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1. Obecné aspekty dnešní aplikované matematiky

Termín aplikovaná matematika vystihuje fakt, že předmět této vědy má dvě stránky, a to ma-
tematiku na jedné straně, avšak ta není izolovaná, není rozvíjena odděleně od čehosi dalšího,
nýbrž je aplikovaná, tj. její entity stojí ve funkci modelů něčeho, na co je aplikovaná. Může to
být – a většinou je – fyzický svět či jeho části, avšak může to být i abstrakce, týkající se přiro-
zeného jazyka (v matematické linguistice), myšlení (v matematické logice) apod. Základní
metodou aplikované matematiky je tedy matematické modelování. Lze ho definovat jako me-
todu, kde zkoumaný systém nahradíme jeho matematickým modelem a s tímto modelem ma-
nipulujeme, a to s cílem získat informaci o tom zkoumaném systému. Zůstaneme-li v uvede-
ném manipulování jen u cíle získat informaci o matematickém modelu (a ne o modelovaném
systému), nejde ještě o aplikovanou matematiku (viz rozvinutí této snad překvapující myšlen-
ky v bodě 3 a v jeho dalších rozborech níže).

Při právě uvedeném procesu se setkáváme s třemi následujícími poznatky:

1. realita, zejména fyzická a linguistická, je složitá a při aplikaci matematického modelování
zjišťujeme, že matematický model je třeba stále více komplikovat, aby odpovídal zkoumané
realitě a aby tedy informace, kterou o ní manipulace s ním přináší, byla důvěryhodná;

2. právě zmíněná komplikovanost reality fyzického světa je velmi často způsobena prolínáním
časových a ostatních aspektů zkoumané reality;

3. inteligentní přístup k matematickému modelování by měl brát v ohled i to, že když zpraco-
váváme problém resp. otázku, s níž se v současnosti setkáváme, měli bychom při tom myslet
na budoucnost a svou práci organizovat tak, abychom ve více či méně podobných situacích v
budoucnosti mohli více či méně použít výsledků své dosavadní práce, případně se výsledky
dosavadní práce mohli použít i jiní.

Reagovat systematicky a s vědeckou racionalitou na tyto poznatky není nějaký subjektivní
úkol, nýbrž odborná záležitost, která přináší metody, jež patří do aplikované matematiky. Vši-
mněme si jich blíže.

Ad 1: v dnešní době umožňuje výpočetní technika realizovat exaktní modely na počítačích,
takže naše civilizace není odsouzena k tomu, co bylo údělem generací před druhou světovou
válkou, totiž resignovat na tvorbu a aplikaci matematických modelů složitých systémů a ome-
zit se na modely, které mohl v celé složitosti zvládnout lidský intelekt. Bez profesionálního
použití výpočetní techniky je dnešní aplikovaná matematika zastaralá, při čemž pod slovy
profesionální využití výpočetní techniky je třeba rozumět její využití od samého začátku mo-
delování a ne jako východiska z nouze až tam, kde zjišťujeme, že lidský intelekt má malou
kapacitu (např. při naprogramování numerického řešení ne-počítačového matematického mo-
delu).

Ad 2: vznikla téměř samostatná metoda výzkumu tak zvaných dynamických systémů, nazva-
ná počítačovou simulací (nebo simulací systémů, krátce simulací). Dynamický systém je ab-
strakce z reality, v níž zanedbáváme relativistické efekty, takže v takovém systému předpo-



kládáme newtonovský tok času, čili i absolutní uspořádání „událostí“ v čase, a příslušný mo-
del (zvaný v tomto případě simulační) na počítači reflektuje toto uspořádání ve svém výpočto-
vém čase (pozor, opravdu jen uspořádání, ne nutně časové vzdálenosti událostí!). Sobě navzá-
jem odpovídající uspořádání událostí umožňuje reflektovat v modelu kauzalitu, jak existuje v
simulovaném systému, což usnadňuje tvorbu složitého modelu, a další usnadnění je způsobe-
no nabídkou rozdělit systém na složky, které se chovají více či méně samostatně a jako takové
je reflektovat i v modelu. Tyto složky, v simulaci zvané procesy, mohou v systému (a tedy i v
modelu) na základe kauzality dynamicky vznikat a mizet (např. automobily při simulaci úseku
dopravní sítě nebo pacienti při simulaci nemocnice). Sobě navzájem odpovídající uspořádání
událostí v čase umožňuje též (interaktivně) zasahovat do práce modelu na počítači, a to i po-
dobně, jako bychom zasahovali do běhu zkoumaného systému – s modelem experimentujeme
tak, jaký bychom chtěli experimentovat se simulovaným systémem. Z toho důvodu se simula-
ce definuje jako experimentování se simulačním modelem, jehož cílem je získat informaci o
simulovaném systému. Evidentně i sama tvorba simulačního modelu patří do simulace, je čas-
to obtížnější a vyžaduje větší profesní úroveň, než samo experimentování, avšak tvorba simu-
lačního modelu bez cíle, že s ním bude experimentováno, vybočuje z metody simulace.

Ad 3: Byla vytvořena specifická metoda reprezentace obecných pojmů (znalostí) na výpočetní
technice, zvaná objektově orientované programování (v dalším krátce OOP). Je to racionální
nástroj, který umožňuje systematicky tvořit počítačové modely (dokonce i nesimulační) tak,
aby výsledky práce na nich byly použitelné i v budoucnosti. Spočívá na dávno známém faktu,
který nejen umožnil vznik vědy, ale i komunikace v lidské společnosti a následkem toho i
společnost jako takovou, totiž že „jednotliviny“ (např. konkrétní věci, konkrétní složky kon-
krétního systému) jsou „instancemi“ „obecnin“, při čemž obecniny neexistují ve fyzickém
světě ale reflektují společné znaky často mnoha (teoreticky nekonečně mnoha) svých (existu-
jících i možných) instancí. OOP tedy nabízí definovat takové obecniny, jimž se říká třídy (ne-
ní to nejvhodnější termín, ale už se v naší civilizaci zcela vžil), od nich „generovat“ instance a
z takových instancí nechat tvořit počítačové modely – když např. vytvářím model dopravního
provozu v nějakém úseku a vypracuji k tomu účelu definice tříd vozidel, jízdních pruhů, ulic
resp. silnic, dopravních světel apod., mohu tyto třídy využít nejen v uvedeném modelu ale i v
později vyžadovaných modelech dopravního provozu a dokonce mohu tyto třídy nabídnout i
jiným pracovníkům. OOP nabízí, že pojem (znalost, třídu) lze definovat jako souhrn atributů a
metod, při čemž atribut je (společně) pojmenovaná vlastnost, kterou si „nese“ každá instance,
a metoda je činnost (popsaná obvykle v popisu třídy ve formě algoritmu, kterou může na
požádání provést každá instance této třídy). Některé prostředky pro OOP připouštějí ještě tak
zvaná životní pravidla, podle nichž se může chovat každá instance třídy, jakmile je vytvořena.
Životní pravidla jsou obvykle popsána společně pro celou třídu ve formě algoritmu, každá
instance je ovšem může provádět jinak (stejně jako je tomu u jiných algoritmů) a důležité je,
že lze popsat i přepínání provádění životních pravidel na monoprocesorovém počítači – to
umožňuje poměrně snadné konstruování modelů, které vzbuzují při experimentování iluzi, že
jejich složky provádějí svá životní pravidla současně. Prostředky OOP, které toto umožňují,
se nazývají „procesově orientované“ (process-oriented).

To však není vše. Víme např. z biologie, že obecné pojmy lze hierarchicky uspořádat (živo-
čich – obratlovec – savec – šelma – šelma psovitá – pes), kde platí to, že jeden pojem vzniká
„obsahovým bohacením“ pojmu „obecnějšího“ (např. savec je obratlovec, který má jisté další
vlastnosti, které jiné obratlovci mít nemusejí). I tato „specializace“ znalostí je nutná pro ko-
munikaci v lidské společnosti a pro existenci vědy, a reflektuje ji i OOP: „podtřída“ nějaké
třídy je specializace této třídy a ta třída se nazývá „prefixem“ oné podtřídy (opět platí – prefix
není výstižný termín, ale už se ve světě ujal). Instance podtřídy je i instancí prefixu, ovšem
víme-li o té instanci jen to, že je instancí uvedeného prefixu, máme toho k dispozici méně, než



když víme, že je i instancí zmíněné podtřídy: podtřídu totiž definujeme obvykle tak, že k pre-
fixu přidáme další atributy resp. další metody, případně i další životní pravidla. Uvažujme ně-
jakou „oblast“ vědy, výzkumu, techniky, plánování, řízení atd. Tuto oblast můžeme „analyzo-
vat“ tak, že promyslíme její pojmy a reprezentujeme je jako třídy. Tento proces se opravdu
nazývá analýza oblasti (domain analysis).

Ani to však není ještě vše. Některé prostředky OOP připouštějí i tzv. hlavní třídy, totiž třídy,
které kromě atributů a procedur (a případně životních pravidel) obsahují ve své náplni i další
třídy. V praxi jsou tyto „vnitřní třídy“ orientovány na nějaký podobný cíl, často vznikly jistou
analýzou oblasti a často jsou některé z nich podtřídami jiných. V praxi tedy hlavní třída odpo-
vídá jakési formalizované teorii se svými pojmy (vnitřními třídami), někdy se říká, že je (for-
malizovaným) náhledem na svět (viděním světa, world viewing) nebo (formalizovaným)
problémově orientovaným jazykem. Příkladem může být hlavní třída reflektující rovinnou
geometrii, jejíž vnitřní třídy jsou bod, přímka, úsečka, kruh, obdélník atd. Kromě vnitřních
tříd však může tato hlavní třída obsahovat i atributy, jimiž je popsána souřadná soustava (bod
počátek souřadnic a dvě přímky osa x a osa y) a třeba i životní pravidla (vytvoření celé sou-
řadné soustavy). I hlavní třídy lze specializovat, např. geometrii na fyziku nebo „vidění světa
pohybu vozidel po ulicích“ na „vidění tohoto pohybu v konkrétním systému“, kde jsou např.
přesně daná pravidla pro řízení silničního provozu nebo přesně daná konfigurace ulic. Hlavní
třídy jsou vrcholem reprezentace znalostí a nástrojů aplikované matematiky a matematického
modelování a umožňují i takové věci, jako jsou modely systémů v nichž existují prvky, které
samy modelují. Hlavní třídy jsou prostředkem pro exaktní popis obecnin i jednotlivin více či
méně složitého fyzického světa, avšak nadto umožňují automatický převod takovýchto popisů
do počítačových modelů (počítaje v to i automatické odhalení logické inkonsistence uvede-
ných popisů).

Nejstarší prostředek pro OOP je norský programovací jazyk Simula. Přesto že jeho myšlenky
byly formulovány v roce 1966, fixovány o necelé dva roky později a od té doby prakticky
nezměněny, je stále nejvyspělejším prostředkem pro OOP a umožňuje formulovat životní pra-
vidla i hlavní třídy. Ostatní prostředky pro OOP a dokonce i ještě méně dokonalé programo-
vací prostředky se sice na jazyk Simula odvolávají, že jsou jím inspirovány (ba dokonce že
jsou lepší než on), avšak jejich posloupnost (zahrnující mimo jiné Pascal, C++, SmallTalk i
jazyk Java) ukazuje, že ke kvalitám Simuly vývoj jen zvolna konverguje. Výhoda tohoto jazy-
ka je i v jeho stáří – zkušenosti s ním jsou velmi bohaté a někdy jdou až do závratných fines,
jimž podobné lze v jiných programovacích prostředcích teprve očekávat.  Téměř historickým
paradoxem je, že Simula je jediný z moderních univerzálních programovacích jazyků, které
mají efektivní prostředky pro simulaci systémů. Z těchto důvodů se zaměříme náš výklad na
jazyk Simula.

2. Základní pravopisná pravidla Simuly

Při programování máme přání „sdělit“ počítači to, co má provést. Jednotkám takovýchto
pokynů budeme říkat příkazy. Formulace příkazů potřebuje doplňující informace a ty budeme
nazývat deklaracemi (ve starší literatuře se jim říkalo popisy). Ty samy pro nás nic nepočítají,
jsou to jakési definice či předpoklady, nutné pro práci příkazů). Příkazy a deklarace
shrnujeme pod společný pojem věty. Ty, podobně jako v přirozeném jazyku, reprezentují
smysluplné informace jak pro výpočetní systém tak pro eventuelního čtenáře programového
výtvoru. A podobně jako v přirozeném jazyku, mohou věty (specielně souvětí) obsahovat jiné
věty, nebo také členy, které jsou samy o sobě příliš chudé na to, aby něco sdělily. Takové
větné členy se někdy řadí do parataxe, čili – jak si snad pamatujeme ze základní školy – tvoří
rozšířený větný člen. I Simula má svá souvětí, větné členy, které nejsou samy větami, a
rozšířené takové větné členy. Je vhodné hned na začátku si zapamatovat, že v Simule se věty



oddělují středníky a větné členy, které nejsou větami a jsou v parataxi (tvoří cosi jako
rozšířený větný člen), se oddělují – podobně jako často v češtině – čárkami. Např. real a,b,c
čteme jako „a, b a c jsou reálné proměnné“, nebo text t,u čteme jako „t a u jsou textové
proměnné“. Jde o dvě „věty“, a pokud by byly vedle sebe, musíme mezi ně uvést středník.
Samotné real nebo samotné a,b,c nesděluje nic, nejsou to věty nýbrž jen větné členy.

Simula dovoluje práci s entitami. Je mnoho druhů entit, které budeme poznávat postupně. En-
tity jsou buď konstanty nebo něco jiného a v tom případě se označují identifikátory. Identifi-
kátor je text složený s písmen, číslic a „podtržítek“. Ale musí začínat písmenem. Např. výše
uvedené názvy entit, totiž proměnných a, b, c, t a u jsou identifikátory. Proměnné jsou, jak
vidíme, entity. Identifikátor může být libovolně dlouhá, může být napsán i na celý řádek a je
ukončen tím, „co do  žádného identifikátoru nepatří“, např. mezerou, nějakým znaménkem, či
koncem řádku. Velká a malá písmena lze použít, v implementaci jazyka Simula pro osobní
počítače se mezi nimi normálně nedělá rozdíl, avšak v implementaci CIM, kterou na Ostrav-
ské universitě máme, je možno dát překladači instrukce, aby dělal mezi malými a velkými
písmeny rozdíl.

Identifikátorům se navenek podobá 64 tak zvaných klíčových slov. Postupně se s nimi bude-
me seznamovat. V tomto sylabu (ale ne při komunikaci s počítačem) je píšeme tučně, takže už
jsme uvedli dvě klíčová slova – real a text. Každé klíčové slovo má v Simule svůj pevný vý-
znam a nikdy ho nesmíme zaměnit s identifikátorem nebo ho jako identifikátor použít. Také
za klíčovým slovem musí být něco, co do žádného identifikátoru nepatří (např. reala by počí-
tač interpretoval jako indentifikátoru reala). Ale pozor, v Simule jsou i standardní identifiká-
tory, jejichž význam nám tento jazyk nabízí, avšak ty můžeme zavést i v jiném smyslu, když
„přemažeme jejich nabízený význam“ pomocí nějaké naší „soukromé“ deklarace (v dalších
oddílech se setkáme s jedním takovým standardním identifikátorem, totiž sqrt, který značí
druhou odmocninu). Standardní identifikátory nejsou klíčová slova!

Už víme, že mezi entitami jsou konstanty. Zatím se spokojme s konstatováním, že aritmetické
konstanty píšeme v Simule podobně jako v jiných programovacích jazycích, tj. s případnou
desetinou tečkou a eventuelně se znaménkem plus či minus. Dodejme dále, že Simula připou-
ští i booleovské konstanty a značí je klíčovými slovy true (logická I, „ano“) a false (logická
0, „ne“). Textové konstanty, tedy konkrétní texty, musíme dávat do (horních) uvozovek, např.
"Ostravská universita“. Další informace o psaní konstant uvedeme postupně v dalším.

Simula připouští volný formát, tj. tam, kde se může vyskytovat mezera, může být mezer i ví-
ce, mezi nimi mohou být i konce řádků. Neplatí to pouze pro textové konstanty, ty musíme
vypsat přesně. Do textu, který považujeme za závažný pro práci počítače, můžeme vložit i své
komentáře, které počítač ignoruje. Jedna z možností, jak použít komentář, je vložit ho mezi
vykřičník (nebo klíčové slovo comment) na jeho začátku a středník na jeho konci. Implemen-
tace Simuly pro počítače PC povolují dávat do simulovských programových produktů tak
zvané řídící řádky (directive lines), které začínají znakem procenta hned na prvním místě, za
nímž je instrukce simulovskému překladači. Pokud je ihned za procentem mezera, jde také o
komentář (jako by ta mezera dávala překladači instrukci „tuto řádku celou ignoruj“).

3. Deklarace třídy

Jazyk – i ten přirozený – se používá pro sdělení často velmi komplexního charakteru. Přesto
však při výuce cizího jazyka musíme začít jednoduchými případy: nejen jednoduchými gra-
matickými konstrukcemi, ale i izolovanými větami – ucelené zprávy či umělecká díla snad
mohou čekat až na konci učení. Jak už jsme se zmínili, dnešní aplikovaná matematika se musí
také utkat se složitostí světa kolem nás, a Simula k tomu efektivně pomáhá, avšak její výuku
musíme začít něčím jednoduchým, konkrétně jednoduchými entitami. Ani „věty“ nemusí



s počátku souviset. Vybrali jsme si proto nejprve všeobecně známý „svět“ rovinné geometrie
a na něm budeme ukazovat, jak s jazykem Simula začít pracovat. Upozorňujeme, že opravdu
jde o „čítankové“ příklady a že v praxi aplikace Simuly na geometrii bychom postupovali ji-
nak – jak, to se ostatně budeme dovídat krok za krokem i v dalších kapitolách tohoto výkladu.

Bod v rovině lze definovat jako dvojici reálných čísel. Lze např. stanovit, že bod je dvojice čí-
sel x a y. Bod je ovšem více než pouhá dvojice, liší se od ní např. tím, že je pro něj definován
průvodič, který budeme krátce značit a. To nás může vést k tomu, že v Simule deklarujeme
třídu (znalost, pojem) nazvanou bod takto:

class bod(x,y); real x,y;
begin real a; a:=sqrt(x*x+y*y) end;

V první řádce jsme stanovili, že zavádíme novou entitu, a to třídu nazvanou bod, že tato třída
má dva formální parametry, nazvané x a y a že tyto parametry mohou nabývat reálných hod-
not. V druhé řádce pak sdělujeme, že třída bod má atribut nazvaný a, který může nabývat také
jen reálných hodnot, a že třída bod má jediné životní pravidlo, totiž že si za atribut a dosadí
hodnotu průvodiče bodu podle známé Pythagorovy věty (hvězdička v Simule značí násobení).
Takové pravidlo se nazývá dosazovacím příkazem a má své dosazovací znaménko (dvojtečku
následovanou rovnítkem), svou levou stranu (v našem případě a) a pravou stranu (text
vpravo od rovnítka). Význam (sémantiku) dosazovacího příkazu lze formulovat jako
dosazení hodnoty vypočtené na pravé straně, za to, co je na levé straně. Zatím poznáváme, že
na pravé straně může být atribut, později zjistíme, že tam může být i „proměnná“.

Uvedená dvojice řádků je deklarací třídy bod, první řádek nazýváme záhlavím deklarace,
druhý řádek tělem deklarace. Záhlaví i tělo mohou být delší, jak brzy uvidíme.

V programu můžeme mít deklarace, jimiž zavedeme jména bodů, např. bodů P, Q a R:

ref(bod)P,Q,R;

Překladač Simuly si toto zapamatuje a nepovolí, abychom např. dosadili za P číslo 5 příkaze
P:=5. To odhalí jako syntaktickou chybu. To, co si překladač pamatuje, může kombinovat
s dalším, co si pamatuje, totiž s tím, že bod má parametry nazvané x a y a atribut nazvaný a, a
tak když se překladač setká např. s výrazem P.x, interpretuje to jako „hodnota parametru x
bodu P“ (podobně pro P.y, P.a, Q.a atd). Takovému výrazu se říká tečková notace nebo vzlet-
něji odlehlá identifikace. Deklarace třídy bod ovšem žádný konkrétní bod nezavádí, podobně

jako když v přirozeném jazyku vyslovíme definici pojmu bod (či jakéhokoliv jiného pojmu).
Pro opravdové využití třídy bod musíme nějaký bod – přesně řečeno instanci třídy bod – vy-
tvořit. Tak např. můžeme vytvořit body dva, o souřadnicích [1,2] a [-3,4] a dát jim postupně
jména P a Q:

P:-new bod(1,2); Q:-new bod(-3,4)

Jde o dva příkazy, tedy o dvě věty oddělené středníkem, konkrétně řečeno jde o dva přiřazo-
vací příkazy, které identifikátorům P a Q (tak zvaným levým stranám) přiřadí po řadě dva
body, které při tom vytvoří. Vytvoření instance třídy se zapíše pomocí klíčového slova new,
následovaného názvem třídy a pak v závorkách aktuálními parametry. Jejich počet ani hod-
noty nesmí (ani co do pořadí) odporovat tomu, co bylo zavedeno pro odpovídající formální
parametry (jinak by šlo opět o syntaktickou chybu) v deklaraci třídy. Výraz začínající klíčo-
vým slovem new a pokračující názvem třídy a případnými aktuálními parametry oddělenými
čárkami a uzavřenými v závorkách, se nazývá generátorem instance třídy nebo obecně gene-
rátorem objektu. Každá instance, jakmile je vytvořena, začne „žít“, tj. provádět svá životní
pravidla, v našem případě jediný příkaz, kterým „si sama“ dosadí hodnotu za atribut a.



Znak dvojtečky následované rovnítkem je podobný dosazovacímu znaménku a říkáme mu
přiřazovací znaménko. Neznamená totiž žádné dosazení, ale přiřazení – přiřazovací příkaz
způsobí to, že nějakému objektu je přiřazeno jméno. Přiřazovací příkaz nemusí generovat ob-
jekt. Např. výše uvedené přiřazovací příkazy by mohly být následovány dalším, totiž R:-Q,
který by tomu druhému bodu přiřadil další jméno, a to R. Ten druhý bod by tedy tím pádem
měl dvě jména, Q a R. Jména můžeme různě „přehazovat“ z instance na instanci. Kdyby
čtvrtý příkazem zněl Q:-P, ztratil by ten druhý bod své jméno Q, které by mu „sebral“ ten
první bod, který by teď měl dvě jména, totiž P a Q. Tomu prvnímu bodu by zůstalo ještě
jméno R. Kdyby mu bylo i toto jméno nějakým způsobem odňato, ztratil by se tento bod pro
další výpočet, protože už by mu nic nemohlo ani nějaké jméno přiřadit (jak totiž?).

Přehled, shrnutí a zobecnění

Setkali jsme se s deklarací třídy, s jejími složkami, totiž se záhlavím s tělem, a s dvěma druhy
příkazů, totiž s dosazovacím a s přiřazovacím příkazem. Levá strana v obou případech může
značit opakované dosazení – např. h:=m:=w:=3  dosadí tři za h, m a w, nebo P:-Q:-R:-S při-
řadí objektu, který má jméno S, ještě další tři jména P, Q a R.

Na pravé straně dosazovacího příkazu může být výraz, tj. předpis pro výpočet hodnoty, která
se pak dosazuje. Výraz musí vytvořit hodnotu, kterou je levá strana schopna přijmout. Klasi-
fikaci takových hodnot vyjadřuje typ. Simula připouští následující typy: aritmetický, repre-
zentující numerické hodnoty, booleovský, reprezentující dvě logické hodnoty true a false (viz
výše), charakterový, reprezentující znakové hodnoty (písmena, značky,…) textový (reprezen-
tující texty, tj.posloupnosti složené ze znakových hodnot) a referenční, reprezentující jména
objektů (jak se někdy říká reference na objekty). V dosazovacím příkaze lze aplikovat všech-
ny typy kromě referenčního, avšak levá strana i pravá strana musí být téhož typu. V přiřazo-
vacím příkaze lze aplikovat typ referenční a také – jak později poznáme – typ textový. Výrazy
obecně, tj. i ty výrazy, které jsou na levé straně dosazovacích či přiřazovacích příkazů,
dostávají přívlastek podle typů, které jim příslušejí – mluvíme tedy o aritmetických,
booleovských, charakterových, textových a referenčních výrazech.

Každou proměnnou, každý atribut a každý parametr je nerozlučně spjat se svým typem, a ten
je mu dán v jeho deklaraci, kterou nazýváme deklarací typu. Ta vždy začíná charakteristikou
typu, za kterou je seznam proměnných (atributů, parametrů). Týká-li se charakteristika dejme
tomu typu A, říká deklarace, že všechny proměnné (atributy, parametry) jsou typu A. Roze-
znáváme typy standardní neboli hodnotové, jejichž charakteristika se skládá z jednoho či
dvou klíčových slov, a pak už nám známý typ referenční, jehož charakteristika začíná klíčo-
vým slovem ref následovaným identifikátorem třídy uzavřeným v závorkách. S příklady na
deklarace referenčního typu jsme se setkali výše (zavedení jmen P, Q a R pro body) a tam
jsme i poznali, že seznam proměnných je posloupnost identifikátorů oddělených čárkami.
Charakteristiky standardního typu jsou tyto: integer, real, short integer, long real, Boolean,
character a text. Při použití implementace CIM se charakteristiky integer a short integer
nerozeznávají, stejně jako real a long real, ale doporučujeme všem, kdo chtějí jazyk Simula
zvládnout, aby alespoň v myšlenkách rozdíly dělali: long real by měl zachycovat v paměti
hodnoty s pohyblivou desetinnou tečkou1 ve dvojnásobné aritmetice, kdežto real jen v jedno-
duché aritmetice (v implementaci CIM je obojí ve dvounásobné aritmetice), a short integer
by měl zachycovat celočíselné hodnoty ve zkrácené aritmetice oproti typu integer.

                                                
1 Jelikož Simula pracuje (pokud ji zvlášť drasticky neovlivníme) s desetinnou tečkou, doporučujeme zvyknout si
u ní výhradně na tento fakt, důsledně mluvit o desetinné tečce a nenechat se plést termíny vztahujícími se k u nás
zakořeněné desetinné čárce.



Při dosazování aritmetických hodnot se automaticky provádí transformace typu, pokud je nut-
ná, tj. pokud jedna strana vyžaduje pohyblivou tečku a druhá ne (tečka, či lépe řečeno expo-
nent se dodá nebo se desetinné číslo zaokrouhlí na celé). Avšak jiné transformace typu se au-
tomaticky neprovádějí (např. charakteru na text, booleovského na celočíselný), Simula sice
jisté prostředky nabízí, ale uživatel jejich aplikaci musí explicitně vyjádřit (viz později).

Z jistých důvodů, které poznáme později, je vhodné nepoužívat termínu deklarace parametrů

(totiž formálních parametrů), ale specifikace parametrů. Obecně platí to, že pokud se něco ja-
ko deklarace vyskytuje v záhlaví deklarace třídy, budeme mluvit o specifikaci (brzy poznáme,
že záhlaví má i deklarace procedury, a tam platí stejná úmluva).

V dalším poznáme, že parametry třídy se v mnohém chovají stejně jako atributy. Z těchto
důvodů je vhodné poněkud pedantsky modifikovat terminologii. Tomu, co jsme nazývali
atributy třídy (a co je tedy zavedeno v těle třídy), budeme říkat endogenní atributy, zatím co
termín atributy bude pokrývat endogenní atributy i parametry. Uvidíme, že termín endogenní
atribut téměř nebudeme potřebovat.

Na závěr uveďme příklad deklarace třídy clovek, tedy třídy, jejímiž instancemi jsou lidé. Má
totiž celé spektrum atributů různých typů:

class clovek(jmeno, prijmeni, otec, matka, zena);
text jmeno, prijmeni; Boolean zena; ref(clovek)otec,matka;
begin ref(clovek)manzel_ka; short integer stari; real hmotnost; ref(dum)bydliste; ... end;

Instanci takové třídy, tedy model nově vzniklého člověka, lze vygenerovat např. takto:

new clovek("Jan", Pan_X.prijmeni, Pan_X, Pan_X.manzel_ka, true)

Předpokládáme, že někde je uvedeno ref(clovek)Pan_X, někde je deklarace třídy dum a že
manzel_ka je bud manžel nebo manželka. Tři tečky před koncem deklarace zatím jen
naznačují životní pravidla, která mohou v našem příkladě opravdu vystihovat život člověka
tím, že budou dosazovat nové hodnoty za jeho atributy stari (stáří), hmotnost, bydliste a
manzel_ka.

4. Rozvíjejme použití tečkové notace – procedury a zprávy

V předcházející kapitole jsme se setkali s příklady na tečkovou notaci i na její – zatím velmi
skromné – použití. Rozeberme si tyto možnosti dále.

Uvažujme, že u každého člověka lze určit jeho dědečky jako otce otce a otce matky. Řekněme
si, že je odlišíme identifikátory ded_o (se strany otcovy) a ded_m (se strany matčiny). A teď
nám Simula umožňuje vložit mezi atributy třídy clovek toto:

ref(clovek)procedure ded_o; ded_o:-otec.otec;
ref(clovek)procedure ded_m; ded_o:-matka.otec;

Co každý z těchto řádků říká? Rozeberme to po částech, a to na přeskáčku. Klíčové slovo
procedure sděluje, sděluje, že jde o deklaraci procedury, totiž něčeho, co počítá. Charakteris-
tika typu ref(clovek) před tímto slovem říká, že se bude počítat něco, co budeme chápat jako
výsledek. Budeme říkat, že jde o funkci (funkce je tedy zvláštní případ procedury). Za slovem
procedure je název této funkce (této procedury). A pak následuje příkaz, jak se to počítání
má provést. Jde o přiřazovací příkaz, který říká, že výsledek, který se nazývá ded_o (resp.
ded_m) a je referenčního typu se stane jménem objektu, který se získá jako otec otce resp. ja-
ko otec matky (zde je použita ta tečková notace).

Je-li W jméno nějaké instance třídy clovek, pak už víme, že má smysl používat výrazy jako
W.otec, W.stari, W.bydliste apod., ale je vhodné si uvědomit, že můžeme použití tečkové



notace „iterovat“ a aplikovat i např. výrazy jako W.matka.stari (tedy stáří matky člověka W)
či W.otec.matka.hmotnost (tedy tělesná hmotnost jedné z babiček člověka W). Můžeme však
aplikovat i procedury, např. W.ded_m.vek (tedy jde o věk jednoho z dědečků člověka W) nebo
W.matka.ded_o.jmeno (jmeno jedné z prababiček člověka W). Co se stane, když za jménem
nějaké instance je tečka a za ní identifikátor procedury?

Stane se to, jako by ta instance byla požádána o jistou službu, totiž aby počítala podle toho, co
umí, totiž podle toho, jak je daná procedura deklarována, tím něco způsobí, a je-li ona proce-
dura funkcí, aby dala výsledek k dispozici pro další počítání. Takovou „žádost prvku W o
službu“ nazýváme zprávou, jejímž adresátem je W a jejíž selektor je název té požadované
služby, tedy procedury. Někdy se místo procedura říká metoda, ale v souvislosti se Simulou
se to neujalo.

Procedura může mít i jeden či více (formálních) parametrů a pak musíme uvést jim
odpovídající aktuální parametry ve zprávě. Uveďme případ svatby. Má-li si vzít člověk A za
manželského partnera člověka B, pak – zůstaňme v mezích evropské tradice – musí mít atribut
zena o obou rozdílnou hodnotu (jinak jde v mezích této tradice o nemožnost a svatba se
nekoná), dále musí být A i B bez manželských partnerů (jinak se svatba také nekoná), a pak se
musí partnerství zachytit u A i B. Než však začneme takovou proceduru psát, musíme uvést
následující informace.

Simula nabízí pro Booleovské hodnoty různé operace, mimo jiné unární operaci not (logické
non) a binární operace eqv, což je zkratka slova equivalence, a and, což je anglická forma
spojky „a“. A eqv B dá hodnotu true právě když A i B mají stejnou logickou hodnotu, A and
B dá hodnotu true právě když hodnota i hodnota B je true. Simula dále nabízí pro referenční
typ konstantu „nic“, která se značí klíčovým slovem none. Dále Simula nabízí pro reference
na objekty relace „jde o tentýž objekt“ a „jde o dva různé objekty“, které se značí po řadě ==
a =/= . Takže např. U=/=  none znamená „U je odlišné od ‘nic‘“, čili „ U existuje“ a U== none
znamená „U a nic je totéž“, čili U neexistuje. To dále použijeme a budeme deklarovat pro tří-
du clovek proceduru s jedním formálním parametrem V, ukazujícím na budoucího manželské-
ho partnera:

procedure vstup_do_manzelstvi_s(V); ref(clovek)V;
if not zena eqv V.zena and manzel_ka=/=none and V.manzel_ka=/=none then
   begin manzel_ka:-V; V.manzel_ka:-this clovek end;

Předpokládejme, že člověk A dostane zprávu A.vstup_do_manzelstvi_s(B), tedy že se stane
adresátem zprávy, jejíž selektor je vstup_do_manzelstvi_s a jejíž parametr je B. A začne
provádět uvedenou proceduru. Při tom identifikátory, před nimiž není tečka, interpretuje jako
své atributy a formální parametr V interpretuje jako aktuální parametr, tedy B. Ověří si
nejprve, že on a B jsou různého pohlaví a že ani on ani B nemají manželského partnera. Když
je ověření příznivé (if  znamená jestliže), pak provede to, co je v poslední řádce mezi
klíčovými slovy begin a end, totiž jako svého partnera si přiřadí B a sám se přiřadí jako
manželský partner objektu B. Identifikátory, před nimiž nejsou tečky, budeme nazývat volné.

Příklad nám přináší nové informace o prostředcích jazyka Simula.

Předně jsme použili tzv. lokální referenci, totiž this clovek. Pomocí ní, konkrétně pomocí
klíčového slova this, za nímž je název třídy, mohou životní pravidla, stejně jako procedury
ukázat na objekt, který je provádí. Tedy v případě uvedeném výše objekt A, který provádí
proceduru vstup_do_manželství_s(B) způsobí, že za B.manžel_ka, tedy za atribut manžel_ka
člověka B dosadí sám sebe.

Dále jsme použili tak zvaný podmíněný příkaz. Ten začíná klíčovým slovem if , za kterým je
podmínka a pak klíčové slovo then a pak příkaz. Ten se provede jen tehdy, je-li podmínka



splněna. V našem případě je za then ovšem také něco nového, a to složený příkaz. Skládá se z
jakýchsi „závorek“ begin a end, mezi nimiž jsou příkazy oddělené obvyklým způsobem, totiž
středníky.

Proč jsme se pro podmíněný příkaz rozhodli? Odpověď zní, že kdybychom za then napsali
rovnou první příkaz, vynechal by se v případě, že by podmínka za if  nebyla splněna, jen tento
první příkaz, zatím co druhý příkaz by měl být normálním pokračováním. Řečeno obrazně,
„hloupý“ počítač by nevěděl, kde podmíněný příkaz končí, a tak by se mechanicky rozhodl
pro jeho nejmenší délku; my tomu hloupému počítači musíme sdělit, že na podmínce závisí
provedení dvou příkazů a – přesně vzato – musíme z nich udělat příkaz jediný (podobně jako
používáme i normální závorky v algebraických výrazech). Pro další: složený příkaz se oprav-
du chová ve svém kontextu jako jeden příkaz a může obsahovat mezi svými „stavebními ka-
meny“ (příkazy mezi begin a end) jakékoliv příkazy, tedy i jiné složené příkazy, podmíněné
příkazy a příkazy dalších druhů, o nichž se dozvíme později.

Procedura vstup_do_manželstvi_s není funkcí, nemá výsledek (a tedy se v ní za žádný výsle-
dek nedosazuje) a nemá tedy ve své deklaraci na začátku žádnou charakteristiku typu.
Uveďme další příklad, proceduru svobodny, kterou bychom mohli také zařadit do deklarace
třídy člověk. Ta dá výsledek „ano“ či „ne“, je to tedy booleovská funkce:

Boolean procedure svobodný; svobodný:=manžel_ka==none;

Tu můžeme s výhodou použít např. v podmíněném příkaze, takže proceduru vstupu do
manželství bychom mohli deklarovat i takto:

procedure vstup_do_manzelstvi_s(V); ref(clovek)V;
if not zena eqv V.zena and svobodny and V.svobodny then
   begin manzel_ka:-V; V.manzel_ka:-this clovek end;

Poznamenejme, že na pořadí deklarací vtěle třídy nezáleží a že tedy deklaraci třídy clovek mů-
žeme organizovat i tak, že za jejím záhlavím a následujícím begin budeme deklarovat nejprve
proceduru vstup_do_manzelstvi_s, a to tak, jak jsme právě uvedli, pak funkce ded_o a ded_m,
pak funkci svobodny a až pak atributy stari, hmotnost, bydliste a manzel_ka. Tedy deklarace
bude mít tento tvar:

class clovek(jmeno, prijmeni, otec, matka, zena);
text jmeno, prijmeni; Boolean zena; ref(clovek)otec,matka;
begin procedure vstup_do_manzelstvi_s(V); ref(clovek)V;

if not zena eqv V.zena and svobodny and V.svobodny then
      begin manzel_ka:-V; V.manzel_ka:=this clovek end;

ref(clovek)procedure ded_o; ded_o:-otec.otec;
ref(clovek)procedure ded_m; ded_o:-matka.otec;
Boolean procedure svobodný; svobodný:=manžel_ka==none;
ref(clovek)manzel_ka; short integer stari; real hmotnost; ref(dum)bydliste; ...

end;

Na rozdíl od překladačů mnohých jiných jazyků je překladač jazyka Simula „tak inteligentní,
že se nenechá zastrašit“ při zpracování procedury vstup_do_manzelstvi_s jevem, že ještě
„nezná“, co znamená manzel_ka a svobodny: zpracovává všechny deklarace v třídě paralelně.

Uvedený příklad ukazuje ještě něco. Poznáváme, že „závorky“ begin a end se mohou vysky-
tovat na více místech a že se jejich páry mohou vnořovat jeden dovnitř druhého podobně jako
závorky v algebraických výrazech. Abychom se v takových případech lépe vyznali v tom, co
píšeme nebo čteme, doporučuje se využívat volného formátu, který Simula připouští, a
graficky znázorňovat, jak takové závorky patří k sobě.



Vraťme se ještě k třídě bod a doplňme její deklaraci, a to o booleovskou funkci totozny_s, aby
P.totozny_s(R) znamenalo totožnost, jak ji známe z geometrie, a o reálnou funkci od, aby
P.od(Q) dalo vzdálenost bodu P od bodu Q:

Boolean procedure totozny_s(U); ref(bod)U; totozny_s:=x=U.x and y=U.x;

real procedure od(U); ref(bod)U; od:=sqrt((x-U.x)**2+(y-U-y)**2);

Ne naprosto jednoduchý logický výraz v deklaraci procedury totozny_s se vyčíslí, dá hodnotu
true nebo false a ta se dosadí za výsledek. Dvě za sebou následující hvězdičky reprezentují
mocninu – H**G  znamená HG.

Přehled, shrnutí a zobecnění

Všimněme si nejprve důležitého aspektu počítačové matematiky, který je právě zavedenou
totožností bodů ilustrován: zatím co v předpočítačové geometrii dva různé body nemohou být
totožné, nýbrž jde v tom případě vždy o jeden a týž bod, v moderní matematice můžeme pou-
žít např. příkazy P:-new bod(3,4) a Q:-new bod(3,4), tím vytvoříme dvě různé instance třídy
bod, tedy dva různé objekty, funkce totozny_s nám o nich řekne, že jsou geometricky totožné,
avšak neztotožní je. Když např. necháme provést příkaz P.y:=P.y+1, změníme souřadnici bo-
du P, a P.totozny_s(Q) dá nyní výsledek false, protože Q svou souřadnici nezměnil. Na rozdíl
od předpočítačové matematiky nerespektuje moderní matematika princip extenzionality
(založený na axiomu, že množiny jsou totožné, kdy mají stejné prvky).

Zpráva nemusí mít adresáta, pokud je objekt posílá „sám sobě“. Příkladem je zpráva
svobodny, která vystupuje za prvním výskytem klíčového slova and v té druhé deklaraci třídy
clovek – tam ten člověk, který testuje možnost vstupu do manželství se vlastně sám sebe ptá,
zda je svobodný. Připomeňme, že absence tečky ve zprávě je v podstatě stejný jev jako její
absence před názvem atributu (to si objekt manipuluje s vlastním atributem). Nechť procedura
nemá výsledek (je to např. procedura vstup_do_manželství_s). V tom případě zpráva, v níž je
tato procedura selektorem (např. A.vstup_do_manželství_s(B)), vystupuje jako příkaz (bez
ohledu na to, zda je v ní tečka a zda má parametr). Budeme mu říkat příkaz procedury. Když
má procedura výsledek, je rozumné předpokládat, že taková zpráva bude figurovat jako výraz
nebo součást výrazu (viz výše příklady ded_o, det_m, svobodny, od). To Simula předpokládá,
avšak nabízí i možnost takovou zprávu aplikovat jako příkaz procedury – tehdy se výsledek
prostě „ztratí“; pokud čtenář kroutí hlavou nad tím, k čemu taková zpráva je, tak sdělujeme,
že se mohou uplatnit tzv. postranní účinky procedury: její provádění může totiž změnit nějak-
ou hodnotu odlišnou od výsledku. Uveďme příklad, a to tak, že proceduru pro vstup do man-
želství opatříme výsledkem booleovského typu, který charakterizuje, zda byl vstup do man-
želství úspěšný:

Boolean procedure vstup_do_manzelstvi_s(V); ref(clovek)V;
if not zena eqv V.zena and svobodny and V.svobodny then

      begin manzel_ka:-V; V.manzel_ka:=this clovek; vstup_do_manželství:=true end
else vstup_do_manželství:=false;

Vidíme, že když se za oba partnery manzel_ka dosadí nové hodnoty (tj. když se vstup do
manželství opravdu realizuje), dosadí se za výsledek true, a když je manželství něčím bloko-
váno, dosadí se false. Takovou proceduru lze aplikovat zcela stejným způsobem jako výše
(její „oficielní“výsledek zmizí, ale postranní účinky (navázání manželského partnerství) je to,
co nás asi zajímá nejvíc. Lze ji však aplikovat i např. v podmíněném příkaze

if  A.vstup_do_manželství_s(B) then ...
který provede příkaz naznačený třemi tečkami za then, jen když se vstup do manželství mezi
A a B realizuje. Výsledek by mohl být i dosazen za nějaký booleovský atribut, dejme tomu



oddal osoby C, která patří do třídy osob s kompetencí oddávat (tj. do nějaké podtřídy třídy
clovek, kde jsou deklarovány další atributy a metody, mimo jiné i Boolean oddal):

C.oddal:=A.vstup_do_manželství_s(B)
což je příkaz, kde C jakoby zjistil, zda oddat A s B může, a když ano, oddá je a zapamatuje si
to.

Když volíme vhodně identifikátory procedur, zakládáme vlastně uživatelsky orientovaný pro-
gramovací jazyk, protože příkazy procedury v něm mohou připomínat nové příkazy podobné
větám přirozeného jazyka a ostatní aplikace procedur v něm mohou připomínat nové operace;
obecně vzato, vhodně formulovaný selektor F může přiblížit vnější tvar zprávy A.F(B) větě,
kde A je podmět, F sloveso a B předmět (resp. doplněk či příslovečné určení) nebo výrazu,
kde F figuruje jako spojka či předložka.

Podmíněný příkaz může mít i tvar if  podmínka then příkaz else příkaz. Ten druhý příkaz se
provede v případě, že podmínka není splněna. Jde tedy o větvení výpočetní činnosti.

Taková podmínka je příklad booleovského výrazu, čili výrazu, jehož hodnota je true nebo
false. Jakou může booleovský výraz mít formu? Zatím uveďme, že mezi booleovské výrazy
patří relace, totiž texty tvaru E*F, kde E a F jsou aritmetické výrazy a hvězdička reprezentuje
relační operátor, konkrétně některá ze znaků >, <, =, >=, <=, <>. Jejich význam je evidentní,
např. E<>F dá hodnotu true právě když (numerická) hodnota výrazu E je jiná než hodnota F.
Protože ne všechny počítače musí mít klávesy > a <, povoluje Simula vyjádřit relační operáto-
ry (v pořadí, jak jsme je výše uvedli) klíčovýni slovy, totiž zkratkami gt, lt , eq, ge, le a ne
anglických slov v pořadí „greater than“, „less than“, „equal“, „greater or equal“, „less or
equal“ a „not equal“. Booleovské výrazy lze vkládat do okrouhlých závorek a spojovat
logickými operacemi – kromě již uvedené unární operace not a binárních and a eqv a jsou to
další binární or (=nebo) a imp (=implikuje). A or B dá hodnotu true právě když alespoň
jeden z výrazů A či B má hodnotu true, a A imp B je zkratka za B or not A. Booleovský výraz
ovšem nemusí být pouze za if , může být mimo jiné na pravé straně dosazovacího příkazu,
jehož levá strana – dejme tomu S – je deklarována jako Boolean S; např. S:=S or U lt  3 buď
zachová hodnotu S, je-li true, nebo ji změní z false na true, pokud je hodnota U menší než 3
(snad nemusíme připomínat, že U musí být aritmetický atribut). O booleovských výrazech se
více dozvíme v kap. 8.

V závěru této kapitoly upozorněme na fakt, že jsme se v ní po prvé setkali s vnořováním
deklarací – např. deklarace procedur ded_o, ded_m, svobodný a vstup_do_manzelství_s, ale i
atributů manzel_ka, stari, hmotnost a bydliste jsou vnořeny do deklarace třídy clovek. To nás
nejen nesmí překvapit, ale my se s něčím takovým naopak musíme zcela smířit. Vnořování
„všeho možného“ je v aplikacích Simula velmi časté a odpovídá to jisté hierarchii v realitě.

5. Podtřídy

Jak už jsme se zmínili v úvodní kapitole, odpovídá obsahovému obohacení pojmu, jak to
známe z každodenního života ale i z vědy, techniky a řízení, specializace třídy na podtřídu.
Nechť třída C1 je deklarována – schématicky naznačeno – takto:

class C1(parametry1); ...
begin deklarace1; životní pravidla1 end;

Pak lze deklarovat podtřídu – nazvanou dejme tomu C2 – třídy C1 takto:

C1 class C2(parametry2); ...
begin deklarace2; životní pravidla2 end;
Vidíme, že jediná odlišnost od nám už známé deklarace třídy spočívá v prefixu  C1, postave-
nému na začátek celé deklarace třídy C2. Tento prefix je interpretován tak, že instance třídy



C2 přebírají z její deklarace nejen to, co je v ní uvedeno, ale i vše, co by měly mít jako instan-
ce třídy C1. Vyjadřujme se konkrétněji:

a. každá instance třídy C2 je také instancí třídy C1, tj. může dostat jméno – dejme tomu R –
určené pro instance třídy C1, čili zavedené deklarací ref(C1)R;

b. instance třídy C2 vznikne výrazem new C2(parametry1, parametry2) – tj. v závorkách
musí být nejprve aktuální parametry vyžadované deklarací prefixu C1 a za nimi musí
následovat aktuální parametry vyžadované deklarací podtřídy C2;

c. každá instance třídy C2 má všechny atributy, které mají instance třídy C1 a je schopna pro-
vést všechny procedury, které mohou být provedeny instancemi třídy C1, a nadto má vše-
chny atributy a je schopna provést všechny procedury deklarované pro třídu C2;

d. každá instance třídy C2 se po svém vytvoření chová nejprve podle životních pravidel, podle
nichž se takto chovají instance třídy C1 a pak podle životních pravidel deklarovaných pro
třídu C2;

Podřída nemusí „přidávat“ ke svému prefixu mnoho, tj. jak parametry, tak atributy, procedury
i životní pravidla. Může přidat jen něco, ba dokonce vůbec nic. Později poznáme, že Simula
dovoluje i jisté promíchání pořadí provádění životních pravidel podtřídy a prefixu, a že
dovoluje i to, aby v podtřídě byl definováno že některé procedury jejího prefixu budou mít
jiný obsah.

Uveďme nejprve příklady podtříd vycházejících z nám už známé třídy bod.

Nejprve bod v trojrozměrném prostoru, který má „navíc“ souřadnici z a svůj průvodič vypočte
podle této nové situace:

bod class bod3(z); real z;
begin a:=sqrt(a*a+z*z) end;

Je vhodné si vědomit, že nejprve se provede životní pravidlo z deklarace třídy bod, to dosadí
cosi za průvodič a, pak se provede životní pravidlo třídy bod3 a to přemaže původní hodnotu
průvodiče a jinou hodnotou, respektující trojrozměrnost, ale použije ke zkrácení výpočtu tu
původní hodnotu (mohlo by znít i jako a:=sqrt(x*x+y*y+z*z)).

Nyní zaveďme třídu  hmotných bodů (v trojrozměrném prostoru), které mají hmotnost m a po-
dle ní a své polohy i potenciální energii E vůči hladině o souřadnici z=0 a nadto schopný rea-
govat na zprávu se selektorem pohni_se_na_misto, s třemi parametry a, b a c, totiž souřadni-
cemi nového umístění:

bod3 class hmotny_bod(m); real m;
begin real E;

procedure pohni_se_na_misto(a,b,c); real a,b,c;
begin x:=a; y:=b; z:=c; a:=sqrt(a*a+z*z); E:=m*z end;
E:=z*m

end;

Příkladem na generování instance třídy bod3 je new bod3(3, 5.5, 7), příkladem na generování
instance třídy hmotny_bod je new hmotny_bod(3, 5.5, 7, 0.34).

Všimněme si, že v tomto případě dochází k „řetězení“ specializace: třída bod byla specializo-
vána na třídu bod3 a tato podtřída je pak vzata jako prefix pro deklaraci podtřídy hmotny_bod.
Je to přirozený jev v reálném světě a lidském myšlení (viz např. obratlovec → savec → pes) a
Simula ho povoluje.

Specializace třídy clovek může vést k podtřídám jak např. student, duchodce, voják, hasič,
spisovatel, učitel a poslanec.



Přehled, shrnutí a zobecnění

Uvažujme o programu, v němž jsou deklarace tříd bod, bod3 a hmotny_bod jako výše, dále
následující deklarace typu:

ref(bod)P; ref(bod3)Q; ref(hmotny_bod)R (5.1)

a tyto příkazy:

P:-new hmotny_bod(8,7,6,5); Q:-new hmotny_bod(8,7,6,5); R:-new hmotny_bod(8,7,6,5);

Tyto příkazy jsou legitimní, neboť – jak už jsme výše naznačili – instance třídy hmotny_bod
jsou i instancemi tříd bod a bod3. A nyní vyvstávají otázky: lze aplikovat odlehlé identifikáto-
ry jako P.m, Q.m či R.m? Odpověď dostaneme, když si detailně představíme, jak je zpracová-
vá překladač: nejprve zjistí kvalifikaci výrazu před tečkou, tj. P resp. Q resp. R, což je – řeče-
no zatím velmi zhruba – vztah výrazu k třídě. Překladač zjistí z deklarací (5.1), že P se může
stát jménem instance třídy bod, že Q se může stát jménem instance třídy bod3 a že R se může
stát jménem instance třídy hmotny_bod. Říkáme, že P je kvalifikován do třídy bod, že Q je
kvalifikován do třídy bod3 a že R je kvalifikován do třídy hmotný_bod. Kvalifikace tedy při-
řazuje tomu, co je před tečkou, nějakou třídu. Překladač je stavěn tak, že podle tohoto přiřaze-
ní určuje, co lze očekávat za tečkou: očekávat lze totiž to, co odpovídající třída „nabízí“ jako
své parametry, atributy a procedury. P.m je tedy nepřijatelné, neboť P je kvalifikováno do tří-
dy bod, a ta „nabízí“ jen x, y a a, ale nikoli m. Podobně je nepřijatelné Q.m, neboť kvalifikace
Q – třída bod3 – nabízí navíc jen z. Přijatelné spojení je ovšem R.m, neboť R je kvalifikován
do třídy hmotny_bod a ta m „nabízí“.

Právě naznačené omezení je odůvodněno tím, že mezi příkazy může být změť různých přiřa-
zení a může se stát, že P se stane jménem instance vytvořené jako new bod(...) a že Q se stane
jménem instance vytvořené jako new bod3(...). Tedy ani jeden objekt pojmenovaný identifi-
kátory P a Q nebude mít m. Z toho důvodu překladač nepřipustí příslušné odlehlé identifiká-
tory a odmítne je jako syntakticky chybné, přesto že autor programového produktu se může
dušovat, že si je jist, že P a Q jsou jmény instance třídy hmotny_bod. Avšak na druhé straně
Simula není tak „neústupná“, jak by se zdálo: pokud je autor programového produktu pře-
svědčen, že to je tak, jak jsme uvedli, může identifikátor P resp. Q před tečkou doplnit tak
zvanou vnucenou kvalifikací, totiž dodatkem, který začíná klíčovým slovem qua, za nímž je
identifikátor třídy, kterou chceme jako kvalifikaci vnutit – v našem případě tedy hmotny_bod.
qua je zkratka termínu qualified (kvalifikovaný), ale doporučujeme číst ji dle jejího latinské-
ho významu – „qua“ znamená v latině „jakožto“, a tak P qua hmotny_bod.m lze interpretovat
jako „m objektu P chápaného jakožto hmotny_bod“, což je smysluplné. Přeložený program při
svém běhu vloží na odpovídající místo test, zda objekt nesoucí jméno P byl vytvořen pomocí
new hmotny_bod nebo pomocí new F, kde F je podtřídou třídy hmotný_bod, a je tedy u něho
smysluplné obracet se na jeho m. Pokud uvedený test nevyjde, jde o „chybu při výpočtu“ a ten
na tomto místě skončí. Podobně lze argumentovat pro případ Q qua hmotny_bod.m.

To, co je před tečkou, nazýváme, jak už jsme poznali v kapitole 3, referenčním výrazem. Poz-
ději, zejména v kapitole 8, se setkáme s dalšími možnostmi, jak tvořit a kde použít referenční
výrazy. Již nyní však můžeme sdělit to, že každý referenční výraz má svou kvalifikaci.

6. Virtuální entity

V prvních odstavcích předcházející kapitoly jsme naznačili, že v podtřídě lze deklarovat, že
obsah její jisté procedury se liší od obsahu téže procedury (přesněji: procedury se stejným
jménem) existující u prefixu. Odůvodnění této možnosti je následující:

Prefix zobrazuje znalost, která je příliš obecná, povrchní a neurčitá. Jeho podtřída zobrazuje
znalost, která je určitější, má např. více atributů. A tak není vyloučeno, že prefix popisuje ně-



jakou proceduru – dejme tomu F – velmi hrubě (dokonce tak hrubě, že její obsah vůbec igno-
ruje), zatím co podtřída má už dostatek atributů, aby v ní mohla být F popsána konkrétněji.
Dodejme ovšem ihned, že i tato podtřída může být dále specializována na další podtřídu a tam
je podkladů pro popis obsahu F ještě více, takže F tam lze deklarovat ještě konkrétněji.

V takovémto případě říkáme, že F je virtuální procedura . V nějaké třídě je zavedena, obvyk-
le tak, že – řečeno lidově – se uvede, že tam má smysl, ale neřekne se, jaký, neb se ten smysl
jen velmi zhruba naznačí. A až v různých podtřídách se ten smysl konkretizuje. Říkáme, že v
třídě, kde je taková virtuální procedura po prvé zavedena jako smysluplná, je specifikována, a
že v třídě, kde je její obsah konkretizován, je deklarována. Nechť F je specifikována v třídě C
a její význam je konkretizován v jejích dvou podtřídách C1 a C2. V takovém případě bude mít
deklarace třídy C tento tvar (pro ilustraci ještě předpokládáme, že C je podtřídou třídy D):

D class C(ppp); specifikace parametrů ppp;
virtual: procedure  F is procedure F(sss); specifikace parametrů sss;;
begin procedure F(sss); specifikace parametrů sss; náplň procedury F – předběžná verze;

...
end;

V druhé řádce deklarace třídy C je specifikace virtuální procedury. Deklarace tříd C1 a C2 bu-
dou mít tento tvar:

C class C1(...); ...
begin procedure F(sss); specifikace parametrů sss; náplň procedury F – verze pro C1;
          další složky deklarace třídy C1

end;

C class C2(...); ...
begin procedure F(sss); specifikace parametrů sss; náplň procedury F – verze pro C2;
          další složky deklarace třídy C2

end;

V všech třech deklaracích tříd je za klíčovým slovem begin deklarace (náplně) virtuální pro-
cedury. V deklaraci třídy C je tedy současně specifikace i deklarace téže virtuální procedury.
Pokud ovšem nechceme uvést předběžnou versi, může deklarace této procedury v deklaraci
třídy C vynechána. Pokud je virtuální procedura funkcí, musí být za klíčovým slovem is
charakteristika typu jejího výsledku. A tatáž charakteristika musí být přirozeně na počátku
každé deklarace. Shoda musí být i pro formální parametry a jejich specifikace ve všech
deklaracích této procedury a v druhé části její specifikace. Pozor na to, že ke klíčovému slovu
virtual  patří i za ním hned následující dvojtečka. slovo. Pozor také, že na začátku specifikace
(před klíčovým slovem is) nepíšeme žádnou charakteristiku typu ani cokoliv o parametrech. A
ještě pozor na to, že specifikace musí končit dvěma středníky!

Uveďme příklad virtuální procedury, a to opět z rovinné geometrie. Zaveďme třídu oblast,
reflektující uzavřenou rovinnou oblast. Taková oblast může být elipsa a její zvláštní případ
kruh, n-úhelník, jeho zvláštní případy obdélník a čtverec, atd. U všech z nich je smysluplné a
možná i praktické mluvit o jejich plošném obsahu. A tak můžeme v třídě oblast specifikovat
virtuální reálnou funkci obsah, kterou budeme u podtříd konkretizovat, tj. deklarovat.
Poznamenejme, že tato virtuální funkce nemá žádné parametry.

class oblast; virtual: procedure obsah is real procedure obsah;;
begin ... end;

oblast class kruh(stred,polomer); ref(bod)stred; real polomer;
begin real procedure obsah; obsah:=3.14159*polomer*polomer; end;



oblast class ctverec(stred,vrchol_A); ref(bod)stred,vrchol_A;
begin real procedure obsah;

obsah:=2*stred.od(vrchol_A)**2;

oblast class trojuhelnik(A,B,C); ref(bod)A,B,C;
begin real procedure obsah; obsah:=0.25*sqrt

((A.od(B)+B.od(C)+C.od(A))*(A.od(B)+B.od(C)-B.od(C))*
(B.od(C)+C.od(A)-C.od(A))*(C.od(A)+A.od(B)-A.od(B)))*;

end;

Pro obsah trojúhelníku jsme vybrali poněkud upravený Heronův vzorec. V té populárnější
formě jej použijeme v kapitole 9.

Přehled, shrnutí a zobecnění

Když je nějaký objekt vytvořen pomocí výrazu new C nebo new C(...), nese si s sebou stále
jakýsi průkaz, kde je C zapamatován jako členství objektu v třídě. Nechť je zavedeno jméno
R pomocí deklarace ref(oblast)R, tj. jméno, které může dostat jednou čtverec, jednou kruh,
apod. Tak to Simula vskutku umožňuje. Je tedy přípustné např. toto přiřazení jména R: R:-
new kruh(new bod(3,4),2) (objekt, který dostane jméno R, má ve svém průkaze členství v tří-
dě kruh). Nechť je deklarováno jméno P určené pro jakýkoliv kruh, tj. pomocí deklarace
ref(kruh)P; je logické, že je nemůže dostat objekt, který má ve svém průkaze členství např. v
třídě čtverec nebo dokonce oblast, a Simula vskutku něco takového nepřipouští. Tuto úvahu
lze obecně vyjádřit rozdílem mezi kvalifikací a členstvím: obojí se sice týká tříd, ale legálně
může objekt, který má v průkaze členství v třídě C, dostat jméno kvalifikované do třídy D jen
tehdy, je-li C rovno D nebo C podtřídou D. Využijme právě rozebraných možností i omezení
Simuly a přistupme k následující úvaze:

Nechť v posloupnosti tříd A1, A2, ..., A10 platí, že Ai  je prefixem Ai+1 (čili že Ai+1 je podtřídou
třídy Ai, čili že A1 reprezentuje nejobecnější, a tedy i obsahově nejchudší pojem a že A10

reprezentuje nejspeciálnější, a tedy i obsahově nejbohatší pojem z pojmů reprezentovaných
uvedenými třídami). V deklaraci třídy A3 nechť je specifikována virtuální procedura, dejme
tomu F, a nechť v deklaracích tříd A7 a A9 je procedura F deklarována (jinými slovy: nechť je
pro třídu A3 stanoveno, že pro její instance má F smysl, avšak jaký má smysl, se stanoví až
pro instance tříd A7 a A9 – viz načrtnuté schéma, kde specifikace je uvozena znakem S a
deklarace znakem D). Jak se chová překladač Simuly, když překládá odlehlý identifikátor

tvaru R.F?

Záleží na kvalifikaci výrazu R. Pokud je kvalifikován do třídy A1 či A2, překladač odlehlý
identifikátor odmítne, překlad přeruší a ohlásí syntaktickou chybu. Pokud je R kvalifikován
do ostatních zde uvedených tříd, překladač odlehlý identifikátor přijme, ale do přeloženého
programu vloží podprogram obsahující mimo jiné test na to, v které třídě je členem objekt,
jehož jménem je R. Konkrétně se tento podprogram uplatní následujícím způsobem:

Lze předpokládat, že členství daného objektu vede v takové situaci do některé z tříd A3 až A10.
Pokud je to A7, provede se F podle deklarace v A7. Pokud je to A9, provede se F podle
deklarace v A9. Pokud členství vede do třídy, kde F není deklarována, hledá se deklarace v
prefixu takové třídy, když není ani tam, hledá se v prefixu tohoto prefixu, a tak dále, až se
buď nalezne – a podle takové deklarace se F provede – nebo se dojde k prefixu třídy, kde je F

A2A1 A3 A4 A5 A7A6 A8 A9 A10

S:F D:F D:F



specifikována, a v tom případě se oznámí chyba při běhu programu – deklarace totiž nemůže
být v nějaké „obsahově chudší“ třídě, než je ta, kde je F jako virtuální specifikována.

V našem příkladě se tedy děje toto: pokud je členství uvažovaného objektu v A3, A4, A5, či A6,
nastane chybě při běhu programu (a ukončení výpočtu), pokud je členství v A8, provede se F
podle deklarace v A7, a pokud je členství v A10, provede se F podle deklarace v A9.

7. Příkazy

V kapitole 3 jsme se setkali s dosazovacím příkazem a s přiřazovacím příkazem. V kapitole 4
jsme se setkali s podmíněným příkazem, se složeným příkazem a s příkazem procedury. V té-
to kapitole se zhruba seznámíme s dalšími druhy příkazů, které Simula uživateli nabízí. Před
tím však je vhodné uvědomit si následující fakta:

(a) „za normálních okolností“ se provádějí příkazy za sebou tak, jak jsou napsány (např.
životní pravidla v „životě“ instance nějaké třídy, příkazy v deklaraci nějaké procedury);

(b) mezi životními pravidly třídy může být zpráva se selektorem dejme tomu F; v tom případě
se provádění příkazů podle pravidla (a) poruší a „skočí se“ na první příkaz té procedury F;

(c) když se ukončí provádění zmíněné procedury F, opět se poruší pravidlo (a) – provádění
příkazů se totiž „vrátí“ tam, odkud kvůli původní zprávě odskočilo;

(d) zcela analogicky jako v případě (b) se odskočí i při provádění příkazu, který generuje
nový objekt, např. new C...: řečeno stručně, „odskočí“ se na první životní pravidlo pro
instance třídy C;

(e) když takový prvek „ukončí“ svůj život, tj. provede poslední životní pravidlo, vrátí se
výpočet na to místo, odkud se na životní pravidla tohoto prvku „odskočilo“ (vidíme tedy
jistou analogii mezi pravidly (a) a (d) a mezi pravidly (c) a (e);

(f) nechť třída D je podtřídou třídy C a nechť jak C tak D mají svá životní pravidla; když je
vytvořena instance třídy D, provedou se za normálních oklností životní pravidla formulovaná
v deklaraci třídy C a pak výpočet „přeskočí“ na první životní pravidlo napsané pro třídu D
(později se dozvíme, že lze velmi snadno zařídit, aby se životní pravidla podtřídy vložila
někam mezi životní pravidla jejího prefixu).

„Normální okolnosti“ uvedené v bodě (a) lze porušit jednak tím, co jsme poznamenali v bo-
dech (b) až (f), dále některými pravidly tzv. kvaziparalelního řízení a konečně příkazem
skoku:

Tento příkaz (často nazývaný go-to-příkaz, čti goutů-příkaz), má tvar go to cíl, což v angličti-
ně znamená „jdi na cíl“ a my to opravdu tímto způsobem můžeme interpretovat: tam, kde by
se mělo provádění příkazů řídit pravidlem (a), může příkaz skoku určit, že se nebude pokračo-
vat pěkně postupně dále, ale že se provádění příkazů přenese na místo, které je tím cílem a od-
tamtud se bude pokračovat podle všech výše uvedených pravidel. „Cíl“ může být vyjádřen
různým – často  komplikovaným – způsobem pro začátek si všimněme toho nejjednoduššího
způsobu: cíl dostane jméno, totiž nějaký identifikátor, ten se uvede za klíčové slovo to, a
kromě toho se okopíruje před nějaký příkaz, od něhož se ještě oddělí dvojtečkou. Takový
identifikátor následovaný dvojtečkou, se nazývá návěštím, a říkáme, že příkaz, který pak ná-
sleduje, „má uvedené návěští“. Narazí-li výpočet na příkaz např. go to L23, pokračuje výpočet
od příkazu, který má návěští L23, tj. před nímž je L23:.

Návěští je součástí takového příkazu, takže je-li před ním jiný příkaz, musí být oddělen střed-
níkem před návěštím. Takto „skákat“ lze dopředu i dozadu, jeden příkaz může mít i více ná-
věští, např. c:=0; L23:U_U:ZAB: a:=a+3.



To, co následuje za go to, je obecně tak zvaný cílový výraz. Co vše to může být (kromě návěš-
tí), si vysvětlíme postupně v dalších kapitolách. Místo dvou klíčových slov go a to lze napsat
jediné slovo goto. Připomínáme, že cílový výraz není výrazem ve smyslu kapitoly 3 (cílový
výraz tedy nemá hodnotu, kterou by bylo možno např. dosadit v dosazovacím příkaze).

Simula má také tak zvaný prázdný příkaz, který zapisujeme jako „nic“ (žádný znak) a který
neprovede vůbec nic. Může však být oddělen středníkem a dostat návěští. Mezi příkazy se tak
může vyskytnout, např. ve složeném příkaze takto: begin;a:=a+2;;;L3:;b:=0; end. Konkrét-
ně, prázdný příkaz je hned za begin, pak je čtyřikrát za příkazem a:=a+2 (ten čtvrtý z nich
má návěští L3), a pak je ještě jednou před end. Vidíme, že prázdný příkaz může pomoci tam,
kde nějaký příkaz odstraníme a zapomeneme odstranit středník, který je před ním nebo za
ním.

Další příkaz, který Simula nabízí, je příkaz cyklu. Má několik forem, z nich ta nejpopulárnější
má tvar for  a:=e step f until  g do P, kde a je nějaký aritmetický atribut, e, f a g jsou aritmeti-
cké výrazy a P je příkaz. Této formě se říká for-příkaz. V „rozumné“ aplikaci se v příkaze P
vyskytuje atribut a a ten příkaz se provede obecně vícekrát, při čemž se v něm za a dosazuje
postupně e, e+f, e+2f, ... a to tak dlouho, dokud dosazovaná hodnota nepřekročí hodnotu g.
Když se to stane, provádění příkazu se ukončí. Uveďme příklad, totiž nastřádání aritmetické
řady 2+4+6+8+...+16 na atribut s:

s:=0; for  i:=2  step 2 until  16 do s:=s+i. (7.1)

Jiný druh příkazu cyklu je while-příkaz (lepší český výraz se dodnes neuchytil), který má tvar
while b do P. b je booleovský výraz, tedy podmínka, a P je příkaz, který se provádí tak
dlouho, dokud je tato podmínka splněna. Chceme-li např. kladnou hodnotu s dělit třemi tak
dlouho, dokud podíl nedostaneme pod hodnotu 0.01, můžeme to provést tímto příkazem:

while s ge 0.01 do s:=s/3.

Výše uvedený příkaz (7.1) – součet konečné aritmetické řady – bychom mohli pomocí while-
příkazu naprogramovat takto:

s.=0; i:=2;  while i le 16 do begin s:=s+i; i:=i+2  end. (7.2)

Jistě si umíte představit situaci, že máte donutit počítač, aby pracoval s dvěma objekty (např.
Q a R), a to tak, že Q by měl dle svých životních pravidel manipulovat s atributy (např. a, b a
c) objektu R a poslat mu více zpráv. Považujete – a to právem – mnohokrát psát R následova-
né tečkou – jednak ve zmíněných zprávách a jednak při manipulaci s atributy, a zatoužíte po
něčem, co by bylo jako „vytknutí R s tečkou před závorku“. Něco podobného Simula nabízí.
Je to tak zvaná inspekce (stručný název české simulovské hantýrky), nebo přesněji připojova-
cí příkaz. V našem případě má tvar inspect R do příkaz. Překladač Simuly v tom případě
zpracovává uvedený příkaz tak, že každý identifikátor w, který před sebou nemá tečku, se sna-
ží interpretovat jako R.w – pouze v případě, že by tato interpretace neměly smysl (tj. že w
není ani procedura ani atribut objektu R), hledá interpretaci jinde – v našem případě zřejmě
hledá mezi atributy a procedurami, které mají smysl pro objekt Q, když – jak jsme uvedli –
má toto zpracování objektu R být částí životních pravidel pro objekt Q. Je vhodné si uvědo-
mit, že za do může být i dost rozsáhlý složený příkaz.

Čtenář se možná podiví, názvu připojovací příkaz. Ten vznikl proto. že příkaz za do se for-
málně jakoby „připojí“ k životním pravidlům inspektovaného prvku R – volné identifikátory
jsou tak trochu interpretovány, jako by byly v životních pravidlech prvku R a ne prvku Q. Po-
kud čtenáři toto vysvětlení připadá násilné, tak ať na ně zapomene a používá termínu inspek-
ce, ono to vysvětlení opravdu násilné je, ale lepší vysvětlení není.



Simula má ještě tak zvaný aktivační příkaz, ale jeho vlastnosti vysvětlíme až v letním
semestru

Přehled, shrnutí a zobecnění

Probereme nyní detailně možnosti, které nabízí příkaz cyklu. Ten nejtriviálnější má tvar

for  p:=výraz1, výraz2, ..., výrazn do S

kde p je proměnná a S je příkaz. Je přirozené, že typ výrazů výrazi musí být stejný jako typ
proměnné p. Uvedený příkaz cyklu se provede tak, že S se zopakuje n-krát, při čemž se před
i-tým provedením vyčíslí výrazi a dosadí se za proměnnou p v příkazu S. To, co jsme
naznačili posloupností výraz1, výraz2, ..., výrazn, nazýváme seznamem cyklu. Může mít
libovolný kladný počet n prvků cyklu (naznačených zde jako výrazi), včetně n=1. Na první
pohled se tato možnost zdá zbytečná, protože takový případ lze přepsat jako begin p:=výraz1;
S end. Hned však poznáme, že první zdání není zcela podložené.

Simula totiž povoluje, aby se opakování příkazu S na jednom prvku cyklu zastavilo. Existují
pro to dvě možnosti. Jedna z nich se nazývá until-prvek a lze ji aplikovat jen tehdy, je-li p
aritmetická proměnná; v tom případě má prvek cyklu tvar výraz step přírůstek until  mez a za
proměnnou p se postupně dosadí hodnoty výrazů výraz, výraz+přírůstek, výraz+2*přírůstek,
atd. a hodnota výrazu přírůstek se takto přičítá stále, dokud se nepřekročí hodnota výrazu
mez. S jedním jednoduchým příkladem jsme se už setkali – byl to for  i:=2  step 2 until  16 v
příkladě (7.1) – a právě ten příklad ukazuje, že i seznam cyklu o jediném prvku může být do-
cela užitečný. V tomto příkladu je přírůstek i mez konstantní, avšak Simula povoluje i složi-
tější výrazy – ty se vyčíslují při každém přičtení přírůstku znovu.

Vyjádřili jsme se, že v provádění dle takového prvku cyklu se pokračuje, dokud se po přičtení
přírůstku „nepřekročí“ mez. Význam toho slova „nepřekročí“ je zřejmý, pokud je krok klad-
ný. Pokud se „přičítá“ záporný krok, „překročit“ znamená být menší (než mez). Simula je v
tomto důsledná, a pokud se např. hodnota přírůstku mění mezi kladnou a zápornou, mění se
podle toho i význam slova „překročit“. Zbývá otázka: a co když je krok nulový? Tento případ
Simula řeší jako chybu při výpočtu, která má stejné následky jako např. dělení nulou: ukonče-
ní výpočtu.

Druhá možnost „zastavení“ na prvku cyklu se nazývá while-prvek a zapisuje jako výraz while
podmínka, a ten způsobí, že se výraz stále vyčísluje a dosazuje za příslušnou proměnnou do
opakovaně prováděného příkazu, a to tak dlouho, dokud je splněna podmínka, což je booleov-
ský výraz. Jako příklad můžeme uvést i+2 while i le 16; ten můžeme použít pro přepsání výše
zmíněného příkazu cyklu (7.2), a to jako for  i:=2, i+2  while i le 16 do s:=s+i. Je vhodné si
uvědomit, že v tomto příkladě jsou dva prvky cyklu, podle prvního se provede příkaz za do
jen jednou, zatím co podle druhého se provádí sedmkrát, a to pro i=4, 6, ..., 16.

Zakončeme příkladem, v němž aplikujeme všechny možnosti prvků cyklu, nabízené Simulou:

for  i:=7, 5, 2, i+1 while i lt  15, i+5 step –1 until  3.3, -30, 45, 0 step 2 until  9.7 do s:=s+1;

K s se budou podle toho přičítat hodnoty 7, 5, 2, 3, 4, 5, ..., 13, 14, 19, 18, 17, ..., 5, 4, -30, 45,
0, 2, 4, 6, 8.

Nezaměňujme while-příkaz s příkazem cyklu s while-prvkem: první začíná klíčovým slovem
while, druhý klíčovým slovem for .

Příkaz cyklu může mít i tvar for  p:-výraz1, výraz2, ..., výrazn do S, tj. místo dosazovacího
znaménka obsahuje přiřazovací znaménko. V takovém příkaze nemůže být until-prvek, může
však obsahovat while-prvek. Jako příklad uveďme cosi, co bychom mohli nazvat cyklus přes
rodokmen po meči:



V kapitole 3 jsme uvedli jako příklad třídu clovek, která reflektuje některé vlastnosti lidí,
mimo jiné i to, že každý člověk má otce a matku. Ono to tak přesně není – kdyby totiž každá
instance třídy clovek měla mít opravdu otce a matku, museli bychom mít v počítači buď
reprezentováno nekonečné množství osob nebo rodičovské cykly – první je nemožné pro
konečnou kapacitu paměti počítače, druhé je nepraktické, neboť pak by počítačová
reprezentace připouštěla, aby byl člověk svým vlastním předkem. Nejvhodnější je zavést do
modelu jednoho nebo více jakýchsi biblických Adamů a Ev, tedy instancí třídy clovek, u
nichž hodnota atributů otec a matka je rovna none. A tak je zřejmé, že když začneme od
nějaké instance B třídy clovek a budeme probíhat celý jeho rodokmen po meči, skončíme na
konec u některého z Adamů. Máme-li na c dosadit délku rodokmenu osoby B, provedeme to
takto:

     c:=0; for  B:-B.otec while B=/=none do c:=c+1;

Znamená to, že se začne od otce osoby B a přechází dále na jeho otce atd., a při tom se za
každý takový krok přičte na c hodnotu 1. Když se dojde až tam, kde B se stane jménem
nějakého Adama, přičte se 1 ještě za toho Adama, pak se B stane jménem Adamova otce, ten
ovšem neexistuje, tedy bude porušena podmínka B=/=none uvedená za while, a cyklus je
ukončen.

Pro ilustraci ještě uveďme, jak by se tentýž cíl naprogramoval pomocí while-příkazu:

    c:=0; B:-B.otec; while B=/=none do begin B:-B.otec; c:=c+1 end;

V tomto případě se postupně testují členové rodokmenu po meči, kteří dostávají jméno B;
když člen existuje, provede se složený příkaz, který jednak předá jméno dalšímu členovi
rodokmenu a jednak zvětší hodnotu c o jednu. Až když se B stane jménem „ničeho“, cyklus se
promptně ukončí. Všimněte si, že každá z obou uvedených možností dosadí správně nulu i v
případě, že sama býchozí osoba B je „Adamem“.

Obraťme se nyní k inspekci. Výše jsme se seznámili s jejím nejjednodušším tvarem, totiž
inspect R do příkaz. R je referenční výraz. Jeho hodnotou je nějaký objekt, na který ten výraz
„ukazuje“. Ale co když hodnotou R je none, tj, když R neukazuje na žádný objekt? Pro tento
případ je v Simule zařízeno, že příkaz za do se vůbec neprovede – celá inspekce se provede
jako prázdný příkaz. Simula však nabízí ještě možnost napsat za uvedený příkaz dodatek
otherwise druhý příkaz, a ten druhý příkaz se provede právě v případě, že R ukazuje na none.
Inspekce nám tedy může posloužit i pro větvení výpočtu. Uveďme příklad:

V kapitole 3 jsem se setkali s třídou clovek s pěti parametry a jedním endogenním atributem.
Předpokládejme, že bychom měli modelovat nějakou drastickou opravu, např. opravu (možná
že dost staré) chyby vzniklé dejme tomu na matričním úřadě nebo v porodnici, a předpoklá-
dejme, že poškozený člověk je veden pod identifikátorem poskozeny (tj. že je někde deklaro-
váno ref(clovek)poskozeny). Inspekci lze v tomto případě použít např. takto (zjednodušme si
vše tak, že jde o muže, že nebyl nemanželským dítětem a že byly splněny tradiční rodinné re-
lace, tj. se jeho skuteční rodiče mezitím nerozvedli a že jeho žena přijala jeho jméno):

  inspect poskozeny do begin otec:=...; matka:=otec.manzel_ka; prijmeni:=otec.prijmeni;
   stari:=...; inspect manzel_ka do prijmeni:=poskozeny.prijmeni end

  otherwise go to QWRK

Za prvním do je složený příkaz begin ... end, který se provede, pokud poskozeny existuje; po-
kud ne, výpočet skočí tam, kde je návěští QWRK:. Když poškozený existuje, změní se jeho
otec (skutečného otce jsme pro jednoduchost vytečkovali), za matku se mu dosadí žena jeho
skutečného otce, pak se mu změní stáří (skutečné stáří jsme opět vytečkovali) a pak se musí
změnit i příjmení jeho manželky – změna je provedena další inspekcí, která tvoří poslední



příkaz uvedeného složeného příkazu; pokud poškozený manželku nemá, tj. pokud jeho atribut
manželka ukazuje na none, žádná změna se nekoná.

Tento příklad ilustruje i obecné pravidlo Simuly, které bychom mohli přirovnat lidovému rče-
ní, že je „bližší košile než kabát“: uvědomme si totiž, jak si počíná překladač, když právě uve-
dený příklad zpracovává: když narazí na volný identifikátor, snaží se ho přiřadit tomu
nejbližšímu kontextu, který je k dispozici – identifikátory otec, matka a příjmení jsou
interpretovány jako atributy objektu poskozeny, stejně jako manzel_ka za druhým výskytem
slova inspect. Ovšem identifikátory prijmeni a poskozeny, které pak následují, se snaží
překladač interpretovat jako atributy či procedury ne objektu poskozeny, nýbrž jeho manželky,
což se podaří u prvního z nich. U druhého se zjistí, že manžel_ka, kvalifikovaná do třídy
clovek, žádný atribut ani proceduru toho jména nemá, a tak kompilátor přejde „od košile ke
kabátu“ a hledá poskozeny mezi atributy a procedurami objektu poskozeny, a ani zde není
úspěšný. Přejde tedy do ještě širšího kontextu (tím může být např. celý program, nebo např.
deklarace třídy matričních úředníků), a tam se identifikátor poskozeny najde (pokud by se
nenašel vůbec nikde, šlo by evidentně o syntaktickou chybu). Doplňme výklad ještě dvěma
dodatky.

Předně, výše naznačená jednoduchá inspekce bez dodatku s otherwise je ekvivalentní inspek-
ci, kde za otherwise je prázdný příkaz. Takže druhý řádek výše uvedené opravy matrikové
chyby lze přepsat jako

stari:=...; inspect manzel_ka do prijmeni:=poskozeny.prijmeni otherwise end,

což sice není hezké, je to „šroubované“, ale když to v klidu rozebereme, zjistíme, že to ani ji-
nak interpretovat nejde.

Za druhé, překladač při zjišťování možnosti interpretace volných identifikátorů využívá kvali-
fikace referenčního výrazu, který je za klíčovým slovem inspect. Jestliže je identifikátor po-
skozeny kvalifikovat do třídy clovek, pak nemůžeme chtít na překladači Simuly, aby pro toho
poškozeného interpretoval nějaké volné identifikátory, které by měly být deklarovány až v
podtřídě třídy clovek. To se může zdát jako nevýhodné a pomůže v tom další možnost, jak
psát inspekce: Ta totiž může mít ještě složitější tvar:

inspect R when C1 do P1 when C2 do P2 ... otherwise P0,

kde C1, C2, ... jsou identifikátory tříd a P0, P1, P2, ... jsou příkazy. V tom případě pracuje
simulovský program takto: testuje postupně členství objektu x, na který ukazuje referenční
výraz R; pokud je toto členství v třídě C1 nebo v jakékoliv její podtřídě, provede se příkaz P1
a tím se provedení celé inspekce považuje za uskutečněné. Pokud tento test nevyjde, ověřuje
se, členství objektu x v třídě C2 nebo v její podtřídě – když test vyjde, provede se příkaz P2.
Tak se pokračuje, a když ani jeden takový test nevyjde, provede se příkaz P0. Je evidentní, že
k tomuto závěru se dojde, když je x rovno none, avšak může se to stát i jindy, konkrétně
tehdy, je-li členství objektu x v nějaké podtřídě, která se nevyskytuje v žádné y tříd uvedených
za when.

A nyní přijměme důležitý fakt: když vyjde test na členství v nějaké třídě Ci uvedené za when
a když se tedy provádí následující příkaz Pi, je zřejmé, že pro objekt x jsou smysluplné
všechny atributy i procedury třídy Ci, a tak se v tomto smyslu snaží v příkaze Pi překladač
interpretovat každý volný identifikátor – ignoruje tedy kvalifikaci výrazu za inspect.

Je vhodné dobře si uvědomit, co znamená to, že když vyjde test vztažený k větvi when Ci,
provede se příkaz za následujícím do a tím je provedení inspekce hotovo. Jinými slovy, simu-
lovský program netestuje další větve tvaru when Ck v takovém případě. Kdybychom tedy vy-
jádřili test v jedné větvi when Ci na členství v nějaké třídě Ci a v nějaké následující větvi na



členství v podtřídě Ck třídy Ci, příkaz této větve by se nikdy neprovedl (v tom případě se radí
obě větve prohodit – příkaz v první větvi se pak provede pro případy, že x je členem Ck či
jejích podtříd, a příkaz v té druhé větvi se provede, pokud členství x je v Ci resp. v některé její
podtřídě, ale nemůže to být Ck nebo podtřída Ck.

V kapitole 5 jsme se seznámili s vnucenou kvalifikací. Výraz R qua C ne vede k chybě, je-li
členství objektu x, na který ukazuje referenční výraz R, v C nebo v podtřídě třídy C. K chybě
tedy dojde, pokud x=none.

Nechť přiřazovací příkaz má tvar A:-B; je smysluplné přiřazovat jen vhodná jména (i v běž-
ném životě jde o výjimku – spíše poetického rázu – když se dá jméno reservované např. pro
nerost nebo pro geometrický obrazec lidem, zvířatům, hradům, nebo jde o pověrčivost, když
se jméno určené pro osoby  sává např. strojům). A tak i Simula vyžaduje, aby kvalifikace q(A)
a q(B) výrazů A a B byly v jistém vztahu, konkrétně aby buď byla q(A) podtřídou q(B) nebo
naopak, nebo aby byla třída q(A) rovna třídě q(B). Jinak jde o chybu při výpočtu. Snadno si
uvědomíme, že např. student (tj. objekt podtřídy třídy clovek) může jednou dostat jméno
dejme tomu cl3 rezervované pro jakéhokoliv člověka (pro jakéhokoliv x, které je členem třídy
clovek nebo jakékoliv její podtřídy) a časem může dostat jméno rezervované jen pro studenty,
dejme tomu st5, konkrétně přiřazovacím příkazem st5:-cl3. Pokud si toto uvědomíme, může-
me dojít k závěru, že A:-B se provede jako A:-B qua q(A). Toto zdání je téměř správné, až na
jednu výjimku: pokud ukazuje výraz B na none, příkaz A:-B qua q(A) by vedl k chybě při vý-
počtu, zatím co A:-B k chybě nevede – „nic“ může dostat jakoukoliv identifikaci.

Simula připouští iterovat levou stranu přiřazovacího i dosazovacího příkazu; můžeme
aplikovat příkaz např. A:-B:-C:-D nebo A:=B:=D apod. V takovém případě se výraz D vyčíslí
a dostane se nějaká hodnota – např. aritmetická, booleovská, textová, charakterová či
referenční (tj. poukázání na nějaký objekt nebo na none) a tato hodnota se postupně dosazuje
„směrem doleva“. Když jde o aritmetickou hodnotu, může se přitom zaokrouhlovat. Jako
příklad uveďme a:=b:=c:=3.14159, když jsou levé strany deklarovány jako real a,c; integer
b; tehdy se 3.14159 dosadí za c, když se dosazuje za b, musí zaokrouhlit na 3, a pak tuto
hodnotu, tedy 3, dosadí (s pohyblivou desetinnou tečkou) za a. A:=B:=C:=D bychom tedy
měli chápat spíše jako C:=D; B:=C; A:=B.

8. Výrazy

V kapitole 3 jsme se setkali s několika druhy výrazů, konkrétně s jejich druhy vztaženými k
jejich typům. Všimněme si nyní jistých společných vlastností výrazů.

Výraz je text, tvořený (v závislosti na svém typu) podle jistých pravidel. Tato pravidla musí
být taková, aby se z bezchybně vytvořeného textu dalo jednoznačně usoudit, jaká konkrétní
pravidla byla  krok za krokem použita. Známe to z aritmetických výrazů, kde k jednoznačnos-
ti přispívají závorky a priorita operačních znamének. Simula povoluje uživatelům, aby
závorky používali, a to konkrétně jen závorky okrouhlé. Obvyklá operační znaménka, Simula
také připouští, a mají postupně tuto prioritu: + a – mají prioritu nejmenší (mohou reprezento-
vat binární i unární operace), násobení, značené hvězdičkou, dělení, značené lomítkem, a
celočíselné dělení, značené dvěma lomítky, má prioritu větší, a mocnina, značená dvěma
hvězdičkami, má prioritu nejvyšší.

Simula povoluje – nejen v případě aritmetických výrazů – podmíněné výrazy (i referenční,
charakterové, booleovské a textové). Jsou to texty, které mají tvar

if  podmínka then výraz1 else výraz2,

kde podmínka je booleovský výraz a výraz1 a výraz2 jsou výrazy téhož typu (shodného s
typem celého výrazu).



Všimněme si dále pravidel pro to, jak se tvoří booleovský výraz. V kapitole 2 jsme se
seznámili s booleovskými konstantami true a false a v kapitole 4 s relacemi, tj. se vztahy
mezi aritmetickými hodnotami, a s logickými operacemi not, and, or, imp a eqv. Můžeme se
tedy setkat s booleovským výrazem např. a>4 and a<9 – můžeme si ho představit např. jako
podmínku v podmíněném příkaze if  a>4 and a<9 then P (příkaz P se provede, když je a v
otevřeném intervalu (4,9)), ale i jako pravou stranu dosazovacího příkazu, např. k:=a>4 and
a<9 (tj. za k se dosadí true, právě když je a v intervalu (4,9)). Jak ale porozumět
booleovskému výrazu dejme tomu a>4 and a<9 or b<0? Na to Simula odpovídá, že existuje
vztah priority i mezi logickými operacemi, a to tak, že největší z nich má not, a pak postupně
stále menší mají and, or a imp, až nejmenší prioritu má eqv. Uvedený výraz tedy čteme jako
(a>4 and a<9) or b<0. Uzávorkování okrouhlými závorkami – např a>4 and (a<9 or b<0)
– ovšem může provádění podle priority změnit.

Simula zavádí prioritu všeobecně, a to tak, že největší prioritu mají aritmetické operace, pak
relace a na konec jsou s nejmenšími prioritami logické operace. Jinými slovy, priorita od
nejvyšší do nejnižší je následující (v závorkách [,] jsou skupiny mající stejnou prioritu):

**  [* /  //]  [+  -]  [>  <  =  <>  >=  <=  ==  =/=] not  and  or  imp   eqv

Další relace, kterou nabízí Simula, se zapisuje klíčovým slovem is, před nímž je referenční
výraz (dejme tomu R) a za nímž následuje identifikátor třídy (dejme tomu C): R is C znamená
v angličtině „R je C“, a význam pochopíme na příkladě clovek1 is student: clovek1 je jméno,
které může dostat jakýkoliv člověk, student je podtřída třídy clovek, a tak clovek1 is student
dá hodnotu true, právě když ten člověk, který je identifikován jménem clovek1, je student, tj.
byl vytvořen jako new student(...). Lze shrnout, že R is C dává hodnotu true, právě když
výraz R ukazuje na objekt s členstvím v třídě C.

Simula nabízí ještě relaci in, s tím, že R in C dá hodnotu true, právě když je členství objektu,
na který ukazuje R, v třídě C nebo v nějaké její podtřídě.

Kvůli osvěžení a abychom si udělali obraz o tom, do jaké šíře zobrazují třídy abstraktní
pojmy, uzavřeme tuto výklad příkladem třídy kvadraticka_rovnice, která odpovídá pojmu
kvadratické rovnice, jak ho známe ze střední školy: ax2+bx+c=0, s kořeny x1 a  x2. A protože
víme, že kvadratická rovnice nemusí mít reálné kořeny, formulujme pro ten účel v takové
třídě ještě booleovský atribut resitelna.

class kvadraticka_rovnice(a,b,c); real a,b,c;
begin real diskriminant, x1, x2; Boolean resitelna;

diskriminant:=b*b-4*a*c; if  diskriminant ge 0 then
begin diskriminant:=sqrt(diskriminant); resitelna:=true;

x1:=0.5*(-b+diskriminant)/a; x2:=0.5*(-b-diskriminant)/a
end

end;

Na této třídě se můžeme ještě poučit o něčem důležitém. Konkrétně jde o to, že můžeme
deklarovat na příklad třídu C tak, že má endogenní aritmetický atribut x a při tom za něj vůbec
nedosadí ve svých životních pravidlech. Nechť R je jméno rezervované pro instance třídy C,
tedy deklarované jako ref(C)R, nechť je použito v přiřazovacím příkaze R:-new C a nechť
ihned za ním následuje příkaz tvaru if R.x>0 then go to ... Vzniká otázka, zda se příkaz go to
... provede či ne, když do relace za if  vstupuje hodnota, která není určena.

Simula řeší tento problém tak, že se za všechny endogenní atributy instance třídy dosadí
počáteční, tak zvané triviální  hodnoty, a to ihned při vytvoření instance, tedy ještě před tím,
než instance začne provádět svá životní pravidla. Konkrétně jde o to, že aritmetické
endogenní atributy dostávají automaticky hodnotu nula, booleovské false, charakterové



mezeru, textové „prázdný“ text (totiž text, jehož počet znaků je nula). Tyto hodnoty pak
mohou být přepsány jinými, „netriviálními“, např. při provedení dosazovacího či
přiřazovacího příkazu, který je mezi životními pravidly.

V případě kvadratické rovnice se tedy za její diskriminant i za oba kořeny dosadí nulové
hodnoty a za atribut resitelna se dosadi false. Pokud je diskriminant nezáporný, přepíší se
hodnoty všech endogenních atributů, pokud ne, zůstává hodnota atributu resitelna false a
atributů x1 a x2 nula.

Takže zavedeme-li pro kvadratické rovnice jméno deklarací ref(kvadraticka_rovnice)K a
vytvoříme-li např. v počítači „model“ K:-new kvadraticka_rovnice(5,-9,2) kvadratické
rovnice 5x2-9x+2, můžeme testovat její řešitelnost pomocí K.resitelna a v případě, že řešitelná
je, i její kořeny pomocí K.x1 a K.x2.

Nyní můžeme vyslovit jednoduché avšak ne zcela evidentní pravidlo jazyka Simula: jediný
rozdíl mezi parametry třídy a jejími endogenními atributy je ten, že parametry dostávají ihned
„netriviální“ hodnoty, zatím co endogenní atributy ne. Životní pravidla mohou tedy měnit i
hodnoty parametrů, což sice není někdy obvyklé (viz všechny předcházející příklady), ale je
to přípustné.

Přehled, shrnutí a zobecnění

Nejjednodušší tvar výrazu je konstanta nebo atribut. Dalším – také velmi jednoduchým –
případem je vyvolání funkce. Dále se mohou tvořit složitější výrazy pomocí operací (pokud
existují), pomocí uzavírání do závorek a pomocí podmíněných výrazů (i ty lze vkládat do
závorek). Jsou ještě nějaké možnosti?

Pro případ referenčních výrazů platí kladná odpověď. Mezi „jednoduché“ referenční výrazy
se počítá i generátor instance, lokální reference a vnucená reference. A referenčním výrazem
je i konstanta none.

Nyní jsme schopni definovat přesně i kvalifikaci referenčního výrazu, a to pomocí
rekurentních pravidel. Nejprve budeme definovat kvalifikaci jednoduchých referenčních
výrazů a pak vyslovíme pravidla říkající, jak z kvalifikací jednodušších referenčních výrazů
určíme kvalifikaci složitějšího výrazu, který je z nich vytvořen: Je vhodné formulovat
pravidla pro určení reference tak, jako bychom popisovali překladač, když on potřebuje určit
kvalifikaci.

Vyjděme z referenčního atributu R. Ten byl určitě někde deklarován, v podstatě jako ref(C)R,
kde C je identifikátor nějaké třídy. Když překladač narazí na takové R, hledá deklaraci tvaru
ref(C)R a podle ní určí: kvalifikace q(R) výrazu R je třída C.

Zcela podobné pravidlo platí i pro případ, že R je funkce. I ta má někde deklaraci a ta by měla
začínat textem ref(C)procedure ..., a tak je kvalifikace q(R) výrazu
R třída C

Uvažujme nyní referenční výraz – generátor instance, který má
určitě tvar new C, kde C je identifikátor třídy (za ním mohou být v
závorkách parametry, ale to je teď nepodstatné). Kvalifikace
takového výrazu je třída C.

Podobně platí, že kvalifikace lokální reference tvaru this C, kde C je
identifikátor třídy; kvalifikace tohoto výrazu je třída C.

Nechť R1 a R2 jsou referenční výrazy a nechť R má tvar if
podmínka then R1 else R2. Pak musíme vyjít z toho, že už
kvalifikace výrazů R1 a R2 jsou určeny, např. jako třídy C1 a C2.
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Kvalifikaci q(R) v tomto případě určíme takto: musí existovat třída C taková, že C1 a C2 jsou
její podtřídou – pokud tomu tak není, je výraz R nelegální a překladač ho odmítne jako
syntaktickou chybu (je to, jako bychom napsali např. if  a=3 then this clovek else new bod(..)
– co s něčím, co by mělo být někdy bodem a jindy osobou, když osoby a body nemají nic
společného?). Nechť je výraz R legální a nechť tedy třída C existuje. Takových tříd ovšem
může existovat více, a platí, že vybereme-li z nich dvě, bde jedna z nch podtřídou té druhé.
Všechny takové třídy se tedy dají uspořádat do posloupnosti D1, D2, ..., Dn, kde platí, že Di je
podtřídou třídy Di+1. A tak je kvalifikace q(R) definována jako třída Dn (viz obr. 8.1).

Zbývá ještě definovat kvalifikaci konstanty none. Uvažujme takto: jak by měl být
kvalifikován podmíněný výraz tvaru if  podmínka then R else none, kde R je referenční výraz
kvalifikovaný do třídy C? Je přirozené, že by měl být kvalifikován do stejné třídy, tedy do C.
Protože v různých výrazech této struktury se C různí, je stanoveno, že none lze kvalifikovat
do libovolné třídy. Tedy i do C, a tak podle výše uvedeného pravidla (nejbohatší společný
prefix C a none) je i celý výraz kvalifikován do C.

9. Bloky

Vraťme se k příkladu trojúhelníka, jak jsme jej po prvé zavedli v kapitole 6. Tam jsme
formulovali deklaraci funkce obsah takto:

real procedure obsah; obsah:=0.25*sqrt
((A.od(B)+B.od(C)+C.od(A))*(A.od(B)+B.od(C)-B.od(C))*
(B.od(C)+C.od(A)-C.od(A))*(C.od(A)+A.od(B)-A.od(B)))*;

Je zřejmé, že použití této funkce je zdlouhavé, protože se v ní čtyřikrát počítá vzdálenost
A.od(B), čtyřikrát vzdálenost B.od(C) a čtyřikrát vzdálenost A.od(B) a třikrát se sčítají jak
vzdálenosti A.od(B) a B.od(C) tak vzdálenosti B.od(C) a C.od(A) a také vzdálenosti C.od(A) a
A.od(B). Jak jednoduše vypadá proti tomu Heronův vzorec v té známější formě, kterou
bychom mohli zapsat jako sqrt(S*(S-a)*(S-a)*(S-a)), kde S=0.5*(a+b+c)!

Na základě toho, co jsme dosud vysvětlili, se zdá něco takového nemožné: problém dělá ono
S, které není ani parametrem ani endogenním atributem třídy trojuhelnik. Mezi úkoly k části 6
jsme vyžadovali přepsat deklaraci třídy trojuhelnik tak, aby mezi jeho atributy byly jeho
strany. To pomůže poněkud zjednodušit formulaci funkce obsah, avšak problém s S zůstává.

Aby se podobné potíži odpomohlo, zavádí se v Simule tak zvaný blok. Zhruba řečeno, blok je
úsek programu, který obsahuje cosi, co je k dispozici jen v tom úseku ale mimo nej ne.
Později si o bloku vysvětlíme více, nyní se zaměřme na to, co může být ono „něco“.

Obecně (a odborně) řečeno, o tom „něčem“ říkáme, že je to entita lokální v bloku (zatím tedy
lze říci, že místo toho ne zrovna odborného slova „něco“ budeme říkat entita). V našem
problému s Heronovým vzorcem je tou entitou S, tedy poloviční součet stran trojúhelníka. V
deklaraci funkce obsah se tedy zavede blok, v němž je k dispozici S, čili – naučme se mluvit
odborně – blok, v němž se deklaruje S jako lokální proměnná. Deklaraci této funkce můžeme
tedy napsat takto:

real procedure obsah;
begin real S; S:=0.5*(A.od(B)+B.od(C)+C.od(A)); obsah:=sqrt

(S*(S-B.od(C))*(S-C.od(A))*(S-A.od(B)))*
end;

Nebo (v té verzi se stranami):

real procedure obsah;
begin real S; S:=0.5*(stana_a+strana_b+strana_c); obsah:=sqrt



(S*(S-strana_a)*(S-strana_b)*(S-strana_c))*;
end;

Klíčová slova begin a end zde vymezují blok; za begin je deklarace entit lokálních v onom
bloku. Zatím víme, že mezi lokálními entitami bloku mohou být jeho lokální proměnné. Jiný
případ lokální entity je lokální procedura (včetně lokální funkce). I ta musí být deklarována,
a to zcela stejným způsobem, jako je  Ještě jiný případ lokální entity ji deklarujeme uvnitř
třídy. Dalším druhem lokálních entit jsou lokální třídy. K těm se dostaneme později  Zde si
ukažme příklad na proceduru, zatím poněkud vyumělkovaný:

Vyjděme z třídy clovek (viz kap. 3) a deklarujme její podtřídu, kde doplníme životní pravidla
pro popis odpovídající typické osobě nějakého státu. Předpokládejme, že pravidla jsou
formulována postupně pro několik fází života, totiž ranného dětství, školního věku a dalších, a
pro popis fáze školního věku je třeba mnohokrát testovat, zda je bydliště osoby totožné s
bydlištěm jeho otce i s bydlištěm jeho matky. Abychom nemuseli tento test mnohokrát
opakovat, budeme formulovat fázi školního věku jako blok a v něm zavedeme lokální
booleovskou funkci shoda_bydlist:

Boolean procedure shoda_bydlist;
shoda_bydlist:=bydliste==otec.bydliste and bydliste==matka.bydliste;

A v tom celém bloku můžeme nyní psát na každém příslušném místě příkazy tvaru

if  shoda_bydlist then ... else ...

místo

if  bydliste==otec.bydliste and bydliste==matka.bydliste then ... else ...

Později poznáme lepší příklady procedur, které ovšem budou mnohem složitější.

Blok má tedy tvar begin deklarace; příkazy end. Podobá se složenému příkazu, ale má navíc
deklarace za begin, jak se odborně říká, ve svém záhlaví. Je však třeba zdůraznit, že nelze
zaměňovat blok se složeným příkazem a nelze ani považovat složený příkaz za mezní případ
bloku (za blok s prázdnou skupinou deklarací ve svém záhlaví). Zatím si zapamatujme jedno
pravidlo: příkaz skoku může vést dovnitř složeného příkazu, avšak nemůže vést dovnitř
bloku. Důvod tohoto omezení poznáme v závěru této kapitoly.

Všimněme si však jiné podobnosti, a to mezi blokem a třídou. Třída má záhlaví a tělo. Pokud
má třída alespoň jeden endogenní atribut nebo metodu, má tělo její deklarace tvar bloku!
Základní rozdíl mezi blokem a takovým tělem deklarace je terminologický: to, co v třídě
nazýváme atributem, nazýváme v bloku lokální proměnnou a to, pro co v třídě máme název
procedura (či funkce) resp. metoda, nazýváme v bloku lokální procedurou (či funkcí). Tento
na jedné straně rozdíl a na druhé straně podobnost bude mít pro další výklad dost velkou
důležitost. Mimo jiné platí, že to, co bylo řečeno o atributech a funkcích jakožto stavebních
prvcích výrazů (viz kap. 8), platí i o lokálních proměnných a lokálních funkcích v bloku.

Třída sama výpočet přímo neovlivňuje; v tomto smyslu se uplatňují až její instance. Blok je
zařazen do výpočtu jako jeden z příkazů a ovlivňuje výpočet, když ten do něho vstoupí.
Naučme se říkat, že v takovém případě vznikne instance bloku a že ta se účastní na výpočtu.
Když výpočet z bloku vystoupí – dejme tomu přes end, které blok uzavírá, budeme říkat, že
instance bloku mizí a předává řízení výpočtu za příslušné end. Blok, jak je napsán v
programu, je tedy v něčem podoben deklaraci třídy, avšak jeho instance se vytváří tím, že
výpočet do bloku vstoupí (nejčastěji z příkazu, který je před ním napsán, nebo přes návěští
před blok postavené), zatím co instance třídy vzniká při aplikaci generátoru (viz kap. 3).



Další rozdíl je v tom, že instance bloku nemůže dostat jméno, kdežto instance třídy, jak už
dávno víme, ano. Na rozdíl od atributů a procedur třídy, k nimž se lze z okolí dané instance
dostat pomocí tečkové notace nebo inspekce, jsou lokální entity jsou tedy mimo instanci
bloku nedosažitelné: nelze pro ně totiž napsat něco rozumného před tečku resp. za klíčové
slovo inspect.

Mohli bychom ještě najít rozdíl v tom, že v těle třídy nemusí být žádný příkaz, a to i v
případě, že má toto tělo tvar bloku, a při tom může jít o třídu docela rozumnou (viz např.
deklarace tříd bod a clovek v kapitolách 3 a 4), zatím co blok, který by měl jen nějaké
deklarace svých lokálních entit a žádné příkazy, tedy ani příkazy, které by tyto entity
používaly, se zdá být absurdním nápadem. To tak sice je, avšak Simula povoluje uživatelům,
aby takové bloky ve svých programech psali (je to podobný případ, jako když uživatel napíše
dosazovací příkaz dejme tomu a:=a, nebo dva dosazovací příkazy a:=a+1;  a:=a=1 bezpro-
středně za sebou, nebo šest za sebou následujících prázdných příkazů; nic z toho nemá
význam, smysl to však má).

Simula jde ještě dále. Vyžaduje, aby program byl příkaz. V praxi bývá takový program blok,
protože rozumný programátor vytváří program tak, že v něm figuruje aspoň jedna entita téměř
od začátku téměř do konce (jinak by totiž mohl rozdělit program do více kratších programů),
a tu entitu by měl tedy deklarovat v celém programu, který se tím pádem stává blokem. Za
deklaracemi takového bloku-programu v něm následují příkazy, a mezi nimi mohou být bloky
– mluvíme o podblocích. I v takových podblocích mohou být bloky (to jsou rovněž
podbloky), a v celém programu-bloku nebo v jeho podblocích mohou být mezi jejich
lokálními entitami deklarovány i třídy. Takové třídy mají platnost jen v příslušném bloku. Je-
li v takovém bloku deklarována třída C, pak mimo tento blok nelze kvalifikovat proměnné
resp. výsledky funkcí to této třídy (tj. nelze psát deklarace začínající textem ref(C)), nelze
třídu C specializovat na podtřídu (tj. nelze psát deklarace začínající textem C class) a nelze
ani generovat instance této třídy (tj. nelze psát výrazy začínající textem new C).

V bloku, v němž je deklarována lokální entita, však může být podblok, v němž je deklarována
také lokální entita, při čemž obě mají stejná jména, tj. stejné identifikátory. Dejme tomu:

B1:begin real U; ...; B2:begin Boolean U; ... L1:U:= true; ... end; ... L2:U:=4.3; ...end

Aby byl výklad zřetelný, použili jsme několika návěští. V celém bloku, před nímž je návěští
B1, je lokální reálná proměnná U, zatím co v bloku, před nímž je návěští B2, je lokální
booleovská proměnná nazvaná také U. Tento blok je podblokem bloku s návěštím B1, tj. je
jeho příkazem, takže i pro něj existuje reálná proměnná U. Když však kompilátor zpracovává
tento podblok, hledá vždy nejbližší deklaraci a tu najde v bloku s návěštím B2. Ta reálná
proměnná U je tedy v bloku s návěštím B2 nedosažitelná, každý odkaz na ni „ukořistí“ ta
booleovská proměnná. Příkazy s návěštími L1 a L2, jak jsme je uvedli, jsou tedy správné.
Kdybychom v příkaze s návěštím L1 požadovali dosazení nějaké numerické hodnoty,
překladač jazyka Simula by hlásil chybu („nepoučil by se z kontextu“, že jsme měli na mysli
proměnnou lokální v bloku s návěštím B1). Dvě různé proměnné v podobných případech je
třeba takto odlišovat i tehdy, když je typ obou stejný.

Na pořadí deklarací v bloku nezáleží (a toto pravidlo platí i pro pořadí deklarací v těle třídy):
v bloku tedy můžeme např. hned za jeho počátečním begin deklarovat lokální proceduru,
která manipuluje s nějakou proměnnou lokální v tomtéž bloku a deklarovanou až za uvedenou
deklarací procedury. Stejně tak můžeme v uvedené proceduře použít další proceduru lokální v
tomtéž bloku a deklarovanou až dále. Takto můžeme deklarovat např. proceduru A používající
proceduru B deklarovanou až za deklarací procedury A, a při tom i v deklaraci procedury B se
používá procedura A:



begin procedure A; begin ... ; B; ... end; procedure B; begin ... ; A; ... end; ... L:A; ... end;

Když se provede příkaz s návěštím L, vyvolá se procedura A, ta pak vyvolá proceduru B, ta
vyvolá A (to je nové vyvolání procedury A!), ta opět vyvolá B atd., až by to mělo někdy
skončit tím, že alespoň jedno z takových vzvolání by mělo být dejme tomu v podmíněném
příkaze (jinak by se obě procedury vyvolávaly „do nekonečna“, čili dokud by nezkolabovala
paměť použitého počítače).

Jde o tak zvané rekurentní vyvolávání procedur. Simula ovšem umožňuje i jeho přímější
formu, kde procedura vyvolává sama sebe:

begin procedure A; begin ... ; LL:A;  ... end; ... L:A; ... end;

Příkaz s návěštím L vyvolá proceduru A, a ta, ještě než skončí, vyvolá sama sebe, a tak to jde
stále, dokud se příkaz s návěštím LL z nějakého důvodu nepřeskočí.

Takováto použití procedur jsou vzácná a vyskytují se hlavně ve složitých počítačových
modelech. Jednodušší příklady působí strojeně, je totiž zřejmé, že daného cíle by se dalo
dosáhnout i jinak než použitím rekurentního volání procedur. Oblíbeným učebnicovým
příkladem je funkce faktorial(n), která vypočte n!, tj. součin n*(n-1)*(n-2)*...*2*1; tu bychom
mohli deklarovat jednoduše takto:

integer procedure faktorial(n); integer n;
begin integer i,p; p:=1;  for  i:=1 step 1 until  n do p:=p*i; faktorial:=p  end;

avšak – např. na základě ovlivnění rekurentní definicí výrazu n!, jak ho známe ze škol (totiž
0!=1, n!=(n-1)!*n  pro kladná n) – můžeme formulovat i deklaraci

integer procedure faktorial(n); integer n; faktorial:=if  n=0 then 1 else n*faktorial(n-1);

Přehled, shrnutí a zobecnění

Poznali jsme rozdíly a podobnosti mezi bloky a třídami. Můžeme nyní říci, že tělo třídy má
tvar příkazu, v praxi často tvar bloku, ale nejsou vyloučeny ani jiné druhy příkazů (včetně
prázdného příkazu). Všimněme si nyní podobnosti mezi procedurami a třídami.

Jejich deklarace jsou velmi podobné – skládají se ze záhlaví a těla, tělo může být u obou
příkaz a jejich záhlaví se liší jen tím, že u třídy začíná klíčovým slovem class (před nímž je
případně identifikátor jiné třídy), zatím co u procedury začíná klíčovým slovem procedure
(před nímž je případně charakteristika typu výsledku). Později se sice setkáme s dalšími
rozdíly, avšak právě zmíněné podobnosti stačí k tomu, abychom si mohli uvědomit, že
vyvolání procedury je také vytvoření jakési instance, totiž instance procedury – a je to něco
mezi vytvořením instance třídy a instance bloku: s instancí bloku má instance procedury
společné to, že nemůže dostat jméno, a s instancí třídy má společné to, že vzniká vyvoláním
procedury, která je deklarována v obecném případě někde jinde, než kde nastává vyvolání.
Podobně jako třída, má i procedura své parametry, specifikované v záhlaví své deklarace, za
které se dosazují konkrétní hodnoty hned při vytvoření. A v těle procedury, pokud je to blok,
mohou být lokální proměnné, které se chovají podobně jako endogenní atributy instance třídy
– mimo jiné se za ně dosazují hned na počátku její existence triviální hodnoty. Kvůli
nemožnosti dávat instancím procedur jméno nelze ovšem ani s těmito lokálními proměnnými
ani s parametry manipulovat mimo tělo procedury.

Vlastnosti instancí tříd, bloků a procedur jsou porovnány v následující tabulce:

vlastnost instance třídy instance procedury instance bloku

záhlaví ano ano ne

parametry přípustné přípustné nejsou



lokální
hodnoty

endogenní
atributy

lokální proměnné lokální proměnné

jméno může dostat nemůže dostat nemůže dostat

vznik generátor vyvolání
procedury

„najetí“ na begin

příkazy životní pravidla příkazy v těle příkazy v bloku

Lze shrnout, že výpočet podle simulovského programu spočívá v postupném vytváření,
„aktivování“ a rušení instancí bloků, procedur a tříd. Každá instance je v paměti počítače
zobrazena na paměťovou strukturu, na které jsou zapsány proměnné (resp. atributy) lokální v
instanci (a další informace o instanci, např. její průkaz, o němž jsme se zmínili v kap. 7).
Lokalizace a rezervování takové struktury a dosazení dat do jejího průkazu a triviálních
hodnot za lokální proměnné či endogenní atributy nelze opominout, a z toho důvodu není
možno provádět příkazy skoku vedoucí dovnitř bloku, stejně jako dovnitř deklarací tříd a
procedur.

10. Hlavní třídy

Už víme o mnoha analogiích mezi bloky a třídami a také víme, že deklarace tříd mohou být v
blocích. Můžeme být důslednější a řekneme si, že když v bloku mohou být deklarovány
proměnné, procedury a třídy, pak i v těle deklarace mohou být deklarovány kromě procedur a
endogenních atributů i třídy.

Taková důslednost v Simule existuje. Třída, v jejímž těle jsou deklarace tříd, se nazývá hlavní
třídou a o třídách deklarovaných v jejím těle říkáme, že to jsou její vnitřní třídy. Otázkou je,
čemu odpovídá hlavní třída v praxi modelování.

Nechť M je hlavní třída a C a D jsou její vnitřní třídy. Pak lze říci, že instance třídy M je
obrazem myslícího (nebo také modelujícího) objektu, který může manipulovat s pojmy C a D,
včetně objektů, které jsou instancemi těchto vnitřních tříd. Uveďme příklad, v němž jako
vnitřní třídy použijeme třídy bod (ten rovinný, zavedený v kap. 3), oblast, kruh, ctverec a
trojuhelnik (uvedené v kap. 6) a primka (naznačené v kap. 1):

classgeometr;
begin class bod ...; class primka ...; class oblast ... ; oblast class kruh ... ;

 oblast class ctverec ... ; oblast class trojuhelnik ... ;
 ref(bod)O; ref(primka)osa_x,osa_y;
 O:-new bod(0,0); osa_x:-new primka(...); osa_y:-new primka(...)

end;

Je to třída, obsahující 6 deklarací vnitřních tříd a dvě deklarace refenčních atributů a tři
příkazy tvořící její životní pravidla. Každá instance této třídy reprezentuje jakéhosi rovinného
geometra, který ví, jaký je obsah pojmů bod, primka, oblast, kruh, ctverec a trojuhelnik, ví, že
má k dispozici jistý souřadnicový systém složený z bodu O a přímek osa_x a osa_y, a ví, že
takový systém opravdu existuje, čili že nejde o pouhá jména. Takový pojem geometra vznikl
jistou analýzou oblasti (viz kap. 1). Každý si jistě umí představit, že na místě zde uvedeného
stručného příkladu může být třída geometr s mnohem bohatším obsahem.

Třída geometr – ať už je to ta s bohatším obsahem nebo ta zde uvedená – se sama pro přímé
aplikace nehodí. Má ale význam jako prefix pro tvorbu podtříd, odpovídajících geometrům
konkrétněji zaměřeným, či přímo pracujícím na nějakém projektu či problému.



Takové podtřídy lze deklarovat s použitím toho, co je deklarováno v třídě geometr, tj. v „jazy-
ku geometrie“. A tak se dostáváme k dalšímu významu hlavních tříd: reprezentují jistý pro-
blémově orientovaný programovací jazyk (v našem případě jde o jazyk rovinné geometrie).
Lze si tedy představit podtřídu třídy geometrie, odpovídající např. práci na nějakém nárysu
provozu, stavby či blokovém schématu nějakého elektronického systému či ekonomického
procesu.

Hloubavý čtenář může snadno začít uvažovat o hlavní třídě, jejíž (některé) vnitřní třídy jsou
také hlaní třídy; jinými slovy, o třídě nějakého experta, v jehož vědeckém zájmu jsou jiní
experti (mimo jiné např. výše uvedení geometři). To Simula povoluje, avšak jde o tak složitou
problematiku, že vybočuje z obsahu těchto učebních textů (zatím nikdo takové „super-hlavní“
třídy nestuduje ani nepoužívá).

Doplňky

Pro ilustrování dalšího výkladu předpokládejme, že třída geometr je deklarována jako lokální
v bloku B a nechť v tomtéž bloku jsou deklarovány i referenční proměnné R1 a R2 kvalifiko-
vané do třídy geometr (tj. na základě deklarace ref(geometr)R1,R2) a nechť se stanou jmény
dvou různých instancí třídy geometr (tj. na základě příkazů R1:-new geometr; R2:-new
geometr;). R1 a R2 tedy označují dva různé geometry.

Víme, jak lze aplikovat tečkovou notaci na manipulaci s atributy instancí tříd (viz kap. 3) a na
zprávy (viz kap. 4). Pro hlavní třídy platí něco podobného. Je však třeba vědět o dvou věcech:

Předně, tečkovou notaci lze sice aplikovat tak, že za tečkou jsou atribty a procedury
deklarované pro hlavní třídu, avšak nelze je aplikovat tak, že za tečkou jsou vnitřní třídy. V
našem příkladě – v bloku B – tedy není možno použít např. generátor new R1.bod(3,2), není
možno kvalifikovat proměnnou (či výsledek funkce) deklarací ref(R1.bod)S, a není možno
použít např. odlehlý identifikátor třídy jako prefix – např. R1.bod class muj_bod.

Za druhé, není možno přiřazovat jméno rezervované pro instance třídy vnitřní v jedné instanci
hlavní třídy instancím tříd vnitřních v jiné instanci hlavní třídy. Např. není možno použít
přiřazovací příkaz R1.O:-R2.O. Ten by totiž odpovídal tomu, že počátek souřadnic, jak „ho
má ve své mysli geometr R1“ se stane jménem počátku souřadnic, který „existuje v mysli
geometra R2“. Tento krok, zvaný transplantace, je nejen na první pohled absurdní (nemode-
luje nic z reálného světa), ale mohl by vskutku vést k nedefinovaným běhům programů
napsaných v Simule, a tak není povolen.

Pro podtřídu platí, že se chová, jako by v jejích deklaracích byly „okopírovány“ všechny
deklarace, které jsou k dispozici v prefixu (s výjimkou deklarací virtuálních procedur, pokud
se tyto deklarace vyskytují přímo v uvedené podtřídě). To platí i pro hlavní třídy a musíme
zdůraznit, že se to vztahuje i na deklarace vnitřních tříd. Vyplývá z toho mimo jiné i to, že v
podtřídě můžeme specializovat vnitřní třídy jejího prefixu, čímž dostaneme další vnitřní třídy,
jež jsou k dispozici v oné podtřídě. Tak např. v podtřídě barvy hlavní třídy geometr můžeme
formulovat deklaraci např. bod class barevny_bod(barva); ... Existuje jediné omezení:
podtřída nesmí mít stejné jméno jako prefix (tedy v našem případě dodáváme, že ani když
tento prefix pochází z jiné hlavní třídy).

11. Prefixované bloky

Jak už jsme se zmínili v kapitole 11, program je nejčastěji blok. Ten může obsahovat příkazy,
mezi nimiž jsou podbloky, může však obsahovat i deklarace procedur a tříd. Předpokládejme,
že v takovém bloku nebo v jeho podbloku (prostě v bloku B) je deklarována nějaká třída,
např. C. V tom případě lze v tomtéž bloku použít jako jeho podblok tak zvaný prefixovaný
blok, totiž blok BB, před jehož úvodním begin je „prefix“, totiž C. Když výpočet vstoupí do



takového bloku, chová se, jako by vytvořil instanci fiktivní podtřídy třídy C, totiž třídy
deklarované jako C class fikt; BB. Znamená to, že se při průchodu blokem BB provedou
životní pravidla třídy C a že lze využít všeho, co třída C nabízí pro deklarace svých podtříd.

Omezme se nyní na případ, že prefix bloku je hlavní třída – to je totiž ten nejčastější případ
aplikace prefixovaných bloků. Z toho, co jsme uvedli, plyne, že takový prefixovaný blok lze
„naprogramovat v jazyku, který nabízejí prostředky zavedené v jeho prefixu“. Je-li např.
prefixem geometrie, je možno výpočet uvnitř takového bloku vyjádřit v „jazyku rovinné
geometrie“.

Prefixované bloky nabízejí uživateli jazyka Simula, že může celé úseky svého programového
produktu formulovat v různých uživatelských jazycích, na které se klade jediný požadavek –
musí být definovány ve formě simulovských deklarací tříd. V dalších kapitolách se s
některými takovými jazyky setkáme.

V mezinárodním standardu jazyka Simula se definuje, že jazyková konstrukce prefix begin
deklarace; příkazy end je přípustná a nazývá se prefixovaným blokem i v případě, že část
deklarace je prázdná. Nemluví se v tom případě o prefixovaném složeném příkaze. My se této
praxe přidržíme: za prefixem může tedy být i složený příkaz.

Prefixovaný blok nemůže dostat jméno. Nemůže si jméno ani přiřadit lokální referencí (viz
kap. 4). V příkladu využívajícím třídu geometrie v bloku B s referenční proměnnou R1, jak
jsme jej uvedli v kapitole 10, bychom tedy nemohli použít prefixovaný blok jako

geometrie begin ... R1:-this geometrie; ... end;

Doplňky

Nechť prefix bloku má parametry. V tom případě musíme jejich hodnoty dosadit i pro onu
fiktivní třídu. Provede se to tak, že mezi prefix a následující begin se vloží seznam aktuálních
parametrů, uzavřený v závorce.Platí pro něj stejná pravidla jako pro seznam aktuálních
parametrů v generátoru třídy (kap. 3). Jako příklad uveďme geometrii, kterou jsme upravili a
doplnili o parametr epsilon; víme totiž, že při různých geometrických výpočtech může dojít k
zaokrouhlovacím chybám a že by se mohlo stát, že booleovská funkce totozny_s, deklarovaná
v kapitole 4, nedá nikdy hodnotu true. A tak test souřadnic na rovnost nahradíme testem na
odlišnost o méně než epsilon:

class geometrie(epsilon); real epsilon;
begin class bod(x,y); real x,y;

begin real a;
Boolean procedure totozny_s(U); ref(bod)U;

     totozny_s:=abs(x-U.x)<epsilon and abs(y-U.x)<epsilon;
real procedure od(U); ref(bod)U; od:=sqrt((x-U.x)**2+(y-U-y)**2);
a:=sqrt(x*x+y*y)

end;
class primka ...; class oblast ... ; oblast class kruh ... ;
oblast class ctverec ... ; oblast class trojuhelnik ... ;
ref(bod)O; ref(primka)osa_x,osa_y;
O:-new bod(0,0); osa_x:-new primka(...); osa_y:-new primka(...)

end;

Budeme-li chtít aplikovat prostředky nabízené takovou geometrií v bloku, budeme ho
prefixovat výrazem geometrie(...). Tj. např.

geometrie(0.00004)begin ... end;



Doplňme ještě další informaci. Nechť třída D je podtřídou třídy C. Zatím víme, že když se
provádí výraz new D, provedou se nejprve příkazy Π1 tvořící životních pravidla odpovídající
třídě C a pak příkazy Π2 formulované jako životní pravidla v deklaraci třídy D. Může se stát,
že v Π2 je příkaz tvaru go to L, při čemž návěští L: se v Π2 nevyskytuje, ale je před nějakým
životním pravidlem v  Π2. V tom případě se při provedení tohoto příkazu „život“ instance
třídy D navrátí do životních pravidel Π1. Z nich pak může znovu přejít do pravidel Π2. Jiný
případ by nastal, kdyby příkaz tvaru go to L byl v Π1, zatím co návěští L: by bylo jen uvnitř
Π2. V takovém případě by šlo o syntaktickou chybu.

Je ovšem možné se jí vyhnout, a to použitím virtuálního návěští, specifikovaného v C:

class C; virtual: label  L; begin ...; go to L; ... end;
C class D; begin ... L: ... end;

Předpokládejme, že program provádí životní pravidla instance E a narazí na příkaz go to L. V
takovém případě provádí program podobné hledání jako u virtuálních procedur: prohlédne
průkaz instance E, určí její členství ve třídě a v ní začne hledat návěští L:, na které by se
mohlo přenést provádění životních pravidel. V případě tříd C a D se najde takový cíl v D.
Pokud se L: nenajde, hledá se v jejím bezprostředním prefixu, pokud ne, hledá se v dalším
prefixu, a tak dále, dokud se nedojde do té třídy, kde je specifikován jako virtuální.

Simula nabízí ještě další prostředek. Je to příkaz tvaru inner, tedy příkaz složený z jediného
(klíčového) slova. Předpokládejme, že tento příkaz je mezi životními pravidly třídy C a že D
je její podtřída. V tom případě se odvíjí „život“ instance třídy D takto: začnou se provádět
příkazy třídy C; když se narazí na příkaz inner, začnou se místo něho provádět příkazy
uvedené jako životní pravidla v deklaraci třídy D. Když se dojde na jejich konec, vrátí se
„život“ za příkaz inner v životních pravidlech třídy C. Když je vytvořena instance třídy C,
interpretuje se inner jako prázdný příkaz.

V životních pravidlech třídy může být pouze jeden příkaz inner a musí být na takovém místě,
že všechna životní pravidlo před ním není syntakticky porušeno. Pokud je tedy mezi
životními pravidly složený příkaz nebo blok, nemůže být inner uvnitř něho. Z téhož důvodu
platí, že inner nemůže být ani za then resp. else podmíněného příkazu či za do inspekce či
příkazy cyklu. Teoreticky platí, že inner může být před závěrečným end třídy, ale v takovém
případě ho můžeme vynechat a chování výpočtu zůstane stejné.

12. Základní prostředky pro zpracování seznamů

Programovací jazyky obsahují tak zvané standardní prostředky. Jsou to většinou funkce
(sinus, logaritmus,...), které lze používat, aniž bychom je deklarovali. Simula něco podobného
nabízí také (o tom bude výklad až v letní semestru) – zatím jsme se setkali s funkcí sqrt.
Avšak Simula, jakožto objektově orientovaný programovací jazyk, nabízí i několik
standardních tříd. Jsou to vesměs hlavní třídy. Jednu z nich zde popíšeme. Jmenuje se
SIMSET a je zaměřena na zpracování seznamů, což je velmi častá práce programového
produktu, ne však naprosto univerzální (existují výpočty, v nichž zpracování seznamů není
aplikováno). A tak uživatel Simuly může ty úseky svých programů, v nichž pracuje se
seznamy, formulovat jako bloky prefixované třídou SIMSET.

Jednou ze zásad dobrého prostředku pro objektově orientované programování je předpokládat,
že jeho uživatel bude schopen deklarovat třídy s vhodnými atributy a procedurami, čili že
takový prostředek není plný předem připravených nástrojů. To platí i pro zpracování
seznamů. To, co třída SIMSET nabízí, pokrývá snad devadesát procent případů zpracování
seznamů, zatím co pro zbývajících cca deset procent si musí uživatel vytvořit vlastní třídy,
snad i s použitím třídy SIMSET. Těch devadesát procent se týká případů, kdy objekt může být



pouze v jednom seznamu a tam na jediném místě. Všimněme si nyní, co nabízí třída SIMSET
prostému uživateli, který ji chce aplikovat v běžných případech.

Třída SIMSET obsahuje dvě důležité vnitřní třídy, link a head. link reflektuje prvky, které
mohou vstupovat do seznamů a head seznamy. Nechť S je instance třídy head a x a y jsou
instance třídy link (vpraxi obvykle její nějaké podtřídy). Pak lze používat tyto zprávy:

x.into(S) – x vstoupí do seznamu S na jeho poslední místo,
x.precede(y) – x vstoupí do toho seznamu, v němž je y, a to jako předchůdce y,
x.follow(y) – x vstoupí do toho seznamu, v němž je y, a to jako následovník y,
x.out – x opustí seznam, v němž dosud bylo,
x.pred – předchůdce prvku x,
x.suc – následovník prvku x,
S.first – první prvek seznamu S,
S.last – poslední prvek seznamu S,
S.cardinal – počet prvků seznamu S,
S.empty – test na to, zda je seznam S prázdný,
S.clear – vyprázdnění seznamu S.

Význam těchto zpráv je evidentní tehdy, když jsou použity tam, kde odpovídají přirozené
angličtině, kterou napodobují. x.out značí „x ven“, což je dost jednoznačné v případě, že x je v
nějakém seznamu. Avšak co se bude dít, když x v žádném seznamu není? Nebo co se bude dít
při reakci na zprávu x.follow(y) tehdy, když y není v žádném seznamu? Dojde k chybě při
výpočtu?

Na to lze odpovědět, že třída SIMSET je „hodná“, tj. je v ní realizována snaha pokud možno
neukončit výpočet, ale provádět něco, co je blízko té odpovídající anglické věty, nebo se
neprovede nic. Tak platí, že když je prvek v seznamu a je adresátem zprávy, podle které by
měl vstoupit do (obecně jiného) seznamu, pak nejprve opustí seznam, kde dosud je, a až pak
se jedná o jeho další zařazení – pokud zařazení nelze vykonat, zůstane uvedený adresát mimo
všechny seznamy (to je případ zpráv x.follow(y) a x.precede(y), když y není v žádném
seznamu). Provedení x.out degeneruje v prázdný příkaz, když x v žádném seznamu není.

Pokud by někdo chtěl, aby se takové zprávy chovaly jinak, může si připravit vlastní verzi
nějaké hlavní třídy pro zpracování seznamů (může ji i pojmout jako podtřídu třídy SIMSET).

Vlastnosti Simuly umožňují kombinovat její prostředky do složitějších celků – např.
x.suc.suc.follow(S.last.pred) požaduje, aby prvek, který je druhý za prvkem x, vstoupil jako
předposlední do seznamu S. Avšak dejme pozor, to, že je SIMSET hodná třída, neznamená, že
musí být v rozporu s obecnými pravidly Simuly. Je-li např. prvek x na posledním míst
seznamu, pak x.suc je rovno none a x.sux.suc, tedy none.suc vede k chybě při výpočtu, neboť
„nic nemůže nic vykonat“ (odborně řečeno: aby výraz R.x byl smysluplný, musí R ukazovat
na existující objekt).

Avšak jak máme chápat dejme tom zprávu x.follow(x)? Zde už nepomohou žádná pravidla
psaná česky či anglicky, nýbrž přesná deklarace třídy SIMSET, včetně jejích vnitřních tříd. To
provedeme v následujícím přehledu.


