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Charakteristika praktickej príručky Visual Basic 2010 – Hotové riešenia 
 

Praktická príručka Visual Basic 2010 – Hotové riešenia vysvetľuje stavbu 

objektovo orientovaných počítačových programov v jazyku Visual Basic 2010. 

Všetky vytvorené programy bežia na platforme Microsoft .NET Framework 4.0 

a boli pripravené vo vývojovom prostredí produktu Microsoft Visual Basic 2010 

Express. Obsahová a vedomostná náročnosť publikácie boli prispôsobené tak, 

aby dokázali uspokojiť mierne pokročilých programátorov v jazyku Visual Basic 

2010. Vzhľadom na to, že príručka sa koncentruje na vývoj praktických aplikácií, 

predpokladáme, že jej cieľoví príjemcovia absolvovali základný kurz 

algoritmizácie a objektového programovania v jazyku Visual Basic 2010 

(prípadne v inej verzii „dotnetového“ jazyka Visual Basic).  Každé hotové riešenie 

je vybavené informačným panelom, ktorý poskytuje informácie o cieli riešenia, jeho časovej 

a vedomostnej náročnosti, rovnako ako aj o použitých softvérových technológiách. Na konci hotového 

riešenia sú potom uvádzané návrhy na ďalšie modifikácie a vylepšenia, ktorých realizáciu si môžu 

čitatelia vyskúsať v rámci svojich voľnočasových programátorských aktivít. 
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1 Počítačová hra na hádanie tajného čísla  
 

Cieľ hotového riešenia:  

Naprogramovať počítačovú hru, v ktorej si počítač myslí tajné 

číslo a úlohou používateľa je toto tajné číslo uhádnuť. 

Vedomostná náročnosť: . 

Časová náročnosť: 30 minút. 

Softvérové technológie: Visual Basic 2010 a knižnica BCL. 

 

Ako prvú vytvoríme počítačovú hru, v ktorej si bude počítač myslieť tajné číslo a úlohou používateľa bude 

toto tajné číslo uhádnuť. Postup hry bude nasledujúci: 

 

1. Počítač si myslí svoje tajné číslo. Hoci môže byť toto tajné číslo z ľubovoľného intervalu, pre 

potreby našej počítačovej hry prijmeme dohovor, že tajné číslo bude z intervalu <1, 100>. 

  

2. Počítač poprosí používateľa, aby si zvolil počet pokusov, ktoré bude chcieť na uhádnutie tajného 

čísla. Celočíselná hodnota, ktorá určuje počet pokusov na uhádnutie tajného čísla, ovplyvňuje 

náročnosť celej hry, a to nepriamo úmerne: čím je počet pokusov používateľa vyšší, tým má 

používateľ väčšiu šancu uhádnuť tajné číslo, a tým je teda celá hra jednoduchšia.  

 

3. Počítač vyzve používateľa, aby zadal svoj prvý pokus. Po zadaní vstupu program zistí, ktorá 

z nasledujúcich situácií vznikla: 

 

 Používateľ uhádol tajné číslo. Ak je detegovaný optimistický variant, program 

zablahoželá používateľovi k úspešnému pokusu a ukončí svoju činnosť. 

   

 Používateľovo číslo je menšie ako tajné číslo. Program vypíše informačnú správu, 

v ktorej používateľa inštruuje, že hľadané tajné číslo je väčšie ako aktuálne zadané číslo.  

 

 Používateľovo číslo je väčšie ako tajné číslo. Program vypíše informačnú správu, v ktorej 

používateľa oboznámi s tým, že hľadané tajné číslo je menšie ako aktuálne zadané číslo. 

 

4. V prípade, že používateľ na 1. pokus tajné číslo neuhádne, program mu poskytne ďalší pokus, 

v ktorom môže používateľ upresniť svoju číselnú voľbu. Naznačený kolobeh sa opakuje tak dlho, 

dokiaľ sa neudeje jeden z nasledujúcich javov: 

 

 Používateľ uhádne tajné číslo, ktoré si počítač myslí. Uhádnutie tajného čísla sa môže 

uskutočniť v ktoromkoľvek z voľných pokusov, ktoré má používateľ k dispozícii. Pri 

uhádnutí tajného čísla sa používateľ teší zo svojej výhry a priebeh počítačovej hry sa 

končí.  
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 Používateľ vyčerpá všetky svoje pokusy, no tajné číslo sa mu nepodarí uhádnuť. Za 

týchto okolností používateľ prehral. Program je však prívetivý, lebo nakoniec používateľa 

oboznámi s tajným číslom, ktoré bolo predmetom hádania.   

 

Vývojový diagram, ktorý ukazuje priebeh počítačovej hry, je nakreslený na obr. 1.  

 

 
Obr. 1: Vývojový diagram priebehu počítačovej hry 
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1.1 Založenie projektu konzolovej aplikácie v jazyku Visual Basic 2010  

 

Pre potreby našej počítačovej hry si vystačíme s konzolovým grafickým používateľským rozhraním, 

a preto založíme nový projekt Console Application jazyka Visual Basic 2010. Postupujeme pritom takto: 

 

1. Na hlavnej stránke Start Page klikneme na položku New Project (obr. 2). 

 

 
Obr. 2: Založenie nového projektu konzolovej aplikácie jazyka Visual Basic 2010 (1. fáza) 

  

2. V rovnomennom dialógovom okne vyberieme projektovú šablónu Console Application,  

do textového poľa Name zadáme názov projektu a aktivujeme tlačidlo OK (obr. 3). 

 

 
Obr. 3: Založenie nového projektu konzolovej aplikácie jazyka Visual Basic 2010 (2. fáza) 
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1.2 Diagram tried počítačovej hry na hádanie tajného čísla 

 

Diagram tried počítačovej hry je zachytený na obr. 4.  

 

Tajné číslo, ktoré si počítač myslí, je reprezentované inštanciou triedy 

TajneCislo. Deklarácia tejto triedy je umiestnená v programovom module 

Module1. V module sa rovnako nachádza aj definícia hlavnej metódy Main, 

ktorá pôsobí ako vstupný bod programu počítačovej hry. Bližšia charakteristika 

zdrojového kódu triedy TajneCislo a hlavnej metódy Main je uvedená 

v nasledujúcej podkapitole. 

 

Poznámka: Diagram tried, ktorý je znázornený na obr. 4, bol 

vygenerovaný pomocou vizuálneho návrhára tried (Class Designer). 

Tento nástroj však nie je implementovaný v produkte Visual Basic 

2010 Express. Návrhár tried môžu využívať len vývojári vyšších verzí Visual 

Studia 2010. 

 

Obr. 4: Diagram tried počítačovej hry 

 

 

1.3 Zdrojový kód počítačovej hry na hádanie tajného čísla 

 
' Deklarácia modulu.  
Module Module1 
    ' Deklarácia triedy, ktorej inštancia bude vystupovať ako tajné číslo.  
    Public Class TajneCislo 
        ' Definícia súkromného datového člena, v ktorom bude uchované vygenerované tajné číslo. 
        Private cislo As Integer 
        ' Definícia bezparametrického inštančného konštruktora. 
        Public Sub New() 
            ' Volanie metódy na vygenerovanie tajného čísla. 
            Vygenerovat() 
        End Sub 
        ' Definícia metódy, ktorá na požiadanie vygeneruje tajné číslo. 
        Private Sub Vygenerovat() 
            Dim generator As Random = New Random() 
            cislo = generator.Next(1, 101) 
        End Sub 
        ' Definícia skalárnej inštančnej vlastnosti určenej len na získanie tajného čísla. 
        Public ReadOnly Property Hodnota As Integer 
            Get 
                Return cislo 
            End Get 
        End Property 
    End Class 
 
    ' Definícia hlavnej metódy programu počítačovej hry.  
    Sub Main() 
        ' Počítač si myslí svoje tajné číslo.  
        Dim tajneCislo As New TajneCislo() 
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        Dim novyRiadok As String = Environment.NewLine 
        Console.Write("Počítač si myslí tajné číslo." & novyRiadok & _ 
                          "Vašou úlohou je toto číslo uhádnuť." & novyRiadok & _ 
                          "Koľko chcete pokusov? Vaša voľba: ") 
        ' Uchovanie počtu pokusov používateľa na uhádnutie tajného čísla. 
        Dim pocetPokusov As Integer = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()) 
        Dim pokus As Integer 
        ' Hádanie tajného čísla používateľom. 
        For i As Integer = 1 To pocetPokusov 
            Console.Write(novyRiadok & "Váš " & i & ". pokus: ") 
            pokus = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()) 
            ' Ak používateľ vyčerpal všetky svoje pokusy, no napriek tomu  
            ' tajné číslo neuhádol, program vypisuje hodnotu tajného čísla. 
            If (i = pocetPokusov And pokus <> tajneCislo.Hodnota) Then 
                Console.WriteLine(novyRiadok & "Bohužiaľ, neuhádli ste tajné číslo. " & _ 
                                  novyRiadok & "Bolo to číslo {0}.", tajneCislo.Hodnota) 
                Exit For 
            End If 
            ' Ak používateľ uhádol tajné číslo, program mu blahoželá. 
            If (pokus = tajneCislo.Hodnota) Then 
                Console.WriteLine("Výborne, blahoželám vám, uhádli ste tajné číslo!") 
                Exit For 
            ' Ak je používateľovo číslo menšie ako tajné číslo... 
            ElseIf (pokus < tajneCislo.Hodnota) Then 
                Console.WriteLine("Tajné číslo je väčšie.") 
            ' Ak je používateľovo číslo väčšie ako tajné číslo... 
            Else 
                Console.WriteLine("Tajné číslo je menšie.") 
            End If 
        Next 
    End Sub 
End Module 

 

Verbálne zhrnutie zdrojového kódu počítačovej hry: Všetok zdrojový kód programu 

počítačovej hry je uložený v programovom module, ktorý je situovaný v zdrojovom súbore 

s implicitne zvoleným názvom Module1.vb. V kóde modulu sú významné 2 súčasti: 

deklarácia triedy TajneCislo a definícia hlavnej metódy Main. Vo chvíli, keď bude trieda 

TajneCislo podrobená inštanciácii, získame objekt, ktorý bude vystupovať ako virtuálne tajné číslo, ktoré 

si počítač pri hraní počítačovej hry myslí a úlohou používateľa je uhádnuť ho.  

 

V deklarácii triedy TajneCislo dokážeme rozpoznať nasledujúce členy:  

 

 súkromný dátový člen s identifikátorom cislo a dátovým typom Integer,  

 verejne prístupný bezparametrický inštančný konštruktor (na syntaktickej úrovni reprezentovaný 

procedúrou Sub s názvom New), 

 súkromná bezparametrická instančná metóda Vygenerovat, 

 verejne prístupná skalárna inštančná vlastnosť s identifikátorom Hodnota a dátovým typom 

Integer, ktorá slúži na získanie hodnoty tajného čísla.  

 

Z technického hľadiska je tajné číslo pseudonáhodným celým číslom z intervalu <1, 100>, ktoré nám na 

požiadanie poskytne generátor pseudonáhodných celých čísel (GPC). Generátor GPC je zapuzdrený 

v inštancii triedy Random z menného priestoru System. Správa, ktorá vyjadruje našu intenciu 
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o pridelenie jedného pseudonáhodného čísla (čiže tajného čísla), je na syntaktickej báze reprezentovaná 

volaním verejnej inštančnej metódy Next objektu triedy Random. Návratovou hodnotou uvedenej 

metódy je tajné číslo, ktoré je vzápätí uložené do súkromného datového člena cislo inštancie triedy 

TajneCislo.  

 

Klientsky kód môže k tajnému číslu pristupovať pomocou skalárnej inštančnej vlastnosti Hodnota, ktorá 

integruje len špeciálnu prístupovú metódu Get (vlastnosť je teda určená len na získanie, resp. čítanie 

hodnoty tajného čísla). Táto kompozícia vlastnosti je pochopiteľná, pretože nebudeme chcieť, aby klienti 

modifikovali tajné číslo po tom, čo bolo vygenerované.  

 

V tele hlavnej metódy Main vytvárame novú inštanciu triedy TajneCislo a dodávame kompletnú 

aplikačnú logiku pre správne fungovanie počítačovej hry. Po zaznamenaní počtu pokusov používateľa 

vstupujeme do cyklu For, v ktorom načítavame voľby používateľa a vyhodnocujeme ich. Zapísaný 

zdrojový kód verne kopíruje systém pravidiel počítačovej hry, ktorý sme vysvetlili v úvode tohto 

hotového riešenia. Na obr. 5 vidíme priebeh počítačovej hry pre používateľa, ktorý si zvolil 5 pokusov na 

uhádnutie tajného čísla.  

 

 
Obr. 5: Používateľ vyhral počítačovú hru, v ktorej hádal tajné číslo počítača 

 

 

1.4 Návrhy na vylepšenie programu 

 

Program počítačovej hry môžeme vylepšiť takto: Program upravíme tak, aby si pamätal 

postupnosť vygenerovaných tajných čísel. Tak sa môžeme vyhnúť situáciám, keď by 

dochádzalo k opakovanému výskytu rovnakého tajného čísla vo viacerých reláciách 

programu. Rovnako môžeme programu dodať funkcionalitu na zobrazovanie šancí 

používateľa na úspešný pokus v priebehu hrania počítačovej hry. 
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2 Prehliadač fotogalérií  
 

Cieľ hotového riešenia:  

Vytvoriť program, ktorý bude pracovať ako prehliadač fotogalérií 

s bohatými konfiguračnými možnosťami. 

Vedomostná náročnosť: . 

Časová náročnosť: 50 minút. 

Softvérové technológie: Visual Basic 2010 a knižnica BCL. 

 

Druhým programom, ktorý pripravíme, je prehliadač fotogalérií. Program bude fungovať podľa 

nasledujúceho pracovného modelu: 

 

1. Používateľ vyberie priečinok s obrázkami, ktoré tvoria fotogalériu.  

2. Používateľ stanoví časový interval prehliadania každého obrázka.  

3. Používateľ určí veľkosť plochy prehliadacieho plátna.  

4. Používateľ zvolí, či chce obrázky prehliadať v pôvodnej alebo v prispôsobenej veľkosti.  

5. Používateľ spustí prehliadanie vybranej fotogalérie.  

 

Prehliadač fotogalérií je aplikáciou s grafickým používateľským rozhraním, ktorá disponuje jedným 

hlavným oknom. Podoba hlavného okna hotového programu je znázornená na obr. 6. Prehliadač 

fotogalérií je v akcii zachytený na obr. 7. 

 

 
Obr. 6: Hlavné okno prehliadača fotogalérií 
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Obr. 7: Prehliadač fotogalérií v akcii 

 

 

2.1 Založenie projektu aplikácie s grafickým používateľským rozhraním v jazyku Visual Basic 

2010 

 

Nový projekt aplikácie s grafickým používateľským rozhraním vytvoríme takto: 

 

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

2. V rovnomennom dialógovom okne vyberieme projektovú šablónu Windows Forms Application, 

do textového poľa Name zapíšeme názov aplikácie a nakoniec potvrdíme akciu stlačením tlačidla 

OK (obr. 8).  

 

 
Obr. 8: Založenej novej aplikácie s grafickým používateľským rozhraním v jazyku Visual Basic 2010 
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2.2 Stavba grafického používateľského rozhrania prehliadača fotogalérií  

 

Hlavné okno prehliadača fotogalérií sa skladá s inštancí viacerých ovládacích prvkov, ktoré naň 

nanesieme v režime návrhu. Aby bol postup tvorby grafického rozhrania programu ľahšie pochopiteľný, 

upotrebíme techniku návrhovej dekompozície. S jej pomocou najskôr predstavíme základné 

kontajnerové objekty grafického rozhrania, a potom sa zoznámime s podobjektmi, ktoré kontajnerové  

objekty obsahujú.  

 

Hlavné okno prehliadača fotogalérií tvoria dovedna 4 kontajnerové objekty triedy GroupBox. Tieto 

kontajnerové objekty sú znázornené (spoločne s objektmi triedy PictureBox) na obr. 9. Anotácie so 

šípkami obsahujú identifikátory objektov, ktoré sme vytvorili v procese vizuálneho programovania.   

 

 
Obr. 9: Rozvrhutie kontajnerových objektov triedy GroupBox 

 

Ďalej sa budeme venovať zloženiu jednotlivých kontajnerových objektov triedy GroupBox: 

 

1. Obsah kontajnerového objektu gpbVyberPriecinka je znázornený na obr. 10. 

 

Kontajnerový objekt gpbVyberPriecinka sa skladá z nasledujúcich podobjektov:  

 

 Značka s identifikátorom lblCestaKPriecinku. 

 Textové pole txtCestaKPriecinku. 

 Tlačidlo btnPrechadzat. 
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Obr. 10: Obsah kontajnerového objektu gpbVyberPriecinka 

 

2. Obsah kontajnerového objektu gpbInterval je znázornený na obr. 11. 

 

Kontajnerový objekt gpbInterval sa skladá z nasledujúcich podobjektov:  

 

 Značka lblCasPrezerania1Snimky. 

 Bežec trbInterval. 

 Značka lblInterval. 

 
 Obr. 11: Obsah kontajnerového objektu gpbInterval 

 

3. Obsah kontajnerového objektu gpbVelkostPlatna je znázornený na obr. 12. 

 

Kontajnerový objekt gpbVelkostPlatna sa skladá z nasledujúcich podobjektov:  

 

 Voľba rdbPlatnoDanePouzivatelom. 

o Množina vnorených volieb s identifikátormi: rdb800_600, rdb1024_768, 

rdb1152_864, rdb1280_800, rdb1280_1024, rdb1440_900, rdb1600_1200, 

rdb1920_1200. Vnorené voľby sú umiestnené na paneli (objekte triedy Panel) 

s indentifikátorom pnlVelkostPlatna. 

 Voľba rdbMaximalnePlatno. 
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Obr. 12: Obsah kontajnerového objektu gpbVelkostPlatna 

 

4. Obsah kontajnerového objektu gpbNastavenia je znázornený na obr. 13. 

 

Kontajnerový objekt gpbNastavenia sa skladá z nasledujúcich podobjektov:  

 

 Voľba rdbPovodnaVelkost. 

 Voľba rdbPrisposobenaVelkost. 

 

 
Obr. 13: Obsah kontajnerového objektu gpbNastavenia 

 

 

2.3 Zdrojový kód prehliadača fotogalérií  

 
'Import požadovaného menného priestoru. 
Imports System.IO 
'Deklarácia triedy formulára. 
Public Class Form1 
 
    'Definície dátových členov triedy. 
    Dim fotogaleria As Form 
    Dim platno As PictureBox 
    Dim casovac As Timer 
    Dim priecinok As DirectoryInfo 
    Dim subory() As FileInfo 
    Dim pocetSuborov As Integer 
    Dim normalneUkoncenie As Boolean 
    Dim indexSuboru As Integer = 0 
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    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) _ 
    Handles MyBase.Load 
        lblInterval.Text = trbInterval.Value.ToString() & " s." 
        btnSpustitPrehliadanie.Enabled = False 
    End Sub 
 
    Private Sub btnPrechadzat_Click(ByVal sender As System.Object, _ 
    ByVal e As System.EventArgs) Handles btnPrechadzat.Click 
        ' Zobrazenie štandardného dialógového okna na vybratie priečinka. 
        Dim dialogPriecinok As New FolderBrowserDialog 
        If (dialogPriecinok.ShowDialog() = Windows.Forms.DialogResult.OK) Then 
            txtCestaKPriecinku.Text = dialogPriecinok.SelectedPath 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub trbInterval_Scroll(ByVal sender As System.Object, _ 
    ByVal e As System.EventArgs) Handles trbInterval.Scroll 
        ' Nastavenie časového intervalu na prehliadanie 1 obrázka. 
        lblInterval.Text = trbInterval.Value.ToString() & " s." 
    End Sub 
 
    Private Sub txtCestaKPriecinku_TextChanged(ByVal sender As System.Object, _ 
    ByVal e As System.EventArgs) Handles txtCestaKPriecinku.TextChanged 
        ' Po vybratí priečinka dochádza k aktivácii tlačidla, ktoré spúšťa prehliadanie. 
        btnSpustitPrehliadanie.Enabled = True 
    End Sub 
 
    Private Sub btnSpustitPrehliadanie_Click(ByVal sender As System.Object, _ 
    ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSpustitPrehliadanie.Click 
        ' Zhotovenie nového formulára. Na tomto formulári bude umiestnené plátno,  
        ' na ktorom sa budú postupne objavovať obrázky z fotogalérie. 
        fotogaleria = New Form() 
        ' Úprava konfiguračných volieb nového formulára. 
        ' Veľkosť formulára je fixná, formulár je horizontálne a vertikálne vycentrovaný 
        ' na pracovnej ploche počítača a s ním asociované tlačidlo sa neobjavuje  
        ' na hlavnom paneli operačného systému. 
        With fotogaleria 
            .FormBorderStyle = Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedSingle 
            .StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen 
            .ShowInTaskbar = False 
        End With 
        ' Veľkosť formulára je nastavená podľa priania používateľa. 
        If (rdbPlatnoDanePouzivatelom.Checked) Then 
            If (rdb800_600.Checked) Then fotogaleria.Size = New Size(800, 600) 
            If (rdb1024_768.Checked) Then fotogaleria.Size = New Size(1024, 768) 
            If (rdb1152_864.Checked) Then fotogaleria.Size = New Size(1152, 864) 
            If (rdb1280_800.Checked) Then fotogaleria.Size = New Size(1280, 800) 
            If (rdb1280_1024.Checked) Then fotogaleria.Size = New Size(1280, 1024) 
            If (rdb1440_900.Checked) Then fotogaleria.Size = New Size(1440, 900) 
            If (rdb1600_1200.Checked) Then fotogaleria.Size = New Size(1600, 1200) 
            If (rdb1920_1200.Checked) Then fotogaleria.Size = New Size(1920, 1200) 
        ElseIf (rdbMaximalnePlatno.Checked) Then 
            ' Ak si použivateľ želá maximálnu zobrazovaciu plochu plátna,  
            ' program zisťuje konfiguráciu rozlíšenia primárneho displeja počítača. 
            Dim sirkaDispleja As Integer = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Width 
            Dim vyskaDispleja As Integer = Screen.PrimaryScreen.Bounds.Height 
            fotogaleria.SetDesktopBounds(0, 0, sirkaDispleja, vyskaDispleja) 
        End If 
        ' Tvorba zobrazovacieho plátna a jeho pridanie do kolekcie podobjektov  
        ' nového formulára. 
        platno = New PictureBox() 
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        fotogaleria.Controls.Add(platno) 
        platno.Dock = DockStyle.Fill 
        ' Obrázky z fotogalérie budú vykresľované buď v normálnej (pôvodnej) veľkosti,  
        ' alebo v prispôsobenej veľkosti. 
        If (rdbPovodnaVelkost.Checked) Then platno.SizeMode = PictureBoxSizeMode.Normal 
        If (rdbPrisposobenaVelkost.Checked) Then _ 
            platno.SizeMode = PictureBoxSizeMode.StretchImage 
        ' Tvorba časovača, ktorý bude riadiť proces prehliadania fotogalérie.  
        casovac = New Timer 
        ' Nastavenie možností časovača.  
        ' Časovač bude generovať časové impulzy podľa hodnoty bežca, ktorú nastaví  
        ' používateľ. Zatiaľ ponechávame časovač v neaktívnom stave. 
        With casovac 
            .Interval = Me.trbInterval.Value * 1000 
            .Enabled = False 
        End With 
        ' Získanie prístupu k všetkým grafickým súborom *.jpg, ktoré sa nachádzajú 
        ' v priečinku špecifikovanom používateľom. 
        priecinok = New DirectoryInfo(Me.txtCestaKPriecinku.Text) 
        subory = priecinok.GetFiles("*.jpg") 
        pocetSuborov = subory.Length 
        ' Spojenie udalosti Tick (časového impulzu) časovača s jej spracovateľom. 
        AddHandler casovac.Tick, AddressOf NacitatFotografiu 
        ' Spojenie udalosti Form_FormClosing s jej spracovateľom. 
        AddHandler fotogaleria.FormClosing, AddressOf UkoncitPrehliadanie 
        ' Načítanie prvého obrázka z fotogalérie na zobrazovacie plátno. 
        platno.Image = Image.FromFile(subory(0).FullName) 
        ' Úprava textu v záhlaví okna formulára. 
        fotogaleria.Text = "Súbor: " & subory(0).Name & " (1/" & pocetSuborov & ")" 
        ' Zapnutie časovača.  
        casovac.Enabled = True 
        ' Nastavenie príznaku pre normálne ukončenie prehliadanie fotogalérie. 
        normalneUkoncenie = False 
        indexSuboru = 0 
        ' Zobrazenie formulára na displeji počítača. 
        fotogaleria.Show() 
    End Sub 
 
    ' Metóda, ktorá zabezpečuje sekvenčné načítavanie obrázkov z fotogalérie 
    ' a ich prenos na zobrazovacie plátno. 
    Private Sub NacitatFotografiu(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) 
        indexSuboru += 1 
        If (indexSuboru = pocetSuborov) Then 
            casovac.Enabled = False 
            normalneUkoncenie = True 
            fotogaleria.Close() 
            indexSuboru = 0 
        Else 
            fotogaleria.Text = "Súbor: " & subory(indexSuboru).Name & " (" & _ 
                indexSuboru + 1 & "/" & pocetSuborov & ")" 
            platno.Image = Image.FromFile(subory(indexSuboru).FullName) 
        End If 
    End Sub 
 
    Private Sub rdbMaximalnePlatno_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, _ 
    ByVal e As System.EventArgs) Handles rdbMaximalnePlatno.CheckedChanged 
        pnlVelkostPlatna.Enabled = False 
    End Sub 
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    Private Sub rdbPlatnoDanePouzivatelom_CheckedChanged(ByVal sender As System.Object, _ 
    ByVal e As System.EventArgs) Handles rdbPlatnoDanePouzivatelom.CheckedChanged 
        pnlVelkostPlatna.Enabled = True 
    End Sub 
 
    Private Sub UkoncitPrehliadanie(ByVal sender As Object, ByVal e As FormClosingEventArgs) 
        If (Not normalneUkoncenie) Then 
            casovac.Enabled = False 
        End If 
    End Sub 
End Class 
 

Verbálne zhrnutie zdrojového kódu prehliadača fotogalérií: Aplikačná logika zdrojového 

kódu rieši najmä vytvorenie nového formulára a jeho súčastí. Tento formulár predstavuje 

okno so zobrazovacím plátnom, na ktorom sa budú postupne, vo vopred stanovených 

časových intervaloch, objavovať všetky obrázky tvoriace fotogalériu. Rozmery formulára 

a zobrazovacieho plátna určuje používateľ prostredníctvom konfiguračných volieb a nastavení, ktoré sú 

prístupné z hlavného okna programu. Len čo používateľ vyberie požadovaný priečinok s rastrovými 

súbormi, prehliadač zostrojí formulár so zobrazovacím plátnom a začne sa prehliadanie fotogalérie.  

 

Jedným z najdôležitejších mechanizmov, ktoré riadia beh programu, je časovač, ktorý v pravidelných 

intervaloch zabezpečuje načítanie a zobrazenie ďalšieho obrázka na zobrazovacom plátne prehliadača. 

Časové impulzy časovača môžu byť generované vo variabilných časových okamihoch. Program ponúka 

používateľovi na prehliadanie jedného obrázka škálu časových intervalov s minimálnou hodnotou 1 

sekunda a maximálnou hodnotou 10 sekúnd (pričom prípustná je akákoľvek celočíselná hodnota v týchto 

medziach). Vo chvíli, keď je generovaný časový impulz, dochádza k aktivácii spriaznenej parametrickej 

metódy NacitatFotografiu. Táto metóda uskutočňuje zobrazenie nasledujúceho obrázka z fotogalérie. Po 

zobrazení všetkých obrázkov metóda uzatvára formulár so zobrazovacím plátnom a vykonáva ďalšie 

finalizačné opatrenia (napr. deaktivuje časovač). Po skončení prehliadania fotogalérie sa riadenie 

programu vracia späť do hlavného okna, v ktorom si môže používateľ vybrať a prezrieť zase inú 

fotogalériu. Prehliadač diferencuje medzi dvomi spôsobmi ukončenia prehliadanie fotogalérie:  

 

 Štandardný spôsob ukončenia prehliadania fotogalérie. O štandardnom ukončení prezerania 

fotogalérie vravíme vtedy, keď boli zobrazené všetky obrázky, ktoré sa vo fotogalérii nachádzajú. 

V tomto režime nie sú od používateľa vyžadované žiadne ďalšie akcie, pretože po zobrazení 

posledného obrázka sa riadenie programu automaticky vráti do jeho hlavného okna.  

 

 Predčasný spôsob ukončenia prehliadania fotogalérie. Vzhľadom na to, že formulár so 

zobrazovacím plátnom disponuje záhlavím so štandardnou kolekciou manipulačných tlačidiel, 

používateľ sa môže kedykoľvek v priebehu prehliadacieho procesu rozhodnúť prehliadanie 

fotogalérie ukončiť. Za týchto okolností je programom detegovaná akcia, ktorá vedie 

k predčasnému ukončeniu prehliadania fotogalérie. Praktickou implikáciou vzniknutého stavu je 

návrat k hlavnej ponuke programu. Dodajme, že záhlavie formulára so zobrazovou plochou je 

viditeľné aj vtedy, keď používateľ nechá program vybrať maximálnu veľkosť zobrazovacej plochy.  
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2.4 Návrhy na vylepšenie programu 

 

Prehliadač fotogalérií môžeme vylepšiť takto:  

 

 Program upravíme tak, aby si pamätal kolekciu posledných 10 zvolených fotogalérií. 

 Do programu doplníme voľbu na automatické centrovanie obrázka na zobrazovacom  

plátne, a to v horizontálnom i vertikálnom smere.  

 Program vybavíme možnosťou pozastavenia prehliadania fotogalérie (čo používateľ uvíta 

najmä vtedy, keď si bude chcieť dlhšie prezerať obľúbenú snímku).  

 

 

3 Bioinformatický súboj vírusov a baktérií 
 

Cieľ hotového riešenia:  

Navrhnúť program, ktorý bude simulovať koexistenciu baktérií 

a vírusov v laboratórnom prostredí. 

Vedomostná náročnosť: . 

Časová náročnosť: 40 minút. 

Softvérové technológie: Visual Basic 2010 a knižnica BCL. 

 

Profesor bioinformatiky predloží svojim študentom nasledujúcu problémovú úlohu: Majme Petriho 

misku, v ktorej sa na začiatku nachádza  baktérií a 1 vírus. Po uplynutí 1 minúty vírus zahubí 1 baktériu, 

zreplikuje sa, pričom všetky zostávajúce baktérie sa rovnako reprodukujú. Po prebehnutí ďalšej minúty 

každý z vírusov zničí 1 baktériu a oba vírusy sa rozmnožia. Počet všetkých žijúcich baktérií sa rovnako 

zduplikuje. Takto plynie celý proces aj naďalej: po vypršaní minútového časového intervalu existujúce 

vírusy zlikvidujú baktérie v relácii typu 1:1, reprodukujú sa, pričom reprodukčný proces absolvujú aj 

všetky živé baktérie. Otázka znie: Zahubia vírusy všetky žijúce baktérie? A ak áno, za ako dlho sa tak 

stane?   

 

Riešenie predostretého bioinformatického súboja začneme načrtnutím počtov baktérií a vírusov 

v Petriho miske po jednotlivých minútach (tab. 1): 

 

Tab. 1: Časová analýza počtu baktérií a vírusov 

Čas Počet baktérií Počet vírusov 
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Analyzovanú situáciu môžeme charakterizovať pomocou nasledujúceho rekurzívne-rekurentného 

matematického modelu: 

 

1. Časový interval  pre . 

2. Začiatočný počet baktérií (v čase ): , kde  je konštanta. 

3. Začiatočný počet vírusov (v čase ): . 

4. Funkcia na výpočet počtu vírusov: . 

5. Funkcia na výpočet počtu baktérií: . 

 

Praktická aplikácia matematického modelu (tab.2): 

 

Tab. 2: Praktická aplikácia matematického modelu v bioinformatickej úlohe 

Čas ( ) Počet baktérií ( ) Počet vírusov ( ) 

   

    

   

   

  

Pri praktickej aplikácii modelujeme situáciu, keď sa v Petriho miske na začiatku nášho skúmania 

nachádzajú 3 baktérie a 1 vírus. Po 1. minúte vírus zahubí jednu baktériu z troch, zduplikuje sa 

a zostávajúce 2 baktérie sa rozmnožia na celkový počet 4. Po 2. minúte každý z dvoch vírusov zabije 

jednu baktériu, pričom oba vírusy sa znova rozmnožia (na celkový počet 4). 2 žijúce baktérie sa 

reprodukujú, čím sa ich počet zvýši na 4. Po 3. minúte žijúce 4 vírusy zničia všetky žijúce baktérie 

a opätovne sa rozmnožia. Finálny stav po troch minútach experimentu indikuje nulový počet žijúcich 

baktérií a 8 žijúcich vírusov. Vizualizáciu praktickej aplikácie matematického modelu uvádza obr. 14. 

 

 
Obr. 14: Vizualizácia koexistencie vírusov a baktérií v Petriho miske 

 

Detailnejšia vizuálna analýza časových podetáp v intervale  je znázornená na obr. 15. 
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Obr. 15: Triáda operácií, ktorá sa s vírusmi a baktériami uskutočňuje v časovom intervale  

 

Prirodzene, čím bude začiatočný počet baktérií v Petriho miske väčší, tým dlhší čas budú vírusy 

potrebovať na to, aby všetky baktérie zahubili. V tab. 3 je znázornená simulácia bioinformatického súboja 

vírusov s baktériami pre . 

 

Tab. 3: Praktická aplikácia matematického modelu v bioinformatickej úlohe pre  

Čas ( ) Počet baktérií ( ) Počet vírusov ( ) 

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Keď bude na začiatku experimentu v Petriho miske 10 baktérií a 1 vírus, potrvá vírusu 10 minút, kým 

zahubí všetky žijúce baktérie. 
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3.1 Praktická algoritmizácia bioinformatického problému 

 

Program, ktorý bude simulovať bioinformatický súboj medzi vírusmi a baktériami, zhotovíme 

ako štandardnú konzolovú aplikáciu pre systém Windows (v dialógovom okne New Project 

teda vyberieme projektovú šablónu Console Application). Do programového modulu 

konzolovej aplikácie vložíme nasledujúce inštrukcie zdrojového kódu jazyka Visual Basic 2010:  

 
Module Module1 
    ' Definícia globálnej premennej, ktorá bude uchovávať začiatočný počet baktérií  
    ' v Petriho miske. 
    Dim zaciatocnyPocetBakterii As Long 
    ' Definícia globálnej konštantnej premennej, do ktorej ukladáme začiatočný počet vírusov  
    ' v Petriho miske. 
    Const zaciatocnyPocetVirusov As Long = 1 
 
    ' Definícia hlavnej metódy programu. 
    Sub Main() 
        ' Prosíme používateľa, aby zadal začiatočný počet baktérií v Petriho miske. 
        Console.Write("Zadajte začiatočný počet baktérií: ") 
        ' Načítavame používateľov vstup a umiestňujeme ho do príslušnej globálnej premennej. 
        zaciatocnyPocetBakterii = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()) 
 
        ' Definícia lokálnej premennej, ktorej hodnota determinuje čas trvania experimentu. 
        Dim casExperimentu As Integer = 30 
        ' Definícia jednorozmerného poľa, ktoré bude obsahovať počty baktérií zaznamenané 
        ' po jednotlivých minútach trvania experimentu. 
        Dim bakterie(casExperimentu) As Integer 
        ' Definícia jednorozmerného poľa, ktoré bude obsahovať počty vírusov zaznamenané 
        ' po jednotlivých minútach trvania experimentu. 
        Dim virusy(casExperimentu) As Integer 
        Dim novyRiadok As String = Environment.NewLine 
 
        ' Cyklus, ktorý riadi priebeh experimentu. 
        For i As Integer = 0 To bakterie.Length - 1 
            ' Zistenie počtu baktérií po uplynutí príslušnej minúty experimentu. 
            bakterie(i) = ZistitPocetBakterii(i + 1) 
            ' Zistenie počtu vírusov po uplynutí príslušnej minúty experimentu. 
            virusy(i) = ZistitPocetVirusov(i + 1) 
            Console.WriteLine("Počet baktérií po " & i + 1 & ". minúte: " & bakterie(i)) 
            Console.WriteLine("Počet vírusov po " & i + 1 & ". minúte: " & virusy(i)) 
            ' Keď sa počet baktérií zníži na nulu, znamená to, že vírusy zlikvidovali  
            ' všetky baktérie.  
            If (bakterie(i) = 0) Then 
                ' Program vypisuje informačnú správu... 
                Console.WriteLine(novyRiadok & _ 
                    "Vírusy zničili všetky baktérie. Celkový čas: " & i + 1 & " min.") 
                '... a končí svoju činnnosť.  
                Exit For 
            End If 
        Next 
    End Sub 
 
    ' Definícia rekurzívnej funkcie, ktorá vypočítava počet vírusov v určitom časovom okamihu. 
    Public Function ZistitPocetVirusov(ByVal cas As Integer) As Long 
        ' Definícia základného prípadu rekurzívne volanej funkcie. 
        If (cas = 0) Then 
            Return zaciatocnyPocetVirusov 
        ' Definícia rekurzívneho prípadu rekurzívne volanej funkcie. 
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        Else 
            Return 2 * ZistitPocetVirusov(cas - 1) 
        End If 
    End Function 
 
    ' Definícia rekurzívnej funkcie, ktorá vypočítava počet baktérií v určitom časovom okamihu. 
    Public Function ZistitPocetBakterii(ByVal cas As Integer) As Long 
        ' Definícia základného prípadu rekurzívne volanej funkcie. 
        If (cas = 0) Then 
            Return zaciatocnyPocetBakterii 
        ' Definícia rekurzívneho prípadu rekurzívne volanej funkcie. 
        Else 
            Return 2 * (ZistitPocetBakterii(cas - 1) - ZistitPocetVirusov(cas - 1)) 
        End If 
    End Function 
End Module 
 

Verbálne zhrnutie zdrojového kódu programu: Program simuluje priebeh 

bioinformatického experimentu, v ktorom skúmame koexistenciu baktérií a vírusov 

v laboratórnej Petriho miske. Keďže sme ešte pred samotnou tvorbou programu navrhli 

rekurentno-rekurzívny matematický model, ktorý je schopný simulovaný experiment 

charakterizovať, budeme tento model používať aj v procese algoritmizácie programu. Bázová 

funkcionalita programu je implementovaná v dvoch rekurzívnych funkciách s identifikátormi 

ZistitPocetVirusov a ZistitPocetBakterii. Každá z rekurzívnych funkcí jednoznačne stanovuje svoj 

základný a rekurzívny prípad pri realizácii výpočtového procesu. V tele hlavnej metódy programu 

vytvárame dve jednorozmerné polia (s identifikátormi bakterie a virusy), do ktorých v ďalšom štádiu 

priraďujeme počty baktérií a vírusov v jednotlivých minútach trvania bioinformatického experimentu. 

Experiment končí vtedy, keď vírusy zneškodnia všetky baktérie. V tomto momente program pozastavuje 

simuláciu experimentu a vypisuje časový interval, ktorý ubehol od začiatku experimentu.  

 

Výstup bioinformatického programu vidíme na obr. 16. 

 

 
Obr. 16: Bioinformatický súboj medzi baktériami a vírusmi 
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3.2 Návrhy na vylepšenie programu  

 

Program môžeme vylepšiť nasledujúcimi spôsobmi: 

 

1. Program zisťuje počty baktérií a vírusov rekurzívnym spôsobom. Každý rekurzívny 

algoritmus sa však dá prepísať na ekvivalentný nerekurzívny, resp. iteratívny 

algoritmus. Program preto môžeme upraviť tak, aby počty baktérií a vírusov zisťoval 

iteratívne a nie rekurzívne.  

 

2. Program zatiaľ pôsobí ako konzolová aplikácia bez grafického používateľského 

rozhrania. Vizuálna príťažlivosť programu by sa určite citeľne zvýšila, keby pracoval 

ako aplikácia s grafickým používateľským rozhraním. Prepracovaním programu by 

sme získali možnosť vizuálne sledovať bioinformatický súboj medzi baktériami 

a vírusmi. Ako vývojári v jazyku Visual Basic 2010 dokážeme toto vylepšenie 

realizovať prostredníctvom dvoch grafických technológií: GDI+ (Graphics Device 

Interface Plus) a WPF (Windows Presentation Foundation).  

 

 

4 Riešenie sústav 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi  
 

Cieľ hotového riešenia:  

Vytvoriť program, ktorý bude automatizovať riešenie sústavy 3 

lineárnych rovníc s 3 neznámymi. 

Vedomostná náročnosť: . 

Časová náročnosť: 30 minút. 

Softvérové technológie: Visual Basic 2010 a knižnica BCL. 

 

V matematike, ale aj v iných vedách, sa veľmi často stretávame s problémom nájdenia koreňov sústavy  

lineárnych rovníc s  neznámymi. V tomto hotovom riešení vás zoznámime s algoritmizáciou procesu 

nájdenia koreňov sústavy 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi pomocou determinantov a tzv. Cramerovho 

pravidla. Akúkoľvek sústavu lineárnych rovníc vieme vyjadriť v maticovom tvare: 

 

1. Majme sústavu 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi: 

 

 

 

 

 

2. Zavedieme nasledujúce 3 matice:  

 

a) matica koeficientov : 
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b) matica (vektor) neznámych : 

 

 

 

c) matica (vektor) konštantných členov na pravej strane ( ): 

 

 

 

3. Kompaktný maticový tvar sústavy 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi je takýto: 

 

 

 

Ak je matica  regulárna (teda ak platí, že , tak sústava 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi má 

práve jedno riešenie, ktoré môžeme zapísať v tvare: 

 

 

 

kde: 

  je matica, ktorá vznikne z matice koeficientov ( ). Pri konštrukcii matice  postupujeme tak,  

že i-tý stĺpec tejto matice substituujeme stĺpcom konštantných členov ( ). 

 

Predstavený algoritmus riešenia sústavy lineárnych rovníc využíva determinanty a v matematike je 

známy ako Cramerovo pravidlo.  

 

Praktický príklad: Vyriešme nasledujúcu sústavu 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi: 

 

 

 

 

 

1. Sústavu lineárnych rovníc prepíšeme do maticového tvaru: 
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,  ,  

 

 

 

2. Vypočítame determinant matice koeficientov ( ):  

 

    

 

3. Vypočítame determinanty matíc ,  a : 

 

     

  

 

 

4. Určíme množinu koreňov sústavy lineárnych rovníc : 

 

 

 

 

 

 

 

5. Riešením sústavy 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi je množina koreňov . 

 

 

4.1 Zdrojový kód programu na riešenie sústavy 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi 

 
' Deklarácia programového modulu. 
Module Module1 
    Public Class SustavaLinearnychRovnic3X3 
 
        ' Definície súkromných dátových členov triedy. 
        Private maticaKoeficientov(,) As Integer 
        Private maticaKonstantnychClenov() As Integer 
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        Private matica_A1(,), matica_A2(,), matica_A3(,) As Integer 
        Private det_A, det_A1, det_A2, det_A3 As Integer 
        Private koren_x1, koren_x2, koren_x3 As Integer 
 
        ' Definícia parametrického inštančného konštruktora.  
        Public Sub New(ByRef maticaKoeficientov(,) As Integer, _ 
        ByRef maticaKonstantnychClenov() As Integer) 
            Me.maticaKoeficientov = maticaKoeficientov 
            Me.maticaKonstantnychClenov = maticaKonstantnychClenov 
 
            ' Úprava 1. matice podľa Cramerovho pravidla. 
            matica_A1 = New Integer(2, 2) {} 
            For i As Integer = 0 To 2 
                For j As Integer = 0 To 2 
                    matica_A1(i, j) = maticaKoeficientov(i, j) 
                Next 
            Next 
            matica_A1(0, 0) = maticaKonstantnychClenov(0) 
            matica_A1(1, 0) = maticaKonstantnychClenov(1) 
            matica_A1(2, 0) = maticaKonstantnychClenov(2) 
 
            ' Úprava 2. matice podľa Cramerovho pravidla. 
            matica_A2 = New Integer(2, 2) {} 
            For i As Integer = 0 To 2 
                For j As Integer = 0 To 2 
                    matica_A2(i, j) = maticaKoeficientov(i, j) 
                Next 
            Next 
            matica_A2(0, 1) = maticaKonstantnychClenov(0) 
            matica_A2(1, 1) = maticaKonstantnychClenov(1) 
            matica_A2(2, 1) = maticaKonstantnychClenov(2) 
 
            ' Úprava 3. matice podľa Cramerovho pravidla. 
            matica_A3 = New Integer(2, 2) {} 
            For i As Integer = 0 To 2 
                For j As Integer = 0 To 2 
                    matica_A3(i, j) = maticaKoeficientov(i, j) 
                Next 
            Next 
            matica_A3(0, 2) = maticaKonstantnychClenov(0) 
            matica_A3(1, 2) = maticaKonstantnychClenov(1) 
            matica_A3(2, 2) = maticaKonstantnychClenov(2) 
        End Sub 
 
        ' Definícia metódy na nájdenie koreňov sústavy 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi. 
        Public Sub Vyriesit() 
            ' Výpočet determinantu matice koeficientov. 
            det_A = maticaKoeficientov(0, 0) * maticaKoeficientov(1, 1) * 
                maticaKoeficientov(2, 2) + maticaKoeficientov(0, 1) * 
                maticaKoeficientov(1, 2) * maticaKoeficientov(2, 0) + 
                maticaKoeficientov(0, 2) * maticaKoeficientov(1, 0) * 
                maticaKoeficientov(2, 1) - maticaKoeficientov(0, 2) * 
                maticaKoeficientov(1, 1) * maticaKoeficientov(2, 0) - 
                maticaKoeficientov(0, 0) * maticaKoeficientov(1, 2) * 
                maticaKoeficientov(2, 1) - maticaKoeficientov(0, 1) * 
                maticaKoeficientov(1, 0) * maticaKoeficientov(2, 2) 
            ' Výpočet determinantu 1. upravenej matice. 
            det_A1 = matica_A1(0, 0) * matica_A1(1, 1) * matica_A1(2, 2) + 
                matica_A1(0, 1) * matica_A1(1, 2) * matica_A1(2, 0) + 
                matica_A1(0, 2) * matica_A1(1, 0) * matica_A1(2, 1) - 
                matica_A1(0, 2) * matica_A1(1, 1) * matica_A1(2, 0) - 
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                matica_A1(0, 0) * matica_A1(1, 2) * matica_A1(2, 1) - 
                matica_A1(0, 1) * matica_A1(1, 0) * matica_A1(2, 2) 
            ' Výpočet determinantu 2. upravenej matice. 
            det_A2 = matica_A2(0, 0) * matica_A2(1, 1) * matica_A2(2, 2) + 
                matica_A2(0, 1) * matica_A2(1, 2) * matica_A2(2, 0) + 
                matica_A2(0, 2) * matica_A2(1, 0) * matica_A2(2, 1) - 
                matica_A2(0, 2) * matica_A2(1, 1) * matica_A2(2, 0) - 
                matica_A2(0, 0) * matica_A2(1, 2) * matica_A2(2, 1) - 
                matica_A2(0, 1) * matica_A2(1, 0) * matica_A2(2, 2) 
            ' Výpočet determinantu 3. upravenej matice. 
            det_A3 = matica_A3(0, 0) * matica_A3(1, 1) * matica_A3(2, 2) + 
                matica_A3(0, 1) * matica_A3(1, 2) * matica_A3(2, 0) + 
                matica_A3(0, 2) * matica_A3(1, 0) * matica_A3(2, 1) - 
                matica_A3(0, 2) * matica_A3(1, 1) * matica_A3(2, 0) - 
                matica_A3(0, 0) * matica_A3(1, 2) * matica_A3(2, 1) - 
                matica_A3(0, 1) * matica_A3(1, 0) * matica_A3(2, 2) 
            ' Výpočet koreňov sústavy 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi. 
            koren_x1 = det_A1 \ det_A 
            koren_x2 = det_A2 \ det_A 
            koren_x3 = det_A3 \ det_A 
            ' Vypočítané determinanty a korene sú zobrazené na výstupe. 
            Console.WriteLine("det_A = {0}.", det_A) 
            Console.WriteLine("det_A1 = {0}.", det_A1) 
            Console.WriteLine("det_A2 = {0}.", det_A2) 
            Console.WriteLine("det_A3 = {0}.", det_A3) 
            Console.WriteLine("K = {{{0}, {1}, {2}}}.", koren_x1, koren_x2, koren_x3) 
        End Sub 
    End Class 
 
    ' Definícia hlavnej metódy programu.  
    Sub Main() 
        ' Definičná inicializácia 2D poľa, v ktorom je uchovaná matica koeficientov. 
        Dim mat_koef(,) As Integer = New Integer(2, 2) _ 
            {{3, 0, 1}, {1, 2, 3}, {4, 0, 1}} 
        ' Definičná inicializácia poľa, v ktorom je uchovaná  
        ' matica konštantných členov pravej strany. 
        Dim mat_konst_clenov() As Integer = New Integer(2) {6, 14, 7} 
        Dim sustava As SustavaLinearnychRovnic3X3 
        ' Inštanciácia triedy.  
        sustava = New SustavaLinearnychRovnic3X3(mat_koef, mat_konst_clenov) 
        ' Inštancia triedy volá metódu, ktorá automatizuje proces nájdenia koreňov 
        ' sústavy 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi. 
        sustava.Vyriesit() 
    End Sub 
End Module 
 

Verbálne zhrnutie zdrojového kódu programu: Všetku funkcionalitu, ktorá sa viaže 

na riešenie sústavy 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi, sme umiestnili do triedy 

SustavaLinearnychRovnic3X3. V súkromnej sekcii triedy definujeme dátové členy, ktoré 

budeme potrebovať. Ide o maticu koeficientov, maticu konštantných členov pravej strany, 

trojicu matíc, ktoré budú upravované podľa Cramerovho pravidla, determinanty a korene sústavy 

lineárnych rovníc. Parametrický inštančný konštruktor triedy očakáva, že klientsky kód mu poskytne 

odkazy na maticu koeficientov a maticu konštantných členov pravej strany. Ako si môžeme všimnúť, 

matica koeficientov je syntakticky reprezentovaná dvojrozmerným  celočíselným poľom. Keďže matica 

konštantných členov pravej strany je vektorom, stačí nám na jej uchovanie jednorozmerné pole. Okrem 

toho, že v tele konštruktora získame prístup k požadovaným vstupným maticiam, vytvárame ďalšie tri 
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matice, ktoré inicializujeme podľa Cramerovho pravidla. To znamená, že i-tý stĺpec každej z týchto troch 

matíc je nahradený vektorom konštantných členov pravej strany sústavy.  

 

Sústavu 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi rieši verejne prístupná, inštančná a bezparametrická metóda 

Vyriesit. Aby mohla metóda nájsť množinu koreňov, musí najskôr vypočítať determinant matice 

koeficientov a rovnako aj determinanty troch matíc modifikovaných podľa Cramerovho pravidla. 

V momente, keď sú hodnoty všetkých determinantov známe, metóda vypočíta korene sústavy a spoločne 

s determinantmi ich zobrazí na výstupe.  

 

V tele hlavnej metódy Main konštruujeme maticu koeficientov a maticu konštantných členov pravej 

strany sústavy 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi.  

 

V ďalšej etape inštanciujeme triedu SustavaLinearnychRovnic3X3, pričom jej parametrickému 

konštruktoru odovzdávame korektné vstupné dáta (odkazy na polia, ktoré uchovávajú požadované 

matice). Napokon voláme metódu Vyriesit, čím nájdeme množinu koreňov sústavy 3 lineárnych rovníc 

s 3 neznámymi. Výstup programu ukazuje obr. 17.  

 

 
Obr. 17: Výstup matematického programu na riešenie sústavy lineárnych rovníc 

 

 

4.2 Návrhy na vylepšenie programu  

 

Program môžeme vylepšiť nasledujúcimi spôsobmi: 

 

 

 

 

 

1. Program modifikujeme tak, aby bolo možné paralelne riešiť rozsiahle súpravy 

sústav 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi. V tomto smere môžeme s výhodou 

využiť knižnicu Task Parallel Library (TPL), ktorá obsahuje programové 

konštrukcie na implementáciu explicitného paralelizmu výpočtových 

procesov.   

 

2. Program zovšeobecníme tak, aby dokázal vyriešiť ľubovoľnú sústavu  

linárnych rovníc s  neznámymi.   
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5 Správa bankového účtu 
 

Cieľ hotového riešenia:  

Vytvoriť program, ktorý bude uskutočňovať štandardné operácie 

s bežným bankovým účtom. 

Vedomostná náročnosť: . 

Časová náročnosť: 20 minút. 

Softvérové technológie: Visual Basic 2010 a knižnica BCL. 

 

Bankový účet je ekonomický objekt, ktorým má svoje vlastnosti a s ktorým môžeme vykonávať rôzne 

typy platobných operácií. V tomto hotovom riešení si ukážeme, ako vytvoriť a spravovať bežný bankový 

účet.  

 

Náš bankový účet bude disponovať nasledujúcimi atribútmi: 

 

 Číslo účtu. 

 Meno majiteľa účtu. 

 Bydlisko majiteľa účtu. 

 Stav účtu. 

 Minimálny zostatok na účte. 

 Začiatočný vklad. 

 Počet transakcií s účtom.  

 Počet úspešných transakcií s účtom. 

 Počet neúspešných transakcií s účtom. 

 

S bankovým účtom budeme môcť realizovať tieto činnosti: 

 

 Vložiť sumu peňazí na účet. 

 Uhradiť sumu peňazí z účtu. 

 Vyhotoviť výpis z účtu. 

 

Diagram triedy BankovyUcet je znázornený na obr. 18. 

 

 

5.1 Zdrojový kód programu na správu bankového účtu 

 

Ďalej uvádzame kompletný zdrojový kód triedy BankovyUcet: 

 
' Deklarácia triedy BankovyUcet. 
Public Class BankovyUcet 
    ' Definície súkromných dátových členov triedy. 
    Private cislo As String 

Obr. 18: Diagram triedy BankovyUcet 
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    Private menoMajitela As String 
    Private bydliskoMajitela As String 
    Private stav, minimalnyZostatok, zaciatocnyVklad As Integer 
    Private pocetTransakcii As Integer 
    Private pocetNeuspesnychTransakcii As Integer 
 
    ' Definícia parametrického inštančného konštruktora. 
    Public Sub New(ByVal cislo As String, ByVal meno As String, 
    ByVal bydlisko As String, ByVal minimalnyZostatok As Integer, 
    ByVal zaciatocnyVklad As Integer) 
        ' Inicializácia súkromných dátových členov podľa hodnôt formálnych parametrov. 
        Me.cislo = cislo 
        Me.menoMajitela = meno 
        Me.bydliskoMajitela = bydlisko 
        Me.minimalnyZostatok = minimalnyZostatok 
        Me.zaciatocnyVklad = zaciatocnyVklad 
        ' Realizácia začiatočného vkladu peňazí na účet. 
        stav += zaciatocnyVklad 
        pocetTransakcii += 1 
        Console.WriteLine("Bankový účet s číslom " & Me.cislo & " bol založený. " & _ 
            "Aktuálny stav: " & Me.stav & " EUR.") 
    End Sub 
 
    ' Definícia metódy, ktorá vykonáva vklad peňazí na bankový účet. 
    Public Sub Vlozit(ByVal suma As Integer) 
        stav += suma 
        pocetTransakcii += 1 
        Console.WriteLine("Po vložení sumy {0} EUR je na účte {1} EUR.", suma, stav) 
    End Sub 
 
    ' Definícia metódy, ktorá uskutočňuje úhradu peňazí z bankového účtu. 
    Public Sub Uhradit(ByVal suma As Integer) 
        ' Požadovaná suma peňazí bude z účtu uhradená len vtedy, ak nebude prekročený 
        ' minimálny zostatok na účte. 
        If (stav - suma >= minimalnyZostatok) Then 
            stav -= suma 
            pocetTransakcii += 1 
            Console.WriteLine("Po uhradení sumy {0} EUR je na účte {1} EUR.", suma, stav) 
        Else 
            pocetNeuspesnychTransakcii += 1 
            Console.WriteLine("Transakcia nebola uskutočnená z dôvodu " & _ 
                "prekročenia minimálneho zostatku na účte.") 
        End If 
    End Sub 
 
    ' Definícia metódy, ktorá realizuje výpis z bankového účtu. 
    Public Sub VyhotovitVypis() 
        Dim novyRiadok As String = Environment.NewLine 
        Console.WriteLine(novyRiadok & "Výpis z účtu:" & novyRiadok & _ 
            "Číslo účtu: " & cislo & novyRiadok & _ 
            "Majiteľ účtu: " & menoMajitela & novyRiadok & _ 
            "Bydlisko majiteľa účtu: " & bydliskoMajitela & novyRiadok & _ 
            "Aktuálny stav: " & stav & " EUR" & novyRiadok & _ 
            "Minimálny zostatok: " & minimalnyZostatok & " EUR" & novyRiadok & _ 
            "Začiatočný vklad: " & zaciatocnyVklad & " EUR" & novyRiadok & _ 
            "Počet uskutočnených transakcií: " & pocetTransakcii & novyRiadok & _ 
            "Počet úspešných transakcií: " & pocetTransakcii - pocetNeuspesnychTransakcii _ 
                & novyRiadok & _ 
            "Počet neúspešných transakcií: " & pocetNeuspesnychTransakcii) 
    End Sub 
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    ' Definícia skalárnej inštančnej vlastnosti na zistenie čísla bankového účtu. 
    Public ReadOnly Property CisloUctu As String 
        Get 
            Return cislo 
        End Get 
    End Property 
 
    ' Definícia skalárnej inštančnej vlastnosti na manipuláciu s menom majiteľa bankového účtu. 
    Public Property MajitelovoMeno As String 
        Get 
            Return menoMajitela 
        End Get 
        Set(ByVal value As String) 
            menoMajitela = value 
        End Set 
    End Property 
 
    ' Definícia skalárnej inštančnej vlastnosti na manipuláciu s bydliskom majiteľa  
    ' bankového účtu. 
    Public Property MajitelovoBydlisko As String 
        Get 
            Return bydliskoMajitela 
        End Get 
        Set(ByVal value As String) 
            bydliskoMajitela = value 
        End Set 
    End Property 
 
    ' Definícia skalárnej inštančnej vlastnosti na zistenie aktuálneho stavu bankového účtu. 
    Public ReadOnly Property StavUctu 
        Get 
            Return stav 
        End Get 
    End Property 
 
    ' Definícia skalárnej inštančnej vlastnosti na zistenie minimálneho zostatku  
    ' na bankovom účte.  
    Public ReadOnly Property MinimalnyZostatokNaUcte 
        Get 
            Return minimalnyZostatok 
        End Get 
    End Property 
 
End Class 

 

Verbálne zhrnutie zdrojového kódu: Syntaktický obraz triedy BankovyUcet tvoria 

súkromné dátové členy, parametrický inštančný konštruktor, trojica inštančných metód 

a pätica skalárnych inštančných vlastností. Konfiguráciu nového bankového účtu podľa 

požiadaviek používateľa uskutočňuje parametrický inštančný konštruktor. Metóda Vlozit 

vykonáva vklad sumy peňazí na bankový účet. Na druhej strane, metóda Uhradit realizuje úhradu sumy 

peňazí z bankového účtu. Logika implementovaná v tele tejto metódy najskôr kontroluje, či môže byť 

úhrada spracovaná bez rizika prekročenia minimálneho zostatku na bankovom účte. Ak by takéto riziko 

hrozilo, metóda zamietne pokus o úhradu peňazí a stornuje celú transakciu. V opačnom prípade je 

všetko v poriadku, čo znamená realizáciu úspešnej platobnej transakcie. Metóda VyhotovitVypis 

poskytuje všetky relevantné informácie o bankovom účte, spoločne s počtom úspešných a neúspešných 

transakcií. Prístup k vybraným atribútom bankového účtu umožňujú aj vlastnosti triedy, z ktorých 
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niektoré sú určené len na čítanie cieľových dátových členov (ide o vlastnosti CisloUctu, StavUctu 

a MinimalnyZostatokNaUcte).    

 

Vytvorenie bankového účtu a jeho použitie demonštruje nasledujúci fragment zdrojového kódu jazyka 

Visual Basic 2010: 

 
Sub Main() 
    ' Inštanciácia bankového účtu. 
    Dim ucet As New BankovyUcet("1234567", "Milan Veselý", "Bratislava", 50, 300) 
    ' Transakcie, ktoré generujú pohyby na účte. 
    ucet.Vlozit(100) 
    ucet.Uhradit(40) 
    ucet.Vlozit(600) 
    ucet.Uhradit(700) 
    ucet.Vlozit(350) 
    ucet.Uhradit(800) 
    ucet.VyhotovitVypis() 
End Sub 

 

Po spustení programu získame výstup, ktorý ukazuje obr. 19. 

 

 
Obr. 19: Výstup programu, ktorý zakladá a manipuluje s bankovým účtom 

 

 

5.2 Návrhy na vylepšenie programu 

 

1. Program upravíme tak, aby dokázal pracovať nielen s jedným bankovým  

účtom, ale s celou kolekciou bankových účtov.  

 

2. Program zatiaľ manipuluje len s bežnými bankovými účtami. Dá sa však  

modifikovať tak, aby bol schopný pracovať aj s kontokorentnými bankovými  

účtami. 
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