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Poznámky k přednášce  
PROGRAMOVÁNÍ PRO FYZIKY (NOFY056) 
 
Cílem přednášky je připravit studenta pro modelování fyzikálních problémů pomocí počítačů. Snažíme se předložit 
postupy charakterizované jako imperativní, strukturované a procedurální programování tak, aby jejich užitím byl 
student schopen zapisovat algoritmy (recepty, posloupnost kroků vedoucích od vstupních dat k výstupním) ve 
vhodném programovacím jazyku. Algoritmy čerpáme především z kolekce numerických metod potřebných v oboru. 
Pozornost věnujeme i postprocesingu a vizualizaci získaných výsledků. 
 
Styly programování 
Programování má řadu podob. Imperativní programování lze charakterizovat sekvenčním vykonáváním instrukcí 
(termín spojovaný s hardwarem) neboli příkazů (termín užívaný v programovacích jazycích), jimiž se mění stav dat 
uložených v paměti. Na imperativní programování se časem nakladla omezení označovaná jako strukturované 
programování, spočívající v první řadě v sekvenčním užívání řídicích struktur (příkazových konstrukcí) se zřetelným 
vstupním a výstupním bodem; to má přispívat ke srozumitelnosti zdrojových textů programů pro oko 
programátora. Konstrukce strukturovaného programování se dají spočítat prsty jedné ruky (větvení, cykly, odskok 
s návratem), běžně jsou tolerované některé odchylky (více výstupních cest z konstrukce, ošetření chybových stavů, 
tzv. výjimek); těžko odpustitelné jsou však obecné příkazy skoku (špagetový kód). 
 
Dalšími paradigmaty (styly) programování jsou procedurální programování (PP) a objektově orientované 
programování (OOP). Procedurální styl zvýrazňuje akci s daty, kterou programátor vyjadřuje voláním procedury 
(odskokem s návratem); data v programu bývají organizována spíše jednoduše (pomocí datových struktur 
nazývaných pole a struktury neboli záznamy). Objektový styl se upíná k vytváření hierarchie tříd a objektů, 
vzájemně komunikujících posíláním zpráv; hlavní prací je zde příprava objektů zahrnujících jak data, tak metody 
(procedury) pro jejich zpracování. OOP přispívá ke zvládnutelnosti velkých projektů a je oblíbeno v informatické 
komunitě, PP jako starší paradigma je pro začátečníka patrně přístupnější a bývá často užíváno pro menší projekty 
nebo programujícími experty v jiných oblastech, např. ve fyzice.  
 
Do kontrastu k imperativnímu programování se klade deklarativní programování, kde důraz nespočívá na vyjádření 
algoritmů, ale konečného záměru. S deklarativním stylem se lze potkat v typografických systémech, dotazovacích 
jazycích, při paralelním nebo funkcionálním programování. Např. to upřednostňuje zápis programu jako obdoby 
matematické funkce, závislé pouze na svých parametrech a vracející návratovou hodnotu; do světa imperativních 
programovacích jazyků přesahuje funkcionální programování mj. rekurzivními funkcemi. Paralelní programování 
bývá v počítačové fyzice díky velikosti řešených problémů velmi aktuální; cílem je rozložit požadovanou práci 
i zpracovávaná data mezi více procesorů (jak mezi více hardwarových jader v rámci jednoho počítače, tak mezi více 
propojených počítačů), které pak práci provádějí souběžně v čase. Programátorovi zde pomáhají rozšíření 
(direktivy) programovacích jazyků pro vícevláknový běh a knihovny pro meziprocesovou komunikaci. 
 
Programovací jazyky 
Programovací jazyky běžně podporují více paradigmat, přičemž imperativní, strukturovaný a procedurální styl je 
minimem. Pro fyzikální aplikace se nejčastěji používají 
– klasické programovací jazyky: Fortran (od 1957), C (od 1968), C++ (od 1983) 
– skriptovací jazyky: Python, příkazový interpret Windows, shelly Unixu aj. 
– systémy pro numerické modelování: MATLAB, Octave, Mathematica apod., COMSOL, FEniCS apod. 
a ty si fyzik dále rozšiřuje o 
– knihovny pro numerické modelování: LAPACK a BLAS, mnoho algebraických řešičů, FFTW, IMSL, NAG aj. 
– paralelizační systémy a knihovny: OpenMP, MPI, nástroje pro GPU aj. 
– vizualizační software v 2D (gnuplot a mnoho jiných) a 3D (ParaView aj.) 
Uvedený software bývá v dosahu jak pro osobní počítače s operačními systémy Windows nebo Linux, tak 
v počítačových centrech (př. www.it4i.cz/software), a C a Fortran se užívají i k programování moderních 
výpočetních koprocesorů (Nvidia GPU, Intel Xeon Phi). Programy psané v klasických programovacích jazycích se 
před spuštěním překládají do strojového kódu pomocí překladačů, skriptovací programovací jazyky se obvykle 
překládají po částech až za chodu svými interprety. Programátor může psát program v programátorském editoru 
(Notepad2, Notepad++ aj.) a překládat voláním překladačů z příkazového řádku, nebo užívat k editaci, překladu 
i ladění integrované vývojové prostředí (Microsoft Visual Studio, NetBeans aj.). 
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Programovací jazyk Pascal nemá podporu hlavních numerických a paralelizačních knihoven a v numerickém 
modelování se užívá zřídka. Byl (1970) navržen pro výuku (strukturovaného) programování a drží svou pozici právě 
jako takový. Aktuálně je udržován ve volně dostupné podobě Free Pascalu s vývojovým prostředím Lazarus pro 
Windows/Linux/Mac aj. a také jako komerční Object Pascal s vývojovým prostředím (Borland, Embarcadero) Delphi 
pro Windows/Mac. 
 
Terminologie ve světě informatiky klokotá a snadno se stane, že tatáž slova znamenají různé věci nebo že různými 
slovy je nazýváno totéž; to bývá ještě prohloubeno při hledání českých ekvivalentů k anglickým originálům. Už jen 
v předchozím textu tak stojí termín struktura pro příkazovou konstrukci i pro specifický typ datové struktury; dalším 
příkladem může být, že při procedurálním programování v jazyce C se nevolají procedury, ale funkce, a nejde 
přitom o funkcionální programování. Navíc, ne každý text o programování je psán odpovědně a může (a to asi 
i tento text) svádět nevinné dívky a chlapce natolik, až se v jejich programech blbě orientuje; hovoříme pak o blbě 
orientovaném programování (BOP). 
 
První ukázky 
Předkládáme ukázky s výpočtem součtu aritmetické posloupnosti imperativně i deklarativně, strukturovaně 
i špagetově, procedurálně i objektově, a také paralelně, a to úmyslně v jazyce Opravdového programátora (google: 
Real Programmer), ve Fortranu. Pověsti o jeho zastaralosti jsou zjevně zastaralé. 
 
Matematická úloha 

 Sn =

nX
i=1

i 

 
Ukázka 1: Matematická optimalizace. Místo sumace o lineárním počtu operací, O(n), řešíme úlohu s konstantním 
počtem operací, O(1), co do výsledku ekvivalentní: Sn =

n(n+1)

2
 . Sekvenčně vykonávaný program získá příkazem 

vstupu vstupní data, přiřazovacím příkazem přiřadí výsledek výrazu na pravé straně do paměťové proměnné na 
levé straně a příkazem výstupu vypíše řešení úlohy. Celý program je zde tvořen jedinou programovou jednotkou, 
a ta je zakončena koncovým řádkem. V programu nešetříme komentáři. 

read *,n ! prikaz vstupu 
s=n*(n+1)/2 ! prirazovaci prikaz 
print *,n,s ! prikaz vystupu 
end 

 
Ukázka 2: Spaghetti code. Sčítáme řadu, tedy n-krát posuneme hodnotu indexu (řídicí proměnné) a n-krát přičteme 
aktuální člen řady k proměnné udržující součet. Místo příkazových konstrukcí jsou zde příkazy skoku na návěští, 
takže hlavně takhle už nikdy. 

read *,n 
i=0; s=0 
111 if (i>=n) goto 999 ! radek s navestim, podmineny prikaz, prikaz skoku 
i=i+1; s=s+i 
goto 111 
999 print *,n,s 
end 

 
Ukázka 3: Strukturované programování. Konstrukce pro cyklus s podmínkou a indexovaný cyklus (s řídicí 
proměnnou). Blok v cyklu do while se provádí tak dlouho, dokud je podmínka splněna. Indexovaný cyklus do koná 
totéž; prvotní nastavení indexu, jeho zvyšování o (zde jednotkový) krok a testování proti předepsané konečné (zde 
horní) mezi je skryto pod kapotou; indexovaný cyklus je tak o trochu víc deklarativní než cyklus s podmínkou. 

read *,n 
! cyklus s podminkou 
i=0 
s=0 
do while (i<n) 
   i=i+1 
   s=s+i 
end do 
print *,n,s 

! indexovany cyklus 
s=0 
do i=1,n 
   s=s+i 
end do 
print *,n,s 
 
end program 
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Ukázka 4: Procedurální programování. Některé programovací jazyky pracují s procedurami (podprogramy), jiné 
s funkcemi, některé s obojím. Pokud jazyk umí obojí, pak by se funkce měly podle jejich matematického vzoru 
užívat k umístění jejich návratové hodnoty na místo volání ve výrazu a jinak by neměly ovlivnit nic. Procedury toho 
mohou konat více, např. měnit hodnoty svých argumentů (parametrů). V obou případech jde o odskok s návratem 
za místo volání. 

read *,n 
call sum(n,s)  ! odskok do procedury, navratova hodnota se vraci jako argument 
print *,n,s 
print *,n,fsum(n) ! odskok do funkce, navratova hodnota se dosazuje na misto volani 
end program 
 
! procedura 
subroutine sum(n,s) 
s=0 
do i=1,n 
   s=s+i 
end do 
end subroutine 
 

! funkce 
function fsum(n) 
fsum=0 
do i=1,n 
   fsum=fsum+i 
end do 
end function 

Ukázka 5: Funkcionální programování. Jednak, s trochou štěstí, můžeme v programovacím jazyce nalézt funkci pro 
požadovanou akci a ani nemusíme vědět, jak taková černá skříňka výsledek získá. Jednak lze mnohé algoritmy 
vyjádřit i jinak, někdy pohodlněji, než konstrukcemi strukturovaného programování. Zde velíme počítat naši úlohu 
podle předpisu S0 = 0; n > 0 : Sn = n + Sn¡1 a necháváme na překladači, aby se s tím nějak utkal. 

read *,n 
! standardni funkce jazyka 
print *,n,sum([(i,i=1,n)]) 
 
! rekurzivni funkce 
print *,n,RecursiveSum(n) 
 
contains 
 

recursive function RecursiveSum(n) result (r) 
if (n>0) then 
   r=n+RecursiveSum(n-1) 
else 
   r=0 
endif 
end function 
end program 

Ukázka 6: Objektově orientované programování. Vytvoří se třída (objektový typ) obsahující data a metody pracující 
s těmito daty; zde třída obsahuje horní mez řady a funkci pro výpočet součtu řady. Budování tříd bývá pracné, ale 
často je to už někde hotové a programátor to svému programu jen zpřístupní. Dál je to vlastně celkem pohodlné: 
programátor vytvoří objekt (proměnnou), konstruktorem třídy ho inicializuje, aplikuje na něj patřičnou metodu 
a výsledek je na světě.   

module mCislo  ! modul 
type tCislo  ! popis tridy 
   integer n  ! data 
contains 
   procedure sum ! metody 
end type 
 
contains 
 
function sum(this) ! popis metody 
class(tCislo) this ! popis argumentu 
sum=0 
do i=1,this%n  ! k datum tridy 
   sum=sum+i 
end do 
end function 
end module 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
! hlavni program 
program p06 
use mCislo  ! pripojeni modulu 
type(tCislo) cislo ! popis objektu 
read *,n 
cislo=tCislo(n)  ! volani konstruktoru 
print *,n,cislo%sum() ! volani metody 
end program 
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Ukázka 7. Paralelní programování. Standardní (původně sekvenční) indexovaný cyklus je obložen direktivami 
systému OpenMP, které sdělují překladači, že se cyklus má rozdělit mezi několik softwarových vláken, o které se za 
běhu programu postará souběžně v čase několik hardwarových jader procesoru. Doplňkovou klauzulí se zajistí, aby 
se mezisoučty získané jednotlivými vlákny nakonec sečetly (redukovaly) do jediného výsledku. Direktivy OpenMP se 
řadí k deklarativnímu stylu; píšeme, co chceme, nepíšeme podrobně, jak. 

read *,n 
s=0 
!$OMP PARALLEL DO REDUCTION (+:s) 
do i=1,n 
   s=s+i 
end do 
!$OMP END PARALLEL DO 
print *,n,s 
end program 

 
Na webu přednášky jsou ke stažení tyto ukázky nejen ve Fortranu, ale i v C/C++, Pascalu, Pythonu, 
MATLAB/Octave a příkazových interpretech Windows a Linuxu, pokud je v nich lze zapsat. Můžeme tak pozorovat, 
jak se konstrukce strukturovaného programování ve všech jazycích podobají; jak se v daném jazyce může prolínat 
více programovacích stylů; jak je třeba se rozmáchnout při psaní i malého objektového programu oproti 
procedurálnímu ekvivalentu; jak se OpenMP paralelizace zakousne do indexovaného cyklu nejen ve Fortranu, ale 
i v C. Stojí také za časnou zmínku, že klasické jazyky nutí programátora uvádět seznam používaných proměnných 
(Fortran tak lze také nastavit), zatímco skriptovací jazyky (včetně Octave) to obvykle nežádají. 
 
Software 
Pascal 
– Free Pascal a Lazarus, www.freepascal.org, www.lazarus.freepascal.org 
– Delphi, www.slunecnice.cz/sw/delphi, artax.karlin.mff.cuni.cz/~konim5am/vyuka/nprg030/delphi.html 
– (neudržovaný) GNU Pascal, www.gnu-pascal.de 
C, Fortran (volně dostupné překladače) 
– GNU C/C++/Fortran, gcc.gnu.org, gcc.gnu.org/fortran, www.equation.com/servlet/equation.cmd?fa=fortran 
– vývojové prostředí NetBeans pro GNU překladače, netbeans.org 
– Microsoft Visual Studio Express, www.microsoft.com/express 
C, Fortran (komerční překladače) 
– Intel Composer XE, software.intel.com/en-us/articles/intel-composer-xe 
– Portland Group Fortran/C/C++, www.pgroup.com 
Skriptovací jazyky, numerické modelování, knihovny 
– Python, www.python.org, store.enthought.com 
– MATLAB a Octave, www.mathworks.com, www.gnu.org/software/octave 
– LAPACK, www.netlib.org/lapack 
– OpenMP a MPI, openmp.org, www.mpi-forum.org 
Vizualizace 
– gnuplot, www.gnuplot.info 
– ParaView, www.paraview.org 
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