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STANDARDNÍ DATOVÉ TYPY 
 
Datový typ charakterizuje vlastnosti proměnných, konstant a dalších veličin. Několik datových typů reprezentujících 
celá čísla a reálná čísla je standardizováno a v soudobém hardwaru zakódováno, a je proto standardně 
zpřístupněno v programovacích jazycích. Pro pohodlí programátora jazyky poskytují i různá, rovněž standardní, 
rozšíření nebo omezení těchto typů (komplexní, logické a znakové typy). 
 
Celočíselné typy (integer) 
Jsou vhodné pro reprezentaci matematicky celočíselných hodnot a zpravidla nutné pro indexy cyklů a prvků polí. 
V paměti mívají vyčleněnou velikost obvykle 4 byty (32 bitů) a dovolují tak udržet celkem 232 různých celočíselných 
hodnot; jazyky běžně nabízejí i jiné velikosti (1, 2 a 8 B). Bývá volitelné, zda rozsah hodnot pokrývá přirozená čísla 
(neznaménkový integer) nebo čísla po obou stranách nuly (znaménkový integer). Velikost v paměti implikuje 
rozsah dostupných hodnot v desítkové soustavě: 1bytový (8bitový) znaménkový typ zahrnuje 28 = 256 různých 
hodnot -27..27-1 čili -128..127, 2bytový typ snese -215..+215-1 čili -32768..32767 a 4bytový typ -231..+231-1 čili něco 
přes ±2 miliardy. 
Názvy celočíselných typů. Pascal rozumí znaménkovým typům: shortint (1 B), smallint (2 B), integer (implicitní 
volba, tzv. default, 4 B, totéž co longint) a int64 (8 B), i neznaménkovým typům: byte (1 B), word (2 B), longword 
(4 B). Celočíselné typy v C se deklarují pomocí slov [signed] char, [signed] short [int], [signed] int, [signed] long 
[int], unsigned [int] aj., znaménkové typy ve Fortranu pomocí integer, integer(4), integer(8) aj. Octave preferuje 
8bytový reálný typ a s nadhledem dovoluje jeho použití i při indexování: příkaz n=2 vytvoří a inicializuje reálnou 
proměnnou a zápisy prvku pole a(2), a(2.), a(n) jsou pak všechny rovnocenné; k mání jsou ovšem i „čisté“ typy 
int32, int64, uint32 ad. Python má znaménkový typ int (4 nebo 8 B) a navíc paměťově neomezený typ long 
s celočíselnou aritmetikou libovolné přesnosti; např. pro 21000 lze prostě napsat 2**1000. 
Celočíselné literály. 0, 1, -2, +3 apod. Default velikost bývá 4 B, v 64bitových systémech často 8 B. C vyznačí long 
literál jako 1L, Fortran svů integer(8) jako 1_8, Octave nemá int literály, jen konverzní funkce, int32(1), 
a v Pythonu je long jednička 1L. Jazyky umožňují zápis literálů i v šestnáctkové a dalších soustavách: 
(Pascal)  write(15,%1111,&17,$f);  // výpis: 4x 15 
(C)  printf("%d %d %d %d",15,0b1111,017,0xf); (Fortran) print *,15,b'1111',o'17',z'f' // boz literály 
(Python) 15,0b1111,0o17,0xf, int('15',10),int('1111',2),int('17',8),int('f',16) // literály a konverzní funkce 
Integer přetečení. Výsledek mimo pokryté celočíselné hodnoty běžícímu programu často nevadí (nevyvolá výjimku), 
i když výsledek je chybný. Následující ukázky se pohybují na horní hranici typu, tedy 231-1, resp. 263-1. 
(Pascal)  var n : integer; n:=high(integer); write(n,n+1)  // 2147483647 a -2147483648 čili low(integer) 
(C s limits.h) int n; n=INT_MAX; printf("%d %d",n,n+1);  // výpis jako výše 
(Fortran) integer n; n=huge(0); print *,n,n+1   // výpis jako výše 
(Octave) 2**31, int32(2**31), int32(2**1000)   // vypíše reálné číslo a 2krát liché číslo 231-1 
(Python 64bit) n=2**62; n-1+n, n+n-1, n+n    // vypíše 1krát int a 2krát long (s příponou L) 
Uzavřenost. Jazyky poskytují celočíselné dělení (podíl po odřezání neceločíselného zbytku) a celočíselná aritmetika 
je tak uzavřená, výsledky operací s celočíselnými operandy jsou celočíselné. 
Interní reprezentace. Uložení celých čísel v paměti připomíná zápis v dvojkové soustavě, např. 0101 = 22+20 = 5. 
Bity fk o hodnotách 0 nebo 1 se pro p-bitový neznaménkový integer interpretují podle vzorce 

Pp
k=1 fk ¢ 2

k¡1 a pro 
p-bitový znaménkový integer při fp = 0 jako nezáporná čísla 

Pp¡1
k=1 fk ¢ 2

k¡1 a při fp = 1 jako záporná čísla 
¡2p¡1 +

Pp¡1
k=1 fk ¢ 2

k¡1: V příkladu výše jsou číslice fk ukládány po řadě zprava doleva. 
 
Reálné typy (real, floating point) 
Jsou vhodné k aproximaci reálných čísel. Jejich podobu ukotvila norma IEEE 754, v procesorech respektovaná. 
Popisuje čísla v semilogaritmickém tvaru o dvojkovém základu s ¢M ¢ 2E; kde znaménko s = §1; mantisa 
M = 1

2
+

Pp
k=2 fk ¢ 2

¡k a E je celočíselný exponent v mezích hEmin; Emaxi; bity fk nabývají hodnot 0 nebo 1, f1 je 
vždy 1 a je 1

2
· M < 1: Reprezentovaná čísla mají omezenou přesnost mantisy a omezený rozsah exponentu, 

zachycují tedy jen některá reálná, přesněji racionální čísla, a někdy se jim raději než reálná říká „floating point“, 
čísla s plovoucí (binární) tečkou. Norma definuje několik formátů (přesností), daných celkovým počtem bitů čísla, 
počtem p bitů mantisy a rozsahem exponentů. Procesory nejčastěji implementují přesnost jednoduchou (4bytovou) 
a dvojitou (8bytovou) a zatím zřídka čtyřnásobnou (16bytovou), někdy je dostupná i dvojitá rozšířená (10bytová) 
přesnost. Stojí za zvýraznění, že v reálných typech lze ukládat přesně zlomky (a součty zlomků) s mocninami dvou 
ve jmenovateli, např. 1/2, 3/4, nikoliv však např. 1/10.  
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Názvy reálných typů. V Pascalu je zvykem mít typy single (4 B) a double (8 B) pro jednoduchou a dvojitou přesnost 
a extended (10 B) pro rozšířenou přesnost; obecný real se ztotožňuje s 8bytovým double. C zavádí typy float, 
double a long double pro 4B, 8B a 16B přesnost, Fortran real(4), real(8) a real(16) pro totéž. Octave má typy 
single a double a Python jen float pro 8bytovou přesnost.  
Reálné literály. Obsahují desetinnou tečku nebo v semilogaritmickém tvaru o desítkovém základu symbol 
exponentu: 0., 1.1, -0.2, 1e0, +1.e+0, 3.14e0, 6.67e-11 (pro 6:67 ¢ 10¡11). V Pascalu je jejich default přesnost 
10 B, v C, Octave a Pythonu 8 B, ve Fortranu 4 B. V C mají float literály příponu f a long double L, Fortran používá 
podtržítka: 1._8, 1._16, Octave je bez single literálů, lze jen single(1). 
(Pascal)  writeln(1.,12345678901234567890.0); // 10bytové literály; pozor: lze psát 1., nelze (1.), lze (1.0) 
(C)  printf("%f %f %f %f %Lf %Lf",1.,1e0, 1.f,1e0f, 1.L,1e0L); // 2x 8bytová, 4bytová a 16bytová 1. 
(Fortran) print *,1.,1._4,1e0,1e0_4,real(1,4), 1d0,1._8,1e0_8,real(1,8) // 5x 4bytová 1., 4x 8bytová 1. 
(Octave) 1,1.,1e0,double(1), single(1)  // 4x 8bytová 1., 1x 4bytová 1. 
(Python) 1.; 1e0; float(1)    // 3x 8bytová 1. 
Meze reálných typů. Přesnost mantisy a rozsah exponentu jsou definovány v dvojkové soustavě, člověk je pozoruje 
v desítkové soustavě: 
   celkem  mantisa      exponent 
precision  bytů bitů p bitů relativní přesnost platných míst dvojkově desítkově  
single   4 32 24 2¡24 ¼ 6 ¢ 10¡8    7,22           -125..128            -45..38 
double   8 64 53 2¡53 ¼ 1 ¢ 10¡16 15,95           -1021..1024       -324..308 
double extended 10 80 64 2¡64 ¼ 5 ¢ 10¡20 19,27           -16381…16384 -4951..4932 
quadruple  16 128 113 2¡113 ¼ 1 ¢ 10¡34 34,02           -16381…16384 -4951..4932 
Relativní přesnost (též počítačové epsilon) chápeme jako nejmenší číslo, jehož přičtením či odečtením lze změnit 
jedničku, a při p-bitové mantise se rovná 2¡p. Počtem platných míst v desítkové soustavě pak myslíme hodnotu 
P = p log10 2 plynoucí ze vztahu 10¡P = 2¡p: Největší single hodnota je 

P24
k=1(

1
2
)k ¢ 2128, přibližně 3.4e38, a pro 

double 
P53

k=1(
1
2
)k ¢ 21024 ~ 1.8e308, nejmenší řádnou kladnou hodnotou je single 1

2
¢ 2¡125 ~ 1.2e-38 a double  

1
2
¢ 2¡1021 ~ 2.2e-308. Lze pracovat i s čísly s menší než řádnou kladnou hodnotou, tj. s f1 = 0: Nejmenším 

kladným z nich je v single přesnosti (1
2
)24 ¢ 2¡125 ~ 1.4e-45, v double (1

2
)53 ¢ 2¡1021 ~ 4.9e-324. 

Běžně se počítá v 8bytové přesnosti s 16místnou mantisou, přičemž procesory mohou interně vyčíslovat ve vyšší 
přesnosti (proto má mantisa 10bytového typu právě 64 bitů). 16bytová přesnost s 34místnou mantisou se užívá jen 
výjimečně, bývá softwarově emulovaná a velmi pomalá, pokud je vůbec překladačem nabízena. V Pascalu se 
výsledky udržují v  10bytové přesnosti s 20místnou mantisou. S rozmyslem se musí zacházet se 4bytovou přesností 
o 7místné mantise, která může snadno narazit: tři pokusy o výpis 8ciferné hodnoty, (C) printf("%f\n",16777217.f); 
(Fortran) print *,16777217., (Octave) single(16777217), vedou k výpisu hodnoty 16777216.0. To také 
dokumentuje, že existují 4bytová integer čísla, která nelze přenést do 4bytového reálného typu přesně (sekvence 
x=n; n=x může při single x a integer n změnit hodnotu n); 8bytový reálný typ už pojme všechna 4bytová celá čísla 
bez ztráty platných míst. 
Přetečení, podtečení a uzavřenost. Rozsah exponentů uvedený v tabulce (vždy mocnina 2 minus 2) napovídá, že 
2 hodnoty exponentu jsou rezervovány pro speciální hodnoty. Patří k nim dvě znaménková nekonečna (+Inf, –Inf) 
pro čísla s příliš velkou absolutní hodnotou, dvě znaménkové nuly, subnormální čísla neboli nenulová čísla s f1 = 0 
a tzv. nečísla (NaN, Not-a-Number), kterými se nahrazují matematicky nedefinované výsledky, např. 0./0., sqrt(-1.) 
apod. Výsledky operací s reálnými operandy tak mohou zůstat v oboru reálného typu, reálná aritmetika je 
uzavřená. Na závěr paradox: „celých čísel je více než reálných čísel“, přesněji celočíselný datový typ reprezentuje 
více různých číselných hodnot než reálný typ o témže počtu bytů, už jen kvůli existenci dvojice reálných nul, hlavně 
však nečísel. 
 
Komplexní typy (complex) 
Jsou vhodné k aproximaci komplexních čísel. Interně jsou reprezentovány dvěma čísly reálného typu pro reálnou 
a imaginární část. Ve standardním Pascalu komplexní typ není, ve Free Pascalu ho přináší modul ucomplex. 
C získalo komplexní aritmetiku normou C99, Fortran ji má od kolébky, Octave a Python také. 
Př. Odmocnina z -1. Jazyky preferují udržování výsledků matematických funkcí s reálnými argumenty v reálném 
oboru; výpočet 

p
¡1 voláním funkce sqrt(-1) tak zpravidla vede k NaN (Octave je výjimkou). Pro počty 

v komplexním oboru bývá třeba používat funkce se specifickým názvem. 
(Pascal)  uses ucomplex; var c : complex; c:=cinit(-1,0); c:=csqrt(c); write(cstr(c),' ** 2 = ',cstr(c**2,6,2)); 
(C s complex.h) double complex c; c=-1+0*I; c=-1; c=csqrt(c); printf("I*I = %f+%fI",creal(c*c),cimag(c*c)); 
(Fortran) complex c; c=(-1,0); c=cmplx(-1,0); c=-1; c=sqrt(c); print *,(0,1),' ** 2 = ',c**2 
(Octave) c=-1+0i; c=complex(-1); c=-1; c=sqrt(c); [num2str(1i) ' ^ 2 = ' num2str(c^2)] 
(Python) import cmath; c=-1+0j; c=complex(-1); c=-1; c=cmath.sqrt(c); print(1j,' ** 2 = ',c**2) 
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Logické typy (boolean, logical) 
Jsou vhodné pro reprezentaci logických hodnot pravda/nepravda. Ty se nejčastěji objevují při rozhodování 
v podmíněných příkazech jako výsledky relačních výrazů. V Pascalu se logický typ nazývá boolean (literály: true, 
false), v C je zvykem reprezentovat ho číselnými hodnotami (0 pro false, nenula pro true), od C99 lze užít typ bool 
(literály: true, false), Fortran má typ logical (.true., .false.), Octave logical (true, false) a Python bool (True, False). 
Octave a Python rozumí po vzoru C i číselným hodnotám. 
Př. Větvení podle podmínky. Opakujeme podmíněný příkaz if, zde s jedinou větví, a podmíněný výraz, pokud 
v jazyce existuje. 
(Pascal)  var b : boolean; b:=true; if b then write(b);     // výpis TRUE 
(C)  int b; b=1; if (b) printf("%d ",b); printf("%s",b ? "true" : "false");  // výpis 1 true 
(C s stdbool.h) bool b; b=true; if (b) printf("%d ",b); printf("%s",b ? "true" : "false");  // výpis 1 true 
(Fortran) logical b; b=.true.; if (b) print *,b; print *,merge('true ','false',b)  // výpis T true  
(Octave) b=true; if b, b, end; b=1; if b, b, end      // výpis 1 1 
(Python) b=True || if b: print(b) || b=1 || print('true' if b else 'false')   // výpis True true 
 
Znakové typy (char, character) 
Jsou určeny pro reprezentaci znaků, v programovacích jazycích obvykle 1bytových (v kódování podle tabulky 
ASCII), občas i 2bytových (kódování UTF-8, Unicode). 1bytové kódování umožňuje reprezentovat 256 znaků, 
z nichž pevně daná první polovina (tzv. 7bitové ASCII kódy 0..127) zahrnuje 10 číslic, 2krát 26 znaků pro velká a 
malá písmena bez diakritiky a několik desítek dalších symbolů (mezera, !, '', # atd., nikoliv však např. ≠, ≤, ≥); 
druhá polovina tabulky se znaky národních abeced je přepínatelná. Dá se zapamatovat několik ASCII kódů a 
v příhodné okamžiky jich využít: souvisle řazené číslice začínají na kódu 32*3/2 (např. jednička na 48+1), velká 
písmena na 32*2+1 a malá písmena na 32*3+1. Ve Windows přežívá starodávný postup pro zadávání znaků 
pomocí jejich ASCII kódů: podržet klávesu Alt, na numerické klávesnici (klávesy vpravo, ne nahoře) zadat kód a 
uvolnit Alt (např. Alt+64 pro @, Alt+92 pro \). 
Znakový typ v Pascalu je char, v C rovněž, ale jde o 1bytový celočíselný typ (pro ASCII kód znaku), Fortran má 
character, Octave char a Python str. Znakové literály se uzavírají mezi apostrofy, př. 'a', někdy jsou povoleny i 
uvozovky, "a"; literál obsahující apostrof se píše někde zdvojeně, '''', jinde pomocí tzv. escape sekvence, '\''. Ke 
znakovým literálům lze řadit i prázdný řetězec ''. Jméno char či chr typicky nese i konverzní funkce ASCII kódu na 
příslušný znak. 
Př. ASCII tabulka. Třířádkový výpis klíčové části tabulky se znaky s kódy 33-64, 65-96, 97-128 (128 je bonus). 

!"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`   abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~⌂Ç 
(Pascal)  var r,c : integer; for r:=1 to 3 do begin for c:=1 to 32 do write(char(r*32+c)); writeln end; 
(C)  int r,c; for (r=1; r<=3; r++) { for (c=1; c<=32; c++) { printf("%c",r*32+c); } printf("\n"); } 
(Fortran) integer r,c; do r=1,3; do c=1,32; print '(a$)',char(r*32+c); enddo; print *; enddo 
(Octave) for row=1:3, disp([char((1:32)+row*32)]); end 
(Python) for row in range(1,4): || __for col in range(1,33): || ____print(chr(row*32+col)), || __print 
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VÝRAZY 
výrazy = operandy prokládané operátory, vyhodnocované podle priority operátorů 
 
Operátory podle typu operandů a výsledku 
– aritmetické operátory (+, –, *, /, div, mod)  pro aritmetické operandy (integer, real) s aritmetickým výsledkem 
– řetězcové operátory (+)   pro řetězcové operandy (char, string) s řetězcovým výsledkem 
– relační operátory (=, <>, >, >=, <, <=; in) pro jakékoliv (kompatibilní) operandy s boolean výsledkem 
– logické operátory (not, and, or, xor)  pro boolean operandy s boolean výsledkem 
– bitové operátory (not, and, or, xor, shl, shr) pro integer operandy s integer výsledkem 
– množinové (+, *, –)    pro množinové operandy s výsledkem typu množina 
– adresní (@, ^)    pro operand jednoduchou proměnnou (@), resp. ukazatel (^) 
 
Operátory podle počtu operandů 
– unární: not, +, –, @, ^; jinde i ~, ! zpředu, ! zezadu, ... 
– binární: +, –, *, /, div, mod, and, or, xor, 6 relačních + in;  

jinde (C, gnuplot:) %, ==, !=, &, ^, |, &&, ||, (Fortran:) **, //, ==, /=, .eq., .ne. aj. 
– ternární: jinde (C, gnuplot:) ?: 
 
Výrazy podle priority operátorů (řazeno od nejvyšší priority, pro Pascal) 
   OPERANDY   OPERÁTORY       
prvotní výrazy (faktory) = konstanty, identifikátory, zápisy funkce, not faktory, výrazy v závorkách aj.   
členy (termy)      = prvotní výrazy       a multiplikativní operátory (*, /, div, mod, and, shl, shr) 
jednoduchý výraz   = + – členy       a aditivní operátory (+, –, or, xor) 
výraz        = jednoduché výrazy       a relační operátory (=, <>, >, >=, <, <=)   
V C a Fortranu mají relační operátory (==) vyšší prioritu než logické operátory (&&, ||, .and., .or.). 
 
Příklad: gnuplot 
– operátory po vzoru C a Fortranu 
– print  1+1, 2*2, 3**3, 1/2, 2%3, 0!, 2!, 4!,    !0, 0<1, 0!=1, !0==1, !0=1 
  => 2      4      27     0     2      1.0 2.0 24.0 1   1      1       1          chyba 
– ternární podmíněný operátor (C, gnuplot: integer 0 ~ boolean false, ostatní integer ~ boolean true) 
 i=1;  print i–1?2+2:3*3;  i=2;  print i–1?2+2:3*3 => 9  4 
 
Aritmetické operátory +, –, * 
př.:  –(–1)    => 1  2 unární aritmetické operátory 

0+1    => 1  1 binární aritmetický operátor, integer operandy 
0.0+1, 0+1e0, 0.0+1.e0 => 1.0  alespoň jeden real operand 

Typové konverze: pro aritmetické operátory (OP) +, –, * platí 
integer OP integer => integer výsledek  
real OP integer, integer OP real, real OP real => konverze operandu na real => real výsledek 

Priorita multiplikativních operátorů vyšší než aditivních, při stejné prioritě vyhodnocování zleva doprava 
1+2+3+4 => (((1+2)+3)+4  => 10 
1+2*3+4 => (1+(2*3))+4  => 11 

Platnost aritmetických zákonů pro +, * 
 největší hodnota pro double = 1.797693134862320e+308 
 počítačové epsilon pro double = 2.220446049250313e–016 
– komutativní z.: 0+1.0  je totéž co  1.0+0 
  High(Integer)+1 je totéž co 1+High(Integer) 
  0*1.0  je totéž co 1.0*0 

1e200*1e300 je totéž co 1e300*1e200 komutativní zákon platí 
– asociativní z.: (1e300*1e300)*1e–300  => +Inf (v přesnosti double; Delphi vyčísluje v extended) 

1e300*(1e300*1e–300)  => 1e300 
 (–1.0+1.0)+1e–16  => 1e–16  
–1.0+(1.0+1e–16)  => 0.0 (pokud se vyčíslí v přesnosti double) 

tedy v real výrazech kvůli omezenému rozsahu, omezené přesnosti a zaokrouhlování často  
asociativní zákon neplatí 
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– nulový prvek: 
 0+i(nteger)  => i,  i+(–i) => 0  integer nula existuje    (–0 je bitově totéž) 

0.0+r(eal) => r,  r+(–r) => 0.0  real nulový prvek existuje (ale: –0.0 existuje také) 
– jednotkový prvek: 
 1.0*r(eal) => r,  ale nemusí existovat  s tak, že r*s => 1.0 (přesně) 
 
Aritmetické operátory dělení 
Reálné dělení (v Pascalu /) vrací pro všechny kombinace integer a real operandů vždy real výsledek. 
Celočíselné dělení (v Pascalu div, v C i Fortranu /) si žádá operandy integer a vrací integer výsledek,  
podobně celočíselný zbytek po dělení (v Pascalu mod). 
Pascal, reálné dělení:   1/3, 1.0/3.0  => 0.3333333.... 

1/3+1/3+1/3  => 1.0 
1.0 div 3.0  => operator not applicable 

Fortran, C, integer dělení: 1/3+1/3+1/3  => 0    
1./3+1/3+1/3  => 0.3333333 
1./3+1/3.+1./3. => 1. 
1/4*4    => 0 
1/4*4.   => 0. 
1./4*4   => 1. 

I vyčíslení mocniny se záporným exponentem může vést k celočíselnému dělení: 
Fortran: 10**(–1) => 1/(10**1)  => 0 
  10.**(–1) => 1/(10.**1)  => 0.1 
Zbytek po dělení 
Pascal:  5 mod 3  => 2  operátor mod 
Fortran: mod(5,3)  => 2  standardní funkce mod 
C:  5%3   => 2  operátor % 
 
Př.:  Levý nebo pravý sloupec? 
Pascal:  V:=4/3*pi*r*r*r nebo  V:=r*r*r*4/3*pi 
Fortran: V=4/3*pi*r**3  nebo  V=r**3*4/3*pi 
 
Operátor umocnění ** (Fortran, gnuplot) 
vyhodnocování zprava doleva 
  2**3**2  =>  2**(3**2) => 512 
umocnění má vyšší prioritu než unární +– 

–2**2   => –4 
(–2)**2   => 4 

Pascal: funkce power(base,exponent) z modulu Math, C: funkce pow. 
 
Přetížení operátoru + 
Pro řetězce: ’0’+’1’    => ’01’ 

’0.0’+’1.e0’   => ’0.01.e0’ 
’2’–’1’    => operator not applicable 

Pro množiny: [1,2] + [2,3]   => [1,2,3] 
[1,2] * [2,3]   => [2] 
[1,2,3] – [2]   => [1,3] 

 
Logické (booleovské) operátory not, and, or, xor 
Definiční tabulka booleovské algebry 
operátory...  výsledky... 
a b  not a  a and b  a or b  a xor b  not a or b (=>)   
false  false  true  false  false  false  true 
false true  – “ –  false  true  true  true 
true false  false  false  true  true  false 
true true  – “ –  true  true  false  true    
Platí též pro bitové 0/1 na místě false/true. 
C: !, &&, ||, Fortran: .not., .and., .or. 
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Zkrácené vyhodnocování logických výrazů {$B–}:  
ve výrazech   false and X => false  

true or X  => true 
se X nevyhodnocuje, při úplném vyhodnocování {$B+} se v těchto výrazech X vyhodnocuje. 
{$B–} (1>0) or (1/0>0) => true 
{$B+} (1>0) or (1/0>0) => ??? 
{$B–} if (a>0 and ln(a)>=0) then příkaz; => vykoná příkaz pro a>=1, jinak nic 
{$B+} if (a>0 and ln(a)>=0) then příkaz; => vykoná příkaz pro a>=1, nic pro 0>a>1, padne pro a<=0 
{$B–} if (true or výraz_s_voláním_funkce) then;  => funkce nebude volána 
{$B+} if (true or výraz_s_voláním_funkce) then;  => funkce bude volána 
 tj. volat při {$B–} funkce zleva od jednodušších po složitější 
 
Bitové operátory 
Pro logické operace prováděné na jednotlivých bitech. Definiční tabulka jako u logických operátorů. 
negace  not: not 0 => –1, not 1 => –2, not –1 => 0 
   neboť bitově not 0000 => bitově 1111 => signed –1, unsigned 2**32–1 
součin  and: 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4 
součet  or: 1 or  2, 1 or  3, 1 or  4 
exkluzivní součet xor: 1 xor 2, 1 xor 3, 1 xor 4 
posun doleva shl: 0 shl 1, 1 shl 1, 2 shl 1, 3 shl 1, 4 shl 1 
posun doprava shr: 0 shr 1, 1 shr 1, 2 shr 1, 3 shr 1, 4 shr 1 
C: !, &, |, ^, >>, <<, ~, gnuplot: ! (!0 => 1), &, |, ^. 
Fortran: funkce not (not(0) => -1), iand, ior, ieor, ishft, ishftc. 
 
Relační operátory 
– aritmetické operandy (lze porovnávat integer s real) 
 0=1, 1.0<>2.0, 2>3.0, 3e0<=4, 0.0<>–0.0 => false, true, false, true, false 
– řetězcové operandy (porovnání ve smyslu ASCII kódů) 
 ASCII kódy: mezera 32, ’0’ 48, ’@’ 64, ’A’ 65, ’Z’ 90, ’\’ 92, ’a’ 97, ’z’ 122 
 ’A’=’A’, ’A’<’B’, ’A’<’a’, ’A’<’A ’, ’99’<’A’  => true, true, true, true, true 
– množinové operandy  

je podmnožinou? [0]<=[1,2]+[2,3] => false 
[1]<=[1,3,2]–[2,3] => true 

je prvkem?  0 in [1,2,3]  => false 
1 in [1,2,3]  => true 

V Pascalu mají relace nižší prioritu než logické operátory: 
 1<2 and 3<4  =>  1<(2 and 3)<4  =>  1<2<4  =>  true < 4  =>  incompatible types 
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JEDNODUCHÉ DATOVÉ TYPY 
 
Vedle standardních datových typů (Pascal: integer, real, boolean, char) jsou k dispozici ještě další jednoduché 
datové typy a také strukturované typy složené z veličin již známých typů. K jednoduchým typům se řadí výčty 
(dostupné i v C a Fortranu) a intervaly, strukturovanými typy jsou především pole složená z prvků téhož 
typu, záznamy/struktury složené z položek obecně různých typů a množiny. Pole a záznamy (i výčty) se naleznou 
i v C a Fortranu a zdatnost v zacházení s nimi je nevyhnutelná (pole jsou běžná např. k popisu fyzikálních polí, 
zobecněné záznamy jsou klíčovým typem objektově orientovaného programování). Strukturovaným typem jsou 
rovněž řetězce neboli pole znaků. Pascal a C považují za strukturovaný typ i soubory, ve Fortranu se při práci se 
soubory užívá jiná terminologie. 
 
Ordinální typy 
Termín používaný v Pascalu pro typy, jimiž reprezentované hodnoty lze (rozumně) očíslovat pořadovým, tj. 
ordinálním číslem; to tvoří vazbu ordinálního typu na typ integer. Jde tedy o celočíselné typy (Int64 s omezeními), 
boolean, char, výčty a intervaly, nejde o typy reálné. Funkce Ord(X) zjistí ordinální číslo výrazu X ordinálního typu, 
funkce Succ(X), resp. Pred(X) vracejí hodnotu následující po, resp. předcházející výrazu X a procedury Inc(X,n) 
a Dec(X,n) mění hodnotu proměnné X o n pozic. Proměnná ordinálního typu může indexovat cyklus i pole. 
Př. Inc(X) je totéž co X:=Succ(X), Dec(X) totéž co X:=Pred(X). 
 Ord(0), Ord(false), Ord('0'), Ord('A'), Ord('a') vrací 0, 0, 48, 65, 97. 
 
Intervaly 
Interval (subrange) je ordinálním typem pro omezený počet po sobě jdoucích hodnot s předepsanou dolní a horní 
mezí téhož bázového (samozřejmě ordinálního) typu. Ordinální čísla intervalu jsou rovna ordinálním číslům hodnot 
bázového typu, dolní a horní mez vracejí funkce Low a High. Interval se může objevit v samostatném popisu typu 
(pojmenovaný typ) nebo rovnou v deklaraci proměnné (anonymní typ). Dva různé typy interval jsou kompatibilní, 
jsou-li odvozeny od téhož bázového typu, a kompatibilní jsou pak i příslušné proměnné. Typ interval je užíván 
v deklaracích statických polí pro rozsah jejich mezí a také pro automatickou kontrolu povoleného rozsahu hodnot 
prováděnou překladačem nebo za chodu programu (pokud je zapnuto Range checking, v Delphi {$R+}). 
Syntaxe v Pascalu 
 type Interval = LowerBound .. UpperBound;     // pojmenovaný typ 
 var v1 : Interval;  

     v2 : lb2 .. u2;  // jsou-li všechny meze kompatibilních typů, jsou kompatibilní i v1 a v2 
Př. type tDen=1..31; tMesic=1..12; tRok=1900..2099; 
 var den : tDen; mesic : tMesic; rok : tRok; 
  var ch1 : 'a'..'z'; ch2 : 'A'..'Z'; 
 den:=1; mesic:=den; rok:=low(tRok)+110; writeln(den,mesic:2,ord(rok):5);  // vypíše 1 1 2010 

ch1:=high(ch1); ch2:=low(ch2); if ch1=ch2 then writeln('To nejde.') else writeln(ch1,ch2);   // z A 
 
Výčty 
Výčet (enumeration) je ordinálním typem pro omezený počet (ne nutně navazujících) hodnot reprezentovaných 
symbolickými jmény. Legálními hodnotami daného výčtu jsou i přeskočená ordinální čísla. Není-li ordinální číslo 
přiřazeno explicitně, čísluje se od 0 nebo od předchozího ordinálního čísla. Symbolická jména výčtových hodnot, 
obdobně jako návratové hodnoty funkcí Succ, Pred, Low a High, nemohou být používána v číselných výrazech; 
takto zacházet však lze s příslušnými ordinálními čísly. Dva různé výčtové typy nejsou kompatibilní a kompatibilní 
nejsou ani příslušné proměnné. (Předchozí dvě věty platí jen v Pascalu, jehož pravidla pro kompatibilitu typů jsou 
extrémní; v C i Fortranu jsou jména výčtových hodnot celočíselnými symbolickými konstantami.) Podobně jako 
interval, výčet může být pojmenovaný nebo anonymní. Vhodné použití výčtového typu je tam, kde ordinální čísla 
přípustných hodnot mají pojmenovatelný význam (Leden=1, Unor=2 atd.) nebo kde na konkrétních hodnotách 
ordinálních čísel nezáleží (Club=1, Diamond=2, Heart=3, Spade=4). 
Syntaxe v Pascalu 

type tEnum1 = (val0, val1, val2, ..., valn);   // ordinální čísla od 0 
       tEnum2 = (val0=ord0, val1=ord1, ..., valn=ordn);  // přiřazená ordinální čísla 

C: typedef enum {val0,...} tEnum; Fortran: enum,bind(c); enumerator :: val0,...; end enum. 
Př.  type MyBoolean=(false,true);     // boolean konstanty tímto zastíněny 
 var b1 : boolean; b2 : MyBoolean; 
 b1:=boolean(true); b2:=true; writeln(b1,ord(b1),ord(b2)); // tzv. typecasting; vypíše se TRUE11 

type tRoman=(I=1,V=5,X=10,L=50,C=100,D=500,M=1000);  
writeln(ord(M)+ord(M)+ord(X),ord(high(tRoman))-ord(low(tRoman))+1); // vypíše 2010 a 1000
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Ukazatele 
Ukazatel je proměnnou neobsahující datovou hodnotu, ale paměťovou adresu (na níž se očekává datová hodnota). 
V programovacích jazycích je užíván např. k dynamické alokaci paměti, tj. k alokování paměti za chodu programu 
pro ty proměnné, pro které nebyla paměť alokována staticky předem. Ukazatele mohou být deklarovány explicitně, 
často však i skrytě jako např. dynamická pole nebo řetězce. Ukazatele jsou také nezbytnou součástí tzv. 
dynamických datových struktur (spojový seznam, binární strom aj.) používaných v algoritmech běžných spíše 
v informatice než fyzice. Při práci s ukazateli je snadné dopouštět se nesnadno lokalizovatelných chyb s vážným 
dopadem na chod programu. 
 
Syntaxe v Pascalu 
– deklarace typu ukazatel na cílový typ:   type pTyp = ^Typ; // stříška zleva pro deklaraci typu 
– deklarace ukazatele:     var pointer : pTyp; 
– prázdný ukazatel pro nulování ukazatelů:  nil 
– adresní/referenční operátor pro adresu proměnné: @variable 
– dereference ukazatele (cílová hodnota):  pointer^  // stříška zprava pro dereferenci 
– dotaz na nenulovost ukazatele:   Assigned(pointer) nebo pointer<>nil 
Př.  deklarace a inicializace ukazatele:  

var p : ^integer = nil; 
V C se místo ^ používá * a místo @ referenční operátor &; oblíbená je tzv. ukazatelová aritmetika pro pohyb 
v polích. Ve Fortranu jsou ukazatele realizovány odchylně (opatrněji), mj. dereference je automatická 
a programátor nemá přístup k adresám uloženým v ukazatelích. 
 
Ukazatele a jejich cíle 
Ukazatel na nepojmenovaný, dynamicky alokovaný cíl: paměť pro ukazatel (adresu) je připravena deklarací 
ukazatele, v pravou chvíli se voláním procedury New dynamicky alokuje paměť pro cíl ukazatele a do ukazatele se 
uloží adresa této paměti (ukazatel se přiřadí, asociuje), po použití se paměť dealokuje voláním procedury Dispose 
a přiřazením nil se ukazatel vynuluje. Přesměrování nebo přiřazení hodnoty nil do ukazatele s dynamicky 
alokovanou pamětí (nezpřístupněnou jiným ukazatelem) vede k tzv. úniku paměti, alokovanou paměť již 
v programu nelze uvolnit. To se nestane dynamickému poli, jemuž alokovaná paměť je automaticky dealokována 
nulováním (nil) dynamického pole nebo opuštěním jeho oblasti platnosti. 
Pascal: alokace paměti a zamíření ukazatele  New(pointer);  

uvolnění paměti a nulování ukazatele  Dispose(pointer); pointer:=nil; 
Př. var pInt : ^integer; New(pInt); pInt^:=1; writeln(pInt^); Dispose(pInt); pInt:=nil; 
Ukazatel na pojmenovaný, existující cíl (alias, zkratka): ukazatel získá přiřazovacím příkazem adresu existující 
proměnné odpovídajícího typu nebo adresu uloženou v jiném ukazateli téhož typu, po použití je ukazatel 
přesměrován jinam nebo vynulován. Lze tak např. krátit cestu k součástem proměnných strukturovaných typů. 
Pascal: zamíření na existující proměnnou  pointer := @promenna; 
 zamíření na cíl jiného ukazatele   pointer := otherPointer; 

nulování ukazatele    pointer := nil; 
Př. var i : integer=1; p,r : ^integer; p:=@i; r:=p; write(p^,r^); p^:=2; writeln(i:2,p^,r^); // vypíše 11 222 
 
Problematické situace 
neinicializovaný ukazatel (wild pointer) – nedefinovaný stav ukazatele 
 var p : ^real; if (Assigned(p)) ...     // ukazatel může a nemusí být nil 
únik paměti (memory leak) – ukazatel na alokovaný cíl přesměrován bez dealokace cíle 
 var p : ^real; New(p); p:=nil;      // ztraceno 8 B 
visící ukazatel (dangling pointer) – ukazatel míří na neexistující cíl 

var p,r : ^real; New(p); r:=p; Dispose(p); p:=nil;   // Assigned(r) je true, cíl není 
dvojí dealokace (double free) – dealokování už dealokované paměti 
 var p,r : ^real; New(p); r:=p; Dispose(r); Dispose(p);   // runtime error 
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STRUKTUROVANÉ DATOVÉ TYPY  
 
Typ pole 
Pole (array) je strukturovanou proměnnou (nebo konstantou) složenou z prvků (elements) stejného bázového 
typu. Typu této proměnné se říká typ pole, pole je tedy proměnnou typu pole. (Říká se prostě pole a podle 
kontextu je to proměnná nebo typ.) Prvky pole jsou značeny celočíselnými (v Pascalu ordinálními) indexy. 
Jednorozměrná (1D) pole (vektory) jsou indexována jedním indexem, dvourozměrná (2D) pole (matice) dvěma 
indexy atd. V každém rozměru jsou meze indexů a tím i jejich počet (velikost rozměru) dány typem interval. 
Potřebná velikost pole může být známa předem, v čase překladu, nebo vyplyne až za chodu programu. Polím 
deklarovaným včetně konstantních mezí se říká pole statická. Polím bez mezí uvedených v deklaraci se říká pole 
dynamická a místo v paměti se jim přiděluje za chodu programu dynamicky, i opakovaně. Při práci s dynamickými 
poli je v C nezbytné zacházet s ukazateli, Pascal i Fortran mají možnosti to zakrýt. C i Fortran mají pro zacházení 
s poli mocný aparát, každý jiný.  
Syntaxe v Pascalu 
– deklarace typu statického pole: 
 1D: array [LowerBound..UpperBound] of BaseTyp;  // interval s konstantními mezemi 
 2D: array [lb1..ub1,lb2..ub2] of BaseTyp; 

array [lb1..ub1] of array [lb2..ub2] of BaseTyp;  // alternativní deklarace matice 
– deklarace typu dynamického pole: 
 1D: array of BaseTyp;      // bez uvedení mezí 

2D: array of array of BaseTyp; 
– alokace a dealokace paměti pro dynamické pole: 
 1D: SetLength(pole,velikost); Finalize(pole);   // udává se velikost, nikoliv meze 
 2D: SetLength(pole,velikost1,velikost2); Finalize(pole); // Finalize(pole) a pole:=nil znamená totéž 
   dolní mez v každém rozměru dynamického pole je 0 
– dotazovací funkce: funkce Low a High vracejí hodnoty dolní a horní meze prvního rozměru pole a funkce Length  

vrací velikost prvního rozměru; pro dynamické pole tedy vrací Low vždy 0 a High totéž co Length-1 
– přístup k poli: jménem pole, přístup k prvku pole: jménem a indexy v [ ], indexy matice: [i1,i2] nebo [i1][i2] 
– konstruktor pole: literál typu pole, seznam hodnot v ( ), v Pascalu jen v inicializačním výrazu statické deklarace 
C: dolní mez 0, indexy v [ ], dynamická pole explicitními ukazateli, ukazatelová aritmetika 
Fortran: meze libovolné (dolní implicitně 1), indexy v ( ), sekce pole, operátory a funkce zobecněné pro pole 
Př. statické pole: deklarace typu, deklarace proměnné, inicializace 
 type tVector = array [0..10] of integer; tMatrix = array [-5..5,1..3] of real; 
 var v : tVector; m : tMatrix; 
  for i:=0 to 10 do v[i]:=i; for i:=low(m) to high(m) do for j:=low(m[0]) to high(m[0]) do m[i,j]:=i+j; 
Př. dynamické pole: deklarace typu, deklarace proměnné, alokace paměti, inicializace 

type tVectorD = array of integer; tMatrixD = array of tVectorD; 
 var v : tVectorD; m : tMatrixD; 
 SetLength(v,11); for i:=0 to length(v)-1 do v[i]:=i; Finalize(v); 

SetLength(m,11,3); for i:=-5 to 5 do for j:=1 to 3 do m[i+5,j-1]:=i+j; Finalize(m); 
Př. deklarace statického pole s inicializací konstruktorem pole 
 var v : array [1..3] of real = (1,2,3);    // inicializace konstruktorem pole 
 
Poznámky 
– Meze statických polí: Meze statických polí musí být literály nebo symbolické konstanty. Z historických důvodů 
není v Delphi typová konstanta skutečnou konstantou, použity proto mohou být jen netypové konstanty. 
– Pole ve výrazech a přiřazeních: V obecných výrazech mohou vystupovat jen prvky pole, nikoliv celá pole nebo 
jejich sekce. (Ve Fortranu mohou.) V přiřazeních mohou současně vystupovat celá pole, jen jsou-li identických 
typů, př. v1:=v2. Nelze v1:=skalar. (Ve Fortranu lze.) 
– Vícerozměrná pole: Statická i dynamická pole mohou samozřejmě mít i více než 2 rozměry, př. t[i,j,k]. 
– Průchod vícerozměrným polem: Prvky pole jsou v paměti uloženy v souvislém prostoru, lineárně jeden za 
druhým. (Platí pro pole statická, nemusí platit pro vícerozměrná pole dynamická.) Prvky matice se ukládají po 
řádcích; je-li při průchodu matice možnost si vybrat, je efektivnější procházet ji po řádcích, tj. ve vnořených cyklech 
měnit první index nejpomaleji. (V C také, ve Fortranu naopak.) Příklad výše. 
– Dynamická pole a ukazatele: Proměnná dynamického pole je (implicitním) ukazatelem. Zatímco přiřazení v1:=v2 
pro statická pole vyjadřuje kopírování všech prvků pole, totéž pro dynamická pole je přesměrování proměnné 
(ukazatele) v2 na proměnnou v1. Budou tak pak v paměti existovat dvě různá statická pole, ale jen jedno 
dynamické (pod dvěma jmény). Přiřazení mezi prvky dynamických polí vyjadřují běžné kopírování. 
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Př.: (as, bs statická pole, ad, bd pole dynamická, v as, ad uloženy 1, v bs a bd 2) 
as:=bs; bs[0]:=3; ad:=bd; bd[0]:=3; writeln(as[0],bs[0],' ',ad[0],bd[0]); // vypíše 23 33 

– Neobdélníkové matice: dynamické matice mohou mít proměnnou délku řádku. K tomu je třeba použít postupu 
obvyklého v C, totiž alokovat nejprve vektor ukazatelů na řádky a pak ke každému prvku tohoto vektoru alokovat 
řádek samostatně. 
Př.: (trojúhelníková matice) var tm : tMatrixD; SetLength(tm,11); for i:=0 to 10 do SetLength(tm[i],i+1);  
– Ukazatelová aritmetika: Ukazuje-li ukazatel na prvek pole, lze jej přičtením či odečtením celého čísla posunout 
k sousedním prvkům. V C je příslušná syntaxe úsporná, v Pascalu nikoliv. 
Př. (Pascal)  var a : array of real; p : pReal; p:=@a; p:=pReal(pChar(p)+sizeof(real)); // jen pro char pointers 
 (C) float a[1],*pa; p=&a[0]; p++;      // ++ posouvá o prvek 
 
Typ řetězec 
Řetězec (string) je strukturovaným typem pro práci se znaky. Řetězce lze chápat pole znaků (array of char), navíc 
je pro ně definována sada specifických funkcí a procedur a zobecněn operátor +. 
Syntaxe v Pascalu 
– deklarace řetězců s dynamickou a statickou délkou: var s : string; ss : string[MaxDelka]; 
– dynamická délka se nastavuje přiřazením výrazu nebo procedurou SetLength a zjišťuje se funkcí Length 
Řetězec lze interpretovat jako skalár i jako pole znaků, i-tý znak lze psát jako s[i]. 
 př. skalár: s:='abc'; s:=s+'def'; writeln(s);  
 př. pole znaků: s:='aBc'; s[2]:='b'; for i:=1 to Length(s) do write(s[i]); writeln; 
Relace =, <>, >, >=, <, <= definovány na základě porovnávání ordinálních čísel jednotlivých znaků zleva; 

nejmenší řetězec je '' (prázdný řetězec) 
Standardní procedury a funkce: Concat pro řetězení (totéž jako +), Copy pro získání podřetězce, Delete pro  

zrušení podřetězce, Insert pro vložení podřetězce, Pos pro nalezení podřetězce, Str pro konverzi čísla na 
řetězec a Val pro konverzi řetězce na číslo. 

Speciální typy v Pascalu: 
ShortString: statická (alokovaná) délka 255 nebo MaxDelka znaků, „dynamická“ délka se mění podle okolností: 

s:=’ahoj’ má tak statickou velikost stále 256 B, zatímco funkce Length(s) vrátí hodnotu 4, uloženou v s[0]; 
Low(s) vrací 0 a High(s) statickou délku 

AnsiString: nemá statickou velikost, alokovaná velikost se mění spolu s dynamickou délkou, kterou vrací rovněž 
funkce Length(s), nikoliv však už pouhý přístup k s[0]; Low(s) a High(s) nejsou použitelné 

WideString: podpora 16bitových (2bytových) (tzv. Unicode) znaků 
 
Typ záznam neboli struktura 
Záznam (record) je strukturovanou proměnnou složenou z položek (fields) obecně různého typu. Typu této 
proměnné se říká typ záznam (Pascal), struktura (C) nebo odvozený typ (Fortran). Položky jsou pojmenovány, 
jejich jména mají význam jen v kontextu daného typu; stejná jména mohou být použita v jiném typu i úplně jinde. 
Syntaxe v Pascalu 
– deklarace typu:  type tRecord = record field1 : Type1; field2 : Type2; ... end; 
 př. type tDatum = record den : tDen; mesic : tMesic; rok : tRok end; 
– deklarace záznamu: var r : tRecord; datum : tDatum; 
– použití záznamu (oddělovačem jmen záznamu a položky je tečka): r.Field1:=…; r.Field2:=…; 
 př. datum.den:=25; datum.mesic:=11; datum.rok:=2014; 
– alternativa s příkazem with (není nutno opakovaně uvádět jméno záznamu): 
 with datum do begin den:=25; mesic:=11; rok:=2014 end; 
Záznamy lze větvit podle položky ordinálního typu (deklarace variantní části syntakticky podobná příkazu case), 

type tRecord = record f1 : T1; case tag: ordinalT of constantList1: (variant1); …; end; 
Položky záznamu nemusejí být v paměti uloženy v souvislém prostoru (ale mohou, někdy to lze vynutit). Položky 
variantní části se v paměti mohou překrývat. 
Kombinace polí a záznamů: 
– pole záznamů: var PZ : array of record x : real end; SetLength(PZ,n); PZ[0].x:=…;  
– záznam s poli: var ZP : record x : array of real end; SetLength(ZP.x,n); ZP.x[0]:=…; 
Př. hmotný bod: var B : record m : real; x,v : array [1..3] of real end; with B do begin m:=1; x[1]:=0; ... end; 
 
Objektově orientované programování  
Zobecněním typu záznam o vnořené procedury (metody), pomocí kterých se pak přistupuje k položkám 
(vlastnostem) záznamu, vzniká základní typ objektově orientovaného programování: třída. Zobecněným záznamem 
je pak objekt (instance objektu). Omezení přístupu k položkám objektů pouze prostřednictvím metod se říká 
zapouzdření. Dědičností tříd se míní zavádění tříd přejímáním vlastností a metod rodičovských tříd. 
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Typ množina 
Množina (set) je strukturovaným typem realizujícím vlastnosti matematických množin. V C a Fortranu není. 
Syntaxe v Pascalu 
– deklarace množiny prvků bázového (ordinálního) typu: var s : set of BaseType;  
– konstruktor množiny: [ seznam prvků, použitelné i intervaly ], prázdná množina: [ ] 
Př. var Letters, ULetters, LLetters : set of char; … ; ULetters:=[ ’A’ .. ’Z’]; LLetters:=[ ’a’.. ’z’ ]; 
množinové operace: sjednocení +, průnik *, rozdíl –, relační operace, test existence prvku in 
Př. Letters:=ULetters + LLetters; writeln(’c’ in Letters); 
 
Typ soubor 
soubor (File): textový (Text), s udaným typem, bez udaného typu (dána velikost bloku v bytech) 
procedura Assign(var f:file; name:string) neboli AssignFile nahrazuje přiřazovací příkaz pro proměnné typu soubor 

name ’Input’, resp. ’Output’ pro standardní vstup, resp. výstup 
otevření existujícího souboru: procedury Reset (když Text, tak pouze pro čtení), Append (pouze Text a pro zápis) 
otevření nového souboru (po předchozím smazání stejnojmenného): procedura Rewrite (Text pouze pro zápis) 
uzavření otevřeného souboru: procedura Close 
zápis: procedury Writeln pro Text, Write pro Text a typové soubory, BlockWrite pro beztypové soubory 
čtení: procedury Readln pro Text, Read pro Text a typové soubory, BlockRead pro beztypové soubory 
standardní přístup sekvenční, k netextovým souborům i přímý přístup pomocí procedury Seek 
test dosažení konce souboru: funkce Eof(file) 
dotaz po velikosti, resp. pozici v (ne Text) souboru: funkce FileSize(file), resp. FilePos(file) 
ošetření chybových stavů: po direktivě {$I+} nebo {$IOCHECKS ON} ošetřuje (tvrdě) chybové stavy překladač, 
   po {$I–} se programátor může doptat u funkce IOResult a pak se rozhodnout samostatně 
Př. Zápis do souboru 

var soubor : text; ...   // popis souborove promenne 
assignFile(soubor,'soubor.dat');  // prirazeni jmena souboru promenne 
rewrite(soubor);   // otevreni pro zapis 
writeln(soubor,1,true,'1');  // zapis do souboru 
close(soubor);    // zavreni souboru 

Př. Čtení ze souboru 
var soubor : text; line : string; ... // popis souborove promenne 
assignFile(soubor,'soubor.dat');  // prirazeni jmena souboru promenne 
reset(soubor);    // otevreni pro cteni 
while not eof(soubor) do begin  // cteni radku do konce souboru 
  readln(soubor,line);   // precteni radku 
  writeln(line);    // vypis 1TRUE1 
end; 
close(soubor);    // zavreni souboru 

 


