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Počítač 
 Počitač –je elektronické zariadenie,ktoré je určené na 

spracovanie informácií. 
  

Informácie sú spracovavané pomocou postupnosti príkazov , 
ktoré sú vložené do počítača. 

  
Príkazy sa zapisujú pomocou programovacieho jazyka. 

 Vygenuje sa strojový kód 
 Spustí sa vykonávanie strojového kódu mikroprocesorom 
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Nižšie programovacie jazyky 

Vyššie programovacie jazyky 

Objektovo orientované programovacie jazyky 

Programovacie jazyky rozdeľujeme 
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Charakteristika nižších programovacích jazykov: 

 Procesor počítača vie vykonávať len obmedzené množstvo jednoduchých 

inštrukcií, ktoré sú uložené ako sekvencie bitov, sú to teda čísla. 

 Tie sa mu zvyčajne zadávajú v hexadecimálne (šestnástkovej) sústave. 

 Inštrukcie sú tak elementárne, že umožňujú iba napr. Sčítanie adries alebo 

skoky medzi inštrukciami. 

 Nemožno napr. Jednoducho sčítať dve čísla, musíme sa na čísla pozerať 

ako na adresy v pamäti a také sčítaní čísel zaberie niekoľko inštrukcií. 
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Čo sa deje v procesore 
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 Program sčítajúci dve čísla by vyzeral napr. Takto: 

 Inštrukcie sa procesoru predložia v binárnej podobe.  

 Takýto kód je samozrejme extrémne nečitateľný a závisí na inštrukčnú sade 

daného CPU.  

 Určite v tomto jazyku nebudeme  jednoduché tvoriť nejaké programy,  

 Každý program musí byť nakoniec do tohto jazyka preložený, aby mohol byť 

na procesore počítača spustený. 

 Pr.Jazyk strojový inštrukcií-JSI,JSA 
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Assembler -vylepšená vezia strojového kódu 
 

• Assembler (skrátene ASM) nie je o nič 
jednoduchší, než strojový kód, ale je ľudsky 
čitateľný.  

• Jedná sa o strojový kód, v ktorom majú 
inštrukcie slovné označenie (kód), čiže si človek 
nemusí pamätať čísla. 

•  Kódy inštrukcií sa potom preložia strojový kód.  
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Assembler -vylepšená vezia strojového kódu 
 

Vidíme, že je to trochu ľudskejší, ale stále nezainteresovaní 
ľudia vôbec netušia, ako program funguje . 

Vidíme, že je to trochu ľudskejší, ale stále 
nezainteresovaní ľudia vôbec netušia, ako 
program funguje (vrátane mňa). 
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Charakteristika vyšších programovacích jazykov: 

Zápis programu je prehľadnejší 

Programátor nemusí poznať hardware počítača 

Spracovanie však trvá dlhšie ako pri nižšom 
programovacom jazyku 

Naše čísla sú vnímaná už ako premenné, zdrojový 
kód pripomína matematický zápis. 

Pr.BASIC,PASCAL,FORTRAN,COBOL,C jazyk,C+,C++ ,C#(sí šark) 
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Nás príklad na sčítanie čísel v jazyku C 

Program prečíta čísla a,b 
Urobí ich súčet 
Súčet uloží do premennej c 
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Vyššie programovacie jazyky-delenie 

•Interpretované 

•Kompilované 
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Kompilované jazyky 

 Kompilované (neriadené) jazyky majú teda svoj zdrojový kód v jazyku, 

ktorému ľudia dobre rozumejú.  

 Tento zdrojový kód sa samozrejme musí preložiť do strojového kódu, aby 

ho bolo možné na procesore spustiť. 

  Tento preklad zaisťuje prekladač (kompiler), ktorý preloží naraz celý 

program do stroj. kódu. 
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Kompilované jazyky 

Výhody: 

• Rýchlosť - Jediné brzdenie spočíva v jednorazovej kompilácii, preložený 
program potom beží porovnateľne rýchlo, ako keby bol napísaný napr. V 
ASM. 

• Neprístupnosť zdroj. kódu - Program sa šíri už skompilovaný, nie je ho 
možné jednoducho modifikovať ak zároveň nevlastníte jeho zdroj. kód. 

• Jednoduché odhalenie chýb vo zdroj. kódu - Ak zdrojový kód obsahuje 
chybu, celý proces kompilácie spadne a programátor je s chybou 
oboznámený. To značne zjednodušuje vývoj. 
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Kompilované jazyky 

NEVÝHODY: 

• Závislosť na platforme - Program je stále závislý na platforme, teda od 

typu procesora a operačného systému. 

•  Skompilovaný program nemôžeme vziať a preniesť na inú platformu bez 

toho, aby bol na tejto platforme skompilovaný. 

• Nemožnosť editácia - Keď sa program raz skompiluje do strojového 

kódu, nemožno ho editovať inak, než opätovnú kompilácií. To pochopiteľne 

platí i pre vyššie spomínané jazyky. 

 

 

Príkladom kompilovaných jazykov sú napr. Jazyk C, jeho objektový následník C 

++ alebo Pascal / Delphi. 

 

14 



Interpretované jazyky 

 Interpretácia sa snažia riešiť problém prenosnosti programov medzi rôznymi 

platformami  

 a tiež prichádza s vyšším komfortom pre programátora.  

 Interpret funguje podobne, ako kompiler, len neprekladá program celý 

naraz, ale prekladá len to, čo je v danej chvíli potrebné.  

 Preklad robí po riadkoch programu. 
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Jazyky s virtuálnym strojom 

 • Je to spojenie predchádzajúcich 
dvoch.(kompilator+interpreter,)  

• Jedná sa o najmodernejšie podobu jazyka, v súčasnej 
dobe tiež najrozšírenejšie a najlepšou voľbou pre vývoj 
väčšiny aplikácií.JAVA,C#.NET 

 Zdrojový kód je najprv preložený do tzv. Mezikódu,. Ide v podstate o 

strojový (binárny) kód, ktorý má  jednoduchšiu inštrukčnú sadu.  

 Tento mezikód je rýchlo interpretovateľný tzv. Virtuálnym strojom  

  Výsledkom je strojový kód pre náš procesor. 
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Objektovo orientované programovacie jazyky 

 Patria medzi moderné programovacie jazyky.Ich základ je odvodený 

od vyšších programovacích jazykov. 

 Základ programovacieho jazyka tvoria objekty ako sú 

napr.tlačidla,okná,rozbalovacie ponuky 

 Úlohou programátora je trieto objekty spájať a priraďovať im 

vlastnosti ako napríklad veľkosť písma ,farbu a podobne. 

Príklady programovacích jazykov: 

 Lazarus 

 Delphi 

 Visual Basic 

 Visual C 

 Java 

 #.NET 17 



SOFTWARE-Programové vybavenie počítača 

•Systémové programové vybavenie 

•Nadstavba operačného systému 

•Štandardné programové vybavenie 

•Programy typu CAD 

•Antivírusové programy 

•Servisné programy 

•Zálohovacie programy 

•Encyklopédie 

•Slovníky 

•Simulačné programy  

•Hry 

•Programy vytvorené uživateľom 
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Etapy tvorby programu 

1)Slovné definovanie problému 

2)Grafický zápis problému 

3)Riešenie problému vo vybranom 
programovacom jazyku 

4)Odladenie programu 

5)Distribúcia programu 

6)Vytvorenie zálohy  
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Algoritmizácia úloh 
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Pod pojmom algoritmus rozumieme postup ako riešiť 
úlohu pomocou človeka alebo počítača. Pred riešením 
musíme úlohu najskôr špecifikovať t.j.určiť: 

 
1. Vstupné informácie(napr.čísla a,b) 

2. Vstupné podmienky(napr.a>b) 

3. Výstupné informácie(napr.x,z) 

4. Výstupné podmienky(x<0,z>x) 

ALGORITMUS 

a 

b 

x 

z 
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Pre algoritmus ako postup riešenia úlohy platia 
nasledovné  vlastnosti: 

1.Hromadnosť-algoritmus nesmie byť použitelný iba pre 

jednu úlohu,ale pre všetky vstupné údaje spĺňajúce vstupné 
podmienky 

2.Determinovanosť-v každom kroku algoritmu musí byť 

jednoznačne dané čo treba urobiť ako ďalší krok.Realizácia 
algoritmu nesmie byť podmienená inými podmienkami ako sú 
uvedené v špecifikácií úlohy. 

3.Rezultatívnosť-postup predpísaný algoritmom je 

konečný t.j. skončí sa po konečnom počte krokov.Nesmie sa 
vytvoriť stav pri vykonávaní algoritmu ,že sa niektoré kroky 
budú donekonečna opakovať ,čím vznikne tzv.zaslučkovanie. 
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Zápis riešenia problému-algoritmu 

Slovne 

graficky 
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vývojový diagram štruktúrogram 

GRAFICKY SPOSOB ZAPISU RIEŚENIA 
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Preskúšanie z úvodu do softwaru 

PREPADOVKA 
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Testovanie_uvodu_do_programovania.pptx
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 Pri tvorbe algoritmu je potrebné určitým spôsobom zobrazovať  

 jednotlivé kroky riešenia. 

 Jeden z jazykov ktorý to umožňuje je jazyk vývojových 
diagramov 

 Tento jazyk je tvorený skupinou značiek do ktorých zapisujeme 
činnosti ,ktoré sa majú v danom mieste algoritmu vykonať 

 Tok riadenia algoritmu označujeme orientovanou šipkou 
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Základné značky vývojových diagramov 

Začiatok algoritmu Koniec algoritmu 

Na tomto mieste sa začína aj končí realizácia algoritmu.Začiatok sa 
označí písmenom Z alebo START a koniec písmenom S alebo STOP. 
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Základné značky vývojových diagramov 

Operačný blok 

Do operačného bloku zapisujeme 
akcie, ktoré sa majú vykonať ak 
sa riadenie odovzdá tomuto 
bloku.Napr. A=A+1 
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Základné značky vývojových diagramov 

Rozhodovací blok 

Do rozhodovacieho bloku zapisujeme podmienku.Jej splnenie určuje 
blok ktorému sa odovzdá riadenie. 
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Základné značky vývojových diagramov 

Vstupno-výstupný blok 

Do tohto bloku zapisujeme akcie,ktoré nám zabezpečia vloženie 
vstupných údajov do premenných alebo zobrazenie výstupných 
premenných 
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Základné značky vývojových diagramov 

Odkazovací blok 

Tento blok použijeme v prípade ak je vývojový diagram rozsiahlejší.Vtedy 
algoritmus pokračuje vedľa už napísaného alebo na druhom liste 
papiera.Určuje teda ktorá akcia sa má vykonať ako nasledujúca 
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ZÁKLADNÉ ALGORITMICKÉ KONŠTRUKCIE 

1.SEKVENCIA 

Sekvencia sa realizuje tak,že sa 
jednotlivé akcie vykonávajú v poradí v 
akom sú napísané 
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ZÁKLADNÉ ALGORITMICKÉ KONŠTRUKCIE 

2.Vetvenie 

Vetvenie sa realizuje tak,že ak je 
splnená podmienka P vykoná sa akcia 
a2.V prípade,že nie je splnená 
podmienka realizuje sa akcia a1 

P 

a1 a2 

+ - 

34 



ZÁKLADNÉ ALGORITMICKÉ KONŠTRUKCIE 

3.CYKLUS S PODMIENKOU NA ZAČIATKU 

- 

+ 
P 

a1 

Najskôr sa otestuje podmienka P.Ak je 
splnená cyklus sa skončí.Ak nie je splnená 
vykoná sa akcia a1 a algoritmus sa vráti na 
začiatok,na testovanie podmienky. 
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ZÁKLADNÉ ALGORITMICKÉ KONŠTRUKCIE 

4.CYKLUS S PODMIENKOU V STREDE 

- 

+ 
P 

a2 

Realizuje sa akcia a1 a potom sa testuje 
podmienka P.V prípade,že podmienka nie je 
splnená realizuje sa akcia a2 a riadenie 
algoritmu sa vráti na začiatok.Ak je 
podmienka splnená algoritmus sa ukončí. 

a1 
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ZÁKLADNÉ ALGORITMICKÉ KONŠTRUKCIE 

5.CYKLUS S PODMIENKOU NA KONCI 

- 

+ 
P 

Najskôr sa realizuje akcia a1 a až potom sa 
testuje splnenie podmienky P.Ak podmienka 
nie je splnená vráti sa riadenie na začiatok 
algoritmu ale ak je podmienka splnená 
algoritmus sa ukončí. 

a1 
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Príklad riešenia úlohy-hľadanie NSD 

• Graficky 

• V jazyku PYTHON 
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Hľadanie najväčššieho spoločného deliteľa 

39 



40 

#  Alt+35 
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KONIEC 
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