
Anna Andrejková 

Vývoj objektového programu  
v jazyku C++



 

 

Autor: Bc. Anna Andrejková 

Odborný garant: Ing. Ján Hanák, PhD., MVP 

 

Vývoj objektového programu v jazyku C++ 

Praktické cvičenie zo série „Od študentov pre študentov“ 

 

Rok vydania: 2013 

 

 

 

Charakteristika praktických cvičení zo série „Od študentov pre študentov“ 

 

Sme presvedčení o tom, že keď inteligentní mladí ľudia ovládnu najmodernejšie počítačové 

technológie súčasnosti, ich tvorivý potenciál je vskutku nekonečný. Primárnym cieľom iniciatívy, ktorá 

stojí za sériou praktických cvičení „Od študentov pre študentov“, je maximalizácia hodnôt ľudských 

kapitálov študentov ako hlavných členov akademických komunít. Praktické cvičenia zo série „Od 

študentov pre študentov“ umožňujú študentom využiť ich existujúce teoretické znalosti, pričom 

efektívnym spôsobom predvádzajú, ako možno tieto znalosti s výhodou uplatniť pri vývoji atraktívnych 

počítačových aplikácií v rôznych programovacích jazykoch (C, C++, C++/CLI, C#, Visual Basic, F#). 

Budeme nesmierne šťastní, keď sa našim praktickým cvičeniam podarí u študentov prebudiť a naplno 

rozvinúť záujem o programovanie a vývoj počítačového softvéru. Veríme, že čím viac sofistikovaných IT 

odborníkov vychováme, tým viac budeme môcť spoločnými silami urobiť všetko pre to, aby sa z tohto 

sveta stalo lepšie miesto pre život. 
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Vývoj objektového programu v jazyku C++ 

 
Cieľové publikum: študenti s pokročilou proficienciou jazyka C++. 

Vedomostná náročnosť: . 

Časová náročnosť: 1 hodina a 30 minút. 

Programovacie jazyky: C++. 

Vývojové prostredia: Microsoft Visual Studio Express 2012 for Windows Desktop.  

Operačné systémy: Windows 8, Windows 7. 

Technológie: knižnica jazyka C++, behové prostredie jazyka C++. 

 

V tomto praktickom cvičení sa cieľová skupina používateľov oboznámi s vytváraním objektov, ktoré 

budú okrem štandardného vzťahu dedičnosti implementovať aj vzťah kompozičný. Kompozíciu 

demonštrujeme aplikáciou, ktorá slúži fiktívnej spoločnosti poskytujúcej služby satelitnej televízie. 

Vytvorená aplikácia umožní zákazníkovi výber z ponuky programových TV-balíkov podľa zvolených 

podmienok spoločnosti. Pri tvorbe objektového programu sme sa inšpirovali satelitnou spoločnosťou 

freeSAT
1
. 

 

 

Tip: Čitateľom, ktorým nie sú jasné základy objektového programovania v jazyku C++, 

odporúčame, aby najskôr naštudovali túto problematiku z praktického cvičenia s názvom 

„Základy OOP v jazyku C++“, ktoré sa nachádza v galérii študentských praktických 

cvičení zo série „Od študentov pre študentov“. 
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1 Kompozícia v jazyku C++ 

 

Kompozícia označuje vzťah, v ktorom je jeden objekt nadradený, pričom je zložený z jedného alebo 

viacerých vnorených objektov. Medzi inštanciami existuje puto vyjadrujúce, že vnorené objekty sú 

použiteľné len dovtedy, kým sú súčasťou hlavného objektu. Pri praktickom programovaní to znamená 

vytvoriť v nadradenej triede dátové členy, ktorým sú konštruktorom priradené smerníky na vnorené 

objekty. V deklaratívnom jazyku UML sa kompozícia vizuálne znázorňuje spojnicou zakončenou plným 

kosoštvorcom, ktorý smeruje k hlavnej triede.
2
 

 

 

2 Analýza požiadaviek na vytváranú objektovú aplikáciu 

 

Naprogramovaná aplikácia má slúžiť fiktívnej spoločnosti poskytujúcej služby satelitnej televízie. 

Spoločnosť má vo svojej ponuke 2 základné a 4 doplňujúce, prémiové balíky. Prvý základný balík Light 

obsahuje 28 konkrétnych televíznych programov prevažne slovenskej a českej produkcie. Základný 

balík Medium je rozšírením balíka Light o ďalších 40 televíznych programov od zahraničných tvorcov. 

Prémiové balíky Plus, HBO, HD a Film ponúkajú špecifickú programovú skladbu pre každý z nich. 

Jednotlivé kanály v rámci ponúkaných balíkov sú graficky znázornené na obr. 1. 

 

Používateľ aplikácie (zákazník) má možnosť prezrieť si zoznam televíznych kanálov, ktoré sú súčasťou 

každého balíka. Okrem toho vidí aj výšku mesačného poplatku, ktorý by zaplatil za využívanie služieb, 

ak by sa rozhodol zvolené služby objednať.  Pri vytváraní individuálnej kombinácie balíkov je potrebné 

zohľadniť obmedzenie, že prémiové balíky nie je možné kombinovať s balíkom Light, alebo objednať 

samostatne bez základného balíka Medium. To, ako neskôr uvidíme, bude zabezpečené základnými 

rozhodovacími príkazmi s aplikovaním kompozičných vzťahov medzi triedami.  

 

Zákazník bude mať v konečnom dôsledku na výber prezretie kompletnej programovej ponuky 

a samotný výber balíkov z ponuky. Ak sa používateľ rozhodne prezrieť ponuku, aplikácia má byť 

schopná prezentovať mu korektný výpis televíznych programov a mesačných poplatkov prislúchajúcich 

k selektovaným balíkom.  

 

V prípade kombinovania balíkov pre objednávku budeme rozlišovať, či sa jedná o balík základný, alebo 

prémiový. Zákazník najprv vyberá zo základných balíkov. Ak sa rozhodne pre rozšírenú ponuku, 

aplikácia musí na jeho voľbu reagovať ponúknutím aj prémiových balíkov. Zároveň musí byť program 

schopný správne určiť mesačnú sadzbu za ľubovoľnú kombináciu balíkov podľa zákazníkovho výberu.  

                                                             
2
 HANÁK, J. 2010. C++: Akademický výučbový kurz. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 164 s. ISBN: 

978-80-225-3068-2. 
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Obr. 1: Programová skladba balíkov 

 

Po ukončení výberu balíkov umožní aplikácia zákazníkovi zadať osobné údaje, ktoré sú potrebné na 

vytvorenie objednávky a dodanie služby a ich následný výpis v požadovanom tvare spolu s ostatnými 

želanými údajmi. Významným spôsobom neovplyvňujú funkčnosť aplikácie, no dodávajú jej celistvosť. 

 

 

3 Návrh architektúry objektovej aplikácie 

 

Po analýze jednotlivých programových balíkov a súvislostí medzi nimi v reálnom svete navrhneme 

riešenie považované ako východisko pri tvorbe aplikácie. Na obr. 2 je znázornený diagram tried jazyka 

UML, ktorý predstavuje programový výber zákazníka. V nákrese zobrazených vzťahov môžeme jasne 

determinovať vzťahy dedičnosti aj kompozície.  

 

Trieda Balik je abstraktnou triedou určenou iba na dedenie pre ostatné triedy, čím je zabezpečený 

polymorfizmus. Dedičnosť tried BalikLight a BalikMedium je výsledkom reálneho vzťahu medzi nimi. 

Balík Medium totiž obsahuje programy poskytované balíkom Light a zároveň je obohatený aj o ďalšie 

programy. Navyše poskytuje možnosť doobjednania prémiových balíkov, ktoré sú predstavované 

triedami BalikPlus, BalikHBO, BalikHD a BalikFilm. Práve tie sú v kompozičnom vzťahu s triedou 

BalikMedium. Dôvodom je ich možná existencia závislá od existencie balíka Medium – zákazník si 

nemôže objednať prémiové balíky samostatne alebo k balíku Light. 
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BalikPlus

- medium:BalikMedium*
- cena:int

+ BalikPlus()
+ NastavCenu():void

+ ZistiCenu():int
+ ~BalikPlus()

BalikFilm

- medium:BalikMedium*
- cena:int

+ BalikFilm()
+ NastavCenu():void

+ ZistiCenu():int
+ ~BalikFilm()

BalikHBO

- medium:BalikMedium*
- cena:int

+ BalikHBO()
+ NastavCenu():void

+ ZistiCenu():int
+ ~BalikHBO()

BalikHD

- medium:BalikMedium*
- cena:int

+ BalikHD()
+ NastavCenu():void

+ ZistiCenu():int
+ ~BalikHD()

Balik

+ NastavCenu():void
+ ZistiCenu():int

BalikLight

- cena:int

+ VypisLightProgramy():void
+ NastavCenu():void

+ ZistiCenu():int 

BalikMedium

- cena:int

+VypisMediumProgramy():void
+ NastavCenu():void

+ ZistiCenu():int 

 

Obr. 2: UML-diagram tried reprezentujúcich programové balíky 

 

Vytváraná aplikácia umožňuje zadať osobné údaje o zákazníkovi kvôli možnosti objednania vybratých 

balíkov. Údaje sú zapuzdrené v triede Zakaznik, ktorá je zachytená na obr. 3. Túto triedu vytvoríme 

s cieľom obohatiť vizuálnu podobu navrhovanej aplikácie o simuláciu objednávkového procesu. 

 

Zakaznik

- cisloDomu:string
- menoApriezvisko:string

- mesto:string
- psc:string

- telCislo:string
- ulica:string

+ UlozOsobneUdaje():void
+ VypisOsobneUdaje():void

 

Obr. 3: Trieda Zakaznik reprezentujúca zákazníka virtuálnej spoločnosti 
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V rámci návrhu riešenia problému určíme aj očakávaný priebeh aplikácie. Po spustení programu je 

želateľné, aby sa zákazníkovi zobrazila úvodná ponuka s možnosťou prezerania programov, zostavenia 

vlastnej kombinácie balíkov, prípadne ukončenia programu. Po voľbe prezretia jednotlivých programov 

sa zobrazia názvy všetkých možných programových balíkov. Následne sa po zvolení jedného balíka zo 

zoznamu vypíše jeho programová ponuka. Po celý čas bude mať zákazník k dispozícii aj možnosť vrátiť 

sa na úvodnú ponuku.  

 

V procese kombinovania balíkov bude mať zákazník možnosť vybrať si jeden z dvoch základných 

programových balíkov: Light alebo Medium. Keďže balík Light neumožňuje výber prémiových balíkov, 

zákazník iba vyplní osobné údaje a program končí. Pri voľbe Medium aplikácia postupne ponúkne 

používateľovi doplňujúce balíky, ktoré si zákazník v prípade záujmu môže objednať. Po ukončení 

výberu zákazník vyplní osobné údaje a program končí. Pred ukončením je žiaduce, aby sa 

používateľovi zobrazil tzv. objednávkový list, ktorý obsahuje kontaktné údaje a mesačnú sadzbu za 

zákazníkom zvolenú programovú ponuku.  

 

Opísané procesy sú graficky interpretované vývojovým diagramom, ktorý dokumentuje obr. 4. 

 

Začiatok

Prezretie 
programových 

balíkov

1

Úvodná 
ponuka

Výber 
programových 

balíkov

Výber 
balíka

Balík Light
Výpis kanálov
Určenie ceny

Balík Medium
Výpis kanálov
Určenie ceny

Balík Plus
Výpis kanálov
Určenie ceny

Balík HBO
Výpis kanálov
Určenie ceny

Balík HD
Výpis kanálov
Určenie ceny

Balík Film
Výpis kanálov
Určenie ceny

1

2 2 2 2 2 2

2

Koniec

3

4

 

Obr. 4: Vývojový diagram procesov vytváranej aplikácie 
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3

Výber 
základného 

balíka

Balík Light
Výpis kanálov
Určenie ceny

Balík Medium
Výpis kanálov
Určenie ceny

1

Zadanie osobných 
údajov zákazníka

Súhrnný výpis

4

Výber 
prémiového 

balíka

Výpis kanálov
Určenie ceny

Výpis kanálov
Určenie ceny

Výpis kanálov
Určenie ceny

Balík Plus Balík HBO Balík HD Balík Film

Výpis kanálov
Určenie ceny

5

5

5

 

Obr. 4: Vývojový diagram procesov vytváranej aplikácie (pokračovanie) 

 

 

4 Implementácia kritických partií objektovej aplikácie 

 

Po analýze problému a návrhu jeho riešenia môžeme prejsť k samotnej tvorbe aplikácie na základe 

vopred deklarovaných tried a vzťahov medzi nimi. 

 

Ako prvú budeme deklarovať abstraktnú triedu Balik so súkromným konštruktorom a dvomi čistými 

virtuálnymi metódami, ktoré sú uvedené v nasledujúcom výpise kódu jazyka C++: 

 

class Balik  
{ 
    Balik() {} 
public: 
    virtual float ZistiCenu() = 0; 
    virtual void NastavCenu() = 0; 
}; 

 

Pokračujeme zhotovením základných balíkov programovej ponuky. Balík Light je potomkom 

abstraktnej triedy Balik. Obsahuje tri metódy. Jednou z nich je metóda VypisLightProgramy, v ktorej 

inicializujeme textové pole poleLight (toto pole obsahuje programy príslušného balíka). V ďalšom 

štádiu uskutočníme výpis textového poľa prostredníctvom cyklu for, a to sekvenčne, od prvého prvku 

poľa až po posledný prvok tohto poľa.  

 

Druhá definovaná metóda s identifikátorom NastavCenu inicializuje súkromný dátový člen triedy s 

názvom cena (a dátovým typom float) hodnotou mesačnej sadzby za vybratý balík (túto akciu 

vykonávame pomocou smerníka this). Definíciou metódy ZistiCenu zabezpečíme poskytnutie 

aktuálnej hodnoty dátového člena cena klientskemu kódu. 
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class BalikLight : public Balik  
{ 
    float cena; 
    public: 
    void VypisLightProgramy()  
    { 
        char* poleLight[] = {"STV1", "STV2", "TV Markiza", "TV Doma", "TV JOJ", 
        "plus", "TA3", "CT1", "CT2", "CT24", "Prima Family", "Prima Cool", 
        "Prima Love", "TV Barrandov", "RTL Klub", "m1", "m2", "Duna TV",  
        "Duna II Autonomia", "Nota TV", "Top Shop", "Ocko", "CNN", "Sky News",  
        "BBC World", "Bloomberg", "CCTV News", "RTR planeta"}; 
 
        for(int i = 0; i < (sizeof poleLight / sizeof poleLight[0]); i++)  
        { 
            cout << poleLight[i] << ", "; 
        } 
    } 
 
    void NastavCenu()  
    { 
        // Tu sa môže nachádzať ľubovoľná inicializácia ceny.  
        this->cena = 5.90f; 
    } 
 
    float ZistiCenu()  
    { 
        return cena; 
    } 
}; 

 

Druhým typom základného balíka je Medium. Tento balík bude virtualizovať trieda BalikMedium. Táto 

trieda je stavbou podobná triede BalikLight, avšak rodičovskou triedou nie je abstraktná trieda, ale 

práve trieda BalikLight. Druhý významný rozdiel spočíva v inicializácii poľa poleMedium, v ktorom nie 

sú prítomné názvy všetkých programov, ktoré balík obsahuje, ale len tých, ktoré sú pre tento balík 

jedinečné (a teda sa nenachádzajú v balíku Light). Inštancia tejto triedy bude neskôr predstavovať 

vnorený objekt, bez ktorého nebude možná existencia prémiových balíkov. 

 
class BalikMedium : public BalikLight  
{ 
    float cena; 
public: 
    void VypisMediumProgramy() 
    { 
        char* poleMedium[] = {"ATV", "Universal Channel", "Zone Reality", 
        "Spektrum Home", "TV Paprika", "TV5MONDE", "Spektrum",  
        "Discovery Channel", "National Geographic Channel", "Nat Geo Wild",  
        "Animal Planet", "Travel Channel", "History", "DOQ", "Al Jazeera English",  
        "CS Mini/CS Film", "Film+", "MGM", "NOVA Sport", "Sport1", "Sport2", 
        "Sport5", "Eurosport", "Eurosport2", "Extreme Sports Channel",  
        "ESPN America", "Fishing & Hunting", "Disney Channel", "JimJam", 
        "Nickelodeon", "Minimax/Animax", "duck tv", "Megamax", "MTV Czech", 
        "MTV Music", "MTV Rocks", "MTV Hits", "MTV Dance", "VH1",  
        "VH1 Classic"}; 
 
        for(int i = 0; i < (sizeof poleMedium / sizeof poleMedium[0]); i++) 
        { 
            cout << poleMedium[i] << ", "; 
        } 
    } 
 
    void NastavCenu() 
    { 
        this->cena = 10.90f; 
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    } 
 
    float ZistiCenu() 
    { 
        return cena; 
    } 
}; 

 

Trieda BalikPlus, rovnako ako aj ostané triedy determinujúce prémiové balíčky k rozšírenej základnej 

ponuke, je potomkom abstraktnej triedy Balik. V súkromnej časti triedy definujeme inštančný dátový 

člen, ktorým je smerníková premenná medium. Tá dokáže v sebe uchovať smerník na inštanciu triedy 

BalikMedium. Vzápätí v konštruktore triedy BalikPlus dynamicky vytvoríme inštanciu triedy 

BalikMedium. Tým dodržíme podmienku, že prémiový balík môže existovať iba v súvislosti 

s rozšíreným základným balíkom.  

 

Podobne, ako vo zvyšných triedach reprezentujúcich programové balíky, aj tu vytvoríme pole znakov, 

ktoré bude obsahovať názvy príslušných programov. Tiež definujeme metódy slúžiace na nastavenie 

a získanie ceny za zvolený balík. Keď dôjde v tele programu k ukončeniu životného cyklu hlavného 

objektu, ktorým je v našom prípade inštancia triedy BalikPlus, bude nevyhnutné, aby bol podrobený 

deštrukcii aj objekt vnorený, teda inštancia triedy Medium. Tento proces uskutočníme v deštruktore 

triedy BalikPlus (a využijeme pri tom operátor delete). Napokon vynulujeme aj smerníkovú premennú, 

ktorá nebude ukazovať na neexistujúci objekt. 

 

class BalikPlus : public Balik  
{ 
    float cena; 
    BalikMedium *medium; 
public: 
    BalikPlus()  
    { 
        medium = new BalikMedium(); 
        char* polePlus[] = {"AXN", "AXN Crime", "AXN Sci-fi", "Filmbox",  
        "Hir TV", "Discovery Science", "TLC", "Discovery World", "Viasar Explorer", 
        "Viasat History", "SportM", "Cartoon Network/TCM", "Boomerang"}; 
        for(int i = 0; i < (sizeof polePlus / sizeof polePlus[0]); i++)  
        { 
            cout << polePlus[i] << ", "; 
        } 
    } 
 
    void NastavCenu() 
    { 
        this->cena= 4.90f; 
    } 
 
    float ZistiCenu() 
    { 
        return cena; 
    } 
 
    ~BalikPlus() 
    { 
        delete medium; 
        medium = 0; 
    } 
}; 
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Telo hlavnej metódy bude medzi úvodným a záverečným výpisom obsahovať aktiváciu iba jednej 

metódy s názvom UvodnaPonuka. Jej volaním spustíme výpis troch možností, kam sa môže zákazník 

svojou voľbou presunúť. Po stlačení čísla 1 sa používateľ dostane do ponuky prezretia jednotlivých 

programových balíkov, ktorá je tvorená volaním metódy PrezretieProgramovychBalikov. Po zadaní 

čísla 2 sa spracuje volanie metódy VyberProgramovychBalikov, na čo sa bude dať uskutočniť výber 

balíkov podľa zákazníkových preferencií. Číslom 3 dôjde k opusteniu úvodnej ponuky a k ukončeniu 

aplikácie. V situácii, keď bude na vstupe načítaný iný znak, program zobrazí výstrahu a ponúkne 

používateľovi voľbu správneho číselného kódu. 

 

int main() 
{ 
    cout << "VITAJTE V PONUKE SATELITNEJ TV!!!" << endl; 
    UvodnaPonuka(); 
    cout << endl << "DAKUJEME ZA PREJAVENY ZAUJEM O SLUZBY NASEJ SATELITNEJ TV!!!"; 
} 
 
void UvodnaPonuka() 
{ 
    cout << endl <<"Ak si zelate prezriet nasu programovu ponuku, stlacte 1." << endl; 
    cout << "Ak si zelate vybrat nase produkty, stlacte 2." << endl; 
    cout << "Ak si zelate opustit tuto ponuku, stlacte 3." << endl << endl; 
    switch (NacitajVolbu())  
    { 
        case '1': PrezretieProgramovychBalikov(); break; 
        case '2': VyberProgramovychBalikov(); break; 
        case '3': break; 
        default:  
            cout << endl << "Zadali ste nespravnu volbu. Vyberte si znova."; 
            UvodnaPonuka(); 
    } 
} 

 

V definícii metódy PrezretieProgramovychBalikov okrem informatívnych výpisov používame aj 

rozhodovací príkaz switch. Ten podľa načítaného číselného znaku zákazníka dynamicky vytvorí objekt 

príslušnej triedy. Pomocou operátora nepriameho prístupu (->) aktivujeme metódy inštancie triedy na 

vypísanie definovaných programov, nastavenie hodnoty mesačnej sadzby za zvolený balík a zistenie 

hodnoty v rámci výpisu na konzolu.  

 

Následne dôjde k deštrukcii vytvoreného objektu pomocou operátora delete a vynulovaniu 

smerníkovej premennej. Zmena nastáva pri voľbe čísla 2 na prezretie programov rozšíreného 

základného balíka Medium. Ako sme už spomínali v predchádzajúcich kapitolách, trieda BalikMedium 

je podriadená triede BalikLight a programy, ktoré poskytuje, sú súčasťou balíka Light a zároveň sú 

doplnené o ďalšie, jedinečné len pre balík Medium. Podľa vlastností dedičnosti tried objektovo 

orientovanej aplikácie môžeme metódu definovanú v rodičovskej triede volať na inštancii potomka. 

Zabezpečí sa tak výpis nielen jedinečných programov, o ktoré je balík rozšírený, ale aj tých, ktoré 

obsahuje balík Light.  

 

Po prezretí programovej štruktúry ľubovoľného balíka zákazníkovi opätovne ponúkneme zoznam 

balíkov, ktorých programy si môže prehliadnuť. Používateľ sa môže súčasne vrátiť na úvodnú ponuku a 

odtiaľ zase pokračovať ďalej.  
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void PrezretieProgramovychBalikov() 
{ 
    cout << endl << endl << "Pre vyber balika zvolte prislusne cislo: " << endl  
         << endl;  
    cout << "1: Light, 2: Medium, 3: Plus, 4: HD, 5: HBO, " 
            "6: Film, 0: Navrat na hlavnu ponuku " << endl << endl; 
    switch (NacitajVolbu())  
    { 
        case '1':  
        { 
            cout << "Programova ponuka balika LIGHT:" << endl; 
            BalikLight *objektLight = new BalikLight; 
            objektLight->VypisLightProgramy(); 
            objektLight->NastavCenu(); 
            cout << endl << "Cena balika: " << objektLight->ZistiCenu() << " eur."  
                 << endl; 
            delete objektLight; 
            objektLight = 0; 
            PrezretieProgramovychBalikov(); 
            break; 
        } 
        case '2':  
        { 
            cout << "Programova ponuka balika MEDIUM:" << endl; 
            BalikMedium *objektMedium = new BalikMedium; 
            objektMedium->VypisLightProgramy(); 
            objektMedium->VypisMediumProgramy(); 
            objektMedium->NastavCenu(); 
            cout << endl << "Cena balika: " << objektMedium->ZistiCenu() << " eur." 
                 << endl; 
            delete objektMedium; 
            objektMedium = 0; 
            PrezretieProgramovychBalikov(); 
            break; 
        } 
        // Adekvátny kód nasleduje aj pre programové balíky Medium, Plus, HD,  
        // HBO a Film. 
    } 
} 

 

V definícii metódy VyberProgramovychBalikov dynamicky vytvoríme inštanciu triedy Zakaznik –   

objekt zakaznik. Pokračujeme informatívnym výpisom a spracovaním rozhodovacieho príkazu switch. 

Zadaním čísla 1 zákazník potvrdí objednanie balíka Light. Dynamicky vytvoríme inštanciu triedy 

BalikLight – objekt vybratyBalik. Prostredníctvom šípkovej notácie zavoláme metódu na vypísanie 

programov vytvoreného objektu. Keďže k základnej ponuke balíka Light nemožno pridávať prémiové 

balíky, zavoláme dve metódy definované v triede Zakaznik. Ide o metódy UlozOsobneUdaje 

a VypisOsobneUdaje.  

 

Prvá z metód sa postupne dopytuje na zákazníkovo meno a priezvisko, ulicu, číslo domu, poštové 

smerovacie číslo, mesto a telefónne číslo. Údaje načítavame z klávesnice a ukladáme do premenných 

typu string, aby sme predišli problémovému načítaniu rôznych atypickostí v mene, prípadne v adrese.  

 

Metódou VypisOsobneUdaje vygenerujeme náhodné číslo typu int, ktoré bude predstavovať číslo 

fiktívnej objednávky. Táto metóda sa tiež postará o výpis zadaných osobných údajov v požadovanom 

formáte pomocou smerníka this. Slúži na získanie dátových položiek aktuálnej inštancie triedy, teda 

tej, v súvislosti s ktorou bola aktivovaná požadovaná metóda. Potom zákazníkovi v príkazovom riadku 

zobrazíme mesačnú sadzbu za vybratý balík, čo v našom prípade predstavuje len výpis návratovej 
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hodnoty metódy ZistiCenu triedy BalikLight, ktorej predchádza volanie metódy NastavCenu kvôli 

inicializácii premennej na príslušnú hodnotu.  

 

Tesne pred ukončením aplikácie zlikvidujeme objekty zakaznik a vybratyBalik, ktoré boli vytvorené 

počas aktivácie metódy ObjednanieProgramovychBalikov, pomocou operátora delete. Užitočnou 

technikou je nulovanie smerníkových premenných tak, aby neodkazovali na už neexistujúce objekty. 

 

void VypisOsobneUdaje()  
{ 
    srand(time(0)); 
    cout << endl << endl << endl << "Vas objednavkovy list: " << endl; 
    cout << endl << "Cislo objednavky: " << rand() % 100000 << endl;  
    cout << endl << "Kontaktne udaje: " << endl << "Meno a priezvisko: "  
         << this->menoApriezvisko << endl; 
    cout << "Adresa: " << this->ulica << " " << this->cisloDomu << ", " <<  
         this->psc << " " << this->mesto << endl; 
    cout << "Telefonne cislo: " << this->telCislo << endl; 
} 

 

Zadaním čísla 2 zákazník potvrdí objednanie rozšíreného programového balíka Medium. Dynamicky 

vytvoríme inštanciu triedy BalikMedium – objekt vybratyBalik. Prostredníctvom šípkovej notácie 

aktivujeme metódu na výpis kompletnej ponuky programov špecifikovaného balíka. Tiež zavoláme 

metódy na nastavenie a zistenie ceny rozšírenej základnej programovej ponuky. Vrátenou hodnotou 

inicializujeme novo definovanú reálnu premennú celkovaCena. Nasleduje deštrukcia objektu 

vybratyBalik a nulovanie smerníkovej premennej.  

 

Hodnota mesačnej sadzby je stále uchovaná v premennej celkovaCena. Keďže k tomuto balíku 

môžeme doobjednať prémiové balíky, zákazník si ich v prípade záujmu po informatívnej výzve vyberie 

stlačením  znaku „a“ na klávesnici. Ak tak neurobí, aplikácia bude postupovať rovnako , ako v prípade 

objednania balíka Light – aktiváciou metód na získanie osobných údajov používateľa a záverečný výpis 

aj s mesačnou sadzbou za zvolený balík.  

 

Keď sa zákazník rozhodne využívať prémiové programové balíky, spustíme postupné dopytovanie sa 

na jednotlivé z nich. Výber je potvrdený zadaním znaku „a“. Dynamicky vytvoríme inštanciu triedy 

predstavujúcu selektovaný doplnkový balík – vybratyBalik.  Zároveň na základe kompozičného vzťahu 

vytvoríme vnorený objekt medium a prostredníctvom konštruktora kompozičnej triedy uskutočníme 

výpis programov želaného balíka. Ďalej aktivujeme metódy na nastavenie a zistenie ceny daného 

prémiového balíka, pričom sa vrátená hodnota pripočíta k doterajšej hodnote premennej 

celkovaCena, ktorá v záverečnom výpise predstavuje mesačnú sadzbu za zákazníkom zvolenú 

kombináciu programových balíkov.  

 

Zákazníka priebežne informujeme o programových balíkoch, ktoré si vybral, ako aj o celkovej cene, 

ktorú by pri doterajšom výbere uhrádzal. Pred ukončením celého objednávkového procesu sú 

opätovne získané osobné údaje zákazníka, ktoré budú súčasťou záverečného výpisu. 

 

case '2':  
{ 
    cout << endl << "Prave ste si vybrali balik MEDIUM." << endl; 
    BalikMedium *vybratyBalik = new BalikMedium; 
    cout << "Obsahuje tieto programy: "; 
    vybratyBalik->VypisLightProgramy(); 
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    vybratyBalik->VypisMediumProgramy(); 
    vybratyBalik->NastavCenu(); 
    float celkovaCena = vybratyBalik->ZistiCenu(); 
    cout << endl << "Mesacna sadzba za vybraty balik: " << celkovaCena  
         << " eur." << endl; 
    delete vybratyBalik; 
    vybratyBalik = 0; 
    cout << endl << endl << "Zelate si doobjednat premiove baliky? a - ano. " << endl; 
    if(NacitajVolbu() == 'a')  
    { 
        cout << endl << "Zelate si balik PLUS? a - ano. " << endl; 
        if(NacitajVolbu() == 'a') 
        { 
            cout << endl << "Vybrali ste si balik PLUS s programovou ponukou: "; 
            BalikPlus *vybratyBalik = new BalikPlus(); 
            vybratyBalik->NastavCenu(); 
            cout << endl << "Mesacna sadzba za vybraty balik: "  
                 << vybratyBalik->ZistiCenu() << " eur"; 
            celkovaCena = celkovaCena + vybratyBalik->ZistiCenu(); 
            cout << endl << "Mesacna sadzba za Vami vybratu kombinaciu balikov: "  
                 << celkovaCena << " eur." << endl << endl; 
            delete vybratyBalik; 
            vybratyBalik = 0; 
        } 
    // Analogické dopytovanie aj na ďalšie prémiové balíky HBO, HD, Film. 
    zakaznik->UlozOsobneUdaje(); 
    zakaznik->VypisOsobneUdaje(); 
    cout << "Mesacna sadzba za Vami vybratu kombinaciu balikov: " << celkovaCena  
         << " eur." << endl; 
    } 
    else  
    { 
        zakaznik->UlozOsobneUdaje(); 
        zakaznik->VypisOsobneUdaje(); 
        cout << "Mesacna sadzba za vybraty balik: " << celkovaCena << " eur." << endl; 
        cout << endl; 
    } 
    break; 
} 

 

 

5 Návrhy na rozšírenie funkcionality objektovej aplikácie 

 

Vytvorená aplikácia exponuje len základnú funkcionalitu, no môže byť doplnená o ďalšie rozšírenia, 

ktoré pri zostavovaní programových balíkov zohľadnia viaceré faktory. Napríklad, môžeme expandovať 

ponuku o ďalšie základné alebo prémiové balíky, či definovať nové vzťahy medzi týmito balíkmi. 

Rovnako sa dá vytvoriť nový prémiový balík, ktorého existencia bude podmienená okrem rozšíreného 

základného balíka aj vopred danou kombináciou ďalších prémiových balíkov.  

 

Zákazníkovi môžeme umožniť výber z rôznych typov zariadení (tzv. set-top-boxov), ktoré je potrebné 

vlastniť pre príjem satelitného signálu. Taktiež isté prémiové balíky môžu vyžadovať špecifické druhy 

boxov pre kvalitné vysielanie, napríklad vysielanie kanálov v HD-kvalite si žiada vlastníctvo boxu, ktorý 

takéto vysielanie umožňuje.  

 

Do aplikácie možno zakomponovať aj systém evidencie objednávok a databázu zákazníkov, ktorá by 

dovoľovala aj zadávanie nových zákazníkov, zmenu ich osobných údajov a vymazávanie z evidencie. 

Program by tiež mohol disponovať možnosťou manipulácie s balíkmi už evidovaných zákazníkov. 
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Mieru subjektívnej spokojnosti s programom by istotne zvýšila funkcia dynamickej zmeny 

zákazníkových rozhodnutí, napríklad ak by išlo o zrušenie vybratého balíka, alebo naopak o pridanie 

balíka, ktorý bol v predchádzajúcom objednávkovom procese odmietnutý. Samozrejmosťou by mohlo 

byť vyhľadávanie záznamov v databáze podľa osobných údajov zákazníkov, prípadne podľa ich 

zakúpenej ponuky programov.  

 

Archivácia databázových záznamov by poskytovala cenné vstupné dáta na vedenie relevantných 

štatistík, na základe ktorých by sme mohli upravovať programovú ponuku fiktívnej spoločnosti presne 

podľa požiadaviek zákazníkov. 
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