyní byste před sebou měli mít tyto možnosti Dynamické nápovědy 

(obr. 1.76).  
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Obr. 1.76: Konfigurace možností Dynamické nápovědy 

 

Dynamická nápověda zobrazuje hypertextové odkazy k tématům z různých kategorií. Těchto 

kategorií je celkem šest a každé z nich přináleží jedno políčko v seznamu Categories. 

Vestavěné tematické kategorie jsou sestupně setříděny dle své významnosti. Visual C++ 2008 

Express vám umožňuje předem stanovené prioritní pořadí kategorií měnit pomocí tlačítek 

Move Up a Move Down. Máte-li chuť, můžete exaktněji nastavit počet témat, která budou 

z dané kategorie odkazována. K tomu účelu slouží zatrhávací pole Limit number of links 

per category s asociovaným textovým polem. V této souvislosti mějte na paměti, že odkazy 

na témata, která jsou zobrazována v Dynamické nápovědě, jsou seřazovány dle své 

užitečnosti. Nejužitečnější témata jsou zaznačena na prvních příčkách a s klesající relevancí 

klesá rovněž pořadí tématu v seznamu. Pokud tedy omezíte počet odkazů na 5, stále máte 

jistotu, že se zobrazí 5 nejdůležitějších témat.   

 

V jednotlivých tematických kategoriích se mohou vyskytovat různorodé druhy témat: jejich 

počet přesahuje více než několik desítek položek. To, které typy témat se mají zobrazovat, 

můžete Dynamické nápovědě sdělit selekcí položek v seznamu Topic types. Implicitně jsou 

všechny oblasti zájmu aktivní, no je možné, že někteří vývojáři nebudou chtít zobrazovat 

kupříkladu technická interview (položka Interview). 
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Dynamická nápověda provádí svoji činnost ve vztahu k aktuálnímu stavu vybraných součástí 

integrovaného vývojového prostředí. Vzpomenete-li si na ukázku s direktivou #include, pak 

v tomto konkrétním případě Dynamická nápověda detekovala téma podle toho, že jsme 

provedli selekci dotyčné direktivy (direktiva působí coby identifikovatelná lexikální 

jednotka, která je součástí specifikace jazyka C++/CLI). Práce Dynamické nápovědy je kromě 

výběrových prvků řízená také aktivními elementy uživatelského rozhraní. Není-li určeno 

jinak, Dynamická nápověda využívá všechny dostupné prostředky pro zjištění okruhu 

vhodných témat, která vyplývají z aktuálního pracovního kontextu. Série voleb umístěných 

pod návěstím Show links for dovoluje upravit skupinu elementů, podle nichž bude 

Dynamická nápověda přijímat rozhodnutí.    

 

 

1.22 Management rozvržení oken v integrovaném vývojovém prostředí  
    

Při správě oken a dokumentů používá integrované vývojové prostředí produktu Visual C++ 

2008 Express záložkový systém. S tím jsme se již seznámili, takže víte, že kdykoliv otevřete 

soubor nebo dokument, IDE pro něj připraví okno se záložkou a do tohoto okna načte obsah 

souboru respektive dokumentu. Záložková okna však mohou působit i v jiných stavech: 

kupříkladu smějí „poletovat“ nad vývojovým prostředím. Chcete-li okno „povznést“ do výšin, 

klepněte na jeho záložku pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky vyberte možnost 

Floating. Plovoucí okno je sice pořád svázané s vývojovým prostředím (takže na hlavním 

panelu jej nespatříte), ovšem ve své nové podobě disponuje rámečkem, jehož rozměry lze 

variabilně měnit. Zvětšení velikosti okna je dobrým nápadem při nutnosti okamžitě 

maximalizovat dostupný pracovní prostor. Zpátky poletující okno na pruh záložek 

přišpendlíte podobným způsobem, jenom místo položky Floating klepnete na položku 

Tabbed Document.  

 

Podokna vývojového prostředí jsou ukotvitelná, což znamená, že se „přichytí“ k jedné straně 

hlavního okna Visual C++ 2008 Express. Pokud je ukotvitelné podokno minimalizované, 

vidíme pouze jeho záhlaví s návěstím a ikonou. Octne-li se kurzor myši na záhlaví 

minimalizovaného okna, to se vysune a spočine v otevřeném stavu, dokud jej kurzor myši 

neopustí. Ukotvitelná okna lze přišpendlit (klepnutím na ikonu připínáčku), po čemž se již 

nebudou svinovat zpátky do minimalizované podoby. Začínáte-li programovat, je vhodné, 

abyste měli na dohled alespoň okna Solution Explorer, Error List a Dynamic Help (o 

editoru zdrojového kódu ani nemluvíme, poněvadž ten se zavírá jen málokdy).  
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Adepty programování s dobrodružným duchem však může napadnout zajímavá otázka: „Co 

se stane, když budu chtít změnit pozici toho kterého podokna uvnitř integrovaného 

vývojového prostředí?“. Přeskupení oken je samozřejmě možné, vždyť co by to také bylo za 

vývojové prostředí, které by něco takového neumožňovalo, že… Jasně, že vám ukážeme, jak 

na to, ovšem pokud vám můžeme radit, držte se alespoň zpočátku výchozího rozvržení 

podoken v IDE. Pod výchozím nastavením máme pochopitelně na mysli nastavení vycházející 

z profilu Visual C++.   

 

A nyní již slíbené vysvětlení postupu změny pozice okna v integrovaném vývojovém 

prostředí. Pro účely pokusu budeme pracovat s oknem Solution Explorer. Postupujte dle 

níže uvedených instrukcí: 

 

1. Uchopte záhlaví podokna Solution Explorer a „vytáhněte“ okno z jeho stávajícího 

stanoviště (obr. 1.77).  

 

 
Obr. 1.77: Změna pozice okna Solution Explorer – 1. fáze 

 

Když IDE zjistí, co si přejete provést, nelení a ihned pro vás zobrazí vizuálního 

průvodce, který vám pomůže s dosazením okna Solution Explorer na požadované 
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místo. Průvodce má tvar kosočtverce s šipkami směrujícími ke všem stranám 

integrovaného vývojového prostředí. Nakolik IDE je interně poskládáno z více 

segmentů, průvodce mění svou aktuální pozici podle toho, nad kterým regionem se 

právě nachází váš kurzor myši. Kromě toho jsou společně s průvodcem zobrazena i 

samostatná tlačítka s šipkami, která jsou ukotvena podél stran IDE. Pokud chcete 

vložit přemísťované okno do jiného segmentu, můžete využít jejich služeb. 

Poziciování okna je za přítomnosti vizuálního průvodce velice snadné, jednoduše 

převelíte okno tam, kam potřebujete a ono se spokojeně uhnízdí ve své nové lokaci.  

 

Proces rozvržení oken uvnitř vývojového prostředí je ve srovnání s předcházejícími 

verzemi Visual Studia daleko intuitivnější. Určitě nebudeme daleko od pravdy, když 

prohlásíme, že ve Visual Studiu .NET 2002 a Visual Studiu .NET 2003 bylo 

polohování oken uvnitř IDE těžkopádné a nové umístění okna bylo spíše dílem 

náhody než čehokoliv jiného. 

 

2. Když se objeví vizuální průvodce ve tvaru kosočtverce, najeďte kurzorem myši na s 

ním spojenou levou šipku. Průvodce se dovtípí, že byste rádi uložili okno Solution 

Explorer na levou stranu aktivního segmentu integrovaného vývojového prostředí. 

Cílový region, do něhož bude okno umístěno, se zabarví průhlednou modrou barvou 

(obr. 1.78).  
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Obr. 1.78: Změna pozice okna Solution Explorer – 2. fáze 

 

3. Když upustíte tlačítko myši, Solution Explorer se vrátí na svoji původní pozici. Aby 

vám mechanismus přemísťování podoken ve vývojovém prostředí přešel rychleji do 

krve, doporučujeme vám vyhradit si ještě několik minut na experimentování. Během 

tohoto praktického cvičení si zkuste pohrát s okny: měňte jejich pozice a využívejte 

přitom dovedností vašeho „kosočtvercového“ přítele.  

 

Tip: Někdy se vám může stát, že po vytažení okna nebudete chtít měnit jeho 

pozici pomocí vizuálního průvodce. Doposud ukotvené okno tak můžete 

proměnit v okno plovoucí. Tato transformace se uskuteční po stisknutí klávesy 

CTRL. A ještě jedna dobrá rada: plovoucí okno smíte poklepáním na jeho 

titulkový pruh rychle umístit do původní lokace. 
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1.23 Navigátor integrovaného vývojového prostředí (Navigátor IDE) 
 

Mezi okny a otevřenými dokumenty integrovaného vývojového prostředí Visual C++ 2008 

Express se můžete přepínat stejně jednoduše, jako „přeskakujete“ mezi paralelně běžícími 

aplikacemi operačního systému. Zatímco navigátor systému Windows přispěchá na pomoc 

při aktivaci klávesové zkratky ALT + TAB, jeho protějšek ve Visual C++ 2008 Express slyší na 

formulku CTRL + TAB.  

 

Upozornění: Panel s navigátorem IDE se na obrazovce vašeho počítače 

objeví po stisknutí klávesové zkratky CTRL + TAB. Je však důležité 

podotknout, že navigátor bude viditelný pouze tak dlouho, dokud bude 

zmáčknuta klávesa CRTL (klávesu TAB tedy můžete uvolnit).   

 

Poté, co se navigátor IDE objeví, nabídne vám komplexní pohled na kolekci aktivně 

otevřených podoken a dokumentů (obr. 1.79).  

 

 
Obr. 1.79: Navigátor IDE 

 

Na panelu navigátoru IDE jsou zastoupeny dva seznamy: jeden s nástrojovými okny (Active 

Tool Windows) a druhý s otevřenými dokumenty (Active Files). Navigátor předpokládá, že 

budete chtít procházet mezi otevřenými dokumenty, proto je výchozí zaměření přeneseno na 
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seznam Active Files. Na obr. 1.79 vidíme, že v našem integrovaném vývojovém prostředí 

jsou otevřeny celkem tři dokumenty: 

 

 hlavní zdrojový soubor aplikace (PrvniAplikace.cpp),  

 téma elektronické dokumentace ozřejmující význam direktivy #include, 

 úvodní stránka Start Page.  

 

Obraz seznamu aktivních dokumentů se na vašem PC může pochopitelně lišit. Mezi 

položkami seznamu Active Files lze přecházet několika způsoby: 

 

1. Stisknutím klávesy TAB při současném držení klávesy CTRL.  

2. Pomocí směrových kláves s šipkami.  

3. Klepnutím levým tlačítkem myši.  

 

Stejně snadná je manipulace s okny, jejichž názvy jsou seřazeny pod návěstím Active Tools 

Windows. Do tohoto seznamu přejdete nejrychleji pomocí klávesových šipek nebo přímým 

klepnutím myší.  

 

Jestliže vám jde o superrychlou navigaci mezi otevřenými soubory či dokumenty, seznamte 

se s tlačítkem Active Files, jež se nachází na pravé straně lišty se záložkami. Na tlačítku je 

vyobrazen malý černý trojúhelník ( ). Když na trojúhelník klepnete, rozbalí se seznam 

s dosažitelnými dokumenty (obr. 1.80).  

 

 
Obr. 1.80: Seznam aktuálně otevřených dokumentů v IDE 

 

 

1.24 Exportování a importování konfiguračních nastavení 
integrovaného vývojového prostředí 

 

Jedním z nejvíce ceněných atributů integrovaného vývojového prostředí Visual C++ 2008 

Express je možnost exportovat veškerá konfigurační nastavení do jednoho XML souboru 
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s extenzí .vssettings. Z hlediska objektivnosti bychom měli dodat, že stejný programový rys 

byl implementován také do Express verzí všech ostatních vývojářských nástrojů (Visual 

Basic a C#) a setkat se s ním samozřejmě mohou rovněž vývojáři používající profesionální 

edice Visual Studia 2008.  

 

Možnost uložit nastavení týkající se chování IDE do jediného souboru je výborná věc, jejíž 

půvab se projeví zejména v těchto situacích: 

 

1. Právě jste si zakoupili nový notebook, na kterém můžete provádět práce související 

s vývojem softwaru v terénu. Jelikož plánujete na svůj nový stroj instalovat oblíbený 

Visual C++ 2008, přemýšlíte, jak jej co nejsnáze nakonfigurovat. Přitom byste chtěli, 

aby tamní vývojové prostředí mělo ihned takový vzhled, na jaký jste zvyklí.  

 

2. Pracujete v týmu vývojářů, který vyvíjí diagnostickou aplikaci pro použití 

v medicínském prostředí. Programátoři pracují podle jisté metodiky, jejíž součástí 

jsou rovněž směrnice popisující doporučeníhodnou konfiguraci vývojového 

prostředí. Jako nový člen týmu jste dostali nový počítač, ovšem IDE Visual C++ 2008 

není nakonfigurováno podle zmíněných standardů. Co teď? 

 

Obě předestřené případové studie mají ve Visual C++ 2008 a Visual C++ 2008 Express velice 

jednoduché řešení. V prvním případě provede vývojář na svém dosavadním PC export 

nastavení IDE do souboru .vssettings. Pak na nový počítač nainstaluje vývojářský software a 

soubor .vssettings použije k jeho konfiguraci. Podobně bude postupovat i programátor 

pracující v týmu. Jednoduše poprosí kolegu o export nastavení jeho IDE a vygenerovaný 

soubor .vssettings uplatní při uvedení svého vývojového prostředí do želaného stavu. Anebo 

ještě lépe, stáhne si připravený konfigurační soubor (jenž byl vytvořen podle standardů 

zakotvených v směrnicích metodiky) z firemního intranetu a je to. Jak snadné, nemyslíte?  

 

Konfigurační soubor .vssettings s nastaveními integrovaného vývojového prostředí Visual 

C++ 2008 Express může být distribuován všude tam, kde jej budete potřebovat. 
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Obr. 1.81: Distribuce konfiguračního souboru s nastaveními integrovaného vývojového 

prostředí Visual C++ 2008 Express napříč různými počítači 

 

Export nastavení ovlivňujících styl práce IDE Visual C++ 2008 Express provedete takto: 

 

1. Vyberte příkaz Import and Export Settings… z nabídky Tools.  

2. Než byste řekli „řízené C++“, přivítá vás dialogové okno průvodce Export and 

Import Settings Wizard (obr. 1.82).  
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Obr. 1.82: Úvodní stránka průvodce exportem nastavení IDE 

 

3. Označte volbu Export selected environment settings a klepněte na tlačítko Next.  

4. Ve druhém kroku se průvodce zajímá o nastavení, která budete chtít exportovat 

(obr. 1.83).  

 

Průvodce před nás předkládá stromovou strukturu, kterou můžete použít k selekci 

těch nastavení, jež budou posléze exportována do konfiguračního souboru. Primární 

uzel je spřízněn s políčkem All Settings. Když toto políčko zatrhnete, předmětem 

exportu se stanou všechna nastavení vývojového prostředí Visual C++ 2008 Express. 

Zdá-li se vám zahrnutí veškerých konfiguračních voleb příliš komplexní, všimněte si 

trojice uzlů pojmenovaných jako General Settings, Help Filters and Favorites a 

Options. Každý z těchto uzlů lze dále rozvinout a dopracovat se tak ke kolekci 

položek reprezentujících konkrétní volby. Průvodce Import and Export Settings 

Wizard implicitně předurčuje k exportu všeobecná nastavení (General Settings). 

Některé kategorie voleb jsou opatřeny ikonkou výstražného trojúhelníčku ( ). 

Tímto vizuálním motivem vás průvodce upozorňuje na skutečnost, že dotyčné 
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kategorie mohou obsahovat citlivá data. Za citlivá jsou považována taková nastavení, 

která se váží k uživatelským informacím o vašem počítači. Doporučujeme vám 

prozkoumat obsah celé stromové struktury položek, abyste se obeznámili se všemi 

konfiguračními možnostmi, jež vám IDE poskytuje. Pokud cítíte potřebu, můžete 

upravit implicitní konfigurační profil, který určil průvodce. My se budeme držet více 

„u zdi“ a ponecháme vše v netknutém stavu. Jste-li hotovi, klepněte na tlačítko Next.   

 

 
Obr. 1.83: Specifikace nastavení určených k exportu 

 

5. Ve třetím kroku se nás průvodce táže na název a umístění konfiguračního souboru 

.vssettings (obr. 1.84).  
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Obr. 1.84: Zadání názvu a cílové lokace konfiguračního souboru .vssettings 

 

Za běžných okolností průvodce vygeneruje název konfiguračního souboru podle 

klíče Exported-<Datum>. Poněvadž jsme konfigurační soubor generovali 28. března 

2009, průvodce sestavil implicitní název souboru Exported-2009-03-28.vssettings. I 

když předpřipravený název souboru s sebou nese informace o datu sestavení, 

můžete si svůj konfigurační soubor pojmenovat dle libosti. Soubor s příponou 

.vssettings je automaticky ukládán do složky C:\Users\<Jméno 

uživatele>\Documents\Visual Studio 2008\Settings\C++ Express. Jestliže vám 

z nějakého důvodu toto umístění zcela nevyhovuje, můžete do příslušného textového 

pole zapsat jinou lokaci.  

 

6. Export nastavení zahájíte stisknutím tlačítka Finish. Průvodce vyhotoví seznam 

konfiguračních voleb, uloží jej do cílového souboru a za předpokladu, že se 

neobjevily žádné potíže, zobrazí potvrzovací dialog (obr. 1.85).  
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Obr. 1.85: Zpráva o úspěšném exportu nastavení vývojového  

prostředí do konfiguračního souboru 

 

7. Výborně! Konfigurační soubor je na světě, takže dialog průvodce můžete uzavřít 

klepnutím na tlačítko Close.  

 

Máte-li k dispozici konfigurační soubor, můžete jej uložit na USB klíč a přenést na jiný počítač 

s instalací produktu Visual C++ 2008 Express. Stejně tak můžete konfigurační soubor přiložit 

k e-mailové zprávě a zaslat příteli nebo kolegovi. Jak importovat nastavení uložená 

v konfiguračním souboru si ukážeme v následující podkapitole.  

 

 

1.25 Importování nastavení z konfiguračního souboru (.vssettings) 
 

Na cílovém počítači spusťte Visual C++ 2008 Express a nastartujte průvodce Import and 

Export Settings Wizard. Na úvodní obrazovce nyní vyberte druhou volbu Import selected 

environment settings a klepněte na tlačítko Next. Při importování nastavení 
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z konfiguračního souboru budou přepsána stávající nastavení vývojového prostředí. 

Průvodce vám proto dává možnost uložit dosavadní nastavení do konfiguračního souboru. 

Pokud stojíte o vytvoření zálohy nastavení, vyberte volbu Yes, save my current settings. 

Rezervní soubor bude pojmenován podle vzoru CurrentSettings-<Datum>.vssettings a 

uchován ve složce C:\Users\<Jméno uživatele>\Documents\Visual Studio 

2008\Settings\C++ Express. Naopak, nepřejete-li si existující nastavení IDE zálohovat, 

klepněte na volbu No, just import new settings, overwriting my current settings. 

Přepsání aktuálních nastavení bez vytváření záložního konfiguračního souboru se jeví jako 

správná volba tehdy, pokud importujete nastavení do čisté instalace produktu Visual C++ 

2008 Express. V našem případě nebudeme požadovat kreaci rezervního konfiguračního 

souboru, tudíž dialog průvodce bude vypadat jako ten na obr. 1.86.  

 

 
Obr. 1.86: Průvodce nám umožňuje vytvořit záložní konfigurační soubor 

 

Dostáváme se k nejzajímavější etapě procesu importování nastavení z konfiguračního 

souboru. Průvodce po nás chce, abychom určili, odkud budeme nastavení přebírat (obr. 

1.87).  
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Obr. 1.87: Stanovení zdroje, z něhož budou importována nastavení pro IDE 

 

V našem praktickém cvičení máme na výběr mezi třemi zdroji, z nichž můžeme importovat 

konfigurační nastavení pro vývojové prostředí. První možností je použít výchozí nastavení, 

s nimiž Visual C++ 2008 Express přichází „z výrobní haly“. Této volbě odpovídá položka 

Visual C++ Development Settings, která je uložena ve složce Default Settings. Tím bychom 

de facto zresetovali IDE, čímž by došlo k vymazání všech změn, které mohly být ve 

vývojovém prostředí provedeny.  

 

Druhou možností je použití nastavení, která jsou přítomna v automaticky sestavovaném 

konfiguračním souboru. O automaticky vytvářeném konfiguračním souboru jsme prozatím 

nemluvili, ovšem pravdou je, že pokaždé, když skončíte práci uvnitř IDE a ukončíte jej, Visual 

C++ 2008 Express uskuteční uložení všech nastavení, jež jsou s vývojovým prostředím 

asociována. Tato nastavení jsou ukládána do souboru CurrentSettings.vssettings, který se 

nachází ve stejné složce jako uživatelem vygenerované konfigurační soubory (tedy ve složce 

C:\Users\<Jméno uživatele>\Documents\Visual Studio 2008\Settings\C++ Express). Při 
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budoucím spuštění Visual C++ 2008 Express se zase ze zmíněného konfiguračního souboru 

načtou data, na jejichž základě se uspořádá vývojové prostředí. 

 

Poznámka: Název a umístění automaticky konstruovaného konfiguračního 

souboru lze v případě potřeby upravit. Otevřete dialog s volbami (nabídka Tools 

 položka Options…), rozviňte uzel Environment a klikněte na položku Import 

and Export Settings. Do textového pole pod návěstím Automatically save my 

settings to this file zadejte cestu ke konfiguračnímu souboru, do něhož budou 

ukládána data po každém ukončení programu Visual C++ 2008 Express. 

 

Třetí variantou určení zdroje pro import dat je použití dříve vyexportovaného 

konfiguračního souboru. A to je přesně ta možnost, která nám nejvíce vyhovuje. Klepněte 

proto na tlačítko Browse… a vyhledejte kýžený soubor s extenzí .vssettings. Jakmile vyberete 

konfigurační soubor, průvodce jeho název přidá do složky My Settings (obr. 1.88).  

 

 
Obr. 1.88: Přidání odkazu na konfigurační soubor určený k importu 
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Po klepnutí na tlačítko Next se dostáváme do předposlední fáze, v níž je nutno určit 

nastavení, která budou importována do IDE. Zde je důležité zdůraznit, že nemusíte 

importovat všechna nastavení, pouze ta, která jsou pro vás významná.   

 

Poznámka: Jestliže je vaší intencí náležitě nakonfigurovat čistou instalaci Visual 

C++ 2008 Express, je zcela logické, že z konfiguračního souboru budete 

importovat všechna nastavení. Nicméně při transportu konfiguračních voleb 

mezi dvěma počítači se může přihodit, že předmětem vašeho zájmu se stanou 

pouze vybraná nastavení. Dejme tomu, že se vám zalíbí úpravy, které váš 

kolega provedl s nabídkami a nástrojovými panely. Tak si řeknete, že by nebylo špatné, kdybyste 

tyto modifikace měli na svém počítači také. Požádáte tedy vašeho spolupracovníka, aby pro vás 

připravil konfigurační soubor. Následně použijete tento soubor, ovšem převezmete z něj pouze ta 

nastavení, která se týkají nabídek a panelů s nástroji.  

 

Klepnutím na tlačítko Finish spustíte proces importu selektovaných nastavení. Proběhne-li 

vše v pořádku, průvodce zobrazí zprávu o úspěšném zavedení importovaných nastavení. 

V závislosti na charakteru importovaných konfiguračních voleb se mohou objevit některá 

varování. Například efekt nastavení, která se pojí se systémem elektronické dokumentace, se 

projeví až při příštím startu integrovaného vývojového prostředí Visual C++ 2008 Express.  

 

 

1.26 Integrované vývojové prostředí a automatické obnovení souborů 
 

Visual C++ 2008 Express permanentně monitoruje soubory, s nimiž uvnitř vývojového 

prostředí pracujete. Podobně jako programy sady Microsoft Office 2007, také Visual C++ 

2008 Express na pozadí vytváří záložní kopie těch souborů, jejichž obsah se od posledního 

uložení změnil. Záložní kopie mají cenu zlata zejména tehdy, když dojde k náhlému přerušení 

programu Visual C++ 2008 Express. To se může stát kupříkladu při výpadku proudu 

elektrické energie nebo při výjimečně kritickém využití systémových zdrojů. Standardně 

Visual C++ 2008 Express kontroluje obsahy otevřených souborů každých pět minut. Pokud 

při inspekci některého souboru zjistí změnu od posledního uložení, sestrojí rezervní soubor, 

do něhož uloží nový obsah originálního souboru. Implicitně jsou záložní soubory ukládány 

do složky C:\Users\<Jméno uživatele>\Documents\Visual Studio 2008\Backup 

Files\<Název aplikace>.  

 

Kdyby třeba v případě naší konzolové aplikace .NET Visual C++ 2008 Express detekoval 

neuložené modifikace v hlavním zdrojovém souboru PrvniAplikace.cpp, zkonstruoval by ve 
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výše představené složce záložní soubor s názvem ~AutoRecover.PrvniAplikace.cpp. Za 

nepříznivých okolností bude tento soubor použit pro automatické obnovení uložených dat. 

 

Otázku, jak často sledovat otevřené soubory za účelem tvorby jejich záložných verzí, můžete 

zodpovědět sami. Stačí, když vyberete příkaz Options… z nabídky Tools, rozbalíte uzel 

Environment a klepnete na položku AutoRecover (obr. 1.89).  

 

 
Obr. 1.89: Možnosti pro automatické obnovení souborů 

 

Dokud je zatrhávací pole Save AutoRecover information every… aktivní, budou vytvářeny 

záložní soubory. O časovém intervalu pěti minut jsme již mluvili, takže nyní pouze dodejme, 

že přípustné hodnoty se pohybují od jedné minuty po jednu hodinu. Soubory pro 

automatické obnovení jsou uchovávány po dobu jednoho týdne. Rovněž tento údaj lze 

změnit, přičemž z pohledu Visual C++ 2008 Express bude za vyhovující považována hodnota 

v rozpětí od jednoho dne po jeden měsíc. Na závěr podotkněme, že funkci vytváření 

záložních souborů a jejich automatické obnovy lze deaktivovat, ovšem takový postup vám 

ani v nejmenším nedoporučujeme.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C++/CLI – Začínáme programovat 

 

 

Část 2: Základní výukový kurz  

algoritmizace a programování  

v jazyce C++/CLI 
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2 Základní výukový kurz algoritmizace a programování v 

jazyce C++/CLI 
 

 

2.1 Program = data + algoritmy  
 

Program, aplikace nebo software je společné pojmenování pro soustavu počítačových 

instrukcí, které plní požadovanou funkci. Prozatím jsme program blíže nespecifikovali. Naši 

první konzolovou aplikaci naprogramovanou v jazyce C++/CLI a prostředí platformy 

Microsoft .NET Framework 3.5 jsme ponímali jako samostatnou jednotku, která dovede po 

svém startu odesílat do okna konzole informační zprávy. Z hlediska informatiky a 

počítačových věd je možné program jako celek dekomponovat na dvě základní entity, jimiž 

jsou algoritmy a data. Každý program operuje s jistými daty. Charakter dat určuje kolekce 

datových typů. I když o datových typech budeme podrobněji mluvit později, už nyní si 

můžeme povědět, že datový typ vymezuje jistý obor dat, s nimiž lze v programu pracovat. 

V roli programátorů budete manipulovat s daty různé povahy: setkáte se třeba s celými čísly, 

desetinnými čísly s jednoduchou a dvojitou přesností, textovými znaky, textovými řetězci a 

mnoha dalšími typy dat. Ačkoliv programovací jazyky obecně zavádějí abstrakci datových 

typů, na zcela nejnižší, strojové úrovni, musejí být všechna data převedena do formy 

strojového kódu. Je to proto, že instrukční sada procesoru počítače rozumí výhradně 

nativním instrukcím vyjádřeným ve strojovém kódu.   

 

Ovšem program to nejsou pouze prostá data. Pokud by totiž program sloužil jenom pro 

reprezentaci / úschovu dat a nic jiného, jeho praktická využitelnost by se blížila k nule. 

Smysluplnost program nabývá až tehdy, když implementuje určitý způsob, předpis nebo 

postup, jenž říká, jak s uvedenými daty naložit. Nároky kladené na program jsou však vyšší, 

neboť se od něj očekává, že bude vhodným a efektivním způsobem přetvářet vstupní data na 

adekvátní výstupní data. Budeme-li uvažovat o primární funkci kteréhokoliv programu, pak 

zákonitě dojdeme k závěru, že je jí právě ona „transformační“ funkce. V našich prozatímních 

myšlenkových pochodech jsme tedy dospěli k bodu, v němž nenadále zjišťujeme, že program 

musí být kromě schopnosti uschovat data vybaven rovněž jistým mechanismem, který bude 

tato data kýženým způsobem zpracovávat. 

 

Tím pomyslným artefaktem, který má tu moc vdechnout programu život, je algoritmus. 

Algoritmus si můžete představit jako předem daný postup, který sděluje, jak účelně zacházet 

s daty programu a používat je ve výpočetních operacích tak, aby bylo dosaženo želaného 
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finálního efektu (aby byl získán finální výsledek nebo finální podoba výstupních dat). 

Zjednodušeně bychom mohli přijmout premisu, že algoritmus je jakýsi mlýnek, do kterého 

nejprve „nasypeme“ vstupy, a poté, co otočíme klikou, najednou obdržíme požadované 

výstupy. Přestože by použití příslovce „najednou“ v předcházející větě mohlo indikovat spíše 

magickou povahu algoritmu, skutečnost je samozřejmě jiná. Na algoritmu jako takovém není 

nic zázračného, jedná se o jasně definovaný postup, který je aplikován na vybranou kolekci 

vstupních dat.  

 

Akademičtější definice algoritmu by mohla vypadat následovně: Algoritmus je exaktní 

postup řešící určitou třídu úloh neboli problémovou oblast, který je formován konečnou 

posloupností příkazů. Algoritmus garantuje, že po provedení konečného počtu kroků na 

množině přípustných vstupních dat bude generován požadovaný výsledek. Algoritmus lze 

chápat jako implementaci transformační funkce f, která provádí zobrazení z množiny 

vstupních dat (A) do množiny výstupních dat (B). Zapsáno matematicky: . 

 

S termínem „algoritmus“ se lidstvo setkává již velice dlouhou dobu, neboť první zmínky o 

algoritmu a algoritmickém řešení algebraických úloh se datují do doby kolem roku 810 n. l., 

kdy se objevily v pracích uzbeckého matematika Al-Chórezmího. Vynalezení termínu 

„algoritmus“ ovšem neznamená, že s algoritmy se lidé nepotýkali již mnohem dříve. Pokud 

zjednodušíme situaci a budeme abstrahovat od využití algoritmů v informatice, pak můžeme 

vyhlásit, že jakýkoliv postup o n krocích, který vede k řešení jistého problému, je algoritmem. 

Je přitom zcela nepodstatné, zda mluvíme o výpočtu kořenů kvadratické rovnice, nalezení 

nejkratší možné cesty mezi deseti městy, nebo třeba o něčem tak samozřejmém, jako je 

upečení vašeho oblíbeného dortu. Jestliže víte, jak na to, není pro vás problémem úspěšně 

provést libovolnou z nastíněných činností. Pro další potřebu podrobněji rozebereme 

algoritmus výpočtu kořenů kvadratické rovnice. 

 

1. Rovnici ve tvaru  (přičemž ) začneme v oboru reálných čísel 

řešit vypočtením diskriminantu ( ), na jehož základě posléze stanovíme množinu 

kořenů.  

 

2. Ze středoškolské matematiky si pamatujeme vzorec, jenž nám pomůže s určením 

diskriminantu: 
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3. Jestliže je , množina kořenů ( ) je v oboru reálných čísel ( ) disjunktní 

(prázdná). Algoritmus výpočtu nás tedy dovádí k výsledku  

4. V případě, že je diskriminant roven nule, existuje jeden (dvojnásobný) kořen, který 

najdeme následovně: 

 

 

 

Za těchto okolností je množina kořenů tvořena jedním prvkem, . 

 

5. Při kladné hodnotě diskriminantu existují právě dva kořeny, které vyhovují řešení 

kvadratické rovnice. Jejich nalezení je otázkou rozluštění níže popsaných rovnic: 

 

 

 

 

 

Pro množinu kořenů pak platí . 

 

Uznáváme, že ne pro všechny studenty programování je matematika koníčkem. (Ani nemusí 

být, programování totiž není ryze matematická disciplina.) Abychom uspokojili i 

„nematematickou“ skupinu uživatelů, uvádíme praktickou demonstraci algoritmu pro 

výpočet známého indexu tělesné hmotnosti BMI (Body Mass Index).  

 

Jak možná víte, index BMI je hodnotou, podle které se dá zjistit, zda je tělesná hmotnost 

osoby adekvátní ve vztahu k její výšce. Vědci odvodili pro index BMI tento vzoreček: 

 

 

 

kde  je hmotnost osoby v kilogramech a  představuje výšku osoby v metrech. Algoritmus 

pro výpočet indexu BMI kteréhokoliv člověka můžeme navrhnout takto: 

 

1. Dotyčnou osobu poprosíme, aby nám sdělila informace o své hmotnosti a výšce.  
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2. Zjištěné údaje doplníme do vzorce pro výpočet hmotnostního indexu, na což 

obdržíme jednorozměrnou celočíselnou hodnotu, která odpovídá indexu BMI 

zkoumaného subjektu.   

3. Jestliže je index BMI v mezích daných intervalem <19, 25>, můžeme prohlásit, že 

hmotnost osoby se pohybuje v normálních mezích (osoba není ani hubená, ani 

obtloustlá).  

4. Pokud je index BMI menší než 19, pak je hmotnost osoby ve vztahu k její výšce nízká.  

5. Naopak, je-li vypočtená hodnota větší než 25, hmotnost subjektu se ocitá v pásmu 

nadváhy.   

 

Právě jsme si představili přesné postupy neboli algoritmy, které nás dovedli k řešení 

libovolné kvadratické rovnice a k výpočtu hmotnostního indexu jakéhokoliv člověka. Když 

jste se seznámili s úvodními ukázkami konstrukce algoritmů, můžeme směle přejít k dalšímu 

oddílu, v němž se zaměříme na vlastnosti algoritmů.  

 

 

2.2 Vlastnosti algoritmů 
 

Před několika okamžiky jsme nadnesli zjednodušenou definici algoritmu, podle níž jsme za 

algoritmus považovali jakýkoliv postup složený z konečného počtu kroků, který nás dovede 

k určitým výsledkům. Ve skutečnosti jsou však na algoritmy kladeny mnohem rigoróznější 

požadavky, které zřetelně definují, jaké vlastnosti musí algoritmus mít. Za algoritmus je 

obecně považován pouze takový postup, který splňuje následující kritéria: 

 

1. Všeobecnost. Algoritmus je předpis, který vede k řešení všeobecné kategorie neboli 

třídy úloh (problémových oblastí). Kupříkladu výše znázorněný algoritmus pro 

řešení kvadratické rovnice se dá použít pro nalezení kořenů jakékoliv rovnice, která 

disponuje kvadratickým, lineárním a absolutním členem. Totéž lze konstatovat o 

algoritmu pro výpočet indexu BMI. Pomocí zmíněného algoritmu je možné vypočítat 

hmotnostní index jakéhokoliv člověka, autora této knihy či ctěného čtenáře 

nevyjímaje. Algoritmy tedy mají generickou povahu, mění se pouze vstupní data a 

vypočtené výsledky.   

 

2. Jednoznačnost. Každý algoritmus musí být jednoznačný, což znamená, že 

v kterémkoliv jeho kroku musí být jasně předepsáno, jak se bude postupovat dál. 

Není jednoduše možné, abychom měli algoritmus, který si v jistém okamžiku nebude 

„vědět rady“ s dalším postupem. Algoritmická jednoznačnost znamená, že 
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algoritmus se musí za každých okolností umět rozhodnout, jakou činnost vykoná 

v příštím kroku. Definice algoritmu z hlediska jednoznačnosti musí být absolutně 

přesná: algoritmus nesmí zůstat na pochybách ani tehdy, když před ním vyvstane 

několik variant dalšího postupu. Oba uváděné algoritmy jsou jednoznačné. 

Kupříkladu když vypočteme hodnotu diskriminantu, dovedeme určit, zda bude 

množina kořenů kvadratické rovnice disjunktní či nikoliv. Stejně tak nám nečiní 

potíže vynést soud o hmotnosti osoby, když jsme pomocí vzorečku vypočetli její 

hmotnostní index.   

 

3. Konečnost. Za algoritmus je dle definice považován pouze takový postup, který je 

složen z konečného počtu elementárních kroků. Těch kroků, které musí algoritmus 

provést v zájmu dosažení výsledku, může být třeba 10, 100 nebo milion, no vždy se 

musí jednat o konečnou cifru. Postup, který se nedovede k výsledku dopracovat po 

absolvování konečného počtu kroků, nemůžeme nazývat algoritmem. Například 

nelze sestrojit algoritmus pro výpočet součtu všech přirozených čísel, poněvadž 

těchto čísel je nekonečné množství. Oba naše ukázkové algoritmy jsou konečné, 

neboť k jejich realizaci si vystačíme s několika málo úkony.  

 

4. Rezultativnost. Rezultativnost je velice důležitá vlastnost algoritmu, která praví 

toto: Po realizaci konečného počtu kroků nás musí algoritmus dovést k finálnímu 

výsledku. Definice tedy jednoznačně stanovuje, že postup daný algoritmem musí 

vyústit do jistého řešení zkoumaného problému. Jakkoliv efektivní a promyšlený 

může algoritmus být, jestliže nás nedovede ke kýženému výsledku, je nám naprosto 

k ničemu. Jinými slovy, na co by nám byl takový algoritmus vyřešení kvadratické 

rovnice, který by se k žádnému výsledku nikdy nedobral? V této souvislosti je nutno 

upozornit na fakt, že rezultativnost algoritmu ještě automaticky neimplikuje rovněž 

správnost dotyčného algoritmu. Může totiž existovat algoritmus, který sice vyhovuje 

kriteriu rezultativnosti, ovšem neprodukuje správné výsledky.    

 

5. Správnost. O algoritmu říkáme, že je správný, když po provedení konečného počtu 

elementárních operací nad smysluplnou množinou vstupních dat dospěje ke 

správnému výsledku. Jestliže jsou dosažené výsledky nesprávné, je nutno 

zkontrolovat jednotlivé fáze, jimiž algoritmus prochází. Pokud se chyba neodhalí, 

pak se můžeme domnívat, že algoritmus pracuje s nekorektními vstupnými daty, 

čímž bychom se ovšem dostali do sporu s předcházejícím tvrzením, které 

předpokládá, že vstupní data jsou algoritmu předána v náležité formě. Uvažujme 

třeba algoritmus s kvadratickou rovnicí. Takový algoritmus očekává, že jako vstupní 
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data mu budou předána tři celá čísla, která odpovídají koeficientům kvadratického, 

lineárního a absolutního členu. Je-li tato podmínka splněna, pak algoritmu nic 

nebrání v tom, aby se vytyčenou cestou dopracoval až k finálnímu výsledku. Ano, 

v našem případě víme, že je algoritmus správný, ovšem víme předpovědět, jak se 

algoritmus zachová v případě, kdy mu budou odevzdána neplatná vstupní data? 

Copak se asi stane, když se na vstupu místo celočíselných hodnot objeví posloupnost 

textových znaků? Inu, to nevíme, protože chování algoritmu není za těchto okolností 

definováno. Pokud bychom vytvořili program, jenž by implementoval algoritmus pro 

řešení kvadratických rovnic, a nabídnuli bychom mu místo čísel znaky, patrně by 

zhavaroval. Z čistě matematického hlediska jde samozřejmě o evidentní nesmysl, 

vždyť se znaky nelze provádět aritmetické operace.  

 

6. Opakovatelnost. Průběh algoritmu musí vyhovovat požadavku opakovatelnosti, 

který říká, že pokaždé, když algoritmu poskytneme stejnou kolekci vstupních dat, 

musíme jeho prostřednictvím dospět k totožnému výsledku. Pokud by, čistě 

hypoteticky, algoritmus po zpracování shodné série vstupních dat došel k různým 

výsledkům, nebyla by splněna podmínka opakovatelnosti a ani správnosti (který 

z výsledků by pak byl správný?).   

 

7. Efektivnost. Již víme, že každý algoritmus musí být konečný ve smyslu počtu 

prováděných kroků. Ovšem kritérium konečnosti ještě nezaručuje, že algoritmus 

provede svou práci v jistém rozumném časovém intervalu. Jaký význam by 

kupříkladu měl algoritmus, který by sice splňoval požadavek konečnosti 

realizovaných kroků, ovšem jehož doba zpracování by zabrala 1 rok? I když 

nepatříme mezi zrovna netrpělivé vývojáře, takováto doba by nás, jemně řečeno, 

hluboce znepokojila. Proto požadujeme, aby byly algoritmy efektivní. Dobrá, ovšem 

co to znamená, že je algoritmus efektivní? Abychom zodpověděli na položenou 

otázku, pokusme se nejprve objasnit základní hlediska, podle nichž se efektivnost 

algoritmů posuzuje. Těmito hledisky jsou: 

 

1. Časová efektivnost algoritmů. 

2. Paměťová (prostorová) efektivnost algoritmů. 

 

Vzpomenutý příklad s algoritmem, jehož průběh trvá 1 rok, se váže k první variantě, 

a sice časové efektivnosti. Nemusíme nijak zvlášť zdůrazňovat, že v běžných 

podmínkách takový algoritmus efektivní rozhodně není. Časová efektivnost 

algoritmu se měří dobou, která je potřebná ke zpracování všech kroků algoritmu. 
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Tato doba se označuje jako exekuční doba nebo také výpočtový čas algoritmu. Cílem 

je navrhnout takový algoritmus, jehož exekuční doba bude minimální v závislosti na 

objemu vstupních dat. Na tomto místě bychom rádi zdůraznili právě objem 

vstupních dat, poněvadž od tohoto kvantitativního parametru se ve velké míře odvíjí 

celkový výpočtový čas algoritmu.  

 

Významnost paměťové efektivnosti algoritmů se pojí zejména s minulostí, kdy byla 

operační paměť vpravdě nedostatkovým zbožím. O algoritmu se v souvislosti 

s pamětí mluvilo jako o efektivním tehdy, když alokovaná paměťová kapacita byla 

v závislosti na objemu vstupních dat co možná nejmenší. Ačkoliv dnes se velikost 

instalované RAM paměti osobních počítačů nezřídka pohybuje v gigabajtech (GB), 

pořád existují algoritmy, jejichž paměťová náročnost běžně dostupnou kapacitu 

paměti překračuje.   

 

Kromě doposud charakterizovaných vlastností algoritmů bychom se ještě chtěli přistavit u 

dvou postulátů, které se s algoritmy pojí: 

 

1. Jeden úkol (problém) lze vyřešit mnoha různými algoritmy. Pro naprostou 

většinu problémových situací platí, že lze najít ne jeden, ale hned celou množinu 

algoritmů, které jsou schopny vyřešit zkoumaný problém. Povězme, že bychom 

disponovali konečnou množinou s  pseudonáhodnými celými čísly. Pokud jste se 

s termínem pseudonáhodná čísla ještě nestřetli, pak vězte, že se jedná o čísla, která 

ze statistického hlediska vyhovují podmínkám nahodilého rozdělení. Řečeno méně 

vědecky, nejde o „skutečná“ náhodná čísla, protože jsou generována předem 

určenou matematickou funkcí. Z uvedeného vyplývá, že po prozkoumání jisté 

posloupnosti pseudonáhodných čísel lze zpětně odvodit funkci, z které tato čísla 

vzešla. Díky reverznímu inženýrství je tedy možné předpovědět následující náhodná 

čísla v posloupnosti. Nuže, vraťme se k zadanému příkladu. Máme množinu s  

pseudonáhodnými čísly, přičemž chceme seřadit všechna čísla od nejmenšího po 

největší. Jak to provedeme? Teorie informatiky pozná přehršel třídících algoritmů, 

které se dovedou s tímto problémem poprat. Tak třeba načrtnutý problém můžeme 

vyřešit algoritmem bublinkového třídění (bubblesort). Anebo bychom měli raději 

počítat s obecně oblíbeným algoritmem rychlého třídění (quicksort)? A co 

kdybychom dali přednost algoritmu třídění pomocí haldy (heapsort)? Ať tak či onak, 

máme několik možností, jak množinu pseudonáhodných čísel vhodně uspořádat. 

Všechny zmíněné algoritmy nás zdárně dovedou k cíli, ovšem právoplatně bychom 

se mohli zeptat, za jakou cenu. On je totiž veliký rozdíl mezi seřazením množiny čísel 
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a efektivním seřazením množiny čísel. Nespokojíme-li se s pouhým seřazením, pak 

se logicky budeme snažit vybrat takový algoritmus, který stanovenou úlohu provede 

v nejkratším možném čase. O časové složitosti algoritmů se více dozvíte v následující 

podkapitole.      

 

2. Pro některé problémy neexistují algoritmická řešení. Přesněji bychom nejspíš 

měli říci, že pro jisté typy problémů neexistují algoritmy, které by byly použitelné v 

praktických podmínkách. Jedním takovým problémem je faktorizace čili rozklad 

přirozeného čísla na součin prvočísel. Každý z vás ví, že prvočíslo je přirozené číslo, 

které je beze zbytku dělitelné pouze jedničkou a sebou samým. Základní věta 

aritmetiky, kterou vyslovil již Eukleidés, praví, že každé přirozené číslo lze vyjádřit 

v podobě součinu jednoznačně daných prvočísel. (Na prvočísla tak můžeme nahlížet 

jako na stavební prvky, z nichž jsou složena všechna ostatní přirozená čísla.) Potíž je 

v tom, že faktorizace libovolného přirozeného čísla je prakticky neproveditelná 

v případech, kdy je toto číslo součinem příliš velikých prvočísel. Abychom se 

z teoretických výšin snesli do praktického života, uvažujme následující příklad.  

 

Mějme dvě prvočísla, která označíme písmeny  a . Součin těchto prvočísel 

označíme písmenem , přičemž platí, že . Nuže a nyní pošleme kamarádovi 

e-mailem vypočtený součin  a poprosíme ho, aby provedl jeho rozklad na 

prvočinitele. Jak bude přítel postupovat? No, to záleží na tom, jakou hodnotu bude 

předaný součin mít. Pokud kamarád obdrží číslo 65, úlohu vypočte hned zpaměti, 

vždyť . Jestliže ale příteli předáme číslo 20147, už to tak snadné nebude. 

A co když bude mít součin hodnotu 996617? Uf, to už bude kolega nejspíš v koncích. 

Dobrá, a teď si zkuste představit, že součin prvočísel bude mít třeba 60 nebo 80 

cifer. Inu, zde už přestává veškerá legrace, viďte? Algoritmy realizující faktorizaci 

samozřejmě existují, ovšem k tomu, aby se dobraly výsledků, potřebují ohromně 

velkou porci času (statisíce nebo dokonce miliony let). Je proto nemyslitelné, aby 

byla faktorizace těchto čísel provedena v rozumném čase, a to ani na 

nejvýkonnějších počítačích dneška. 

 

Poznámka: Mimochodem, na principu praktické neexistence řešení problému 

faktorizace velkých čísel, je postavena základní část moderní kryptologie. 

Připomeňme, že kryptologie je věda, která se zabývá utajováním obsahu zpráv. 

Jako taková se dělí na dvě základní části, kryptografii a kryptoanalýzu. Je to 

právě kryptografie, která se věnuje výzkumu šifrovacích algoritmů a stavbě 

šifrových systémů v zájmu ochrany informační bezpečnosti předávaných zpráv. 
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Šifrovacím algoritmem, jehož základy spočívají na faktorizaci, je kupříkladu RSA. Tento algoritmus 

pracuje s dvojicí klíčů (veřejný a soukromý klíč). Zpráva, jejíž obsah má podléhat utajení, se 

nejprve zašifruje pomocí veřejného klíče. Veřejný klíč, jak lze ostatně dedukovat již z jeho názvu, je 

veřejně přístupný, což znamená, že může být poskytnut komukoliv. Celý trik spočívá v tom, že 

zpráva zašifrována veřejným klíčem může být rozšifrována pouze a jedině prostřednictvím 

spřízněného soukromého klíče. Soukromý klíč není přístupný nikomu, pouze příjemci zašifrované 

zprávy. Kdyby se totiž soukromý klíč dostal do nepovolaných rukou, obsah zašifrované zprávy by 

bylo možné jeho pomocí snadno rozluštit.    

 

 

2.3 Výpočtová složitost algoritmů  
 

Efektivnost algoritmů je velice úzce spojena s analýzou výpočtové složitosti algoritmů. 

Výpočtová složitost algoritmů je předmětem zkoumání teorie výpočtové složitosti algoritmů, 

která je jednou z disciplin matematicko-informatické analýzy. Nutno ovšem podotknout, že 

analýza složitosti a potažmo rovněž výkonnosti algoritmů je poměrně náročná, neboť 

využívá bohatý matematický aparát a předpokládá vysokou úroveň analytického myšlení. 

Analýza složitosti algoritmů je tedy více doménou matematiků a matematicky orientovaných 

informatiků než běžných programátorů. Analytický přístup ke složitosti algoritmů umožňuje 

nejenom zjistit výpočtový čas algoritmu, ale také poskytuje kvantifikovatelný přístup ke 

vzájemné komparaci algoritmů. To je prospěšné tehdy, když máte před sebou dva algoritmy 

a snažíte se dopátrat skutečnosti, který z nich je pro danou situaci efektivnější volbou.  

 

Možná dospějete k závěru, že jednoduše napíšete dva programy, které budou tyto algoritmy 

implementovat, spustíte je se stejnou sadou vstupních dat a prostě změříte dobu jejich běhu. 

Ano, tento přístup se jmenuje empirická analýza algoritmů a doopravdy existuje. Bohužel, 

empirická analýza se jeví jako užitečný nástroj pouze při testování algoritmů s rozumnými 

výpočetními časy. Jestliže jeden program poskytne požadovanou odpověď za deset sekund a 

druhý za dvacet, okamžitě usoudíme, že první algoritmus vykonává svoji práci efektivněji. 

Ovšem, co když bude provádění jednoho programu trvat den a druhého dva dny? Jak sami 

uznáte, na světě existuje spousta atraktivnějších činností, než sedět u počítače a čekat, dokud 

se zkoumané programy nevypořádají se svými úkoly. Je zřejmé, že pro analýzu algoritmů, 

jejichž exekuční doba se pohybuje ve vyšších řádech, je nutno zapojit do hry exaktní 

matematickou analýzu.    

 

Výpočtová složitost algoritmů se dělí na dvě podkategorie: časovou složitost algoritmů a 

paměťovou (prostorovou) složitost algoritmů. Časová složitost algoritmu se zpravidla 
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posuzuje vzhledem k objemu vstupních dat. Pokud objem vstupních dat označíme 

proměnnou , pak můžeme prohlásit toto: Časová složitost algoritmu, , je funkce, která 

říká, kolik elementárních operací (kroků) se uskuteční při řešení problému o rozsahu . 

Podobně bychom mohli definovat rovněž paměťovou neboli prostorovou složitost algoritmu. 

Paměťová složitost algoritmu, , je funkce, která udává, kolik paměťových jednotek 

spotřebuje algoritmus při řešení problému o rozsahu . V dalším pojednání se omezíme 

pouze na zkoumání časové složitosti algoritmů (paměťovou náročnost odložíme stranou, 

poněvadž ji můžeme pro potřeby této knihy zanedbat).  

 

Velikost čili rozsah vstupních dat ( ) je přesně vyjádřen počtem bitů, které lze použít 

k uchování dat. V praxi je však velikost vstupních dat většinou dána vágněji jako počet čísel 

určených ke zpracování, počet prvků pole, počet hran grafu nebo obecněji jako rozsah 

zpracovávaných položek. Krok algoritmu je elementární operace, kterou lze na počítači 

realizovat v konstantním čase. Krokem algoritmu může být jedna z aritmetických operací 

(jako je třeba sčítání, odečítání či násobení), porovnání dvou čísel, nebo přiřazení hodnot. 

Elementární operaci zvládne procesor počítače provést jednou, případně malým počtem 

základních instrukcí. Ve skutečnosti je docela složité vyčíslit přesný počet elementárních 

operací, které procesor realizuje při zpracování jistého algoritmu. Při analýze algoritmů se 

můžeme setkat s dvěma variantami časové složitosti: absolutní časová složitost a 

asymptotická časová složitost. Absolutní časová složitost se soustřeďuje na vyčíslení 

přesného množství elementárních operací, které algoritmus během svého zpracování 

uskuteční. Podle počtu operací pak dovedeme spočítat exekuční dobu algoritmu. Ovšem 

pozor! Exekuční doba algoritmu se může na různých počítačích lišit. Analýza absolutní 

složitosti algoritmu totiž bere v potaz veškeré „postranní“ konstanty a multiplikátory, které 

se vážou k mnoha proměnlivým faktorům (jako třeba výkonnost procesoru počítače, na 

němž algoritmus běží, nebo optimalizační nastavení kompilátoru, jenž byl použit ke stavbě 

programu implementujícího zkoumaný algoritmus).    

 

Naštěstí, kvantifikování finitního počtu elementárních operací není za běžných okolností pro 

analýzu časové složitosti algoritmů až natolik zásadní. Je to proto, že pro analytiky je 

mnohem důležitější zkoumání vztahu, jenž determinuje, jak se počet operací zvyšuje 

v souvislosti se vzrůstajícím objemem vstupních dat. Uvažujeme-li „velký“ rozsah vstupních 

dat, smíme ignorovat všechny konstanty, které výsledný výpočtový čas algoritmu ovlivňují. A 

to nás přivádí k asymptotické časové složitosti algoritmů.    
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Předpokládejme, že absolutní časovou složitost imaginárního algoritmu popisuje funkce: 

 

 

 

kde , ,  jsou konstanty, které jsou dané. Kdybychom chtěli, mohli bychom za konstanty 

pro lepší srozumitelnost dosadit konkrétní hodnoty, kupříkladu ,   a . Tak 

se funkce vyjadřující absolutní časovou složitost algoritmu mění následovně: 

 

 

 

Budeme-li předpokládat, že jedna elementární operace bude provedena v konstantním čase 

v délce jedné mikrosekundy (1 µs), pak při vstupu  získáme za stanovených 

podmínek tuto funkci: 

 

 

 

 

 

Skutečnost, že jsme se dopracovali k hodnotě přibližně 121 tisíc mikrosekund, není až tak 

podstatná. Tím nejdůležitějším jevem, na který hodláme poukázat, je, že hodnotu funkce 

v dominantní míře určuje především kvadratický člen . Objevená skutečnost se projeví 

ještě vypoukleji, když položíme .  

 

 

 

 

 

Zvětšíme-li vstupní sadu dat desetkrát, výsledná exekuční doba naroste o takřka stonásobek. 

Nyní jasně pozorujeme roli, kterou ve funkci hraje přítomnost kvadratického členu.   

 

O představené funkci proto můžeme říci následující: Funkce odpovídá algoritmu 

s kvadratickou časovou složitostí, neboť primárním parametrem, jenž nejvíc ovlivňuje délku 

běhu algoritmu je polynom druhého stupně . V závislosti na objemu vstupních dat bude 

exekuční doba algoritmu stoupat kvadraticky, což není zrovna přijatelné, protože když se 

hodnota parametru  zvýší -krát, výpočtový čas algoritmu vzroste -krát. Kvadratický člen 

společně se svým koeficientem (konstantou ) má největší váhu ze všech členů tvořících 

funkční předpis. Přitom platí, že i pro malé hodnoty konstanty  (přičemž ) bude 
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kvadratický člen hrát prim. Vztah mezi kvadratickým ( ) a lineárním členem ( ) lze 

kvantifikovat i v podobě limity, jejíž hodnota bude konvergovat k nule: 

 

 

  

Je to konec konců logické, neboť jmenovatel zlomku  bude růst daleko rychleji než 

čitatel. Hodnota podílu tak bude čím dál tím více spět k nule.  

 

Upozornění: Algoritmus je pokládán za efektivní, když je jeho časová 

složitost (ať už absolutní, nebo asymptotická) polynomiální (je ohraničena 

polynomem v ). Kupříkladu algoritmy s absolutní časovou složitostí , 

 nebo jsou polynomiální, a tudíž efektivní. Na druhou 

stranu, jestli není časová složitost algoritmu polynomiální, takový algoritmus 

nelze zařadit mezi efektivní algoritmy. Neefektivní algoritmy mívají zpravidla exponenciální nebo 

faktoriální časovou složitost (například algoritmy se složitostí  nebo  jsou dobrými ukázkami 

neefektivních algoritmů). Existuje-li efektivní algoritmus pro řešení problému, pak se takovýto 

problém označuje jako zvládnutelný. V opačném případě pak máme do činění s nezvládnutelnými 

problémy.   

 

Budeme-li uvažovat o poměrně velkém rozsahu vstupních dat, můžeme si dovolit veškeré 

multiplikativní a aditivní konstanty z našich úvah vypustit. Je to proto, že jejich přispění se na 

celkové exekuční době algoritmu neodráží v nijak zásadní míře (nejdůležitější je řád 

polynomu). Abstrahování od konstant multiplikativního a aditivního charakteru je 

zjednodušení, které přichází jako na zavolanou při zkoumání asymptotické časové složitosti 

algoritmů. Kromě eliminace zmíněných konstant nám asymptotická časová složitost pomůže 

s klasifikací algoritmů do jednotlivých výkonnostních tříd. V neposlední řadě nám nabídne 

rovněž mechanismus pro účinné srovnávání zkoumaných algoritmů. 

 

Asymptotická časová složitost je nejčastěji reprezentována takzvanou O-notací neboli notací 

velké-O, pomocí které je možné určit asymptotické horní omezení složitosti algoritmu.  

 

 

 

Poznámka: Písmeno O pochází z řeckého Omikron. 
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Horní omezení je užitečné, poněvadž nám sděluje informaci, že časové nároky zkoumaného 

algoritmu již neporostou výš (tím pádem tedy reprezentuje nejhorší možnou výkonnost 

algoritmu). O-notace nám umožňuje vyjádřit asymptotické chování funkce . Pro naši 

funkci  proto můžeme pomocí O-notace zapsat, že  nebo 

též .  

 

O-notace je natolik významná, že si zaslouží pečlivou matematickou definici.  

 

 

2.3.1 Definice O-notace 

 

Ať  a  jsou dvě nezáporné funkce definované na množině přirozených čísel (N). 

Říkáme, že  je velké O od funkce  a zapisujeme  nebo též 

, jestliže existuje přirozené číslo  a konstanta  takové, že pro 

každé  platí .  

 

Ve zkratce lze O-notaci definovat takto: 

 

 

 

Pokud je , můžeme prohlásit, že řád funkce  je menší nebo nanejvýš 

rovný řádu funkce .  proto slouží jako horní odhad složitosti funkce . O naší 

funkci  tak povíme, že její asymptotická časová složitost je v . 

Méně formálně: můžeme identifikovat takovou kladnou konstantu , že počínaje nějakým 

číslem  bude graf funkce  ležet vždy „pod“ grafem funkce . Tuto situaci 

znázorňuje obr. 2.1.  
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Obr. 2.1: Vizualizace horního odhadu asymptotické časové složitosti  

algoritmu pomocí O-notace 

 

Pro informatiky je nejdůležitější O-notace, protože jim dává garanci horního odhadu 

asymptotické časové složitosti algoritmu. Pomaleji, než udává O-notace, algoritmus už 

nepoběží. Kromě O-notace, která slouží k vyjádření horní meze časové složitosti algoritmů, 

jsou však zajímavé také další odhady, a sice odhad dolní a průměrné složitosti. Pro 

asymptotické dolní ohraničení složitosti algoritmu se používá -notace (  je Omega) a pro 

asymptotické průměrné ohraničení složitosti algoritmu se zase aplikuje -notace (  je 

Théta).  

 

 

2.3.2 Definice -notace 

 

Ať  a  jsou dvě nezáporné funkce definované na množině přirozených čísel (N). 

Říkáme, že  je  od funkce  a zapisujeme  nebo též , 

jestliže existuje přirozené číslo  a konstanta  takové, že pro každé  platí 

. 

 

Ve zkratce lze -notaci definovat takto: 
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Obr. 2.2: Vizualizace dolního odhadu asymptotické časové složitosti 

algoritmu pomocí -notace 

 

 

2.3.3 Definice -notace 

 

Ať  a  jsou dvě nezáporné funkce definované na množině přirozených čísel (N). 

Říkáme, že  je  od funkce  a zapisujeme  nebo též , 

právě tehdy když současně platí  a  Přesněji lze definici Θ-

notace přepsat pomocí přirozených konstant a  následovně: 

 

 

 

 

Při použití -notace se zkoumá asymptotické oboustranné omezení funkce . 
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Obr. 2.3: Vizualizace průměrného odhadu asymptotické časové složitosti 

 algoritmu pomocí -notace 

 

Algoritmy je možné podle jejich asymptotické časové složitosti klasifikovat do tříd, z nichž 

nejběžnější jsou následující: 

 

1. Algoritmy s konstantní časovou složitostí:  . 

2. Algoritmy s logaritmickou časovou složitostí: . 

3. Algoritmy s lineární časovou složitostí: . 

4. Algoritmy s lineárně-logaritmickou časovou složitostí:  

5. Algoritmy s kvadratickou časovou složitostí: . 

6. Algoritmy s kubickou časovou složitostí: . 

7. Algoritmy s exponenciální časovou složitostí: . 

8. Algoritmy s faktoriální časovou složitostí: . 

 

Poznámka: Všimněte si, že O-notace u algoritmů s logaritmickou a lineárně-

logaritmickou časovou složitostí postrádají specifikaci logaritmického základu. 

Znamená to, že tyto třídy složitosti mohou pracovat s logaritmy o základu 10 

(dekadické logaritmy), e (přirozené logaritmy), nebo také 2 (binární logaritmy). 

V teorii, která rozebírá výpočtovou složitost algoritmů (a v informatice obecně), 

mají důležité postavení binární logaritmy, tedy logaritmy se základem 2 a kladnou mantisou. Binární 

logaritmus má označení , přičemž platí, že . Binární algoritmy se liší od 

dekadických svým základem, což je patrné na první pohled. To, co už tak zřejmé asi není, je 
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skutečnost, že jakýkoliv logaritmus se základem 10 lze přepsat jako podíl binárních logaritmů, asi 

takhle: 

 

 

 

Zavedením dříve zmíněné symboliky se převod změní následovně: 

 

 

 

Při analýze asymptotické časové složitosti algoritmů není zas natolik signifikantní skutečnost, zda 

používáme dekadický, přirozený nebo binární logaritmus. Jejich hodnoty se liší pouze o konstantu, 

takže ačkoliv nám budou vycházet různé výsledky, odchylka nebude až tolik významná.  

 

Asymptotická časová složitost algoritmů uvedených tříd je pomocí O-notace prakticky 

zobrazena v tab. 2.1. Pro zjednodušení předpokládáme, že uskutečnění jedné elementární 

operace si vyžaduje 1 mikrosekundu (µs) strojového času. 

 

Tab. 2.1: Asymptotická časová složitost algoritmů různých tříd pro vstupní data o velikosti  

Časová složitost 
algoritmu 

 

10 20 30 40 50 60 70 

 1 1 1 1 1 1 1 

 1,00 1,30 1,48 1,60 1,70 1,78 1,85 

 10 20 30 40 50 60 70 

 10 26 44,4 64 85 106,8 129,5 

 100 400 900 1600 2500 3600 4900 

 1000 8000 27000 64000 125000 216000 343000 
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Tab. 2.1: Asymptotická časová složitost algoritmů různých tříd pro vstupní data o velikosti  
(pokračování) 

Časová složitost 
algoritmu 

 

10 20 30 40 50 60 70 

 1024 
1,04 x 

106 
1,04 x 

109 
1,10 x 
1012 

1,13 x 
1015 

1,15 x 
1018 

1,18 x 
1021 

 
3,6 x 
106 

2,43 x 
1018 

2,65 x 
1032 

8,16 x 
1047 

3,04 x 
1064 

8,32 x 
1081 

1,20 x 
10100 

 

V tab. 2.1 jsou algoritmy seřazeny sestupně podle jejich stoupající asymptotické časové 

složitosti. Zcela nejrychlejší jsou algoritmy s konstantní časovou složitostí, poněvadž u těch 

je zaručeno, že jejich elementární operace budou provedeny v konstantním čase. Není proto 

podstatné, jak velká sada vstupních dat bude zpracována, algoritmus třídy  bude 

realizovat svou práci stejně rychle. Příkladem algoritmu s konstantní složitostí je třeba 

indexování prvků v poli. Velice rychlé jsou rovněž algoritmy s lineární, logaritmickou a 

lineárně-logaritmickou časovou složitostí, neboť s vzrůstajícím objemem vstupních dat 

časové nároky algoritmů rostou pouze pozvolna. Algoritmy s polynomiální časovou 

složitostí, což jsou algoritmy tříd  a  , jsou sice v praxi ještě použitelné, ovšem jak 

si můžete povšimnout, jejich složitost se rapidně zvedá, zejména pro velké porce vstupních 

dat. Pokud je to jenom trošku možné, obloukem se snažíme vyhnout algoritmům 

s exponenciální ( ) a faktoriální časovou složitostí ( ). Algoritmy zmíněných tříd 

jsou v pravém slova smyslu požírači výpočetních zdrojů procesoru a jejich složitost je 

v mnoha případech natolik ohromná, že jejich praktické uplatnění je téměř nulové. Pohled na 

porovnání algoritmů z hlediska jejich asymptotické časové náročnosti nabízí obr. 2.4.  
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Obr. 2.4: Algoritmický terč porovnává algoritmy podle jejich  

asymptotické časové složitosti 

 

Na obr. 2.4 je namalován terč se třemi zásahovými zónami, přičemž každé zóně bylo 

přisouzeno číselné označení. V oblasti s číslem 1 mají schůzku nejrychlejší algoritmy, tedy 

přesněji algoritmy s nejpříznivějším horním odhadem své časové náročnosti. Sem patří 

algoritmy s konstantní délkou, dále algoritmy s lineární, logaritmickou a lineárně-

logaritmickou povahou. Zásahová zóna s číslem 2 sdružuje algoritmy s polynomiální časovou 

složitostí. Průběh těchto algoritmů není tak rychlý jako u algoritmických protějšků z první 

kategorie, ovšem pořád se ještě jedná o prakticky využitelné algoritmy. Bohužel, toto tvrzení 

už nemůžeme vyslovit o algoritmech, jejichž spádová oblast je označena číslem 3. V tomto 

segmentu leží v praxi neaplikovatelné algoritmy s exponenciální a faktoriálovou časovou 

složitostí. Uděláte dobře, když si algoritmů tohoto formátu nebudete příliš všímat. Jaké 

ponaučení tedy z uvedeného plyne? Milí přátelé, snažte se mířit co možná nejvíce do středu 

terče. Přesný zásah se v teorii algoritmické složitosti počítá hned dvakrát!    
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Graf 2.1: Asymptotická časová složitost algoritmů tříd ,  a  

 

 
Graf 2.2: Asymptotická časová složitost algoritmů tříd  a  

 

Po zjištění asymptotické časové složitosti algoritmů základních tříd se můžeme na věc 

podívat také z jiného pohledu. Tedy, můžeme se zeptat, s jakou maximální sadou vstupních 

dat dokážou algoritmy pracovat za předpokladu, že provedení jedné elementární operace 

trvá 1 milisekundu (ms). V tab. 2.2 jsou shromážděné údaje, které charakterizují výkonnost 
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algoritmů podle maximální možné datové propustnosti. Pro lepší názornost zkoumáme, s jak 

velkým rozsahem dat se dovedou algoritmy vypořádat během 1 sekundy, 1 minuty a 1 

hodiny.  

 

Tab. 2.2: Komparace algoritmů na základě maximálního počtu zpracovaných vstupních dat o 
velikosti  

Časová složitost 
algoritmu 

 – maximální rozsah vstupních dat 

Data zpracovaná 
za 1 sekundu 

Data zpracovaná 
za 1 minutu 

Data zpracovaná 
za 1 hodinu 

 1000 60000 3600000 

 190 6799 620000 

 140 4895 200000 

 31 245 1897 

 10 39 153 

 10 16 22 

 

Nejvíce operací s daty provedou v našem přehledu algoritmy s lineární časovou složitostí. 

Řádově nižší výkonnost prokazují algoritmy s lineárně-logaritmickou složitostí, které ve 

srovnání s lineárními algoritmy ztrácí více než 80 %. Na tomto místě bychom rádi poukázali 

na lišící se hodnoty, jež generují algoritmy pracující s dekadickým a binárním logaritmem. 

Zajímavé je, že největší disproporce lze pozorovat u hodnoty reprezentující množství 

zpracovaných dat za hodinu výpočtového času. Celkový počet datových operací se rapidně 

snižuje, když se do hry zapojí algoritmy s polynomiální a exponenciální časovou složitostí. 

Máme tedy před sebou další důkaz, jehož pomocí lze s přehledem usvědčit tyto algoritmy 

jako vůbec nejpomalejší. Jako zcela udivující se může jevit fakt, že algoritmus s exponenciální 

složitostí třídy  je schopen produkovat pouze 22 datových operací za hodinu výpočetní 

časové dávky. Grafické vyjádření srovnání maximální datové propustnosti představených 

algoritmů nabízí graf 2.3.   
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Graf 2.3: Klasifikace algoritmů podle maximálního objemu  

zpracovaných dat za 1 sekundu 

 

 

2.4 Prostředky pro reprezentaci algoritmů 
 

Algoritmus jako všeobecný postup pro vyřešení jistého problému, můžeme vyjádřit mnoha 

různými způsoby. V dobách, kdy ještě neexistovali počítače, se algoritmy nejčastěji 

formulovali slovně. Slova umně poskládána do vět, věty do souvětí a souvětí do větších 

logických celků byly nejsnazší variantou pro sdělení předpisu, podle něhož se mělo 

postupovat. Odhlédneme-li na chvíli od informatiky a počítačových věd, pak záhy zjistíme, že 

se slovní reprezentací algoritmů se chtě nechtě setkáváme takřka na každém kroku. Z tisíců 

příkladů vybereme jeden obzvlášť praktický: také se vám někdy stalo, že vás u silnice 

zastavil zbloudilý řidič a poprosil vás o radu, jak se dostane tam a tam? V této bezprostřední 

situaci jste povětšinou odkázáni pouze na svůj řečnický projev. Po chvilce přemýšlení tedy 

začnete řidiči vysvětlovat, že nejprve pojede dvě stě metrů rovně, pak odbočí doleva a na 

nastávající křižovatce se vydá po hlavní cestě… Co ve skutečnosti děláte? Vymýšlíte postup, 

který dovede řidiče na správnou cestu, přičemž úspěch celého procesu je složen z menších, 

ovšem nikoliv bezvýznamných kroků. Po pravdě řečeno, když se řidič splete a některý 

z vysvětlených kroků neuskuteční (anebo uskuteční jinak, než jste to původně zamýšleli), 

existuje veliká pravděpodobnost, že se opět dostane do potíží. Stane-li se tak, selský rozum 

poradí řidiči, aby minimalizoval svou nejistotu, což ten neprodleně udělá tím, že poprosí o 

radu další osobu.  
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Jestliže patříte k těm šťastlivcům s vytříbeným smyslem pro orientaci, ještě před tím, než 

sdělíte svůj slovní algoritmus řidiči, pokusíte se jej optimalizovat. V tomto ponímání 

optimalizace znamená asi toto: v hlavě se vám promítne více možností, jak dopravit řidiče ze 

současného stanoviště do želaného cílového bodu. Na základě svých vlastních poznatků o 

zdejším prostředí pak dovedete (alespoň zevrubně) odhadnout, která trasa je nejlepší. 

Trefou do černého je otázka, co rozumíme pod pojmem „nejlepší trasa“. Je to trajektorie 

s nejmenší délkou? Nebo se jedná o dráhu s minimem křižovatek, které působí coby 

potenciální zpomalovače transportu? Anebo je to ta první cesta, která vás napadne? Když 

nad tím tak uvažujeme, vidíme, že možností postupu je více. Je-li ovšem běžný člověk 

požádán o radu, zpravidla se řídí pozicí cílového bodu a svůj slovy vyjádřený algoritmus 

skládá tak, aby na ono místo řidič vůbec dojel. To je celkem pochopitelné, poněvadž úkolem 

našeho poradce je „najít cestu“, nemusí se nevyhnutně jednat o zadání ve smyslu „najít 

nejlepší možnou cestu“.   

 

V informatice a programování obecně nejsou slova jako prostředky pro vyjádření algoritmů 

příliš používána. Je to zčásti proto, že slovní popis může být vágní a zčásti také z důvodu 

přílišné „rozsáhlosti“ slovního projevu. Programátoři a vědci jsou známí svou náklonností ke 

„kompaktnosti“ snad čehokoliv, přičemž tento teorém do dokonalosti dovádějí matematici, 

kteří jenom stěží mohou žít bez všech těch symbolů, značek a zkratek.    

 

Popojedeme-li o kousek dále, pak se od slov dostaneme k písmu. Slova přetvořena do 

posloupnosti alfanumerických znaků jsou další možností, jak vyjadřovat algoritmy. Písemně 

zpracovat znění algoritmu dokáže již školou povinné dítě, třeba tehdy, má-li za domácí úkol 

napsat, jak se pracuje s počítačem. V tomto případě nepředpokládáme užití žádných 

symbolů, značek ani ničeho podobného – jde pouze o upotřebení základních gramatických 

konstrukcí.  

 

Slova a písmena jsou základními prostředky, které se využívají pro formulování algoritmů 

v přirozeném jazyce. Mezi přirozené jazyky se řadí ty, které slouží pro mezilidskou 

komunikaci (ať už slovní nebo písemnou). Přirozeným jazykem je proto třeba čeština, 

slovenština, angličtina, francouzština a další světové jazyky. Každý jazyk má svou gramatiku, 

kterou můžeme definovat jako konečnou množinu pravidel, jejichž pomocí se tvoří jednotlivé 

větné konstrukce daného jazyka. Přirozený jazyk disponuje svou syntaxí a sémantikou. 

Poněvadž se tyto termíny často zaměňují, považujeme za vhodné je na tomto místě ozřejmit. 

Syntax určuje formální zápis slov coby základních lexikálních jednotek jazyka. Syntax tvoří 

kolekce pravidel, podle nichž lze jednoznačně určit, zda je daná lexikální jednotka zapsána 

správně či nikoliv. Sémantika reprezentuje významovou část jazykových konstrukcí, jež byly 
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zapsány podle platných syntaktických regulí. Sémantika tedy zkoumá význam jistého slova, 

slovního spojení nebo vět jakožto větších celků.  

 

Zajímavé je, že svět umělých jazyků se řídí podobnými konvencemi jako svět jazyků 

přirozených. Umělé jazyky jsou, zjednodušeně řečeno, jazyky, jimiž se nemluví. Rovněž 

umělé jazyky nabízejí prostředky pro vyjádření algoritmů. I když… tvrzení uvedené v 

předcházející větě je poněkud slabé, neboť pravda je taková, že umělé jazyky byly přímo 

vytvořeny za účelem reprezentace algoritmů. Do kategorie umělých jazyků proto patří 

symbolické a programovací jazyky. Symbolické jazyky lze považovat za vývojový předstupeň 

programovacích jazyků. Symbolický jazyk je silně závislý na formálních pravidlech pro zápis 

symbolických instrukcí. Podobně jako programovací jazyk, také symbolický jazyk má přesně 

stanovenu syntax a sémantiku. Vzhledem k vysoké míře formalizace není příliš obtížné 

přenést algoritmus zapsaný v symbolickém jazyce do jazyka programovacího.   

 

Tím jsme jenom krůček od reprezentace algoritmů v programovacích jazycích. Vezměme si 

například jazyk C++/CLI a jeho zdrojový kód. V úvodní části knihy jste se seznámili s prvním 

jednoduchým programem, který byl zapsán v tomto umělém jazyce. Jaký algoritmus program 

vyjadřoval? Až směšně jednoduchý – šlo nám o vypsání textové uvítací zprávy do 

konzolového okna. Nehledě na to, v mezích daných formální gramatikou programovacího 

jazyka je možné konstruovat miliony a miliony reprezentací algoritmů o rozmanité složitosti. 

Obecná podoba a primární smysl algoritmů jsou v tomto ponímání povýšeny nad jejich 

konkrétní implementace v určitém programovacím jazyce. To je velice výhodné, neboť jeden 

algoritmus lze vyjádřit v libovolném programovacím jazyce. Tento postulát platí i opačně: 

jeden programovací jazyk smí být využit pro zapsání jakéhokoliv algoritmu. Přitom je 

garantováno, že se algoritmus bude chovat tak, jak byl původně vynalezen. Když si 

uvědomíte tuto významnou relaci mezi algoritmy a programovacími jazyky, najednou se 

před vámi otevře brána, jejímž překročením se ocitnete v universu nekonečných možností.  

 

Algoritmus smí být zapsán i v takzvaném pseudojazyce. Pseudojazyk se nachází na rozhraní 

mezi přirozeným a umělým jazykem. To znamená, že syntaktické konstrukce pseudojazyka 

jsou sjednocením vybraných syntaktických partií přirozeného a umělého jazyka. Algoritmus 

je v pseudojazyce vyjádřen pseudoinstrukcemi, jež společně vytvářejí pseudokód. 

Pseudokód, na rozdíl od zdrojového kódu programovacího jazyka, nemůže být podroben 

přímému zpracování. Pseudokód se někdy používá pro „polidštění“ algoritmů, které byly 

původně zapsány v nějakém umělém jazyce (zpravidla programovacím).  
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Dobrá, je sice možné, že následujícím sdělením budete překvapeni, ovšem přesto jej musíme 

učinit: algoritmy můžete také malovat! Ne, vážení přátelé, to není žert, nýbrž křišťálově čistá 

pravda. Prostředky pro vizualizaci elementárních operací, z nichž je algoritmický postup 

složen, poskytuje grafická technika využívající vývojové diagramy. Vývojový diagram je 

grafické ztvárnění algoritmu, díky kterému můžeme sledovat práci algoritmu v jednotlivých 

krocích a ve vizuálně atraktivní formě. Vývojový diagram používá standardizovanou sadu 

symbolů, grafických značek a prvků, které mají přesně definovaný význam.  

 

Na mezinárodním poli jsou symboly a značky používané při stavbě vývojových diagramů 

zakotveny v normě organizace ISO (International Organization for Standardization, 

Mezinárodní organizace pro normalizaci), která je identifikována pod názvem ISO 5807:1985 

Information processing – Documentation symbols and conventions for data, program and 

system flowcharts, program network charts and system resources charts. V České republice 

platí pro kreslení vývojových diagramů od začátku roku 1996 česká technická norma ČSN 

ISO 5807 Zpracování informací. Dokumentační symboly a konvence pro vývojové diagramy 

toku dat, programu a systému, síťové diagramy programu a diagramy zdrojů systému. Norma 

ČSN ISO 5807 zrušila platnost starší normy ČSN 36 9030 z roku 1989. Norma ČSN ISO 5807 

je překladem mezinárodní normy s podobným cílem, a sice sjednotit výrazovou terminologii 

a symboliku pro vytváření vývojových diagramů.  

 

Česká technická norma ČSN ISO 5807 definuje dokumentační symboly pro více typů 

vývojových diagramů:  

 

 vývojové diagramy toků dat,  

 vývojové diagramy programů,  

 vývojové diagramy systémů,  

 síťové diagramy programů,  

 diagramy zdrojů systémů. 

 

Vývojový diagram programu je definován jako zobrazení posloupnosti operací v programu, 

které se skládá z následujících částí: 

 

 symbolů pro vlastní operace zpracování, včetně symbolů definujících stanovený tok, 

který má být dodržen při zachování logických podmínek,  

 spojnic indikujících tok informací (dat),  

 zvláštních symbolů pro usnadnění čtení a zápisu vývojového diagramu.  
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Ačkoliv mohou vývojové diagramy kreslit také vývojáři, tato činnost spadá spíše do pracovní 

náplně analytiků a softwarových architektů. Pomocí vývojových diagramů mohou analytici 

přehledně zobrazit algoritmy, které nabízejí řešení zkoumaných problémových oblastí. 

Vývojáři pak podle vývojových diagramů připraví programy nebo jejich části, které budou 

implementovat navržené algoritmy. Mluvíme-li o vývojových diagramech, pak vám musíme 

sdělit, že tato forma vizualizace algoritmů se v praxi hojně využívala v dobách, kdy světu 

vládlo strukturované programování.  

 

Při strukturovaném programování se program skládal z několika podprogramů neboli 

modulů, přičemž každý z těchto podprogramů řešil svou vlastní úlohu. Stavba programu tedy 

vycházela z modelu dekompozice čili rozkladu hlavního úkolu na množinu menších, ovšem o 

to lépe řešitelných a spravovatelných úkolů. V dnešním světě se již s ryzím strukturovaným 

programováním často nepotkáte. To však nijak neubírá vývojovým diagramům na 

užitečnosti. Zejména pro začátečníky a nováčky v oboru algoritmizace jsou vývojové 

diagramy velice komfortními pomocníky, s nimiž je pochopení toku programu daleko 

jednodušší. Nepřehlédnutelnou konkurenční výhodou vývojových diagramů je totiž 

vizualizace procesu (algoritmu) a jak je známo, člověk lépe a efektivněji pracuje 

s obrazovými informacemi než s pouhou hromádkou alfanumerických znaků.  

 

Vývojové diagramy mohou obsahovat mnoho různých grafických symbolů a značek. Není 

naším cílem, abychom je v této knize podrobně rozebírali – to konec konců dělá již zmíněná 

norma. My vás raději seznámíme s již hotovými vývojovými diagramy, které zaobalují 

algoritmy do grafického kabátku.  
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Obr. 2.5: Vývojový diagram zobrazující algoritmus řešící kvadratickou rovnici 

 

První vývojový diagram zobrazuje algoritmus pro výpočet kořenů kvadratické rovnice. 

Každý algoritmus musí někde začít: tato skutečnost je ve vývojovém diagramu zaznačena 

symbolem obdélníku se zaoblenými rohy  . Po svém startu přichází na řadu první 

krok, který musí program implementující zobrazený algoritmus provést. Abychom mohli 

vypočítat kvadratickou rovnici, potřebujeme od uživatele tři celočíselné hodnoty, jež budou 

v tomto pořadí přináležet koeficientům kvadratického, lineárního a absolutního členu. 
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Načítání dat od uživatele je vstupní operací, kterou ve vývojovém diagramu vyjadřuje symbol 

rovnoběžníku . Všimněte si, že mezi „startovacím“ symbolem  a 

symbolem vyjadřujícím vstupní operaci  , je nakreslena šipka, která oba symboly 

propojuje. Podle šipky víme bleskovou rychlostí stanovit směr toku algoritmu. Ačkoliv se 

vývojové diagramy „čtou“ vždy shora dolů, šipky působí jako vizuální asistenti, jejichž 

pomocí je vývojový diagram srozumitelnější a lépe čitelný. Technicky vzato standard netrvá 

striktně na tom, aby byly symboly zakreslené ve vývojovém diagramu spojeny šipkami. 

Stejně dobře poslouží i prosté úsečky, ovšem nám se zdají šipky graficky atraktivnější a navíc 

s nimi máme skvělé zkušenosti.   

 

V našem případě dovedeme ze vzhledu symbolu odvodit náš zájem načíst všechny 

tři koeficienty současně. (To je zcela jistě efektivnější přístup, než kdybychom prováděli čtení 

všech třech vstupních hodnot odděleně.) Vývojové diagramy mohou obsahovat rovněž 

speciální symboly, jako je kupříkladu anotace, respektive komentář (někdy též vysvětlivka). 

Komentář podává bližší ozřejmění sémantického poselství symbolu nebo jisté skupiny 

symbolů. Komentář je tvořen vysvětlujícím textem, který je s cílovým symbolem svázán 

spojnicí (úsečkou). V našem vývojovém diagramu se komentáře pojí se symbolem , 

jenž znázorňuje první vstupní operaci. Jednoduše řečeno, příjemci našeho diagramu říkáme, 

že proměnné a, b, c budou sloužit k uchování číselných koeficientů kvadratické rovnice.  

 

Poznámka: O proměnných budeme mluvit dále v této části knihy, poněvadž 

jsou velice důležitým prvkem každého algoritmu, a potažmo i počítačového 

programu. Prozatím budeme proměnné chápat jako kontejnery, do nichž 

můžeme vložit určité hodnoty. Výše jsme zmínili tři proměnné, které použijeme 

pro uložení třech celočíselných koeficientů, jež získáme od uživatele. Abychom 

mohli později na základě načtených hodnot vypočítat diskriminant, potřebujeme způsob, jak si tyto 

hodnoty skrýt po pozdější potřebu. Proměnné jsou na tento účel jako dělané.  

 

Ve třetím kroku má algoritmus dostatek informací pro nalezení diskriminantu. Vzhledem 

k tomu, že výpočet diskriminantu je operací, kterou je nutno zpracovat, je tento krok 

zakreslen ve standardním obdélníku ( ). Symbol ve tvaru obdélníku je výkonným 

symbolem, což znamená, že zde dochází k operaci zpracování dat. Veškeré počítání 

diskriminantu je v našem ukázkovém vývojovém diagramu zobrazeno v jednom symbolu 

zpracování. Všimněte si, že konkrétní detaily, které říkají, jak je diskriminant vlastně 

spočítán, nejsou do vývojového diagramu zaneseny. Jako analytici si můžeme tuto 

benevolenci dovolit, neboť se smíme oprávněně domnívat, že programátor bude vědět, jak 
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tento úkol provést. Nicméně, reprezentaci algoritmu v podobě vývojového diagramu lze dále 

zjemňovat (je-li to ku prospěchu věci). Jeden krok lze v případě potřeby rozložit na sérii 

podkroků, které se věnují dílčím činnostem.  

 

Nyní se dostáváme do situace, kdy známe diskriminant a musíme rozhodnout o dalším 

postupu. Řešíme-li kvadratickou rovnici v oboru reálných čísel, vypočtený diskriminant bude 

kladný, záporný, nebo roven nule. Představený algoritmus nejprve kontroluje, zda je 

diskriminant kladný. Tento test je ve skutečnosti podmínkou, kterou vystihuje otázka: „Je 

hodnota diskriminantu větší než nula?“. Když vám někdo takovouto otázku položí, odpovíte 

buď ano, nebo ne. Podobně se chová i náš algoritmus. Norma definuje, že operace 

rozhodování je vyjádřena symbolem kosodélníku . Rozhodovací symbol má jeden 

vstup a dva výstupy, které působí jako odpovědi na položenou otázku. Pokud je diskriminant 

kladný, tok algoritmu je veden spojnicí s návěstím „Ano“. Je-li splněna testovaná podmínka 

( ), existují dva kořeny kvadratické rovnice, které určíme v následujícím výkonném 

bloku. Pokud podmínka splněna není, tak další krok algoritmu determinuje šipka s návěstím 

„Ne“.  

 

Poznámka: Někdy se u spojnic rozhodovacího symbolu uvádějí místo textových 

návěstí „Ano“ a „Ne“ raději matematické symboly „+“ a „-“ (s identickým 

významem v tomto pořadí).   

 

K čemu nás ale šipka s příznakem „Ne“ přivádí? Inu, k dalšímu rozhodování, tedy k testování 

následujícího podmínkového výrazu. Proč další podmínka? Nuže proto, že ačkoliv víme, že 

diskriminant není kladný, nevíme s určitostí rozhodnout, zda je záporný, anebo nulový. Pro 

rozřešení tohoto dilematu zapojujeme do hry rozhodování, v němž se snažíme zjistit, zda je 

diskriminant roven nule. Pokud ano ( ), je řešením rovnice jeden dvojnásobný kořen, 

který vypočteme. Naopak, v případě záporného diskriminantu je množina kořenů prázdná. 

Spojnice s návěstími hezky určují, jak se bude odvíjet další pouť algoritmu. Rozhodování 

musí být vždy jednoznačné, algoritmus nikdy nesmí zůstat na pochybách. Jestliže by 

algoritmus na základě dostupných informací nedovedl učinit náležité rozhodnutí, již by nebyl 

algoritmem.  

 

Bez ohledu na to, zda je množina kořenů kvadratické rovnice prázdná, jedno– nebo 

dvouprvková, vždy její podobu oznámíme uživateli. Zobrazení výsledku je výstupní operací, 

kterou symbolizuje stejná značka jako vstupní operaci, tedy rovnoběžník ( ). Každý 
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algoritmus musí být konečný, tudíž všechny cesty se sbíhají do jednoho finálního symbolu 

, jenž představuje konec algoritmu.       

 

Výborně! Analýzu ukázkového vývojového diagramu jsme dovedli až do úspěšného konce. A 

hned máme pro vás jedno malé kontrolní cvičení. Vaším úkolem je prozkoumat vývojový 

diagram nakreslený na obr. 2.6. S právě nabytými vědomostmi to pro vás bude jistě hračka!     

 

 
Obr. 2.6: Vývojový diagram zobrazující algoritmus pro výpočet indexu BMI 
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2.5 Datové typy a proměnné 

 

Data, s kterými budeme v programech jazyka C++/CLI pracovat, mohou mít různou povahu. 

Někdy půjde o celá čísla nebo o čísla s desetinnou částí, jindy zase budeme manipulovat 

s textovými znaky či řetězci. Aby bylo možné za jakýchkoliv okolností vždy jednoznačně určit 

typ zpracovávaných dat, jazyková specifikace C++/CLI zavádí předdefinovanou soustavu 

datových typů. Pro datové typy, jež jsou implementovány v jazyce C++/CLI, platí níže 

uvedené postuláty: 

 

 Datový typ přesně vymezuje rozsah primárních hodnot, které mohou být jeho 

prostřednictvím reprezentovány. Pečlivěji lze říci, že každý datový typ je spojen 

s jistou základní množinou primárních hodnot, které lze pomocí datového typu 

vyjádřit. Kupříkladu datový typ int slouží na reprezentaci 32bitových celočíselných 

hodnot z intervalu <–231, 231 – 1>, nebo přesněji <–2147483648, 2147483647>. 

Všechna celá čísla, která spadají do uvedeného intervalu, tvoří primární množinu 

přípustných hodnot pro typ int (těchto hodnot je poměrně hodně, přes čtyři 

miliardy). Za malý moment se seznámíte s dalšími datovými typy, a jak uvidíte, 

rozsah hodnot se může napříč různými datovými typy signifikantně lišit.   

 

 Datový typ zavádí sadu programových operací, které lze aplikovat na množinu 

jeho primárních hodnot. Upotřebíme-li vzpomenutý celočíselný typ int, pak 

můžeme prohlásit, že s hodnotami tohoto typu smí být prováděny všechny základní 

aritmetické operace. Celá čísla je možná sečíst, odečíst, vynásobit a vydělit. Stejné 

aritmetické úkony podporují i další číselně orientované datové typy. Ovšem to 

samozřejmě neznamená, že se základy aritmetiky si rozumí všechny datové typy 

jazyka C++/CLI. Pro jiné typy platí jiná pravidla, která jsou odvozena hlavně od 

primární množiny hodnot, s níž tyto typy operují. Vezměme třeba datový typ bool, 

který definuje dva logické stavy: logickou pravdu (true) a logickou nepravdu (false). 

Jazyková specifikace C++/CLI nedeterminuje žádné aritmetické operace ve vztahu 

k hodnotám typu bool. To je ovšem pochopitelné, vždyť takovéto úkony by vůbec 

neměly smysl.    

 

Problematika datových typů je poměrně spletitá, neboť jazyk C++/CLI obsahuje nebývale 

velký zástup typů, z nichž některé byly přebrány z nativního C++ a další byly přidány 

speciálně pro potřeby řízeného světa. Když budeme psát zcela řízený zdrojový kód, tento kód 

musí vyhovovat kriteriím, jež jsou dána společným typovým systémem CTS platformy 
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Microsoft .NET Framework 3.5. Datové typy, které vyhovují CTS, budeme označovat 

termínem řízené datové typy. U řízených datových typů je garantována typová bezpečnost 

(typy nebudou použity neadekvátním způsobem) a interoperabilita (s typy bude možné 

pracovat i v jiných .NET-kompatibilních programovacích jazycích).  

 

V první části této knihy jste se dozvěděli, že CTS pozůstává z datových typů, které jsme 

rozdělili na dvě základní skupiny: hodnotové a odkazové typy. Na nastávajících řádcích si 

postupně představíme vybrané zástupce hodnotových typů. Rádi bychom ale předeslali, že 

není naším záměrem zatěžovat vás podrobnou dokumentací všech deklarovaných datových 

typů. Kdepak, takový přístup by na jedné straně nebyl moudrý a na straně druhé by byl 

ohromně nudný. Lepším řešením bude, když vás naučíme nezbytné základy, a poté se 

pustíme do praktického programování. Tato zábavně-dobrodružná forma učení je zpravidla 

u studentů vysoce akceptována, takže doufáme, že s ní budete spokojeni.  

 

 

2.6 Primitivní hodnotové datové typy jazyka C++/CLI 
 

Jazyk C++/CLI definuje tuto kolekci primitivních hodnotových datových typů: 

 

1. Datové typy pro práci s celými čísly (integrální datové typy): 

 

 Znaménkové integrální datové typy: char, signed char, short, int, long, 

long long int. 

 Neznaménkové integrální datové typy: unsigned char, unsigned short, 

unsigned int, unsigned long, unsigned long long int.  

 

2. Datové typy pro práci s desetinnými čísly:  

 

 Datový typ float s jednoduchou přesností. 

 Datové typy double a long double s dvojnásobnou přesností. 

 

3. Datový typ bool pro práci s logickými hodnotami. 

4. Datový typ wchar_t pro práci s textovými znaky sady Unicode.     

 

Stručnou charakteristiku datových typů, jež patří do představené kolekce, můžete vidět 

v tab. 2.3.  
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Tab. 2.3: Charakteristika primitivních hodnotových datových typů jazyka C++/CLI 

Datový typ Popis Rozsah hodnot 
Systémový datový 

typ 

bool 
8bitová logická 
hodnota 

logická pravda 
(true), logická 
nepravda (false) 

System::Boolean 

char 
8bitové celé číslo s / 
bez znaménka 

<–128, 127> / 
 <0, 255> 

System::SByte 
s volbou 
IsSignUnspecifiedByte 

signed char 
8bitové celé číslo se 
znaménkem 

<–128, 127> System::SByte 

unsigned char 
8bitové celé číslo bez 
znaménka 

<0, 255> System::Byte 

short 
16bitové celé číslo se 
znaménkem 

<–32768, 32767> System::Int16 

unsigned short 
16bitové celé číslo 
bez znaménka 

<0, 65535>  System::UInt16 

int 
32bitové celé číslo se 
znaménkem 

<–231, 231 – 1> System::Int32 

unsigned int 
32bitové celé číslo 
bez znaménka 

<0, 232 – 1> System::UInt32 

long 
32bitové celé číslo se 
znaménkem 

<–231, 231 – 1> 
System::Int32 s volbou 
IsLong 

unsigned long 
32bitové celé číslo 
bez znaménka 

<0, 232 – 1> 
System::UInt32 
s volbou IsLong 

long long int 
64bitové celé číslo se 
znaménkem 

<–263, 263 – 1> System::Int64 

unsigned long 
long int 

64bitové celé číslo 
bez znaménka 

<0, 264 – 1> System::UInt64 

float 
32bitové desetinné 
číslo s jednoduchou 
přesností 

<–3,4 x 1038,  
3,4 x 1038> 

System::Single 
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Tab. 2.3: Charakteristika primitivních hodnotových datových typů jazyka C++/CLI 
(pokračování) 

Datový typ Popis Rozsah hodnot 
Systémový datový 

typ 

double 
64bitové desetinné 
číslo s dvojnásobnou 
přesností 

<–1,79 x 10308,  
1,79 x 10308> 

System::Double 

long double 
64bitové desetinné 
číslo s dvojnásobnou 
přesností 

<–1,79 x 10308,  
1,79 x 10308> 

System::Double 
s volbou IsLong 

wchar_t 
16bitové celé číslo 
reprezentující znak 
sady Unicode 

<0, 65535> System::Char 

 

Shromážděné primitivní hodnotové datové typy jazyka C++/CLI si zaslouží podrobnější 

doprovodný komentář. Pro název každého datového typu je v jazykové specifikaci C++/CLI 

vyhrazeno klíčové slovo (například char nebo int), případně spojení klíčových slov (signed 

char nebo long long int). Klíčová slova jsou rezervovaná slova, která specifikují název 

dotyčného datového typu. Jelikož je jazyk C++/CLI citlivý na velikost písmen, dejte si pozor, 

abyste nechtěně nepozměnili tvar klíčových slov určených pro primitivní hodnotové datové 

typy.  

 

Kromě svého názvu neboli identifikátoru je datový typ charakterizován rozsahem hodnot, jež 

dokáže pojmout. Po prostudování spektra uvedených datových typů vidíte, že jejich rozsah 

se liší napříč samostatnými kategoriemi typů. Pro integrální datové typy jsou zajímavé pouze 

celočíselné hodnoty, zatímco typy float a double si rozumí rovněž s desetinnými čísly. 

Rozsah datových typů je jasně daným měřítkem, které pomáhá programátorům podle 

aktuálních potřeb zvolit typ s odpovídající primární množinou podporovaných hodnot. Jak 

jste si již zřejmě všimnuli, rozsah datových typů uvádíme v bitech, což je běžná praxe.  

 

U celočíselných datových typů se objevuje jedna věc, která nemusí být na první pohled zcela 

srozumitelná. Je to schopnost integrálních typů pracovat s hodnotami se znaménkem a bez 

znaménka. Podle této „znaménkovosti“ dělíme celočíselné typy na znaménkové a 

neznaménkové. Znaménkové typy jsou takové, které dovedou reprezentovat záporná čísla 

(ano, jsou to právě záporná čísla, která jsou zde přezdívána jako znaménková). Naopak, 

neznaménkové typy manipulují pouze s kladnými číselnými hodnotami a nulou. 

Neznaménkové typy jsou vhodnou volbou v situacích, kdy víme s jistotou říci, že hodnoty, 

s nimiž bude algoritmus operovat, jsou přirozenými čísly. Není-li určeno jinak, pak jsou 
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integrální typy jazyka C++/CLI vždycky znaménkové. Například typy int, short a long jsou 

připraveny reprezentovat celou škálu celých čísel se znaménkem i bez něj. Jestliže je naším 

záměrem výslovně poukázat na skutečnost, že daný celočíselný typ se řadí mezi znaménkové 

typy, můžeme použít modifikátor signed před názvem dotyčného typu. Tedy typ int je 

implicitně znaménkový, ovšem pokud chceme, můžeme jej zapsat také jako signed int. Totéž 

platí pro datové typy short a long.  

 

Zatímco podpora práce se zápornými čísly se u integrálních datových typů předpokládá 

automaticky, opačně to nefunguje. Pokud si tedy programátor přeje pracovat 

s neznaménkovým datovým typem, musí kompilátoru tento požadavek sdělit pomocí 

modifikátoru unsigned. Tento modifikátor mění rozsah doposud znaménkového datového 

typu tím, že jeho rozsah překlápí do kladné části číselné osy. Ztráta schopnosti reprezentovat 

záporná čísla je účinně substituována dvojnásobným rozsahem, jenž může neznaménkový 

datový typ věnovat kladným celočíselným hodnotám. Tento fakt lze dokumentovat na 

datových typech short a unsigned short. Maximální kladná hodnota, kterou je možné 

prostřednictvím typu short vyjádřit, je 32767. V tomto směru se typ short může jenom stěží 

vyrovnat typu unsigned short, jehož maximum je dvojnásobné (65535).  

 

Práci s desetinnými čísly nebo též čísly v pohyblivé řádové čárce (tak se někdy těmto číslům 

říká) automatizují dva primitivní hodnotové typy, jimiž jsou float a double (typ long double 

do tohoto výčtu nepočítáme, neboť představuje prakticky totéž co typ double). Rozdíl mezi 

oběma typy spočívá v přesnosti, s jakou dovedou interpretovat reálné hodnoty. Přesnost je 

měřena počtem míst za desetinným oddělovačem (mimochodem, oddělovačem je při 

programování v jazyce C++/CLI tečka a nikoliv čárka, jak jsme zvyklí v našich zeměpisných 

šířkách). Datový typ float uchovává 7 číslic za desetinným oddělovačem. Jestliže se 

nezaobejdete bez větší přesnosti, datový typ double nabízí 15 jedinečných desetinných míst. 

Disproporce v přesnosti se odráží také v rozdílné paměťové kapacitě: pro typ float postačuje 

32 bitů, zatímco jeho objemnější protějšek si bez potíží řekne o dvojnásobek.    

 

Na závěr jsme si ponechali dva speciální primitivní hodnotové datové typy. První z nich se 

jmenuje bool a slouží k reprezentaci logické pravdy (true) a logické nepravdy (false). Tyto 

pravdivostní hodnoty jsou velice důležité zejména při uskutečňování programových 

rozhodnutí, neboť vám umožňují zjistit, zda byla podmínka splněna (logická pravda) či 

nikoliv (logická nepravda). Typ bool se řadí mezi vestavěné datové typy již od dob jazyka 

C++ (tedy někdy od poloviny osmdesátých let dvacátého století). Příchod typu bool byl u 

vývojářů kvitován s velkým povděkem, protože práce s tímto logickým typem byla o poznání 

snazší a přívětivější než kdykoliv předtím.  
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Poznámka: Dnes to už bude možná znít jen jako zajímavost, no před mnoha 

lety jsme všichni programovali v jazyce C a světě div se, ten primitivní logický 

typ bool neměl. Logické hodnoty pravda a nepravda byly v té době 

substituovány celými čísly, přičemž platilo, že nula odpovídala logické nepravdě, 

zatímco jakákoliv nenulová hodnota představovala stav logické pravdy.  

 

Druhým speciálním datovým typem je wchar_t, který uchovává textové znaky sady Unicode. 

Znaky této znakové sady jsou interně ukládány jako 16bitové celé čísla bez znaménka.   

 

Všechny primitivní hodnotové datové typy uvedené v tab. 2.3 jsou mapovány na adekvátní 

systémové datové typy. Systémové typy jsou typy, které definuje společný typový systém 

CTS platformy .NET Framework 3.5. V posledním sloupci tab. 2.3 je k vidění systémový 

datový typ, jímž je na systémové úrovni substituován primitivní typ jazyka C++/CLI. 

Kupříkladu primitivní typ int je mapován na systémový typ Int32 nacházející se ve jmenném 

prostoru System (připomeňme, že vztah mezi příslušností datového typu k jmennému 

prostoru je v jazyce C++/CLI naznačen použitím rozlišovacího operátoru ::). Kdybychom 

chtěli být po technické stránce úplně přesní, pak bychom měli povědět, že Int32 je ve 

skutečnosti hodnotovou strukturou. Struktury patří k agregovaným uživatelsky 

deklarovaným datovým typům.  

 

V této chvíli je ovšem podstatné, abyste si zapamatovali, že všechny popsané primitivní 

hodnotové typy jazyka C++/CLI mají své ekvivalenty v typech, jež definuje systém CTS. To 

má pro programátora zajímavé důsledky. Je totiž jedno, zda při psaní zdrojového kódu jazyka 

C++/CLI použijete název primitivního typu nebo název jeho systémového protějšku. Mezi 

typy int a Int32 nebo typy bool a Boolean není žádný rozdíl. Ve skutečnosti kompilátor 

jazyka C++/CLI při překladu zdrojového kódu nahrazuje nalezené primitivní hodnotové typy 

příslušnými systémovými datovými typy.  

 

V odborných kruzích se často vedou diskuse, jejichž ústředním tématem je otázka volby 

vhodného názvosloví pro datové typy. Ve zkratce lze celou debatu vtěsnat do jedné řečnické 

otázky: Měli bychom jako programátoři v jazyce C++/CLI preferovat použití primitivních 

datových typů jako int, short nebo double, anebo bude lepší, když se budeme vyjadřovat 

pomocí systémových typů Int32, Int16 a Double? Jedna frakce programátorů tvrdí, že lepší 

je používat primitivní typy, neboť tím stavíme na tradicích položených ještě jazykem C++. 

Jiní zase povznešeně hovoří o přednosti systémových datových typů, poněvadž ty jsou 

společné pro všechny .NET-kompatibilní programovací jazyky a nikoliv pouze pro C++/CLI. 

Je čistě na vás, pro jaký přístup se rozhodnete. Pohybujeme-li se v řízeném světě platformy 



Základní výukový kurz algoritmizace a programování v jazyce C++/CLI 

205 

 

.NET Framework 3.5, budeme vždy pracovat s řízenými typy a ty jsou na nízké úrovni 

reprezentovány typy společného typového systému CTS.    

 

Primitivní hodnotové datové typy nám umožňují charakterizovat a klasifikovat data, 

s kterými budeme v našich programech pracovat. Datový typ však nestačí – potřebujeme 

něco, do čeho budeme data ukládat. Tímto pomyslným kontejnerem je v programování 

proměnná. Zjednodušeně si pod pojmem proměnná můžeme vybavit skříňku, v níž jsou 

uložena data jistého datového typu. Formálněji proměnná představuje symbolické 

pojmenování paměťového bloku, ve kterém jsou uložena předmětná data.  

 

Proměnné jsou základními elementy programování, protože každý program potřebuje 

dočasně uchovávat data, která se posléze zúčastňují výpočetních operací. Data jsou ukládána 

v operační paměti počítače. Ačkoliv při programování budeme pracovat pouze s termínem 

„operační paměť“ nebo zkráceně „paměť“, ve skutečnosti dochází k rozlišení mezi fyzickou 

operační pamětí a virtuální pamětí, s kterou pracují operační systémy třídy Microsoft 

Windows. 32bitový operační systém Windows Vista nabízí každé spuštěné aplikaci 

adresovatelný prostor o velikosti 4 GB (což odpovídá hodnotě 232 bajtů). Programy pracují 

s tímto přiděleným paměťovým prostorem a nemusejí se starat o nic jiného. Na pozadí však 

usilovně odvádí svou práci operační systém, který mapuje virtuální adresy na jejich fyzické 

protějšky. I když tyto technické detaily nejsou pro nás až natolik významné, považovali jsme 

za vhodné uvést věci na pravou míru.  

 

Operační paměť je segmentována na paměťové jednotky (ty jsou někdy familiárně 

přezdívány jako paměťové buňky). Za jednotku paměťového prostoru je považován jeden 

bajt (1 B), což je oblast schopna pojmout posloupnost osmi za sebou jdoucích bitů.  

 

Poznámka: Bit je základní jednotkou množství informace a z matematického 

hlediska je definován takto: . Bit může nabývat pouze dvou hodnot, 

a to 0 a 1, což skvěle koresponduje s fyzikálními principy, na nichž jsou založeny 

integrované obvody procesorů.  

 

Každou paměťovou jednotku lze jednoznačně identifikovat podle její adresy.  

 

Datový typ proměnné určuje její alokační kapacitu. Alokační kapacita je prostor, který 

proměnná zabírá v operační paměti počítače. Například datový typ int má rozsah 32 bitů. 

Aby mohla být vytvořena proměnná tohoto typu, musíme v paměti vyhradit prostor dlouhý 4 

bajty (32 : 8 = 4). Alokační kapacity proměnných jsou dány použitými primitivními datovými 
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typy. Zatímco proměnná typu bool si vystačí s jedním bajtem, proměnná typu double 

spolkne bajtů osm.  

 

 

2.7 Definice proměnných  
  

Proměnné ve zdrojovém kódu vytváříme pomocí definičního příkazu, jehož obecná podoba 

vypadá takto: 

 
DatovýTyp NázevProměnné; 

 

Příkaz, který zavádí do programu novou proměnnou, je složen ze tří částí: 

 

1. Datový typ. Každá proměnná musí disponovat svým datovým typem. To je důležité 

hned ze dvou důvodů. Za prvé, již od okamžiku vytvoření proměnné musí být jasné, 

jaký typ dat neboli hodnot může být do dotyčné proměnné ukládán. Za druhé, 

kompilátor musí poznat datový typ proměnné, aby pro ni mohl alokovat dostatečně 

rozsáhlý paměťový prostor. V této souvislosti je zapotřebí poznamenat, že 

v definičním příkazu existuje mezi datovým typem a proměnnou relace typu 1:1. 

Jinými slovy, proměnná je spojena vždy s právě jedním datovým typem. Není 

jednoduše možné, abyste proměnné přisoudili dva datové typy, neboť to byste 

uvedli kompilátor do nesnází (ten by ovšem kontroval chybovým hlášením). Jako 

datový typ proměnné může posloužit kterýkoliv z primitivních hodnotových typů, 

jež byly popsány v tab. 2.3.  

 

2. Název proměnné. Název proměnné čili identifikátor proměnné představuje 

uživatelsky přívětivé pojmenovávání, které smí programátor proměnné přiřadit. 

V jazyce C++/CLI platí pro názvosloví proměnných jisté pojmenovací konvence. 

Zalovíte-li v paměti, možná si vzpomenete, že o pravidlech pro pojmenování 

identifikátorů jazyka C++/CLI jsme se zmínili již v první části naší knihy. Osvěžme si 

tedy paměť a připomeňme si, na co byste si při pojmenování proměnných měli dát 

pozor: 

 

 Název proměnné nesmí obsahovat mezery.  

 Název proměnné nesmí začínat číslicí.  

 Název proměnné nesmí být totožný s klíčovým slovem nebo spojením 

klíčových slov jazyka C++/CLI.  
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 Název proměnné se nesmí shodovat s názvem jiné proměnné, která byla ve 

zdrojovém kódu již dříve definována.  

 

Nejčastější chybou u začínajících programátorů je snaha složit název proměnné 

z více slov, které podle intuice oddělují mezerami. Pro mezeru v identifikátoru 

proměnné ovšem není místo. Pokud se nelze vyhnout víceslovnému názvu, máme na 

výběr z několika alternativ: 

 

 Jednotlivá slova v názvu proměnné budeme separovat symbolem podtržení 

(_). Proměnná se tedy může jmenovat třeba Moje_Mala_Promenna nebo 

také moje_mala_promenna.  

 

 V praxi se často uplatňuje velbloudí notace, podle níž se slova ve 

víceslovném názvu nijak neoddělují, a první slovo je psáno s malým 

počátečním písmenem. Všechna další slova jsou však již psána s velkými 

začátečními písmeny. Název dřívější proměnné se tak použitím velbloudí 

notace změní na mojeMalaPromenna.  

    

Docela často se programátoři ptají, zda mohou při pojmenování proměnných 

používat háčky a čárky, tedy systém interpunkčních znaků, jejichž využití je 

v českém jazyce velice frekventované. Pracujete-li ve Visual C++ 2008 Express, pak 

tuto možnost máte, neboť editor ukládá zdrojový kód jazyka C++/CLI v znacích sady 

Unicode. Nicméně, v naší knize jsou proměnné a potažmo i další entity pojmenovány 

bez háčků a čárek.    

 

3. Symbol středníku (;), který ukončuje definiční příkaz. Vytvoření proměnné je 

příkazem, takže středník na konci je jeho povinnou součástí.  

 

Definice proměnné je příkazem, na základě kterého kompilátor provede alokaci dostatečně 

velkého paměťového prostoru. Co to znamená? Inu, kompilátor zabezpečí generování 

instrukcí, které později (za běhu programu) provedou alokaci paměti, do které budou 

ukládána data. Aby bylo možné určit, kde jsou data situována, je důležité poznamenat si 

adresu začátku přiděleného paměťového bloku. Pokud bude nutné příště číst uložená data, 

kopírovat je, nebo je nahradit novými daty, program se odkáže na uvedenou paměťovou 

adresu a uskuteční požadované operace.    
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Upozornění: Terminologie programování důrazně rozlišuje mezi pojmy 

deklarace a definice. Definice označuje proces, při kterém dochází k alokaci 

paměti. Když je konstruována proměnná, musí být pro ni rezervovaná paměť, 

protože kdyby tomu tak nebylo, nemohli bychom do proměnné uložit žádná 

data. Proto je výše uvedený příkaz charakterizován jako definice proměnné. 

Termín deklarace není spojen s vyhrazením paměti. Deklarujeme třeba struktury nebo třídy – tyto 

úkony nezpůsobují alokaci paměti. Nicméně, v programátorských knihách, kurzech a příručkách se 

můžete relativně často setkat s pojmem deklarace proměnné. Autoři vysvětlují, že deklarovat 

proměnnou znamená zapsat příkaz, v němž bude specifikován datový typ a název proměnné. 

Ouha, vždyť to se potom deklarační příkaz zcela shoduje s definičním příkazem, nebo snad ne? 

Jak je to tedy? Ano, deklarace v tomto ponímání znamená definici a správněji by měla být 

označována, když už ne přímo definicí, pak alespoň definiční deklarací. Existují však situace, kdy 

není deklarace proměnné totéž co definice proměnné. Třeba když na jednom místě (v jednom 

zdrojovém souboru) vytvoříme, neboli definujeme proměnnou, abychom se na ni pak mohli z jiného 

místa (jiného zdrojového souboru) odkázat (pomocí deklarace této proměnné). Za těchto okolností 

deklarací prostě dáváme na známost, že proměnná určitého datového typu již existuje (byla 

definována) někde jinde.    

 

Níže vidíte zdrojový kód, který zprostředkovává pohled na definiční příkazy několika 

proměnných: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    // Definice proměnných pomocí primitivních typů. 

    short x; 

    int y; 

    float z; 

    return 0; 

} 

 

Máme před sebou tři proměnné, jejichž definiční příkazy přesně kopírují dříve vysvětlený 

obecný vzor pro zakládání proměnných. Nahradíme-li primitivní typy jazyka C++/CLI 

systémovými ekvivalenty, můžeme definiční příkazy zapsat následovně: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    // Definice proměnných pomocí systémových typů. 

    System::Int16 x; 

    System::Int32 y; 

    System::Single z; 

} 
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Jestli je zaveden odkaz na kořenový jmenný prostor System příkazem  

 
using namespace System; 

 

můžeme definovat proměnné, aniž bychom specifikovali uvedený jmenný prostor: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    // Definice proměnných pomocí systémových typů 

    // se zavedeným jmenným prostorem System. 

    Int16 x; 

    Int32 y; 

    Single z; 

} 

 

Ať už si vyberete kteroukoliv z nabízených variant, výsledkem bude založení třech 

proměnných zadaných datových typů.  

 

Poznámka: Odlišnosti nacházíme při práci v editoru zdrojového kódu, protože 

editor barevně zvýrazňuje klíčová slova jazyka C++/CLI. K těmto klíčovým 

slovům se řadí i primitivní datové typy short, int a float, takže když je zapíšete, 

editor je namaluje modrou barvou. To je skvělý prostředek pro vizuální odlišení 

klíčových slov od jiných partií zdrojovém kódu. Datové typy Int16, Int32 a Single 

nepatří mezi primitivní typy jazyka C++/CLI. Ve skutečnosti se jedná o hodnotové struktury, které 

jsou deklarovány v kořenovém jmenném prostoru System.  

 

Proměnné, jež jsou definovány uvnitř hlavní funkce main, se nazývají lokálními 

proměnnými. Proměnné jsou tedy lokální ve vztahu k funkci main, což znamená, že jejich 

životní cykly se odvíjejí od zpracování této funkce. Po pravdě řečeno, lokální proměnná je 

jakákoliv proměnná, která je definována v těle jisté funkce (nemusí se nevyhnutně jednat o 

hlavní funkci main). Opakem vůči lokálním proměnným jsou globální proměnné, které 

působí vně všech funkcí, s nimiž v programu pracujeme.  

 

Jak již víte, funkce main je vstupním bodem programu a k její aktivaci dochází při každém 

spuštění aplikace .NET. Všechny proměnné definované uvnitř funkce main jsou lokální, 

poněvadž žijí pouze tak dlouho, dokud je prováděn kód této funkce. Proměnné vznikají 

definičním příkazem. Definice proměnných je spojena s alokací paměti. V našem případě 

pracujeme s jednou 2bajtovou (x) a dvěma 4bajtovými proměnnými (y a z). Tyto proměnné 

jsou alokovány ve speciální paměťové sekci, které se říká zásobník.  
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Zásobník je automaticky spravovaná datová struktura, která pracuje podle modelu LIFO 

(Last-In-First-Out, Poslední-Dovnitř-První-Ven). Model LIFO říká, že ze zásobníku může být 

odebrána pouze ta proměnná, která byla na něj uložena jako poslední. Funkci zásobníku lépe 

pochopíte, když si jej představíte jako věž, která je postavena z hracích kostek. Jednoduše 

vezmeme kostky a začněme stavět věž tak, že pokládáme jednu kostku na druhou. Máme-li 

smysl pro orientaci a detail, dovedeme vystavět krásnou a celkem vysokou věž. Podobně jako 

my klademe v roli malých modelářů kostky pořád nad sebe, probíhá rovněž proces alokování 

proměnných na zásobníku. Jestliže se budeme chovat v souladu s modelem LIFO, pak 

můžeme z naší věže odebrat v jednom kroku nanejvýš jednu kostku, a to takovou, jež sídlí 

úplně na vrcholu věže. Když se nad tím zamyslíte, jistě objevíte skrytou logiku věci. 

Kdybychom totiž odebrali kostku z půlky věže, přivodili bychom si malou katastrofu: věž by 

se bez okolků zhroutila.   

 

Proměnné jsou na zásobník ukládány v pořadí svého vzniku. V naší ukázce nejprve přichází 

na svět proměnná x typu short, takže ta bude na zásobník položena jako první. Vzápětí je 

zhotovena proměnná y typu int, která bude alokována „nad“ již vytvořenou proměnnou x. 

Nakonec dojde ke konstrukci proměnné z typu float - tato je poslední proměnnou, a proto 

bude zajímat nejvyšší postavení na zásobníku.  

 

 
Obr. 2.7: Zásobník a tři alokované proměnné 

 

V rámci funkce main nejsou s vytvořenými proměnnými uskutečňovány žádné další operace. 

Poté, co funkce prostřednictvím příkazu return vrátí svou návratovou hodnotu, končí své 
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zpracování. Tehdy jsou ze zásobníku postupně odstraňovány doposud „živé“ proměnné. 

Likvidace lokálních proměnných je automatická a probíhá v opačném pořadí, než v jakém 

byly proměnné vytvořeny. Zkrátka a jasně, jako první zanikne proměnná z, pak proměnná y 

a nakonec proměnná x.   

 

Je-li proměnná kontejnerem, do kterého můžeme ukládat data, pak vás pravděpodobně 

napadne zcela logická otázka: „Co je uloženo ve výše definovaných proměnných?“. Pokud 

není určeno jinak, kompilátor jazyka C++/CLI provádí implicitní inicializaci všech lokálních 

proměnných. V procesu své inicializace je do proměnné uložena výchozí inicializační 

hodnota. Touto hodnotou je u proměnných integrálních datových typů celočíselná nula (0). 

Proměnné typů float, double a long double jsou inicializovány desetinnou nulou (0.0). Do 

proměnných logického typu bool je implicitně ukládána logická nepravda (hodnota false). 

Proměnné znakového typu wchar_t jsou pro změnu plněny nulovými znaky, jejichž interní 

reprezentace je nulová.  

 

Vrátíme-li se k našim třem proměnným, pak všechny budou implicitně inicializovány 

nulovými hodnotami. Toto tvrzení lze snadno verifikovat. Stačí, když pozměníme kód 

v hlavní funkci tak, aby nám program zobrazil obsahy přítomných proměnných. 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    short a; 

    int b; 

    float c; 

    // Co je uloženo v lokálních proměnných nám prozradí  

    // metoda WriteLine. 

    Console::WriteLine("Proměnná a obsahuje hodnotu " + a + "."); 

    Console::WriteLine("Proměnná b obsahuje hodnotu " + b + "."); 

    Console::WriteLine("Proměnná c obsahuje hodnotu " + c + "."); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Pro čtení hodnot proměnných používáme metodu WriteLine třídy Console, s kterou již 

máme své zkušenosti. Víme, že když metodě předáme vstupní hodnoty, ona je odešle do okna 

konzole. Totéž se děje ve výše uvedeném příkladě. Jedinou novinkou je, že na výstup 

neodesíláme pouze textový řetězec, nýbrž textový řetězec společně s hodnotami, jež jsou 

uloženy v lokálních proměnných. Všimněte si, že textový řetězec je s hodnotou proměnné 

spojen aritmetickým operátorem + (pro ty, kdo chtějí poznat celou pravdu: ano, dotyčný 

operátor je v jazyce C++/CLI přetížen, a v těchto situacích se chová naprosto stejně jako jeho 
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kolega z jazyka C#). Tomuto spojení se říká zřetězení a probíhá způsobem, který si nyní 

vysvětlíme. Když metoda WriteLine třídy Console detekuje, že jí předáváme textový řetězec 

společně s proměnnou typu short, nejprve přečte hodnotu proměnné, kterou převede do 

podoby textového řetězce. Je-li v proměnné uložena celočíselná nula, pak po konverzi 

získáme textový řetězec "0". Nyní již pracujeme se dvěma řetězci: informační zprávou a 

„textovou“ nulou. V další etapě metoda WriteLine oba textové řetězce sjednotí (neboli 

zřetězí) do jednoho, a ten pak zobrazí na výstupu.  

 

Podle toho, jaká varianta přepínače /clr kompilátoru je aktivní, můžeme, nebo také 

nemusíme obdržet varovní hlášení. Je-li aktivní přepínač /clr nebo /clr:pure, kompilátor 

generuje tři varování, v nichž nás upozorňuje, že se snažíme použít neinicializované 

proměnné. Zde je nutné uvést, že kompilátor za těchto okolností považuje za inicializované 

pouze ty proměnné, kterým explicitně přiřadíme jistou hodnotu (jak si ukážeme za okamžik). 

Interesantní je, že pokud použijeme přepínač „nejvyšší třídy“ /clr:safe, žádná varování 

nespatříme. Kompilátor se tedy umoudří a bude vědět, že proběhla implicitní inicializace 

definovaných proměnných.     

 

Poznámka: Pokud máte zkušenosti s programováním v nativním C++, pak víte, 

že zde jsou poměry radikálně odlišné. Kompilátor jazyka C++ neprovádí 

implicitní inicializaci definovaných lokálních proměnných. Kupodivu, kdybyste 

použili níže zapsaný fragment zdrojového kódu jazyka C++, kompilátor by se 

nezačal příliš zlobit, protože by ohlásil pouze 3 varování, ovšem žádné chybové 

hlášení.   

 

#include <iostream> 

 

using namespace std; 

 

int main() 

{ 

    short x; 

    int y;  

    float z; 

    cout << "x: " << x << endl << "y: " << y  

         << endl << "z: " << z << endl; 

    cin.get(); 

    return 0; 

}  

 

Naneštěstí, pohroma by na sebe nedala dlouho čekat. Po spuštění programu by došlo během pár 

okamžiků k vzniku chyby za běhu a tato chyba by znemožnila další exekuci programu.  
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Spustíte-li program, spatříte tento dialog: 

 

 
Obr. 2.8: Inspekce implicitně inicializovaných lokálních proměnných 

   

Dobrá, ačkoliv víme, co je to implicitní inicializace lokálních proměnných, měli bychom 

popojet dál. Rozsáhlou exkurzi zahájíme sdělením, že v rámci jednoho definičního příkazu je 

možné založit více proměnných. Podmínkou je, aby všechny vytvořené proměnné byly 

proměnnými identického datového typu.  

 
DatovýTyp NázevProměnné1, NázevProměnné2, NázevProměnné3; 

 

Tenhle vzor nám předvádí, jak lze definovat tři proměnné, které sdílejí jeden datový typ. 

Počet zastoupených proměnných není prakticky omezen. Názvy proměnných jsou od sebe 

odděleny čárkami a za poslední proměnnou následuje středník, jenž celý příkaz ukončuje.  

    
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    // Založení trojice proměnných v jednom definičním    

    // příkazu. 

    int a, b, c; 

    Console::WriteLine("Hodnoty proměnných a, b, c jsou {0},  

       {1}, {2}.", a, b, c); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Kromě vytvoření více proměnných v jednom definičním příkazu nabízí tento fragment 

zdrojového kódu další lahůdku. Naši pozornost upoutá elegantní způsob, jehož pomocí 

zobrazíme v konzolovém okně hodnoty proměnných a, b a c. Ona ladnost se projevuje v tom, 

že nyní voláme metodu WriteLine třídy Console pouze jednou a nikoliv třikrát, jak tomu 

bylo minule. Kromě toho nevyužíváme služeb mechanismu zřetězení, nýbrž dáváme 

přednost přímé textové substituci. Do informačního textového řetězce jsme doplnili 

zástupné symboly {0}, {1} a {2}, které jsou nahrazeny aktuálními hodnotami proměnných a, 
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b a c. Zástupné symboly jsou velice efektivní, pouze nezapomeňte na to, že počty zástupných 

symbolů a proměnných předaných metodě WriteLine se musejí shodovat.     

 

 

2.8 Přiřazovací příkaz 
 

Křivka dokumentující užitečnost proměnných začne nabývat nebývale růstovou tendenci, 

když se obeznámíte s tím, jak do proměnných ukládat uživatelské hodnoty. Klíčem k úspěchu 

je použití přiřazovacího příkazu.  

 

Přiřazovací příkaz je příkaz, jehož generický model je následující: 

 
Proměnná = InicializačníHodnota; 

 

Smysl přiřazovacího příkazu si snadněji zapamatujete, když si uvědomíte, že tento příkaz je 

složen ze tří částí: levé strany, přiřazovacího operátoru (=) a pravé strany. Na levé straně od 

operátoru přiřazení se musí nacházet proměnná neboli datový objekt, jenž je schopen 

uschovat jistou hodnotu. Hodnota, která bude do proměnné uložena, je specifikována na 

pravé straně přiřazovacího příkazu. Této hodnotě se často říká inicializační hodnota, protože 

uložením hodnoty do proměnné dochází k inicializaci této proměnné. Operace přiřazení je 

signalizována použitím již zmíněného přiřazovacího operátoru. Operátor přiřazení je 

reprezentován symbolem = („rovná se“), což by vás mohlo přimět k tomu, abyste na celý 

přiřazovací příkaz nahlíželi z ryze matematického hlediska. Úpěnlivě vás prosíme, nedělejte 

to! Programování není matematika a na přiřazovacím příkazu bychom jí nenašli ani za mák. 

Operátor = jednoduše nařizuje, aby byla požadovaná hodnota uložena do cílové proměnné.  

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    unsigned short pocet; 

    Console::WriteLine("Hodnota proměnné pocet je {0}.", pocet); 

    // Přiřazení hodnoty do proměnné. 

    pocet = 100; 

    Console::WriteLine("Hodnota proměnné pocet je nyní {0}.", pocet); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

V kódu máme proměnnou pocet, jejímž primitivním datovým typem je unsigned short. To 

znamená, že do proměnné bude možné uložit pouze přirozená čísla (a nulu). Definiční příkaz 
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proměnnou nejenom zhotoví, ale také do ní uloží nulu coby implicitní inicializační hodnotu. 

Poté použijeme přiřazovací příkaz a umístíme do proměnné hodnotu 100. Původní hodnota, 

která byla v proměnné uložena, je tímto úkonem přepsána nově přiřazenou hodnotou. 

Kontrolní verifikace obsahu proměnné nás utvrdí v přesvědčení, že hodnota proměnné byla 

modifikována.  

 

 
Obr. 2.9: Přiřazení mění obsah proměnné 

 

Kdykoliv budete potřebovat uskladnit v proměnné nějakou hodnotu, použijete přiřazovací 

příkaz. Jak budete nabírat programátorské znalosti a zkušenosti, zjistíte, že přiřazovací 

příkaz je jedním z vašich přátel, na které se můžete doopravdy spolehnout.  

 

Mezi finty programovacího jazyka C++/CLI patří spojení definice a inicializace proměnné do 

jednoho příkazu. Agregací uvedených operací vznikne příkaz, jemuž říkáme definiční 

inicializace proměnné. Tento příkaz vypadá následovně: 

 
DatovýTyp NázevProměnné = InicializačníHodnota; 

 

Definiční inicializace nachází své uplatnění v situacích, kdy již při vytváření proměnných 

víme, jaké inicializační hodnoty do nich chceme uložit. Pokud takovouto informací 

nedisponujeme, pak proměnnou jenom založíme a inicializujeme ji až později, v příhodném 

okamžiku, kdy umíme požadovanou inicializační hodnotu specifikovat.  

 

Vytvoření proměnné je možné asociovat s přiřazením hodnoty do této proměnné.  

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    // Definiční inicializace lokální proměnné. 

    int pocet = 100; 

    Console::WriteLine("Hodnota proměnné pocet je {0}.", pocet); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 
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Programovací jazyk C++/CLI umožňuje i takovou fintu, jako je vícenásobné přiřazení. 

Technika vícenásobného přiřazení vám umožňuje přiřadit jednu hodnotu do více 

proměnných v rámci jednoho příkazu. Postupuje se přitom podle této směrnice: 

 
Proměnná3 = Proměnná2 = Proměnná1 = Hodnota;  

 

Přiřazení probíhá zprava doleva: nejdřív je Hodnota přiřazena do Proměnné1, čímž je tato 

proměnná inicializována. Posléze je hodnota Proměnné1 přiřazena do Proměnné2. Stejný 

proces se opakuje i pro Proměnnou3. V okamžiku, kdy se uskuteční inicializace 

Proměnné3, je proces vícenásobného přiřazení u konce. Po prozkoumání podstaty 

vícenásobného přiřazení už jenom dodáme, že všechny proměnné, které se v příkazu 

nacházejí, budou obsahovat stejnou hodnotu.    

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int prom_a, prom_b, prom_c; 

    prom_a = prom_b = prom_c = 1000; 

    Console::WriteLine("Všechny proměnné obsahují "  

       "hodnotu {0}.", prom_a); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Vícenásobné přiřazení se nesmí odehrávat v definičním příkazu, v němž dochází k vytvoření 

většího počtu proměnných. Vícenásobné přiřazení je zcela samostatným příkazem, který 

nemá s definicí proměnných nic společného (samozřejmě, aby bylo možné jednu hodnotu 

uložit do více proměnných, musejí tyto proměnné v době vícenásobného přiřazení již 

existovat).   

 

Jazyk C++/CLI dovoluje programátorům, aby agregovali definici a inicializaci většího počtu 

proměnných do jednoho příkazu. Přitom ovšem musí být splněna podmínka, která říká, že 

všechny takto definované a inicializované proměnné budou disponovat identickým datovým 

typem.  

 

Příkaz provádějící vytvoření a inicializaci více proměnných najednou má tuto generickou 

podobu: 

 
DatovýTyp Proměnná1 = Hodnota1, Proměnná2 = Hodnota2; 
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Datový typ je určen pouze jednou a vztahuje se na všechny proměnné, které v tomto příkazu 

vzniknou. Ačkoliv v popsaném modelu znázorňujeme kreaci dvou proměnných, celkový 

počet založených proměnných není prakticky omezen (na druhou stranu, v běžném kódu se 

nesetkáte s více než čtyřmi až pěti paralelně vytvářenými proměnnými). Pozornost si 

zaslouží rovněž operátor čárka (,), který odděluje jednotlivé proměnné od sebe.  

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    // Definice a inicializace dvou proměnných  

    // v jednom příkazu. 

    int cislo1 = 10, cislo2 = 3; 

    int soucet = cislo1 + cislo2; 

    Console::WriteLine("Součet čísel {0} a {1} je {2}.",  

       cislo1, cislo2, soucet); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Tento program vypočítává součet hodnot, jež jsou uskladněny v proměnných cislo1 a cislo2 

(obě typu int). V rámci prvního příkazu obě proměnné zakládáme a ihned jim přiřazujeme 

hodnoty 10 a 3. Na dalším řádku definujeme celočíselnou proměnnou soucet, kterou 

inicializujeme součtem hodnot proměnných cislo1 a cislo2. Mimochodem, právě jsme 

odkryli další tajemství: do proměnných nemusí být ukládány pouze diskrétní hodnoty (jako 

10 nebo 3), nýbrž také hodnoty výrazů (jako cislo1 + cislo2). 

  

V programování se pod pojmem výraz rozumí posloupnost operandů a operátorů, které 

produkují jistou hodnotu. Termín operand je pro nás zcela nový, ovšem s pojmem operátor 

jsme již měli tu čest se setkat. Operátor je symbol, který indikuje realizaci určité programové 

operace. Během naší výpravy do tajů programovacího jazyka C++/CLI jsme se zatím 

seznámili s přiřazovacím operátorem. Ten je vizuálně reprezentován symbolem = a provádí 

přiřazení hodnoty do cílové proměnné. Ve výše uvedeném programu se nachází operátor +, 

jenž je určen ke sčítání hodnot dvou proměnných. Operátor + patří do kategorie 

aritmetických operátorů. To jsou operátory, které uskutečňují běžné matematické operace, 

k nimž patří sčítání, odečítání, násobení a dělení.  Aby mohl operátor + sečíst hodnoty dvou 

proměnných, musí je nejprve poznat. Proměnné proto vystupují v rolích operandů: operand 

je obecně entita, s kterou operátor pracuje.  
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Před chvílí jsme výraz definovali jako posloupnost operátorů a operandů, která produkuje 

určitou hodnotu. Výraz je tedy něco, co se nachází na pravé straně následujícího 

přiřazovacího příkazu: 

 
int soucet = cislo1 + cislo2; 

 

Napravo od operátoru = vidíme dvě proměnné (tedy dva operandy) a jeden operátor (+). 

Hodnotu tohoto výrazu dovedeme vypočítat. Jednoduše vezmeme aktuální hodnoty obou 

proměnných a spočítáme je. Výsledný součet je tedy finální hodnotou tohoto aritmetického 

výrazu. Jakmile bude součet hodnot proměnných znám, dojde k jeho uložení do proměnné 

soucet, jež stojí na levé straně od operátoru přiřazení.   

 

Zobrazení sčítanců a součtů je hračkou pro metodu WriteLine třídy Console: 

 
Console::WriteLine("Součet čísel {0} a {1} je {2}.",  

   cislo1, cislo2, soucet); 

 

Po spuštění programu obdržíme hlášení, že součet čísel je roven 13.  

 

 
Obr. 2.10: Výpočet součtu dvou proměnných 

 

Vyzbrojeni základními znalostmi o operátorech a operandech se můžeme směle pokusit o 

zkonstruování složitějšího programu. Co takhle program pro výpočet hmotnostního indexu 

BMI? Nuže, sem s ním.  

 
int main(array<System::String ^> ^args) { 

    float indexBMI, vyska = 1.77; 

    unsigned char hmotnost = 72; 

    indexBMI = hmotnost / (vyska * vyska); 

    Console::WriteLine("Index BMI osoby, která měří {0} m a "  

       "váží {1} kg je {2}.", vyska, hmotnost, indexBMI); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 
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První příkaz v těle hlavní funkce zakládá dvě proměnné (indexBMI a vyska), ovšem 

explicitně inicializuje pouze druhou. Proměnná indexBMI typu float bude implicitně 

„vynulována“, což značí přiřazení nulové hodnoty. Proměnná vyska je rovněž typu float – to 

je v pořádku, protože vzorec pro výpočet hmotnostního indexu počítá s tím, že výška osoby 

bude zadána v desetinné podobě (jde o výšku v metrech). Do třetice tady máme proměnnou 

hmotnost, do které uložíme hmotnost osoby, jejíž index BMI chceme zjistit. Datovým typem 

proměnné hmotnost je unsigned char, jehož rozsah je <0, 255>. Takové spektrum hodnot 

pro vyjádření hmotnosti bohatě stačí. Dobrá, to bylo prozatím všechno docela snesitelné, 

viďte? Přejděme tedy k něčemu zajímavějšímu, třeba k přiřazovacímu příkazu, jenž 

inicializuje proměnnou indexBMI: 

 
indexBMI = hmotnost / (vyska * vyska); 

 

Jak probíhá inicializace proměnné? Inu, nejprve musíme určit hodnotu aritmetického výrazu, 

jenž se rozprostírá na pravé straně od operátoru =. Zdejší výraz je bezesporu složitější než 

ten, o němž jsme posledně pohovořili. Jestliže se ptáte proč, máme pro vás tyto důvody: 

 

1. V aritmetickém výrazu se nacházejí dva operátory: 

 

 Operátor / (lomítko) uskutečňující operaci dělení.  

 Operátor * (hvězdička) provádějící operaci násobení.  

 

2. Aritmetické operátory / a * mají stejnou prioritu. Jelikož index BMI vypočítáme tak, 

že hmotnost vydělíme druhou mocninou výšky, musíme nejprve vypočítat tuto 

druhou mocninu. Operace násobení tak musí být vykonána jako první, proto její 

prioritu zvýšíme použitím závorek. 

 

Závorky zde plní stejnou roli jako v běžné matematice: nařizují, která operace má být 

uskutečněna dřív. Užití závorek v uvedeném aritmetickém výrazu je velice důležité, 

poněvadž bez jejich asistence by program počítal nesprávné hodnoty hmotnostních indexů.   

 

Vypočtený index BMI je přiřazen do proměnné indexBMI. Tu pak společně s výškou a 

hmotností analyzované osoby zobrazí metoda WriteLine třídy Console.  
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Upozornění: Všimněte si prosím, že textový řetězec, který je předán metodě 

WriteLine třídy Console, se rozprostírá přes dva řádky. Jazyk C++/CLI nám 

umožňuje rozdělit textový řetězec na více částí, ovšem za předpokladu, že 

každá část bude korektně uzavřena do dvojitých uvozovek.  

 

// Textový řetězec je rozdělen na dva řádky. 

Console::WriteLine("Index BMI osoby, která měří {0} m a "  

   "váží {1} kg je {2}.", vyska, hmotnost, indexBMI); 

  

Když program přeložíte, kompilátor zahlásí jedno varování, které souvisí s řádkem, na 

kterém je definována proměnná vyska: 

 
float indexBMI, vyska = 1.77; 

 

Jak se dozvíte dále v této části knihy, samostatně stojící (diskrétní) číselné hodnoty, jako je 

1.77 v našem kódu, jsou považovány za číselné konstanty. Konstanta 1.77 je reálnou 

konstantou, které kompilátor implicitně přisuzuje datový typ double. Když se podíváte na 

útržek zdrojového kódu, zjistíte, že se snažíme konstantu 1.77 typu double přiřadit do 

proměnné vyska typu float. Tuto operaci nelze přímo provést, protože se liší datové typy 

entit po obou stranách přiřazovacího operátoru (float  double). Aby kompilátor vyřešil 

vzniklou situaci, automaticky změní datový typ konstanty na float, čímž problém spojený 

s nesouladem typů ihned zmizí. Ačkoliv změna typu reálné konstanty nebude mít v našem 

případě žádný negativní dopad, ne vždy je tomu tak. Tyto aspekty typové konverze však 

můžeme v této chvíli s čistým svědomím odložit na později. Jestliže se chceme zbavit 

varování, máme na výběr dvě možnosti: 

 

1. Změníme datový typ proměnné vyska na double.  

 
       double indexBMI, vyska = 1.77; 

 

2. Za reálnou konstantu 1.77 zapíšeme sufix f, čímž naznačíme, že chceme, aby byl 

datovým typem této konstanty float a nikoliv double.  

 
       float indexBMI, vyska = 1.77f; 

 

Ať už upřednostníte kteroukoliv variantu, varování kompilátoru zmizí tak rychle, jak se 

objevilo.  
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Po spuštění programu byste měli obdržet následující výstup: 

 

 
Obr. 2.11: Program počítající hmotnostní index osoby 

 

Výborně, program běží jako hodinky! Algoritmus implementovaný programem plní svůj úkol 

znamenitě, ovšem pouze pro osobu s výškou 1,77 m a hmotností 72 kg. Když budeme chtít 

vypočítat index BMI pro jinou osobu, musíme napevno změnit hodnoty, které budou 

přiřazeny do proměnných vyska a hmotnost. To je samozřejmě možné, no poněkud 

těžkopádné. Mnohem přirozenější by bylo, kdyby se program sám zeptal uživatele na jeho 

výšku a hmotnost a posléze na základě získaných údajů vypočetl uživatelův hmotnostní 

index. Tato na pohled malinká a logická změna způsobí docela radikální modifikace ve 

zdrojovém kódu programu: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    float indexBMI, vyska; 

    unsigned char hmotnost; 

    Console::Write("Zadejte svou výšku v metrech: "); 

    vyska = Convert::ToSingle(Console::ReadLine()); 

    Console::Write("Zadejte svou hmotnost v kilogramech: "); 

    hmotnost = Convert::ToByte(Console::ReadLine()); 

    indexBMI = hmotnost / (vyska * vyska); 

    Console::WriteLine("Váš index BMI má hodnotu {0}.", indexBMI); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

  

První novinkou, kterou postřehnete, je to, že jsme z definičních příkazů proměnných vyska a 

hmotnost odstranili inicializační část (a operátor =). Tato změna je pochopitelná, když si 

uvědomíme, že k inicializaci obou proměnných dojde až později, v okamžiku, kdy nám 

uživatel předá svá osobní data. Jelikož program od uživatele potřebuje vstupní údaje, musí si 

o ně říct. Proto voláme metodu Write třídy Console a vypisujeme první informační zprávu, 

v níž prosíme uživatele, aby zapsal svou výšku. Rádi bychom podotkli, že místo metody 

WriteLine voláme metodu Write. Jaký je mezi nimi rozdíl? Inu, metoda WriteLine odešle do 
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výstupního datového proudu nejenom samotný text, ale také symbol ukončení řádku. 

Naproti tomu, metoda Write posílá pouze text, o ukončení řádku se nestará.   

 

Příkazem, jenž má tendenci nahánět strach, je pravděpodobně tento: 

 
vyska = Convert::ToSingle(Console::ReadLine()); 

 

Metoda ReadLine třídy Console slouží k načtení textových znaků ze vstupního datového 

proudu. Metoda čte všechny znaky, dokud nenarazí na ukončovací symbol (ten již nevrací). 
Povězme, že uživatel zadá svou výšku (třeba 1,8) a stiskne klávesu ENTER. V tom momentě 

přečte metoda ReadLine tři znaky a v podobě textového řetězce je vrací (tento textový 

řetězec je tedy návratovou hodnotou metody). Textový řetězec poskládaný ze znaků „1“, „,“ a 

„8“ není to, co bychom chtěli. V kódu je definovaná proměnná vyska typu float, která 

očekává desetinné číslo a ne textový řetězec. Abychom vyhověli proměnné, musíme provést 

datovou konverzi. Tato konverze (neboli přetypování) je realizována ve dvou krocích: 

nejprve se z textového řetězce vyextrahují textové znaky a ty se pak převedou na číselné 

hodnoty. Typ výsledné číselné hodnoty by se měl shodovat s typem proměnné, do které bude 

tato hodnota uložena. Naše proměnná vyska je typu float, takže konvertovaná číselná 

hodnota by měla být rovněž typu float. Adekvátní konverzi pro nás uskuteční metoda 

ToSingle třídy Convert. Když této metodě odevzdáme textový řetězec, ona nám na oplátku 

poskytne přetypovanou reálnou hodnotu typu float. Mimochodem, jméno metody ToSingle 

naznačuje datový typ, do něhož budou vstupní data převedena. Cílovým typem je v tomto 

případě float, jehož systémovým protějškem je typ System::Single. Konvertovanou hodnotu 

typu float v dalším kroku uložíme do proměnné vyska, v níž bude hodnota čekat na své 

zpracování.  

 

Stejný koloběh se opakuje i při získání hmotnosti uživatele, liší se pouze použití konverzní 

metody – metodu ToSingle nahradila metoda ToByte (systémovým substitutem typu 

unsigned char je typ System::Byte).  

 

Zbytek programu se již nemění, takže vidíme, že změny se týkají načítání a zpracování 

vstupních dat. Vstupně-výstupní operace jsou realizovány pomocí datových proudů. Se 

vstupními daty spolupracuje vstupní datový proud a s výstupními daty zase výstupní datový 

proud. V jazycích C a C++ byly vstupně-výstupní operace uskutečňovány za přispění 

vyrovnávacích pamětí (paměťových bufferů). V těchto prostředích program nepracoval 

přímo s načtenými daty, neboť tato data byla nejprve uložena do vstupního paměťového 

bufferu. Načtené znaky byly poté čteny z tohoto bufferu. Podobně se chovaly i výstupní 
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operace: data určená k zobrazení se nejprve ocitla ve výstupném paměťovém bufferu a z něj 

se pak dostala na žádané výstupní zařízení (tím mohla být obrazovka počítače nebo třeba 

soubor uložený na pevném disku). Vstupně-výstupní operace jsou v jazyce C++/CLI 

prováděny na stejném základu, jenom s tím rozdílem, že veškeré vyrovnávací paměti jsou 

zaobaleny do příslušných objektů. K těmto objektům mají přístup metody jako je ReadLine 

nebo WriteLine, které z nich čerpají data, nebo do nich data ukládají.  

 

Když program spustíte, nejprve budete dotázáni na svou výšku. Výšku musíte zadat v podobě 

reálné konstanty (desetinného čísla), přičemž desetinným oddělovačem bude čárka a nikoliv 

tečka, jak je tomu ve zdrojovém kódu. Je-li vaše výška metr osmdesát, zapíšete na řádek 

konzole 1,8 a stisknete ENTER. Vzápětí se bude program zajímat o vaši hmotnost. Tu zadáte 

v podobě celočíselné konstanty: pokud vážíte 70 kilogramů, zapíšete jednoduše 70 a operaci 

potvrdíte klávesou ENTER. Program vás následně obeznámí s vaším hmotnostním indexem 

(obr. 2.12). 

 

 
Obr. 2.12: Program počítající index BMI podle dat zadaných uživatelem 

 

  

2.9 Celočíselné konstanty 
 

To, že každá proměnná musí mít svůj datový typ, již víme. Nyní rozšíříme spektrum vašich 

znalostí a povíme si, že každá hodnota, s kterou budete při programování manipulovat, musí 

rovněž disponovat svým datovým typem. Diskrétní hodnoty stojící samostatně ve zdrojovém 

kódu se nazývají konstanty. Třeba hodnota 1000, kterou jsme v jednom z předcházejících 

fragmentů zdrojového kódu postupně přiřadili do třech proměnných, je celočíselná 

konstanta.  

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int prom_a, prom_b, prom_c; 

    prom_a = prom_b = prom_c = 1000; 
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    Console::WriteLine("Všechny proměnné obsahují hodnotu {0}.", prom_a); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Při překladu kódu si kompilátor všímá takovýchto konstant a automaticky jim přiděluje 

implicitní datové typy. Kompilátor přiděluje konstantám co možná nejefektivnější datové 

typy, které lze vzhledem k hodnotám konstant použít. Naše „tisícovka“ je celočíselnou 

konstantou, a kompilátor jí tudíž přisoudí typ int. Je to proto, že s 32bitovými celočíselnými 

hodnotami typu int jsou na 32bitových platformách (32bitový procesor a 32bitový operační 

systém) početní operace prováděny nejrychleji. Přestože je datový typ int nejrozumnější 

volbou, nelze jej aplikovat při každé příležitosti. Zkusme například přezkoumat, zda se změní 

zacházení s celočíselnou konstantou, když výpis kódu upravíme následovně: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    short prom_a, prom_b, prom_c; 

    prom_a = prom_b = prom_c = 1000; 

    Console::WriteLine("Všechny proměnné obsahují hodnotu {0}.", prom_a); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

V kódu jsme nahradili typ int proměnných typem short. Všechny tři proměnné jsou nyní 

proměnnými typu short, což znamená, že jsme omezili rozsah hodnot, jež mohou být do nich 

uloženy. Kompilátor však bude navzdory tomu s konstantou 1000 nakládat jako 

s celočíselnou hodnotou typu int. To je velice zajímavé, poněvadž pro úschovu „tisícovky“ by 

bohatě stačil i typ short. Pro úplnost však musíme dodat, že původně asociovaný typ int 

celočíselné konstanty bude před přiřazením převeden na typ short. Tomuto procesu se říká 

implicitní typová konverze a ještě se s ním setkáme.  

 

Celočíselné konstanty mohou být vyjádřeny v různých pozičních číselných soustavách. Při 

programování v jazyce C++/CLI jsou důležité tři soustavy, a to decimální (se základem 10), 

oktálová (se základem 8) a hexadecimální (se základem 16). K zmíněnému trojlístku 

pozičních číselných soustav se řadí ještě binární soustava (se základem 2), která je důležitá 

hlavně z hlediska nízkoúrovňového zpracování dat a strojových instrukcí. Avšak v jazyce 

C++/CLI nelze binární konstanty zapisovat přímo do zdrojového kódu. 

  

V naprosté většině případů budeme celočíselné konstanty zapisovat v decimální čili 

desítkové číselné soustavě. Je to zcela přirozené, vždyť lidé se s reprezentací čísel 
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v desítkové soustavě setkávají již od školních let. Někdy se však může hodit pracovat 

s osmičkovou (oktálovou) nebo šestnáctkovou (hexadecimální) číselnou soustavou. 

Abychom ozřejmili význam jednotlivých číselných soustav a převodů mezi nimi, uvádíme 

samostatnou podkapitolu 2.10 Číselné soustavy v matematice a v programování.  

 

 

2.10 Číselné soustavy v matematice a v programování  
 

Jakoukoliv hodnotu v desítkové soustavě můžeme zapsat v podobě součtu mocnin čísla 10. 

Uvažujme například o číslu 1253: 

 

 

 

 

Poznámka: Při pojednání o reprezentaci čísel v různých pozičních číselných 

soustavách platí konvence, že samotná číselná hodnota je zapsána v závorkách 

a základ číselné soustavy, v níž je hodnota udána, je umístěn v dolním indexu. 

Tuto konvenci budeme na stránkách naší knihy dodržovat, neboť je nejenom 

efektivní, nýbrž také dobře vizuálně čitelná. Pokaždé, když kouknete na dolní 

index dotyčné číselné hodnoty, budete okamžitě vědět, v jaké soustavě je tato hodnota 

interpretována.    

 

Desítková soustava používá pro vyjádření číselných hodnot deset číslic: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

a 9.  

 

 

2.10.1 Oktálová číselná soustava 

 

Oktálová soustava pracuje s mocninami čísla 8, přičemž libovolná hodnota je v této číselné 

soustavě vyjádřena posloupností cifer z intervalu <0, 7>.  

 

 

 

Pro převedení oktálové konstanty 6203 do desítkové soustavy rozvineme mocniny čísla 8 a 

vypočteme celý součet, na což obdržíme ekvivalent čísla 6203 v desítkové soustavě. 
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Jak je vidět, dospěli jsme k závěru, že osmičkové hodnotě 06203 přislouchá číslo 3203 

v desítkové číselné soustavě. Čtenáři s detektivnější povahou mohou v této chvíli namítnout, 

zda jsme s to nabídnout důkaz o zpětné konverzi. Jednoduše řečeno, jak dokážeme, že číslo 

3203 v desítkové soustavě je doopravdy protějškem čísla 6203 v osmičkové soustavě? Nuže, 

důkaz o této skutečnosti podáme tak, že desítkovou číselnou hodnotu bude neustále dělit 

osmi, přičemž si vždycky poznačíme zbytek po dělení. Matematický algoritmus můžete vidět 

v tab. 2.4.  

 

Tab. 2.4: Algoritmus pro převod celočíselné hodnoty z desítkové do oktálové číselné 
soustavy 

Pořadí operací Podíl Zbytek po dělení 

3203 : 8 400 3 

400 : 8 50 0 

50 : 8 6 2 

6 : 8 0 6 

  

Úspěšné dovršení rozkladu desítkové konstanty si vyžádalo čtyři kroky našeho 

matematického algoritmu. V okamžiku, kdy je podíl nulový, algoritmus končí, přičemž za 

sebou zanechává čtyři hodnoty, které můžete nalézt v sloupci Zbytek po dělení. No a právě 

tyto zbytky jsou pro nás cenné, protože když je zapíšeme inverzně v posloupnosti 6203, tak 

získáváme osmičkový ekvivalent čísla 3203. Jak hezké a elegantní, co říkáte?  

 

Aby bylo ve zdrojovém kódu jazyka C++/CLI možné již od prvního kontaktu odlišit konstantu 

zadanou v oktálové soustavě od decimální hodnoty, před osmičkovou hodnotou se nachází 

prefix 0.  
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int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    // Proměnná je inicializována číslem zapsaným  

    // v oktálové číselné soustavě. 

    int cislo_v_8 = 0637; 

    return 0; 

} 

 

V proměnné cislo_v_8 typu int je uložena číselná hodnota zapsaná v osmičkové soustavě. To 

zjistíte velice snadno podle úvodní nuly, která říká, že následující posloupnost čísel vyjadřuje 

osmičkové číslo. Z hlediska výpočetního aparátu oktálové soustavy je zřejmé, že hodnota smí 

být poskládána pouze z čísel, jež patří do intervalu <0, 7>. Pokud bychom se spletli a 

nechtěně uvedli neplatnou číslici (třeba devítku), kompilátor by nás zastavil s chybovým 

hlášením  C2041: illegal digit '9' for base '8' (Neplatná číslice pro základ 8).  

 

V proměnné cislo_v_8 je uložena celočíselná konstanta. Co se stane, když stávající podobu 

zdrojového kódu rozšíříme tímto způsobem?  

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int cislo_v_8 = 0637; 

    Console::WriteLine("Hodnota proměnné je {0}.", cislo_v_8); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Na tomto místě bychom mohli mezi programátory uspořádat anketu s jedinou otázkou: „Co 

si myslíte, že se zobrazí na výstupu v okně konzole?“ Nuže, jak byste odpověděli? Inu, logika 

by nám mohla říct, že vzhledem k tomu, že pracujeme s celočíselnou konstantou zapsanou 

v oktálové soustavě, v konzolovém okně se objeví tatáž hodnota, ovšem bez úvodní nuly 

(tedy 637). Bohužel, metoda WriteLine třídy Console postupuje trošičku jinak. Chování 

metody ovšem není svévolné, pouze odráží skutečnost, že osmičkové číslo je převedeno na 

svůj desítkový protějšek ještě předtím, než jej uložíme do přichystané celočíselné proměnné. 

V proměnné cislo_v_8 se proto bude nacházet hodnota 415, což je číslo, které dostaneme, 

když původní osmičkovou hodnotu převedeme na desítkový ekvivalent.   
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Tip: Tento fakt je možné snadno verifikovat umístěním lokálního bodu přerušení 

na řádek, v němž je volána metoda WriteLine třídy Console. O bodech 

přerušení jsme mluvili v první části knihy, nyní jen v rychlosti připomeňme, že 

bod přerušení umístíte stisknutím klávesy F9. Po spuštění aplikace a dosažení 

bodu přerušení se dostanete zpátky do editoru zdrojového kódu. Když kurzorem 

myši najedete na proměnnou cislo_v_8, spatříte aktuální hodnotu, jež je v této proměnné uložena 

(obr. 2.13).    

 

 
Obr. 2.13: Celočíselné konstanty zapsané v oktálové soustavě jsou do proměnných 

implicitně ukládány jako decimální konstanty 

 

Metoda WriteLine třídy Console jenom přebírá hodnotu proměnné cislo_v_8 a zobrazuje ji 

tak, jak to běžné dělá, tedy v decimální číselné soustavě. Po pravdě řečeno, celočíselná 

konstanta 415 je nejprve konvertována do podoby textového řetězce (posloupnosti 

textových znaků), a až poté je zobrazena coby výstupní informace. 

 

To, že Visual C++ 2008 Express provádí automatickou konverzi mezi zúčastněnými číselnými 

soustavami, může být dobré i špatné. Dobré je to tehdy, pokud jste doopravdy chtěli tuto 

konverzi uskutečnit. Ovšem co dělat v případě až si budete skutečně přát získat na výstupu 

číslo zapsané v oktálové soustavě? Výtečná otázka, vážení přátelé. Naneštěstí, metoda 

WriteLine netřímá v rukou žádné kouzlo, díky kterému bychom zabránili svévolnému 

převodu mezi osmičkovou a desítkovou konstantou. Musíme si proto pomoci sami tím, že 

hodnotu proměnné cislo_v_8 zpětně převedeme do osmičkové soustavy. Za tímto účelem 

využijeme dovednosti metody ToString třídy Convert. Podívejme se nejdřív na upravený 

výpis kódu, a pak jej doprovodíme komentářem.   

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int cislo_v_8 = 0637; 

    Console::WriteLine("Hodnota proměnné je " + 

       Convert::ToString(cislo_v_8, 8) + "."); 
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    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Aby mohla metoda ToString konvertovat hodnotu proměnné cislo_v_8 na oktálovou 

konstantu, musíme jí předat dvě věci: samotnou proměnnou a bázi neboli základ cílové 

poziční číselné soustavy (tou je 8 v našem případě). Metoda ToString třídy Convert pak 

vezme připravené vstupní suroviny a zabezpečí veškeré úkony spojené s konverzním 

procesem. Kromě toho, že nám metoda ToString poskytne požadovanou konstantu 637, 

přetvoří ji rovněž do formy textového řetězce, který se vzápětí stane součástí operace 

zřetězení. Spustíte-li náš malý prográmek, uvidíte, že je vše tak, jak má být.  

 

 
Obr. 2.14: Oktálová konstanta zobrazena na výstupu 

 

 

2.10.2 Hexadecimální číselná soustava 

 

V informatice se docela často „kódují“ číselné hodnoty v šestnáctkové číselné soustavě. 

Základem této soustavy je číslo 16 a jakákoliv hodnota musí být jednoznačně 

reprezentovatelná posloupností číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a abecedními znaky A, B, C, D, E 

a F. Uvedené znaky přitom přináleží následujícím hodnotám: A (10), B (11), C (12), D (13),  

E (14) a F (15). Celkem máme k dispozici 9 čísel a 6 znaků, které formují zápis požadované 

celočíselné hodnoty v hexadecimální číselné soustavě.  

 

Povězme, že z ničeho nic se před námi objeví číslo 2B3C. Jak bychom jej, za účelem lepší 

srozumitelnosti pro široké publikum, převedli do desítkové soustavy?  
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Postupnou úpravou aritmetického výrazu získáváme: 

 

 

 

 

 

Zkoušku správnosti složíme postupným dělením desítkové hodnoty šestnáctkou a 

zaznamenáním zbytků po dělení.  

 

Tab. 2.5: Algoritmus pro převod celočíselné hodnoty z desítkové do hexadecimální 
číselné soustavy 

Pořadí operací Podíl Zbytek po dělení 

11068 : 16 691 12 C 

691 : 16 43 3 3 

43 : 16 2 11 B 

2 : 16 0 2 2 

 

Při převodu čísla z desítkové do šestnáctkové soustavy nás vede stejný algoritmus jako při 

konverzi hodnot z desítkové do osmičkové soustavy. Rozdíly, s nimiž se setkáváme, jsou dva. 

Za prvé, dělíme šestnáctkou a nikoliv osmičkou. A za druhé, pokud hodnota zbytků po dělení 

překročí hranici danou číslem 9, zapojujeme do hry jejich substituci abecedními znaky. To se 

děje i ve výše znázorněném algoritmu na dvou místech: v prvním kroku nahrazujeme zbytek 

po dělení znakem C, zatímco ve třetím kroku je zbytek substituován znakem B. Inverzně 

přečtená hodnota zní 2B3C, čímž jsme nepopiratelně prokázali správnost našeho postupu.  

 

Přeneseme-li se do prostředí programovacího jazyka C++/CLI, pak můžeme prohlásit, že 

šestnáctkové konstanty jsou zde uváděny s předponou 0x nebo také 0X. 
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int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    // Do proměnné jsme uložili celočíselnou konstantu  

    // vyjádřenou v hexadecimální soustavě. 

    int cislo_v_16 = 0x3a2b1c; 

    return 0; 

} 

 

Interně jsou hexadecimální konstanty ukládány v decimální formě, takže když je zobrazíte 

pomocí metody WriteLine třídy Console, obdržíte desítkové protějšky. Naštěstí, 

s hexadecimálními konstantami si metoda WriteLine rozumí lépe než s čísly zapsanými 

v oktálové soustavě. Pokud použijeme formátovací symbol x nebo X, metoda zobrazí obsah 

předané proměnné v šestnáctkové soustavě.  
 

int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int cislo_v_16 = 0x3a2b1c; 

    // Použitím formátovacího symbolu x nařídíme, aby bylo  

    // číslo uložené v proměnné zobrazené hexadecimálně. 

    Console::WriteLine("Hodnota proměnné je {0:x}.", cislo_v_16); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

  

Jaký je rozdíl mezi formátovacími symboly x a X? Ačkoliv oba zapínají podporu pro 

hexadecimální zobrazení dat, liší se ve „velikosti“ vypsaných abecedních znaků. Symbol x 

přikazuje použití malých písmen a, b, c, d, e, f, zatímco symbol X aktivuje podporu velkých 

písmen A, B, C, D, E, F. Obě proměnné definované v následujícím výpisu zdrojového kódu 

jazyka C++/CLI jsou tudíž inicializovány shodnými hodnotami: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int cislo1 = 0x9d4f; 

    int cislo2 = 0X9D4F; 

    Console::WriteLine("Hodnota proměnné cislo1 je {0:x}.", cislo1); 

    Console::WriteLine("Hodnota proměnné cislo2 je {0:X}.", cislo2); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Výstup tohoto programu je uveden na obr. 2.15. 
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Obr. 2.15: Dvě varianty zobrazení hexadecimálních celočíselných konstant 

 

Přestože nám k tomu formátovací symboly x a X nedávají mnoho příležitostí, můžeme 

konverzi celočíselných hodnot uskutečnit i jinak, a sice pomocí metody ToString třídy 

Convert.  

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int cislo_v_16 = 0x3a2b1c; 

    // Konverze desítkové hodnoty na šestnáctkovou... 

    Console::WriteLine("Hodnota proměnné je " +  

       Convert::ToString(cislo_v_16, 16) + "."); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Předpokládáme, že kód je pro vás srozumitelný, konec konců, jediná změna se týká 

modifikace základu poziční číselné soustavy.  

 

 

2.10.3 Binární číselná soustava 

 

I když je pravda, že s binárními celočíselnými konstantami nelze ve zdrojovém kódu jazyka 

C++/CLI přímo manipulovat, binární číselná soustava zajímá v oblasti počítačů 

nejvýznamnější postavení ze všech doposud zmíněných číselných soustav. Proto bychom si 

nikdy nedovolili vyřadit ji z výkladu.  

 

Počítače jsou stroje, jež bleskovou rychlostí provádějí operace, které jsou fyzikálně 

reprezentované dvěma základními stavy („zapnuto / vypnuto“, „protéká proud / neprotéká 

proud“). Aparátem pro logické vyjádření těchto dvou stavů disponuje binární aritmetika, 

která ke svým výpočetním úkonům používá dvojkovou neboli binární číselnou soustavu. 

Binární soustava pracuje pouze s jednotkami a nulami, takže jakákoliv číselná konstanta 

musí být konvertovatelná do kratší nebo delší posloupnosti nul a jedniček. Základem 
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dvojkové soustavy je pochopitelně číslo 2, z čehož plyne, že číselné hodnoty budou 

vyjadřovány coby součty mocnin dvojky.  

 

Máme-li dvojkovou konstantu, pak ji do desítkové převedeme přímočarým rozkladem na 

příslušné mocniny. Dejme tomu, že bychom měli zjistit decimální reprezentaci binárního 

čísla 101110. Jak si budeme počínat?  

 

 

 

 

 

 

Inu, v matematice už musíte být tak zběhlí, že konverze decimální celočíselné hodnoty do 

formy dvojkového čísla bude pro vás pouhou příjemnou hrou s čísly. 

 

Tab. 2.6: Algoritmus pro převod celočíselné hodnoty z desítkové do binární číselné 
soustavy 

Pořadí operací Podíl Zbytek po dělení 

46 : 2 23 0 

23 : 2 11 1 

11 : 2 5 1 

5 : 2 2 1 

2 : 2 1 0 

1 : 2 0 1 

  

Přečteme-li zbytky po dělení vzestupně, získáváme důkaz dokládající, že 

. Pro interpretaci čísla 46 v binární soustavě stačí, když vyhradíme pouhých 6 bitů. 

Běžně se však binární hodnoty zapisují v posloupnosti osmi nebo šestnácti bitů. Kdybychom 
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chtěli 6bitovou hodnotu rozšířit na 8 bitů, jednoduše bychom zleva doplnili dva nulové bity. 

Analogicky, při rozšíření na 16 bitů přidáváme 10 nulových bitů. Proto 

 při osmibitové notaci a  při 

šestnáctibitové notaci.  

 

Další program ukazuje, jak zobrazit celočíselné konstanty ve všech dosud představených 

pozičních číselných soustavách (decimální, oktálové, hexadecimální a binární).   

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int cislo1 = 147; 

    int cislo2 = 0754; 

    int cislo3 = 0x7d3e; 

    Console::WriteLine("10 \t 8 \t 16 \t 2"); 

    Console::WriteLine("-- \t -- \t -- \t --"); 

 

    Console::WriteLine(cislo1 + "\t" +  

       Convert::ToString(cislo1, 8) + "\t" +  

       Convert::ToString(cislo1, 16) + "\t" +     

       Convert::ToString(cislo1, 2)); 

 

     Console::WriteLine(cislo2 + "\t" +  

       Convert::ToString(cislo2, 8) + "\t" +  

       Convert::ToString(cislo2, 16) + "\t" +  

       Convert::ToString(cislo2, 2)); 

 

    Console::WriteLine(cislo3 + "\t" +  

       Convert::ToString(cislo3, 8) + "\t" +  

       Convert::ToString(cislo3, 16) + "\t" +  

       Convert::ToString(cislo3, 2)); 

 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Komentář k zdrojovému kódu: Ano, přiznáváme, že tento program se vám může jevit 

poněkud komplikovanější, ovšem nemusíte mít obavy, všechno si pečlivě vysvětlíme. 

Zdrojový kód v těle hlavní funkce main začíná definičními příkazy, které zakládají tři 

proměnné. Proměnné jsou v rámci svých definicí okamžitě inicializovány použitím 

přiřazovacího operátoru (=). Všimněte si, že do proměnné cislo1 přiřazujeme decimální 

číselnou konstantu, do proměnné cislo2 oktálovou číselnou konstantu a konečně, do 

proměnné cislo3 ukládáme hexadecimální číselnou konstantu. Pak posíláme do výstupného 

datového proudu tyto textového řetězce: 
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    Console::WriteLine("10 \t 8 \t 16 \t 2"); 

    Console::WriteLine("-- \t -- \t -- \t --"); 

  

Novinkou je použití řídící sekvence \t, jejímž prostřednictvím dochází ke vložení 

horizontálního tabulátoru. Jak je vidět, tabulátor vkládáme vícekrát (celkem třikrát), 

poněvadž chceme vytvořit prostor mezi čtyřmi sloupci, z nichž každý bude zobrazovat 

celočíselnou konstantu v jedné z číselných soustav. Jazyk C++/CLI podporuje, podobně jako 

jazyky C a C++, práci s řídícími sekvencemi. Tyto sekvence poznáte podle toho, že začínají 

zpětným lomítkem, za kterým následuje znak nebo skupina znaků, které řídí charakter 

výstupních operací. Vedle horizontálního tabulátoru (\t) existuje sekvence pro vložení 

nového řádku (\n) či vertikálního tabulátoru (\v). Pomyslnou třešničkou na dortu je řídící 

sekvence \a, která způsobí výstražné písknutí (máte-li chuť, můžete si tento zvuk 

poslechnout, ovšem nejde o nijak půvabnou melodii).      

 

O zobrazení hodnot proměnných v odpovídajících číselných soustavách se stará metoda 

ToString třídy Convert. Tuhle metodu voláme celkem třikrát, s bází 8, 16 a 2 (pro bázi 10 

není nutné metodu volat, neboť celočíselné konstanty jsou implicitně zobrazovány 

v decimální soustavě).  

 
Console::WriteLine(cislo1 + "\t" +  

    Convert::ToString(cislo1, 8) + "\t" +  

    Convert::ToString(cislo1, 16) + "\t" +     

    Convert::ToString(cislo1, 2)); 

 

Finální výstup našeho programu můžete vidět na obr. 2.16. 

 

 
Obr. 2.16: Celočíselné konstanty interpretované v decimální, oktálové, hexadecimální  

a binární číselné soustavě 
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V jazyce C++/CLI můžeme celočíselné konstanty opatřovat příponami u nebo U a l nebo L. 

Přípony u/U jsou použitelné u nezáporných konstant, jejichž datovým typem bude unsigned 

int. Jsou-li konstanty tak veliké, že přesahují rozsah typu int, můžeme jím přiřadit typ long – 

to docílíme aplikací přípony l nebo L. Následující výpis zdrojového kódu demonstruje 

význam sufixů: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    unsigned char gravitacniZrychleni = 10u; 

    unsigned int hmotnostTelesa = 200U; 

    unsigned long gravitacniSila = gravitacniZrychleni * hmotnostTelesa; 

    Console::WriteLine("Na těleso o hmotnosti {0} kg působí "  

        "gravitační síla o velikosti {1} N.", hmotnostTelesa,     

        gravitacniSila); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

 

2.11 Reálné konstanty  
 

V programovacím jazyce C++/CLI nejsou celočíselné konstanty osamoceny. Ve skutečnosti se 

můžete setkat rovněž s reálnými konstantami a znakovými konstantami. Reálné konstanty 

jsou konstanty v podobě čísel s pohyblivou řádovou čárkou. Reálná konstanta je každá 

hodnota, která disponuje desetinným oddělovačem. Ve zdrojovém kódu jazyka C++/CLI je 

tímto oddělovačem tečka, jak jsme si již několikrát předvedli. Stejně tak víte, že kompilátor 

každé reálné konstantě přiřadí implicitní datový typ double – tuto skutečnost jsme 

rozebírali při stavbě programu pro výpočet hmotnostního indexu. Typ double je schopen 

uchovat hodnotu v pohyblivé řádové čárce s dvojitou přesností, což ne vždy potřebujeme. 

Vystačíme-li si s méně náročným typem float, přidáme k desetinné konstantě příponu 

(neboli sufix) f (nebo F), čímž změníme datový typ, jenž byl konstantě implicitně přisouzen.  

 

Užití reálné konstanty se sufixem f přibližuje program pro výpočet obsahu kruhu. 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    float PI = 3.1415f; 

    unsigned int polomer; 

    Console::Write("Zadajte poloměr kruhu (jako celé číslo): "); 

    polomer = Convert::ToUInt32(Console::ReadLine()); 

    float obsahKruhu = PI * polomer * polomer; 
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    Console::WriteLine("Obsah kruhu s poloměrem {0} činí " 

       "{1}.", polomer, obsahKruhu); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Přípona f je spojená s reálnou konstantou 3.1415, která aproximuje konstantu Pí ( ). Jakmile 

programu sdělíte celočíselnou hodnotu reprezentující poloměr kruhu, za malý okamžik 

obdržíte informaci o jeho obsahu. Tento fragment kódu ilustruje také další vymoženost 

jazyka C++/CLI: proměnnou smíte definovat všude, kde se vám zlíbí. Zpravidla se 

programátoři drží pravidla, které říká, že proměnné by měly být definovány těsně před svým 

použitím, respektive inicializací. Přesně v tomto duchu pracujeme s proměnnou 

obsahKruhu, která je definována a současně inicializována až tehdy, když máme po ruce 

všechna data nutná pro výpočet obsahu imaginárního kruhu. Abychom byli upřímní, jazyk 

C++/CLI není první, který dovoluje vývojářům definovat lokální proměnné podle jejich 

potřeb. Podobně se chovají i další programovací jazyky, mezi nimiž nechybí C++, Visual Basic, 

Java a C#. Na druhou stranu, v jazyce C musely být všechny lokální proměnné definovány na 

začátku programového bloku (čili funkce), v němž byly použity.  

 

Studenti zkoumající taje analytické geometrie jsou často postaveni před úkol určit 

vzdálenost mezi dvěma body. Tyto body leží v dvourozměrném euklidovském prostoru a 

jejich pozice jsou jednoznačně určeny prostřednictvím jejich x-ových a y-ových souřadnic. 

Povězme, že máme body A a B, jejichž souřadnice jsou A[Ax, Ay] a B[Bx, By]. Vzdálenost mezi 

body A a B je v rovině určena tímto matematickým vztahem: 

 

 

 

Tento vztah lze velice snadno odvodit, neboť jeho základy spočívají na Pythagorově větě. 

Předpokládejme, že poloha bodů A a B v rovině je dána schematickým zobrazením 

představeným na obr. 2.17.  
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Obr. 2.17: Zavedení bodů A a B do roviny euklidovského prostoru 

 

Spuštěním kolmic na osy x a y vytyčíme souřadnice bodů A a B (obr. 2.18).  

 

 
Obr. 2.18: Určení souřadnic bodů A a B 

 

Nakonec zjistíme, že vzdálenost mezi body A a B je ve skutečnosti přeponou pravoúhlého 

trojúhelníku (obr. 2.19).  
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Obr. 2.19: Vzdálenost mezi body A a B určíme, když vypočteme délku přepony  

vzniklého pravoúhlého trojúhelníku 

 

A zde je matematický důkaz našeho tvrzení: 

 

 

 

 

A nyní se podívejme na program, jenž implementuje algoritmus určení vzdálenosti mezi 

dvěma body v euklidovském prostoru. 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    // Definice proměnných, do nichž uložíme souřadnice bodů. 

    int A_x, A_y; 

    int B_x, B_y; 

    // Inicializace proměnných souřadnicemi. 

    A_x = 2;  

    A_y = 5; 

    B_x = 10; 

    B_y = 17; 

    // Vypočtení vzdálenosti mezi dvěma body. 

    double vzdalenost = Math::Sqrt((B_x - A_x) * (B_x - A_x)  

       + (B_y - A_y) * (B_y - A_y)); 

    // Zobrazení vypočtené vzdálenosti. 

    Console::WriteLine("Vzdálenost mezi body A[{0},{1}] a " 
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       "B[{2},{3}] je {4}.", A_x, A_y, B_x, B_y, vzdalenost); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Jediné, co je na tomto programu komplikovanější, je algoritmizace výpočtu vzdálenosti mezi 

dvěma body. Nejtěžším partem je převedení matematického vzorce s druhou odmocninou do 

instrukcí zdrojového kódu jazyka C++/CLI. Naštěstí, v prostředí bázové knihovny tříd 

platformy Microsoft .NET Framework 3.5 máme mnoho pomocníků. Jedním z nich je i třída 

Math, která obsahuje metodu Sqrt. Tato metoda dovede vypočítat druhou odmocninu 

z jakéhokoli reálné hodnoty (typu double), kterou jí předáme. Každá souřadnice je uložena 

v samostatné proměnné, takže rozdíl souřadnic zapíšeme jako rozdíl hodnot těchto 

proměnných. Druhou mocninu vypočteme v podobě součinu a s odmocninou nám již pomůže 

metoda Sqrt třídy Math. Vypočtenou hodnotu, která reprezentuje vzdálenost mezi body A a 

B, uloží metoda do proměnné vzdalenost.  Po spuštění programu uvidíme, že body jsou od 

sebe vzdáleny přibližně 14 jednotek (jednotkou může být milimetr, centimetr nebo třeba 

metr, na tom teď vůbec nesejde).  

 

 
Obr. 2.20: Program určující vzdálenost mezi dvěma body  

v dvourozměrném euklidovském prostoru 

 

Poznámka: Zobrazená reálná hodnota představující vzdálenost mezi body A a 

B je typu double, což znamená, že je uložena (a rovněž zobrazena) s dvojitou 

přesností. Co když tolik desetinných čísel není zrovna to, nad čím bychom žasli? 

Můžeme nějakým způsobem omezit počet cifer za desetinným oddělovačem na 

dva? Ale ovšemže můžeme, vždyť ve světě programování je možné doopravdy 

všechno. Řešením je použití formátovacího řetězce "0.00", kterým poručíme, aby se reálná 

hodnota zobrazovala pouze s dvěma desetinnými čísly (v případě nutnosti dojde k zaokrouhlení 

číselné hodnoty). Obměna se týká pouze volání metody WriteLine třídy Console, jejímž 

prostřednictvím odesíláme data do výstupního datového proudu.  

 

Console::WriteLine("Vzdálenost mezi body A[{0},{1}] a " 

   "B[{2},{3}] je {4:0.00}.", A_x, A_y, B_x, B_y, vzdalenost); 
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Výstup po použití formátovacího řetězce pak bude vypadat takto: 

 

 
Obr. 2.21: Díky formátovacímu řetězci podle potřeby redukujeme počet desetinných míst reálné 

hodnoty (zde vzdálenosti mezi dvěma body v rovině) 

 

Každou reálnou konstantu je možné v programovacím jazyce C++/CLI zapsat 

v semilogaritmickém tvaru: 

 

 

 

kde mantisa představuje základ konstanty a exp je exponent, tedy číslo, které determinuje 

řád mantisy jako určitou mocninu čísla 10.   

Doposud jsme s exponentem reálných hodnot přímo nepracovali, a proto je nejvyšší čas, 

abychom se s jeho použitím seznámili.  

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    float hodnota1 = 0.001f; 

    float hodnota2 = 1e-3f; 

    double hodnota3 = 1000; 

    double hodnota4 = 1e+3; 

    Console::WriteLine("hodnota1 je {0} \nhodnota2 je {1}",  

       hodnota1, hodnota2); 

    Console::WriteLine("hodnota3 je {0} \nhodnota4 je {1}",  

       hodnota3, hodnota4); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

  

Reálné konstanty zapsané ve formě  tvoří inicializační hodnoty proměnných 

hodnota2 a hodnota4. Mantisa je složena z čísel před symbolem e (jako exponent). 

Exponent představuje hodnotu, na kterou je umocněno číslo 10 jako základní prvek 

decimální soustavy. Za znakem e je tedy určena mocnina čísla 10 s tím, že před kladnou 

mocninou může (ale nemusí) stát znaménko +, zatímco před zápornou mocninou musí stát 

znaménko – (zde jej nelze vynechat). Konstanta  se ve skutečnosti rovná hodnotě 
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, tedy 0.001. Sufix f již známe, a proto víme, že datovým typem takto zapsané reálné 

konstanty je float. Analogicky, konstanta , kterou přiřazujeme do proměnné 

hodnota4 typu double, je zkráceným zápisem pro  čili 1000.  

 

Exponent může být uveden symbolem e a také symbolem E. 

 

Další příklady reálných konstant zapsaných v semilogaritmickém tvaru přináší tab. 2.7.  

 

Tab. 2.7: Reálné konstanty vyjádřené v různých tvarech 

Semilogaritmický tvar Zápis s exponentem Decimální zápis 

18.23e3 18.23 x 103 18230 

2.03e 4 2.03 x 10 4 0.000203 

0.4E2 0.4 x 102 40 

103.26E 3 103.26 x 10 3 0.10326 

 

 

2.12 Znakové konstanty 
 

Za znakové konstanty jsou v jazyce C++/CLI považovány znaky sady Unicode, které se 

nacházejí v jednoduchých uvozovkách. Kupříkladu 'A' je znaková konstanta, která může být 

uložena do proměnné primitivního hodnotového datového typu wchat_t.  

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    // Definice proměnné typu wchar_t a její inicializace  

    // znakovou konstantou sady Unicode.  

    wchar_t znak1 = 'X'; 

    Console::WriteLine("V proměnné znak1 je uloženo písmeno " 

       "{0}.", znak1); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 
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Jak byste nejspíš očekávali, v okně konzole spatříme tuto informační zprávu: 

 

 
Obr. 2.22: Použití znakové konstanty sady Unicode 

 

V řízeném prostředí platformy Microsoft .NET Framework 3.5 jsou všechny textové znaky 

vyjádřeny v znakové sadě Unicode. Interně jsou znaky a znakové konstanty ukládány jako 

16bitová celá čísla z intervalu <0, 65535>. Každá proměnná typu wchar_t si proto musí 

vědět rady s textovými znaky sady Unicode. Alokační kapacita takovéto proměnné je rovna 

dvěma bajtům (2 B). V dřívější ukázce jsme začali operovat se znakem 'X'. Když jsme si 

pověděli, že každý znak sady Unicode je kódován jako šestnáctibitové celé číslo, mohlo by 

vás napadnout, jak zjistíme číselný kód naší znakové konstanty. Odpovědí je další výpis 

zdrojového kódu: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    wchar_t znak1 = 'X'; 

    Console::WriteLine("V proměnné znak1 je uloženo písmeno " 

       "{0}.", znak1); 

    Console::WriteLine("Numerická reprezentace znakové " 

       "konstanty je {0}.", (int)znak1); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Jestliže chceme získat číselný kód textového znaku sady Unicode, musíme znakovou 

konstantu uloženou v proměnné typu wchar_t explicitně přetypovat. Přetypování je proces 

typové konverze, tj. změny datového typu určité hodnoty. Při přetypování (neboli typové 

konverzi) se mění zdrojový datový typ hodnoty na cílový datový typ. V programování existují 

dvě základní kategorie typových konverzí: implicitní a explicitní typové konverze. V našem 

fragmentu kódu jsme dali šanci explicitní typové konverzi, kterou představuje výraz 

(int)znak1. Přestože je v proměnné znak1 uložena hodnota typu wchar_t, my chceme získat 

tuto hodnotu a změnit její datový typ z wchar_t na int. To uděláme tak, že cílový typ (int) 

zapíšeme do závorek před název proměnné s hodnotou, jejíž datový typ má být podroben 

konverznímu procesu.  
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Po spuštění programu se dozvíme zajímavé věci: 

 

 
Obr. 2.23: Znaková a numerická reprezentace znakové konstanty 

 

Písmenu X ve znakové sadě Unicode přináleží číselný kód 88. Pokud chcete, můžete 

podobným systémem prověřit i další znaky. Zpáteční konverze je také možná, když na 

základě číselného kódu můžeme dedukovat odpovídající textový znak sady Unicode. Níže 

zapsaný fragment zdrojového kódu ukazuje, jak na to.  

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    unsigned short znak_num = 66; 

    Console::WriteLine("V sadě Unicode má číselný kód {0} " 

       "znak {1}.", znak_num, (wchar_t)znak_num); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

  

Začínáme definováním proměnné znak_num, jejímž datovým typem je unsigned short. 

Tento typ pružně reaguje na naše potřeby, poněvadž jeho rozsah se přesně kryje se spektrem 

číselných kódů sady Unicode <0, 65535>. Do proměnné znak_num ukládáme celočíselnou 

konstantu 66. Abychom vypátrali znak, který je popsán uvedeným číselným kódem, opět 

používáme explicitní typovou konverzi, která vypadá takto: (wchar_t)znak_num. Hodnotu 

66 typu unsigned short chceme převést na textový znak, jehož typem bude primitivní typ 

wchar_t. Po přetypování uvidíme v konzolovém okně znak, jenž je charakterizován číselným 

kódem 66.  

 
Obr. 2.24: Vyhledání textového znaku sady Unicode podle jeho číselného kódu 



Základní výukový kurz algoritmizace a programování v jazyce C++/CLI 

245 

 

2.13 Globální proměnné  
 

V programování se proměnné dělí na dvě základní skupiny, přičemž klasifikačním kritériem 

pro zařazení proměnné do té které skupiny je její oblast platnosti. Lokální proměnné, 

s kterými jsme do tohoto okamžiku neustále pracovali, se vážou na funkci, v níž jsou 

definovány. Všechny proměnné definované v těle hlavní funkce main jsou lokální proměnné, 

protože jejich oborem platnosti je právě tato funkce. Lokální proměnné nelze použít 

(například v přiřazovacím příkaze) jinde, tedy mimo funkci, ve které jsou situovány jejich 

definiční příkazy. Jestliže je nutno zvětšit programový blok, v rámci kterého bude proměnná 

dosažitelná neboli viditelná, můžeme s výhodou využít globální proměnné. Definiční příkaz 

zakládající globální proměnnou není umístěn v těle žádné funkce. Ve skutečnosti se nachází 

„nad“ všemi přítomnými funkcemi. Vzhledem k tomu, že stavbu uživatelských funkcí budeme 

rozebírat až později, v této podkapitole se budeme soustředit pouze na zkoumání vztahu 

mezi globálními proměnnými a hlavní funkcí main.  

 

Definice globální proměnné se uskutečňuje přesně podle vzoru, s jakým jsme se již seznámili. 

Každá globální proměnná musí být svůj datový typ a identifikátor. Globální proměnné jsou 

kompilátorem jazyka C++/CLI implicitně inicializované, což znamená, že v závislosti na svém 

datovém typu vždy obdrží určitou výchozí inicializační hodnotu. Pokud je kompilátor při 

překladu zdrojového kódu jazyka C++/CLI řízen přepínači /clr a /clr:pure, smí být globální 

proměnné ve svých definičních příkazech okamžitě inicializovány, a to buď diskrétní 

hodnotou (konstantou) anebo hodnotu aritmetického výrazu. Na druhou stranu, je-li aktivní 

přepínač /clr:safe, kompilátor neumožňuje provést definiční inicializaci globálních 

proměnných. Za těchto okolností lze globální proměnné pouze definovat, ovšem nikoliv také 

ihned inicializovat. To samozřejmě neznamená, že globální proměnné nemohou být nikdy 

inicializovány. Ve skutečnosti lze do globálních proměnných přiřadit hodnoty v těle hlavní 

funkce main.  

 
// Tento zdrojový kód musí být přeložen kompilátorem  

// jazyka C++/CLI s přepínačem /clr nebo /clr:pure. 

#include "stdafx.h" 

 

using namespace System; 

 

// Definiční inicializace globální proměnné PI. 

float PI = 3.1415f; 
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int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    unsigned short polomer; 

    Console::Write("Zadejte poloměr kruhu: "); 

    polomer = Convert::ToUInt16(Console::ReadLine()); 

    Console::WriteLine("Obvod kruhu s poloměrem {0} je " 

       "{1}.", polomer, 2 * PI * polomer); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Předestřený program spočítá obvod jakéhokoliv kruhu, jehož poloměr mu poskytnete. 

Ačkoliv je algoritmus z matematické stránky velice jednoduchý, v programu se objevují nové 

syntaktické prvky. Prvním z nich je přítomnost globální proměnné PI typu float. Pokud je 

zdrojový kód překládán s aktivní volbou /clr nebo /clr:pure, je možné globální proměnnou 

ihned naplnit inicializační hodnotou. Všimněte si, že definiční příkaz vytvářející globální 

proměnnou, se nachází ještě před kódem funkce main (a za direktivami #include a using). 

Oblastí platnosti globální proměnné PI je celý program. Jinými slovy, s proměnnou můžeme 

manipulovat v těle hlavní funkce, aniž bychom ji zde definovali (proč také, vždyť proměnná 
již existuje, ovšem na globální úrovni). Když se naše programy rozrostou a budou obsahovat 

více funkcí, každá z těchto funkcí bude moci přistupovat k definovaným globálním 

proměnným. To tedy znamená, že globální proměnné mohou být sdíleny více funkcemi, což 

je jejich největší plus. Tím se konec konců liší od lokálních proměnných, které jsou striktně 

vázány na funkce, v nichž jsou definovány.  

 

Poznámka: To nás přivádí k zajímavému zjištění: v různých funkcích se mohou 

nacházet lokální proměnné se shodnými datovými typy a identifikátory. V této 

situaci nemůže nikdy vzniknout konflikt jmen, poněvadž lokální proměnná 

uložená v jedné funkci je zcela nezávislá na stejné (co do jména a typu) lokální 

proměnné umístěné v jiné funkci.  

 

Další zajímavostí je, že hodnotu obvodu kruhu, který program zjišťuje, neukládáme do žádné 

lokální proměnné. Po prostudování kódu jste jistě vypátrali, že výraz 2 * PI * polomer je 

součástí volání metody WriteLine třídy Console. Takováto kompozice je možná a metoda 

pracuje tak, že nejprve vyhodnotí zmíněný aritmetický výraz, a poté zobrazí jeho hodnotu. 

Výraz je tvořen dvěma operátory (*, *) a třemi operandy (2, PI, polomer). Vyhodnocení 

výrazu probíhá jako v matematice směrem zleva doprava, takže nejprve je dvojkou 

vynásobena hodnota globální proměnné PI a vzápětí je vypočtený součin vynásoben 

poloměrem kruhu.    
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2.13.1 Zastínění globální proměnné 

 

Když jsme se pustili do pojednání o globálních proměnných, tak bychom měli zmínit také 

skutečnost, že globální proměnné mohou být zastíněny stejnojmennými lokálními 

proměnnými. K této situaci dochází v následujícím útržku programového kódu jazyka 

C++/CLI:  

 
#include "stdafx.h" 

using namespace System; 

int a = 10; 

 

int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int a = 20; 

    Console::WriteLine("V proměnné a je uložena hodnota {0}.", a); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Když se podíváte na kód, tak uvidíte, že zde pracujeme s globální proměnnou a typu int, 

které je v rámci definice přiřazena inicializační hodnota 10. Postoupíme-li dále, pak zjistíme, 

že v těle funkce main se nachází definiční příkaz, který vytváří celočíselnou proměnnou se 

stejným jménem jako má globální proměnná. V těle hlavní funkce nám vzniká lokální 

proměnná, do které ukládáme hodnotu 20. Nejzajímavější bod programu teprve přichází: 

v dalším příkazu voláme metodu WriteLine třídy Console a snažíme se vypsat hodnotu 

proměnné a na obrazovku. Ano, přesně tak to vypadá, ovšem víme předpovědět, co vlastně 

bude na výstupu zobrazeno? Jako programátoři musíme vždy vědět, co děláme, a to i v těch 

nejzapeklitějších situacích. Konec konců, psaní softwarů není žádná magie, i když se vás 

možná někteří vývojáři budou snažit přesvědčit o opaku. Nuže, na výstupu obdržíme hlášení, 

že v proměnné a je uložena hodnota 20. A nyní se pojďme podívat, proč je tomu tak.  

 

Pokud je v jazyce C++/CLI definována na lokální úrovni proměnná se stejným 

identifikátorem a typem, jaký má globální proměnná, potom říkáme, že tato lokální 

proměnná zastiňuje globální proměnnou. Zastínění se uplatňuje pouze v oboru platnosti 

lokální proměnné, kterým je tělo funkce, v níž je dotyčná lokální proměnná definována (v 

našem případě jde samozřejmě o hlavní funkci, ovšem nemusí to tak být vždy). Protože je 

globální proměnná zastíněna stejnojmennou lokální proměnnou, kompilátor bude brát 

v potaz pouze tuto lokální proměnnou. Jak víme, v lokální proměnné se nachází inicializační 

hodnota 20, což je přesně to číslo, které spatříme na výstupu. Zjednodušeně můžeme na 
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zastínění globální proměnné pohlížet také následovně: Není-li stanoveno jinak, kompilátor 

se snaží vždy použít tu proměnnou, která byla vytvořena v co možná nejbližším „okolí“ 

příkazu, v němž je tato proměnná použita.  

 

Dobrá, nyní již víme, že globální proměnná je v těle hlavní funkce main zastíněna lokální 

proměnnou. Znamená to ovšem, že s globální proměnnou nemůžeme ve funkci main vůbec 

manipulovat? Nikoliv, taková možnost tu samozřejmě je. Jenom musíme mít jistý prostředek, 

kterým vyjádříme naší intenci pracovat s globální proměnnou. Tímto prostředkem je 

rozlišovací operátor ::, za jehož přispění lze zcela jednoznačně určit, že cílovým objektem je 

globální a ne lokální proměnná.  

 
#include "stdafx.h" 

using namespace System; 

int a = 10; 

 

int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int a = 20; 

    // Díky rozlišovacímu operátoru (::) můžeme přistupovat 

    // k zastíněné globální proměnné. 

    Console::WriteLine("V proměnné a je uložena hodnota {0}.", ::a); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

  

Všimněte si čtyřbodku před proměnnou a: to znamená, že příkaz operuje s globální a nikoliv 

lokální proměnnou. Obě proměnné můžeme používat současně, stačí, když si zapamatujeme, 

že před globální proměnnou stojí operátor ::.  

 
#include "stdafx.h" 

using namespace System; 

int a = 10; 

 

int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int a = 20; 

    // Je libo znát rozdíl hodnot uložených v lokální  

    // a globální proměnné? 

    Console::WriteLine("Rozdíl hodnot proměnných je {0}.", a - ::a); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 
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Je možné, že zprvu se vám bude ona čtyřbodka před proměnnou zdát poněkud podivná, 

ovšem to je pouze kouzlo prvního seznámení.  

 

 

2.14 Konstantní proměnné 
 

Proměnnou jsme definovali jako datový objekt, do kterého je možné ukládat hodnoty 

určitého datového typu. Ukázali jsme si, jak se proměnné definují a jak se do nich přiřazují 

hodnoty. Přitom jsme se vší důkladností pravili, že jakmile je proměnná na světě, můžeme 

její hodnotu měnit tolikrát, kolikrát budeme chtít. Proměnná coby datový kontejner může 

měnit svou hodnotu, to je fakt, který plyne již ze samotného názvu „proměnná“. Nyní bychom 

vás měli obeznámit s konstantní proměnnou, což je proměnná, která nesmí po své prvotní 

inicializaci měnit svou hodnotu. V programovací hantýrce jsou konstantní proměnné velice 

často označovány za konstanty. Nicméně takováto interpretace vede ke konfliktům s 

„opravdovými“ konstantami, o nichž jsme mluvili v předcházejících podkapitolách této knihy. 

Abychom dodrželi jasnou a přehlednou terminologii, budeme proměnné, jež nelze 

reinicializovat, nazývat konstantními proměnnými.  
 

Konstantní proměnné v jazyce C++/CLI poznáte snadno, protože v jejich definičních 

příkazech se vyskytuje modifikátor const: 

 
const DatovýTyp NázevKonstantníProměnné = InicializačníHodnota; 

 

Když se v definici proměnné objeví modifikátor const, máte jasný důkaz o tom, že se jedná o 

konstantní proměnnou. Ze syntaktického hlediska se může modifikátor const nacházet před 

specifikací datového typu konstantní proměnné, nebo až za ní. Konstantní proměnná musí 

mít samozřejmě svůj název, v tomto ohledu se nijak neodlišuje od „normální“ (čili 

nekonstantní) proměnné.  

 

Vzpomínáte si na program pro výpočet obvodu kruhu? V tomto programu jsme definovali 

globální proměnnou PI, která uchovávala aproximovanou hodnotu čísla . Vzhledem k tomu, 

že hodnota této konstanty se nikdy nebude měnit, jako logický nám přijde návrh přetvořit 

globální proměnnou na globální konstantní proměnnou. 

 
#include "stdafx.h" 

 

using namespace System; 
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// Definice globální konstantní proměnné. 

const float PI = 3.1415f; 

 

int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    unsigned short polomer; 

    Console::Write("Zadejte poloměr kruhu: "); 

    polomer = Convert::ToUInt16(Console::ReadLine()); 

    Console::WriteLine("Obvod kruhu s poloměrem {0} je " 

       "{1}.", polomer, 2 * PI * polomer); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Modifikátor const ochraňuje globální konstantní proměnnou tak, že nikdy nedovolí, aby byla 

hodnota této konstantní proměnné modifikována. Ačkoliv je možné aplikovat modifikátor 

const i v souvislosti s lokálními proměnnými, konstantní proměnné jako PI v našem výše 

uvedeném programu, jsou zpravidla umísťovány na globální úroveň, aby byly k dispozici 

všem funkcím programu. 

 

 

2.15 Typové konverze 
 

Při programování se docela často stává, že potřebujeme změnit datový typ jisté hodnoty 

(může se přitom jednat o diskrétní hodnotu, nebo o hodnotu, jež vzešla z výrazu). Změna 

datového typu hodnoty z původního na cílový se v programování označuje termínem typová 

konverze nebo též přetypování. Množina typových konverzí se dělí na dvě podmnožiny: 

implicitní a explicitní typové konverze. Při implicitních typových konverzích je změna 

datového typu hodnoty provedena kdykoliv je to nezbytné. Implicitní typové konverze 

realizuje kompilátor ve své vlastní režii, bez jakéhokoliv přičinění programátora. Překladač 

sleduje tok vašeho zdrojového kódu, a pokud je to nutné, automaticky provádí požadovaná 

přetypování. Implicitní typové konverze se dostávají ke slovu tehdy, detekuje-li kompilátor 

nesoulad datových typů. Jestliže se objeví takovýto nesoulad, kompilátor se ho pokusí 

vlastními silami odstranit. To je pravý význam implicitního přetypování. Nicméně, za jistých 

okolností si kompilátor s typovou konverzí nedokáže poradit. V těchto okamžicích musí 

zasáhnout programátor a prostřednictvím explicitní typové konverze nařídit průběh 

konverzní operace.  
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2.16 Implicitní typové konverze 
 

S implicitními typovými konverzemi jsme se již setkali, ovšem abychom zbytečně 

nepřerušovali výklad, ponechali jsme je prozatím bez hlubšího vysvětlení. Nyní se k těmto, 

doposud tajemným, okamžikům vrátíme a uvedeme věci na pravou míru. Začněme 

jednoduchým přiřazovacím příkazem:  

 
float x = 0.225; 

 

Toto přiřazení vyvolává nesoulad datových typů, poněvadž se snažíme uložit reálnou 

konstantu typu double do hodnotové proměnné typu float. Na jedné straně tedy máme typ 

float, zatímco na druhé straně je to typ double. Nastane-li nesoulad zúčastněných datových 

typů v přiřazovacím příkaze, kompilátor převede datový typ reálné hodnoty na datový typ 

cílové proměnné. Implicitní typ double, který je všem reálným konstantám přiřazen, se tedy 

změní (neboli konvertuje) na typ float, čímž dospějeme k typové shodě. Do proměnné typu 

float smí být ukládány pouze hodnoty typu float a žádné jiné. Pokud bychom chtěli do 

proměnné typu float uložit hodnotu jiného datového typu, musí dojít k typové konverzi. Jak 

již víte, správným užitím sufixu f můžeme vytvořit reálnou konstantu typu float. Tím sice 

ztrácíme půlku přesnosti v pohyblivé řádové čárce, ovšem na druhou stranu neposkytujeme 

žádnou příležitost pro vznik nesouladu datových typů.  

 

Zaměříme-li se výhradně na přiřazovací příkaz, pak můžeme prohlásit, že datový typ 

hodnoty, nacházející se napravo od operátoru přiřazení, bude vždy implicitně konvertován 

na typ proměnné, která stojí nalevo od přiřazovacího operátoru. Povězme, že se setkáme 

s takovýmto přiřazovacím příkazem:   

 
int x = 10 * 2.2f + 0.125;  

 

Pokusme se určit datové typy všech entit, s nimiž při zpracování tohoto přiřazovacího 

příkazu přichází kompilátor do kontaktu. Nejsnadněji zatočíme s lokální proměnnou x, jejímž 

typem je int. Pohlédneme-li na aritmetický výraz, spatříme tři konstanty. První je desítka, 

která představuje celočíselnou konstantu, jíž kompilátor implicitně přiřadí typ int. Po 

operátoru násobení (*) následuje reálná konstanta 2.2f, které jsme pomocí přípony f 

přisoudili typ float. Na samém konci stojí opět reálná konstanta 0.125, ovšem bez přípony, 

což implikuje použití implicitní datového typu double. Aritmetický výraz tvoří tři konstanty, 

které můžeme zároveň chápat jako operandy. Dovedeme určit, jak bude tento aritmetický 

výraz vyhodnocen? Ale ovšemže, je to celkem jednoduché cvičení. Výpočet zahájíme 
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komplexním pohledem na výraz: vidíme tři operandy (konstanty) a dva operátory (* a +). 

Oba operátory patří k aritmetickým operátorům, o kterých si budeme podrobněji povídat 

v jedné z následujících podkapitol.  

 

V této chvíli je důležité vědět, že operátor násobení (*) má vyšší prioritu než operátor sčítání 

(+). Jako první se tedy provede multiplikativní operace 10 * 2.2f. Ovšem pozor, operátor 

nemůže násobení okamžitě provést, poněvadž oba operandy, tedy konstanty, disponují 

odlišnými datovými typy! Připomeňme, že konstanta 10 je typu int a konstanta 2.2f je typu 

float. Aby mohl být součin proveden, operátor * si vyžádá uskutečnění implicitní typové 

konverze. V procesu implicitní typové konverze bude konstanta s typem s „nižší“ prioritou 

přetypována na typ s „vyšší“ prioritou. V podvýrazu 10 * 2.2f je typem s vyšší prioritou typ 

float, což znamená, že konstanta 10 typu int bude konvertována na konstantu typu float. 

Z celočíselné desítky se tak stane hodnota 10.0f. Po zpracování implicitní typové konverze již 

podvýraz vypadá jinak: 10.0f * 2.2f. Je zřejmé, že došlo k sjednocení typů, neboť po obou 

stranách operátoru * se nacházejí reálné konstanty. Operátor nyní může vypočítat součin, 

jehož hodnota je 22.0f. Všimněte si, že součin je rovněž typu float.  

 

Avšak tím nekončíme, poněvadž aritmetický výraz pokračuje dále. K vypočtenému součinu 

musíme připočítat konstantu 0.125 typu double. Řešíme tedy podvýraz 22.0f + 0.125. 

Jestliže říkáte, že zde opět narážíme na neshodu datových typů, pak máte samozřejmě 

pravdu. Ovšem v tomto případě je typem s vyšší prioritou double, takže z konstanty 22.0f se 

stane 22.0 s typem double. Součet je tedy opět typu double a má hodnotu 22.125. A to je, 

prosíme pěkně, finální hodnota aritmetického výrazu umístěného na pravé straně 

přiřazovacího příkazu. Jak budeme postupovat dál? V tomto okamžiku musíme hodnotu 

22.125 typu double přiřadit do proměnné typu int. Jak jsme si již řekli, tuto úlohu vyřeší 

implicitní typová konverze, v níž bude reálná konstanta typu double převedena na 

celočíselnou hodnotu typu int. Ovšem mějme se na pozoru, neboť tato konverze způsobí 

ztrátu datové informace! Kdykoliv je totiž reálná konstanta konvertována na hodnotu 

celočíselného datového typu, dochází k odtržení její desetinné části. Zachována tak zůstává 

pouze celočíselná část 22, zatímco čísla za desetinným oddělovačem se ztrácejí v nenávratnu. 

Kdybychom vypsali hodnotu proměnné x, zjistili bychom, že se rovná skutečně 22.  

 

I když při implicitních typových konverzích realizovaných v rámci přiřazovacích příkazů 

může dojít ke ztrátě datové informace, je to asi jediná výjimka, kdy je možné se s uvedenou 

ztrátou setkat. Jak jsme si ukázali při postupném vyhodnocování aritmetického výrazu, 

implicitní konverze ztrátu informací nezapříčiňují, neboť vždy jsou hodnoty převáděny 



Základní výukový kurz algoritmizace a programování v jazyce C++/CLI 

253 

 

z typů s menším rozsahem do typů s větším rozsahem. Níže uvádíme některé z takovýchto 

implicitních typových konverzí: 

 

 char  short, 

 short  int, 

 int  long, 

 float  double, 

 double  long double. 

 

Vezměme třeba druhou možnost: short  int. Proměnná typu short dovede uchovat 

16bitovou celočíselnou hodnotu se znaménkem. Jelikož rozsah typu int je dvojnásobný, 

nečiní proměnné tohoto typu problém absorbovat všechny platné celočíselné hodnoty typu 

short. Je to podobné, jako kdybyste měly dvě krabice, jednu menší s nápisem short a druhou 

dvakrát tak velikou s návěstím int. Ať už naplníte menší krabici pouze z poloviny nebo 

docela, vždy můžete její obsah přemístit do krabice s větším objemem. Při transportu 

předmětů z menší krabice do té větší neztratíte vůbec nic, pouze získáte větší úložný prostor. 

Stejně tak se chovají implicitní typové konverze, které jsme uvedli. Napadá-li vás otázka, jak 

by to celé vypadalo naopak, pak vás poprosíme o chvíli strpení. Tuto otázku vyřešíme při 

ozřejmění podstaty explicitních typových konverzí.  

 

Někteří začínající programátoři s půvabnou lehkostí vykouzlí něco podobného, jako je 

následující fragment zdrojového kódu jazyka C++/CLI: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    unsigned short m = 1000; 

    char n = m; 

    Console::WriteLine("Proměnná n má hodnotu {0}.", n); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Nuže, zdá se vám vše OK? Ale kdepak, kód v pořádku určitě není. Do očí bijící je druhý řádek 

v těle funkce main, v němž identifikujeme pokus o přiřazení hodnoty 1000 do proměnné 

typu char. Když kód přeložíte, kompilátor si získá vaši pozornost varováním C4244, které 

sděluje, že implicitní typová konverze z typu unsigned short na typ char může být 

poznačena ztrátou dat. Ačkoliv se kompilátor dá umlčet explicitní typovou konverzí, 

přiřazovací příkaz neproběhne tak, jak nejspíš předpokládáte. Rozřešení je velice prosté: 
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jelikož typ char má rozsah <–128, 127>, není jednoduše možné to proměnné tohoto typu 

uložit hodnotu 1000. Co s tím? Inu, situace je komplikovanější, než bychom si možná chtěli 

připustit. Kompilátor sice zahlásí varování, ovšem program vám spustit umožní. Úžas možná 

vyvolá zjištění, že proměnná n má hodnotu –24. Jak je to vůbec možné?  

 

Vše souvisí s alokační kapacitou, kterou proměnné typu unsigned short a char disponují. 

Proměnná typu unsigned short zabírá v paměti 2 bajty, zatímco proměnná typu char si 

vystačí s bajtem jediným. Když hodnotu 1000, kterou ukládáme do proměnné typu unsigned 

short převedeme do binární podoby, obdržíme následující posloupnost bitů: 1111101000.  

 

Zde je důkaz předcházejícího tvrzení: 

 

Tab. 2.8: Algoritmus pro převod celočíselné hodnoty 1000 z desítkové do binární 
číselné soustavy 

Pořadí operací Podíl Zbytek po dělení 

1000 : 2 500 0 

500 : 2 250 0 

250 : 2 125 0 

125 : 2 62 1 

62 : 2 31 0 

31 : 2 15 1 

15 : 2 7 1 

7 : 2 3 1 
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Tab. 2.8: Algoritmus pro převod celočíselné hodnoty 1000 z desítkové do binární 
číselné soustavy (pokračování) 

Pořadí operací Podíl Zbytek po dělení 

3 : 2 1 1 

1 : 2 0 1 

Binární hodnota 1111101000 

        

Co bezpečně víme, je, že celočíselná konstanta 1000 je ve dvojkové poziční číselné soustavě 

vyjádřena pomocí deseti bitů. Každá proměnná typu unsigned short alokuje 2 bajty, z čehož 

plyne, že hodnoty uložené do této proměnné mohou být reprezentovány posloupností 

maximálně 16 bitů. Celočíselná konstanta 1000 vyžaduje pouze 10 bitů, takže její uložení do 

proměnné typu unsigned short s sebou nenese žádná rizika. Dobrá, ovšem jak 10 bitů 

konstanty 1000 vměstnáme do proměnné typu char, která smí operovat pouze s osmi bity? 

Přestože by možná bylo vzrušující vytasit se nyní s nějakým kouzelnickým trikem a dospět 

k iluzi, že to jde, matematika nás nepustí. Stejně tak, jako není možné do litrové lahve nalít 

dva litry limonády, nelze ani do 8bitové proměnné typu char uložit 10bitovou hodnotu. 

Jediné, co můžeme udělat, je to, že z původní 10bitové hodnoty uřízneme úvodní 2 bity. 

Tímto „chirurgickým“ zákrokem dojdeme k následující hodnotě o délce osmi bitů: 11101000. 

Převodem této binární hodnoty do desítkové soustavy obdržíme číslo –24.  

 

 

   

 

Výsledná hodnota je záporná, protože její nejvýznamnější bit (ten nejvíce vlevo) je 1. 

Všechny záporné hodnoty jsou ve dvojkovém doplňku kódovány s prvním jednotkovým 

bitem.  

 

 

 

 

 



Základní výukový kurz algoritmizace a programování v jazyce C++/CLI 

256 

 

2.17 Explicitní typové konverze 
 

V momentě, kdy potřebujeme přetypovat hodnotu jistého datového typu na jiný, můžeme 

směle sáhnout po explicitních typových konverzích. Pro explicitní typové konverze je 

typické, že je provádí vždy programátor, kompilátor se tímto druhem typových konverzí 

automaticky nezabývá. Programovací jazyk C++/CLI nabízí 4 základní způsoby, jak explicitně 

uskutečňovat konverze mezi datovými typy: 

 

1. Explicitní typové konverze ve stylu jazyka C. 

2. Explicitní typové konverze ve stylu jazyka C++. 

3. Explicitní typové konverze realizované pomocí konverzních operátorů. 

4. Explicitní typové konverze uskutečňované prostřednictvím metod třídy Convert 

ze jmenného prostoru System.  

 

Všechny nastíněné možnosti pro zpracování explicitních typových konverzí probereme dále 

v textu.  

 

 

2.17.1 Explicitní typové konverze ve stylu jazyka C 

 

Programátoři, kteří mají zkušenosti s jazykem C, vědí, že v tomto prostředí lze explicitní 

přetypování provést podle tohoto vzoru: 

 

 

 

kde:  

 T je cílový datový typ, do něhož bude konvertován zdrojový datový typ hodnoty 

výrazu V. 

 

Ačkoliv u konverzí budeme vždy pracovat s výrazy, tím, co bude konvertováno, je datový typ 

hodnoty, kterou daný výraz produkuje. Hodnota výrazu je diskrétní konstanta, která je 

vyjádřena v jistém datovém typu. Typ hodnoty výrazu je považován za zdrojový (neboli 

originální) typ, zatímco typ, do něhož má být hodnota konvertována, je pokládán za cílový 

typ. Písmeno T ve zmíněném vzoru proto odpovídá specifikaci cílového datového typu. 

Originální datový typ není ve vzoru nikde zmiňován, poněvadž jej ani sami neznáme (tento 

typ bude určen v závislosti na typech operandů, které formují výraz V).  
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Použití explicitní typové konverze ve stylu jazyka C demonstruje následující výpis 

zdrojového kódu: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int o = 30000; 

    // Explicitní typová konverze ve stylu jazyka C. 

    short p = (short)o; 

    Console::WriteLine("Proměnná p má hodnotu {0}.", p); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

  

V kódu nejprve definujeme a inicializujeme proměnnou o typu int. Poté vytváříme 

proměnnou p typu short, do které bychom rádi přiřadili hodnotu proměnné o. Hodnota 

30000 celočíselné proměnné o je typu int, proto ji explicitně převádíme na hodnotu typu 

short. Požadovaný cílový typ short uzavřeme do závorek a umístíme jej před proměnnou o. 

Takto vydáme příkaz pro přetypování hodnoty proměnné o z typu int na typ short.  

 

Nebudeme zakrývat, že tato explicitní konverze je velice jednoduchá. Ve skutečnosti je 

natolik triviální, že by ani nemusela být v kódu přítomna. Jak si možná pamatujete, řekli jsme 

si, že kompilátor implicitně převádí typ hodnoty získané na pravé straně přiřazovacího 

příkazu na typ proměnné, která stojí nalevo. To je přesně ono, tudíž i kdybychom explicitní 

typovou konverzi v tomto případě neprovedli, kompilátor by stejného účinku dosáhl 

zpracováním implicitní konverze.  

   

Ne vždy je však tomu tak. Kupříkladu, hodnotu proměnné o typu int je možné explicitně 

konvertovat na typ short rovněž v samostatném výrazu, který bude součástí volání metody 

WriteLine třídy Console: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int o = 30000; 

    Console::WriteLine("Proměnná p má hodnotu {0}.", (short)o); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Explicitní typová konverze nám umožňuje kontrolovat konverzní operace, ke kterým dochází 

při sjednocování typů v aritmetických výrazech.  
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int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    unsigned char p = (int)18.77 + (char)9.50 - 10; 

    Console::WriteLine("Obsah proměnné p: {0}.", p); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Víte, jakou inicializační hodnotou bude naplněna proměnná p typu unsigned char? Správná 

odpověď zní 17. A zde je postup, jak jsme se k ní dopracovali: 

 

1. Z reálné konstanty 18.77 typu double uděláme explicitní typovou konverzí 

celočíselnou konstantu 18 typu int (čímž ztrácíme desetinnou část).  

 

2. Další explicitní přetypování čeká rovněž reálnou konstantu 9.50 typu double, 

kterou měníme na celočíselnou hodnotu 9 typu char.  

 

3. Poslední konstanta 10 je celočíselná, přičemž jejím typem je implicitní int.  

 

4. Operátory + a – jsou aritmetické operátory se stejnou prioritou a s vyhodnocováním 

ve směru zleva doprava. Výraz je tedy vyhodnocen jako (18 + 9) – 10, což je 17.  

 

Programátoři počítačových her stráví mnoho času navrhováním algoritmů pro detekci kolizí 

mezi objekty. V dalším programu sestrojíme jednoduchý algoritmus, který bude zjišťovat, 

zda se dva objekty dostaly do kolize či nikoliv. Představte si, že pracujete na dvojrozměrné 

závodní hře, ve kterém řídíte svůj vůz. Během závodu se může stát, že se trajektorie vašeho 

automobilu setká s trajektorií jiného vozidla (ať už půjde o vůz vašeho soupeře, nebo o stroj 

jiného účastníka silničního provozu). Pokud dojde ke srážce s jiným vozem, náš program tuto 

kolizi zaregistruje a ohlásí. 

 

Přestože vývojáři počítačových her používají spoustu nezřídka i velice sofistikovaných 

postupů pro detekci kolizí, my k cíli dospějeme s elegantní jednoduchostí. Budeme totiž 

předpokládat, že všechny automobily v naší hře jsou opatřeny ochrannými obaly, které 

budou mít tvar kružnice (obr. 2.25). 
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Obr. 2.25: Kružnicové obaly pro detekci kolizí mezi auty v počítačové hře 

 

Je zřejmé, že ochranné obaly ve tvaru kružnic jsou ve vztahu k modelům automobilů 

poznačeny velikou mírou aproximace. Ano, této disproporce jsme si vědomi, no záměrně 

jsme celou situaci zjednodušili do té míry, abychom ji dovedli s existující znalostní úrovní 

algoritmicky vyřešit (kromě toho se nám budou kolize snáze modelovat i z matematického 

hlediska). Nuže, v našem ponímání se auta dostanou do kolize tehdy, když vznikne průnik 

mezi jejich ochrannými obaly. Tuto situaci názorně ilustruje obr. 2.26.  

 

 
Obr. 2.26: Vzájemná pozice mezi auty modelovaná pomocí kružnic 
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Odmyslíme-li si modely aut, pak se z detekce kolizí stává hezké matematické cvičení, ve 

kterém budeme zkoumat vzájemnou pozici dvou kružnic. Každá kružnice je jednoznačně 

definována svým středem a poloměrem. V euklidovském dvojrozměrném prostoru lze 

každou kružnici popsat její středovou rovnicí, která má následující podobu:  

 

 

 

kde: 

  jsou souřadnice středu kružnice, 

  je poloměr kružnice, 

  jsou souřadnice jakéhokoliv bodu, který leží na kružnici. 

 

Jestliže je střed kružnice situován v počátku souřadnicové soustavy, pak má středová rovnice 

kružnice tvar: 

 

 

 

Tento vzorec vychází ze známé Pythagorovy věty a dá se hezky graficky znázornit: 

 

 
Obr. 2.27: Geometrické vyjádření středové rovnice kružnice 

 

Pozice kružnice je určena jejím středem, zatímco velikost kružnice určuje poloměr. Uvažujme 

o dvou kružnicích:  a . Tyto kružnice se protínají nebo dotýkají tehdy, 

pokud je vzdálenost mezi jejich středy menší nebo rovna součtu jejich poloměrů.  
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Matematicky zapsáno: 

 

 

 

Určení vzdálenosti mezi středy je jednoduché, opět nám bude nápomocna Pythagorova věta: 

 

 

 

Při ostré nerovnosti budou mít obě kružnice společné dva body (průsečíky). 

Při rovnosti  se kružnice budou dotýkat (bude se jednat o takzvaný vnější 

dotyk). Geometrický pohled na kolizi aut zprostředkovává obr. 2.28.  

 

 
Obr. 2.28: Detekce kolizí v geometrii 

 

Po zvládnutí matematické teorie se můžeme pustit do programování. Jak se již stalo naším 

dobrým zvykem, nejprve uvedeme program a pak k němu připojíme náš komentář.  
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int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int S1_x, S1_y, S2_x, S2_y; 

    int r1, r2; 

    S1_x = 1; S1_y = 2; 

    S2_x = 3; S2_y = 2; 

    r1 = 4; r2 = 3; 

    float vzdalenostS1_S2 =  

       (float)Math::Sqrt((S1_x - S2_x) * (S1_x - S2_x) 

       + (S1_y - S2_y) * (S1_y - S2_y)); 

    if(vzdalenostS1_S2 <= r1 + r2) 

       Console::WriteLine("Auta jsou v kolizi."); 

    else 

       Console::WriteLine("Auta nejsou v kolizi."); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Proměnné S1_x, S1_y, S2_x a S2_y slouží k úschově x-ových a y-ových souřadnic středů obou 

kružnic, které obklopují počítačové modely automobilů. Všechny zmíněné proměnné 

inicializujeme pevně zadanými celočíselnými hodnotami. Ovšem středy samotné nestačí, a 

proto definujeme také proměnné r1 a r2, do nichž uskladníme poloměry zkoumaných 

kružnic. Pro vypočtení vzdálenosti mezi středy upotřebíme metodu Sqrt třídy Math. Tato 

metoda spočte druhou odmocninu a vrátí ji v podobě čísla typu double. Vrácenou hodnotu 

explicitně přetypujeme na typ float. Po výpočtu je v proměnné vzdalenostS1_S2 uložena 

délka měřená středy S1 a S2. Vypočtením vzdálenosti mezi středy ale nekončíme, poněvadž se 

od programu očekává, že určí, zda ke kolizi mezi auty došlo či nikoliv. Algoritmus, který 

pomůže programu v rozhodování, je zapsán pomocí rozhodovacího příkazu if-else. Ačkoliv 

to pravé dobrodružství s rozhodovacími příkazy nás ještě jenom čeká, ve výše zapsaném 

programu vznikla přirozená potřeba jeden z nich použít.  

 

Rozhodovací příkaz if-else se skládá ze dvou větev: if a else. Zpracování příkazu začíná 

vyhodnocením výrazu, který je zapsán v závorkách za klíčovým slovem if. V našem případě 

se jedná o relační výraz vzdalenostS1_S2 <= r1 + r2. Tento výraz se označuje jako relační 

proto, že se v něm uplatňuje relační operátor <= (jenž je ztělesňován symbolem „menší než 

anebo rovný“). Relačním výrazem testujeme, zda je vzdálenost mezi středy S1 a S2 menší 

nebo nanejvýš rovna součtu poloměrů obou kružnic. Když kompilátor narazí na zkoumaný 

výraz, nejprve vypočte součet poloměrů, a poté jeho hodnotu porovná se vzdáleností středů.  

 

Hodnotou relačních výrazů může být buď logická pravda (true), nebo logická nepravda 

(false). Pokud je vzdálenost středů doopravdy menší nebo rovna než součet poloměrů, pak 
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je celý relační výraz vyhodnocen jako pravdivý (jeho hodnotou je logická pravda – true). 

V opačném případě je hodnotou výrazu false, tedy logická nepravda. Relační výraz se 

v souvislosti s rozhodovacím příkazem if-else nazývá taktéž podmínkou, neboť testujeme, 

zda je tato podmínka splněna (výraz má hodnotu true), anebo ne (výraz má hodnotu false).  

 

Kolize mezi automobily v naší počítačové hře nastane pouze tehdy, je-li relační výraz 

vyhodnocen jako pravdivý (podmínka je tudíž splněna). Za těchto okolností se provede 

příkaz, který následuje ihned za větví if. V našem programu se v tomto okamžiku zobrazí 

správa pojednávající o vzniku kolize. Naše auto se tak nabouralo do jiného vozu nebo 

objektu, jenž je součástí silničního provozu. Lepší variantou pro náš závodní vůz je 

samozřejmě bezkolizní průběh v soutěži, kterému se vůz těší tehdy, je-li hodnotou relačního 

výrazu false. Podmínka není splněna vždy, když je vzdálenost mezi středy ochranných 

kružnic větší, než je součet jejich poloměrů. Nedojde-li k bouračce, program nás obeznámí 

s tím, že žádná kolize nevznikla.  

 

 

2.17.2 Explicitní typové konverze ve stylu jazyka C++ 

 

Zatímco explicitní typové konverze podle norem jazyka C byly reprezentovány syntaktickým 

výrazem  

 

 

 

tak u explicitních typových konverzí podle jazyka C++ se uplatňuje přesně opačný přístup, 

a sice: 

 

 

 

Do závorek se tedy nevkládá cílový datový typ, do něhož má být konvertován typ hodnoty 

výrazu, nýbrž samotný výraz, jenž je předmětem přetypování. Explicitní typová konverze 

v jazyce C++ se spíše ponáší na volání funkce, což zjistíte později, když se s funkcemi blíže 

seznámíte. Bude dobré, když si jako programátoři zapamatujete, že typová konverze smí být 

provedena i takovýmto syntaktickým zápisem.    

 

 

 

 



Základní výukový kurz algoritmizace a programování v jazyce C++/CLI 

264 

 

int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    // Explicitní typová konverze ve stylu jazyka C++. 

    int vyraz = int(2.034) * 14.75 + 22; 

    Console::WriteLine("Hodnota proměnné vyraz je {0}.", vyraz); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

V kódu explicitně přetypováváme typ reálné konstanty 2.034 z double na int. Pokud bychom 

chtěli, mohli bychom přetypovat na int hodnotu celého aritmetického výrazu a nejenom jeho 

první konstantu. Potom by ovšem kód vypadal následovně: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int vyraz = int(2.034 * 14.75 + 22); 

    Console::WriteLine("Hodnota proměnné vyraz je {0}.", vyraz); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Co se změní? Tak především, změní se hodnota, kterou program zobrazí na výstupu. Zatímco 

v prvním fragmentu kódu je do proměnné vyraz uložena hodnota 51, ve druhém programu 

je výslednou hodnotou 52. Rozdíl ve vyhodnocování spočívá v tom, že druhý program 

konvertuje až finální hodnotu, tedy tu, kterou získáme, když zpracujeme celý aritmetický 

výraz. Podívejme se na obě konverze pod drobnohledem.  

 
int vyraz = int(2.034) * 14.75 + 22; 

 

Tato explicitní typová konverze se týká pouze reálné konstanty 2.034, jejíž implicitní datový 

typ je double. Ano, to je jistě snadno pochopitelné: typ reálné konstanty se mění z double na 

int. Tato operace je spojena s likvidací všech cifer za desetinným oddělovačem, takže dále již 

pracujeme s celočíselnou a nikoliv reálnou konstantou. Výraz je posléze vyhodnocován, jako 

by byl zapsán takto: 

 
int vyraz = 2 * 14.75 + 22; 

  

Násobení má přednost před součtem, takže podvýraz 2 * 14.75 bude zpracován jako první. 

Zde dochází k již dobře identifikovatelnému nesouladu typů (int  double), což způsobí 

implicitní konverzi celočíslené konstanty 2 typu int na reálnou konstantu typu double (2.0). 

Typem součinu je rovněž double, přičemž jeho hodnota je 29.5. K hodnotě 29.5 má být 
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přičteno celé číslo 22 s implicitním typem int. A opět dochází k disharmonii typů, což 

znamená, že 22 s typem int se mění na 22.0 s typem double. Součet je proto opět reálný a má 

hodnotu 51.5. Nicméně, na levé straně od operátoru přiřazení stojí proměnná typu int, takže 

kompilátor implicitně převede hodnotu aritmetického výrazu 51.5 z typu double na typ int. 

Desetinná část nám zmizí a do proměnné bude uložena celočíselná „jedenapadesátka“. Tu 

nakonec spatříme i na výstupu.  

 

Když nám to tak báječně jde, pusťme se rovnou do druhého výrazu, jehož podoba je 

takováto: 

 
int vyraz = int(2.034 * 14.75 + 22); 

 

Vidíme, že zde je uzávorkován celý výraz. To znamená, že do typu int bude konvertována až 

finální hodnota tohoto výrazu. Jelikož se neobtěžujeme s žádnými explicitními typovými 

konverzemi podvýrazů, proběhnout standardně předepsané implicitní typové konverze. 

Součin 2.034 * 14.75 si nevyžaduje implicitní typovou konverzi, poněvadž obě reálné 

konstanty jsou shodného typu double. Součin činí 30.0015 a je opět typu double. Při 
zpracování součtu 30.0015 + 22 je hodnota 22 povýšena do role reálné konstanty typu 

double. Finální hodnotou aritmetického výrazu je tedy 52.0015, která bude posléze 

implicitně přetypována na 52 typu int a takto uložena do připravené celočíselné proměnné.  

 

 

2.17.3 Explicitní typové konverze realizované pomocí konverzních operátorů 

 

Jazyk C++/CLI obsahuje pestrou směsici konverzních operátorů, jejichž účelem je 

uskutečňování typových konverzí na přání. K mání jsou následující konverzní operátory: 

 

 const_cast<>, 

 dynamic_cast<>, 

 reinterpret_cast<>, 

 static_cast<>, 

 safe_cast<>.  

 

Ze seřazené skupiny konverzních operátorů jsou nyní pro nás významné dva: static_cast<> 

a safe_cast<>. Zatímco operátor static_cast<> zdědil jazyk C++/CLI po nativním C++, 

operátor safe_cast<> je novinkou jazyka C++/CLI.  
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Ze syntaktického hlediska je použití obou konverzních operátorů stejné: 

 
static_cast<T>(V) 

 
safe_cast<T>(V) 

 

Oba operátory potřebují ke své práci znát dvě věci: cílový datový typ (T) a výraz (V). Výraz je 

uzávorkován v kulatých závorkách a cílový typ je pro změnu umístěn v lomených závorkách. 

Mezi oběma operátory existuje jeden zásadní rozdíl. Pouze operátor safe_cast<> přichází 

s garancí generování verifikovaného MSIL kódu. Operátor static_cast<> tuto záruku 

postrádá, takže výsledkem jeho práce může být i takový MSIL kód, který nebude vyhovovat 

verifikačnímu algoritmu JIT kompilátoru. V běžném nasazení bude kompilátor ve většině 

případů akceptovat užití operátoru static_cast<> všude tam, kde by měl být raději 

upotřeben operátor safe_cast<>.   

 

int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    const float e = 2.718f; 

    int hod1 = 10; 

    // Explicitní typová konverze realizovaná operátorem  

    // static_cast<>. 

    double hod2 = static_cast<double>(e * hod1); 

    Console::WriteLine("Hodnota proměnné hod2 je {0}.", hod2); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Výpis kódu představuje použití konverzního operátoru static_cast<>, jehož pomocí 

přetypováváme hodnotu aritmetického výrazu e * hod1 z typu float na typ double. Máte-li 

chuť, můžete v kódu operátor static_cast<> zaměnit za lepší alternativu, jíž je operátor 

safe_cast<>. 

 
int main(array<System::String ^> ^args) { 

    const float e = 2.718f; 

    int hod1 = 10; 

    // Explicitní typovou konverzi má na starosti  

    // operátor safe_cast<>. 

    double hod2 = safe_cast<double>(e * hod1); 

    Console::WriteLine("Hodnota proměnné hod2 je {0}.", hod2); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 
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K operátorům static_cast<> a safe_cast<> bychom rádi připojili ještě jednu drobnou 

poznámku. Vede nás k tomu skutečnost, že když někteří programátoři uvidí ve zdrojovém 

kódu tyto operátory, probudí se v nich jakási tajemná panika. Ačkoliv přiznáváme, že na 

pohled může užití operátorů nahánět trošičku strach, není čeho se bát. Stačí, když si v paměti 

uchováte obecný vzoreček pro uplatnění těchto operátorů a vše bude dobré. K zapamatování 

jsou zde tři věci: 

 

1. Operátory static_cast<> a safe_cast<> se mohou používat při explicitních typových 

konverzích hodnot primitivních hodnotových datových typů jazyka C++/CLI. 

Operátor safe_cast<> je novinkou tohoto jazyka s garancí verifikovaného MSIL 

kódu.  

 

2. Syntakticky se operátory používají vždy tak, že nejprve specifikujeme požadovaný 

typ, do kterého chceme data konvertovat. Poté uvedeme samotná data, což mohou 

být konstanty nebo výrazy.  

 

3. Operátory mají jistou „návratovou“ hodnotu, což je bez výjimky vždy přetypovaná 

hodnota vyjádřená v příslušném cílovém datovém typu.   

 

 

2.17.4 Explicitní typové konverze uskutečňované prostřednictvím metod třídy 

Convert z jmenného prostoru System 

 

Díky tomu, že programovací jazyk C++/CLI úzce spolupracuje s bázovou knihovnou tříd FCL 

platformy .NET Framework 3.5, může těžit z tříd v této knihovně obsažených. Ačkoliv 

v knihovně FCL sídlí plejáda užitečných tříd, uvažujeme-li o explicitním přetypování, pak má 

jedna z nich výsadní postavení. Ano, touto třídou je třída Convert, jež se nachází ve jmenném 

prostoru System. Třída Convert sdružuje přes desítku konverzních metod, které pro vás 

přetypování uskuteční. Metodu zatím chápeme jako funkci, které něco nabídneme, a ona nám 

zase zpětně něco poskytne. Konverzní metoda je specifická v tom, že jí řekneme, co a do 

jakého datového typu chceme konvertovat, nuže a metoda již sama obstará všechno ostatní. 

Podívejme se na malou ukázku: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    short cislo1 = 10; 

    int cislo2 = 101; 
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    // Explicitní typovou konverzi na svá bedra přebírá  

    // metoda ToSingle třídy Convert.  

    float prumerCisel = Convert::ToSingle(cislo1 + cislo2) / 2.0f; 

    Console::WriteLine("Průměr čísel je {0}.", prumerCisel); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

  

Tento malý prográmek si klade za cíl spočítat průměr hodnot uskladněných ve dvou 

celočíselných proměnných. Konverzní metoda, která odvádí veškerou práci, se jmenuje 

ToSingle a přináleží třídě Convert (kvalifikované jméno metody tedy zní 

Convert::ToSingle). V souvislosti s pojmenováním konverzních metod vám prozradíme 

jeden fígl. Každá z těchto metod je pojmenována podle cílového datového typu, do kterého 

konvertuje vstupní hodnotu. Kupříkladu metoda ToSingle bude předaná data převádět do 

podoby systémového typu System::Single, jemuž v jazyce C++/CLI odpovídá primitivní typ 

float. Co jste si již jistě všimnuli, je skutečnost, že v názvu metody se objevuje „systémová“ 

reprezentace cílového datového typu. Tedy typ Single pro float, Double pro double, Int32 

pro int, Byte pro unsigned char atd. Přijatá konvence je pochopitelná, poněvadž konverzní 

metody jsou použitelné také z prostředí jiných .NET-kompatibilních programovacích jazyků 

a nikoliv pouze ze samotného C++/CLI. Tak třeba Visual Basic 2008 má místo typu float 

skutečně typ Single, zatímco v C# je to podobně jako v C++/CLI typ float. Zde tedy vidíte 

demonstraci vskutku univerzálního použití společného typového systému CTS.  

 

Metoda ToSingle konvertuje součet hodnot proměnných cislo1 a cislo2 z typu int na typ 

float. Podíl je proveden aritmetickým operátorem /. Jelikož dělíme dvěma (přesněji reálnou 

konstantou 2.0f), pak jsou oba operandy typu float.  

 

Pokud jde o explicitní typovou konverzi mezi celočíselnými nebo reálnými typy, pak můžete 

dát přednost kterékoliv z následujících variant: konverze ve stylu jazyka C, konverze podle 

standardů jazyka C++, užití konverzních operátorů static_cast<> a safe_cast<> a konečně, 

přehršle konverzních metod třídy Convert. Nicméně, co když budete chtít konvertovat 

textový řetězec na celočíselnou nebo reálnou hodnotu? V tomto případě se jako nejlepší 

alternativa nabízí třída Convert se zástupem konverzních metod. Jejich použití má hned 

několik pozitiv. Za prvé, nemusíte se vůbec zabývat tím, jak je textový řetězec převáděn do 

číselné podoby, neboť za konverzní proces odpovídá příslušná metoda třídy Convert a ne vy. 

A za druhé, práce s metodami je vesměs zábavná. Jednoduše zavoláte metodu, odevzdáte jí 

vstupní surovinu, a ona vám záhy jakoby na podnose přinese žádaný výsledek.  
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O tom, jak mocnými pomocníky konverzní metody jsou, se přesvědčíte, když budete chtít 

přetypovat hodnoty načtené od uživatele. Konzolová aplikace je vstupně-výstupní aplikací, 

takže data, která proudí ze vstupního a do výstupního datového proudu, jsou ryze textové 

povahy. Za účelem užití načtených dat v numerických operacích je nutno tato data správně 

konvertovat. Ani nemusíme dodávat, že to je sousto pro konverzní metody třídy Convert.  

 

Elegantní obměnou předcházejícího programu pro výpočet průměru dvou čísel získáme 

následující ukázku: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    double cislo1, cislo2; 

    Console::Write("Zadejte první reálnou konstantu: "); 

    cislo1 = Convert::ToDouble(Console::ReadLine()); 

    Console::Write("Zadejte druhou reálnou konstantu: "); 

    cislo2 = Convert::ToDouble(Console::ReadLine()); 

    Console::WriteLine("Průměr čísel je {0}.", (cislo1 + cislo2) / 2); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

  

Předestřený zdrojový kód je zajímavý hned z několika zřetelů. Začněme třeba tím, že 

konkrétní číselné hodnoty načteme od uživatele, což je mnohem přívětivější řešení, než 

kdybychom je napevno zapsali do kódu. Čísla zadaná uživatelem ovšem v programu putují 

jako textové řetězce. Proto voláme metodu ToDouble třídy Convert, která nám pomůže 

s jejich konverzí. Dále stojí za povšimnutí skutečnost, že v kódu není definována žádná 

proměnná pro uložení vypočtené průměrné hodnoty. Pravdou je, že pomocnou proměnnou 

v našem programu ani nijak zvlášť nepotřebujeme, poněvadž aritmetický výraz pro zjištění 

průměru smíme vložit přímo do příkazu, jenž volá metodu WriteLine třídy Console.  

 

 

2.18 Alokační kapacita proměnných   
 

Každá proměnná zabírá v operační paměti počítače nějaký prostor. Podle datového typu 

proměnné je tento prostor větší nebo menší. Prostor alokovaný proměnnou se nazývá 

alokační kapacita proměnné. Když jsme mluvili o datových typech, tak jsme si řekli, že každý 

z typů je charakterizován svým rozsahem, tedy množinou hodnot, kterou dovede daný typ 

reprezentovat. Rozsah datových typů se udává buď v konkrétních číselných mezích anebo 

v bitech (b). Prostor pro úschovu proměnné se zase nejčastěji zapisuje v bajtech (B). Mezi 
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oběma veličinami existuje známý vztah, podle něhož je jeden bajt posloupností osmi za 

sebou jdoucích bitů (1 B = 8 b).  

 

Alokační kapacitu proměnné datového typu si dovedeme kdykoliv sami spočítat, ovšem 

možná vás bude zajímat, že tuto hodnotu je možné získat také programovou cestou. Ve 

skutečnosti to ani není příliš náročné, neboť vše, co musíme udělat, je použít speciální 

operátor sizeof.  

 

Obecná formulka pro aplikaci operátoru sizeof je uvedena níže: 

 
sizeof proměnná 

 

anebo ekvivalentně 

 
sizeof(proměnná) 

 

Ještě než se začtete do programu, který předvádí použití operátoru sizeof, chtěli bychom vás 

upozornit na fakt, že tento operátor nelze použít tehdy, když je práce kompilátoru řízena 

přepínačem /clr:safe. Naproti tomu, přepínače /clr:pure a /clr si s operátorem sizeof 

rozumí.  

 

Seznamte se s programem, který zkoumá alokační kapacity proměnných primitivních 

hodnotových datových typů jazyka C++/CLI: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    char prom1 = 3; 

    int prom2 = 100; 

    long prom3 = 20000; 

    float prom4 = 0.9876f; 

    double prom5 = 1.0e-2; 

    Console::WriteLine("Alokační kapacita proměnné typu char "  

       "je {0} B.", sizeof(prom1)); 

    Console::WriteLine("Alokační kapacita proměnné typu int "  

       "je {0} B.", sizeof(prom2)); 

    Console::WriteLine("Alokační kapacita proměnné typu long "  

       "je {0} B.", sizeof(prom3)); 

    Console::WriteLine("Alokační kapacita proměnné typu " 

       "float je {0} B.", sizeof(prom4)); 

    Console::WriteLine("Alokační kapacita proměnné typu " 

       "double je {0} B.", sizeof(prom5)); 
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    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Když program přeložíme a spustíme, dozvíme se, jak se jednotlivé proměnné liší svou 

alokační kapacitou (obr. 2.29). 

 

 
Obr. 2.29: Alokační kapacity proměnných 

 

Operátor sizeof nám na požádání poskytne hodnotu, která představuje alokační kapacitu 

proměnné determinovaného datového typu. Interně „vrací“ operátor sizeof hodnotu 

datového typu size_t. Typ size_t znají zejména programátoři s předchozími zkušenostmi 

v programovacím jazyce C++. V C++ je typ size_t zástupcem typu unsigned int. Tito „typoví 

zástupci“ se vytvářejí pomocí typových deklarací, v nichž má důležité postavení příkaz 

typedef. Zástupce představuje pouze jiné jméno pro již existující datový typ. To znamená, že 

je jedno, zda ve svém kódu použijete typ unsigned int nebo size_t, neboť size_t je jenom 

jiným pojmenováním typu unsigned int. Typ size_t je deklarován v hlavičkovém souboru 

STDDEF.h.  

 

Operátor sizeof lze použít také přímo ve spojení s primitivními hodnotovými datovými typy: 

 
sizeof(Typ) 

 

Když pracuje operátor sizeof s proměnnou, tak jsou závorky volitelné, ovšem v případě, že je 

sizeof spojen s datovým typem, pak již závorky není možné vynechat. Logickým úsudkem 

dojdeme k poznání, že poslední fragment zdrojového kódu jazyka C++/CLI můžeme níže 

uvedeným způsobem přepsat, a to aniž bychom jakkoliv narušili jeho původní funkcionalitu.  
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int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    char prom1 = 3; 

    int prom2 = 100; 

    long prom3 = 20000; 

    float prom4 = 0.9876f; 

    double prom5 = 1.0e-2; 

    Console::WriteLine("Alokační kapacita proměnné typu char "  

       "je {0} B.", sizeof(char)); 

    Console::WriteLine("Alokační kapacita proměnné typu int "  

       "je {0} B.", sizeof(int)); 

    Console::WriteLine("Alokační kapacita proměnné typu long "  

       "je {0} B.", sizeof(long)); 

    Console::WriteLine("Alokační kapacita proměnné typu " 

       "float je {0} B.", sizeof(float)); 

    Console::WriteLine("Alokační kapacita proměnné typu " 

       "double je {0} B.", sizeof(double)); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Je-li operátor sizeof zapsán společně s datovým typem, pak bychom měli přesněji říkat, že 

tento operátor zjišťuje rozsah dotyčného datového typu. Rozsah typu je však něco jiného než 

alokační kapacita proměnné. Ačkoliv v obou případech vrací operátor stejnou hodnotu, 

existuje zde jemný, ovšem podstatný, sémantický rozdíl. Proměnná je symbolické 

pojmenování několika paměťových buněk, jež formují její alokační prostor. U proměnných 

tedy má smysl mluvit o alokační kapacitě, poněvadž pokaždé, když je proměnná vytvořena, je 

jí (v závislosti na typu) přidělen určitý paměťový prostor. Datový typ jako takový není 

proměnnou, takže nemá kapacitu, nýbrž rozsah. Rozsah typu se standardně měří v bitech a 

sděluje, kolik bitů je potřebných pro vyjádření všech hodnot, jež může daný typ 

reprezentovat. Přijmeme-li tento dohovor, pak bude správnější, když program upravíme 

následovně:  

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    Console::WriteLine("Rozsah typu char je {0} b.",  

       8 * sizeof(char)); 

    Console::WriteLine("Rozsah typu int je {0} b.",  

       8 * sizeof(int)); 

    Console::WriteLine("Rozsah typu long je {0} b.",  

       8 * sizeof(long)); 

    Console::WriteLine("Rozsah typu float je {0} b.",  

       8 * sizeof(float)); 

    Console::WriteLine("Rozsah typu double je {0} b.",  

       8 * sizeof(double)); 
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    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

  

Všimněte si, že hodnotu, kterou nám poskytne operátor sizeof, musíme ještě pronásobit 

konstantou 8, abychom se dopracovali k rozsahu datového typu v bitech.  

 

Na závěr našeho prvního „rendez-vous“ s operátorem sizeof dodejme, že jeho pomocí je 

možné determinovat také alokační kapacitu instancí tříd, struktur a také polí.  

 

 

2.19 Operátory  
 

Přestože jsme se v uplynulých podkapitolách setkali s některými aritmetickými operátory 

jako je +, – či *, operátory mají v jazyce C++/CLI, a potažmo v celém oboru programování tak 

silnou pozici, že by byla naprostá chyba, kdybychom jim v naší publikaci nevěnovali 

samostatný celek. Již víte, že operátory jsou symboly, které vykonávají programové operace. 

Tak kupříkladu operátor + spočítává hodnoty, zatímco operátor * je násobí. Rovněž jsme si 

řekli, že hodnoty, s nimiž operátory pracují, reprezentují operandy. Výraz jsme pak 

definovali jako smysluplnou (z hlediska kompilátoru) posloupnost operandů a operátorů. 

V jazyce C++/CLI na vás čeká hned celá hromada operátorů. Abychom se ve všech těch 

operátorech lépe orientovali, rozdělíme je do homogenních skupin podle dvou 

elementárních klasifikačních kritérií. První kriterium je funkční: jeho užitím jsou operátory 

tříděny podle své funkce, tedy podle druhu programových operací, které uskutečňují. 

Z funkčního hlediska jsou v jazyce C++/CLI k dispozici tyto kategorie operátorů: 

 

1. Aritmetické operátory. 

2. Operátory pro inkrementaci a dekrementaci. 

3. Logické operátory. 

4. Relační operátory. 

5. Přiřazovací operátory. 

6. Bitové operátory. 

7. Operátory bitového posunu. 

8. Konverzní operátory. 

9. Speciální operátory. 
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Jak jistě uznáte, je to více než dostatečný počet operátorů. Upřímně řečeno, jazyky rodiny 

C/C++ byly, co se týče operátorů, velmi dobře vybaveny již od svých prvních dnů. Jazyk C 

obsahoval přibližně 40 operátorů, C++ pak o desítku víc. Operátorová výbava jazyka C++/CLI 

je ještě širší, neboť v tomto jazyce přibily další operátory (namátkou uveďme třeba operátor 

safe_cast<>, jenž se řadí ke konverzním operátorům).  

 

Na operátory ovšem nemusíme nahlížet pouze striktně ve vztahu k jejich funkci. Operátory 

totiž můžeme klasifikovat také podle počtu operandů, s nimiž pracují. Tak dostáváme 

mnohem užší, přesněji tříprvkovou, množinu operátorů přítomných v jazyce C++/CLI: 

 

1. Unární operátory. 

2. Binární operátory. 

3. Ternární operátory.  

 

Pokud operátor ke své práci vyžaduje pouze jeden operand (například jednu proměnnou), 

pak je to operátor unární. Označíme-li unární operátor symbolem  a operand symbolem O, 

pak jejich vzájemný vztah můžeme zapsat takto: 

 

O  

 

a v některých případech (u inkrementačních a dekrementačních operátorů) také takto: 

 

O  

 

Unární operátor je například aritmetický operátor – (minus), který slouží k získání opačné 

hodnoty proměnné. Jestli je v proměnné x uložena hodnota 3, pak unární operátor 

v přiřazovacím příkazu 

 
x = -x;  

 

způsobí, že se aktuální hodnota proměnné x změní na –3. Pokud je operátor – použit 

v uvedeném případě, nazývá se také unární minus. Adjektivum „unární“ je velice důležité, 

protože operátor – smí vystupovat také jako binární operátor. 

 

Binární operátor vyžaduje přítomnost dvou operandů. Většina operátorů jazyka C++/CLI se 

řadí k binárním. Platí to pro aritmetické, logické, relační a rovněž bitové operátory. 
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Pokračujme v zavedeném stylu, a označme operátor symbolem , zatímco pro operandy 

použijme označení O1 a O2. Za těchto okolností můžeme zapsat obecnou podobu využití 

kteréhokoliv binárního operátoru: 

 

O1  O2 

  

Budeme-li chtít vynásobit hodnoty dvou proměnných, použijeme binární aritmetický 

operátor * tak, jak jsme to již dělali. Aritmetický výraz, v němž se nachází binární operátor *, 

je implicitně vyhodnocován následovně: Nejprve se vyhodnotí levý operand (O1), poté se 

vyhodnotí pravý operand (O2) a nakonec se vypočte součin, který je finální hodnotou celého 

výrazu. Samozřejmě, takto nepracují pouze aritmetické operátory, ale také logické či relační 

operátory.  

 

Množina ternárních operátorů v jazyce C++/CLI je jednoprvková, přičemž obsahuje pouze 

operátor ?: (operátor je složen ze symbolu otazníku a dvojtečky, které jsou psány bez mezery 

za sebou). Operátor ?: nepatří mezi triviální operátory, protože slouží k testování 

podmínkového výrazu. Operátor si poradí s oboustrannou podmínkou a v tomto směru může 

plně nahradit rozhodovací příkaz if-else, který už znáte. Jako ternární operátor pracuje 

se třemi operandy. Zatím si uveďme obecnou podobu použití ternárního operátoru ?: 

 

O1 ? O2 : O3 

 

kde: 

 O1, O2, O3 jsou operandy, 

 ?: je ternární operátor. 

 

  

2.19.1 Aritmetické operátory 

 

Matematické operace patří k nejvíce vykonávaným úkonům v programování. Provádění 

základních aritmetických operací jako sčítání, odečítání, násobení a dělení, nám umožňují 

následující aritmetické operátory: 

 

 operátor pro sčítání +, 

 operátor pro odečítání – ,  

 operátor pro násobení *, 
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 operátor pro dělení /, 

 operátor zbytku po celočíselném dělení %.  

 

Se čtveřicí operátorů +, –, * a / jsme se již setkali, takže víte, jak pracují. Všechno jsou to 

vesměs binární operátory, které reflektují základní matematické operace prováděné 

s operandy. Jako praktické cvičení pro zopakování základních aritmetických operátorů si 

napíšeme program, který bude zobrazovat kalorickou hodnotu pokrmu. Inu, račte 

prostudovat následující fragment zdrojového kódu jazyka C++/CLI: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int bilkoviny, sacharidy, tuky; 

    Console::Write("Zadejte, kolik gramů bílkovin "  

       "obsahuje vaše jídlo: "); 

    bilkoviny = Convert::ToInt32(Console::ReadLine()); 

 

    Console::Write("Zadejte, kolik gramů sacharidů " 

       "obsahuje vaše jídlo: "); 

    sacharidy = Convert::ToInt32(Console::ReadLine()); 

 

    Console::Write("Zadejte, kolik gramů tuků " 

       "obsahuje vaše jídlo: "); 

    tuky = Convert::ToInt32(Console::ReadLine()); 

 

    int energetickyObsah = (bilkoviny * 4) +  

       (sacharidy * 4) + (tuky * 9); 

    float denniPodil = (float(energetickyObsah) / 2000) * 100; 

 

    Console::WriteLine("\nVaše jídlo obsahuje {0} kcal.",  

       energetickyObsah); 

    Console::WriteLine("Konzumací tohoto jídla jste pokryli " 

      " \n{0} % z vašeho optimálního \ndenního energetického " 

      "příjmu potravy.", denniPodil); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

  

Náš program si nejprve od uživatele vyžádá informace o jídle. Stěžejní je přitom množství (v 

gramech) spotřebovaných živin, jimiž jsou bílkoviny, sacharidy a tuky. K úschově těchto 

hodnot definujeme tři celočíselné proměnné, jejichž názvy jsme zvolili tak, aby vám 

napovídaly, k čemu slouží. Vstupní data, která obdržíme od uživatele, proženeme explicitní 

typovou konverzí, s níž nám pomůže metoda ToInt32 třídy Convert. V okamžiku, když víme, 
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kolik gramů bílkovin, sacharidů a tuků analyzované jídlo obsahuje, vypočteme jeho 

energetickou hodnotu v kcal (kilokaloriích).  

 

V každé správné příručce o racionálním stravování se dočtete, že 1 gram bílkovin obsahuje 4 

kcal energie, přesně jako 1 gram sacharidů. Naproti tomu, 1 gram tuků váže až 9 kilokalorií 

energie. Jak tedy vidíme, tuky jsou po energetické stránce více než dvakrát vydatnější než 

jiné druhy živin. Abychom dovedli uživatele informovat o kalorické náročnosti pokrmu, 

používáme následující matematický vzorec: 

 

      

 

kde: 

 

  je energetický obsah jídla. 

  je množství bílkovin v gramech.  

  je množství sacharidů v gramech. 

  je množství tuků v gramech. 

 

Náš program je důmyslný, neboť nejenomže uživateli poskytne informaci o energetické 

hodnotě jídla, ale také mu poví, jak se konzumace tohoto jídla odrazí na celodenním 

stravovacím režimu. Program předpokládá, že uživatel přijme během dne celkem 2000 kcal, 

což je průměrná hodnota, která platí spíše pro muže. Jestliže tuto knihu čtou zástupkyně 
něžnějšího pohlaví, pak je prosíme, aby si místo hodnoty 2000 kcal dosadily hodnotu 1700 

kcal.  

 

Podívejme se nyní na příkaz, v němž se odehrává výpočet procentuální kalorické vydatnosti 

jídla: 

 
float denniPodil = (float(energetickyObsah) / 2000) * 100; 

 

Možná vás při pohledu na pravou stranu přiřazovacího příkazu napadá jedna otázka: Proč 

explicitně přetypováváme hodnotu proměnné energetickyObsah? Nuže, je to proto, 

abychom dostali podíl v podobě desetinného čísla. Operátor / totiž uskutečňuje podíl svých 

operandů podle jejich datových typů. Co to znamená? Jednoduše to, že pokud jsou oba 

operandy celočíselné, pak operátor / uskuteční celočíselné dělení a výsledný podíl bude 

rovněž celým číslem. To se děje při diskrétních hodnotách (celočíselných konstantách), 

stejně tak jako u proměnných, jejichž typy mají celočíselný charakter. Kupříkladu ve výrazu 
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22 / 4 bude operátor / provádět celočíselné dělení, jehož výsledkem bude hodnota 5. Jestliže 

je ale jeden z operandů reálného datového typu (float, double nebo long double), pak se 

stane toto: 

 

 Typ druhého operandu bude převeden na reálný typ float, double nebo long 

double.  

 Operátor / bude realizovat reálné dělení, nikoliv celočíselné.  

 Výsledkem reálného dělení je reálný podíl, tedy podíl s desetinnou částí. Přesnost 

podílu je dána použitým datovým typem, přičemž platí, že typ double je schopen 

zabezpečit dvounásobnou přesnost při uchování reálné hodnoty.  

 

Jak vidíme z kódu, typem proměnné energetickyObsah je int a typem (ačkoliv implicitním) 

celočíselné konstanty 2000 je rovněž int. Jsou-li oba operandy typu int, operátor / provede 

celočíselné dělení. Bohužel, to není to, co bychom v této situaci chtěli. My potřebujeme 

zachovat desetinnou část, a proto explicitně převedeme hodnotu proměnné 

energetickyObsah z typu int na typ float (všimněte si, že uplatňujeme konverzi ve stylu 

jazyka C++). Tím pádem jeden operand (proměnnou energetickyObsah) povyšujeme na typ 

float, takže operátoru / nezůstává nic jiného, než převedení druhého operandu (konstanty 

2000) na typ float. V této chvíli jsou oba operandy reálnými hodnotami, tudíž i jejich podíl 

bude reálné číslo.  

 

O pátém operátoru % jsme dosud nemluvili. Teď hodláme tuto malinkou chybičku napravit. 

Nuže, operátor % je takzvaný modulo operátor, nebo také operátor zbytku po celočíselném 

dělení. Jedná se o binární operátor, jehož generickou ukázku použití bychom mohli 

formulovat následovně: 

 

O1 % O2  

 

Operátor pracuje tak, že vydělí levý operand pravým operandem, a poté nám nabídne zbytek, 

který po dělení zůstal. Na tomto místě je velice důležité zdůraznit, že operátor % provádí 

celočíselné dělení. Pokud jako operandy působí celá čísla, je všechno v nejlepším pořádku. 

Ovšem ve chvíli, kdybychom chtěli operátor modulo použít s proměnnými reálných datových 

typů (float, double), kompilátor by nás upozornil, že takové užití operátoru % není 

povoleno. A jakpakže operátor % pracuje? Velice jednoduše: po vyhodnocení obou operandů 

jsou tyto celočíselně vyděleny. Na základě hodnoty podílu vypočítá operátor % zbytek po 

dělení, a ten vzápětí poskytne jako svou návratovou hodnotu.  
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Více vám o funkci tohoto operátoru poví další výpis zdrojového kódu jazyka C++/CLI: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int x, y; 

    x = 10; 

    y = 3; 

    // Operátor % vrátí zbytek po celočíselném dělení 

    // proměnných x a y. 

    Console::WriteLine("Zbytek po dělení je {0}.", x % y); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Domníváme se, že pro vás nebude žádným překvapením, když na obrazovce spatříte 1 jako 

hodnotu zbytku po celočíselném dělení čísel 10 a 3 (10 / 3 = 3, zb. 1).   

 

Aritmetické operátory nám poslouží rovněž při vývoji medicínského softwaru, jenž nám 

pomůže stanovit ejekční frakci pacientova srdce. Pokud jste někdy absolvovali EKG 

vyšetření, pak vám lékař pomocí diagnostických nástrojů měřil i ejekční frakci srdce čili 

ukazatel, který říká, nakolik dobře si vaše srdce plní svou čerpací funkci. Přitom k určení 

ejekční frakce srdce použijeme následující matematický vzorec: 

 

 

kde: 

  je ejekční frakce srdce v procentuálním vyjádření. 

  je objem krve v levé srdeční komoře před kontrakcí srdečního svalu. 

  je objem krve v levé srdeční komoře po kontrakci srdečního svalu.  

 

Povězme, že v levé srdeční komoře se před kontrakcí srdečního svalu nachází 120 ml krve. 

Když se srdeční sval stáhne, vypudí z levé srdeční komory 70 ml krve. Po kontrakci 

srdečního svalu v levé srdeční komoře zůstane 50 ml krve. Jaká je ejekční frakce pacientova 

srdce? Po dosazení do všeobecného matematického vzorce získáváme: 
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Pacientovo srdce je v pořádku, když se procentuální hodnota ejekční frakce pohybuje 

v intervalu <55 %, 75 %>. V případě našeho imaginárního pacienta je ukazatel ejekční frakce 

přibližně 58 %, což znamená, že pacientovo srdce dosahuje spodní hranici normy pro ejekční 

frakci.  

 

Nyní se podívejme na praktickou algoritmizaci programu pro zjištění ejekční frakce 

pacientova srdce v jazyce C++/CLI: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int objemKrvePredKontrakci, objemKrvePoKontrakci; 

    float ejekcniFrakce; 

    Console::Write("Zadejte objem krve v levé srdeční " +  

        "komoře před kontrakcí srdečního svalu: "); 

    objemKrvePredKontrakci =  

        Convert::ToInt32(Console::ReadLine()); 

    Console::Write("Zadejte objem krve v levé srdeční " +  

        "komoře po kontrakci srdečního svalu: "); 

    objemKrvePoKontrakci = Convert::ToInt32(Console::ReadLine()); 

    ejekcniFrakce = (objemKrvePredKontrakci –  

        objemKrvePoKontrakci) / (float)objemKrvePredKontrakci *  

        100; 

    Console::WriteLine("Ejekční frakce srdce je " +  

        ejekcniFrakce.ToString("0.00") + " %."); 

    Console::Read(); 

    return 0; 

} 

 

Program nemá žádná kritická místa, jen si musíme uvědomit, že je nutné jeden operand 

v aritmetickém výrazu pro výpočet ejekční frakce explicitně přetypovat z celočíselného na 

reálný datový typ. Nutnost provedení explicitní typové konverze je dána požadavkem na 

reálné a nikoliv celočíselné dělení.  

 

 

2.19.2 Operátory pro inkrementaci a dekrementaci  

 

V programátorské terminologii je inkrementace aritmetická operace, která zvyšuje hodnotu 

proměnné o 1. Analogicky, dekrementace je aritmetická operace, jejímž smyslem je snížení 

hodnoty proměnné o 1. Jak tedy vidíme, inkrementace a dekrementace jsou dvě vzájemně se 

vylučující operace. V jazyce C++/CLI je operátor inkrementace reprezentován symbolem ++ 

(dva symboly + psány za sebou bez mezery), zatímco operátor dekrementace představuje 
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symbol -- (dva symboly – psány za sebou bez mezery). Operátory ++ a -- jsou unárními 

operátory, spolupracují proto s jedním operandem. Tímto operandem může být proměnná, 

prvek pole, nebo datový člen instance struktury. Inkrementační a dekrementační operátory 

mohou být aplikovány ve dvou variantách:  

 

1. Prefixový zápis inkrementačního, respektive dekrementačního operátoru: O. 

2. Postfixový zápis inkrementačního, respektive dekrementačního operátoru. O . 

 

Pokud je identifikátor proměnné x, pak zápis ++x znamená prefixovou notaci 

inkrementačního operátoru. Na druhou stranu, ve výrazu x++ jde o postfixovou 

inkrementaci proměnné. V obou případech je proměnná x inkrementována s tím, že k její 

aktuální hodnotě je připočtena 1. Pokud nám jde pouze o zvýšení nebo snížení hodnoty 

proměnné o 1, pak je jedno, zda použijeme prefixovou nebo postfixovou verzi 

inkrementačního, respektive dekrementačního operátoru.  

 

Příkaz  

 
++x; 

 

můžeme při zachování původní funkcionality substituovat příkazem 

 
x++; 

 

Toto jsou samostatné příkazy, jejichž smyslem je zvýšení hodnoty proměnné x o 1. Jelikož 

v příkazech se nenacházejí žádné další operátory, nejsou vykonávány žádné další operace. 

Bude dobré, když si zapamatujte, že za těchto podmínek je pouze na preferencích 

programátora, kterou verzi inkrementačního (dekrementačního) operátoru použije.  

 

Věnujme se nyní rozdílům, které plynou z užití prefixové a postfixové verze operátorů ++ a  

--. Tyto rozdíly vyplouvají na povrch tehdy, když je inkrementace pouze jednou 

z programových operací, které jsou v příkazech uskutečňovány. Uvažujme následující 

praktický příklad: 

 
int x = 2; 

int y = ++x; 

int z = x++;  
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V kódu vidíme definiční inicializaci celočíselné proměnné x, do níž během definice ukládáme 

2. Bezesporu zajímavé jsou druhý a třetí příkaz. Druhý příkaz představuje definiční 

inicializaci proměnné y. Jak bude překladač postupovat při zpracování tohoto příkazu? 

Vzhledem k tomu, že na pravé straně od přiřazovacího operátoru je zapsán výraz ++x, víme, 

že jde o prefixovou inkrementaci proměnné x. Když je užita prefixová verze operátoru ++, 

tak se nejprve provede inkrementace proměnné x a až poté je inicializována proměnná y. 

Řečeno jinak, do proměnné y je uložena už inkrementovaná hodnota proměnné x. 

Kdybychom po zpracování definiční inicializace proměnné y zobrazili obsahy proměnných x 

a y, zjistili bychom, že v proměnné x je uložena hodnota 3, stejně jako v proměnné y.  

 

Třetí příkaz provádí definiční inicializaci proměnné z. Zde ovšem nacházíme změnu, 

poněvadž místo prefixového inkrementačního operátoru je aplikována jeho postfixová verze. 

Chování překladače je v tomto programovém kontextu zcela jiné. Exaktní postup bude 

takovýto: nejprve překladač vezme aktuální hodnotu proměnné x (což je 3) a v následujícím 

kroku ji přiřadí do proměnné z. Jakmile bude přiřazovací operace hotova, překladač 

zabezpečí inkrementaci proměnné x. To znamená, že po provedení příkazu bude v proměnné 

z uložena hodnota 3 a v proměnné x se bude nacházet hodnota 4.  

  

 

2.19.3 Logické operátory 

 

Programovací jazyk C++/CLI definuje tři základní logické operátory:  

 

1. Operátor logické konjunkce &&. 

2. Operátor logické disjunkce ||. 

3. Operátor logické negace !.  

 

Operátory logické konjunkce a disjunkce jsou binární (spolupracují se dvěma operandy), 

avšak operátor logické negace je unární (spolupracuje s jedním operandem). Operátory && a 

|| realizují takzvané zkrácené vyhodnocování logických výrazů. Podstatu tohoto procesu 

bychom mohli shrnout takto: jestliže je logický operátor && nebo || schopen zjistit finální 

hodnotu logického výrazu již na základě vyhodnocení 1. operandu, není 2. operand 

vyhodnocován a testován. Konkrétněji to znamená toto: 

 

1. Situace u logického operátoru && je následující: Je-li hodnotou 1. operandu logická 

nepravda (false), 2. operand není vyhodnocován, nýbrž je okamžitě vypočtena 

finální hodnota logického výrazu, kterou je logická nepravda (false). Tento postup je 
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pochopitelný, neboť plyne z charakteru konjunkce jako logické operace. Víme, že 

hodnotou logického výrazu bude logická pravda (true) pouze tehdy, jsou-li oba 

operandy pravdivé. Když operátor && ví, že už 1. operand je nepravdivý, není 

smysluplné vyhodnocovat také 2. operand. Ať už je totiž hodnota 2. operandu 

jakákoliv, na finální hodnotě logického výrazu se nic nemění (tou bude samozřejmě 

logická nepravda).  

 

2. Situace u logického operátoru || je následující: Je-li hodnotou 1. operandu logická 

pravda (true), 2. operand není vyhodnocován, nýbrž je okamžitě vypočtena finální 

hodnota logického výrazu, kterou je logická pravda (true). Z charakteru disjunkce 

jako logické operace je zřejmé, že hodnotou logického výrazu bude logická pravda 

tehdy, je-li alespoň jeden operand pravdivý. To přesně znamená, že logický výraz 

bude vyhodnocen jako pravdivý, když bude pravdivý 1. operand, nebo 2. operand, 

anebo oba dva operandy současně.  

 

Operátor logické negace ! mění logickou hodnotu svého operandu z logické pravdy na 

logickou nepravdu, nebo opačně.  V tab. 2.9 uvádíme použití logických operátorů. 

 

Tab. 2.9: Použití logických operátorů  

p q p && q p | | q !p !q 

false false false false true true 

false true false true true false 

true false false true false true 

true true true true false false 
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2.19.4 Relační operátory 

 

Relační operátory analyzují existenci relace mezi svými operandy. Jazykovou specifikaci 

C++/CLI tvoří tyto relační operátory: 

 

Tab. 2.10: Přehled relačních operátorů 

Operátor Charakteristika operátoru 
Ukázka použití 

operátoru 

==  Operátor rovnosti. x == y 

!= Operátor nerovnosti. x != y 

< Operátor „menší než“. x < y 

> Operátor „větší než“. x > y 

<= Operátor „menší nebo rovný“. x <= y 

>= Operátor „větší nebo rovný“. x >= y 

 

Všechny relační operátory jsou binární. Podle toho, zda mezi operandy relačních výrazů 

existuje relace či nikoliv, vrací relační operátory logickou pravdu (true), nebo logickou 

nepravdu (false).  

 

Upozornění: Začínající programátoři a studenti programování si velice často 

pletou přiřazovací operátor (=) s relačním operátorem rovnosti (==). 

Považujeme za důležité poznamenat, že náhrada operátoru = operátorem == 

má zpravidla neželané praktické implikace a vede k chybnému, nebo 

přinejmenším k neočekávanému chování programu. Abychom věci uvedli na 

pravou míru, připájíme následující vysvětlení: Operátor = uskutečňuje přiřazení, tedy operaci 

uložení hodnoty do cílového datového objektu. Naproti tomu, operátor == testuje, zda existuje 

relace rovnosti mezi dvěma datovými objekty.    
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2.19.5 Přiřazovací operátory 

 

Se standardním přiřazovacím operátorem (=) jsme se již setkali, a proto víme, že jeho 

smyslem je přiřazení hodnoty do jisté datové entity. Jazyk C++/CLI nám ovšem dovoluje 

pracovat také se složenými přiřazovacími operátory. Složené přiřazovací operátory 

kombinují možnosti standardního přiřazovacího operátoru a jiných kategorií operátorů. 

S největší frekvencí se v praxi uplatňují složené přiřazovací operátory, které kombinují 

dovednosti standardního přiřazovacího operátoru a aritmetických operátorů (tab. 2.11).  

 

Tab. 2.11: Přehled složených přiřazovacích operátorů 

Operátor Charakteristika operátoru 
Ukázka použití 

operátoru 

+= 
Operátor realizuje sečtení 
operandů a přirazení součtu.  

x += y; 

–= 
Operátor realizuje rozdíl 
operandů a přiřazení rozdílu. 

x –= y; 

*= 
Operátor realizuje součin 
operandů a přiřazení součinu. 

x *= y; 

/= 
Operátor realizuje podíl 
operandů a přiřazení podílu. 

x /= y; 

%= 

Operátor realizuje výpočet 
zbytku po celočíselném dělení 
operandů a zabezpečuje jeho 
přiřazení.  

x %= y; 

 

Jakýkoliv příkaz, v němž se vyskytuje složený přiřazovací operátor, smíme přepsat příkazem, 

ve kterém se objevuje standardní přiřazovací operátor (tab. 2.12).  
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Tab. 2.12: Substituce složených přiřazovacích operátorů jednoduchým 
přiřazením 

Operátor 
Ukázka použití 

operátoru 
Ekvivalentní zápis 

+= x += y; x = x + y; 

–= x –= y; x = x – y; 

*= x *= y; x = x * y; 

/= x /= y; x = x / y; 

%= x %= y; x = x % y; 

 

 

2.19.6 Bitové operátory  

 

Zatímco logické operátory vykonávají logické operace na logických hodnotách svých 

operandů, bitové operátory se zabývají zpracováním bitových operací na jednotlivých bitech 

binárních hodnot operandů. V jazyce C++/CLI existují čtyři bitové operátory, které 

znázorňuje tab. 2.13.  

 

Tab. 2.13: Přehled bitových operátorů 

Operátor Charakteristika operátoru 
Ukázka použití 

operátoru 

& 
Operátor uskutečňuje bitovou 
konjunkci (bitovou operaci AND). 

x & y 

| 
Operátor uskutečňuje bitovou 
disjunkci (bitovou operaci OR). 

x | y 

^ 
Operátor uskutečňuje bitovou 
nonekvivalenci (bitovou operaci XOR). 

x ^ y 
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Tab. 2.13: Přehled bitových operátorů (pokračování) 

Operátor Charakteristika operátoru 
Ukázka použití 

operátoru 

~ 
Operátor uskutečňuje bitový doplněk 
(bitovou operaci NOT). 

~x, ~y 

 

Pomocí bitových operátorů smíme realizovat bitovou konjunkci (bitový součin), bitovou 

disjunkci (bitový součet), bitovou nonekvivalenci (exkluzivní bitový součet) a bitový doplněk 

(bitovou negaci). Operátory bitové konjunkce, disjunkce a nonekvivalence jsou binárními 

operátory. Operátor bitového doplňku je unárním operátorem.  

 

Jako operandy bitových operátorů smí vystupovat hodnoty integrálních datových typů char, 

short, int a long (se znaménkem i bez něj). 

 

Práci bitových operátorů si předvedeme na praktickém experimentu s operátorem bitové 

konjunkce. Předpokládejme, že máme takovýto fragment zdrojového kódu jazyka C++/CLI: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int a = 3; 

    int b = 2; 

    int bin = a & b; 

    Console::WriteLine(bin); 

    return 0; 

}  

 

Když program přeložíme a spustíme, na výstupu obdržíme výsledek 2. Pojďme se podívat, 

jak program k tomuto výsledku dospěl. Práci bitového operátoru & budeme sledovat 

v následujících krocích: 

 

1. Nejprve jsou oba operandy (hodnoty proměnných a a b) převedeny do své binární 

podoby. Tedy (3)10 = (11)2 a (2)10 = (10)2. 

 

2. Operátor & začne porovnávat bity obou operandů, které stojí na stejných pozicích.  
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3. Jestliže mají oba testované bity hodnotu 1 (jednotkový bit), operátor & vrací 

hodnotu 1. Pokud mají testované bity rozdílné hodnoty, operátor & vrací hodnotu 0 

(nulový bit). 

 

4. Finální hodnota bitového výrazu bude mít podobu bitové posloupnosti 10, což 

odpovídá hodnotě 2 v desítkové soustavě.  

 

Praktické implikace, plynoucí z užití bitových operátorů ve spojení se dvěma testovacími 

operandy, můžete pozorovat v tab. 2.14.  

 

Tab. 2.14: Aplikace bitových operátorů na testovací operandy 

p q p & q p | q p ^ q ~p ~q 

0 0 0 0 0 1 1 

0 1 0 1 1 1 0 

1 0 0 1 1 0 1 

1 1 1 1 0 0 0 

 

 

2.19.7 Operátory bitového posunu 

 

Poslední kategorie operátorů, kterou si představíme, je tvořena dvěma operátory pro 

realizaci bitového posunu. Jelikož operátory bitového posunu jsou bitovými operátory, je 

jasné, že předepsaný posun bitů budou provádět na operandech integrálních datových typů. 

Operátory bitového posunu jsou dva: 

 

 Operátor bitového posunu doleva <<. 

 Operátor bitového posunu doprava >>. 
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Oba operátory jsou binární, přičemž jejich generické aplikace jsou následující: 

 

O << PB 

O >> PB 

 

kde: 

 

 O je operand, jehož bity budou posouvány. 

 PB je hodnota udávající počet bitů k posunutí. 

 

Operátor << posouvá PB bitů směrem doleva a operátor >> posouvá PB bitů směrem doprava. 

 

Pracovní modely obou operátorů si vysvětlíme na praktických příkladech.  

 

1. příklad je takovýto: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int m = 20; 

    int n = m << 2; 

    Console::WriteLine(n); 

    return 0; 

} 

 

Provedeme-li základní analýzu programu, zjistíme, že operátor << je aplikován v bitovém 

výrazu, jehož smyslem má být posunutí všech bitů operandu (hodnoty proměnné m) o 2 

pozice směrem doleva. Jak budeme postupovat? Výpočet odstartujeme převodem hodnoty 

20 do binární soustavy, na což zjistíme, že (20)10 = (10100)2. Všechny bity v binární hodnotě 

10100 posuneme o 2 pozice doleva. Když tak uděláme, zjistíme, že posunutí hodnot nám 

vytvořilo prázdný prostor o velikosti 2 binárních hodnot. Tyto prázdné pozice zaplníme 

binárními nulami. Poté finální binární hodnotu přečteme zleva doprava, čímž dospějeme 

k této bitové posloupnosti: 1010000. Převodem finální bitové hodnoty do desítkové soustavy 

shledáme, že (1010000)2 = (80)10. Můžeme konstatovat, že proměnná n bude inicializována 

celočíselnou hodnotou 80.  
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Tip: Ve všeobecnosti platí následující vztah: 

 

H << n = H * 2
n
 

 

kde:  

 

 H je zdrojová hodnota, na níž bude aplikována operace bitového posunu. 

 n je počet bitů k posunutí. 

 

Méně formálně, když posuneme bity hodnoty H o n pozic směrem doleva, má tato operace 

v aritmetice stejný význam jako vynásobení hodnoty H n-tou mocninou čísla 2. V našem 

konkrétním případě platí 20 << 2 = 20 * 2
2
, z čehož zřetelně vyplývá finální hodnota 80 (20 * 4).  

 

2. příklad má následující znění: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int m = 20; 

    int n = m >> 2; 

    Console::WriteLine(n); 

    return 0; 

} 

 

Zde je naší intencí posunout bity operandu (hodnoty proměnné m) o 2 pozice směrem 

doprava. Počáteční etapy bitového posunu doprava jsou stejné jako u posunu bitů doleva. 

Získáme binární hodnotu a všechny její bity budeme posouvat o 2 pozice doprava. Bity, které 

napravo přesahují, odstraníme. Do volných pozic, jež se nám vytvořily nalevo, umístíme 

nulové bity, pokud pracujeme s neznaménkovou binární hodnotou, anebo jednotkové bity, 

jestliže pracujeme se znaménkovou binární hodnotou. V našem příkladě získáme finální 

bitovou hodnotu 00101, která je ekvivalentem čísla 5 v desítkové soustavě.  

 

Tip:  Ve všeobecnosti platí následující vztah: 

 

H >> n = H / 2
n
 

 

kde:  

 

 H je zdrojová hodnota, na níž bude aplikována operace bitového posunu. 

 n je počet bitů k posunutí. 
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Posunout bity binární hodnoty o 2 pozice doprava má stejné důsledky jako vydělit tuto hodnotu 

číslem 2
n
. V našem příkladě: 20 >> 2 = 20 / 2

2
, což je 5.  

 

 

2.20 Priorita a asociativita operátorů 
 

Všechny operátory jazyka C++/CLI mají svou prioritu. Priorita říká, v jakém pořadí budou 

realizovány programové operace, které jsou předepsané jednotlivými operátory. Kdyby 

nebyla stanovena přesná prioritní pravidla, tak by kompilátor nedovedl správně 

vyhodnocovat programové výrazy.  

 

Kupříkladu výraz a * b – c bude kompilátor vyhodnocovat jako (a * b) – c, poněvadž ze 

zapsaných aritmetických operátorů má operátor součinu (*) vyšší prioritu než operátor 

rozdílu (–). Jistě, zmíněný aritmetický výraz je triviální, neboť nám dovoluje přímo aplikovat 

pravidla, která známe z matematiky. Ovšem věděli bychom, jak postupovat, kdyby bylo znění 

výrazu takovéto: a * b % c? Modulo, neboli operátor po celočíselném dělení (%) vypočte 

zbytek po celočíselném dělení svých operandů, a ten vrátí v podobě své návratové hodnoty.  

Otázkou ale zůstává, zda bude překladač vyhodnocovat výraz a * b % c jako (a * b) % c, 

anebo jako a * (b % c). Za předpokladu, že je výraz zapsán korektně, tak kompilátor musí 

vždy vědět, jak určit jeho hodnotu. A to i za těch okolností, když se bude potýkat s vpravdě 

komplikovanými výrazy.  

 

Kompilátor se při své práci nejprve řídí prioritou operátorů. Podle priority smíme operátory 

jazyka C++/CLI kategorizovat do homogenních prioritních tříd, přičemž v každé prioritní 

třídě se nacházejí operátory se stejnou prioritou. Například binární aritmetické operátory *, 

/ a % sdílejí stejnou prioritní třídu (označme ji pro lepší orientaci identifikátorem PT1), což 

znamená, že disponují totožnou prioritou. Další binární aritmetické operátory + a – jsou 

umístěny v jiné prioritní třídě (PT2), a opět sdílejí stejnou prioritu.  

 

Prioritní třídy vytvářejí komplexní hierarchii. Přitom platí, že priorita operátorů patřících do 

jednotlivých prioritních tříd klesá ve směru odshora dolů. Omezíme-li se na prioritní třídy 

PT1 a PT2, pak můžeme konstatovat, že prioritní třída PT1 disponuje v celkové hierarchii 

vyšší prioritou než prioritní třída PT2. Z toho samozřejmě plyne, že binární aritmetické 

operátory *, / a % mají přednost před operátory + a –. Hierarchii prioritních tříd vybraných 

operátorů jazyka C++/CLI uvádíme v tab. 2.15. 
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Tab. 2.15: Hierarchie prioritních tříd vybraných operátorů jazyka C++/CLI 

Prioritní třída Operátory Asociativita 

1. () [] -> .  zleva doprava ( ) 

2. ! ~ ++   +  * & (Typ) sizeof  zprava doleva ( ) 

3. * / %  zleva doprava ( ) 

4. +  zleva doprava ( ) 

5. << >>  zleva doprava ( ) 

6. < <= > >=  zleva doprava ( ) 

7. == !=  zleva doprava ( ) 

8. &  zleva doprava ( ) 

9. ^  zleva doprava ( ) 

10. |  zleva doprava ( ) 

11. &&  zleva doprava ( ) 

12. ||  zleva doprava ( ) 

13. ?:  zprava doleva ( ) 

14. = += = *= /= %= &= ^= |= <<= >>=  zprava doleva ( ) 

15. ,  zleva doprava ( ) 

 

Někdy se stává, že prioritní pravidla pro jednoznačné vyhodnocení výrazů nestačí. To se děje 

tehdy, sejdou-li se v jednom výrazu (nebo podvýrazu) operátory se stejnou prioritou (čili 

operátory z totožné prioritní třídy). Jak vidíme, v tomto kontextu jsou kompilátoru pravidla 

pro stanovení priority k ničemu, neboť pomocí nich nedovede přijmout kvalifikované 
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rozhodnutí. Proto potřebujeme další mechanizmus, jenž bude schopen vzniklou 

nejednoznačnost odstranit. Tento mechanizmus formují asociativní pravidla, která nařizují, 

v jakém pořadí budou prováděny operace předepsané operátory se stejnou prioritou.  

 

Asociativita je vlastnost operátorů, podle níž ví kompilátor určit, zda se operátor váže (čili 

asociuje) s levým nebo pravým operandem. Pořadí dané asociativitou operátorů bude vždy 

dáno dvěma směry: buď zleva doprava, anebo zprava doleva. Pro lepší názornost použijeme 

směrové šipky:  pro operátory asociativní zleva doprava a  pro operátory asociativní 

zprava doleva. Tak třeba všechny aritmetické operátory, které jsme uvedli výše, jsou 

asociativní zleva doprava ( ). Vraťme se nyní k vyhodnocení výrazu a * b % c. Vzhledem 

k tomu, že operátory * a % mají stejnou prioritu, musí si kompilátor pomoci jejich 

asociativitou. Ta má orientaci , což znamená, že výraz bude vyhodnocen jako (a * b) % c. 

Pokud předpokládáme následující inicializaci proměnných: a = 50, b = 2 a c = 4, tak 

hodnotou výrazu bude 0 (100 % 4 = 0).  

 

Přirozeně, ne všechny operátory jsou asociativní , nemálo z nich má přesně opačnou 

asociativitu. Jedním z takových operátorů je nám velice dobře známý přiřazovací operátor 

(=). Asociativitu operátoru = jsme objevili již dávno a implicitně jsme s ní pracovali, aniž 

bychom ji nazvali příslušným odborným termínem. Jednoduše, v příkazu P = V;, kde P je 

proměnná zvoleného datového typu a V je výraz, bude vždy nejprve vyhodnocen výraz V, a 

až poté bude hodnota výrazu V přiřazena do proměnné P. Podotkněme, že v závislosti na 

datovém typu proměnné a datovém typu hodnoty výrazu, mohou (ovšem nemusí) být 

zpracovány implicitní typové konverze, jejichž smyslem je odstranění potenciální 

nekompatibility datových typů entit po obou stranách přiřazovacího operátoru. Rozvineme-

li úvahy o asociativitě operátoru =, pak okamžitě vyřešíme i otázku vícenásobného přiřazení. 

Příkaz m = n = o = p; bude vyhodnocen jako m = (n = (o = p));.  

 

Tip: Pokud si nejsme jisti, jakou prioritu a asociativitu mají operátory 

v zapsaném výrazu, můžeme si pomoci uzávorkováním těch částí výrazu (čili 

podvýrazů), které mají být provedeny před ostatními. Vložíme-li podvýraz do 

závorek, zvyšujeme preferenci jeho zpracování. S prioritou tak ovlivňujeme 

rovněž asociativitu operátorů. Jenom prosím nezapomínejte na skutečnost, že 

v kterémkoliv výrazu musí být sudý počet závorek.  

 

Není žádných pochyb o tom, že priorita a asociativita operátorů stanovují exaktní pravidla 

pro realizaci programových operací daných aplikovanými operátory. Nicméně musíme 
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dodat, že to nemusí vždy implikovat rovněž pořadí, v jakém jsou vyhodnocovány jednotlivé 

operandy. 

 

Poznámka: Výjimku tvoří operátory && (operátor logické konjunkce), || (operátor 

logické disjunkce), ?: (ternární operátor) a , (operátor čárka, respektive operátor 

postupného vyhodnocování). Z výjimečných operátorů se budeme v tuto chvíli 

věnovat pouze prvním dvěma: && a ||. Oba logické operátory realizují zkrácené 

vyhodnocování logických výrazů, takže je nezbytně nutné, aby byl jako první 

vždy vyhodnocen levý (první) operand.  

 

Ve výrazu a * b však může být nejprve vyhodnocen operand a následován operandem b, 

ovšem stejně tak to může být i opačně. Přesné pořadí vyhodnocování operandů je 

v kompetenci kompilátoru. Ten se obvykle řídí optimalizačními kritérií, tedy snahou o co 

možná nejefektivnější provádění strojového kódu. Skutečnost, že pořadí vyhodnocení 

operandů ve výrazech není pevně dáno, reflektuje následující fragment zdrojového kódu 

jazyka C++/CLI: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int x = 5; 

    int y = (--x) * (--x); 

    Console::Write(y);     

    return 0; 

} 

 

Předem vás prosíme, abyste takovýto zdrojový kód nikdy nepsali. Představený výpis je spíše 

ukázkou praktik, jimž bychom se měli vyvarovat. Kritické místo je definiční inicializace 

proměnné y a přesněji pak styl, jakým kompilátor vyhodnotí inicializační výraz: 

 

 (––x) * (––x) 

 

Spustíme-li program na kompilátorech Microsoft Visual C++ 2008 Express a Borland Turbo 

C++ 2006 Explorer, získáme výsledek 9. To nás přivádí k myšlence, že hodnota proměnné x 

je dvakrát dekrementována předtím, než je užita v multiplikativní operaci. Na druhou stranu, 

překladač Intel C++ Compiler 9.0 hlásí výstup 12, čímž dává najevo, že jeho průběh 

vyhodnocení je jiný.  

 

 



Základní výukový kurz algoritmizace a programování v jazyce C++/CLI 

295 

 

2.21 Rozhodovací příkazy 
 

S rozhodovacími problémy se v běžném životě setkáváme velice často. Přijetí jistého 

rozhodnutí se odvíjí od charakteru rozhodovacího problému, vstupních dat a potenciálních 

alternativ, jimiž se může naše rozhodování ubírat. Proces rozhodování lze graficky znázornit 

pomocí rozhodovacího stromu. Na obr. 2.30 je znázorněn vývojový diagram s rozhodovacím 

stromem, který řeší rozhodování o koupi nového auta.  
 

Programovací jazyk C++/CLI obsahuje několik rozhodovacích příkazů, jejichž pomocí mohou 

programátoři realizovat větvení toku programu. Jde o následující příkazy: 

 

 Příkaz if pro realizaci jednocestného rozhodování. 

 Příkaz if-else pro realizaci dvojcestného rozhodování.  

 Příkaz if-else if… pro realizaci vícecestného rozhodování. 

 Příkaz if-else if-else pro realizaci vícecestného rozhodování. 

 Příkaz switch pro realizaci vícecestného rozhodování. 

 Ternární operátor ?: pro realizaci dvojcestného rozhodování. 

 

Všechny zmíněné příkazy budeme v následujícím textu blíže charakterizovat.  

 

 

2.21.1 Rozhodovací příkaz if 

 

Příkaz if umožňuje větvení toku programu podle jednostranné podmínky. Jeho generický 

model vypadá takto: 

 
if(PV) 

    P1; 

– nebo – 

 
if(PV) 

{ 

    P1; P2; ... Pn; 

} 
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kde:  

 PV je podmínkový výraz, jehož hodnotou bude buď logická pravda (true), anebo 

logická nepravda (false). 

 P1, P2, … Pn jsou příkazy jazyka C++/CLI, jež budou zpracovány pokaždé, když bude 

hodnotou PV logická pravda. 

 

 
Obr. 2.30: Vývojový diagram rozhodovacího stromu řešící  

rozhodování o zakoupení nového auta 

 

Rozhodování pomocí příkazu if se uskutečňuje takto: 

 

1. Vyhodnotí se PV.  

 

2. Jestliže je hodnotou PV logická pravda, tak se zpracují příkazy umístěné v těle větve 

if. Pokud je v těle větve if situován právě jeden příkaz, není nutno explicitně 

vyznačovat její tělo pomocí složených závorek. Naopak, nacházejí-li se v těle větve if 

alespoň dva příkazy, musí být její tělo explicitně vyznačeno složenými závorkami. 
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3. Jestliže je hodnotou PV logická nepravda, tak rozhodování končí. Dochází k opuštění 

rozhodovacího příkazu if a ke zpracování nejbližšího možného příkazu, jenž 

následuje za rozhodovacím příkazem if.  

 

Vizualizaci jednocestného rozhodování pomocí příkazu if můžete vidět na obr. 2.31. 

 

Jednocestné rozhodování nám sdělí, zda přirozené číslo, které zadal uživatel na vstupu, je 

sudé: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int cislo; 

    Console::Write("Zadejte přirozené číslo: "); 

    cislo = Convert::ToInt32(Console::ReadLine()); 

    if(cislo % 2 == 0) 

        Console::WriteLine("Zadali jste sudé číslo."); 

    return 0; 

} 

 

Tento program nemá žádná kritická místa, jenom si musíme uvědomit, že sudé přirozené 

číslo je každé číslo, jehož zbytek po dělení dvojkou je nulový.  

 

 
Obr. 2.31: Příkaz if a jednocestné rozhodování 
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2.21.2 Rozhodovací příkaz if-else   

 

Rozhodovací příkaz if-else uskutečňuje řízení roku programu podle oboustranné podmínky. 

Jeho generický model je následující: 

 
if(PV) 

    P1; 

else 

    P2; 

 

– nebo – 

 
if(PV) 

{ 

    P1; P2; ... Pn; 

} 

else 

{ 

    R1; R2; ... Rn; 

} 

 

kde:  

 PV je výraz, jehož logickou hodnotu lze určit.  

 P1, P2, … Pn jsou příkazy, které budou provedeny tehdy, bude-li hodnotou PV logická 

pravda.  

 R1, R2, … Rn jsou příkazy, jež budou zpracovány v případě, když bude hodnotou PV 

logická nepravda. 

 

Rozhodování pomocí příkazu if-else probíhá takto: 

 

1. Vyhodnotí se výraz PV. 

 

2. Je-li hodnotou PV logická pravda, provedou se všechny příkazy v těle větve if. Po 

zpracování všech příkazů rozhodování končí. To znamená, že exekuce programu 

pokračuje dalším příkazem, jenž následuje za rozhodovacím příkazem if-else.  

 



Základní výukový kurz algoritmizace a programování v jazyce C++/CLI 

299 

 

3. Je-li hodnotou PV logická nepravda, vykonají se všechny příkazy ve větve else. 

Jakmile se provede i poslední příkaz této větve, rozhodování končí a běh programu 

pokračuje zpracováním nejbližšího příkazu.   

 

Vývojový diagram demonstrující dvojcestné rozhodování pomocí příkazu if-else uvádíme na 

obr. 2.32. 

 

 
Obr. 2.32: Příkaz if-else a dvojcestné rozhodování 

 

Dvojcestné rozhodování nám poslouží kupříkladu při házení virtuální hrací kostkou: 

 
#include "stdafx.h" 

#include <cstdlib> 

#include <ctime> 

 

using namespace System; 

 

int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int kostka; 

    srand((unsigned int)time(0)); 

    kostka = rand() % 6 + 1; 

    Console::WriteLine("Na kostce padlo cislo " + kostka + "."); 

    if(kostka == 6) 

    { 

        Console::WriteLine("Mate stesti, padla sestka."); 

    } 
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    else 

    { 

        Console::WriteLine("Bohuzel, sestka nepadla."); 

    } 

    return 0; 

} 

 

Komentář k zdrojovému kódu: Házení virtuální hrací kostkou je ve skutečnosti simulací 

generování pseudonáhodných celých čísel z intervalu <1, 6>. Generovaná čísla jsou 

pseudonáhodná (nikoliv skutečně náhodná), protože jejich distribuci lze z hlediska statistiky 

považovat za dostatečně stochastickou. Pseudonáhodná čísla nám na požádání poskytne 

generátor pseudonáhodných čísel, jejž musíme před získáním prvního pseudonáhodného 

čísla náležitě inicializovat. To se děje voláním funkce srand. Jelikož budeme chtít při každém 

spuštění programu získat jiné pseudonáhodné číslo, rozhodli jsme se inicializovat generátor 

pseudonáhodných čísel startovní hodnotou, jež odpovídá aktuálnímu systémovému času. 

Tento čas nám poskytne funkce time, kterou zavoláme s nulovým argumentem.  Je-li 

generátor pseudonáhodných čísel řádně inicializován, můžeme na něj směrovat požadavky 

na generování pseudonáhodných čísel. Na syntaktické úrovni je požadavek „prosím si jedno 

pseudonáhodné číslo“ vyjádřen voláním funkce rand. Jak si můžete všimnout, tato funkce je 

bezparametrická, čili za jejím identifikátorem se nacházejí prázdné kulaté závorky.  

 

Upozornění: Když zavoláme funkci rand ve tvaru rand(), získáme 

pseudonáhodné číslo z intervalu <0, RAND_MAX>, kde RAND_MAX je 

symbolická konstanta, jejíž hodnota je 2
15

 – 1 (32767). Přestože víme, že 

obdržíme pseudonáhodné číslo z intervalu <0, 32767>, nedovedeme 

predikovat, jaké číslo to doopravdy bude. Možná 3, 57, 116, anebo snad 

12001? Jak vidíme, možností je ohromný počet, ovšem pro potřeby naší praktické ukázky budeme 

chtít pouze pseudonáhodná čísla z intervalu <1, 6>. Otázkou je, jak se k nim dopracujeme. 

V programování existuje několik postupů řešení nastíněného problému, my se seznámíme 

s řešením, jež upotřebuje operátor %. Když na návratovou hodnotu funkce rand aplikujeme 

operátor % ve výrazu rand() % x, získáme z původně vygenerovaného pseudonáhodného celého 

čísla číslo z intervalu <0, x – 1>. Konkrétně hodnotou výrazu rand() % 6 bude číslo z intervalu <0, 

5>. I když jsme udělali pozoruhodný krok kupředu, stále nejsme u konce, poněvadž naší intencí je 

číslo z intervalu <1, 6> a ne <0, 5>. Proto k číslu připočítáváme 1, čímž dosahujeme vytýčený cíl. 

Zbytek zdrojového kódu je již přirozený: v rozhodovacím příkazu if-else testujeme, zda padla 

šestka či nikoliv. Jestliže ano, blahopřejeme uživateli k úspěšnému pokusu.   

 

 

 



Základní výukový kurz algoritmizace a programování v jazyce C++/CLI 

301 

 

Tip: Z akademických zkušeností plyne, že studenti najdou v problematice 

generování a následného zpracování pseudonáhodných celých čísel zalíbení. 

Proto připojujeme jednu fintu, jak získat pseudonáhodné číslo z předem daného 

intervalu:  

 

int nahodneCislo = rand() % (b – a + 1) + a; 

 

V proměnné nahodneCislo bude uloženo číslo z intervalu <a, b>.     

 

 

2.21.3 Rozhodovací příkaz if-else if… 

 

Příkaz if-else if… uskutečňuje vícecestné rozhodování. Jeho generický model vypadá takhle: 

 
if(PV1) 

{ 

    P1; P2; ... Pn; 

} 

else if(PV2) 

{ 

    R1; R2; ... Rn; 

} 

else if(PV3) 

{ 

    S1; S2; ... Sn; 

} 

 

kde: 

 PV1, PV2, PV3 jsou výrazy s logickými hodnotami. 

 P1, P2, … Pn jsou příkazy, jež budou zpracovány, když bude hodnotou PV1 logická 

pravda. 

 R1, R2, …, Rn jsou příkazy, které budou zpracovány, když hodnotou PV1 bude logická 

nepravda a hodnotou PV2 bude logická pravda. 

 S1, S2, … Sn jsou příkazy, které budou zpracovány, když hodnotou výrazů PV1 a PV2 

bude logická nepravda a hodnotou výrazu PV3 bude logická pravda.  
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Rozhodování v příkazu if-else if… se provádí takto: 

 

1. Vyhodnotí se výraz PV1. Je-li jeho hodnotou logická pravda, provedou se všechny 

příkazy v těle větve if. Poté rozhodování končí a běh programu pokračuje 

zpracováním dalšího příkazu za rozhodovacím příkazem.  

 

2. Je-li hodnotou PV1 logická nepravda, řízení se přesouvá na 1. větev else if a testuje se 

PV2. Pokud je hodnotou PV2 logická pravda, vykonají se příkazy v těle 1. větve else if. 

Vzápětí dochází k opuštění rozhodovacího příkazu. 

 

3. Jestliže je hodnotou PV2 logická nepravda, rozhodování se přesouvá na 2. větev else 

if a dochází k testování PV3. V případě, že je hodnotou PV3 logická pravda, všechny 

příkazy v těle 2. větve else if budou podrobeny exekuci. Poté rozhodování končí. 

 

4. Je-li hodnotou PV3 logická nepravda, rozhodování končí. Dochází k opuštění 

rozhodovacího příkazu if-else if…, přičemž zpracován bude nejbližší možný 

programový příkaz.  

 

Grafickou ilustraci vícecestného rozhodování v příkazu if-else if… přibližuje obr. 2.33. 

 

 

2.21.4 Rozhodovací příkaz if-else if-else 

 

Rozdovací příkaz if-else if-else provádí vícecestné rozhodování, přičemž jeho generický 

model vypadá následovně: 

 
if(PV1) 

{ 

    P1; P2; ... Pn; 

} 

else if(PV2) 

{ 

    R1; R2; ... Rn; 

} 

else  

{ 

    S1; S2; ... Sn; 

} 
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Obr. 2.33: Rozhodovací příkaz if-else if… a vícecestné rozhodování 

 

kde: 

 PV1 a PV2 jsou výrazy s logickými hodnotami. 

 P1, P2, … Pn jsou příkazy, jež budou zpracovány, když hodnotou PV1 bude logická 

pravda. 

 R1, R2, … Rn jsou příkazy, které budou zpracovány, když hodnotou PV1 bude logická 

nepravda a hodnotou PV2 bude logická pravda. 

 S1, S2, … Sn jsou příkazy, které budou zpracovány, když hodnotou výrazů PV1 a PV2 

bude logická nepravda.  
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Rozhodování v příkazu if-else if-else se uskutečňuje podle tohoto postupu: 

 

1. Vyhodnotí se výraz PV1. Je-li jeho hodnotou logická pravda, provedou se všechny 

příkazy v těle větve if. Poté rozhodování končí a běh programu pokračuje 

zpracováním dalšího příkazu za rozhodovacím příkazem.  

 

2. Je-li hodnotou PV1 logická nepravda, řízení se přesouvá na větev else if a testuje se 

PV2. Pokud je hodnotou PV2 logická pravda, vykonají se příkazy v těle větve else if. 

Vzápětí dochází k opuštění rozhodovacího příkazu. 

 

3. Jestliže je hodnotou PV2 logická nepravda, rozhodování se přesouvá na větev else a 

dochází ke zpracování všech příkazů, které jsou situovány v těle této větve. Jakmile 

se tak stane, rozhodování končí. 

 

Rozhodovací příkaz if-else if-else vykonává v navržené podobě třícestné rozhodování. V této 

souvislosti považujeme za vhodné zmínit jednu důležitou věc: zatímco počet větví else-if 

není v těle jakéhokoliv rozhodovacího výrazu prakticky omezen, každý rozhodovací příkaz 

obsahuje právě jednu větev if a právě jednu větev else. Přítomnost větve if je povinná 

(poněvadž tato větev tvoří podstatu rozhodovacího příkazu), ovšem zařazení větve else je 

pouze volitelné. V celém procesu rozhodování ošetřuje větev else „všechny ostatní případy“, 

jež nemohly být ošetřeny větvou if a množinou větví else-if. Vzhledem k tomuto faktu je 

zřejmé, proč není s větví else asociován žádný rozhodovací výraz.   

 

Vizualizaci procesu vícecestného rozhodování pomocí příkazu if-else-if-else ukazuje obr. 

2.34.  
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Obr. 2.34: Rozhodovací příkaz if-else if-else a vícecestné rozhodování 

 

 

2.21.5 Rozhodovací příkazy: praktické cvičení 

 

Uvažujme tuto modelovou situaci: Automobil jede po cestě, když se v jisté vzdálenosti od něj 

objeví chodec. Cílem našeho dalšího praktického cvičení je zjistit, zda mezi dopravním 

prostředkem a člověkem dojde ke kolizi, či nikoliv. Budeme přitom postupovat následovně: 

 

1. Celkovou vzdálenost, která dělí automobil od chodce, označíme identifikátorem SC. 

Dodejme, že celková vzdálenost je dána dráhou, která dělí automobil a chodce v čase 

t0, čili v čase, kdy auto jede počáteční rychlostí v0, a řidič spatří chodce na cestě před 

sebou. 

 

2. Při analýze pohybu automobilu rozdělíme celou dráhu na dvě menší dráhy: jedna 

z nich bude reakční dráha (SR) a druhá bude brzdná dráha (SB). Reakční dráha je 

dráha, kterou automobil urazí během reakčního času (tR), tedy času, který je 
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vymezen časovým intervalem, na jehož konci si řidič automobilu uvědomí, že 

v zájmu zabránění kolize s objektem na cestě má sešlápnout brzdový pedál a snížit 

tak rychlost auta. Brzdná dráha je pak dráha, která je nutná k úplnému zastavení 

auta. Jelikož počítáme s úplným zabrzděním, konečná rychlost automobilu (vF) bude 

nulová.  

 

3. Problém detekce kolize má fyzikální charakter, přičemž pro jeho vyřešení využijeme 

několik matematických vztahů z mechaniky, jakožto jedné z disciplin moderní 

fyziky. Je zřejmé, že ke kolizi nedojde v případě, když SR + SB < SC. Protože reakční 

dráhu ujede automobil v počáteční rychlosti v0, můžeme ji vypočítat takto:  

 

 

 

Výpočet brzdné dráhy je o něco komplikovanější, neboť v něm musíme uvažovat se 

zpomalením automobilu v důsledku aktivace brzdných mechanizmů. Všeobecný vzorec pro 

výpočet brzdné dráhy má tuto podobu: 

 

 

 

kde:  

 vF je konečná rychlost automobilu, 

 v0 je počáteční rychlost automobilu, 

 a je koeficient zpomalení. 

 

Jelikož z našich předpokladů vyplývá, že vF = 0, tak samozřejmě i vF
2 = 0. Všeobecný vzorec 

pro stanovení brzdné dráhy proto smíme upravit následujícím způsobem: 

 

 

 

Ovšem, co to ve skutečnosti znamená? Nuže, pomozme si praktickou ukázkou. Povězme, že 

počáteční rychlost automobilu bude 60 km/h, celková vzdálenost (SC) bude 50 m, reakční čas 

(tR) bude 0,45 s a koeficient zpomalení (a) bude -6,5 m/s2.  
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Poznámka: Ještě než začneme s dosazováním hodnot do vzorců, musíme 

unifikovat jednotky všech veličin. Jelikož budeme chtít mít všechny veličiny 

zadány v metrech nebo v sekundách, budeme muset počáteční rychlost auta 

převést z km/h na m/s. To znamená dělit rychlost zadanou v km/h reálnou 

konstantou 3,6. Platí, že 60 km/h se přibližně rovná 16,67 m/s.  

  

Reakční a brzdnou dráhu vypočítáme takto: 

 

 

 

 

 

 

 

V našem fyzikálním modelu tedy automobil zcela zastaví po ujetí 29 metrů, takže ke kolizi 

s chodcem naštěstí nedojde. 

 

 
Obr. 2.35: Detekce kolize mezi automobilem a chodcem 
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Přejděme nyní k algoritmizaci fyzikální úlohy: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int celkovaDraha; 

    float pocatecniRychlost, reakcniCas, zpomaleni; 

    float reakcniDraha, brzdnaDraha; 

    Console::Write("Zadejte počáteční rychlost auta (v km/h): "); 

    pocatecniRychlost = Convert::ToInt32(Console::ReadLine()) / 3.6f; 

    Console::Write("Zadejte celkovou dráhu mezi autem " + 

        "a chodcem (v m): "); 

    celkovaDraha = Convert::ToInt32(Console::ReadLine()); 

    Console::Write("Zadejte délku reakčního času (v s): "); 

    reakcniCas = Convert::ToSingle(Console::ReadLine()); 

    Console::Write("Zadejte zpomalení (v m/s2): "); 

    zpomaleni = Convert::ToSingle(Console::ReadLine()); 

    reakcniDraha = pocatecniRychlost * reakcniCas; 

    brzdnaDraha = -(pocatecniRychlost * pocatecniRychlost) 

        / (2 * zpomaleni); 

    Console::WriteLine("Reakční dráha je {0} m.", reakcniDraha); 

    Console::WriteLine("Brzdná dráha je {0} m.", brzdnaDraha); 

    Console::WriteLine("Auto úplně zabrzdí po ujetí {0} m.", 

        reakcniDraha + brzdnaDraha); 

    if (reakcniDraha + brzdnaDraha < celkovaDraha) 

    { 

         Console::WriteLine("Mezi autem a chodcem nedojde " + 

             "ke kolizi."); 

    } 

    else 

    { 

        Console::WriteLine("Mezi autem a chodcem dojde " + 

            "ke kolizi."); 

    } 

    return 0; 

} 

 

Komentář k zdrojovému kódu: Program věrně kopíruje fyzikální výklad, jejž jsme uvedli, a 

proto se domníváme, že byste se neměli setkat s žádnými kritickými pasážemi. Jenom 

připomínáme, že program očekává zadání záporné hodnoty pro koeficient zpomalení. Výstup 

programu lze pozorovat na obr. 2.36.  
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Obr. 2.36: Výstup programu pro detekci kolize medzi automobilem a chodcem 

 

 

2.21.6 Rozhodovací příkaz switch 

 

Rozhodovací příkaz switch byl speciálně navržen pro vícecestné rozhodování. Nejprve 

uvedeme jeho základní všeobecný skelet, a pak si vysvětlíme, jak tento příkaz provádí 

rozhodování.  

 
switch(V) 

{ 

    case KV1: 

      P1; P2; ... Pn; 

      break; 

    case KV2: 

      R1; R2; ... Rn; 

      break; 

    ... 

    case KVn: 

      S1; S2; ... Sn; 

      break; 

    default: 

      X1; X2; ... Xn; 

}; 

 

kde: 

 V je rozhodovací výraz. 

 KV1, KV2, … KVN jsou konstantní výrazy celočíselného datového typu. Tyto 

konstantní výrazy se vyskytují v příslušných větvích označených návěstími case.  
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 P1, P2, … Pn jsou příkazy, které budou provedeny tehdy, bude-li hodnota 

rozhodovacího výrazu V shodná s hodnotou konstantního výrazu KV1. 

 R1, R2, … Rn jsou příkazy, které se zpracují tehdy, bude-li hodnota rozhodovacího 

výrazu V shodná s hodnotou konstantního výrazu KV2. 

 S1, S2, … Sn jsou příkazy, které se vykonají tehdy, bude-li hodnota rozhodovacího 

výrazu V shodná s hodnotou konstantního výrazu KVn. 

 X1, X2, … Xn jsou příkazy, které se uskuteční v situaci, kdy se nebude rovnat hodnotě 

rozhodovacího výrazu V ani jeden z konstantních výrazů KV1, KV2, … KVn. 

 

Vícecestné rozhodování pomocí příkazu switch řídí následující mechanizmus: 

 

1. Vyhodnotí se rozhodovací výraz V. Hodnota rozhodovacího výrazu V musí být 

vyjádřena v některém z celočíselných datových typů.  

 

2. Příkaz switch vyhodnotí konstantní výraz KV1 v 1. větvi case. Hodnota 

konstantního výrazu KV1 musí být vyjádřena v některém z celočíselných datových 

typů. Jestliže se hodnota výrazu KV1 rovná hodnotě rozhodovacího výrazu V, pak se 

zpracují příkazy P1, P2, … Pn, které se nacházejí v 1. větvi case. Poté se vykoná příkaz 

break, jenž ukončuje další rozhodování. Následuje opuštění rozhodovacího příkazu 

switch, přičemž řízení toku programu se přesouvá na nejbližší příkaz za 

rozhodovacím příkazem switch.  

 

3. Pokud příkaz switch nedetekuje shodu mezi hodnotou rozhodovacího výrazu V a 

hodnotou 1. konstantního výrazu KV1, přesouvá se na 2. větev case a testuje, zda se 

hodnota rozhodovacího výrazu V shoduje s hodnotou konstantního výrazu KV2. 

Jestliže ano, byla nalezena shoda, což vede ke zpracování příkazů R1, R2, … Rn 

nacházejících se v 2. větvi case. Jakmile se vykoná příkaz break, rozhodování se 

končí a program opouští rozhodovací příkaz switch.  

 

4. Není-li nalezena shoda, příkaz switch přechází na další z přítomných větví case a 

opět provádí test shody medzi hodnotou rozhodovacího výrazu V a hodnotou 

konstantního výrazu dané větve case. V případě shody se provedou všechny příkazy 

příslušné větve case a příkaz break ukončuje celé rozhodování.  

 

5. Náš generický model příkazu switch předpokládá, že v jeho těle je umístěných  

větví case. Jestliže se příkazu nepodaří nalézt shodu ani v jedné z větví case, 

vykonají se všechny příkazy ve větvi default (X1, X2, … Xn). Větev default tedy 



Základní výukový kurz algoritmizace a programování v jazyce C++/CLI 

311 

 

ošetřuje „všechny ostatní případy“ a svou funkcionalitou se ponáší na větev else 

v rozhodovacích příkazech if-else a jejich variantách. Z tohoto důvodu je 

pochopitelné, proč ve větvi default není umístěn žádný konstantní výraz. Dále, větev 

default obsahuje pouze výkonné příkazy, nikoliv však příkaz break. Když se 

vykonají všechny příkazy větve default, rozhodování automaticky končí a program 

opouští příkaz switch.  

 

6. Větev default není v syntaktické struktuře rozhodovacího příkazu switch povinnou 

součástí. Řečeno jinak, příkaz switch nemusí větev default obsahovat. Pokud není 

větev default součástí příkazu switch a příkaz nenajde shodu ani v jedné 

z dostupných větví case, rozhodování automaticky končí, čímž dochází k opuštění 

celého rozhodovacího příkazu switch.  

 

7. Programovací jazyk C++/CLI se chová podobně jako jazyky C a C++ a netrvá striktně 

na tom, aby každá větev case zahrnovala příkaz break. Přesto jsme náš model 

rozhodovacího příkazu switch naprojektovali tak, aby se příkaz break v každé větvi 

case vyskytoval. K takovémuto počínání nás vedou dobré důvody, které bychom 

rádi na tomto místě objasnili. Především je zapotřebí zdůraznit, že naším cílem je 

v procesu rozhodování vybrat právě jednu ze všech potenciálních alternativ a 

zpracovat příkazy, které s touto optimální alternativou souvisejí. I když je switch 

příkazem vícecestného rozhodování, v konečném důsledku požadujeme, aby byla 

vždy vybrána optimální rozhodovací alternativa. Proto naprogramujeme příkaz 

switch tak, aby takovou optimální rozhodovací alternativu našel: bude to přitom 

buď jedna z větví case, nebo větva default. Samozřejmě, není smysluplné, aby 

příkaz switch identifikoval jako vyhovující dvě nebo i víc alternativ (větví case). 

K takovéto situaci ovšem nikdy nedojde, a to ze dvou důvodů. Za prvé, je 

nepřípustné, aby se shodovaly hodnoty dvou a více konstantních výrazů v různých 

větvích case. Za druhé, jelikož v každé větvi case je umístěn příkaz break, bude po 

provedení příkazů dané větve celé rozhodování ukončeno.  

 

Následující program předvádí použití rozhodovacího příkazu switch: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int pocetJaderCPU; 

    Console::Write("Kolik jader má váš procesor? "); 

    pocetJaderCPU = Convert::ToInt32(Console::ReadLine()); 
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    switch(pocetJaderCPU) 

    { 

    case 1: 

        Console::WriteLine("Máte 1jádrový procesor."); 

        break; 

    case 2:  

        Console::WriteLine("Máte 2jádrový procesor."); 

        break; 

    case 3: 

        Console::WriteLine("Máte 3jádrový procesor."); 

        break; 

    case 4: 

        Console::WriteLine("Máte 4jádrový procesor."); 

        break; 

    default: 

        Console::WriteLine("Máte jiný vícejádrový procesor."); 

    }; 

    return 0; 

} 

 

Komentář k zdrojovému kódu: Program prosí uživatele, aby zadal číslici, která odpovídá 

počtu exekučních jader vícejádrového procesoru. Poté vstupuje do rozhodovacího příkazu 

switch. Rozhodovacím výrazem, jehož hodnota řídí veškerý rozhodovací proces, je 

proměnná pocetJaderCPU. Příkaz switch v navržené implementaci sdružuje čtyři větve 

case a jednu větvu default. Podle uživatelského vstupu program vypisuje správy o typu 

procesoru. Jestliže bude zadána jiná hodnota než 1 – 4, vykoná se příkaz ve větvi default.  

 

 

2.22 Programové cykly 
 

Programový cyklus nebo jen cyklus je označení pro iterativní programovou konstrukci, která 

umožňuje opakované zpracování množiny příkazů, zpravidla na základě vyhodnocení 

stanoveného rozhodovacího výrazu. Programovací jazyk C++/CLI zná tři základní typy cyklů: 

 

1. Cyklus for.  

2. Cyklus while. 

3. Cyklus do-while.  

 

Průchod cyklem se v terminologii programování označuje iterací cyklu. Iterace cyklu tedy 

označuje jedno opakování cyklu. Během jedné iterace cyklu jsou postupně zpracovány 

všechny programové příkazy, jež jsou umístěny v těle cyklu. Po zpracování každé iterace 
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přijímá cyklus rozhodnutí o tom, zda bude provedena rovněž další iterace cyklu, či nikoliv. 

Toto rozhodnutí obvykle vyplývá z vyhodnocení určitého rozhodovacího výrazu (nebo 

podmínky, jak někdy také zkráceně říkáme). V následujících částech podkapitol podáme 

výklad všech zmíněných cyklů jazyka C++/CLI.  

 

 

2.22.1 Cyklus for 

 

Schematický model cyklu for má následující podobu: 

 
for(DIV; RV; MV) 

{ 

    P1; P2; ... Pn; 

} 

 

První řádek definice cyklu for tvoří takzvanou hlavičku cyklu. V hlavičce cyklu jsou 

seskupeny tři součásti uzavřené v závorkách. Těmito součástmi jsou: 

 

 DIV: Definičně-inicializační výraz, jenž definuje a inicializuje řídící proměnnou cyklu. 

Každý cyklus, nejenom cyklus for, pracuje s proměnnou, která řídí jeho životní 

cyklus. Z uvedeného důvodu se tato proměnná označuje termínem řídící proměnná 

cyklu. Přestože je na programátorovi, jaký datový typ, identifikátor a inicializační 

hodnotu bude řídící proměnná cyklu mít, v praxi se nejčastěji setkáváme 

s celočíselnými řídícími proměnnými. Pokud je řídící proměnná definována 

v hlavičce cyklu for, její oblastí platnosti je pouze tento cyklus (přesněji hlavička 

plus tělo cyklu). To znamená, že řídící proměnná cyklu není pomocí svého 

identifikátoru dosažitelná vně cyklu.  

 

Ačkoliv v naprosté většině případů je řídící proměnná definována a inicializována 

v definičně-inicializačním výrazu cyklu for, je možné řídící proměnnou definovat i 

dříve (před cyklem for) a v hlavičce cyklu pak tuto proměnnou pouze inicializovat.  

 

Po zpracování definičně-inicializačního výrazu řídící proměnná cyklu existuje a 

obsahuje požadovanou inicializační hodnotu.  

  

 RV: Rozhodovací výraz tvoří nutnou součást hlavičky cyklu for, poněvadž podle 

hodnoty rozhodovacího výrazu přijímá cyklus rozhodnutí o provedení své další 
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iterace. Rozhodovacím výrazem smí být jakýkoliv syntakticky korektně zapsaný a 

sémanticky smysluplný výraz, jehož hodnotou je buď logická pravda, nebo logická 

nepravda. Bude-li to nutné, překladač zabezpečí realizaci implicitních konverzních 

operací, které hodnotu rozhodovacího výrazu převedou na logickou pravdu nebo 

logickou nepravdu. Jestliže je hodnotou výrazu RV logická pravda, vykoná se další 

iterace cyklu. Naopak, pokud bude hodnotou výrazu RV logická nepravda, další 

iterace cyklu se neuskuteční. Za těchto okolností cyklus končí svou činnost.  

 

 MV: Manipulační výraz, jenž aplikuje jistou, zpravidla aritmetickou, manipulační 

operaci na řídící proměnnou cyklu. Manipulačním výrazem bývá inkrementační 

výraz, jehož smyslem je inkrementovat (zvyšovat o 1) hodnotu řídící proměnné 

cyklu před vstupem do následující iterace cyklu. Podobně smí roli manipulačního 

výrazu hrát i dekrementační výraz, který dekrementuje (snižuje o 1) hodnotu řídící 

proměnné cyklu. Ve všeobecnosti ale můžeme konstatovat, že manipulačním 

výrazem může být jakýkoliv validní výraz, který požadovaným způsobem modifikuje 

stav řídící proměnné cyklu.  

 

Tělo cyklu tvoří konečná a neprázdná množina programových příkazů P1, P2, … Pn, které jsou 

ohraničeny složenými závorkami ({}). Jestliže bude provedena iterace cyklu, dojde ke 

zpracování všech příkazů uložených v jeho těle.  

 

Podle všeobecného modelu dále zkonstruujeme konkrétní cyklus for a vysvětlíme jeho 

pracovní model. 

 
for(int i = 0; i < 10; i++) 

{ 

    Console::WriteLine(i); 

}   

 

Předestřený cyklus for bude zpracován takto: 

 

1. Při vstupu do cyklu se nejprve provede DIV. Tento výraz definuje řídící proměnnou 

cyklu s identifikátorem i a s celočíselným datovým typem int. Poté, co je proměnná 

definována, dochází k její inicializaci. Explicitní inicializační hodnotou řídící 

proměnné cyklu je nula.  
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2. Vyhodnotí se rozhodovací výraz i < 10. Přesněji řečeno, rozhodovací výraz je 

v tomto konkrétním případě relačním výrazem. (K tomuto závěru dojdeme snadno, 

neboť operátor < je binárním relačním operátorem.) Rozhodovací výraz 

vyhodnotíme tak, že za identifikátor proměnné i dosadíme aktuální hodnotu 

proměnné. Aktuální hodnotou řídící proměnné cyklu je nula, vyhodnocujeme tedy 

výraz 0 < 10. Relační operátor zjistí, že mezi operandy 0 a 10 existuje relace, protože 

nula je menší hodnota než desítka. Hodnotou rozhodovacího výrazu je logická 

pravda, což cyklus for přiměje k tomu, aby vykonal svou 1. iteraci. Během ní je 

vykonán příkaz, jenž se nachází v těle cyklu. Tento příkaz je dobře srozumitelný: 

jeho úloha spočívá v zobrazení aktuální hodnoty řídící proměnné cyklu (ano, tou 

bude v 1. iteraci nula). 

  

3. Po vykonání příkazu v těle cyklu for přichází na pořad zpracování manipulačního 

výrazu. Tímto výrazem je i++, čili postfixová inkrementace řídící proměnné cyklu. 

Všimněte si prosím, že na konci 1. iterace cyklu zvyšujeme hodnotu jeho řídící 

proměnné. Z nuly děláme jedničku, a tu vzápětí přiřazujeme do proměnné i. Tím je 

1. iterace cyklu for u konce a začíná se další iterace.  

 

4. Ve své 2. iteraci cyklus pomíjí DIV a rovnou přechází na testování rozhodovacího 

výrazu. Bude dobré, když budete mít na paměti skutečnost, že DIV je zpracováván 

pouze a jedině při vstupu do cyklu for. Vyhodnocení rozhodovacího výrazu znamená 

testování relace mezi operandy 1 a 10 (připomeňme, že aktuální hodnotou řídící 

proměnné cyklu je v 2. iteraci jednotka). Přirozeně, tato podmínka je splněna, a 

proto cyklus for provede příkaz, který zobrazí aktuální hodnotu řídící proměnné. 

Cyklus pokračuje inkrementací řídící proměnné (na hodnotu 2), čímž se končí jeho 

2. iterace.  

 

5. 3. iterace cyklu má podobný průběh jako ta předcházející: cyklus vyhodnocuje 

rozhodovací výraz, a protože výsledkem tohoto procesu je opět logická pravda (3 < 

10), zase se na výstupu zobrazí aktuální hodnota řídící proměnné cyklu.  

 

6. Charakterizovaná posloupnost operací se opakuje tak dlouho, dokud nebude 

hodnotou rozhodovacího výrazu logická nepravda. To se děje v 11. iteraci cyklu, kdy 

bude řídící proměnná obsahovat hodnotu 10. Vzhledem k tomu, že výraz 10 < 10 

není pravdivý, jeho hodnotou bude logická nepravda. V této situaci cyklus zamítá 

provedení další iterace a končí svou činnost. Praktickou implikací pracovního 
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modelu cyklu for je skutečnost, že program obsahující náš cyklus zobrazí na výstupu 

posloupnost celých čísel z intervalu <0, 9>. 

 

Grafickou podobu pracovního modelu cyklu for uvádíme na obr. 2.37. 

 

 
Obr. 2.37: Pracovní model cyklu for 

 

Cyklus for nám poslouží například při výpočtu faktoriálu libovolného čísla. Jak víme 

z matematiky, definice faktoriálu má rekurentně-rekurzivní povahu: 

 

 pro každé , přičemž  
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Zdrojový kód programu v jazyce C++/CLI má následující syntaktický obraz: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int n, faktorial = 1; 

    Console::Write("Zadejte n: "); 

    n = Convert::ToInt32(Console::ReadLine()); 

    // Výpočet n! probíhá v cyklu for. 

    for(int i = 2; i <= n; i++) 

    { 

        faktorial *= i; 

    }   

    Console::WriteLine(n + "! je " + faktorial + "."); 

    return 0; 

} 

 

Komentář k zdrojovému kódu: Zadání pro výpočet faktoriálu patří mezi úlohy, které 

elegantně vyřešíme pomocí programového cyklu. V našem případě jsme upotřebili cyklus for 

s tímto nastavením: 

 

 V hlavičce cyklu je vytvořena řídící proměnná cyklu a neprodleně dochází k její 

inicializaci. Explicitní inicializační hodnotou je 2, což je vzhledem k povaze úlohy 

pochopitelné.  

 

 Rozhodovací výraz zjišťuje, zda je hodnota řídící proměnné cyklu menší nebo rovna 

hodnotě proměnné n (v této proměnné je uložen člen, jehož faktoriál hodláme 

vypočítat).  

 

 Manipulačním výrazem je postfixová inkrementace řídící proměnné, což znamená, 

že na konci každé iterace cyklu bude hodnota proměnné i zvýšena o 1.  

 

 Do těla cyklu jsme vložili jediný příkaz, který postupně, s probíhajícími iteracemi 

cyklu, vypočítává faktoriál zadaného čísla.  

 

Poznámka: Podotkněme, že příkaz 

 

faktorial *= i; 

 

můžeme ekvivalentně nahradit příkazem 

 

 faktorial = faktorial * i; 
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Pro lepší názornost budeme analyzovat zpracování cyklu for po jednotlivých iteracích pro 

výpočet 5! (tab. 2.16).  

 

Tab. 2.16: Analýza iterativního výpočtu 5! pomocí cyklu for  

Iterace RV 

Je hodnotou RV 

logická 

pravda? 

Výraz 

Hodnota výrazu 

(uložená v proměnné 

faktorial) 

1.  Ano 1 * 2 2 

2.  Ano 2 * 3 6 

3.  Ano 6 * 4 24 

4.  Ano 24 * 5 120 

5.  Ne - 120 

 

 Jak se dozvíme po spuštění programu, 5! je 120 (obr. 2.38). 

 

 
Obr. 2.38: Výstup programu, který realizuje výpočet faktoriálu pomocí cyklu  

 

Zkuste s programem trošičku experimentovat: nebojte se zjišťovat faktoriály dalších 

přirozených čísel. Jenom prosím mějte na paměti, že hodnoty faktoriálů rostou rychle. 

Kupříkladu 10! představuje číslo větší než 3,6 milionu.  
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2.22.2 Cyklus while 

 

Schematický model cyklu while je následující: 

 
while(RV) 

{ 

    P1; P2; ... Pn; 

} 

 

Podobně jako cyklus for, také cyklus while je složen z hlavičky a těla. Na druhou stranu, 

hlavička cyklu while je zcela jistě méně náročná než hlavička cyklu for. V hlavičce cyklu 

while se totiž nachází pouze rozhodovací výraz (RV). O tom, kolik iterací bude cyklus while 

mít, rozhoduje hodnota rozhodovacího výrazu. Pokud je hodnotou RV logická pravda, 

vykonají se všechny příkazy uložené v těle cyklu (P1, P2, … Pn). Analogicky, bude-li hodnotou 

RV logická nepravda, činnost cyklu while se končí a běh programu pokračuje zpracováním 

nejbližšího možného příkazu za cyklem. Jestliže po vyhodnocení RV nezíská překladač jazyka 

C++/CLI přímo konkrétní logickou hodnotu datového typu bool, provede nezbytné implicitní 

typové konverze.  

 

Pracovní model cyklu while je přímočarý, protože příkazy v těle cyklu jsou vykonávány tak 

dlouho, dokud není hodnotou rozhodovacího výrazu logická nepravda. Jakmile tato situace 

nastane, cyklus končí (obr. 2.39). 

 

Následující fragment zdrojového kódu jazyka C++/CLI ukazuje použití cyklu while: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int i = 0; 

    while(i < 10) 

    { 

        Console::WriteLine(i); 

        ++i; 

    } 

    return 0; 

} 

 

Komentár k zdrojovému kódu: Cyklus while v uvedeném syntaktickém znění zobrazuje 

lineární posloupnost celočíselných hodnot z intervalu <0, 9>. Rozhodovacím výrazem cyklu 

je relační výraz, jenž testuje, zda je aktuální hodnota proměnné i menší než 10. Pokud ano, 

vykonají se příkazy v těle cyklu while.  
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Ty jsou dva:  

 

 První příkaz odesílá aktuální hodnotu proměnné i do výstupního datového proudu 

voláním statické metody WriteLine třídy Console. 

 Druhý příkaz inkrementuje aktuální hodnotu proměnné i. 
 

 
Obr. 2.39: Pracovní model cyklu while 

 

Jelikož cyklus while neobsahuje manipulační výraz jako cyklus for, nemá prostředky pro 

přímou úpravu hodnoty proměnné, která ovlivňuje vyhodnocení rozhodovacího výrazu. To 

ovšem nevadí, protože požadovaná proměnná (i) je lokální, a proto z těla cyklu bez potíží 

dosažitelná. Na konci každé iterace cyklu inkrementujeme hodnotu proměnné i, protože 

jinak bychom získali nekonečný cyklus. Jak je zřejmé z přídomku „nekonečný“, takový cyklus 

by se nikdy nezastavil. Zatímco po inkrementaci bude proměnná i vstupovat do každé další 

iterace s modifikovanou hodnotou, kdybychom inkrementaci vynechali, rozhodovací výraz 

by měl pořád podobu 0 < 10. Jelikož tento výraz je vždy pravdivý, cyklus while by se protáčel 

stále dokola, což samozřejmě není to, co chceme.  

 



Základní výukový kurz algoritmizace a programování v jazyce C++/CLI 

321 

 

Abychom demonstrovali vzájemnou zaměnitelnost cyklů, uvedeme program pro výpočet 

faktoriálu, ovšem tentokrát při algoritmizaci použijeme cyklus while. 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int i = 2, n, faktorial = 1; 

    Console::Write("Zadejte n: "); 

    n = Convert::ToInt32(Console::ReadLine()); 

    // Výpočet n! probíhá v cyklu while. 

    while(i <= n) 

    { 

        faktorial *= i; 

        i++; 

    }   

    Console::WriteLine(n + "! je " + faktorial + "."); 

    return 0; 

} 

 

Komentář k zdrojovému kódu: V čase, když se tok programu dostane až k cyklu while, jsou 

lokální proměnné i a n náležitě inicializovány. Do proměnné i ukládáme celočíselnou 

konstantu 2 a do proměnné n bude uložena hodnota, kterou zadá uživatel na vstupu. Je-li 

rozhodovací výraz cyklu pravdivý (vyhodnocen jako logická pravda), vykoná se jedna iterace 

cyklu. Během ní se vypočte mezisoučin faktoriálu a zvýší se hodnota proměnné i. Poté je opět 

testován rozhodovací výraz a za předpokladu jeho pravdivosti se provede další iterace cyklu. 

V podobném duchu cyklus while pokračuje až do té doby, dokud nebude hodnotou logického 

výrazu logická nepravda. To se uděje pro  v 5. iteraci, kdy bude testován výraz .   

 

 

2.22.3 Cyklus do-while 

 

Schematický model cyklu do-while je následující: 

 
do  

{ 

    P1; P2; ... Pn; 

}while(RV); 

 

Jestliže studenti pochopí, jak funguje cyklus while, tak ani cyklus do-while jim nebude 

připadat složitý. Pokud budeme abstrahovat od mírně komplikovanějšího syntaktického 

vyjádření cyklu, tak si musíme zapamatovat pouze jednu věc: cyklus do-while uskuteční 

vždy, tedy za všech podmínek, alespoň jednu svou iteraci. Tato skutečnost je způsobena 
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umístěním rozhodovacího výrazu (RV) až za tělo samotného cyklu. Poněvadž tělo cyklu 

předchází testu podmínky, cyklus do-while zahájí svoji činnost vykonáním všech příkazů 

uložených ve svém těle. Až poté se cyklus dostává k vyhodnocení RV, na základě kterého 

přijme rozhodnutí o tom, zda provést další iteraci, nebo raději skončit.  

 

Pracovní model cyklu do-while je znázorněn na obr. 2.40. 

 

 
Obr. 2.40: Pracovní model cyklu do-while 

 

Pro vypsání členů lineární posloupnosti z intervalu <0, 9> můžeme naprogramovat cyklus 

do-while takto: 

 
int main(array<System::String ^> ^args)  

{ 

    int i = 0; 

    do 

    { 

        Console::WriteLine(i); 

        ++i; 
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    }while(i < 10); 

    return 0; 

} 

 

Nuže a pro porovnání si předveďme, jak bychom přistoupili k algoritmizaci úlohy pro 

výpočet  pomocí cyklu do-while: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int i = 2, n, faktorial = 1; 

    Console::Write("Zadejte n: "); 

    n = Convert::ToInt32(Console::ReadLine()); 

    // Výpočet n! probíhá v cyklu do-while. 

    do 

    { 

        faktorial *= i; 

        i++; 

    }while(i <= n);   

    Console::WriteLine(n + "! je " + faktorial + "."); 

    return 0; 

} 

 

 

2.23 Funkce 
 

V ryze strukturovaném programovacím jazyce (jakým byl třeba jazyk C) byla funkce základní 

stavební buňkou každého správně navrženého strukturovaného programu. Mnozí autoři 

funkci velice často definovali jako podprogram, který provádí exaktní algoritmizaci řešené 

úlohy. Techničtěji bychom mohli funkci popsat jako vyhrazený blok programového kódu, 

který obsahuje konečnou a neprázdnou množinu programových příkazů. Tyto příkazy 

implementují určitý algoritmus a jejich zpracování vede k vykonání algoritmu a k nalezení 

řešení stanovené úlohy.  

 

Každý strukturovaný program obsahoval hlavní funkci main, která vystupovala jako vstupní 

bod programu. Když uživatel vydal pokyn na spuštění programu, operační systém 

automaticky zavolal hlavní funkci a zahájil zpracování jejích příkazů. Podobně na funkce 

nahlížejí i programovací jazyky, k nimž řadíme C++, C++/CLI a C#. O těchto jazycích říkáme, 

že jsou hybridní, což je dáno tím, že kromě strukturovaného paradigmatu zavádějí rovněž 

objektově orientované paradigma vývoje počítačového softwaru. Konec konců, všechny 

programy jazyka C++/CLI, které jsme dosud společně vytvořili, obsahují hlavní funkci main. 

V této podkapitole se naučíme, jak mohou programátoři vytvářet své vlastní, takzvané 
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uživatelsky definované funkce. Poté si ukážeme, jak se uskutečňuje komunikační dialog mezi 

hlavní a uživatelsky definovanou funkcí.  

 

Když budeme chtít v jazyce C++/CLI vytvořit svou vlastní funkci, budeme ji muset deklarovat 

a definovat. V terminologii programování jsou termíny „deklarace funkce“ a „definice funkce“ 

velice významné. Ačkoliv studenti často tyto termíny volně zaměňují, není to správné, neboť 

každý z termínu determinuje odlišnou programovou konstrukci.  

 

Deklarace funkce je příkaz, který překladači oznamuje, že chceme vytvořit svou vlastní 

funkci. Když funkci deklarujeme, zavedeme do zdrojového kódu její prototyp. Dovolíme si 

poznamenat, že v praxi se termíny „deklarace funkce“ a „prototyp funkce“, respektive 

„deklarace funkce“ a „funkční prototyp“ volně zaměňují. To je v pořádku, protože oba 

termíny mají synonymický význam, přičemž identifikují totožnou programovou konstrukci.  

 

Prototyp funkce sděluje překladači následující informace o funkci: 

 

 Datový typ návratové hodnoty funkce.  

 Identifikátor funkce. 

 Seznam formálních parametrů funkce. 

 

Schematický model funkčního prototypu je následující: 

 
DTNH IF(DTFP1 IFP1, DTFP2 IFP2, ... DTFPn IFPn); 

 

kde: 

 

1. DTNH je datový typ návratové hodnoty funkce. Podle toho, zda nám funkce vrací 

informaci o výsledku své činnosti či nikoliv, dělí počítačové vědy funkce na dvě 

skupiny: funkce s návratovou hodnotou a funkce bez návratové hodnoty. Jestliže 

funkce provede svou činnost, a poté nám vrátí nějakou hodnotu, jedná se o funkci 

s návratovou hodnotou. Takovouto funkcí je například funkce pro výpočet 

směrodajné odchylky výběrového statistického souboru dat. Když funkci 

poskytneme vhodně formátovaná a segmentovaná vstupní data, funkce vypočte 

jejich směrodajnou odchylku od jednoduchého aritmetického průměru a tuto 

odchylku nám vrátí v podobě své návratové hodnoty.  
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Na druhou stranu, funkce bez návratové hodnoty nám žádnou hodnotu po splnění 

svého poslání neposkytují. Funkce bez návratové hodnoty jednoduše provede svou 

činnost a končí bez toho, aby nás explicitně informovala o výsledku této činnosti. 

Funkcí bez návratové hodnoty je kupříkladu funkce, která přehrává obsah 
audiosouboru. Když funkci nabídneme soubor se zvukovou stopou, funkce přehraje 

jeho obsah a skončí.  
 

Jako programátoři přijímáme rozhodnutí o tom, zda bude naše funkce vracet 

návratovou hodnotu, nebo ne, už při její deklaraci. Pokud chceme funkci 

s návratovou hodnotou, specifikujeme její datový typ. Tímto typem může být 

jakýkoliv z primitivních a uživatelsky deklarovaných datových typů. Budeme-li chtít 

vytvořit funkci bez návratové hodnoty, tak místo jejího datového typu zapíšeme 

klíčové slovo void. Toto klíčové slovo označuje speciální datový typ void, který se 

používá pro přímou identifikaci funkcí bez návratové hodnoty. 

  

2. IF je identifikátor funkce. Každá funkce musí mít svůj identifikátor, jenž 

reprezentuje jméno funkce. Funkci můžeme pojmenovat, jak uznáme za vhodné, 

samozřejmě musíme respektovat pravidla pro pojmenovávání programových entit 

jazyka C++/CLI. Dále uvádíme několik doporučení, která je dobré mít na paměti při 

vymýšlení jmen funkcí: 

 

 Jméno funkce nesmí začínat číslicí.  

 

 Jméno funkce může v jazyce C++/CLI obsahovat diakritiku, protože 

identifikátory funkcí jsou (podobně jako identifikátory jiných programových 

entit) ukládány pomocí posloupnosti znaků znakové sady Unicode. V této knize 

ovšem diakritiku v názvech funkcí (a ani v názvech jiných programových entit) 

nepoužíváme.  

 

 Jméno funkce by mělo reflektovat činnost, kterou funkce uskutečňuje. Například 

funkce pro výpočet hmotnostního indexu BMI by se mohla jmenovat 

VypocitatIndexBMI nebo ZjistitIndexBMI.  

 

 Jestliže je jméno funkce složeno z více slov, tato slova musí být psána za sebou 

bez mezery. Přitom radíme uplatnit upravenou verzi velbloudí notace, při které 

jsou začáteční písmena všech slov ve víceslovním názvu funkce psána jako 

velká.  
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3. Seznam formálních parametrů funkce: (DTFP1 IFP1, DTFP2 IFP2, … DTFPn IFPn). Za 

identifikátorem funkce stojí závorky, které definují seznam formálních parametrů 

funkce. Formální parametr je proměnná, která slouží k absorpci argumentu. 

Argument je kvantum dat, jež je specifikováno při volání funkce. Množina formálních 

parametrů může být prázdná: v tom případě jsou prázdné i závorky za 

identifikátorem funkce. Funkci, která nedefinuje žádný formální parametr, říkáme 

bezparametrická funkce. Jako bezparametrické zpravidla deklarujeme funkce, které 

nepracují s žádnými vstupními kvanty dat (argumenty). Například funkce, která 

zjišťuje aktuální systémový čas, může být bezparametrická. Její deklarace by měla 

následující podobu: 

 
// Deklarace bezparametrické funkce s návratovou hodnotou. 

long ZjistitAktualniCas(); 

 

Když takovou funkci zavoláme, nepředáme jí žádná vstupní data, ovšem na oplátku 

získáme hodnotu udávající aktuální čas v počítačovém systému (ačkoliv je funkce 

bezparametrická, jde o funkci s návratovou hodnotou).  

 

Pokud funkce definuje alespoň jeden formální parametr, jde o parametrickou funkci. 

Za těchto okolností tvoří seznam formálních parametrů jeden nebo i více formálních 

parametrů. Podobně jako každá lokální proměnná, i formální parametr musí 

disponovat svým identifikátorem a datovým typem. Datové typy a identifikátory 

formálních parametrů volíme uvážlivě, s důrazem na datový charakter argumentů. 

Při deklaracích parametrických funkcí musíme pamatovat na to, že každý formální 

parametr musí mít svůj datový typ, a to i tehdy, když má více za sebou jdoucích 

formálních parametrů shodný datový typ. Jinými slovy, při definici formálních 

parametrů nemůžeme aplikovat agregovaný definiční výraz, v němž bychom založili 

větší množství formálních parametrů příslušného datového typu (tuto techniku jsme 

mohli upotřebit při definici standardních lokálních proměnných za předpokladu, že 

tyto proměnné sdílely jeden datový typ). Jednotlivé formální parametry jsou od sebe 

odděleny čárkami.  

 

Následující příkaz deklaruje parametrickou funkci pro výpočet hmotnostního indexu 

BMI: 

 
// Deklarace parametrické funkce s návratovou hodnotou. 

float VypocitatIndexBMI(int hmotnost, float vyska); 
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Funkce VypocitatIndexBMI je parametrická, protože definuje dva formální 

parametry. První formální parametr má identifikátor hmotnost a typ int. Druhý 

formální parametr se jmenuje vyska a jeho typem je float. Když funkci při volání 

předáme hmotnost (v kg) a výšku (v m) osoby, funkce vypočte její hmotnostní index, 

který nám následně poskytne v podobě své návratové hodnoty typu float.  

 

Argumenty jsou kvanta vstupních dat, která určujeme při volání funkce. Formální 

parametry jsou speciální lokální proměnné funkce, které dovedou přijmout a 

uchovat argumenty. Mezi argumenty a formálními parametry tedy existuje velice 

úzké pouto, které můžeme formalizovat relací typu 1:1. To znamená, že každý 

argument bude uložen do právě jednoho formálního parametru. Praktickou 

implikací předcházejícího tvrzení je skutečnost, že počet argumentů se vždy shoduje 

s počtem formálních parametrů parametrické funkce. 

 

Přestože počet formálních parametrů funkce není prakticky omezen, v praxi se ve 

většině případů setkáváme s funkcemi, které mají nanejvýš 7 formálních parametrů.  

 

Identifikátor deklarované funkce společně se závorkami, v nichž jsou umístěny formální 

parametry, tvoří takzvanou signaturu funkce. Rádi bychom ovšem podotkli, že někteří autoři 

chápou signaturu pouze jako tu část prototypu funkce, která se nachází za identifikátorem 

funkce. Ať tak či onak, signatura funkce vždy obsahuje seznam formálních parametrů, a o ty 

nám jde při bližší analýze funkce především.  

 

Ve chvíli, kdy je funkce řádně deklarována, můžeme přikročit k její definici. Schematický 

model definice funkce je takovýto: 

 
DTNH IF(DTFP1 IFP1, DTFP2 IFP2, …, DTFPn IFPn) 

{ 

    // Příkazy uložené v těle funkce. 

    P1; P2; ... Pn; 

} 

  

Definice funkce se skládá ze dvou částí: hlavičky a těla funkce. Hlavička funkce obsahuje 

všechny informace jako prototyp funkce, ovšem není ukončena středníkem. Tělo funkce tvoří 

množina programových příkazů, které implementují algoritmus, jenž funkce provádí. 

Syntakticky je tělo funkce ohraničeno programovým blokem, jehož meze vytyčují složené 

závorky ({}).  
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Začínající adepti programátorského řemesla mají někdy problém jednoznačně diferencovat 

mezi deklarací a definicí funkce. Abychom rozptýlili jakékoliv nejasnosti, uvádíme snadno 

zapamatovatelnou pomůcku. Pokud jsme v předloženém fragmentu zdrojového kódu jazyka 

C++/CLI schopni rozpoznat hlavičku a tělo funkce, půjde o její definici. Když se podíváte na 

prototyp funkce (čili deklaraci funkce), nespatříte v něm žádné tělo. Při pohledu na prototyp 

funkce jednoduše nevidíme příkazy, které funkce provádí. Tyto informace získáme teprve 

tehdy, když provedeme průzkum definice funkce. Kdybychom měli před sebou pouze 

prototyp funkce, uměli bychom možná podle jejího názvu přibližně určit, k čemu funkce 
slouží. Ovšem pouze prototyp funkce nám nestačí k tomu, abychom dovedli přesně, krok za 

krokem, sledovat tok příkazů, jež funkce provádí.  

 

Deklarací zavádíme prototyp funkce, což je základní informace pro překladač. Po zpracování 

prototypu překladač ví, že někde dál ve zdrojovém kódu se vyskytne definice funkce, která 

byla právě prostřednictvím prototypu korektně deklarována. Jaké je rozvržení deklarace a 

defice funkce? V jazyce C++/CLI uplatňujeme stejný kompoziční model, jenž je známý 

z jazyků C a C++, čili: 

 
#direktivy preprocesoru 

 

funkční prototypy; 

 

hlavní funkce main 

 

definice deklarovaných funkcí 

 

Deklarace a definice funkce jsou dva kroky triády, které musíme učinit. Posledním krokem je 

aktivace (také zavolání nebo spuštění) funkce. Předem připravené funkce, stejně jako naše 

vlastní funkce, voláme pomocí jejich identifikátorů. Za identifikátorem funkce stojí vždy 

závorky: ty jsou buď prázdné (když voláme bezparametrickou funkci), anebo naplněné 

argumenty (jestliže spouštíme parametrickou funkci).  

 

Předpokládejme, že máme funkci s identifikátorem f, která je deklarována a definována 

takto: 

 
// Deklarace bezparametrické funkce bez návratové hodnoty. 

void f(); 

 

hlavni funkce main 
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// Definice bezparametrické funkce bez návratové hodnoty. 

void f() 

{ 

    // Příkazy v těle funkce byly vynechány. 

} 

 

Funkce f je bezparametrická funkce bez návratové hodnoty. Když ji budeme chtít z těla 

hlavní funkce main zavolat, zapíšeme následující příkaz: 

 
// Volání bezparametrické funkce bez návratové hodnoty. 

f(); 

 

Funkce f je bezparametrická, proto při jejím volání používáme prázdné závorky. Jelikož nám 

funkce nevrací žádnou návratovou hodnotu, nemusíme si dělat starosti s jejím uchováním.  

 

Nyní změníme deklaraci a definici funkce f tak, abychom z ní vytvořili parametrickou funkci 

s návratovou hodnotou: 

 
// Deklarace parametrické funkce s návratovou hodnotou. 

int f(int a, int b); 

 

hlavni funkce main 

 

// Definice parametrické funkce s návratovou hodnotou. 

int f(int a, int b) 

{ 

    return a + b; 

} 

 

Po úpravě je funkce f parametrickou funkcí (definuje dva formální parametry) s návratovou 

hodnotou celočíselného typu int. Pokud je funkce naprogramována jako funkce s návratovou 

hodnotou, musí tuto hodnotu v jistém okamžiku vrátit pomocí příkazu return. V našem 

modelu vidíme, že součástí příkazu return je aritmetický výraz a + b. Překladač bude 

postupovat tak, že nejprve vyhodnotí tento výraz. Hodnota výrazu a + b se poté stane 

návratovou hodnotou funkce f. V případě funkce f se úspěšně vyhneme nutnosti uskutečnění 

implicitních typových konverzí, protože datovým typem hodnoty výrazu a + b bude int (čili 

stejný typ, jaký jsme určili v hlavičce funkce f při její deklaraci a definici).  
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Poznámka: V praktických podmínkách se pochopitelně může stát, že překladač 

detekuje nesoulad datových typů, a pokusí se pomocí implicitního přetypování 

vynutit shodu datových typů přítomných entit. Když se mu to povede, je vše 

v pořádku. Nebude-li překladač v konverzním procesu úspěšný, zastaví překlad 

zdrojového kódu a vygeneruje chybové hlášení.  

 

Pro úplnost dodejme, že návratovou hodnotou funkce nemusí být vždy pouze hodnota 

jistého výrazu. Může to být také diskrétní konstanta jednoho z primitivních datových typů.    

Parametrickou funkci f s návratovou hodnotou aktivujeme takto: 

 
// Volání parametrické funkce s návratovou hodnotou. 

m = f(10, 20); 

 

Zpracování příkazu, volajícího funkci f z hlavní funkce main, bude probíhat následujícím 

způsobem: 

 

1. Aktivuje se funkce f a předají se jí dva argumenty. Prvním argumentem je diskrétní 

celočíselná konstanta 10, zatímco druhým argumentem je diskrétní celočíselná 

konstanta 20. Oba argumenty jsou typu int (připomeňme, že jakýmkoliv diskrétním 

celočíselným konstantám přiřazuje překladač automaticky typ int, samozřejmě, 

pokud hodnota konstanty nepřekročí rozsah tohoto typu).  

 

2. Programovací jazyk C++/CLI umožňuje předávat argumenty cílovým formálním 

parametrům dvěma způsoby: hodnotou a odkazem. Není-li uvedeno jinak, implicitně 

se argumenty předávají hodnotou, což je náš případ. Smyslem mechanizmu 

předávání argumentů hodnotou je zkonstruování duplikátů argumentů a jejich 

poskytnutí volané funkci. Na druhou stranu, při předávání argumentů odkazem 

volaná funkce neobdrží jejich duplikáty, ale paměťové adresy původních argumentů. 

 

3. Překladač zabezpečí inicializaci formálních parametrů funkce f. Inicializační proces 

je intuitivní: duplikát prvního argumentu se uloží do prvního formálního parametru 

(s identifikátorem a) a duplikát druhého argumentu se uloží do druhého formálního 

parametru (s identifikátorem b). Jak vidíme, formální parametry jsou řádně 

inicializovány při volání funkce.  

 

4. V těle funkce f se nachází pouze jeden příkaz, jehož účelem je vypočtení a vrácení 

návratové hodnoty funkce. Touto hodnotou bude součet hodnot formálních 
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parametrů. Jelikož víme, že aktuální hodnoty formálních parametrů jsou 10 a 20, 

snadno zjistíme, že návratovou hodnotou funkce bude 30. Návratová hodnota funkce 

f se stává hodnotou výrazu, jenž se nachází na pravé straně od přiřazovacího 

operátoru, což můžeme formalizovat takto: 

 

Výraz   Hodnota výrazu 

f(10, 20)  30  

 

5. Do proměnné m bude přiřazena hodnota 30. Tím dojde k inicializaci této proměnné. 

 

Když funkce vrací návratovou hodnotu, je na programátorovi, zda si ji přeje převzít a uchovat 

v lokální proměnné. V případě parametrické funkce f jsme její návratovou hodnotu uložit 

chtěli, ovšem ne vždy tomu tak musí být. Pokud nebudeme chtít uchovat návratovou 

hodnotou funkce (ať už bezparametrické, nebo parametrické), zavoláme funkci jako funkci 

bez návratové hodnoty. To pro naši parametrickou funkci f znamená použít takovýto příkaz: 

 
// Návratová hodnota funkce je ignorována. 

f(10, 20);  

 

Proces aktivace funkce bude realizován přesně tak, jak jsme uvedli. Funkce odvede veškerou 

práci, která se od ní očekává. To znamená, že funkce vypočte a vrátí svou návratovou 

hodnotou. Tato hodnota však bude v další etapě podrobena destrukci, neboť neexistuje 

žádná proměnná, do níž bychom návratovou hodnotu funkce uložili.  

 

V následující praktické ukázce navážeme na příklad s výpočtem . Malinko ovšem 

pozvedneme abstraktní náročnost úlohy, neboť budeme chtít veškerou logiku spojenou 

s výpočtem faktoriálu vložit do samostatné funkce. Nejprve uvádíme zdrojový kód celého 

programu, a pak k němu připojíme vysvětlující komentář. 

 
#include "stdafx.h" 

 

using namespace System; 

 

// Deklarace parametrické funkce s návratovou hodnotou  

// (prototyp funkce).  

long VypocitatFaktorial(int n); 
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int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int i = 2, n; 

    long faktorial; 

    Console::Write("Zadejte n: "); 

    n = Convert::ToInt32(Console::ReadLine()); 

    // Výpočet n! realizuje parametrická funkce. 

    faktorial = VypocitatFaktorial(n); 

    Console::WriteLine(n + "! je " + faktorial + "."); 

    return 0; 

} 

 

// Definice parametrické funkce s návratovou hodnotou. 

long VypocitatFaktorial(int n) 

{ 

    int i = 2; 

    int faktorial = 1; 

    do 

    { 

        faktorial *= i; 

        i++; 

    }while(i <= n);   

    return faktorial; 

} 

  

Komentář k zdrojovému kódu: V kódu nejprve deklarujeme funkci VypocitatFaktorial. 

Z prototypu funkce je zřejmé, že jde o parametrickou funkci s návratovou hodnotou. Za 

hlavní funkcí main je umístěna definice funkce VypocitatFaktorial. V těle funkce jsou 

zapsány příkazy, jež si poradí s vypočtením faktoriálu. Jakmile bude funkce znát hodnotu , 

vratí ji v podobě své návratové hodnoty. Návratová hodnota funkce VypocitatFaktorial 

bude nakonec uložena do lokální proměnné faktorial (definované v hlavní funkci main) a 

zobrazena na výstupu. 

 

V roce 1730 přišel skotský matematik James Stirling na vzorec pro aproximovaný výpočet . 

Tento vzorec je v matematice znám jako Stirlingův vzorec a vypadá takto: 

 

 

 

Stirlingův vzorec nám umožní rychle najít  pro velké hodnoty , i když musíme počítat 

s tím, že hodnota vypočtená podle tohoto vzorce bude pouze přibližná, nikoliv zcela přesná. 

Odchylka při výpočtech ovšem není příliš signifikantní, takže pro naše potřeby úplně 

postačuje.  
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Program pro výpočet aproximované hodnoty  pomocí Stirlingova vzorce má následující 

syntaktický obraz: 

 
#include "stdafx.h" 

 

using namespace System; 

double VypocitatFaktorialPodleStirlinga(int n); 

int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int i = 2, n; 

    double faktorial; 

    Console::Write("Zadejte n: "); 

    n = Convert::ToInt32(Console::ReadLine()); 

    // Výpočet n! realizuje parametrická funkce. 

    faktorial = VypocitatFaktorialPodleStirlinga(n); 

    Console::WriteLine(n + "! je " + faktorial + "."); 

    return 0; 

} 

 

double VypocitatFaktorialPodleStirlinga(int n) 

{ 

    const float pi = 3.14f; 

    const float e = 2.71f; 

    double faktorial = Math::Sqrt(2 * pi * n)  

        * Math::Pow(n / e, n);  

    return faktorial; 

} 

  

Komentář k zdrojovému kódu: Mechanika funkcí je vám už dobře známá, a proto se 

zaměříme pouze na kritická místa programu. Ihned poté, co v těle uživatelsky definované 

funkce zavedeme dvě konstantní proměnné, zahajujeme algoritmizaci matematického 

výrazu pro výpočet aproximované hodnoty . Celý výraz rozdělíme na dva samostatné 

podvýrazy: prvním je  a druhým zase . Na vyhodnocení prvního podvýrazu 

budeme potřebovat zavolat parametrickou metodu Sqrt třídy Math. S vyhodnocením 

druhého podvýrazu nám zase pomůže parametrická metoda Pow rovněž třídy Math. Dobrá, 

ovšem jak bude překladač zpracovávat definiční inicializaci lokální proměnné faktorial?  

 

Uveďme si tento příkaz ještě jednou: 

 
double faktorial = Math::Sqrt(2 * pi * n) * Math::Pow(n / e, n);  
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Překladač bude postupovat podle následujícího vzoru: 

 

1. Nejprve bude volána metoda Sqrt třídy Math. Metodě předáváme první aritmetický 

podvýraz, který překladač vyhodnotí. To znamená, že argumentem, který bude 

předán formálnímu parametru metody Sqrt, bude hodnota prvního aritmetického 

podvýrazu. Jakmile metoda Sqrt obdrží data, vypočte jejich druhou odmocninu, a tu 

nám poskytne v podobě své návratové hodnoty. 

 

2. Dále bude volána metoda Pow třídy Math, které odevzdáváme 2 argumenty, jež 

společně tvoří druhý aritmetický podvýraz. Ve chvíli, kdy se metodě povede 

vypočítat -tou mocninu prvního argumentu, vrátí nám ji jako svou návratovou 

hodnotu.  

 

3. Když bude mít překladač návratové hodnoty obou metod, vypočte jejich součin. 

Hodnota součinu se tak stane hodnotou inicializačního výrazu, jenž je zapsaný na 

pravé straně přiřazovacího příkazu. Nakonec se hodnota inicializačního výrazu 

přiřadí do proměnné faktorial, čímž dojde k inicializaci této proměnné.  

 

 

2.24 Přetěžování funkcí 
 

Přetěžování funkcí je technika jazyka C++/CLI, jejíž pomocí můžeme navrhnout množinu 

deklarací a definicí funkce se stejným identifikátorem. Tím vytvoříme více verzí 

stejnojmenné funkce, které budou moci aplikovat stejné algoritmy na datové objekty 

různých typů. Vzhledem k tomu, že za jedním identifikátorem funkce se bude ve skutečnosti 

ukrývat množina příbuzných funkcí, označujeme takovouto funkci termínem „přetížená 

funkce“. Přetěžování funkcí je vítané, poněvadž nám umožňuje vytvářet flexibilní množiny 

funkcí, které dovedou manipulovat s různými sadami argumentů.  

 

Deklarace a definice přetížené funkce se musejí odlišovat svými signaturami (termín 

„signatura“ nyní chápeme v užším smyslu slova jako seznam formálních parametrů funkce). 

To přesněji znamená, že jakékoliv dvě verze přetížené funkce se musejí lišit: 

 

 v počtu formálních parametrů 

 a / nebo v datových typech formálních parametrů.  
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Ačkoliv se verze přetížené funkce mohou různit i v datových typech svých návratových 

hodnot, pro kompilátor je zásadní diferenciace signatur.   

 

Abychom lépe pochopili význam přetěžování funkcí, uvedeme příklad, který vyřešíme 

nejprve v jazyce C (tento jazyk přetěžování funkcí nepodporuje), a poté stejný příklad 

vyřešíme v jazyce C++/CLI (s podporou přetěžování funkcí).  

 

Příklad: Rádi bychom naprogramovali funkci VypocitatPrumer, která bude provádět 

výpočet jednoduchého aritmetického průměru jisté množiny dat. Chceme, aby funkce 

VypocitatPrumer byla schopná zjistit průměr ze: 

 

1. čtyř diskrétních hodnot typu int,  

2. čtyř diskrétních hodnot typu float,  

3. čtyř diskrétních hodnot typu double.  

 

V jazyce C budeme postupovat takto: 

 
#include <stdio.h> 

 

// Deklarace funkcí. 

float VypocitatPrumerProINT(int a, int b, int c, int d); 

float VypocitatPrumerProFLOAT(float a, float b, float c, float d); 

double VypocitatPrumerProDOUBLE(double a, double b, double c, double d); 

 

int main() 

{ 

    int a = 1, b = 2, c = 3, d = 4; 

    double o = 4.25, p = 1.17, q = 9.78, r = 10.76; 

    // Vypočet průmeru pro celočíselná data. 

    float prumer1 = VypocitatPrumerProINT(a, b, c, d); 

    // Vypočet průmeru pro reálná data. 

    double prumer2 = VypocitatPrumerProDOUBLE(o, p, q, r); 

    printf("Prumer celych cisel je %.2f.\n", prumer1); 

    printf("Prumer realnych cisel je %.2lf.\n", prumer2); 

    return 0; 

} 

 

// Definice deklarovaných funkcí. 

float VypocitatPrumerProINT(int a, int b, int c, int d) 

{ 

    return (float)(a + b + c + d) / 4; 

} 
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float VypocitatPrumerProFLOAT(float a, float b, float c, float d) 

{ 

    return (a + b + c + d) / 4; 

} 

 

double VypocitatPrumerProDOUBLE(double a, double b, double c, double d) 

{ 

    return (a + b + c + d) / 4; 

} 

 

Komentář k zdrojovému kódu: Poněvadž v jazyce C nemůžeme funkci přetížit, nezbývá 

nám nic jiného, než postupně deklarovat a definovat tři samostatné funkce. Tyto funkce mají 

různé identifikátory, což je pochopitelné, neboť jazyk C nedovoluje více funkcím sdílet jeden 

identifikátor. (Pokud by překladač takovou situaci diagnostikoval, ohlásil by chybu, kterou 

by reagoval na zjištěnou nejednoznačnost.) Když budeme mít čtyři celočíselné proměnné, 

zavoláme konkrétní parametrickou funkci se čtyřmi formálními parametry. Analogicky, pro 

výpočet průměru čtyř reálných hodnot s dvojnásobnou přesností použijeme jinou 

parametrickou funkcí, která vyhovuje svou signaturou.  

 

V jazyce C++/CLI je řešení předložené úlohy elegantnější, protože stačí, když funkci 

VypocitatPrumer přetížíme. To se prakticky děje takto: 

 
#include "stdafx.h" 

using namespace System; 

 

// Deklarace jednotlivých verzí přetížené funkce. 

float VypocitatPrumer(int a, int b, int c, int d); 

float VypocitatPrumer(float a, float b, float c, float d); 

double VypocitatPrumer(double a, double b, double c, double d); 

 

int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    int a = 1, b = 2, c = 3, d = 4; 

    double o = 4.25, p = 1.17, q = 9.78, r = 10.76; 

    // Vypočet průmeru pro celočíselná data. 

    float prumer1 = VypocitatPrumer(a, b, c, d); 

    // Vypočet průmeru pro reálná data. 

    double prumer2 = VypocitatPrumer(o, p, q, r); 

    Console::WriteLine("Průměr celých čísel je {0}.", prumer1); 

    Console::WriteLine("Průměr reálných čísel je {0}.", prumer2); 

    return 0; 

} 
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// Definice jednotlivých verzí přetížené funkce. 

float VypocitatPrumer(int a, int b, int c, int d) 

{ 

    return (float)(a + b + c + d) / 4; 

} 

 

float VypocitatPrumer(float a, float b, float c, float d) 

{ 

    return (a + b + c + d) / 4; 

} 

 

double VypocitatPrumer(double a, double b, double c, double d) 

{ 

    return (a + b + c + d) / 4; 

} 

  

Komentář k zdrojovému kódu: Funkce VypocitatPrumer je přetížená, protože 

v programu se vyskytují tři deklarace a tři definice funkce s tímto identifikátorem. Deklarace 

a definice jsou navrženy korektně, neboť splňují podmínky pro přetížení – jednotlivé verze 

přetížené funkce se liší datovými typy svých formálních parametrů. (A první a druhá verze 

funkce se od té třetí liší také typem své návratové hodnoty.)  

 

Pokud je funkce přetížená, překladač ví, že se tato funkce v analyzované oblasti platnosti 

vyskytuje ve více verzích. Jak ovšem překladač rozhodne, kterou z verzí přetížené funkce má 

zavolat? Jednoduchá odpověď na tuto otázku by mohla být takováto: Překladač se rozhodne 

podle počtu a datových typů argumentů, které jsou specifikovány při volání přetížené funkce.  

 

Technicky proces selekce jedné ze všech dostupných verzí přetížené funkce probíhá v jazyce 

C++/CLI následujícím způsobem: 

 

1. Překladač vyhledá v analyzované oblasti platnosti všechny funkce se shodným 

identifikátorem.  

 

2. Překladač vyloučí ty verze přetížené funkce, které nemají požadovaný počet 

formálních parametrů. 

 

3. Nyní má překladač k dispozici množinu potenciálně vhodných verzí přetížené 

funkce. Tyto verze se někdy označují také jako potenciálně vhodní kandidáti 

přetížené funkce.  
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4. Překladač se snaží z množiny potenciálně vhodných verzí přetížené funkce vybrat 

nejlepší (optimální) verzi přetížené funkce. Překladač tedy zjišťuje, zda se mezi 

potenciálně vhodnými verzemi přetížené funkce nachází taková, jejíž datové typy 

formálních parametrů přesně odpovídají datovým typům argumentů 

specifikovaných při volání přetížené funkce. Jestliže se překladači podaří nalézt 

verzi přetížené funkce s těmito charakteristikami, říkáme, že byla nalezena úplná 

shoda (překladač tedy úspěšně detekoval optimální verzi přetížené funkce).  

 

5. Pokud se překladači nepovede najít optimální verzi přetížené funkce, bude se 

usilovat o nalezení „druhé nejlepší“ verze přetížené funkce. Samozřejmě, v tomto 

případě již překladač nediagnostikuje úplnou shodu mezi datovými typy formálních 

parametrů potenciální verze přetížené funkce a datovými typy argumentů. Nicméně, 

překladač je schopen podniknout jistá opatření, díky nimž si může shodu datových 

typů vynutit. Technicky jsou tato opatření realizována implicitními typovými 

konverzemi. Překladač tedy zkoumá, pro kterou verzi přetížené funkce lze provést 

implicitní typové konverze s cílem vynucení shody, přičemž v potaz bere minimální 

postranní režií, která se s provedením implicitních typových konverzí váže. Je-li 

překladač schopen určit tu verzi přetížené funkce, u které je možné s co nejmenší 

námahou dosáhnout vynucení shody datových typů, pak vybere tuto verzi přetížené 

funkce. Pokud není v silách překladače, aby další nejlepší možnou verzi přetížené 

funkce našel, respektive ji nedovede určit jednoznačně, zastaví překlad a generuje 

chybové hlášení.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C++/CLI – Začínáme programovat 

 

 

Část 3: Základy objektově orientovaného programování  

v jazyce C++/CLI 
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3 Základy objektově orientovaného programování v jazyce 

C++/CLI 
 

 

3.1 Všeobecná teorie objektově orientovaného programování 
 

Přestože základy paradigmatu objektově orientovaného vývoje počítačového softwaru byly 

teoreticky položeny již v 60. letech 20. století, praktický rozmach zaznamenal tento model 

vytváření počítačových aplikací a systémů přibližně o dvacet let později. Objektově 

orientované programování se snaží efektivně řešit jeden ze základních problémů 

strukturovaného (procedurálního) programování, jímž byla separace datových objektů a 

funkcí (neboli podprogramů), které s těmito datovými objekty manipulovaly. Všeobecná 

teorie objektově orientovaného programování vychází z následujících axiomů:  

 

1. Objekt je základní logická entita, která je charakterizována svým identifikátorem, 

vlastnostmi a činnostmi. Identifikátor objektu je jednoznačné určení objektu 

v systému, respektive v objektově orientovaném prostředí. Vlastnosti objektu jsou 

dány jeho atributy a představují znaky, jimiž objekt disponuje. Vlastnosti objektu 

formují datovou složku objektu. Činnosti objektu jsou reprezentovány metodami, 

které zabezpečují automatizaci různých aktivit, jež se s objektem pojí. Metody 

objektu tedy tvoří behavoriální složku objektu. Podle množiny metod dovedeme 

diagnostikovat styl chování se objektu vůči klientům, respektive vůči jiným 

objektům v jeho prostředí.  

 

2. Objekt jako entita je výsledkem procesu objektového modelování. Objektové 

modelování chápeme jako proces, prostřednictvím něhož se vytvářejí virtuální 

ekvivalenty fyzických objektů, s nimiž pracujeme v reálném světě.  

 

3. Vzhledem k tomu, že fyzické objekty jsou zpravidla příliš složité, během objektového 

modelování se uplatňuje princip objektové abstrakce. Pomocí objektové abstrakce 

se můžeme oprostit od těch vlastností a činností fyzických objektů, které pro nás 

nejsou důležité. Objektová abstrakce nám umožňuje soustředit se pouze na ty 

vlastnosti a činnosti, které jsou významné z hlediska vytvářeného systému nebo 

aplikace (obr. 3.1).  

 



Základy objektově orientovaného programování v jazyce C++/CLI 

341 

 

 
Obr. 3.1: Objektové modelování a objektová abstrakce 

 

4. Každý objekt je svéprávní jednotkou, která obsahuje vlastní atributy a metody. 

Atributy jsou na syntaktické úrovni reprezentovány datovými položkami, které jsou 

určeny na úschovu dat objektu. Metody uskutečňují činnosti vykonávané objektem. 

Metody objektu mohou přímo pracovat s atributy objektu. Nahlížení na objekt jako 

na monolitický kontejner, ve kterém se nacházejí atributy a metody, je principem 

zapouzdření, respektive enkapsulace (obr. 3.2).  

 

 
Obr. 3.2: Atributy a metody jsou zapouzdřeny do objektu 

 

5. Objekt je z vnějšího pohledu „černou skříňkou“, protože jiné objekty nevidí jeho 

atributy ani metody. Tím, že objekt ukrývá své atributy, chrání data, která obsahuje. 

Není tedy možné, aby byla tato data modifikována potenciálně nebezpečným 

způsobem jiným objektem, nebo jinou entitou vyskytující se ve vnějším prostředí 

objektu. Ve všeobecné teorii objektově orientovaného programování je uvedený 

princip známý jako ukrývání dat objektu.  
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6. S daty objektu mohou explicitně manipulovat pouze metody objektu. Ty jsou 

naprojektovány tak, aby se datová část objektu nikdy nedostala do nekonzistentního 

stavu. Podobně jako atributy, také metody jsou v objektu ukryté, a tedy nikdo 

(kromě objektu samotného) neví, jak je ve skutečnosti prováděna činnost, jejíž 

realizace je příslušnou metodou garantována. Tento princip se nazývá ukrývání 

implementace a umožňuje klientům využívat služby objektu, aniž by tito klienti 

věděli, jak jsou dotyčné služby technicky implementovány. 

 

7. Atributy objektu formují jeho vnitřní paměť. Objekt ví o své existenci, přičemž jeho 

aktuální stav reflektují hodnoty jeho atributů. Stav objektu může být kdykoliv 

diagnostikovaný pomocí metod na to určených.  

 

8. Komunikace ve vztazích „klient  objekt“ a „objekt  jiný objekt“ se uskutečňuje 

pomocí mechanizmu zpráv. Každý objekt je schopen přijmout a zpracovat jistou 

množinu zpráv.  
 

Kolekce zpráv, na které dokáže objekt reagovat, je zaznamenaná v protokolu zpráv. 

Protokol zpráv determinuje vzájemné relace mezi jednotlivými zprávami a 

metodami objektu. Pomocí protokolu zpráv lze kdykoliv jednoznačně určit, která 

metoda objektu bude aktivována jako reakce na příjem jisté zprávy.  

 

Mezi zprávami a metodami uvedenými v protokolu zpráv existuje relace typu 1:1. 

Každá zpráva je tedy mapována na právě jednu metodu. Jestliže bude doručena 

zpráva od klienta, respektive od jiného objektu, objekt ji zachytí a zpracuje.  

 

Zpracování zprávy znamená vyhledání zprávy v seznamu zpráv, jenž je uveden 

v protokolu zpráv (obr. 3.3). Proces pokračuje voláním metody, která je s doručenou 

zprávou asociována. Objekt zavolá metodu, která následně provede požadovanou 

činnost. Na základě povahy volané metody může (ale nemusí) být klient informován 

o výsledku provedené činnosti.  
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Obr. 3.3: Komunikace s objektem pomocí protokolu zpráv 

 

9. Zprávy, které jsou objektu zasílány, můžeme rozdělit na bezparametrické a 

parametrické zprávy. Bezparametrické zprávy s sebou nenesou žádná data a jako 

takové jsou určeny pouze na zjištění aktuálního stavu objektu. Naopak, 

parametrické zprávy integrují data, která modifikují aktuální stav objektu. Zatímco 

parametrické zprávy mění vnitřní paměť objektu, bezparametrické zprávy se žádné 

přímé modifikace nedopouštějí. Mezi zprávami a metodami objektu existuje těsná 

korelace: bezparametrické zprávy aktivují bezparametrické metody a parametrické 

zprávy aktivují parametrické metody.  

 

10. Protokol zpráv představuje veřejně přístupné rozhraní objektu. Na tomto místě 

bychom rádi zdůraznili, že uživatelé objektu mají přístup pouze k tomuto veřejně 

přístupnému rozhraní objektu. Jelikož atributy a metody jsou ukryté uvnitř objektu, 

je rozhraní objektu jediným prostředkem, jak s objektem bezpečně manipulovat. 

Existence rozhraní ovšem postačuje, poněvadž rozhraní nabízí kompletní aparát, 

prostřednictvím něhož mohou klienti využívat všechny služby objektu.  

 

11. Objekty s funkčně spřízněnými atributy a metodami patří do stejné třídy objektů. 

Třídu objektů můžeme definovat jako množinu funkčně ekvivalentních objektů. 

Říkáme, že objekty jsou instancemi identické třídy. Ačkoliv všeobecná teorie 

objektově orientovaného programování nespecifikuje třídu jako základní předpis 

pro vytváření objektů jistého typu, hybridní programovací jazyky s největší trhovou 

penetrací takovou specifikaci uplatňují. V prostředí těchto jazyků je nutné nejdřív 

deklarovat třídu, která determinuje fyzickou reprezentaci a možnosti použití 
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budoucích objektů, které budou z této třídy vytvořeny. Každý objekt třídy má své 

vlastní atributy a metody. Tento teoretický princip se v praxi realizuje následujícím 

způsobem: zatímco každý objekt disponuje svou vlastní sadou atributů, metody 

objektů totožné třídy jsou v operační paměti uskladněny právě jedenkrát. Činnost 

metody probíhá tak, že metoda po své aktivaci vyhledá objekt, v souvislosti s kterým 

má být zpracována.  

 

12. Objekty mohou dědit vlastnosti a činnosti od jiných objektů. To se děje v procesu 

dědičnosti, kdy potomkové přebírají charakteristické črty svých předků. Třídy 

objektů mohou vytvářet různé varianty dědičnosti. Pokud potomek dědí své 

schopnosti pouze od jednoho rodiče, tak jde o jednoduchou dědičnost. Jestliže 

potomek zdědil své schopnosti od více rodičů současně, jde o vícenásobnou 

dědičnost. Potomkové ovšem nejsou odkázáni jenom na ty schopnosti, jež zdědili od 

svých rodičů. K již nabytým (zděděným) vlastnostem a činnostem mohou přidávat 

nové vlastnosti a nové činnosti. Z hierarchie objektů, které vzniknou na báze 

dědičnosti, je zřejmé, že potomkové jsou vždy přinejmenším stejně funkčně vyspělí 

jako jejich předkové. Zpravidla jsou však potomkové vyspělejší než jejich předkové, 

protože mají možnost rozšířit aparát svých schopností.  

 

To nás přivádí k zajímavé a vskutku jediněčné vlastnosti objektově orientovaného 

programování, ze které vyplývá, že potomek se smí vyskytnout všude tam, kde je 

očekáván jeho předek. Řečeno jinak, je možné provést substituci předka potomkem, 

aniž by došlo ke vzniku kolizních stavů. Podotkněme, že opačně tento proces 

nefunguje. Totiž tam, kde je očekávaný potomek, nemůže být dosažen jeho předek 

tak, aby nedošlo ke kolizi. Je to proto, že rodič nedovede v plné míře zastoupit svého 

potomka, protože ten může být funkčně vyspělejší než on.   

 

13. Vztahy mezi objekty nemusí být generovány pouze na základě dědičnosti. Budeme-li 

abstrahovat od dědičnosti, můžeme vztahy medzi objekty modelovat také pomocí 

asociativních relací. K těmto relacím patří agregace a kompozice. Jejich podstata 

spočívá v tom, že objekt může vzniknout složením z jiných objektů. V tomto 

kontextu rozlišujeme hlavní (nadřazený) objekt a množinu podobjektů (vnořených 

objektů), které hlavní objekt obsahuje. Agregačně-kompoziční vztahy se s výhodou 

využívají zejména při konstrukci složitých objektů, jež vykonávají širokou paletu 

činností. Nadřazený objekt pak může delegovat pravomoci k provádění jistých 

činností na různý počet vnořených objektů. Podle síly vazby, která panuje mezi 



Základy objektově orientovaného programování v jazyce C++/CLI 

345 

 

nadřazeným objektem a podobjekty, jsou jejich vztahy definovány pomocí agregace 

anebo kompozice.  

 

Ve všeobecnosti, kompozice představuje silnější asociativní vazbu, přičemž říká, že 

nadřazený objekt nemůže poskytovat svým uživatelům všechny služby 

v odpovídající kvalitě, pokud je alespoň jeden vnořený objekt nefunkční, respektive 

absentující. Zatímco při kompozici nemohou podobjekty pracovat samostatně bez 

nadřazeného objektu, agregace tento způsob použití podobjektů umožňuje. 

Nadřazený objekt komunikuje s vnořenými objekty pomocí mechanizmu zpráv. 

Všechny vnořené objekty disponují svými protokoly zpráv, které formují jejich 

veřejně přístupná rozhraní.  

 

 
Obr. 3.4: Agregačně-kompoziční vztahy mezi objekty 

 

14. Jestli dva objekty reagují na zaslání totožné zprávy odlišným způsobem, říkáme, že 

se chovají polymorfně. Polymorfizmus je aspekt objektově orientovaného 

programování, který úzce souvisí s dědičností a umožňuje vzájemnou substituci 

objektů (potomkové dokážou zastoupit své předky).  

 



Základy objektově orientovaného programování v jazyce C++/CLI 

346 

 

 
Obr. 3.5: Polymorfní chování objektů 

 

Vizualizaci programu, jenž byl vytvořen v ryze objektově orientovaném programovacím 

jazyce, uvádí obr. 3.6. 

 

 
Obr. 3.6: Ryze objektově orientovaný program 
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3.2 Hybridní a objektově orientované programovací jazyky  
 

Většina v praxi rozšířených programovacích jazyků patří do kategorie hybridních 

programovacích jazyků, poněvadž v sobě kombinují možnosti pro vývoj strukturovaného a 

objektově orientovaného počítačového softwaru. U některých jazyků je jejich zařazení do 

této kategorie dané požadavkem na zachování zpětné kompatibility. K hybridním 

programovacím jazykům s největší trhovou penetrací patří C++, C#, C++/CLI, Visual Basic a 

Java. Vedle hybridních programovacích jazyků ovšem existují také ryze objektově 

orientované jazyky, k nimž se řadí především dynamické jazyky určené pro řešení úloh 

z oblasti umělé inteligence, fyzikálních simulací a počítačové grafiky. Množinu ryze objektově 

orientovaných programovacích jazyků tvoří Smalltalk, CLOS, Eiffel, ESP a Object-Prolog.  

 

Program napsaný v ryze objektově orientovaném jazyce není závislý na hlavní funkci, 

respektive metodě, která zahajuje zpracování programů vytvořených v hybridních 

programovacích jazycích. V ryze objektově orientovaných programech se jejich zpracování 

začíná zasláním zprávy z rozhraní programu vybraným objektům, které na tuto zprávu 

patřičným způsobem reagují.  

 

 

3.3 Třída jako objektový uživatelsky deklarovaný odkazový datový typ  
 

Všechny hybridní programovací jazyky vytvářejí objekty ze tříd, které jsou v těchto 

prostředích považovány za objektové datové typy. Z hlediska klasifikace datových typů 

jazyka C++/CLI jsou třídy zařazovány k uživatelsky deklarovaným odkazovým datovým 

typům. Třída představuje abstraktní datový typ, jehož deklarace specifikuje vlastnosti a 

činnosti objektů, jež z této třídy vzniknou. Třídy jsou rovněž uživatelsky deklarovanými 

datovými typy, což znamená, že vývojáři musejí nejdřív zavést deklarace tříd a až poté je 

mohou instanciovat. V procesu instanciace třídy vzniká instance třídy, tedy virtuální objekt, 

jenž je definován svými atributy a metodami. Vzhledem k tomu, že třídy jsou uživatelsky 

deklarovanými odkazovými datovými typy, jejich použití se odlišuje od primitivních 

odkazových datových typů, které není nutno před použitím deklarovat (primitivní typy jsou 

přímo zabudované do jazykové specifikace jazyka C++/CLI, a tudíž jsou okamžitě 

dosažitelné).  
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3.4 Deklarace třídy 
 

Třída jako abstraktní, objektový a uživatelsky deklarovaný odkazový datový typ se v jazyce 

C++/CLI deklaruje podle následujícího generického syntaktického vzoru: 

 
[MP] ref class T 

{ 

    // Soukromá sekce datových atributů. 

 

    // Veřejná sekce metod třídy. 

}; 

  

kde: 

 

 MP je přístupový modifikátor třídy. Přístupový modifikátor určuje oblast, v níž je 

deklarovaná třída viditelná. Podle svých přístupových práv může být třída buď 

veřejná (přístupový modifikátor public), anebo soukromá (přístupový modifikátor 

private). Soukromá třída není viditelná pro vnější zdrojový kód, veřejná třída toto 

omezení nemá. Není-li při deklaraci třídy explicitně uveden její přístupový 

modifikátor, je třída implicitně soukromá (jako kdyby byl užit modifikátor private). 

 

 Spojení klíčových slov ref class. Klíčová slova zapsána v tomto kontextu oznamují 

překladači intenci programátora deklarovat novou třídu jazyka C++/CLI.  

  

 T je identifikátor třídy. Identifikátor třídy, podobně jako také identifikátory jiných 

programových entit, musí vyhovovat nomenklaturním pravidlům. Identifikátor třídy 

nesmí začínat číslicí, nesmí obsahovat mezery a nesmí se shodovat s některým 

z klíčových slov jazyka C++/CLI.  

 

 Tělo třídy, které je syntakticky ohraničeno blokem, jejž vymezují složené závorky 

({}). V těle třídy jsou umístěny definice členů třídy, jako jsou atributy a metody.  

 

Deklarace třídy se skládá z hlavičky třídy a těla třídy. V hlavičce třídy se musí nacházet 

spojení klíčových slov ref class, jejichž pomocí informujeme překladač, že si přejeme 

deklarovat novou třídu jako nový uživatelsky deklarovaný odkazový datový typ. Za 

klíčovými slovy ref class stojí identifikátor třídy, který představuje jednoznačné 
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pojmenování třídy v dané oblasti platnosti. Volitelně můžeme uvést v hlavičce třídy i 

přístupový modifikátor (neučiníme-li tak, deklarujeme soukromou třídu).  

 

V těle třídy se objevují dvě sekce: 

 

1. Soukromá sekce uvedená modifikátorem private:. V soukromé sekci se nacházejí 

definice soukromých datových atributů třídy. Datové atributy slouží na uchování dat 

budoucích instancí třídy.   

 

2. Veřejná sekce uvedená modifikátorem public:. Ve veřejné sekci jsou uloženy 

definice veřejně přístupných metod, které provádějí automatizaci služeb, jež bude 

instance třídy (objekt) poskytovat svým klientům. Veřejně přístupné metody mohou 

přímo manipulovat s datovými atributy třídy.    

 

Následující fragment zdrojového kódu jazyka C++/CLI deklaruje třídu, která charakterizuje 

trojrozměrný vektor: 

 
// Deklarace třídy v jazyce C++/CLI. 

ref class Vektor3D 

{ 

// Soukromá sekce třídy. 

private: 

    // Definice datových atributů. 

    int x, y, z; 

// Veřejná sekce třídy. 

public: 

// Definice veřejně přístupného konstruktoru třídy. 

    Vektor3D() 

    { 

        x = 1; 

        y = 2; 

        z = 3; 

    } 

    // Definice veřejně přístupné metody třídy. 

    double ZjistitVelikost() 

    { 

        double velikostVektoru; 

        // Vypočtení velikost vektoru. 

        velikostVektoru = Math::Sqrt(x * x + y * y + z * z); 

        return velikostVektoru; 

    } 

}; 
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Syntaktický obraz třídy Vektor3D věrně kopíruje generický deklarační model třídy jazyka 

C++/CLI. Třída říká, že její budoucí instance (čili konkrétní 3D vektory) budou disponovat 

třemi celočíselnými datovými atributy s identifikátory x, y a z. Ve veřejné sekci třídy se 

nachází definice konstruktoru. Konstruktor je speciální metoda třídy, jejímž smyslem je 

inicializace instance třídy. Konstruktor má tyto speciální příznaky: 

 

 Identifikátor konstruktoru je shodný s identifikátorem třídy, ve které je konstruktor 

definován. Vzhledem k tomu, že deklarovaná třída se jmenuje Vektor3D, její 

konstruktor bude mít stejné jméno. Podle tohoto snadno zapamatovatelného 

pravidla budeme kdykoliv schopni najít konstruktor třídy, a to i tehdy, když bude 

tělo třídy naplněno mnoha různými metodami.  

 

 Ačkoliv je konstruktor metodou, nikdy nespecifikujeme datový typ její návratové 

hodnoty. Ve skutečnosti konstruktor nikdy žádnou hodnotu nevrací, a to z celkem 

prostého důvodu: nebylo by ji kam uložit. Poznamenejme, že skutečnost 

„konstruktor nevrací návratovou hodnotu“ syntakticky vyjadřujeme absencí 

jakéhokoliv datového typu (i klíčového slova void) před identifikátorem 

konstruktoru.   

 

 Konstruktor může být bezparametrický nebo parametrický. Je-li konstruktor 

bezparametrický, za jeho jménem stojí pouze prázdné závorky. U parametrického 

konstruktoru je signatura tvořena konečnou a neprázdnou množinou formálních 

parametrů, z nichž je každý určen svým identifikátorem a datovým typem. 

 

V těle konstruktoru se objevují příkazy, které inicializují datové atributy instance třídy. Když 

bude vytvořena instance třídy, spustí se konstruktor a uvede ji do okamžitě použitelného 

stavu. Získáme tak konkrétní vektor, jehož souřadnice budou 1, 2, 3.  

 

Každý 3D vektor bude navíc umět vypočítat svou velikost. Jelikož chceme instance třídy 

Vektor3D opatřit schopností pro výpočet velikosti vektoru, vkládáme do těla třídy veřejně 

přístupnou bezparametrickou metodu ZjistitVelikost. Z matematiky víme, že velikost 

vektoru  se třemi složkami ( , , ) určíme takto: . Řečeno jinak, 

velikost vektoru určíme jako druhou odmocninu ze součtu druhých mocnin jednotlivých 

složek vektoru. Programové příkazy v těle metody ZjistitVelikost realizují výpočet velikosti 

vektoru. Stěžejní je přitom druhý řádek, v němž voláme statickou metodu Sqrt třídy Math, 

které předáváme data, jejichž druhou odmocninu si přejeme vypočítat. Velikost vektoru nám 

metoda ZjistitVelikost nabídne v podobě své návratové hodnoty.  



Základy objektově orientovaného programování v jazyce C++/CLI 

351 

 

3.5 Instanciace třídy 
 

Deklarace třídy ovšem nezakládá žádné konkrétní instance třídy, tedy žádné objekty třídy. 

Deklarace třídy působí jako šablona neboli vzor, podle kterého překladač dovede vytvořit 

konkrétní instance třídy. Instance třídy vzniká v procesu, kterému v programování říkáme 

instanciace třídy. Instanci třídy založíme v jazyce C++/CLI podle následujícího všeobecného 

instanciačního příkazu: 

 
T ^IOP = gcnew T(); 

 

kde: 

 T je identifikátor třídy. 

 

 IOP je identifikátor odkazové proměnné, do které bude uložen odkaz na vytvořenou 

instanci třídy. Před identifikátorem odkazové proměnné stojí operátor ^, který říká, 

že daná proměnná je odkazová a nikoliv hodnotová. 

 

 gcnew je speciální instanciační operátor jazyka C++/CLI. Slouží na instanciaci tříd 

čili na vytváření objektů správně deklarovaných tříd.  

 

Abychom pochopili, co se v instanciačním procesu děje, rozdělíme jej na následující etapy: 

 

1. Na zásobníku primárního programového vlákna se alokuje prostor pro odkazovou 

proměnnou. Tato proměnná, jejíž indentifikátor je IOP, je prozatím prázdná, ovšem 

po uskutečnění instanciace třídy bude naplněna odkazem na vytvořenou instanci 

třídy.  

 

2. Operátor gcnew alokuje paměťový prostor pro nově zakládanou instanci třídy. 

Potřebný paměťový prostor je pro instanci třídy vyhrazen v řízené haldě. Řízená 

halda představuje dynamickou paměť, do které jsou ukládány instance tříd jazyka 

C++/CLI. Podotkněme, že řízená halda je spravována automatickým správcem 

paměti (Garbage Collector, GC).  

 

3. Jestliže byla alokace paměťového prostoru úspěšně provedena, říkáme, že v tuto 

chvíli již existuje instance třídy. Operátor gcnew se v dalším kroku snaží 

inicializovat alokovanou instanci třídy, a to tak, že volá její konstruktor. Jak jsme již 

uvedli, konstruktor je speciální metoda třídy, která slouží k inicializaci alokovaných 
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instancí třídy. Úkolem konstruktoru je inicializovat instanci třídy, což znamená 

uskutečnit sadu akcí, které uvedou instanci třídy do okamžitě použitelného stavu. 

Nachází-li se instance třídy v okamžitě použitelném stavu, může začít poskytovat 

služby svým klientům. 

 

4. Jakmile je instance třídy inicializována, operátor gcnew vrací odkaz na v tuto chvíli 

aktivní (někdy říkáme žijící) instanci. Dovolíme si upozornit, že vrácený odkaz je pro 

nás velice důležitý, protože jenom pomocí něj dovedeme kdykoliv jednoznačně 

vyhledat instanci třídy na řízené haldě. Vzácnost navráceného odkazu na instanci 

třídy potvrzujeme tím, že odkaz kopírujeme a ukládáme do definované odkazové 

proměnné s identifikátorem IOP. Tím pádem dochází k inicializaci této odkazové 

proměnné. Odkazová proměnná bude uchovávat odkaz na zrozenou instanci třídy. 

Praktickou implikací tohoto tvrzení je skutečnost, že kdykoliv budeme chtít pracovat 

s instancí třídy, budeme muset použít příslušnou odkazovou proměnnou, poněvadž 

pouze v této proměnné se nachází odkaz, jehož prostřednictvím je instance třídy pro 

nás explicitně dosažitelná. 

 

Vizualizaci procesu instanciace třídy nabízí obr. 3.7. 

 

 
Obr. 3.7: Instanciace třídy 
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Pro úplnost výkladu dodejme, že původní instanciační příkaz 

 
T ^IOP = gcnew T(); 

 

je agregovaným příkazem, jenž provádí definiční inicializaci odkazové proměnné IOP. 

Programátoři pochopitelně mohou tento agregovaný příkaz rozdělit do dvou samostatně 

působících příkazů (definice a inicializace), aniž by byla jakkoliv pozměněna původní 

funkcionalita: 

 
// Definice odkazové proměnné. 

T ^IOP; 

// Inicializace odkazové proměnné. 

IOP = gcnew T(); 

 

Pakliže uvažujeme o definované odkazové proměnné IOP jako o lokální, tak takováto 

proměnná nebude kompilátorem implicitně inicializována. To znamená, že dřív, než budeme 

moci tuto proměnnou použít ve výrazu, musíme ji explicitně inicializovat. To ovšem děláme 

ihned ve druhém, ryze inicializačním příkazu, takže je vše v pořádku. 

 

Když je instance třídy vytvořena, můžeme využívat její služby. To v terminologii OOP 

znamená volání metod instance. Když budeme chtít zavolat veřejně přístupnou metodu 

instance třídy, uplatníme následující generické příkazy (podle toho, zda je volaná metoda 

parametrická nebo bezparametrická): 

 
// Příkaz pro volání bezparametrické metody instance třídy. 

IOP->IM(); 

 
// Příkaz pro volání parametrické metody instance třídy. 

IOP->IM(a1, a2, … an); 

 

kde:  

 IOP je identifikátor odkazové proměnné, ve které je uložen odkaz determinující 

instanci třídy.  

 -> je operátor nepřímého přístupu. 

 IM je identifikátor metody, kterou chceme aktivovat.  

 a1, a2, … an jsou argumenty, které budou předány formálním parametrům 

parametrické metody instance třídy. 
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Instanci deklarované třídy Vektor3D vytvoříme a použijeme takto: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    // Instanciace třídy Vektor3D. 

    Vektor3D ^vektor = gcnew Vektor3D(); 

    // Volání metody instance třídy.  

    double velikostVektoru = vektor->ZjistitVelikost(); 

    Console::WriteLine("Velikost vektoru je {0}.", velikostVektoru); 

    return 0; 

} 

 

Instanciační příkaz vytváří odkazovou proměnnou vektor, zakládá instanci třídy Vektor3D 

v řízené haldě, inicializuje ji, a poté navrací odkaz na žijící instanci. Jelikož konstruktor 

zabezpečí předepsanou inicializaci datových atributů instance třídy, na výstupu obdržíme 

velikost vektoru , jejíž hodnota je 3,74.  

 

Kdybychom chtěli, mohli bychom do těla třídy umístit místo bezparametrického 

konstruktoru parametrický konstruktor. Tak bychom klientům umožnili, aby sami 

specifikovali, jaké hodnoty budou mít složky sestrojeného 3D vektoru.  

 
ref class Vektor3D 

{ 

private: 

    int x, y, z; 

public: 

    // Definice parametrického konstruktoru. 

    Vektor3D(int x, int y, int z) 

    { 

        // Inicializace datových atributů podle hodnot zadaných klientem. 

        this->x = x; 

        this->y = y; 

        this->z = z; 

    } 

    double ZjistitVelikost() 

    { 

        double velikostVektoru; 

        velikostVektoru = Math::Sqrt(x * x + y * y + z * z); 

        return velikostVektoru; 

    } 

}; 

 

Když si prohlédnete deklaraci třídy, zjistíte, že jsme bezparametrickou verzi konstruktoru 

nahradili parametrickým ekvivalentem. Nyní již signatura konstruktoru není prázdná, nýbrž 
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se v ní nacházejí tři formální parametry. Tyto formální parametry budou inicializovány třemi 

argumenty (složkami 3D vektoru) při instanciaci třídy. V těle parametrického konstruktoru 

inicializujeme datové atributy instance třídy. Všimněte si prosím, že pro identifikaci 

datových atributů užíváme klíčové slovo this. Toto klíčové slovo označuje speciální 

odkazovou proměnnou, v níž je uložen odkaz na aktuální instanci třídy. Výraz this->x proto 

označuje datový atribut x instance třídy a nikoliv stejnojmenný formální parametr 

parametrického konstruktoru (ten je dosažitelný přes svůj identifikátor, tedy x). Instanciace 

třídy, která je vybavena parametrickým konstruktorem, vypadá všeobecně takto: 

 
T ^IOP = gcnew T(a1, a2, … an); 

 

kde: 

 a1, a2, … an jsou argumenty, které budou odevzdány formálním parametrům 

parametrického konstruktoru.  

 

I tento instanciační příkaz smíme segmentovat na definici a následnou inicializaci odkazové 

proměnné IOP.  

 

Instanci třídy Vektor3D, která obsahuje parametrický konstruktor, založíme následujícím 

způsobem: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    // Instance třídy bude inicializována parametrickým konstruktorem. 

    Vektor3D ^vektor = gcnew Vektor3D(4, 7, 1); 

    double velikostVektoru = vektor->ZjistitVelikost(); 

    Console::WriteLine("Velikost vektoru je {0}.", velikostVektoru); 

    return 0; 

} 

  

Operátor gcnew bude volat parametrický konstruktor, přičemž zabezpečí předání 

celočíselných argumentů 4, 7 a 1 formálním parametrům parametrického konstruktoru. 

Všimněte si, že takto může programátor již během instanciačního procesu přesně 

specifikovat, jakou instanci si bude přát. Samozřejmě, nic nám nebrání v tom, abychom 

vytvořili další vektor: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    // Vytvoření 1. vektoru (1. instance třídy). 

    Vektor3D ^vektor1 = gcnew Vektor3D(4, 7, 1); 
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    // Vytvoření 2. vektoru (2. instance třídy). 

    Vektor3D ^vektor2 = gcnew Vektor3D(2, 1, 5); 

    double velikostVektoru1 = vektor1->ZjistitVelikost(); 

    double velikostVektoru2 = vektor2->ZjistitVelikost(); 

    Console::WriteLine("Velikost 1. vektoru je {0}.\n" +  

        "Velikost 2. vektoru je {1}.", velikostVektoru1,  

        velikostVektoru2); 

    return 0; 

} 

 

V tomto programu sestrojujeme dva vektory. Každý z nich je inicializován pomocí 

parametrického konstruktoru. Možná vás napadá otázka, zda se může v těle třídy vyskytovat 

bezparametrický i parametrický konstruktor. Naše odpověď zní: ano, je to možné, protože 

konstruktor můžeme přetěžit. To znamená, že můžeme do deklarace jedné třídy vložit více 

definicí konstruktoru, které se liší svou signaturou. Následující fragment kódu jazyka 

C++/CLI ukazuje, jak přetěžit konstruktor pro třídu Vektor3D: 

 
ref class Vektor3D 

{ 

private: 

    int x, y, z; 

public: 

    // Definice bezparametrického konstruktoru. 

    Vektor3D() 

    { 

        x = y = z = 1; 

    } 

    // Definice parametrického konstruktoru. 

    Vektor3D(int x, int y, int z) 

    { 

        this->x = x; 

        this->y = y; 

        this->z = z; 

    } 

    double ZjistitVelikost() 

    { 

        double velikostVektoru; 

        velikostVektoru = Math::Sqrt(x * x + y * y + z * z); 

        return velikostVektoru; 

    } 

}; 

 

Jelikož se v deklaraci třídy nacházejí dvě verze konstruktoru, které splňují podmínky pro 

přetížení, překladač bude nahlížet na konstruktor třídy jako na přetížený konstruktor. Pokud 
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třída disponuje přetíženým konstruktorem, můžeme se při instanciaci rozhodnout, kterou 

verzi přetíženého konstruktoru použijeme pro inicializaci alokované instance třídy.  

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    // 1. instance třídy bude inicializována bezparametrickým  

    // konstruktorem.  

    Vektor3D ^vektor1 = gcnew Vektor3D(); 

    // 2. instance třídy bude inicializována parametrickým  

    // konstruktorem.  

    Vektor3D ^vektor2 = gcnew Vektor3D(7, 10, 3); 

    // Kód, jenž manipuluje s vektory, byl pro lepší  

    // přehlednost vynechán. 

    return 0; 

} 

  

Jestliže aplikujeme operátor gcnew na výraz T(), vytvoříme instanci třídy T, která bude 

inicializována bezparametrickým konstruktorem (v konečném důsledku získáme jednotkový 

vektor). Použijeme-li ale operátor gcnew na výraz T(a1, a2, … an), bude to parametrický 

konstruktor, kdo převezme zodpovědnost za inicializaci zkonstruované instance třídy T. 

 

Rozvineme-li úvahy o přetěžování konstruktorů, pak snadno dojdeme k poznání, že 

deklarace třídy může seskupovat  různých definic konstruktoru za předpokladu, že tyto 

definice se liší svými signaturami. Konstruktor ovšem není jedinou entitou třídy, kterou nám 

jazyk C++/CLI umožní přetěžit. Přetěžovat smíme také metody.  

 

Pokud do těla třídy neumístíme žádný konstruktor, překladač jazyka C++/CLI vygeneruje 

takzvaný implicitní konstruktor a vloží ho do deklarace třídy. Implicitní konstruktor je 

veřejně přístupný, bezparametrický a provádí implicitní inicializaci datových atributů 

instance třídy. Jestliže ale do těla třídy vložíme definici našeho vlastního, takzvaného 

explicitního konstruktoru, překladač nebude generovat žádný implicitní konstruktor. Řečeno 

jinak, kompetence za inicializaci vytvořené instance třídy má v rukou námi vytvořený 

explicitní konstruktor. Je tedy na něm, aby provedl korektní inicializaci instance třídy.  

 

 

3.6 Přístupové metody třídy 
 

Obvykle budeme chtít poskytnout klientům našich objektů prostředky pro korektní zjištění a 

modifikování soukromých datových atributů těchto objektů. Klienti totiž často vyžadují 

informace o aktuálním stavu objektu, nebo žádají o změnu tohoto stavu podle svých potřeb. 
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Abychom umožnili cílenou, tedy bezpečně naprogramovanou realizaci těchto aktivit, 

můžeme ke každému soukromému datovému atributu instance třídy navrhnout dvojici 

přístupových metod. Jedna z přístupových metod bude sloužit k zjištění stavu soukromého 

datového atributu, zatímco druhá přístupová metoda se bude koncentrovat na algoritmicky 

schválenou modifikaci stavu soukromého datového atributu.  

 

Ze syntaktického hlediska to znamená následující: 

 

1. Deklaraci třídy rozšíříme o definice přístupových metod.  

2. S každým soukromým datovým atributem propojíme dvě samostatné přístupové 

metody. Jedna přístupová metoda bude určena na „čtení“ hodnoty z datového 

atributu a druhá zase na „zápis“ nové hodnoty do datového atributu.  

 

V praktickém kontextu třídy Vektor3D to bude znamenat toto: 

 
ref class Vektor3D 

{ 

private: 

    int x, y, z; 

public: 

    Vektor3D() 

    { 

        x = y = z = 1; 

    } 

    Vektor3D(int x, int y, int z) 

    { 

        this->x = x; 

        this->y = y; 

        this->z = z; 

    } 

    double ZjistitVelikost() 

    { 

        double velikostVektoru; 

        velikostVektoru = Math::Sqrt(x * x + y * y + z * z); 

        return velikostVektoru; 

    } 

    // Definice přístupových metod pro datový atribut x. 

    int NacistX() 

    { 

        return x; 

    } 

    void ZapsatDoX(int noveX) 

    { 

        x = noveX; 
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    } 

    // Definice přístupových metod pro datový atribut y. 

    int NacistY() 

    { 

        return y; 

    } 

    void ZapsatDoY(int noveY) 

    { 

        y = noveY; 

    } 

    // Definice přístupových metod pro datový atribut z. 

    int NacistZ() 

    { 

        return z; 

    } 

    void ZapsatDoZ(int noveZ) 

    { 

        z = noveZ; 

    } 

}; 

  

Přístupové metody rozšiřují veřejně přístupné rozhraní každé instance, která vznikne z třídy 

Vektor3D. Pomocí přístupových metod můžeme kdykoliv zjistit složky kterékoliv instance 

třídy Vektor3D. Navíc, dovedeme rovněž tyto složky měnit tak, jak budeme chtít. 

 

Nejprve budeme demonstrovat použití přístupových metod určených na čtení hodnot 

datových atributů objektu: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    Vektor3D ^vektor = gcnew Vektor3D(9, 3, 5); 

    // Pomocí příslušných přístupových metod zjišťujeme složky vektoru. 

    Console::WriteLine("Vektor má tyto složky: {0}, {1}, {2}.",  

        vektor->NacistX(), vektor->NacistY(), vektor->NacistZ()); 

    return 0; 

} 

 

Program nejprve vytvoří nový 3D vektor, a poté uživatele informuje o jeho datovém složení.  

 

Složky 3D vektoru můžeme kdykoliv pozměnit pomocí přístupových metod: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    Vektor3D ^vektor = gcnew Vektor3D(9, 3, 5); 

    Console::WriteLine("Vektor má tyto složky: {0}, {1}, {2}.",  
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        vektor->NacistX(), vektor->NacistY(), vektor->NacistZ()); 

    // Úprava složek vektoru pomocí přístupových metod. 

    vektor->ZapsatDoX(1); 

    vektor->ZapsatDoY(0); 

    vektor->ZapsatDoZ(1); 

    Console::WriteLine("Nyní má vektor tyto složky: {0}, {1}, {2}.",  

        vektor->NacistX(), vektor->NacistY(), vektor->NacistZ()); 

    return 0; 

} 

 

Výstup programu je znázorněn na obr. 3.8.  

 

 
Obr. 3.8: Výstup programu, který manipuluje s instancí třídy pomocí přístupových metod 

 

 

3.7 Vlastnosti třídy  
 

Ačkoliv přístupové metody plní svou funkci dobře, v jazykové specifikaci C++/CLI se nachází 

ještě lepší programová konstrukce, pomocí které lze získávat a upravovat hodnoty 

soukromých datových atributů instancí tříd. Tato konstrukce se volá vlastnost. Vlastnost je 

nová entita třídy, která zavádí vrstvu abstrakce mezi soukromý datový atribut a klientský 

programový kód. Mezi soukromými datovými atributy a spřízněnými vlastnostmi existuje 

relace typu 1:1 (na každý datový atribut připadá právě jedna vlastnost). V těle vlastnosti jsou 

umístěny dvě přístupové metody, které provádějí čtení a zápis hodnot do příslušného 

datového atributu.  

 

Poznámka: Jazyk C++/CLI definuje dva typy vlastností: skalární vlastnosti a 

indexované vlastnosti. Z hlediska potřeb této publikace se budeme věnovat 

pouze skalárním vlastnostem, tedy vlastnostem, které slouží na přímý přístup 

k předmětným soukromým datovým atributům instancí tříd. Abychom se vyhnuli 

terminologickým nejasnostem, přijmeme dohovor, že termín „vlastnost“ bude 

v textu této publikace sémanticky identický s termínem „skalární vlastnost“.   
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Generický model definice vlastnosti je následující:  

 
ref class T 

{ 

    private:  

        TD x; 

    public: 

        property TD IV 

        { 

            TD get() 

            { 

                // Kód pro získání hodnoty datového atributu. 

                return x; 

            } 

            void set(TD Fp) 

            { 

                // Kód pro změnu hodnoty datového atributu. 

                x = FP; 

            } 

        } 

}; 

 

kde:  

 T je identifikátor třídy.  

 TD je datový typ soukromého datového atributu.  

 IV je identifikátor vlastnosti.  

 FP je identifikátor formálního parametru přístupové metody set.  

 

V těle vlastnosti rozeznáme dvě přístupové metody: get a set. Metodu get naprogramujeme 

tak, aby nám na požádání poskytla hodnotu soukromého datového atributu. Na druhou 

stranu, metodu set naprojektujeme tak, aby si poradila s úpravou hodnoty soukromého 

datového atributu. Jak je zřejmé, metoda get je bezparametrickou metodou s návratovou 

hodnotou, zatímco metoda set je parametrickou metodou bez návratové hodnoty.  

 

Pokud programujete v jazyce C++/CLI, doporučujeme vám upřednostňovat vlastnosti před 

ryzími přístupovými metodami. Vlastnosti jsou totiž flexibilnější, přičemž z pohledu klientů 

se ponášejí spíše na inteligentní datové atributy než na metody. V souvislosti s vlastnostmi 

musíme ovšem vždy mít na paměti tuto skutečnost: Vlastnost je pouze syntaktická 
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konstrukce, která působí jako prostředník mezi datovou sekcí objektu a klientským 

programovým kódem.  

 

Dále uvádíme syntaktický obraz třídy Vektor3D, do které jsme zapracovali množinu 

vlastností:  

 
ref class Vektor3D 

{ 

private: 

    int x, y, z; 

public: 

    Vektor3D() 

    { 

        x = y = z = 1; 

    } 

    Vektor3D(int x, int y, int z) 

    { 

        this->x = x; 

        this->y = y; 

        this->z = z; 

    } 

    double ZjistitVelikost() 

    { 

        double velikostVektoru; 

        velikostVektoru = Math::Sqrt(x * x + y * y + z * z); 

        return velikostVektoru; 

    } 

    // Definice vlastnosti pro datový atribut x. 

    property int X 

    { 

        int get() 

        { 

            return x; 

        } 

        void set(int noveX) 

        { 

            x = noveX; 

        } 

    } 

    // Definice vlastnosti pro datový atribut y. 

    property int Y 

    { 

        int get() 

        { 

            return y; 

        } 

        void set(int noveY) 
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        { 

            y = noveY; 

        } 

    } 

    // Definice vlastnosti pro datový atribut z. 

    property int Z 

    { 

        int get() 

        { 

            return z; 

        } 

        void set(int noveZ) 

        { 

            z = noveZ; 

        } 

    } 

}; 

 

Podívejme se, jak bude vypadat kód našeho předcházejícího programu tehdy, když 

přístupové metody nahradíme vlastnostmi: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    Vektor3D ^vektor = gcnew Vektor3D(9, 3, 5); 

    // Pro manipulaci s vektorem používáme vlastnosti. 

    Console::WriteLine("Vektor má tyto složky: {0}, {1}, {2}.",  

        vektor->X, vektor->Y, vektor->Z); 

    vektor->X = 1; 

    vektor->Y = 0; 

    vektor->Z = 1; 

    Console::WriteLine("Nyní má vektor tyto složky: {0}, {1}, {2}.",  

        vektor->X, vektor->Y, vektor->Z); 

    return 0; 

} 

 

Patrně budete s námi souhlasit, když prohlásíme, že s vlastnostmi je kód nejenom 

působivější, ale také lépe srozumitelný.  

 

Vlastnosti upotřebíme rovněž při tvorbě třídy, jejímiž instancemi budou MP3 přehrávače: 

 
ref class MP3Prehravac 

{ 

private:  

    // Soukromé datové atributy třídy. 

    String ^model; 
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    unsigned short int pocetPisni; 

    unsigned short int pametVGB; 

public: 

    // Bezparametrický konstruktor. 

    MP3Prehravac() 

    { 

        this->model = "Creative Zen"; 

        this->pocetPisni = 2000; 

        this->pametVGB = 2; 

    } 

    // Parametrický konstruktor. 

    MP3Prehravac(String ^model, unsigned short int pocetPisni,  

    unsigned short int pametVGB) 

    { 

        this->model = model; 

        this->pocetPisni = pocetPisni; 

        this->pametVGB = pametVGB; 

    } 

    // Vlastnosti. 

    property String^ Model 

    { 

        String^ get() 

        { 

            return this->model; 

        } 

        void set(String ^novyModel) 

        { 

            this->model = novyModel; 

        } 

    } 

    property unsigned short int PocetPisni 

    { 

        unsigned short int get() 

        { 

            return pocetPisni; 

        } 

        void set(unsigned short int novyPocetPisni) 

        { 

            this->pocetPisni = novyPocetPisni; 

        } 

    } 

    property unsigned short int PametVGB 

    { 

        unsigned short int get() 

        { 

            return pametVGB; 

        } 

        void set(unsigned short int novaPametVGB) 

        { 
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            this->pametVGB = novaPametVGB; 

        } 

    } 

}; 

 

Komentář k zdrojovému kódu: Třída MP3Prehravac nám umožní generovat objekty, 

které budou působit coby konkrétní MP3 přehrávače. V deklaraci třídy se nachází soukromá 

a veřejná sekce. V soukromé sekci definujeme tři datové atributy s identifikátory model, 

pocetPisni a pametVGB. První datový atribut je odkazovou proměnnou, do které bude moci 

být uložen odkaz na instanci třídy System.String. Instance třídy String ze jmenného 

prostoru System jsou objekty, jež zapouzdřují textové řetězce. Datové atributy pocetPisni a 

pametVGB jsou hodnotovými proměnnými neznaménkového typu unsigned int.  

 

Ve veřejné sekci třídy jsou uloženy definice přetíženého konstruktoru a definice tří 

vlastností. Konstruktor třídy je přetížený, poněvadž v těle třídy se setkáváme s jeho 

bezparametrickou i parametrickou verzí. Jak si můžete všimnout, bezparametrický 

konstruktor provede vytvoření implicitního MP3 přehrávače, kterým je Creative Zen s 2 GB 

vestavěné paměti a se schopností uchovat 2000 hudebních skladeb. Na druhou stranu, 

parametrický konstruktor vytvoří MP3 přehrávač přesně podle přání uživatele.  

 

S každým datovým atributem třídy je asociována jedna vlastnost, která slouží na získání a 

také přímou modifikaci hodnoty předmětného datového atributu.  

 

Třídu MP3Prehravac můžeme použít třeba takto: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) 

{ 

    MP3Prehravac ^prehravac; 

    prehravac = gcnew MP3Prehravac(); 

    Console::WriteLine("Máte následující MP3 přehrávač:\n" +  

        "Model: {0}\nPočet písní: {1}\nPaměť (v GB): {2}",  

         prehravac->Model, prehravac->PocetPisni, prehravac->PametVGB); 

   return 0; 

} 

 

V těle hlavní funkce main nejprve definujeme lokální odkazovou proměnnou prehravac 

(připomeňme, že takováto proměnná není implicitně inicializována). V dalším příkazu 

pomocí operátoru gcnew zakládáme instanci třídy, kterou inicializujeme bezparametrickým 

konstruktorem. Jakmile je instance alokovaná a inicializovaná, dochází rovněž k inicializaci 

odkazové proměnné prehravac. V této proměnné se počínaje tímto okamžikem nachází 
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odkaz na žijící instanci třídy MP3Prehravac, která je situována na řízené haldě. Program 

pokračuje vypsáním základních konfiguračních nastavení vygenerovaného MP3 přehrávače.  

 

Vzhledem k tomu, že třída MP3Prehravac obsahuje parametrický konstruktor, můžeme ji 

použít také následujícím způsobem: 

 
int main(array<System::String ^> ^args) { 

    MP3Prehravac ^prehravac; 

    prehravac = gcnew MP3Prehravac("iPod nano", 4000, 8); 

    Console::WriteLine("Máte následující MP3 přehrávač:\n" +  

        "Model: {0}\nPočet písní: {1}\nPaměť (v GB): {2}",  

        prehravac->Model, prehravac->PocetPisni, prehravac->PametVGB); 

    return 0; 

} 
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Závěr 
 

Vážení čtenáři,  

 

velice vám děkujeme, že jste společně s touto knihou absolvovali základní výukový kurz 

algoritmizace a programování v jazyce C++/CLI. Nesmírně si ceníme, že jste učinili první 

krok cesty, na jejímž konci z vás budou kovaní softwaroví vývojáři. Nyní, když jste prošli 

základy, můžete se posunout o úroveň výš, a to k pokročilejším partiím programování a 

vývoje počítačového softwaru v jazyce C++/CLI. Vzhledem k tomu, že jako vývojáři se učíme 

po celý život, dovolujeme si nabídnout vám seznam zajímavých studijních zdrojů, z nichž 

můžete čerpat další znalosti.  

 

Seznam knižních zdrojů pro vývojáře: 

 

1. Fraser, S. R. G.: Pro Visual C++/CLI and the .NET 3.5 Platform. California: Apress, 

2008. 

2. Hogenson, G: Foundations of C++/CLI: The Visual C++ Language for .NET 3.5. 

California: Apress, 2008. 

3. Sivakumar, N.: C++/CLI in action. Connecticut: Manning Publications, 2007. 

4. Heege, M.: Expert Visual C++/CLI: .NET for Visual C++ Programmers. California: 

Apress, 2007. 

 

Seznam elektronických zdrojů pro vývojáře: 

 

1. Visual C++ Development Center (http://msdn.microsoft.com/en-

us/visualc/default.aspx ). 

2. Visual C++ Team Blog (http://blogs.msdn.com/vcblog/default.aspx). 

3. Standard ECMA – 372 C++/CLI Language Specification (http://www.ecma-

international.org/publications/standards/Ecma-372.htm). 

4. C++/CLI Tutorials (http://www.functionx.com/cppcli/index.htm). 

5. C++/CLI FAQ (http://winterdom.com/cppclifaq/). 

6. A Design Rationale for C++/CLI 

(http://whitepapers.techrepublic.com.com/abstract.aspx?docid=275915). 

 

Přejeme vám mnoho úspěchů při programování v jazyce C++/CLI!

http://msdn.microsoft.com/en-us/visualc/default.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/visualc/default.aspx
http://blogs.msdn.com/vcblog/default.aspx
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-372.htm
http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-372.htm
http://www.functionx.com/cppcli/index.htm
http://winterdom.com/cppclifaq/
http://whitepapers.techrepublic.com.com/abstract.aspx?docid=275915
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