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Predhovor 

 

Cieľom predkladanej príručky „Rýchly vývoj aplikácií v jazyku Visual Basic 2010 pre systém 

Windows 7“ je zoznámiť mierne pokročilých programátorov, vývojárov a študentov 

s praktickou tvorbou jednoduchých i zložitejších programov v jazyku Visual Basic 2010.  

 

Publikácia obsahuje nasledujúce kapitoly: 

 

1. Ako sa vytvára konzolová aplikácia.  

2. Ako sa vytvára aplikácia s grafickým používateľským rozhraním.  

3. Ako sa vytvára knižnica tried.  

4. Ako sa vytvára paralelná aplikácia.   

 

Každá kapitola je napísaná obľúbeným štýlom „krok za krokom“, pričom 

vedie čitateľov od začiatočného nahliadnutia do problematiky, cez 

analyzickú a návrhovú, až po implementačnú časť procesu budovania 

softvérových riešení. Finálnymi produktmi jednotlivých kapitol sú 

funkčné programy, ktoré demonštrujú použitie vybraných 

programátorských techník a procedúr. Ku kapitolám sú pribalené aj 

ukážkové riešenia na rýchle odskúšanie programov, samozrejme, 

s možnosťou ich detailnejšej analýzy na študijné účely.   

 

Dielo je primárne určené mierne pokročilým používateľom programovacieho jazyka Visual 

Basic 2010. Ako mierne pokročilého profilujeme používateľa, ktorý ovláda tieto zručnosti: 

 

 Absolvoval základný kurz programovania v jazyku Visual Basic 2010. 

 Rozumie objektovému programovaniu v jazyku Visual Basic 2010.  

 Má znalosti základov vizuálneho programovania.  

 Vie sa pohybovať vo vývojovom prostredí produktu Microsoft Visual Basic 2010 

Express, respektíve produktu Microsoft Visual Studio 2010.  
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Našou intenciou je naučiť programátorov, ktorí ovládajú základy jazyka Visual Basic 2010, 

ako sa budujú zmysluplné konzolové a grafické aplikácie v príslušnom vývojovom 

prostredí. Chceme, aby sa z čitateľov po preštudovaní tejto príručky stali pokročilí 

programátori, schopní navrhnúť a implementovať stredne zložité aplikácie v jazyku Visual 

Basic 2010.  

 

 

Ján Hanák  

Bratislava február 2011 
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1 Ako sa vytvára konzolová aplikácia 

 

Charakteristika konzolovej aplikácie: Konzolová aplikácia je spracúvaná v okne 

príkazového riadka operačného systému Windows 7. Komunikačný dialóg medzi 

konzolovou aplikáciou a používateľom sa uskutočňuje pomocou textových vstupno-

výstupných dátových operácií. Keď je tak naprogramovaná, môže byť konzolová aplikácia 

spúšťaná so špeciálnymi vstupnými argumentmi, ktoré vhodne konfigurujú jej pracovný 

model (tieto kvantá vstupných dát sú často označované ako argumenty príkazového 

riadka). 

 

Výhody konzolovej aplikácie: Konzolová aplikácia je jednoduchá na prípravu aj 

udržiavanie. Vďaka priamočiarej práci s textovými dátovými prúdmi možno konzolovú 

aplikáciu použiť všade tam, kde nie je požadované grafické aplikačné prostredie so 

súpravou ovládacích prvkov a komponentov. Vďaka jednoduchšej konštrukcii je tvorba 

konzolových aplikácií vhodná najmä pre začínajúcich programátorov, ktorí sa zoznamujú 

s objektovým programovaním v jazyku Visual Basic 2010.  

 

Nevýhody konzolovej aplikácie: Absencia pokročilého grafického rozhrania, minimálne 

možnosti rozšíriteľnosti a konfigurovateľnosti.  

 

Praktické scenáre nasadenia konzolovej aplikácie:  

 aplikácie, ktoré sa zhotovujú pri výučbe základných a mierne pokročilých čŕt 

objektového programovania v jazyku Visual Basic 2010,  

 aplikácie využívajúce systém permanentného ukladania dát,  

 aplikácie slúžiace na monitorovanie systémových ukazovateľov.  

 

Vo vývojovom prostredí jazyka Visual Basic 2010 vytvoríme konzolovú aplikáciu takto: 

 

1. Na úvodnej stránke Start Page klepneme na položku New Project.  

2. V zobrazenom dialógovom okne vyberieme projektovú šablónu Console 

Application.  
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3. Aplikáciu pomenujeme (vyplnením textového poľa Name) a náš výber potvrdíme 

stlačením tlačidla OK (obr. 1.1).  

 

 

Obr. 1.1: Dialógové okno na založenie novej konzolovej aplikácie  

v jazyku Visual Basic 2010 

 

Sprievodca zabezpečí založenie nového projektu konzolovej aplikácie. Keď budú všetky 

potrebné súbory vytvorené a pripravené na použitie, vývojové prostredie produktu Visual 

Basic 2010 Express bude vyzerať ako na obr. 1.2. Sprievodca zostaví kompletnú stromovú 

štruktúru projektu konzolovej aplikácie, ktorú môžeme vidieť v podokne Solution 

Explorer. Vzhľadom na to, že projekt konzolovej aplikácie je najjednoduchším projektom, 

aký možno v jazyku Visual Basic 2010 založiť, sprievodca pridá do projektu len jeden 

zdrojový súbor – jeho meno je Module1 a koncovka vb.   
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Obr. 1.2: Vzhľad projektu konzolovej aplikácie ihneď po jeho založení 

 

Obsah zdrojového súboru Module1.vb má nasledujúcu podobu: 

 

Module Module1 
 
    Sub Main() 
 
    End Sub 
 
End Module 
 

Príkazy Module a End Module ohraničujú telo programového modulu. Všetko, čo sa 

v tele programového modulu nachádza, je súčasťou zdrojového kódu konzolovej 

aplikácie jazyka Visual Basic 2010. Každú konzolovú aplikáciu poháňa práve jedna hlavná 

metóda, ktorá má názov Main.  
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Poznámka: Jazyk Visual Basic 2010 nie je citlivý na veľkosť textových 

znakov, čo znamená, že identifikátor hlavnej metódy môže znieť aj main 

alebo MAIN. Napriek tejto syntaktickej necitlivosti však začínajúcim 

programátorom odporúčame, aby dodržiavali východiskové pomenovanie 

 hlavnej metódy konzolového programu v tvare Main. 

 

Telo hlavnej metódy konzolovej aplikácie je tvorené syntakticky správne zapísanými 

príkazmi, ktoré sa nachádzajú medzi kľúčovými slovami Sub a End Sub. Technicky je 

hlavná metóda procedúrou, teda funkciou bez návratovej hodnoty.  

 

Poznámka: Ak prichádzate do jazyka Visual Basic 2010 z iného hybridného 

programovacieho jazyka (akým je napríklad C++ alebo C#), majte na 

pamäti, že funkcie bez návratovej hodnoty (ktorých typom je v prostrediach 

 jazykov C++/C# void) sú v jazyku Visual Basic 2010 známe ako procedúry.  

 

V tejto kapitole si ukážeme, ako naprogramovať konzolovú aplikáciu, ktorá bude zisťovať 

informácie o počítačovom systéme a fyzických procesoch, ktoré v tomto počítačovom 

systéme aktuálne bežia.  

 

Doterajší zdrojový kód, ktorý je uložený v programovom module s implicitným 

pomenovaním Module1, zmeníme podľa nasledujúceho vzoru: 

 

Option Strict On 
'Import požadovaného menného priestoru. 
Imports System.Diagnostics 
 
Module Module1 
 
    Sub Main() 
        'Definície 1. skupiny lokálnych premenných. 
        Dim pocetCPU, pocetProcesov As Integer 
        Dim menoPC, menoPouzivatela As String 
        Dim verziaOS As String 
        Dim casBehuOS As Integer 
        Dim jeOS64bitovy As String = "Nie" 
        'Inicializácie lokálnych premenných. 
        pocetCPU = Environment.ProcessorCount 
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        pocetProcesov = Process.GetProcesses().Count 
        menoPC = Environment.MachineName 
        menoPouzivatela = Environment.UserName 
        verziaOS = Environment.OSVersion.VersionString 
        casBehuOS = Environment.TickCount \ 60000 
        If (Environment.Is64BitOperatingSystem) Then jeOS64bitovy = "Áno" 
 
        'Zobrazenie informácií o počítačovej stanici.  
        Console.WriteLine("Počet CPU systému: " & pocetCPU & vbCrLf & 
            "Počet bežiacich procesov: " & pocetProcesov & vbCrLf & 
            "Meno PC: " & menoPC & vbCrLf & 
            "Meno používateľa: " & menoPouzivatela & vbCrLf & 
            "Verzia OS: " & verziaOS & vbCrLf & 
            "Čas behu OS (v min): " & casBehuOS & vbCrLf & 
            "Má OS 64-bitovú podporu? " & jeOS64bitovy) 
        Console.WriteLine(vbCrLf &  
            "Po stlačení tlačidla ENTER sa na obrazovku vypíše " & vbCrLf & 
            "zoznam všetkých procesov, ktoré bežia v systéme.") 
        Console.ReadLine() 
 
        'Definičné inicializácie 2. skupiny lokálnych premenných. 
        Dim procesy() As Process = Process.GetProcesses() 
        Dim menaProcesov(procesy.Length) As String 
        'Uloženie identifikátorov fyzických procesov.  
        For i As Integer = 0 To procesy.Length - 1 
            menaProcesov(i) = procesy(i).ProcessName 
        Next 
        'Zoradenie mien fyzických procesov podľa abecedy. 
        Array.Sort(menaProcesov) 
        'Zobrazenie identifikátorov fyzických procesov na výstupe. 
        For Each proces In menaProcesov 
            Console.WriteLine(proces) 
        Next 
    End Sub 
 
End Module 
 

Verbálne zhrnutie zdrojového kódu programu jazyka Visual Basic 2010: Začíname 

zapnutím voľby Option Strict, ktorá dohliada na to, aby nami vyprodukovaný zdrojový 

kód programu bol prostý nežiaducich implicitných typových konverzií.  
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Tip: Vývojárom odporúčame, aby mali vždy aktivovanú voľbu Option Strict 

prekladača jazyka Visual Basic 2010. Pravda však je, že po prvom 

nainštalovaní vývojového prostredia Visual Basic 2010 Express nie je táto 

voľba zapnutá. Preto urobíme toto: 

 

 1. Vo vývojovom prostredí Visual Basic 2010 Express otvoríme ponuku Tools 

a vyberieme z nej položku Options.  

 2. V dialógovom okne Options zameriame svoju pozornosť na stromovú štruktúru, 

ktorá je umiestnená v jeho ľavej časti.  

 3. Klikneme na uzol Projects and Solutions, a potom klepneme na položku VB 

Defaults.  

 4. V sekcii Default project settings rozvinieme otvárací zoznam Option Strict 

a vyberieme možnosť On.  

 

Použitím tohto postupu je voľba Option Strict zapnutá natrvalo. To znamená, že každý 

ďalší založený projekt a každý ďalší pridaný zdrojový súbor v tomto projekte bude pod 

aktívnou kontrolou prekladača.   

 

Pokračujeme zavedením programových entít z menného priestoru System.Diagnostics. 

Do tela hlavnej metódy Main zavádzame definície prvej skupiny lokálnych premenných, 

ktoré vzápätí inicializujeme. Náš program bude analyzovať tieto charakteristiky 

počítačového systému: 

 

 počet logických procesorov počítača,  

 počet fyzických procesov operačného systému (tento údaj je zoskenovaný 

v určitom okamihu životného cyklu programu, a to podľa zadania používateľa), 

 meno počítačovej stanice,  

 meno používateľa počítačovej stanice,  

 verzia operačného systému,  

 čas behu operačného systému (udávaný v minútach), 

 skutočnosť, či je operačný systém 64-bitový, alebo nie.  
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Pri získavaní uvedených atribútov využívame najmä možnosti triedy Environment 

z koreňového menného priestoru System. Keď máme potrebné charakteristiky poruke, 

zobrazujeme ich v okne konzolovej aplikácie. Beh programu pokračuje vyhľadaním 

všetkých fyzických procesov, ich abecedným zoradením a vypísaním na výstup. Každý 

fyzický proces, ktorý je v operačnom systéme spracúvaný, je na programovej úrovni jazyka 

Visual Basic 2010 reprezentovaný objektom triedy Process (z menného procesu 

System.Diagnostics). Prístup ku kolekcii fyzických procesov získame zavolaním zdieľanej 

metódy GetProcesses triedy Process. Po svojom spustení nám metóda GetProcesses 

poskytne odkaz na kolekciu fyzických procesov, ktorý ukladáme do odkazovej premennej 

s názvom procesy.  

 

Keďže budeme chcieť uchovať mená fyzických procesov a tie potom abecedne 

usporiadať, pripravíme si ďalšie pole, tento krát s názvom menaProcesov a dátovým 

typom String.  

 

Poznámka: Každý fyzický proces má svoj názov. Je preto pochopiteľné, že 

 polia procesy a menaProcesov budú mať identické rozsahy.  

 

 

Textové pole menaProcesov inicializujeme identifikátormi všetkých analyzovaných 

fyzických procesov. Zoradenie prvkov poľa menaProcesov podľa abecedy uskutočníme 

volaním zdieľanej metódy Sort triedy Array. Napokon vypíšeme obsah už zoradeného 

poľa menaProcesov, čím umožníme používateľovi prehliadnuť kolekciu abecedne 

usporiadaných fyzických procesov.  

 

Výstup, ktorý produkuje konzolová aplikácia, je uvedený na obr. 1.3 a obr. 1.4.  
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Obr. 1.3: Výstup konzolovej aplikácie (1. fáza) 

 

 

Obr. 1.4: Výstup konzolovej aplikácie (2. fáza) 
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2 Ako sa vytvára aplikácia s grafickým používateľským 

rozhraním 

 

Charakteristika grafickej aplikácie: Grafická aplikácia alebo tiež aplikácia s grafickým 

používateľským rozhraním (angl. graphic user interface – GUI) je program, ktorý ponúka 

používateľom prostredie plné vizuálnych ovládacích prvkov a komponentov. Ovládacie 

prvky a komponenty sú objekty, ktoré tvoria obsahy okien programu. Každá grafická 

aplikácia je zložená z množiny okien, ktorým v programovaní vravíme aj formuláre. 

Grafická aplikácia manipulujúca s oknami je preto často nazývaná termínom formulárová 

aplikácia. Programátori pracujúci s jazykom Visual Basic 2010 môžu navrhovať svoje 

grafické aplikácie efektívne a rýchlo, a to vďaka pohotovému vizuálnemu návrhárovi. 

Pravdu povediac, jazyk Visual Basic sa preslávil práve tým, že uľahčoval vývojárom proces 

analýzy, návrhu a implementácie grafických programov.  

 

Tip: Pre zaujímavosť dodajme, že pokročilý vizuálny návrhár robil jazyku 

 Visual Basic spoločnosť už od jeho štvrtej verzie, vydanej v roku 1995. 

 

 

Dnešní vývojári môžu grafické aplikácie vytvárať pomocou dvoch hlavných technológií:  

 

1. Technológia rozhrania GDI+ (Graphic Device Interface Plus). Rozhranie GDI+ 

integruje grafický podsystém, ktorý formuje objektovú nadstavbu pôvodne 

natívneho (a vskutku nízkoúrovňového) rozhrania GDI (Graphic Device Interface), 

ktoré je jedným z komponentov Win32 API. Už prvá „dotnetová“ verzia jazyka 

Visual Basic umožňovala programovať grafické aplikácie s podporou technológie 

GDI+. Vďaka tomuto rozhrania možno dizajnovať programy, ktoré využívajú 

základné, ale aj pokročilé ovládacie prvky a komponenty – ku ktorým patria 

napríklad tlačidlá, ponuky, otváracie zoznamy, posuvníky, prepínače, textové 

polia, časovače a mnohé iné. Rozhranie GDI+ preukazuje svoje silné stránky 

predovšetkým pri práci s rastrovou a vektorovou grafikou v dvojrozmernom 
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priestore. Pre začínajúcich programátorov v jazyku Visual Basic 2010 je rozhranie 

GDI+ optimálnym nástrojom na tvorbu grafických aplikácií.   

 

2. Technológia rozhrania WPF (Windows Presentation Foundation). Rozhranie 

WPF nadväzuje na tradíciu rozhrania GDI+. Okrem podpory 2D-grafiky však novo 

uvádza aj grafické funkcie, ktoré si poradia s akceleráciou vývojára aplikačných 

riešení s podporou trojrozmernej, teda 3D-grafiky. Navyše, rozhrania grafických 

aplikácií s podporou technológie WPF, možno detailne opísať pomocou 

deklaratívneho jazyka XAML (názov jazyka čítame ako „zaml“). Novinkou je aj 

oddelenie úloh tvorcov rozhraní grafických aplikácií a aplikačných vývojárov. 

Projekt vizuálnej podoby budúcej grafickej aplikácie najskôr navrhne 

a skonštruuje dizajnér, a potom výsledok svojej činnosti (teda hotové grafické 

rozhranie programu) odovzdá vývojárovi, ktorý vdýchne programu život.   

 

Výhody grafickej aplikácie: Najväčším pozitívom grafickej aplikácie je vizualizácia 

dialógového komunikačného modelu medzi aplikáciou a jej používateľom. Keďže grafická 

aplikácia využíva desiatky ovládacích prvkov a komponentov, jej vizuálna podoba dokáže 

byť veľmi atraktívna. Ako vieme, ľudia radšej a lepšie plnia svoje pracovné úlohy vo 

vizuálne prívetivom prostredí. Na rozdiel od konzolovej aplikácie, grafický program už nie 

je obmedzený len na realizáciu textových vstupno-výstupných dátových operácií. To je, 

samozrejme, neprehliadnuteľná výhoda, pretože používatelia už nie sú viazaní len na 

priame zadávanie textových informácií. Grafická aplikácia dodáva mechaniku procesu 

vizuálneho zadávania dát – pomocou prívetivého výberu príkazov, nastavovania hodnôt 

formou posuvníkov a bežcov či prostredníctvom explicitnej modifikácie grafických 

výstupov (napríklad interaktívnej úpravy vzhľadu grafov, stromov a iných dátových 

štruktúr).  

  

Na základe robustnosti grafickej aplikácie sa spravidla líšia aj používateľské profily. 

Používateľským profilom rozumieme stavový diagram prechodu používateľa aplikáciou. 

Používateľský profil môžeme zostaviť veľmi jednoducho: stačí, keď zaznamenáme 

postupnosť akcií, ktoré používateľ vykoná počas jednej relácie grafickej aplikácie. 
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Nevýhody grafickej aplikácie: Pre grafickú aplikáciu je typický predsa len zložitejší 

a zdĺhavejší proces jej vytvorenia, a to najmä v priamom porovnaní s konzolovým 

programom. Profesionálni vývojári vedia, že proces zhotovenia grafickej aplikácie musí 

byť v záujme jej rýchlej tvorby veľmi dobre premyslený a naplánovaný. Obvykle návrhári 

generujú prototypy budúcich grafických aplikácií, ktoré ukazujú vizuálnu formu aplikácie, 

no ešte neimplementujú požadovanú funkcionalitu.   

 

Praktické scenáre nasadenia grafickej aplikácie:  

 aplikácie, ktoré vyžadujú vizualizáciu textových informácií,  

 aplikácie, ktoré kladú dôraz na prepracované vizuálne rozhranie s množstvom 

ovládacích prvkov a komponentov,  

 aplikácie, ktoré prinášajú interaktívnu manipuláciu s dátami,  

 multimediálne aplikácie,  

 aplikácie na podporu vizuálneho počítačového návrhu (CAD),  

 počítačové hry.  

 

V tejto kapitole si predvedieme vytvorenie grafickej aplikácie s podporou rozhrania GDI+ 

v jazyku Visual Basic 2010. Naša aplikácia bude pomôckou pre amatérskych 

a profesionálnych bežcov, pričom bude oplývať nasledujúcimi funkčnými rysmi: 

 

 Aplikácia bude monitorovať bežecké tréningy a zaznamenávať kvantifikovateľné 

ukazovatele týchto tréningov. 

 

 Aplikácia bude analyzovať tieto kvantifikovateľné ukazovatele: dátum tréningu, 

celkový čas tréningu, celkový počet prebehnutých kilometrov, bežecké tempo 

(merané časom, za ktorý bežec prebehne 1 km) a celkový počet spálených 

kilokalórií (kcal).  

 

 Aplikácia zostaví z poskytnutých kvantifikovateľných ukazovateľov týždenný 

výkonnostný profil bežca, ktorý premietne aj do výkonnostného grafu.  
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Nový projekt grafickej aplikácie založíme v prostredí produktu Visual Basic 2010 Express 

týmto spôsobom: 

 

1. Na hlavnej stránke Start Page klikneme na príkaz New Project.  

2. V rovnomennom dialógovom okne zvolíme projektovú šablónu Windows Forms 

Application, pričom projekt novej aplikácie pomenujeme (obr. 2.1).  

 

 

Obr. 2.1: Výber projektovej šablóny Windows Forms Application 

na založenie nového projektu grafickej aplikácie 

 

3. Keď sprievodca dokončí proces vytvorenia nového projektu grafickej aplikácie, 

uvidíme vývojové prostredie v takom rozvrhnutí, aké znázorňuje obr. 2.2.  
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Obr. 2.2: Vzhľad vývojového prostredia po založení nového projektu grafickej aplikácie  

 

Ak nahliadneme do podokna Solution Explorer, zistíme, že projekt našej novej grafickej 

aplikácie obsahuje jeden súbor s názvom Form1 a koncovkou vb. Ide o zdrojový súbor, 

v ktorom je a bude uchovaný zdrojový kód grafickej aplikácie. Príjemné je, že nemusíme 

tvoriť grafickú aplikáciu úplne od začiatku – samotný sprievodca pre nás už vopred 

pripravil jej hlavné okno. Podoba hlavného okna je zobrazená vo vizuálnom návrhárovi 

prostredia Visual Basic 2010 Express.  

 

Vizuálny návrhár je stabilnou súčasťou všetkých moderných integrovaných vývojových 

prostredí a, samozrejme, Visual Basic 2010 Express nie je v tomto smere výnimkou. To je 

fajn, lebo programátori nemusia grafické rozhrania svojich aplikácií formulovať priamo 

programovými inštrukciami. Existuje totiž aj lepší spôsob, ktorým je vizuálny návrh 

grafického rozhrania. Povedané inými slovami, grafické rozhranie programu jednoducho 

nakreslíme pomocou nástrojov na to určených.  

 

Po zhotovení projektu grafickej aplikácie sprievodca vždy otvorí jej hlavné okno vo 

vizuálnom návrhárovi. Karta okna vizuálneho návrhára je ukotvená na horizontálnom 

paneli kariet vývojového prostredia, pričom nesie textový opis „Form1.vb [Design]“.  
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Tip: Ak je nejaký formulár grafickej aplikácie otvorený vo vizuálnom 

návrhárovi, bude v textovom opise príslušnej karty prítomný reťazec 

„[Design]“. Podľa tohto poznávacieho znamenia dokážeme rýchlo 

 a spoľahlivo nájsť kartu s ľubovoľným formulárom. 

 

Ako vidíme, hlavné okno grafickej aplikácií tvorí formulár štvorcového tvaru s veľkosťou 

300x300 obrazových bodov (pixlov). Formulár sa skladá zo záhlavia, v ktorom sa 

nachádzajú tieto prvky: 

 

 Ikona o veľkosti 16x16 obrazových bodov, cez ktorú je prístupná systémová 

ponuka hlavného okna grafickej aplikácie. Po spustení grafickej aplikácie bude 

táto ikona (no už vo väčšej veľkosti 32x32 obrazových bodov) zobrazená aj na 

tlačidle aplikácie, ktoré sa objaví na hlavnom paneli operačného systému 

Windows 7.  

 

 Automaticky zvolený textový reťazec „Form1“. Tento textový reťazec obvykle 

predstavuje názov hlavného okna grafickej aplikácie.  

 

 Trojica systémových tlačidiel slúžiacich na minimalizáciu, maximalizáciu 

a uzatvorenie hlavného okna grafickej aplikácie.  

 

Okolo formulára sa nachádzajú záchytné body v tvare štvorcov. Keď je aplikácia v režime 

návrhu, môžeme rozmery jej hlavného okna meniť ťahaním spomínaných záchytných 

bodov do strán. Hlavné okno alebo hlavný formulár je objektom, ktorý má svoje 

vlastnosti. Ak je na formulári zameranie, jeho vlastnosti sú zoskupené v podokne 

Properties. 

 

Tip: Skutočnosť, či hlavné okno grafickej aplikácie disponuje zameraním, 

zistíme podľa jednoduchej finty: keď vidíme po stranách formulára záchytné 

 body, je na ňom zameranie. 
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Poznámka: Ak nie je určené inak, podokno Properties je prichytené pri 

pravej strane hlavného okna vývojového prostredia produktu Visual Basic 

2010 Express. V prípade, že podokno Properties nie je vôbec viditeľné, 

 stlačíme kláves F4, čím ho zobrazíme. 

 

 

2.1 Model tvorby programov s grafickým používateľským rozhraním 

 

Pri stavbe grafických aplikácií postupujeme podľa nasledujúceho algoritmu: 

 

1. Vizuálna konštrukcia grafického rozhrania pomocou objektov ovládacích 

prvkov a komponentov. V prvej fáze využívame paradigmu vizuálneho 

programovania. Jej podstata spočíva v tom, že programátor, respektíve dizajnér 

navrhne vzhľad a rozloženie okien a formulárov aplikácie. Postupuje pritom tak, 

aby splnil všetky princípy správneho návrhu grafického rozhrania. Ako je známe, 

rozhranie grafických aplikácií musí nielen riešiť požadované úlohy, ale rovnako 

musí byť ergonomické a príjemné na používanie. Pri stavbe GUI-rozhrania vývojár 

pracuje s užitočnými nástrojmi, ktoré mu poskytuje vizuálny návrhár. Vizuálny 

návrhár je súčasťou integrovaného vývojového prostredia produktu Visual Basic 

2010 Express.  

 

Poznámka: Vizuálny návrhár je príznačný aj pre iné programovacie 

jazyky a ich vývojové prostredia. Napríklad, spoločnosť Microsoft 

zakomponovala vizuálnych návrhov aj do vývojových prostredí 

produktov Visual C# 2010 Express a Visual C++ 2010 Express. 

Samozrejme, vizuálny návrhár je rovnako súčasťou produktového radu 

sofistikovaných nástrojov združených v produkte Visual Studio 2010 v edíciach 

 Professional, Premium a Ultimate. 

  

Vizuálne programovanie sa vždy uskutočňuje v režime návrhu grafickej aplikácie.  
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Každý vývojár dokáže identifikovať nasledujúce pozitíva vizuálneho programovania: 

 

 Keďže vizuálne programovanie je v skutočnosti objektovým programovaním, 

vývojár pracuje s objektmi, z ktorých skladá finálne rozvrhnutie grafického 

rozhrania aplikácie.  

 

 Grafické objekty sú inštanciami vopred pripravených ovládacích prvkov 

a komponentov.  

 

Dôležité: Zatiaľ čo objekty ovládacích prvkov majú svoju vizuálnu 

reprezentáciu na formulároch grafického programu, objekty 

komponentov viditeľné nie sú. Ovládacím prvkom je napríklad Button 

a jeho inštanciou je tlačidlo, ktoré sa nachádza na hlavnom okne 

grafickej aplikácie. Na druhej strane, komponentom je trebárs Timer, pričom jeho 

inštanciou je časovač, ktorý je schopný vykonávať vopred naprogramované akcie 

 v pravidelných časových intervaloch. 

  

 Vývojár vytvára objekty grafického rozhrania technikou „ťahaj a pusti“ (angl. 

drag & drop). Podobne, vývojár môže grafické objekty jednoducho nakresliť 

na formulár v takej lokácii a v takej veľkosti, aké potrebuje.   

 

2. Nastavenie východiskových vlastností objektov grafického rozhrania 

v režime návrhu. Vo chvíli, keď sú na formulári grafickej aplikácie prítomné 

všetky potrebné grafické objekty, môže vývojár nastaviť východiskové, respektíve 

implicitné hodnoty pre požadované vlastnosti týchto objektov. Keďže z teórie 

objektového programovania vieme, že aktuálne hodnoty vlastností objektu 

determinujú jeho aktuálny stav, smieme konštatovať toto: implicitné hodnoty 

vlastností objektu generujú jeho implicitný stav, teda stav, v ktorom sa objekt 

ocitne ihneď po svojom vytvorení (tento stav je často označovaný ako 

inicializačný stav objektu).    
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Vývojové prostredie produktu Visual Basic 2010 Express zahŕňa špeciálne 

podokno Properties (prístupné cez klávesovú skratku F4), ktoré slúži na 

automatizáciu procesu nastavovania implicitných hodnôt vlastností grafických 

objektov. Poznamenajme, že podokno Properties sa dá využiť aj na iné účely: 

prostredníctvom neho môže vývojár pracovať s udalosťami grafického objektu či 

realizovať veľmi pokročilú konfigurácií kolekcií grafických objektov.   

 

3. Naprogramovanie správania objektov grafického rozhrania. Po absolvovaní 

prvých dvoch krokov tohto algoritmu má vývojár zostavené vizuálne rozhranie, 

ktoré tvoria množiny inštancií ovládacích prvkov a komponentov. Všetky 

požadované grafické objekty majú už nakonfigurované svoje inicializačné stavy. 

Teraz je potrebné vdýchnuť grafickej aplikácii život, čo znamená naprogramovať 

životné cykly grafických objektov tak, aby tieto objekty plnili vytýčené úlohy.  

 

Tretia etapa je rýdzo programátorská, pretože ju tvorí písanie zdrojového kódu 

programu v jazyku Visual Basic 2010.  

 

Dôležité: Grafické objekty sa počas behu programu dostávajú do 

rôznych stavov. Tranzit z jedného stavu objektu do iného stavu 

tohto objektu je spravidla podmienený generovaním udalosti. 

Takouto udalosťou je napríklad kliknutie na tlačidlo, vykonanie 

viacdotykového gesta či zvolenie položky z ponuky. Každý objekt disponuje 

súpravou udalostí, na ktoré je schopný reagovať. Reakciou na vznik udalosti je 

volanie metódy objektu, ktorá túto udalosť ošetruje. Zjednodušene preto vravíme, 

že metódy objektov predstavujú obslužné procedúry pre ich udalosti. Je 

samozrejme možné, že programátor nebude chcieť reagovať na všetky udalosti, 

ktoré sa objavia v živote objektu, ale len na niektoré z nich. Vybrané udalosti sú 

 potom ošetrené naprogramovaním metód, ktoré sú ich spracovateľmi. 

 

Ako spracovateľ metódy vystupuje buď bezparametrická, alebo parametrická 

inštančná metóda triedy, z ktorej objekt vznikol. Jadrom programátorskej práce je 
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zostavenie kolekcie spracovateľov udalostí, ktoré budú formovať správanie 

objektov tvoriacich grafické rozhranie aplikácie.  

 

 

2.2 Ako funguje grafická aplikácia Bežecký monitor 

 

Aby sme videli, ako pracuje grafická aplikácia Bežecký monitor, ukážeme si galériu jej 

použitia. Ihneď po spustení grafickej aplikácie sa objaví jej hlavné okno (obr. 2.3).  

 

 

Obr. 2.3: Hlavné okno grafickej aplikácie Bežecký monitor 

 

Už sme uviedli, že program bude analyzovať dáta o bežeckých tréningoch. Hlavné okno 

programu preto vypĺňa dátová mriežka, v ktorej sa budú zobrazovať dáta o bežeckých 

tréningoch. Z obrázka je evidentné, že predmetom sledovania bude dátum tréningu, čas 

tréningu (meraný v minútach), dĺžka tréningu (meraná prebehnutými kilometrami), tempo 

bežca (merané časom, za ktorý bežec prebehne 1 km) a kalóriami (kcal), ktoré bežec spáli 

pri tréningu.  

 

Skutočné dáta o bežeckých tréningoch sa do dátovej mriežky načítajú po stlačení tlačidla 

Načítať dáta. Len čo sa tak stane, dátová mriežka sa zaplní údajmi o piatich bežeckých 

tréningoch (obr. 2.4).  
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Obr. 2.4: Vzhľad grafickej aplikácie po načítaní dát o bežeckých tréningoch 

 

Všimnime si, že po načítaní dát do dátovej mriežky sa sprístupnia (doteraz neaktívne) 

tlačidlá Textová štatistika a Grafická štatistika. Po klepnutí na tlačidlo Textová 

štatistika sa zobrazí dialógové okno s textovou reprezentáciou kvantifikovateľných 

ukazovateľov bežeckých tréningov (obr. 2.5).  

 

Naopak, vo chvíli, keď aktivujeme tlačidlo Grafická štatistika, sa pred nami otvorí 

formulár s dvojrozmerným (2D) stĺpcovým grafom (obr. 2.6). Graf vykresľuje počet 

bežeckých tréningov a celkovú dĺžku prebehnutej trasy v jednotlivých bežeckých 

tréningoch. Informácie, ktoré ponúka formulár Grafická štatistika, môžu byť zobrazené aj 

v trojrozmernej (3D) podobe. Stačí, aby používateľ aktivoval voľbu 3D zobrazenie grafu 

(obr. 2.7).   
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Obr. 2.5: Sumárne textové štatistiky bežeckých tréningov 

 

 

Obr. 2.6: Graf vyjadrujúci celkovú dĺžku prebehnutých trás 



Rýchly vývoj aplikácií v jazyku Visual Basic 2010 pre systém Windows 7 

24 
 

 

Obr. 2.7: Dáta o bežeckých tréningoch môžu byť interpretované  

aj pomocou 3D stĺpcového grafu 

 

 

2.3 Stavba grafického rozhrania aplikácie Bežecký monitor 

 

Grafická aplikácia Bežecký monitor obsahuje 3 okná: 

 

1. Hlavné okno aplikácie. 

2. Dialógové okno prezentujúce sumárne štatistiky v textovej podobe.  

3. Dialógové okno dokumentujúce vybranú štatistiku v grafickej podobe.  
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2.3.1 Vizuálna tvorba hlavného okna grafickej aplikácie  

 

Prvú etapu pri tvorbe grafickej aplikácie tvorí vizuálne programovanie, ktorým navrhneme 

rozhrania všetkých okien, ktorými aplikácia disponuje. Hlavné okno aplikácie je v režime 

návrhu zobrazené na obr. 2.8.  

 

 

Obr. 2.8: Hlavné okno grafickej aplikácie zobrazené v režime návrhu 

 

Aby sme dosiahli taký vzhľad hlavného okna (respektíve hlavného formulára) grafickej 

aplikácie, aký je uvedený na obr. 2.8, upravíme vybrané vlastnosti hlavného okna tak, ako 

to predpisuje tab. 2.1. 

 

Tab. 2.1: Úprava vlastností hlavného okna 

Vlastnosť hlavného okna Hodnota vlastnosti 

Icon Ľubovoľná ikona 

MaximizeBox False 

Size 753; 304 

StartPosition CenterScreen 

Text Bežecký monitor 
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Hlavné okno grafickej aplikácie obsahuje tieto objekty: 

 

1. Značka (objekt ovládacieho prvku Label). 

2. Dátová mriežka (objekt ovládacieho prvku DataGridView).  

3. Tlačidlo na načítanie dát do dátovej mriežky (objekt ovládacieho prvku Button).  

4. Tlačidlo na sprístupnenie textovej štatistiky (objekt ovládacieho prvku Button). 

5. Tlačidlo na vygenerovanie grafickej štatistiky (objekt ovládacieho prvku Button).  

 

Objekt značka (Label) nakonfigurujeme podľa tab. 2.2. 

 

Tab. 2.2: Úprava vlastností objektu značka (Label)  

Vlastnosť  Hodnota vlastnosti 

(Name) lblText1 

Location 13; 13 

Text Dáta o bežeckých tréningoch: 

 

Objekt dátová mriežka (DataGridView) nakonfigurujeme podľa tab. 2.3. 

 

Tab. 2.3: Úprava vlastností objektu dátová mriežka (DataGridView)  

Vlastnosť  Hodnota vlastnosti 

(Name) dgwMriezka 

Columns:  

 Dátum 

 Čas tréningu 

 Dĺžka tréningu (v km) 

 Tempo 

 Kalórie 

 

Location 16; 40 

Size 705; 150 

 

Dátová mriežka obsahuje tabuľku s piatimi stĺpcami, ktoré majú tieto záhlavia: Dátum, 

Čas tréningu, Dĺžka tréningu (v km), Tempo a Kalórie.  
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Objekt tlačidla (Button) na načítanie dát do dátovej mriežky nastavíme podľa tab. 2.4.  

 

Tab. 2.4: Úprava vlastností objektu tlačidlo na načítanie dát (Button)  

Vlastnosť  Hodnota vlastnosti 

(Name) btnNacitatData 

Image Ľubovoľný grafický súbor s obrázkom 

ImageAlign MiddleLeft 

Location 16; 206 

Size 159; 45 

Text Načítať dáta 

 

Objekt tlačidla (Button) na sprístupnenie textovej štatistiky upravíme podľa tab. 2.5.  

 

Tab. 2.5: Úprava vlastností objektu tlačidlo na sprístupnenie textovej štatistiky (Button)  

Vlastnosť  Hodnota vlastnosti 

(Name) btnTextovaStatistika 

Image Ľubovoľný grafický súbor s obrázkom 

ImageAlign MiddleLeft 

Location 397; 206 

Size 159; 45 

Text Textová štatistika 

 

Objekt tlačidla (Button) na vygenerovanie grafickej štatistiky nakonfigurujeme podľa tab. 

2.6.  

 

Tab. 2.6: Úprava vlastností objektu tlačidlo na vygenerovanie grafickej  štatistiky (Button)  

Vlastnosť  Hodnota vlastnosti 

(Name) btnGrafickaStatistika 

Image Ľubovoľný grafický súbor s obrázkom 

ImageAlign MiddleLeft 

Location 562; 206 

Size 159; 45 

Text Grafická štatistika 
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2.3.2 Vizuálna tvorba dialógového okna Textová štatistika 

 

Ďalej do projektu grafickej aplikácie pridáme dialógové okno na zobrazenie štatistických 

ukazovateľov bežeckých tréningov v textovej podobe. To uskutočníme takto: 

 

1. Otvoríme ponuku Project.  

2. Vyberieme prvú položku Add Windows Form.  

3. Zobrazí sa dialógové okno Add New Item. V ňom sa uistíme, že je zvolená 

šablóna Windows Form.  

4. Súbor s novým dialógovým oknom pomenujeme frmStatistika.vb a celú akciu 

potvrdíme aktiváciou tlačidla Add (obr. 2.9).  

 

 

Obr. 2.9: Vyplnené dialógové okno Add New Item 

 

Vlastnosti novo pridaného dialógového okna pozmeníme podľa tab. 2.7.  
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Tab. 2.7: Úprava vlastností dialógového okna Textová štatistika 

Vlastnosť dialógového okna Hodnota vlastnosti 

(Name) frmStatistika 

FormBorderStyle FixedDialog 

MaximizeBox False 

MinimizeBox False 

ShowInTaskbar False 

Size 441; 254 

StartPosition CenterScreen 

Text Textová štatistika 

 

Výzor hotového dialógového okna Textová štatistika je v režime návrhu znázornený na 

obr. 2.10.  

 

 

Obr. 2.10: Dialógové okno Textová štatistika v režime návrhu 
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Dialógové okno Textová štatistika obsahuje celkovo 10 objektov ovládacieho prvku 

Label. Tieto značky slúžia na zobrazenie nasledujúcich kvantifikovateľných ukazovateľov 

výkonnosti bežca: 

 

 celkový čas tréningov,  

 celkový počet prebehnutých kilometrov,  

 priemerné bežecké tempo,  

 celkový počet spálených kalórií, 

 priemerný počet spálených kalórií.  

 

Okrem už spomenutých objektov sa v dialógovom okne Textová štatistika vyskytuje aj 

jedno tlačidlo (objekt ovládacieho prvku Button). Názov tlačidla je bntOK (vlastnosť 

Name) a text na ňom zobrazený znie „OK“ (vlastnosť Text).  

 

 

2.3.3 Vizuálna tvorba dialógového okna Grafická štatistika  

 

Napokon do projektu grafickej aplikácie dodáme aj posledné dialógové okno, ktoré bude 

prostredníctvom objektu ovládacieho prvku Chart poskytovať vizualizáciu nameraných 

bežeckých dát.  

 

Dialógové okno Grafická štatistika pridáme známym postupom: ponuka Project  

položka Add Windows Form. Opäť použijeme šablónu Windows Form a zdrojový súbor 

s novým oknom pomenujeme ako frmGraf.vb.  

 

Pripravené dialógové okno Grafická štatistika môžeme v režime návrhu vidieť na obr. 

2.11.  

 



Rýchly vývoj aplikácií v jazyku Visual Basic 2010 pre systém Windows 7 

31 
 

 

Obr. 2.11: Hotové dialógové okno Grafická štatistika v režime návrhu 

 

Keď máme pridané (zatiaľ prázdne) dialógové okno Grafická štatistika, upravíme jeho 

vybrané vlastnosti podľa vzoru, ktorý ukazuje tab. 2.8.  

 

Tab. 2.8: Úprava vlastností dialógového okna Grafická štatistika 

Vlastnosť dialógového okna Hodnota vlastnosti 

(Name) frmGraf 

FormBorderStyle FixedDialog 

MaximizeBox False 

MinimizeBox False 

ShowInTaskbar False 

Size 517; 357 

StartPosition CenterScreen 

Text Grafická štatistika 
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V dialógovom okne Grafická štatistika sa objavujú 3 grafické objekty: 

 

1. Graf (objekt ovládacieho prvku Chart). 

2. Voľba (objekt ovládacieho prvku CheckBox).  

3. Tlačidlo na uzatvorenie dialógového okna (objekt ovládacieho prvku Button). 

 

Graf do dialógového okna „nakreslíme“ pomocou ovládacieho prvku Chart. Tento 

ovládací prvok nájdeme v sekcii Data súpravy nástrojov Toolbox (obr. 2.12).   

 

 

Obr. 2.12: Výber ovládacieho prvku Chart zo súpravy nástrojov Toolbox 

 

Vlastnosti grafu nakonfiguruje podľa modelu, ktorý uvádzame v tab. 2.9.  

 

Tab. 2.9: Úprava vlastností grafu (objektu ovládacieho prvku Chart) 

Vlastnosť grafu Hodnota vlastnosti 

(Name) chtGraf 

Location 13; 12 

Series Žiadna hodnota 

Size 485; 267 
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Dôležité: Po vložení grafu (teda objektu ovládacieho prvku Chart) musíme 

odstrániť jeho implicitne vygenerovanú sériu dátových bodov. To urobíme 

takto:  

 

  Pri vlastnosti Series klepneme na tlačidlo s tromi bodkami ( ). 

  Po otvorení dialógového okna Series Collection Editor skontrolujeme, či je 

v sekcii Members vybratá položka Series1.  

  Ak je položka Series1 označená, odstránime ju kliknutím na tlačidlo Remove.  

  Vykonanú zmenu uložíme aktiváciou tlačidla OK.  

 

Odstránenie implicitnej série dátových bodov je pochopiteľné, pretože naša grafická 

aplikácia bude pracovať so svojou vlastnou sériou dátových bodov. Používateľskú sériu 

dátových bodov bude aplikácia generovať programovou cestou (pomocou zdrojového 

kódu jazyka Visual Basic 2010).  

 

Objekt ovládacieho prvku CheckBox, ktorý realizuje prepínanie medzi 2D a 3D verziou 

stĺpcového grafu, upravíme podľa tab. 2.10. 

 

Tab. 2.10: Úprava vlastností voľby (objektu ovládacieho prvku CheckBox) 

Vlastnosť voľby Hodnota vlastnosti 

(Name) chbGraf3D 

Location 12; 286 

Text 3D zobrazenie grafu 

 

Nakoniec nakonfigurujeme aj tlačidlo na uzatvorenie dialógového okna Grafická 

štatistika (tab. 2.11). 

  

Tab. 2.11: Úprava vlastností tlačidla na uzatvorenie dialógového okna (objektu ovládacieho 

prvku Button) 

Vlastnosť tlačidla Hodnota vlastnosti 

(Name) btnOK 

Location 221; 286 

Size 75; 23 

Text OK 
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2.4 Udalostné programovanie: Načítanie hlavného okna a inicializácia 

dátovej mriežky 

 

Po spustení grafickej aplikácie je nutné deaktivovať tlačidlá Textová štatistika a Grafická 

štatistika, pretože nemožno generovať štatistiky skôr, než budú načítané požadované 

dáta. Tento úkon uskutočníme v spracovateľovi udalosti Load hlavného okna grafickej 

aplikácie: 

 

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
    'Vypnutie prístupnosti tlačidiel na hlavnom formulári.  
    btnTextovaStatistika.Enabled = False 
    btnGrafickaStatistika.Enabled = False 
End Sub 

 

Pokračujeme naprogramovaním akcie načítania dát o bežeckých tréningoch do dátovej 

mriežky: 

 

Private Sub btnNacitatData_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnNacitatData.Click 
    'Vyčistenie dátovej mriežky. 
    dgwMriezka.Rows.Clear() 
    'Pridanie piatich nových záznamov. Pritom platí, že každý záznam 
    'reflektuje jeden bežecký tréning. 
    dgwMriezka.Rows.Add(4) 
    'Dáta o 1. bežeckom tréningu. 
    dgwMriezka.Item(0, 0).Value = "01/06/2010" 
    dgwMriezka.Item(1, 0).Value = 20 
    dgwMriezka.Item(2, 0).Value = 3.0 
    dgwMriezka.Item(3, 0).Value = 4.5 
    dgwMriezka.Item(4, 0).Value = 218 
    'Dáta o 2. bežeckom tréningu. 
    dgwMriezka.Item(0, 1).Value = "03/06/2010" 
    dgwMriezka.Item(1, 1).Value = 23 
    dgwMriezka.Item(2, 1).Value = 3.1 
    dgwMriezka.Item(3, 1).Value = 4.7 
    dgwMriezka.Item(4, 1).Value = 231 
    'Dáta o 3. bežeckom tréningu. 
    dgwMriezka.Item(0, 2).Value = "05/06/2010" 
    dgwMriezka.Item(1, 2).Value = 32 
    dgwMriezka.Item(2, 2).Value = 4.0 
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    dgwMriezka.Item(3, 2).Value = 4.3 
    dgwMriezka.Item(4, 2).Value = 320 
    'Dáta o 4. bežeckom tréningu. 
    dgwMriezka.Item(0, 3).Value = "07/06/2010" 
    dgwMriezka.Item(1, 3).Value = 39 
    dgwMriezka.Item(2, 3).Value = 4.8 
    dgwMriezka.Item(3, 3).Value = 4.5 
    dgwMriezka.Item(4, 3).Value = 360 
    'Dáta o 5. bežeckom tréningu. 
    dgwMriezka.Item(0, 4).Value = "09/06/2010" 
    dgwMriezka.Item(1, 4).Value = 45 
    dgwMriezka.Item(2, 4).Value = 5.0 
    dgwMriezka.Item(3, 4).Value = 4.4 
    dgwMriezka.Item(4, 4).Value = 400 
    'Uvedenie tlačidiel na zobrazenie textových a grafických štatistík  
    'do aktívneho stavu. 
    btnTextovaStatistika.Enabled = True 
    btnGrafickaStatistika.Enabled = True 
End Sub 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: Dátová mriežka (objekt 

ovládacieho prvku DataGridView) je programátorsky prívetivý kontajner, ktorý je schopný 

absorbovať množinu záznamov o určitej entite. V našom prípade je touto entitou bežecký 

tréning. Keďže presnú podobu stĺpcov dátovej mriežky sme nastavili už v režime návrhu, 

vieme, že dátová mriežka je vybavená piatimi stĺpcami. Každý stĺpec reprezentuje jeden 

atribút bežeckého tréningu. Teraz programovou cestou načítavame informácie 

o jednotlivých tréningoch a vkladáme ich do dátovej mriežky. Pritom platí jednoduché 

pravidlo: dáta o jednom bežeckom tréningu predstavujú jeden záznam v dátovej mriežke. 

Bunky v dátovej mriežke adresujeme absolútne prostredníctvom ich indexov. Vzhľadom 

na to, že sa pohybujeme v dvojrozmernej tabuľke dát, tak prvá bunka má index (0, 0). 

Explicitný prístup k bunke dátovej mriežky získame cez implicitnú vlastnosť Item. Ako 

vidíme, vlastnosť Item možno indexovať, čím získame prístup k požadovanej bunke. 

 

Poznámka: Musíme však dbať na správnu notáciu indexov, aby sme 

omylom neuskutočnili indexáciu inej ako cieľovej bunky. Majme na pamäti, 

že chyba indexácie nie je odhalená prekladačom v režime kompilácie 

zdrojového kódu programu. Túto chybu zachytí až ladiaci program v čase 

 spracovania programu. 
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Každá bunka dátovej mriežky je v skutočnosti objektom triedy DataGridViewCell. Bunka 

môže obsahovať dáta ľubovoľného primitívneho alebo používateľsky deklarovaného 

hodnotového alebo odkazového dátového typu jazyka Visual Basic 2010. Uloženie dát do 

príslušnej bunky vykonávame za asistencie vlastnosti Value. Keďže typom vlastnosti 

Value bunky DataGridViewCell je Object, je možné, že inicializácia bunky hodnotou 

bude sprevádzaná spracovaním mechanizmu zjednotenia typov. 

 

Dôležité: Prekladač jazyka Visual Basic 2010 aktivuje mechanizmus 

zjednotenia typov vždy, keď má dôjsť k priradeniu hodnoty primitívneho 

hodnotového typu alebo inštancie používateľsky deklarovaného 

hodnotového typu do odkazovej premennej typu Object. Hoci 

mechanizmus zjednotenia typov splní svoju úlohu (a teda zjednotí typy inštancií, s ktorými 

pracuje), znamená takmer vždy výkonnostnú penalizáciu. Tá je tým väčšia, čím častejšie 

 k aktivácii tohto mechanizmu dochádza. 

 

Dáta, predstavujúce kvantifikácie bežeckých tréningov, sú pre maximálne možné 

zjednodušenie vložené priamo do zdrojového kódu programu. V praxi by sme však skôr 

uprednostnili ich načítanie zo špeciálneho dátového súboru alebo zo súboru XML.  

 

Vo chvíli, keď sú všetky požadované bunky dátovej mriežky inicializované, zapíname 

dosiaľ neaktívne tlačidlá na zobrazenie textovej a grafickej štatistiky.  

 

 

2.5 Udalostné programovanie: Generovanie textovej štatistiky 

 

Za správne zostavenie kvantitatívnych štatistických ukazovateľov športovej činnosti je 

zodpovedný zdrojový kód, ktorý je situovaný v spracovateľovi udalosti Click tlačidla 

btnTextovaStatistika. Najskôr si ukážeme celý kód, a potom ho doplníme vysvetľujúcim 

komentárom.  
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Private Sub btnTextovaStatistika_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 
System.EventArgs) Handles btnTextovaStatistika.Click 
    'Výpočet celkového tréningového času. 
    Dim celkovyCasTreningov As Integer = 
        CType(dgwMriezka.Item(1, 0).Value, Integer) + 
        CType(dgwMriezka.Item(1, 1).Value, Integer) + 
        CType(dgwMriezka.Item(1, 2).Value, Integer) + 
        CType(dgwMriezka.Item(1, 3).Value, Integer) + 
        CType(dgwMriezka.Item(1, 4).Value, Integer) 
 
    Dim hodinyCelkovehoCasu As Integer 
    Dim minutyCelkovehoCasu As Integer 
 
    hodinyCelkovehoCasu = celkovyCasTreningov \ 60 
    minutyCelkovehoCasu = celkovyCasTreningov Mod 60 
    'Zobrazenie celkového tréningového času v prívetivom formáte,  
    'teda (hodiny:minúty). 
    frmStatistika.Label1.Text = hodinyCelkovehoCasu & ":" & 
        minutyCelkovehoCasu & " hod" 
    'Výpočet celkovej dĺžky prebehnutej trasy. 
    Dim celkovaDlzkaTrasy As Single = 
        CType(dgwMriezka.Item(2, 0).Value, Single) + 
        CType(dgwMriezka.Item(2, 1).Value, Single) + 
        CType(dgwMriezka.Item(2, 2).Value, Single) + 
        CType(dgwMriezka.Item(2, 3).Value, Single) + 
        CType(dgwMriezka.Item(2, 4).Value, Single) 
    'Zobrazenie celkovej dĺžky prebehnutej trasy. 
    frmStatistika.Label2.Text = celkovaDlzkaTrasy & " km" 
    'Výpočet priemerného bežeckého tempa.  
    Dim priemerneTempo As Single = ( 
        CType(dgwMriezka.Item(3, 0).Value, Single) + 
        CType(dgwMriezka.Item(3, 1).Value, Single) + 
        CType(dgwMriezka.Item(3, 2).Value, Single) + 
        CType(dgwMriezka.Item(3, 3).Value, Single) + 
        CType(dgwMriezka.Item(3, 4).Value, Single)) / 5 
    'Zobrazenie priemerného bežeckého tempa. 
    frmStatistika.Label3.Text = priemerneTempo & " min/1 km" 
    'Výpočet celkového množstva spálených kalórií. 
    Dim celkoveKalorie As Integer = 
        CType(dgwMriezka.Item(4, 0).Value, Single) + 
        CType(dgwMriezka.Item(4, 1).Value, Single) + 
        CType(dgwMriezka.Item(4, 2).Value, Single) + 
        CType(dgwMriezka.Item(4, 3).Value, Single) + 
        CType(dgwMriezka.Item(4, 4).Value, Single) 
    'Zobrazenie celkového množstva spálených kalórií. 
    frmStatistika.Label4.Text = celkoveKalorie & " kcal" 
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    'Zobrazenie priemerného množstva spálených kalórií. 
    frmStatistika.Label5.Text = celkoveKalorie / 5 & " kcal" 
    'Modálne zobrazenie dialógového okna Textová štatistika. 
    frmStatistika.ShowDialog() 
End Sub 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: V kóde dochádza ku 

kvantifikácii základných štatistických ukazovateľov, ktoré vyjadrujú výkonnosť bežca 

v tréningovej sérii. Naším úmyslom je písať typovo silný zdrojový kód, a preto explicitne 

konvertujeme hodnoty, ktoré získame z buniek dátovej mriežky. Požadované štatistické 

ukazovatele najskôr vyčíslime, a potom ich zobrazíme v modálne zobrazenom 

dialógovom okne Textová štatistika.  

 

Tip: Volanie metódy ShowDialog v súvislosti s formulárom spôsobí jeho 

modálne zobrazenie. Modálne zobrazené okno je zobrazené dovtedy, kým 

ho používateľ explicitne nezatvorí. Modálne zobrazené okno zabraňuje 

preneseniu zamerania na iné okno grafickej aplikácie. Používateľ musí 

najskôr obslúžiť modálne zobrazené okno a až potom môže priamo manipulovať 

s ďalšími oknami grafickej aplikácie. Modálne sú spravidla zobrazované dialógové okná 

 s vysokou dôležitosťou, ktoré musia ihneď zaujať pozornosť používateľa. 

 

 

2.6 Udalostné programovanie: Generovanie grafickej štatistiky 

 

Grafický program použije zadané dáta na zostavenie výstupnej grafickej štatistiky. Tá 

podáva informácie o celkovej dĺžke bežeckých trás v jednotlivých tréningových dňoch. Ak 

chceme naprogramovať generovanie grafickej štatistiky, musíme navrhnúť metódu, ktorá 

bude spracúvať udalosť Click tlačidla btnGrafickaStatistika.  

 

Private Sub btnGrafickaStatistika_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e 
As System.EventArgs) Handles btnGrafickaStatistika.Click 
    Dim seria1 As Series 
    'Vyčistenie aktuálnej série dátových bodov grafu. 
    frmGraf.chtGraf.Series.Clear() 
    'Konfigurácia grafu. 
    With frmGraf.chtGraf 



Rýchly vývoj aplikácií v jazyku Visual Basic 2010 pre systém Windows 7 

39 
 

        'Stanovenie titulky grafu. 
        .Titles(0).Text = "Bežecké tréningy" 
        'Úprava fontu titulky grafu. 
        .Titles(0).Font = New Font("Segoe UI", 12, FontStyle.Bold) 
        'Výber primárnej farby pozadia grafu. 
        .BackColor = Color.White 
        'Výber sekundárnej farby pozadia grafu. 
        .BackSecondaryColor = Color.Turquoise 
        'Výber orientácie lineárneho prechodu farieb. 
        .BackGradientStyle = GradientStyle.DiagonalLeft 
        'Voľba farby ohraničenia grafu. 
        .BorderlineColor = Color.Black 
        'Voľba štýlu ohraničenia grafu. 
        .BorderlineDashStyle = ChartDashStyle.Solid 
        'Voľba hrúbky ohraničenia grafu. 
        .BorderlineWidth = 1 
        'Konfigurácia návestia horizontálnej osi grafu.  
        .ChartAreas(0).AxisX.Title = "Tréningy" 
        'Konfigurácia návestia vertikálnej osi grafu. 
        .ChartAreas(0).AxisY.Title = "Kilometre" 
        'Skrytie legendy grafu. 
        .Legends(0).Enabled = False 
    End With 
 
    'Vytvorenie novej série dátových bodov grafu. 
    seria1 = frmGraf.chtGraf.Series.Add("Tréningy") 
    'Nastavenie novo pridanej série dátových bodov grafu. 
    With seria1 
        'Výber typu grafu, do ktorého bude séria dátových bodov zasadená. 
        .ChartType = SeriesChartType.Column 
        'Výber farby stĺpcov grafu. 
        .Color = Color.Yellow 
        'Výber farby ohraničenia stĺpcov grafu. 
        .BorderColor = Color.Red 
        'Voľba hrúbky ohraničenia stĺpcov grafu. 
        .BorderWidth = 2 
        'Konštrukcia kolekcie dátových bodov aktuálnej série grafu.  
        .Points.AddY(Me.dgwMriezka.Item(2, 0).Value) 
        .Points.AddY(Me.dgwMriezka.Item(2, 1).Value) 
        .Points.AddY(Me.dgwMriezka.Item(2, 2).Value) 
        .Points.AddY(Me.dgwMriezka.Item(2, 3).Value) 
        .Points.AddY(Me.dgwMriezka.Item(2, 4).Value) 
    End With 
    'Modálne zobrazenie dialógového okna Grafická štatistika. 
    frmGraf.ShowDialog() 
End Sub 
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Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: Navzdory tomu, že sa 

uvádzaný zdrojový kód môže javiť na prvý pohľad ako zložitý, uskutočňuje len dve hlavné 

akcie: 

 

1. Konfigurácia vizuálnych možností grafu.  

2. Konfigurácia série dátových bodov, z ktorých je graf generovaný.  

 

Výsledný 2D-stĺpcový graf zobrazuje na horizontálnej osi tréningy a na vertikálnej osi 

celkový počet prebehnutých kilometrov v jednotlivých tréningoch. Obe hlavné osi grafu 

disponujú používateľským textovým označením. Stĺpce grafu sú zafarbené žltou farbou 

s červeným ohraničením. Plocha grafu je obdĺžniková, pričom podklad grafu tvorí farebný 

prechod s lineárnym gradientom. Dátové body série grafu sú nanášané volaním 

parametrickej metódy AddY nad objektovou kolekciou Points aktuálnej série grafu 

(Series).   

 

Vzájomné prepísanie medzi 2D a 3D verziou grafu vykonáva obslužná procedúra 

chbGraf3D_CheckedChanged objektu ovládacieho prvku CheckBox. Jej syntaktický 

obraz je nasledujúci: 

  

Private Sub chbGraf3D_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object,  
ByVal e As System.EventArgs) Handles chbGraf3D.CheckedChanged 
    If (Not chtGraf.ChartAreas(0).Area3DStyle.Enable3D) Then 
        chtGraf.ChartAreas(0).Area3DStyle.Enable3D = True 
    Else 
        chtGraf.ChartAreas(0).Area3DStyle.Enable3D = False 
    End If 
End Sub 

 

Skutočnosť, či je graf zobrazený dvojrozmerne, alebo trojrozmerne, určuje vlastnosť 

Enable3D objektu triedy Area3DStyle. K tomuto objektu získame prístup cez vhodne 

indexovanú objektovú kolekciu ChartAreas. Skonštruovaný fragment zdrojového kódu 

jazyka Visual Basic 2010 realizuje test štýlu zobrazenia grafických dát. Ak sú dáta 

zobrazené v rovine, spôsobí ich prenesenie do 3D priestoru a naopak.  
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Tip: Aj keď je uvedený spôsob prepínania medzi rôznymi módmi zobrazenia 

grafu syntakticky správny a úplne funkčný, profesionálni vývojári v jazyku 

 Visual Basic 2010 by zrejme uplatnili jeho skrátenú verziu:

 
    chtGraf.ChartAreas(0).Area3DStyle.Enable3D = Not  
        chtGraf.ChartAreas(0).Area3DStyle.Enable3D 

 

Dodajme, že sémantika oboch riešení je rovnaká, len druhé riešenie je efektívnejšie, 

pretože tranzit medzi dvomi vizuálnymi módmi grafu realizujeme pomocou operátora 

Not čoby prepínača logických hodnôt vlastnosti Enable3D objektu Area3DStyle.  
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3 Ako sa vytvára knižnica tried 

 

Charakteristika knižnice tried: Knižnica tried je špeciálnym projektom jazyka Visual Basic 

2010, ktorý obsahuje množinu spriaznených tried. Triedy sídliace v knižnici tried 

automatizujú riešenie zložitého a často sa vyskytujúceho informatického problému. Pre 

knižnicu tried je typické, že v nej zahrnuté intelektuálne know-how je zdieľané viacerými 

používateľmi (klientmi) súčasne. Navyše, ak je knižnica tried naprogramovaná v niektorom 

z .NET-kompatibilných programovacích jazykov, môžu s ňou priamo manipulovať aj 

programátori všetkých ostatných .NET-kompatibilných programovacích jazykov. Povedané 

menej formálne, keď vytvoríme knižnicu tried v jazyku Visual Basic 2010, z jej silných 

stránok môžu ťažiť aj vývojári pracujúci v jazykoch C#, C++/CLI a F#.  

 

Výhody knižnice tried: Snáď najväčšou konkurenčnou výhodou každej knižnice tried je 

opätovná použiteľnosť raz vytvoreného programového riešenia. Do knižnice tried vždy 

vkladáme zdrojové kódy tried, ktoré riešia ucelený problém (prípadne množinu ucelených 

problémov z istej problémovej domény). Primárna je pritom naša snaha o maximálnu 

možnú úroveň zdieľania obsahu knižnice tried. Knižnice tried rovnako umožňujú 

realizovať interoperabilitu medzi rôznymi programovacími jazykmi, ktoré spĺňajú 

štandardy vývojovej platformy Microsoft .NET Framework 4.0. Okrem už spomenutého 

možno v jazyku Visual Basic 2010 konštruovať aj knižnice používateľských ovládacích 

prvkov a komponentov. Prirodzene, takto zhotovené ovládacie prvky a komponenty sú 

predmetom voľnej distribúcie v programátorskej komunite.    

 

Nevýhody knižnice tried: Knižnice tried nemajú grafické rozhranie (grafické rozhranie 

však spravidla majú ovládacie prvky, ktoré sú formou knižníc tried implementované) 

a časová lehota ich prípravy je obvykle náročnejšia.    

 

Praktické scenáre nasadenia knižnice tried:  

 ohraničené algoritmické riešenia, ktoré môžu byť použité viacnásobne a vo 

viacerých programovacích jazykoch,  

 ovládacie prvky a komponenty, ktoré je potrebné zdieľať vo vývojárskom tíme 

alebo vo vývojárskej komunite.  
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V tejto kapitole vytvoríme knižnicu tried, ktorá bude zapuzdrovať triedu na výpočet 

jednoduchej programovej metriky. Táto programová metrika bude testovať výkonnosť 

počítačového systému pri iteratívnom výpočte numerických členov Fibonacciho 

postupnosti. Ako si ukážeme, knižnicu tried naprogramovanú v jazyku Visual Basic 2010 

budú môcť s výhodou využiť aj vývojári pracujúci s jazykmi C# a C++/CLI.  

 

Nový projekt knižnice tried založíme vo vývojovom prostredí produktu Visual Basic 2010 

Express nasledujúcim spôsobom: 

 

1. Na úvodnej stránke Start Page klikneme na položku New Project.  

2. V rovnomennom dialógovom okne vyberieme projektovú šablónu Class Library 

a novo základný projekt vhodne pomenujeme (obr. 3.1).  

 

 

Obr. 3.1: Založenie nového projektu knižnice tried v jazyku Visual Basic 2010 

 

3. Keď sprievodca dokončí proces vytvorenia projektových súborov, automaticky 

otvorí obsah zdrojového súboru s implicitným názvom Class1.vb. Toto je hlavný 

zdrojový súbor každej knižnice tried. 
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Do hlavného zdrojového súboru knižnice tried umiestnime zdrojový kód, ktorý zavádza 

novú softvérovú metriku: 

 

'Import potrebného menného priestoru.  
Imports System.Diagnostics 
'Deklarácia enumeračného dátového typu. 
Public Enum ZatazeniePocitaca 
    Nizke = 10 
    Stredne = 30 
    Vysoke = 60 
End Enum 
'Deklarácia triedy na realizáciu softvérovej metriky. 
Public Class Metriky 
    Public Shared Function Testovat(ByVal narocnost As ZatazeniePocitaca) _ 
    As Integer 
        Dim fibonacci(narocnost) As Long 
        Dim stopky As New Stopwatch 
        stopky.Start() 
 
        'Výpočet numerických členov Fibonacciho postupnosti. 
        fibonacci(0) = 0 
        fibonacci(1) = 1 
        For x = 2 To fibonacci.GetUpperBound(0) 
            fibonacci(x) = fibonacci(x - 1) + fibonacci(x - 2) 
            Console.WriteLine("{0}", fibonacci(x)) 
        Next 
        stopky.Stop() 
        Return stopky.Elapsed.TotalMilliseconds 
    End Function 
End Class 
 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: Metrika, ktorú sa chystáme 

implementovať, bude simulovať zaťaženie počítača pri výpočte členov Fibonacciho 

postupnosti. Fibonacciho postupnosť je matematická postupnosť, v ktorej prvý člen má 

hodnotu 0, druhý člen má hodnotu 1, pričom hodnota každého ďalšieho člena je súčtom 

hodnôt dvoch predchádzajúcich členov. Metriku uskutočňuje zdieľaná (Shared) 

parametrická metóda Testovat triedy Metriky. Ako vidíme, metóda Testovat prijíma 

jeden argument, ktorým je stupeň náročnosti vykonávaného testu. Programové riešenie 

sme navrhli tak, aby dokázalo pracovať s tromi stupňami náročnosti testu. Tieto stupne 

náročnosti sú pre lepšiu prehľadnosť vyjadrené symbolickými konštantami enumeračného 

typu ZatazeniePocitaca.    
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V tele zdieľanej metódy Testovat sa nachádzajú príkazy, ktoré vykonávajú tieto činnosti: 

 

 Vytvárajú vektorové pole dlhých celých čísel. Všimnime si, že rozsah poľa je 

volený dynamicky podľa náročnosti testu. Pri nízkej náročnosti testu je vytvárané 

10-prvkové pole, pri strednej náročnosti testu 30-prvkové pole a pri vysokej 

náročnosti testu 60-prvkové pole. V závislosti od náročnosti testu sa mení i počet 

vypočítaných členov Fibonacciho postupnosti. Pritom platí priama úmernosť: čím 

vyššiu náročnosť testu používateľ vyberie, tým dlhšia bude postupnosť 

vygenerovaných členov Fibonacciho postupnosti.  

  

 Generujú stopky (objekt triedy Stopwatch z menného priestoru 

System.Diagnostics). Stopky nám poslúžia na odmeranie času, ktorý bude 

alokovať výpočtový proces programového testu. Každé stopky obsahujú užitočné 

metódy Start a Stop, ktorými začínajú, respektíve končia merať vymedzený 

časový interval.   

 

 Inicializujú vektorové pole numerickými členmi Fibonacciho postupnosti. Podľa 

náročnosti testu dochádza i k inicializácii desiatich, tridsiatich alebo šesťdesiatich 

prvkov vektorového poľa.  

 

 Vracajú čas (kvantifikovaný v milisekundách), ktorý si test vyžiadal. Časový údaj, 

reprezentujúci dobu spracovania výpočtového testu, vracia zdieľaná metóda 

Testovat vo forme svojej návratovej hodnoty. Návratovú hodnotu metódy môže 

v prípade potreby spracovať klientsky kód. 

 

Keď sme dokončili etapu prípravy syntaktického skeletu knižnice tried, uskutočníme jej 

zostavenie (ponuka Debug  príkaz Build <NazovProjektu>).  

 

Dôležité: Na tomto mieste si dovoľujeme čitateľov upozorniť na jednu vec: 

ak pracujeme s knižnicou tried, jej priame spustenie z vývojového prostredia 

produktu Visual Basic 2010 Express nie je povolené. Ak by sme teda 

náhodou aktivovali príkaz Start Debugging z ponuky Debug (alebo 
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ekvivalentne stlačili kláves F5), boli by sme konfrontovaní s chybovým hlásením. To je však 

pochopiteľné, pretože knižnica tried nesmie byť podrobená priamej exekúcii. Naopak, 

knižnica tried je určená na použitie inými riešeniami a inými projektmi, ktoré budú jej 

schopnosti využívať. V tomto smere je aplikovaný komunikačný model klient-server, 

v ktorom knižnica tried ako server plní požiadavky vopred určenej kolekcie klientov. 

Technicky je všetok MSIL kód knižnice tried uložený v zostavení s koncovkou .dll – ide 

teda o dynamicky previazanú knižnicu. Táto knižnica DLL funguje ako vnútroprocesový 

server, čo znamená, že bude načítaná do fyzického procesu každého klienta, ktorý sa 

 s ňou rozhodne spolupracovať. 

 

Keďže by sme radi vyskúšali schopnosti naprogramovanej knižnice tried, pridáme do 

existujúceho riešenia ďalší projekt.  

 

To spravíme takto: 

 

1. Otvoríme ponuku File, ukážeme na položku Add a vyberieme príkaz New 

Project.  

2. V zobrazenom dialógovom okne Add New Project uskutočníme selekciu 

projektovej šablóny Console Application.  

 

V ďalšom kroku zviditeľníme podokno Solution Explorer, v ktorom teraz vidíme 2-

projektové riešenie. Na projekt konzolovej aplikácie klepneme pravým tlačidlom myši 

a z miestnej ponuky vyberieme príkaz Set As Startup Project. Po tejto akcii bude názov 

projektu konzolovej aplikácie formátovaný tučným písmom, čo znamená, že po vybratí 

voľby Start Debugging bude podrobený spracovaniu práve tejto projekt (obr. 3.2).  
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Obr. 3.2: Pohľad na 2-projektové riešenie s knižnicou tried  

a komplementárnym spustiteľným projektom konzolovej aplikácie 

 

Do projektu konzolovej aplikácie musíme vložiť odkaz na knižnicu tried. To uskutočníme 

takto: 

 

1. Otvoríme ponuku Project a klikneme na príkaz Add Reference.  

2. V rovnomennom dialógovom okne zvolíme kartu Projects a vyberieme projekt 

knižnice tried (obr. 3.3).  

 

 

Obr. 3.3: Vytvorenie spojenia medzi konzolovou aplikáciou a knižnicou tried 
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Tip: O tom, či sme správne nadviazali spojenie medzi konzolovou aplikáciou 

a knižnicou tried, sa presvedčíme takto: 

 

  Zobrazíme podokno Solution Explorer.  

  Klikneme na tlačidlo Show All Files ( ) na paneli nástrojov podokna Solution 

Explorer (toto tlačidlo je druhé zľava).  

  Rozvinieme uzol s menom konzolovej aplikácie.  

  Rozvinieme poduzol s názvom References. Ak je všetko v poriadku, hneď prvou 

položkou v tomto poduzli bude knižnica tried (obr. 3.4). 

 

 

Obr. 3.4: Kontrola previazania knižnice tried a konzolovej aplikácie 

 

Podokno Solution Explorer uvedieme do pôvodného stavu opätovným stlačením tlačidla 

Show All Files.   

 

Do zdrojového súboru Module1.vb konzolovej aplikácie zapíšeme nasledujúce riadky 

zdrojového kódu jazyka Visual Basic 2010: 

 

'Vytvorenie zástupného mena pre cieľovú triedu.  
Imports Metriky = kniznica_tried.Metriky 
Module Module1 
    Sub Main() 
        'Spracovanie výkonnostného testu. 
        Dim trvanieTestu As Integer =  
            Metriky.Testovat(kniznica_tried.ZatazeniePocitaca.Vysoke) 
        'Zobrazenie dĺžky trvania výkonnostného testu na výstupe.  
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        Console.WriteLine("Dĺžka výpočtového testu: {0} ms.", trvanieTestu) 
    End Sub 
End Module 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: Využitie funkcionality, ktorá je 

zhmotnená v knižnici tried, je veľmi jednoduché. Stačí, aby sme zaviedli menný priestor 

s triedou, a potom už môžeme triedu ihneď používať. Volanie zdieľanej metódy sa 

uskutočňuje pomocou operátora priameho prístupu (.). Výstup programu pri vysokej 

náročnosti výkonnostnej metriky je uvedený na obr. 3.5.  

 

 

Obr. 3.5: Výstup konzolovej aplikácie používajúcej výkonnostnú metriku,  

ktorú implementuje knižnica tried 

 

 

3.1 Použitie knižnice tried jazyka Visual Basic 2010 v jazyku C# 

 

Už vieme, že knižnicu tried, ktorú naprogramujeme v jazyku Visual Basic 2010, môžeme 

opätovne použiť v hocijakom inom „dotnetovom“ programovacom jazyku. V tejto 

podkapitole sa zoznámime s ďalším modelom jazykovej interoperability. V rámci nej 
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poukážeme na rýchlosť, s akou sme schopní upotrebiť už vyvinutú knižnicu tried v jazyku 

C#.  

 

Dôležité: Postup, ktorý bude nasledovať, predpokladá prítomnosť inštalácie 

produktu Visual C# 2010 Express na vašom počítači. Ak toto vývojové 

prostredie pre jazyk C# (v aktuálnej verzii 4.0) nemáte nainštalované, 

prosíme vás, aby ste ho do systému doinštalovali. V opačnom prípade 

 nebudete môcť zdarne dokončiť nasledujúce praktické cvičenie. 

 

Spustíme produkt Visual C# 2010 Express a založíme nový projekt konzolovej aplikácie. 

Pritom postupujeme podobne ako v prostredí produktu Visual Basic 2010 Express (teda 

úvodná stránka Start Page  New Project  projektová šablóna Console Application).  

 

Pokračujeme pridaním odkazu na knižnicu tried (ponuka Project  príkaz Add 

Reference). Klepneme na kartu Browse a vyhľadáme súbor knižnice tried jazyka Visual 

Basic 2010 s koncovkou dll (obr. 3.6).  

 



Rýchly vývoj aplikácií v jazyku Visual Basic 2010 pre systém Windows 7 

51 
 

 

Obr. 3.6: Lokalizácia súboru DLL s knižnicou tried  

z prostredia produktu Visual C# 2010 Express 

 

Po potvrdení akcie bude odkaz na predmetnú knižnicu tried zavedený do projektu 

konzolovej aplikácie jazyka C#.  

 

Posledným krokom je napísanie zdrojového kódu, ktorý automatizuje proces realizácie 

výkonnostného testu. Ďalej pripájame kompletné syntaktické znenie hlavného zdrojového 

súboru konzolovej aplikácie jazyka C#: 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
// Vytvorenie zástupného mena pre cieľovú triedu. 
using Metriky = kniznica_tried.Metriky; 
 
namespace test_kniznice_tried_csharp 
{ 
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    class Program 
    { 
        static void Main(string[] args) 
        { 
            // Spracovanie výkonnostného testu. 
            int  trvanieTestu =  
                Metriky.Testovat(kniznica_tried.ZatazeniePocitaca.Vysoke); 
            // Vypísanie dosiahnutého výsledku.  
            Console.WriteLine("Dĺžka výpočtového testu: {0} ms.", trvanieTestu); 
        } 
    } 
} 

 

Po zostavení projektu môžeme vygenerovanú konzolovú aplikácie spustiť. Ako sa môžete 

sami presvedčiť, pracuje bezchybne a deterministicky produkuje očakávané výstupy.  
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4 Ako sa vytvára paralelná aplikácia  

 

Charakteristika paralelnej aplikácie: Termínom paralelná aplikácia označujeme 

aplikáciu, ktorá realizuje aspoň jeden paralelný algoritmus. Paralelný algoritmus je 

algoritmus, ktorého časti môžu byť spracúvané súbežne, a teda paralelne. Vzhľadom na 

algoritmickú kompozíciu aplikácie sa dá viac alebo menej algoritmov naprogramovať tak, 

aby mohli byť podrobené paralelnej exekúcii. Samozrejme, snahou softvérových vývojárov 

je paralelizovať toľko algoritmov, koľko sa len dá. Paralelná aplikácia vzniká najčastejšie 

z pôvodnej sekvenčnej aplikácie. Termínom sekvenčná aplikácia rozumieme aplikáciu, 

ktorá vykonáva všetky svoje algoritmy sekvenčne (čiže sériovo vo vopred definovanej 

postupnosti). Vývoj paralelných aplikácií je v súčasnosti veľmi atraktívnym odvetvím IT 

priemyslu, pretože len takéto aplikácie dokážu využiť celkovú výkonnostnú kapacitu 

moderných počítačov osadených viacjadrovými procesormi, respektíve viacprocesorových 

strojov.   

 

Výhody paralelnej aplikácie: Len správne navrhnutá a implementovaná paralelná 

aplikácia sa vie flexibilne prispôsobiť ľubovoľne výkonnému počítaču. Tam, kde je 

sekvenčný program limitovaný obmedzeným počtom súbežne realizovaných výpočtových 

procesov, dokáže paralelná aplikácia preukázateľne zaznamenávať nárast svojej 

výkonnosti. Okrem vyššej výkonnosti a adaptability na variabilne dimenzovanú 

hardvérovú infraštruktúru patrí k plusom paralelnej aplikácie aj vysoká citlivosť na 

používateľské vstupy a väčšia dátová priepustnosť.  

 

Nevýhody paralelnej aplikácie: Naprogramovanie správne fungujúcej paralelnej 

aplikácie je relatívne zložité. Ba čo viac, krivka zložitosti procesu analýzy, návrhu, 

implementácie a ladenia paralelnej aplikácie má tendenciu preukazovať strmší priebeh 

najmä vtedy, keď máme za úlohu vytvoriť komplexnú paralelnú aplikáciu alebo 

komplexný paralelný informačný systém.     
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Praktické scenáre nasadenia paralelnej aplikácie:  

 aplikácie, ktoré sú prirodzene paralelizovateľné (ide o aplikácie, v ktorých je 

možné poľahky identifikovať možnosti pre zavedenie dátového alebo úlohového 

paralelizmu),  

 aplikácie, ktoré potrebujú realizovať viac úloh súčasne,  

 aplikácie, ktoré sú výpočtovo intenzívne, no napriek tomu chcú poskytnúť rýchle 

reakčné časy na vstupy používateľa,  

 aplikácie, ktoré sú spúšťané výhradne (alebo najmä na) počítačoch 

s viacjadrovými procesormi a na viacprocesorových strojoch,  

 aplikácie, ktoré bežia v klastri distribuovane rozptýlených počítačov. 

 

 

4.1 Jazyk Visual Basic 2010 a paralelné aplikácie 

 

Spoločnosť Microsoft zapracovala do vývojovej platformy .NET Framework 4.0 podporu 

pre vývoj paralelných aplikácií. Hodnotnou informáciou pre programátorov je, že 

súčasťou bázovej knižnice tried (BCL) sa stala i pôvodne samostatná paralelná platforma 

s názvom Parallel Extensions. Táto paralelná platforma obsahuje knižnicu na podporu 

paralelného programovania, ktorá sa volá Task Parallel Library (TPL). Knižnica TPL 

umožňuje do sekvenčných aplikácií implementovať nasledujúce varianty paralelizmu: 

 

1. Imperatívny dátový paralelizmus.  

2. Imperatívny úlohový paralelizmus.  

3. Deklaratívny dátový paralelizmus. 

4. Imperatívny kombinovaný (dátový a úlohový) paralelizmus.  

 

Pomocou jazyka Visual Basic 2010 môžeme priamo pristupovať k celému programovému 

portfóliu knižnice TPL. Vďaka tomu dokážeme efektívne paralelizovať cykly či súbežne 

vykonávať diskrétne programové úlohy.  
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Dôležité: Dátový paralelizmus definujeme ako schopnosť programu 

súbežne realizovať výpočtový proces na viacerých dátových fragmentoch. 

Úlohový paralelizmus zasa predstavuje konkurenčnú exekúciu viacerých 

úloh. Kombinovaný paralelizmus znamená súbežný výkon viacerých úloh 

s tým, že tieto úlohy vykonávajú množinu rovnakých podoperácií na rôznych inštanciách 

dátových štruktúr. Imperatívny paralelizmus je exaktnejší v tom zmysle, že paralelný kód 

presne určuje priebeh a spôsob riešenia paralelnej úlohy. Na druhej strane, deklaratívny 

paralelizmus je typický vyššou úrovňou abstrakcie, pri ktorej v paralelnom kóde spravidla 

vyjadrujeme len náš zámer, akú úlohu chceme vyriešiť, no už presne neurčujeme operácie 

 (a prioritu ich spracovania), ktoré nás dovedú k riešeniu danej úlohy.  

 

 

4.2 Proces tvorby paralelnej aplikácie v jazyku Visual Basic 2010 

 

Pri programovaní paralelných aplikácií uplatňujeme 2 základné metodiky: 

 

1. Metodika paralelizácie existujúceho sekvenčného programu.  

2. Metodika vývoja nového paralelného programu.  

 

Keďže táto príručka je orientovaná na mierne pokročilých programátorov v jazyku Visual 

Basic 2010, budeme sa zaoberať len prvou z uvádzaných metodík (druhá metodika je 

zložitejšia a využíva mnohé robustnejšie techniky, a to nielen v implementačnej, ale 

aj v analytickej a návrhárskej oblasti).  

 

Metodika paralelizácie existujúceho sekvenčného programu má nasledujúce aspekty: 

 

1. Diagnostika možností sekvenčného programu na zavedenie paralelizmu.  

2. Výber vhodného variantu paralelizmu a jeho implementácia do sekvenčného 

programu.  

3. Verifikácia korektnosti a deterministickosti paralelného programu.  

4. Kvantifikácia nárastu výkonnosti paralelného programu.  

5. Uvedenie paralelného programu do používania.  
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4.3 Stavba expertnej diagnostickej aplikácie 

 

V tejto podkapitole sa naučíme, ako vytvoriť špeciálnu expertnú diagnostickú aplikáciu, 

ktorá nám umožní kvantifikovať nárast výkonnosti medzi implementovanými sekvenčnými 

a paralelnými algoritmami. Diagnostická aplikácia bude uskutočňovať sekvenčné 

a paralelné prahovanie štvorice bitových máp, pričom bude zaznamenávať časy, ktoré sú 

potrebné na spracovanie sekvenčného a paralelného algoritmu. Ihneď, ako budú 

k dispozícii výsledky sekvenčného a paralelného testu, diagnostická aplikácia oboznámi 

používateľa s nárastom výkonnosti paralelného algoritmu voči sekvenčnému algoritmu.  

 

Diagnostická aplikácia bude mať grafické rozhranie, ktoré uvádzame na obr. 4.1. 

 

 

Obr. 4.1: Vzhľad diagnostickej aplikácie po realizácii výkonnostných testov 

 

Diagnostická aplikácia funguje podľa tohto scenára: 

 

1. Načítanie prvej 4-člennej súpravy bitových máp. 

2. Sekvenčné prahovanie prvej 4-člennej súpravy bitových máp.  
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3. Načítanie druhej 4-člennej súpravy bitových máp.  

4. Paralelné prahovanie druhej 4-člennej súpravy bitových máp.  

5. Určenie nárastu výkonnosti paralelného prahovania súpravy bitových máp vo 

vzťahu k sekvenčnému prahovaniu bitových máp.  

6. Zobrazenie koeficientu nárastu výkonnosti v hlavnom okne diagnostickej 

aplikácie.  

 

 

4.3.1 Stavba grafického rozhrania expertnej diagnostickej aplikácie 

 

Grafické rozhranie diagnostickej aplikácie je v režime návrhu znázornené na obr. 4.2.  

 

 

Obr. 4.2: Opis ovládacích prvkov, z ktorých je zložené hlavné okno diagnostickej aplikácie 

 

Na hlavnom okne diagnostickej aplikácie sa dovedna nachádza 8 plátien, teda inštancií 

ovládacieho prvku PictureBox. Horná štvorica inštancií ovládacieho prvku PictureBox 

slúži na načítanie a transformáciu obrázkov, ktoré budú prahované sekvenčne. Naopak, 

dolná štvorica inštancií ovládacieho prvku PictureBox je určená na načítanie bitových 
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máp, ktoré budú prahované paralelne. Okrem viditeľných ovládacích prvkov obsahuje 

hlavné okno diagnostickej aplikácie aj na prvý pohľad „neviditeľné“ ovládacie prvky: ide 

o tri značky (inštancie ovládacieho prvku Label), v ktorých sa budú objavovať nasledujúce 

informácie: 

 

 celkový čas spracovania operácie sekvenčného prahovania 4 bitových máp,  

 celkový čas spracovania operácie paralelného prahovania 4 bitových máp, 

 koeficient reflektujúci nárast výkonnosti operácie paralelného prahovania 

bitových máp voči operácii sekvenčného prahovania bitových máp.  

 

Vlastnosti hlavného okna diagnostickej aplikácie, ktoré sme upravili, uvádza tab. 4.1.  

 

Tab. 4.1: Úprava vlastností hlavného okna 

Vlastnosť hlavného okna Hodnota vlastnosti 

FormBorderStyle FixedSingle 

MaximizeBox False 

Size 577; 413 

StartPosition CenterScreen 

Text Expertná diagnostická aplikácia 

 

Inštancie ovládacieho prvku PictureBox, ktoré pôsobia ako plátna s obrázkami, sú 

primerane polohované tak, aby vytvárali kompaktnú mriežku. Vlastnosť SizeMode 

každého plátna je nastavená na hodnotu StretchImage. To znamená, že načítaná bitová 

mapa sa svojimi rozmermi prispôsobí rozmerom plátna (vo väčšine prípadov však dôjde 

ku skresleniu, ktoré je zapríčinené neuniformným pomerom medzi rozmermi bitovej mapy 

a rozmermi plátna).  

 

Tri značky (inštancie ovládacieho prvku Label) sme upravili podľa vzoru, ktorý 

demonštruje tab. 4.2.  
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Tab. 4.2: Úprava vlastností 3 značiek (inštancií ovládacieho prvku Label) 

P. č. 

značky 
Vlastnosť  Hodnota vlastnosti 

1. 

Name lblSekvencnyTest 

Font  

 Name Microsoft Sans Serif 

 Size 9,75 

 Bold True 

ForeColor Red 

Location 37; 257 

Size 0; 16 

Text Žiadna hodnota 

2. 

Name lblParalelnyTest 

Font  

 Name Microsoft Sans Serif 

 Size 9,75 

 Bold True 

ForeColor Blue 

Location 322; 257 

Size 0; 16 

Text Žiadna hodnota 

3. 

Name lblNarastVykonnosti 

Font  

 Name Microsoft Sans Serif 

 Size 12 

 Bold True 

ForeColor Fuchsia 

Location 250; 210 

Size 0; 20 

Text Žiadna hodnota 

 

Modifikáciu vlastností tlačidiel na načítanie a prahovanie bitových máp dokumentuje tab. 

4.3.  

 

 

 

 



Rýchly vývoj aplikácií v jazyku Visual Basic 2010 pre systém Windows 7 

60 
 

Tab. 4.3: Úprava vlastností 4 tlačidiel (inštacií ovládacieho prvku Button) 

P. č. 

tlačidla 
Vlastnosť  Hodnota vlastnosti 

1. 

Name btnNacitatObrazky1 

Location 37; 292 

Size 212; 35 

Text Načítať obrázky 

2. 

Name btnPrahovatSekvencne 

Location 37; 333 

Size 212; 35 

Text Prahovať obrázky sekvenčne 

3. 

Name btnNacitatObrazky2 

Location 322; 292 

Size 212; 35 

Text Načítať obrázky 

4. 

Name btnPrahovatParalelne 

Location 322; 333 

Size 212; 35 

Text Prahovať obrázky paralelne 

 

 

4.3.2 Udalostné programovanie: Vloženie potrebných menných priestorov 

 

Ešte predtým, ako prikročíme k programovaniu metód reprezentujúcich spracovateľov 

udalostí vybraných grafických objektov, vložíme do zdrojového súboru odkazy na menné 

priestory System.Diagnostics, System.Drawing a System.Threading.  

 

Imports System.Diagnostics 
Imports System.Drawing 
Imports System.Threading 

 

 

4.3.3 Udalostné programovanie: Deaktivácia tlačidiel po spustení aplikácie  

 

Keďže diagnostická aplikácia funguje tak, že najskôr sa vykoná sekvenčná operácia 

s prvou súpravou bitových máp, a potom sa uskutoční paralelná operácia s druhou 
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súpravou bitových máp, je zrejmé, že niektoré tlačidlá budeme musieť uviesť do 

nečinného stavu priamo v spracovateľovi udalosti Form1_Load: 

 

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, _ 
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
    'Vypnutie tlačidiel, ktoré nemajú byť podľa logiky programu prístupné. 
    btnNacitatObrazky2.Enabled = False 
    btnPrahovatSekvencne.Enabled = False 
    btnPrahovatParalelne.Enabled = False 
End Sub 

 

 

4.3.4 Udalostné programovanie: Načítanie súpravy bitových máp na 

sekvenčné prahovanie 

 

Zdrojový kód jazyka Visual Basic 2010, ktorý zabezpečuje načítanie prvej súpravy bitových 

máp, má takúto podobu: 

 

Private Sub btnNacitatObrazky_1_Click(ByVal sender As System.Object, _ 
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnNacitatObrazky1.Click 
    'Načítanie obrázka na 1. plátno.  
    pcb_s_1.Image = Image.FromFile(Environment.GetLogicalDrives()(0) & _ 
        "\Obrazky\obrazok1.jpg") 
    'Načítanie obrázka na 2. plátno.  
    pcb_s_2.Image = Image.FromFile(Environment.GetLogicalDrives()(0) & _ 
        "\Obrazky\obrazok1.jpg") 
    'Načítanie obrázka na 3. plátno.  
    pcb_s_3.Image = Image.FromFile(Environment.GetLogicalDrives()(0) & _ 
        "\Obrazky\obrazok1.jpg") 
    'Načítanie obrázka na 4. plátno.  
    pcb_s_4.Image = Image.FromFile(Environment.GetLogicalDrives()(0) & _ 
        "\Obrazky\obrazok1.jpg") 
    'Zapnutie tlačidla na sekvečné prahovanie bitových máp. 
    btnPrahovatSekvencne.Enabled = True 
End Sub 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: Bitovú mapu zobrazíme 

v objekte ovládacieho prvku PictureBox tak, že jeho vlastnosť Image vhodným 

spôsobom inicializujeme. Vhodnou inicializáciou máme na mysli programovú akciu, 

prostredníctvom ktorej vložíme do vlastnosti Image objektu prvku PictureBox odkaz na 
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požadovaný cieľový objekt triedy Image, ktorý zapuzdruje grafické dáta vopred 

špecifikovanej bitovej mapy. Pokiaľ prebehne táto operácia v poriadku, v objekte prvku 

PictureBox sa objaví obrázok.  

 

 

4.3.5 Udalostné programovanie: Sekvenčné prahovanie súpravy bitových 

máp  

 

Sekvenčné prahovanie bitových máp má na starosti nasledujúci fragment zdrojového 

kódu jazyka Visual Basic 2010: 

 

Private Sub btnPrahovatSekvencne_Click(ByVal sender As System.Object, _ 
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPrahovatSekvencne.Click 
    'Vytvorenie nových objektov triedy Bitmap podľa aktuálnych obsahov plátien. 
    Dim obrazok1 As New Bitmap(pcb_s_1.Image) 
    Dim obrazok2 As New Bitmap(pcb_s_2.Image) 
    Dim obrazok3 As New Bitmap(pcb_s_3.Image) 
    Dim obrazok4 As New Bitmap(pcb_s_4.Image) 
    'Vytvorenie stopiek.  
    Dim stopky As New Stopwatch 
    'Zmena textu v záhlaví hlavného okna aplikácie. 
    Me.Text = "Prebieha sekvenčné prahovanie..." 
    'Zmena kurzora myši. 
    Me.Cursor = Cursors.WaitCursor 
    'Spustenie behu stopiek. 
    stopky.Start() 
    'Sekvenčné prahovanie súpravy bitových máp. 
    Prahovat(obrazok1)  
    Prahovat(obrazok2) 
    Prahovat(obrazok3) 
    Prahovat(obrazok4) 
    'Aktuálizácia plátien – sú na ne nanesené už transformované bitové mapy. 
    pcb_s_1.Image = obrazok1 
    pcb_s_2.Image = obrazok2 
    pcb_s_3.Image = obrazok3 
    pcb_s_4.Image = obrazok4 
    'Ukončenie behu stopiek. 
    stopky.Stop() 
    'Zmena textu v záhlaví hlavného okna aplikácie. 
    Me.Text = "Sekvenčné prahovanie sa skončilo." 
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    'Vrátenie stavu kurzora myši do pôvodnej podoby. 
    Me.Cursor = Cursors.Default 
    'Zobrazenie celkového času spracovania operácie sekvenčného prahovania. 
    casSekvencny = stopky.Elapsed.TotalSeconds 
    lblSekvencnyTest.Text = "Sekvečný test: " & casSekvencny & " s." 
    'Aktivácia tlačidla na načítanie súpravy bitových máp  
    'na paralelné prahovanie. 
    btnNacitatObrazky2.Enabled = True 
End Sub 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: Algoritmus sekvenčného 

prahovania bitových máp pozostáva z týchto krokov: 

 

 Konštrukcia objektov triedy Bitmap, do ktorých sú vložené bitové mapy, ktoré 

vstupujú do procesu grafickej transformácie.  

 Vytvorenie stopiek – programového merača časového intervalu, ktorý bude 

alokovať sekvenčné prahovanie bitových máp.  

 Volanie metódy Prahovat, ktorá zabezpečí explicitnú exekúciu grafickej 

transformácie.  

 Úprava vzhľadu prvej súpravy plátien (objektov prvku PictureBox).  

 

Prahovanie vykonáva parametrická metóda s rovnomenným názvom a nasledujúcim 

syntaktickým obrazom: 

 

Private Sub Prahovat(ByVal obrazok As Bitmap) 
    'Voľba prahu. 
    Dim prah As Integer = 128 
    'Generovanie inštancie štruktúry Color na uchovanie pôvodného  
    'farebného vektora editovaného obrazového bodu. 
    Dim povodnyFarVektor As Color 
    'Definície premenných na uskladnenie celočíselných hodnôt zložiek 
    'farebného vektora. 
    Dim cervena As Integer = 0, zelena As Integer = 0, modra As Integer = 0 
    'Dvojica cyklov, ktoré robia skutočné prahovanie bitovej mapy. 
    For i As Integer = 0 To obrazok.Width - 1 
        For j As Integer = 0 To obrazok.Height - 1 
            povodnyFarVektor = obrazok.GetPixel(i, j) 
            If (povodnyFarVektor.R <= prah) Then 
                cervena = 0 
            Else 
                cervena = 255 
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            End If 
            If (povodnyFarVektor.G <= prah) Then 
                zelena = 0 
            Else 
                zelena = 255 
            End If 
            If (povodnyFarVektor.B <= prah) Then 
                modra = 0 
            Else 
                modra = 255 
            End If 
            obrazok.SetPixel(i, j, Color.FromArgb(cervena, zelena, modra)) 
        Next 
    Next 
End Sub 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: Nazdávame sa, že pre ľahšie 

pochopenie algoritmu bude vhodné, keď najskôr vyložíme podstatu procesu prahovania 

bitovej mapy. Ako vieme, každá bitová mapa je mriežkou obrazových bodov. Počet 

obrazových bodov je premenlivý faktor, ktorý môže kolísať naprieč rôznymi bitovými 

mapami (v tomto smere sú smerodajné rozmery bitmapy).  

 

Farbu obrazového bodu determinuje farebný vektor, ktorý je definovaný ako postupnosť 

červenej, zelenej a modrej zložky výslednej farby. Algoritmus prahovania najprv zistí 

pôvodný farebný vektor aktuálneho obrazového bodu, a potom prahuje jeho jednotlivé 

farebné zložky.  

 

Dôležité: Pri prahovaní je vždy určený prah, čo je zvyčajne celočíselná 

hodnota vyjadrená v intervale <0, 255>. Postup je pritom vskutku lineárny: 

keď je hodnota farebnej zložky menšia alebo sa rovná hodnote prahu, je 

farebná zložka nastavená na svoju minimálnu hodnotu. V opačnom prípade, 

teda ak je hodnota farebnej zložky väčšia ako prah, bude farebná zložka nastavená na 

 svoju maximálnu hodnotu. 

 

Získanie farebného vektora aktuálneho obrazového bodu má na starosti metóda 

GetPixel. Na druhej strane, metóda SetPixel uskutočňuje zmenu farebného vektora 

obrazového bodu po grafickej transformácii.   
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4.3.6 Udalostné programovanie: Načítanie súpravy bitových máp na 

paralelné prahovanie 

 

Načítanie druhej súpravy bitmáp do objektov ovládacieho prvku PictureBox obstará 

tento fragment zdrojového kódu jazyka Visual Basic 2010: 

 

Private Sub btnNacitatObrazky_2_Click(ByVal sender As System.Object, _ 
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnNacitatObrazky2.Click 
    pcb_p_1.Image = Image.FromFile(Environment.GetLogicalDrives()(0) & _ 
        "\Obrazky\obrazok1.jpg") 
    pcb_p_2.Image = Image.FromFile(Environment.GetLogicalDrives()(0) & _ 
        "\Obrazky\obrazok1.jpg") 
    pcb_p_3.Image = Image.FromFile(Environment.GetLogicalDrives()(0) & _ 
        "\Obrazky\obrazok1.jpg") 
    pcb_p_4.Image = Image.FromFile(Environment.GetLogicalDrives()(0) & _ 
        "\Obrazky\obrazok1.jpg") 
    btnPrahovatParalelne.Enabled = True 
End Sub 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: Zdrojom na prahovanie sa 

môžu stať akékoľvek bitové mapy, avšak na zabezpečenie objektívnosti výkonnostných 

testov odporúčame, aby boli predmetom sekvenčného a paralelného prahovania rovnaké 

bitové mapy. Načítanie bitovej mapy uskutočňuje zdieľaná metóda FromFile triedy 

Image. Keď tejto metóde odovzdáme absolútnu cestu k požadovanému grafickému 

súboru s rastrovými dátami, metóda otvorí daný súbor, extrahuje jeho rastrový obraz 

a ten vloží do novo vytvoreného objektu triedy Image. Bitová mapa sa na plátne (objekte 

triedy PictureBox) objaví hneď, ako dôjde k nastaveniu jeho vlastnosti Image (toto 

nastavenie robíme pomocou štandardného priraďovacieho príkazu).  
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4.3.7 Udalostné programovanie: Paralelné prahovanie bitových máp  

 

Proces paralelizácie operácie prahovania 4-člennej súpravy bitových máp uskutočňuje 

nasledujúci fragment zdrojového kódu jazyka Visual Basic 2010:  

 

Private Sub btnPrahovatParalelne_Click(ByVal sender As System.Object, _ 
ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPrahovatParalelne.Click 
    Dim obrazok1 As New Bitmap(pcb_p_1.Image) 
    Dim obrazok2 As New Bitmap(pcb_p_2.Image) 
    Dim obrazok3 As New Bitmap(pcb_p_3.Image) 
    Dim obrazok4 As New Bitmap(pcb_p_4.Image) 
 
    Dim stopky As New Stopwatch 
    Me.Text = "Prebieha paralelné prahovanie..." 
    Me.Cursor = Cursors.WaitCursor 
    stopky.Start() 
    'Tvorba programových vlákien.  
    Dim vlakno1 As New Thread(New ParameterizedThreadStart(AddressOf Prahovat)) 
    Dim vlakno2 As New Thread(New ParameterizedThreadStart(AddressOf Prahovat)) 
    Dim vlakno3 As New Thread(New ParameterizedThreadStart(AddressOf Prahovat)) 
    Dim vlakno4 As New Thread(New ParameterizedThreadStart(AddressOf Prahovat)) 
    'Paralelné prahovanie bitových máp na jednotlivých  
    'programových vláknach. 
    vlakno1.Start(obrazok1) 
    vlakno2.Start(obrazok2) 
    vlakno3.Start(obrazok3) 
    vlakno4.Start(obrazok4) 
    'Stanovenie explicitnej bariéry pre programové vlákna.  
    vlakno1.Join() 
    vlakno2.Join() 
    vlakno3.Join() 
    vlakno4.Join() 
    'Aktualizácia plátien.  
    pcb_p_1.Image = obrazok1 
    pcb_p_2.Image = obrazok2 
    pcb_p_3.Image = obrazok3 
    pcb_p_4.Image = obrazok4 
    stopky.Stop() 
    Me.Text = "Paralelné prahovanie sa skončilo." 
    Me.Cursor = Cursors.Default 
    casParalelny = stopky.Elapsed.TotalSeconds 
    'Vypísanie informácie o dĺžke trvania paralelného prahovania.  
    lblParalelnyTest.Text = "Paralelný test: " & casParalelny & " s." 
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    'Vypísanie informácie o náraste výkonnosti, ktorý bol zaznamenaný 
    'pri paralelnom prahovaní bitových máp. 
    lblNarastVykonnosti.Text = "Nárast výkonnosti: " & _ 
        (casSekvencny / casParalelny).ToString("0.00") & "x" 
End Sub 

 

Komentár k zdrojovému kódu jazyka Visual Basic 2010: Paralelizácia operácie 

prahovania bitových máp sa riadi týmto algoritmom: 

 

1. Tvorba pracovných programových vlákien, ktoré budú vykonávať súbežné 

prahovanie bitových máp. Každé pracovné vlákno je objektom triedy Thread (z 

menného priestoru System.Threading). Mapovanie medzi pracovnými vláknami 

a bitovými mapami je v relácii typu 1:1. To znamená, že každá pracovné vlákno 

uskutočňuje prahovanie práve jednej bitovej mapy.  

 

Poznámka: Parametrický konštruktor pracovného vlákna získava odkaz na 

cieľovú parametrickú metódu Prahovat, ktorá bude volaná nepriamo 

pomocou objektu delegáta ParameterizedThreadStart. Pripomeňme, že 

v jazyku Visual Basic 2010 odovzdáme adresu metódy špeciálnym 

 operátorom AddressOf.   

 

2. Začatie operácie paralelného prahovania bitových máp. Príslušné pracovné 

vlákno bude naplánované na exekúciu vo chvíli, keď je volaná jeho metóda Start. 

Keďže máme 4 pracovné vlákna, ich úplné paralelné spracovanie bude možné na 

4-jadrovom procesore alebo na 2-jadrovom procesore s technológiou Hyper-

Threading (HT).  

 

3. Stanovenie explicitnej bariéry volaním metódy Join pracovných vlákien. Ak 

vložíme do kódu explicitnú bariéru, na ktorej sa všetky pracovné vlákna stretnú, 

primárne vlákno bude čakať, kým každé z pracovných vlákien nedokončí 

spracovanie svojej operácie. V momente, keď bude hotové aj posledné pracovné 

vlákno, pokračuje činnosť primárneho programového vlákna. To zabezpečí 

aktualizáciu obsahov plátien, na ktorých sa objavia prahované verzie pôvodných 

bitových máp.   
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4. Kvantifikácia celkového exekučného času, ktorý si vyžiadalo spracovanie 

paralelného prahovania bitových máp. Vzhľadom na to, že teraz poznáme 

celkové exekučné časy sekvenčného aj paralelného prahovania bitových máp, 

môžeme vyčísliť koeficient, ktorý odráža nárast výkonnosti paralelného algoritmu 

voči sekvenčnému algoritmu. Vypočítaný koeficient nás informuje o tom, 

koľkokrát rýchlejší je paralelný algoritmus.  

 

 

4.4 Spustenie expertnej diagnostickej aplikácie 

 

Vyvinutú diagnostickú aplikáciu sme spustili na prenosnom počítači, ktorý bol osadený 

procesorom Intel Atom N525. Tento procesor disponuje dvomi výpočtovými jadrami, 

pričom každé jadro implementuje technológiu Intel HT. Z uvedeného vyplýva, že 

operačný systém nahliada na procesor Intel Atom N525 ako na sústavu štyroch logických 

procesorov. Pre potreby sekvenčného aj paralelného prahovania sme použili bitové mapy 

s rozmermi 1440x900 obrazových bodov a 24-bitovou farebnou hĺbkou.  

 

Vykonané testy boli realizované pri bežnom zaťažení počítača - v počítači bežali okrem 

našej diagnostickej aplikácie aj iné programy a systémové služby. Nárast výkonnosti 

operácie paralelného prahovania bitových máp vo vzťahu k výkonnosti operácie 

sekvenčného prahovania bitových máp bol približne 2,7. Inými slovami, paralelizácia 

existujúceho sekvenčného algoritmu priniesla 2,7-násobný nárast výkonnosti aplikácie.  
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