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Překladače 
Pascal: Borland Delphi 6/7/2005 Personal Edition (pro Windows), 
  http://www.borland.com/products/downloads/download_delphi.html 

Turbo (Borland) Pascal 7.0, patch t7tplfix.zip (pro MS-DOS/Windows, doprodán) 
Free Pascal (pro Windows, volný) 
 http://www.freepascal.org 
pp (v Unixu) 

Fortran: g95 (Fortran 95, volný pro Windows i Unix),  http://g95.org 
Intel Fortran Compiler (Fortran 95, pro Linux volný), 

http://www.intel.com/cd/software/products/asmo-na/eng/compilers/flin/index.htm 
Microsoft Fortran Powerstation 4.0 (Fortran 90, pro Windows, doprodán) 

 Open Watcom (Fortran 77, pro Windows, volný) 
  http://www.openwatcom.org/ftp 
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Podoby programování 
– vědeckotechnické výpočty, databáze, vizualizace, web, ... 
– vyšší programovací jazyky (C, Fortran, Pascal; Algol, Cobol, ...),  

skriptovací jazyky (interpret v MS Windows, shelly v Unixu, Perl, Python, ...), 
interaktivní systémy (Matlab, Mathematica, ...), 
... 

– historie: strojový kód, assembler, Fortran (~1957; 66, 77, 90, 95, 2003), C (~1968; C++, C#),  
Pascal (~1971; Object Pascal), ... 

– http://cs.wikipedia.org/wiki/Programov%C3%A1n%C3%AD 
 
Strukturované programování 
(Dahl, Dijkstra a Hoare, 1972) 
a) preference návrhu shora dolů (dekompozice) 
b) modularita a stavebnicovost programu (programové jednotky, vnořované bloky, moduly) 
c) užívání vhodných datových (proměnné, pole, záznamy) a řídicích (sekvence, větvení, cykly) struktur 
d) formální úprava programu (mnemotechnické identifikátory, grafická úprava výpisu, komentáře) 
 
ad a)  
Fáze řešení úlohy: návrh, realizace, ladění 
snižování úrovní abstrakce, dekompozice, iterace 
ad b) 
stavba programu:  
– samostatné programové jednotky (separátní překlad, knihovny) 
– vnořované bloky (lokalita dat i operací) 
– moduly (hlavička s rozhraním, oddělené tělo s implementací) 

vlastnosti: samostatnost, univerzálnost, definované (co nejmenší) rozhraní, jeden i/o bod, reentrantnost 
ad c) 
řídicí struktury: sekvence, větvení do 2 cest, větvení do více cest, cyklus s řídicí proměnnou, cyklus s podmínkou, 
 skoky v cyklu (na konec cyklu a za konec cyklu), Pascal: příkaz wi(r)th 
(jednoduché příkazy: prázdný, přiřazení, volání procedury, skok) 
datové struktury:  
standardní typy = integer pro celá, real pro racionální čísla, boolean pro logické hodnoty, char/string pro znaky 
ordinální typy = integer, interval a výčet (boolean, char a uživatelské výčty) 
složené typy = pole, záznam aj. (množina, soubor, procedura, objekt) 
ukazatele 
ad d) 
mnemotechnické identifikátory, grafická úprava výpisu, komentáře 
 
Algoritmus 
etymologie: Peršan Muhammad al-Khwārizmī (autor knihy Kitāb al-jabr wa’l-muqābala) 
~ recept, metoda, technika, procedura, rutina 
vlastnosti: konečnost (rozumná konečnost) 

proveditelnost, jednoznačnost (programovací jazyky, programy) 
vstup (0+) a výstup (1+) 

ale i jiné:  časová a paměťová složitost, adaptibilita, jednoduchost, elegance 
 
Euklidův algoritmus 
nalezení největšího společného dělitele dvou kladných celých čísel 

Input:  m, n positive integer 
E0 (příprava): if m<n then swap(m,n) 
E1 (dělení): r := zbytek po dělení m/n 
E2 (test nuly): if r=0 then Output 
E3 (redukce): m := n; n := r; goto E1 
Output:  write(n) 



http://geo.mff.cuni.cz/~lh/OFY056 
 

Analýza složitosti algoritmu 
obvykle závislost na velikosti vstupních dat (nikoliv na konkrétních hodnotách jako v Euklidovi) 
čas: jednotkou nikoliv sekundy, ale počty elementárních operací 
paměť: jednotkou (mega)byty nebo počty proměnných 
odhad složitosti v nejhorším vs. v průměrném případě 
asymptotická složitost: O(log N), O(N), O(N log N), O(N2), O(N3), O(2N), O(N!) aj. 

– polynomiální, logaritmická, exponenciální 
– někdy podstatná i multiplikativní konstanta 

příklady  časové složitosti: 
O(log N) hledání půlením v setříděném seznamu 
O(N)  řešení soustavy lineárních rovnic s třídiagonální maticí 
O(N log N) rychlá Fourierova transformace, třídění metodou Quicksort 
O(N2)  bublinkové třídění 
O(N3)  násobení matic, přímé řešení soustavy lineárních rovnic s plnou maticí 
O(N!)  výpočet determinantu násobením řádku se subdeterminanty 
 
Odhad průměrné složitosti Euklidova algoritmu 
pro dané n spočíst počet kroků E1 pro všechna m = 1, 2, ..., n a položit Tn rovno jejich průměru 
prý Tn ~ 12 ln 2 / pi2 x ln n   pro velká n 
 


