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1. Prostředky pro práci s charaktery

Texty se skládají ze znaků. Ze školy víme, že lze o znacích jednotlivě mluvit, ale jednotlivé
znaky samy o sobě něco příliš důležitého neznamenají (odmyslíme-li si takové výjimky jak
symboly P, Ú, S, Č, .. pro dny v týdnu).  Tato lekce bude tedy jen stručným popisem
manipulace s jednotlivými znaky a úvodem k tomu, co bude vysvětleno v příští lekce o práci s
texty.

Slovo znak je příliš mnohoznačné (např. něco je znak civilizace, normality, špatného zdraví,
stárnutí apod.), a tak se místo toho vžilo použití termínu charakter, což je sice možná ještě
mnohoznačnější, ale profesionální informatická veřejnost to přijala (angl. character). V
Simule mohu být charaktery hodnotami atributů, proměnných a výsledků funkcí. Existuje
tedy charakterový typ a jemu odpovídající charakteristika vyjádřená klíčovým slovem
character.

Zatím co hodnoty numerických typů jsou v počítači reprezentovány jako čísla s pevnou (typy
integer a short integer) resp. pohyblivou (typy real a  long real) desetinnou tečkou, typ
hodnoty charakterového typu jsou reprezentovány numerickým ekvivalentem daného
charakteru, jeho vnitřní reprezentací, odpovídající hardwarovému, softwarovému i
firmwarovému vybavení použitého počítače, tedy nezávisle na programovacím systému ja-
zyka Simula. Jelikož však dnes je velmi rozšířena sedmibitová reprezentace ISO 646, Simula
se zaměřuje (ale neomezuje) na tuto reprezentaci (dodejme, že pro implementaci CIM pro
osobní počítače pracující pod Windows jsou obě reprezentace identické).

Už jsme vícekrát narazili na jednou z výhod jazyka Simula, totiž že při jeho použití se běžný
uživatel nemusí vůbec starat o to, co se děje „uvnitř“ počítače, a tak se zdá výklad o vnitřní
reprezentaci charakterových hodnot nemístný. Ona celá věc se má ovšem takto:

Běžný uživatel jazyka Simula, stejně jako velmi zkušený uživatel tohoto jazyka v běžných
situacích obvykle pracuje jen s těmi charakterovými hodnotami, které může vyťukat na
klávesnici počítače a nechat čitelně vystoupit. Takové hodnoty se při použití Simuly dávají do
apostrofů, a jsou tedy také čitelné a při tom i odlišené od identifikátorů a jiných textů. Např.
'b' je charakterová hodnota odpovídající tomu, co chápeme jako písmeno b, a příkaz b:='b' je
dosazovací příkaz, který vyjadřuje dosazení takového písmene b za proměnnou b. Avšak ne
všechny charakterové hodnoty lze najít na klávesnici a ne všechny jsou „tisknutelné“, a proto
profesionál v informatice a v modelování musí vědět i cosi o vnitřní reprezentaci a o kódu
ISO 646: takové hodnoty se totiž v simulovských programech vyjadřují právě pomocí jejich
vnitřní reprezentace, uzavřených mezi vykřičníky, takže vzniká konstrukce tvaru '!k!', kde
apostrofy informují, že mezi nimi je charakterová hodnota, vykřičníky mezi nimi říkají, že
tato hodnota je vyjádřena pomocí sedmibitového kódu ISO 646, a k informuje, jakou hodnotu
ta kódovaná  reprezentace má.

Uvedenými způsoby se v jazyku Simula vyjadřují konstanty, jak už jsme naznačili v příkladě
b:='b'. Dosazovací příkaz je pro charakterové hodnoty povolen a na jeho pravé straně může
být charakterový výraz. Tím může být charakterová konstanta, atribut či proměnná (i s
indexy), vyvolání charakterové funkce, charakterový výraz v závorkách a také podmíněný
charakterový výraz (ten se tvoří stejně jako jiné podmíněné výrazy).



Není možno směšovat vnitřní reprezentaci charakterových hodnot s celočíselnými
(numerickými) hodnotami, lze však aplikovat následující konversní funkce (předpokládejme,
že v je charakterový výraz, jehož hodnota c a že e je aritmetický výraz, jehož hodnota
zaokrouhlená na celé číslo je i):

char(e) dá charakter, jehož vnitřní reprezentace je i,

rank(v) dá vnitřní reprezentaci charakteru c ve tvaru celého čísla,

isochar(e) dá charakter, jehož reprezentace dle standardu ISO 646 je i, a

isorank(v) dá reprezentaci charakteru dle standardu ISO 646 ve tvaru celého čísla.

Při aplikaci char a isochar je třeba, aby i bylo větší nebo rovné nule a menší než 255.

Další nabídka Simuly spočívá v booleovských funkcích umožňujících rozpoznat číslice a
písmena:

letter(e) dá true, právě když c je písmeno (letter je anglicky písmeno),

digit(e) dá true, právě když c je číslice (digit je anglicky číslice).

Charakterové hodnoty lze porovnávat. Nechť u a v jsou charakterové výrazy. Pak u=v dá
hodnotu true, právě když jsou jejich hodnoty stejné, a u<>v dá true v opačném případě
(pozor, malá a velká písmena jsou chápána jako odlišné charaktery). Vnitřní reprezentace
slouží za základ relací: když * reprezentuje některou z relací > , >= , <  a <= , pak u*v dá tutéž
hodnotu, jakou by dalo rank(u)* rank(v). Na místě uvedených relačních operátorů lze použít
již známá klíčová slova eq, ne, gt, ge, lt  a le.

Charakterové výrazy se mohou vyskytovat v příkazech cyklu jako jiné výrazy, s výjimkou
step-until prvků.

Doplňky

V charakterových konstantách nelze mezi vykřičníky psát mezery, nýbrž je jednu až tři
číslice. Jako „tisknutelný“ charakter (tedy mezi apostrofy), lze uvést i sám apostrof (tedy lze
napsat např. rank(''') a dokonce i vykřičník: překladače Simuly jsou tak „inteligentní“, že
odliší vykřičník v konstantě '!' od dvou vykřičníků v konstantě tvaru '! i!'. Apostrof musí být
ten jednoduchý svislý znak, který nemá protějšek v páru „před znakem/za znakem“ (ISO kód
96).

Charakterovým konstantám se podobají textové konstanty, a tak se o nich nyní zmíníme,
přesto že systematický výklad o textech bude až v následující lekci.

Textové konstanty začínají a končí (horními) uvozovkami a mezi nimi je vlastní „textový
obsah“ konstanty, tj. posloupnost charakterů. Jako jeden člen této posloupnosti může být
„tisknutelný“ charakter nebo vnitřní reprezentace nějakého charakteru uzavřená mezi
vykřičníky.

Příklad: "ABC 231!124!!179! " je textová konstanta mající 10 charakterů, z nichž na 4. a 10.
místě jsou mezery a na 8. a 9. místě charaktery vyjádřené pomocí vnitřní reprezentace.

Na příkladě je patrno, že prvky toho, co jsme nazvali posloupností charakterů, se neoddělují
žádnými znaky. V textovém obsahu konstanty lze tedy používat i apostrof, avšak
s uvozovkami a s vykřičníky jsou komplikace. Konkrétně platí, že když mezi dvěma
vykřičníky jsou nejvýš tři číslice, jde o jeden znak kódovaný dle ISO 646, a jinak nikoliv:
tedy např. konstanta výše uvedená má deset charakterů, ale stačí dát mezi vykřičníky např.
mezeru nebo nadbytečnou číslici, např."ABC 231!124 !!0179! ", a dostaneme interpretaci, kde
vykřičníky budou znamenat opravdu jen vykřičníky.



Pokud jde o uvozovky, ty nelze přímo aplikovat, neboť by značily konec textu. Avšak Simula
stanoví, že dvě uvozovky následující těsně za sebou, reprezentují normální uvozovku, která
patří do textového obsahu, a dvě uvozovky, mezi nimiž jsou jen formátovací znaky (mezera,
nový řádek, tabulátor apod.) se v interpretaci simulovského programu „vzájemně vyruší“,
včetně těch formátovacích znaků. Tak např. "ABC""D" reprezentuje text ABC"D, "ABC"""
reprezentuje text ABC" a "ABC"   "D" reprezentuje text ABCD. Pokud se to někomu zdá
složité, tak nechť i představí, že má napsat text, který by z nějakých důvodů (nejen proto, že
je dlouhý, ale třeba i z důvodů přehlednosti) chtěl mít na více řádcích: může v každém řádku
ukončit text uvozovkami a v dalším řádku ho zase uvozovkami uvést.

Podobně jako v případě apostrofu, i uvozovky musí být ty „pro tisk nehezké“, bez odlišení
pravé/levé, bez ohledu na to, jaké uvozovky používá příslušná jazyková kultura (ISO kód 34).

2. Prostředky pro práci s texty

Už v kursu MOSI1 jsme naznačili, že Simula nabízí uživateli textový typ. Hned na počátku
tohoto výkladu však je třeba učinit si jasno ve významu tohoto typu a odlišnosti od ostatních
typů.

Předně, textový typ je v první řadě chápán jako pomocný typ, totiž typ, který budou
zkušenější uživatelé aplikovat v uživatelských třídách, které budou sami deklarovat a nabízet
méně zkušeným uživatelům. To sice neuzavírá textový typ i před méně zkušeným uživatelem,
ten však – pokud si neuvědomuje, že jde vskutku o základní prostředek existující v rámci
objektově orientovaného programování, může se z počátku domnívat, že jde o prostředek
velmi nedokonalý.

Za druhé, něco právě naznačeného je v Simule už uděláno v oblasti práce se soubory (viz
lekce 4), kde se s texty pracuje mnohem pohodlněji, ovšem jen jsou-li v přímém či nepřímém
kontaktu s médii souborů. Pokud uživatel chce, může se touto aplikací textového typu
inspirovat, když deklaruje uživatelské třídy, které umožňují pohodlnější práci s texty ale
nejsou vztaženy k práci se soubory.

Za třetí, texty jsou chápány velmi podobným způsobem jako objekty, tedy ne jako pouhé
řetězce znaků, nýbrž jako entity, u nichž má smysl mluvit o jejich atributech a aplikovat jejich
procedury.

Za čtvrté, textové proměnné a atributy nejsou chápány jako pouhé reference na textové
objekty, nýbrž jako reprezentace jakýchsi „čtenářů“ textů.

A konečně – na rozdíl od procesů, seznamů a jejich prvků – nejsou texty chápány jako
instance nějaké standardní třídy, nýbrž opravdu jako reprezentace jistého typu, takže je nelze
inspektovat a textový typ nelze specializovat. Tečkovou notaci však na texty ně aplikovat
můžeme. Lze za ně i dosazovat a aplikovat relace podobné relacím aritmetickým.

Přistupme nyní k detailnímu popisu textů. Jsou – jak už jsme uvedli – chápány jako objekty,
zvané textové objekty, jejichž atributy jsou v prvé řadě textový obsah (to, co chápeme běžně
jako text, tj. posloupnost znaků) a délka (angl. length) tohoto obsahu, čili stručně řečeno délka
textu. Nechť H je textový objekt. Pak H.length je celočíselná funkce, která dá jako výsledek
délku textu H. K tomu nejdůležitějšímu, totiž k obsahu textu, se vrátíme později, nyní jen
poznamenejme, že má q míst očíslovaných od 1 do q, kde q je délka. Na každém místě je
nějaký charakter (znak) obsahu.

Simula dovoluje vybírat z textů podtexty, čili připouští, že obsah textového objektu může být
částí obsahu jiného textového objektu. Tak lze vybrat podtext z jednoho textu, podtext z toho
podtextu atd., až na konec ztratíme evidenci, od kterého textu takové vybírání začalo. Proto



má každý textový objekt referenci na ten textový objekt, z něhož podobné tvoření podtextů
vyšlo. Takový objekt se nazývá hlavním textem (angl. main) a na příklad H.main je funkce,
která identifikuje textový objekt, který už není podtextem ale jehož podtextem je H. Pouze
hlavní text má tedy svůj vlastní obsah, zatím co ostatní texty mají jen referenci na jim
odpovídající hlavní text, kterou lze číst funkcí main. Kvůli jednoduchosti má takovou
referenci i každý hlavní text, a sice na sebe sama. Takže např. platí, že H.main ukazuje na
stejný textový objekt jako H.main.main.

Textové proměnné jsou deklarovány obvyklým způsobem, a to pomocí charakteristiky typu
text. Jsou přípustná i textová pole i textové funkce. Lze nechat provést příkaz tvaru V:-R, kde
V je textová proměnná (indexovaná nebo ne), parametr specifikovaný jako textový, či
výsledek textové funkce, a R je textový referenční výraz (krátce textový výraz, viz dále). Pak
V nejen ukazuje na textový objekt O, na který ukázal výraz R, ale stává se i „čtenářem“
obsahu tohoto objektu; čte jej postupně, takže má vždy vztah k nějakému místu tohoto
objektu, kam došla. Pořadí tohoto místa lze získat celočíselnou funkcí tvaru V.pos (pos je
zkratka angl. position, pozice). Není vyloučeno, že jeden textový objekt má více takových
čtenářů, z nichž každý došel při čtení jinam, takže jejich V.pos se mohou navzájem lišit, i
když V.length, V.main a mnoho dalších funkcí může dát stejné výsledky. Čtenář ovšem může
obsah nejen číst, ale i přepisovat, a také při tom mění pozici. V dalším předpokládejme, že
nějaká textová proměnná V je čtenářem textu, jehož obsah je O a že V.pos=i.

Základní prostředek pro čtení textu je charakterová funkce getchar. Aplikací V.getchar je
jednak výsledek, totiž charakter přečtený z i-tého místa O, a vedlejší účinek spočívající
v přičtení jedné k pozici proměnné V. Řečeno obrazně, čtenář V přečetl jeden znak a je
připraven dělat něco s dalším. Komplementárním prostředkem, tedy procedurou, která zapíše
jeden charakter do obsahu textu, je putchar s jedním parametrem, který určuje, co se má
zapsat. Zapisuje se podobně, jako se čte, takže reakce na zprávu V.putchar(‘k’) by spočívala
v tom, že by se zapsal charakter k na i-té místo  O a V.pos by se zvýšila o jednu.

Identifikátory getchar a putchar jsou zkratkami výrazů „get character“ a „put character“, kde
get znamená v angličtině zjednej, opatři apod., a put znamená umísti, ulož apod. Zapamatujte
si obě slova, ještě se s nimi setkáme v dalších souvislostech.

Když se takto provede několik právě uvedených čtení či vložení za sebou, pozice se postupně
zvětšuje. Určení toho, zda daný proces dosáhl konce textu se dá provést jednoduchým textem
(napište ho sami), avšak Simula nabízí jakýsi „luxus“, a to booleovskou funkci more (angl.
více): V.more dá hodnotu true, nepřekračuje-li pozice délku obsahu, jinak dá false. Abychom
se mohli s pozicí např. vrátit (či obecně: abychom mohli pozici jakkoliv rozumně změnit),
nabízí Simula proceduru setpos s jedním celočíselným parametrem. Např. V.setpos(3)
způsobí, že čtenář  se připraví manipulovat s třetím místem obsahu, V.setpos(.pos-1) způsobí
návrat o jedno místo zpět (setpos je zkratka výrazu „set position“, což anglicky znamená „na-
stav pozici“).

Simula je ve věci textů dost přísná. Předně pozice může být pouze mezi jednou a length+1,
pokud je někdo chce nastavit na jinou hodnotu, nastaví ji setpos na length+1. Pokud by se
mělo z této pozice číst nebo na ni zapisovat, výpočet je ukončen jako např. při dělení nulou.

Kromě čtení a zápisu jednoho charakteru nabízí Simula i čtení a zápis numerických hodnot.
Prostředky, které nabízí, jsou – jak už jsme naznačili v úvodu k této lekci – dost elementární a
otevřené tomu, že uživatel bude pomocí nich deklarovat komplexnější a „praktičtější“
procedury. Všimněme si hlavních zásad:

Čtení čísla z textu se provádí funkcemi tvaru V.get*** , kde hvězdičky reprezentují některý
z textů int (zkratka integer), real a frac (zkratka slova fractions, viz dále), a to zcela nezávisle



na hodnotě pozice. Číslo příslušného tvaru se hledá od prvního místa obsahu objektu, jehož je
V čtenářem a tím, že – s výjimkou mezer a formátovacích znaků před číslem a za znaménkem
– by před čteným číslem ani za znaménkem neměly být žádné znaky, které do čísel nepatří.
Pokud tam nepatřičné znaky jsou, výpočet se ukončí hlášením o chybě, pokud „je vše
v pořádku“, přečte se z textu nejdelší možný souvislý řetězec C charakterů, který by mohl
číslo reprezentovat, a pozice se nastaví na první místo obsahující charakter, jenž do čísla
nepatří (nebo na length+1, lze-li číslo číst až do konce textu). Řetězec C se pak konvertuje do
aritmetické formy a výsledek konverze je výsledkem funkce (pokud se nepřečte tak dlouhé
číslo, že se nedá za žádnou proměnnou dosadit – v tom případě také končí výpočet fatální
chybou).

Zápis čísla do textu se provádí procedurami tvaru  V.put***(…), kde hvězdičky reprezentují
některý z textů int, real, fix a frac, první parametr určuje hodnotu x, kterou je třeba zapsat, a
další případné parametry určují formát. Bez ohledu na současnou hodnotu pozice se x zapíše
tak, že přemaže celý dosavadní obsah daného textu, a to tak, aby končila jeho posledním mís-
tem; je-li obsah příliš dlouhý, dodají se před zapsané číslo mezery, je-li příliš krátký, ukončí
se výpočet hlášením o chybě. Pozice se nastaví na  V.length+1.

Ještě než vysvětlíme právě naznačené prostředky, musíme dodat, že chce-li někdo nechat
výpočet číst či zapisovat jiným způsobem (např. číst více čísel z jednoho textu), měl by
nejspíše použít prostředků pro práci s podtexty. Základním prostředkem je textová funkce sub
(zkratka slova subtext, v angličtině cosi jako podtext, část textu) s dvěma celočíselnými para-
metry. Reakce na zprávu V.sub(i,j) je podtext textu, který čte V, začínající i-tým místem a
mající délku j.

Druhým prostředkem, který Simula nabízí, je procedura strip (angl. oloupat, svléknout,
stáhnout). V.strip dá jako výsledek podtext textu V daný tak, že se odstraní všechna místa „na
konci“, která obsahují mezery. Přesněji řečeno, V.strip je ekvivalentní V.sub(1,j), kde j je
pozice posledního místa obsahu V, na které není mezera.

Nyní již známe jak podtexty tak význam pozice, a tak můžeme vysvětlit dodatek k podtextům,
totiž že Simula nabízí funkce start, která informuje o tom, na které pozici hlavního textu daný
text začíná. Hlavní text sám dá hodnotu start=1.

Doplňky I – editační a de-editační procedury

Procedury pro zápis numerické hodnoty do textu se nazývají editační. Už víme, že jejich
identifikátory začínají textem put, že mají nejméně jeden parametr, který budeme dále značit
x, že zapisují co nejvíce doprava, že přemažou celý obsah toho textu, který je provádí a že
jeho pozici „odstaví“ za konec toho, co zapsaly. Ještě dodejme, že vždy zapisují záporné zna-
ménko, a to hned před první číslici, a že nikdy nezapisují znaménko plus.

Příkaz procedury V.putint(x) takto zapíše celé číslo x.

Procedura putfix zapisuje v pevné desetinné tečce. Příkaz V.putfix(x,d) zapíše hodnotu x s d
desetinnými místy.

Procedura putreal zapisuje v semilogaritmickém tvaru, a to tak, že exponent reprezentuje
znakem &, za nímž je znaménko a tři číslice, a před exponentem je mantisa. V.putreal(x,d)
zapíše mantisu o jednom místě před desetinnou tečkou a n-1 místy za tečkou.

Procedura putfrac je určena zejména pro počítání v peněžní oblasti a zapisuje vždy tak, že
trojice číslic jsou odděleny buď mezerou nebo desetinnou tečkou. Pozor, x se zaokrouhluje na
celé číslo a toto číslo se zapíše, ovšem tak, že jeho posledních n číslic jde za desetinnou tečku.
Takže např. zpráva V.putfrac(324.875,2) dá vznik textu 3.25. Praktická rada: předpokládá se,



že u nás budeme interpretovat první parametr v halířích (a ne ve zlomcích halířů) a že se
hodnota zapíše v korunách, tj. že druhý parametr bude vždy roven 2.

Editační procedury se sice snaží vyjít uživateli co nejvíc vstříc, ale „všechno má své meze“:
když se některé číslo do daného textu nevejde, vyplní se takový text hvězdičkami.

Vskutku, všechno má své meze: záporná hodnota druhého parametru procedurách putfix a
putreal působí chybu při výpočtu, avšak v putfrac způsobí, že v textu není zapsána desetinná
tečka a zapsané celé číslo je tedy rovno y*10**(-n) , kde y vzniklo z x zaokrouhlením na celé
číslo. Pro putfrac platí totéž i pro případ, že je druhý parametr roven nule. Je-li druhý para-
metr v putfix roven nule, funguje putfix jako putint. Je.li druhý parametr v putreal roven nule,
nezapisuje se mantisa, je-li roven 1, je mantisa zapsána jako jednomístné celé číslo.

Procedury pro zápis numerické hodnoty do textu se nazývají de-editační. Už víme, že čtou od
prvního místa daného textu, že se snaží přečíst co nejdelší číslo a že jsou „alergické“ na
znaky, které do čísel nepatří. S výjimkou procedury getfrac jsou alergické i na mezery
vyskytující se za první číslicí – ty interpretují jako konec čteného čísla.

K funkci getint už není co dodat. Funkce getreal čte zápis čísla bez ohledu na to, zda je
s pevnou či pohyblivou tečkou. Funkce getfrac dá jako výsledek vždy celé číslo, a ten získá
tak, že čte a při tom ignoruje mezery i  tečku (tu první, další tečka je signálem pro konec
čísla).

Chceme-li, aby byla výpočtu v textech reprezentována desetinná tečka čárkou, můžeme to
výpočtu sdělit: po provedení příkazu decimalmark(c) bude v editačních a de-editačních
procedurách interpretovat charakter c jako desetinnou tečku. Tato procedura je funkcí, a jak
výsledek dá dosavadní znak pro desetinnou tečku. Např. if decimalmark(',')='.' then S je
podmíněný příkaz, který nejen zařídí, že dále chceme používat desetinnou čárku, ale v
případě, že se dosud ve výpočtu používala desetinná tečka, provede příkaz S.

Představte si ten chaos, kdyby někdo rozhodl, že místo desetinné tečky bude používat nějakou
číslici nebo znaménko minus!  Z těchto důvodů je povoleno, že aktuálním parametrem
procedury decimalmark může být jen tečka nebo čárka.

Něco podobného povoluje Simula i pro znak exponentu. Pokud někomu není vhod, může jeho
změnu navodit příkazem lowten(c), kterým určí, že dále bude v textech znaménko exponentu
c, zatím co dosavadní znaménko se stane výsledkem procedury lowten („low ten“ znamená
v angličtině „nízká desítka“, což byl symbol desítky ve formátu indexu, používaný v tisku pro
dekadický exponent čísel v semilogaritmickém tvaru – např. místo 0,314159.101 se vytisklo
0.31459101). Také aktuální parametr procedury lowten podléhá omezení – nesmí to být
číslice, tečka, čárka, znaménko a netisknutelné znaky (nový řádek atp.).

Doplňky II – textové výrazy a jejich použití

Víme už, že mezi textové výrazy patří atributy a proměnné typu text a procedury, jejichž
výsledek je typu text. Simula nabízí také dvě standardní procedury, jejichž výsledek je nový
textový objekt. První je blanks s jedním celočíselným parametrem n, jejíž výsledek je nově
utvořený textový objekt, jehož obsah tvoří n mezer (blank znamená v angličtině mimo jiné i
prázdné místo a přeneseně mezeru). blanks(30) tedy utvoří textový objekt o délce 30, jehož
obsah je třicet mezer. Druhá je copy s jedním textovým parametrem t, která vytvoří nový
textový objekt a jako jeho obsah vytvoří kopii obsahu textu t. Tyto dva objekty tedy mají v té
chvíli obsah stejný ale v různých exemplářích (viz poznámka o extenzionalitě v kursu
MOSI1); když např. jedno místo obsahu jednoho objektu změníme pomocí procedury put-
char, totéž místo druhého objektu se nezmění.



O textových konstantách jsme se dozvěděli vše potřebné v předcházející lekci. Zde jen
dodejme, že textová konstanta je textový objekt, jehož obsah nelze měnit. Lze zjistit, zda je
daný textový objekt dejme tomu D konstantou, a to pomocí booleovské funkce D.constant. Je
vhodné si uvědomit, že copy(t), kde t je textová konstanta, není textová konstanta.

Specielní textová konstanta se označuje klíčovým slovem notext a je to tzv. „prázdný text“,
čili text, jehož délka je nula a jehož obsah je prázdný. Simula má pravidlo, podle něhož
existuje jediný prázdný text, a to právě notext. Z toho plyne, že jakékoliv jiné formální
vytvoření prázdného textu (např. blanks(0), copy(notext), H.sub(3,0)) nevytvoří textový
objekt, nýbrž ukáže na tuto konstantu. Další důsledek je tento: nechť H je text nějaké kladné
délky a nechť H.main je G (nezáleží nyní na tom, zda je G rovno H nebo ne); pak reference na
G se ztrácí u prázdného podtextu textu H: např. H.sub(1,0).main už není G, ale notext. notext
se také stane triviální hodnotou textové proměnné, než jí přiřadíme jiný objekt.

Simula povoluje i podmíněné textové výrazy (tvoří se stejně jako ostatní podmíněné výrazy,
viz kurs MOSI1). Na texty lze aplikovat binární operaci zřetězení (angl. concatenation),
kterou vyjadřujeme operátorem & . Zřetězením G&H textů G a H dostaneme nový textový
objekt, jehož obsah má délku rovnou součtu délek obsahů G a H, a do tohoto obsahu jsou
postupně okopírovány celý obsah G a pak celý obsah H. Je přirozené iterovat tuto operaci
podle asociativního zákona, tedy podobně, jako např. iterujeme sčítání, tedy G&H&M  apod.
Je vhodné si uvědomit, že v případě, že t a v jsou textové konstanty, t&v není textová
konstanta.

S textovými objekty lze provádět dva odlišné druhy manipulací: jeden je podobný
manipulacím s instancemi tříd a značí se také podobnými symboly, druhý je podobný
manipulaci např. s reálnými čísly a k jeho vyjádření také používáme symboly, jež známe pro
aritmetické výrazy, proměnné a atributy. První druh manipulace nazveme objektovou
manipulací a druhý druh obsahovou manipulací.

Objektová manipulace povoluje přiřazovat textovým objektům jména, jak už jsme naznačili
na dvou příkladech v této lekci, a to stejně jako u instancí tříd, tj. přiřazovacím příkazem.
Dále povoluje testovat, zda jde o dva totožné textové objekty nebo o dva různé textové
objekty, a to opět pomocí stejné symboliky, jako u jiných objektů, totiž pomocí relací ==  a
=/= , o nichž jsme informovali kursu MOSI1.

Obsahová manipulace povoluje kopírovat obsah jednoho textového objektu na místo obsahu
jiného textového objektu, takže se podobá dosazení za aritmetickou proměnnou. A také se tak
vyjadřuje; např. G:=H  znamená, že obsah textového objektu H přemaže obsah textového
objektu G. Pokud délka obou objektů souhlasí, je přemazání evidentní. Otázkou je, co se děje,
jsou-li délky navzájem odlišné. Platí, že pokud je délka objektu H větší, jde o chybu při
výpočtu: program vyžaduje, aby se něco zkopírovalo někam, kam se to nevejde. Pokud je
délka objektu menší, doplní se při kopírování na konci (vpravo) mezerami tak, aby takto
doplněný text měl délku rovnou délce G, a ten přemaže obsah G.

Není tedy naděje, že by se při takovém dosazení zachovalo něco z obsahu G. Naopak, takové
dosazení můžeme s výhodou využít k “vyčištění“ textu, tj. k dosazení mezer na všechna místa
jeho obsahu, a to příkazem G:= notext (délka notext je nula, takže celý kopírovaný text je
třeba doplnit mezerami).

Na textové objekty lze aplikovat relace, o kterých už víme, že jsou nabízeny pro numerické
hodnoty. G=H dá true, když jsou všechny si odpovídající místa textových obsahů G a H
stejné. Když se provedou příkazy G:-copy("ABC"), H:-copy(G) a M:-copy("ABC"), pak není
splněna relace == pro žádnou dvojici textových objektů G, H, M a "ABC", avšak relace = je
splněna pro každou z naznačených dvojic.



V předcházející lekci jsme se dozvěděli o uspořádání charakterů. To zavádí mezi charaktery
uspořádání založené na podobných principech, jako je v občanském životě uspořádání
abecední, a na jeho základě je  definováno lexikografické uspořádání textových objektů podle
jejich obsahů, tj. uspořádání podle stejného principu, jako je uspořádání slov ve slovnících
(dodejme, že když za slovo s přidáme mezery, měli bychom dostat text, který je ve slovníku
až za s). Značí se s pomocí <  (před ve slovníku) a >  (za ve slovníku), též >=   (obsahy jsou
stejné nebo první by byl za duhým ve slovníku) a <= , a můžeme ještě dodat <>  (pro „obsahy
nejsou stejné“) a klíčová slova gt, ge, lt , le, eq a ne, náhradní za matematické relační symboly
(viz kurs MOSI1).

Dosazení v obsahové manipulaci i přiřazení v objektové manipulaci lze iterovat v příkazech
cyklu. Za klíčovým slovem for  a za textovou proměnnou, která ho následuje, může tedy být
dosazovací i přiřazovací znaménko.

Je možno formulovat textové funkce, když deklarace začíná slovy text procedure.
Upozorňujeme, že název výsledku ukazuje automaticky na triviální hodnotu, tedy notext,
takže pokud za něj chceme dosazovat něco jiného než notext, musíme nejprve vytvořit
textový objekt příslušné délky.

Na závěr tohoto výkladu upozornění na jednu zásadu: k instanci třídy nemůžeme dodat další
atributy – pokud by něco takového bylo třeba, museli bychom vytvořit instanci novou, totiž
instanci nějaké podtřídy a původní atributy do ní okopírovat. Rovněž nemůžeme instanci třídy
atributy ubrat. A podobně platí, že každý textový objekt dostává při svém vytvoření délku a
tedy i „kapacitu“ svého obsahu a tu už nemůžeme změnit – pokud je to třeba, musíme vytvořit
nový textový objekt a obsah původního objektu nebo jeho část do něj případně okopírujeme.

3. Způsoby volání parametrů

V kursu MOSI1 jsme se seznámili s tím, že deklarace třídy může mít formální parametry a že
generátor instance musí mít odpovídající aktuální parametry. A tam jsme i poznali, že něco
podobného platí i pro deklarace procedur a pro zprávy. Na první pohled se nezdá, že by
parametry měly dělat nějaké problémy, jimiž bychom se měli hlouběji zajímat. Např.
sin(2.54) je pro každého programátora zcela jasná záležitost a např. new bod(3,4) by se mělo
zdát také jako bezproblémová záležitost.

V této lekci poznáme, že Simula nabízí jisté možnosti, kterých může autor modelů vyšší
úrovně výhodně použít, které však potřebují vysvětlení. Začněme u parametrů tříd, protože
tam nabízí Simula méně, takže jde o jakýsi úvod.

Vezměme v úvahu výše zmíněnou třídu bod, a to tu nejjednodušší. Ta má svou deklaraci
složenou ze záhlaví a z těla, v našem případě

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

Co se vlastně přesně děje, když je vytvářena instance této třídy? Odpověď je následující (něco
z ní už známe): vytvoří se v paměti datová struktura nesoucí v našem případě tři čísla
s pohyblivou tečkou, která identifikujeme jako x, y a a. Za ně se ihned dosadí triviální
hodnoty, v našem případě nuly, a pak se vypočtou hodnoty aktuálních parametrů x* a y* a
dosadí se za ta místa, jež identifikujeme jako x a y. A pak se provedou životní pravidla třídy,
což je v našem případě jediný příkaz, naprosto přesně vyjádřený jako a:=sqrt(x*x+y*y).
Mohli bychom tedy vše, co nastane po vytvoření datové struktury, popsat v jazyku Simula
takto:

x:=x*; y:=y*; a:=sqrt(x*x+y*y)



nebo – ještě výstižněji – takto:

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

Tak nějak se chová tělo třídy, když je vytvářena její instance. Nelze ovšem chtít, aby někdo
vyjádřil přesně ty první dva příkazy – hodnoty aktuálních parametrů neidentifikujeme a právě
proto jde o parametry, je to „automatická záležitost“ a my jsme právě proto s pojmem para-
metru spokojeni.

Vezměme v úvahu jiný příklad, a to třídu kruh, v její nejjednodušší formě (viz kurs MOSI1,
ale nyní nás virtuální procedury nezajímají, a proto prefix oblast ignorujme):

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

Každá instance této třídy bude evidentně reprezentována v počítači datovou strukturou, na
které budou zapsány tři hodnoty, nazvané polomer, obsah (reálná čísla) a stred (adresa nějaké
datové struktury, na které je zachycen výše popsaným způsobem nějaký bod – dále jí budeme
říkat referenční hodnota nebo stručně reference). Přepis toho, co se bude dít při generování
instance třídu kruh, snad ani nemusíme blíže odvozovat:

begin real polomer,obsah; ref(bod)stred;
   stred:-stred*; polomer:=polomer* ; obsah:=3.14159*polomer*polomer;
end;

Práce s hodnotami aktuálních parametrů (opět označenými hvězdičkami) je velmi podobná
tomu, co jsme uvedli pro třídu bod. Jediný podstatnější rozdíl je v tom, že pro parametr stred
je aplikováno přiřazení místo dosazení. Mohli bychom obrazně mluvit o dosazení reference a
uzavřít naše úvahy, že u obou parametrů třídy bod a u parametru polomer dosazujeme reálné
hodnoty a u parametru stred dosazujeme referenci. A dále bychom mohli definovat, že ty
parametry x, y a polomer voláme hodnotou a parametr stred voláme referencí (angl. call by
value, call by reference).

Když nyní řekneme, že opustíme kondicionál a zavedeme uvedené dva termíny, asi se bude
zdát, že děláme něco ohromně důležitého z něčeho, co je naprosto bezvýznamné – zdá se, že
oba způsoby volání se liší jedinou vodorovnou čárkou, která odlišuje dosazovací znaménko
od přiřazovacího, a k tomu ještě v hypotetickém popise, který zobrazuje cosi skrytého.

Abychom si přiblížili, jak odlišné mohou být oba pojmy, všimněme si další třídy, s níž už
jsme se setkali v kursu MOSI1 (a to v lekci 3), s třídou clovek:

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;

Vytvoření instance této třídy je realizováno jako vytvoření datové struktury, na které by měly
být zapsány hodnoty všech parametrů a endogenních atributů. Na místa parametrů by se pak
měly zapsat aktuální parametry a  endogenní atributy by měly vypočíst a dosadit životní
pravidla. Nemusíme si dělat problémy s parametry otec a matka, už asi kdekdo hádá
(správně), že jsou volány referencí. A také asi správně předpokládáme, že booleovský atribut
zena je volán hodnotou. Takže to, co se děje při vytvoření instance třídy clovek, bychom
mohli naznačit takto:

begin text jmeno, prijmeni; ref(clovek)otec,matka,manzel_ka;
Boolean zena; short integer stari; real hmotnost; ref(dum)bydliste;
otec:-otec*; matka:-matka*; zena:=zena*; ...??...;



end;

Na konci jsme vytečkovali životní pravidla, ale s pomocí otazníků jsme naznačili ještě něco,
totiž že jsme opomenuli nějaké příkazy tvaru jmeno:= jmeno*; prijmeni:=prijmeni*. Ale je to
tak správně? Neměli jsme místo dosazovacích znamének použít raději znamének
přiřazovacích?

A zde může každý váhat, co je správně. Předně, když použijeme dosazovací znaménko,
dostaneme příkazy

jmeno:=jmeno*; prijmeni:=prijmeni*;

a každého dříve či později napadne, že by to mohlo skončit chybou: očekáváme, že jmeno
bude nejprve notext, pak se za něj bude muset dosadit, netriviální jméno, aktuální parametr,
tedy nějaký delší text, a víme že takové dosazení vede k chybě při výpočtu.

Ano, tak by to přesně bylo, avšak lze postupovat „tvůrčím způsobem“: co kdyby se místo
uvedených dvou příkazů provedly následující čtyři:

jmeno:-blanks(jmeno*.length); jmeno:=jmeno*;
prijmeni:-blanks(prijmeni*.length); prijmeni:=prijmeni*;

To už vypadá přijatelně, a kdyby se tím autoři jazyka Simula nenechali inspirovat, asi bychom
se dnes divili. Oni se tím inspirovat nechali a můžeme říci, že jde opravdu o volání textových
parametrů hodnotou.

Uvažujme však o druhé možnosti, totiž o tom, že by místo dosazovacího znaménka figurovalo
znaménko přiřazovací. V tom případě by se před provedením životních pravidel provedly
příkazy

jmeno:-jmeno*; prijmeni:-prijmeni*;

a když si rozmyslíme, co znamenají, zjistíme, že je to také rozumné: před existencí dané
instance třídy člověk existovaly nějaké konkrétní textové objekty a na ty nyní ukazují textové
atributy jmeno a prijmeni nové instance. Je zcela logické, abychom něco takového nazývali
voláním textových parametrů referencí. A vzniká otázka: neměli se inspirovat autoři Simuly
raději tímto?

Když rozebereme obě možnosti, dojdeme k následujícím závěrům. Volání textových
parametrů hodnotou potřebuje více paměti a trvá déle, než volání referencí; představme si
totiž, že modelujeme mnoho generací, v nichž se přenáší a rozmnožuje totéž příjmení – pro
každého s tímto jménem je zvlášť reprezentováno v paměti, ačkoliv by tam mohlo být jen
jednou a každý, kdo se tak jmenuje, by měl jen referenci na ten kousek paměti, v němž to
jméno je zapsáno.

Když uvažujeme o volání textových parametrů  referencí, zjistíme, že  tento způsob je sice
časově i paměťově úsporný, avšak je „nebezpečný“. Ukažme to na příkladě. Předpokládáme,
že H se stane matkou nové instance, totiž dcery, která po ní převezme příjmení; bude tedy
modelována výrazem

new clovek(H.jmeno, H.prijmeni, H.manzel_ka, H, true).

Bude-li se textový parametr prijmeni volat referencí, pak na text reprezentující příjmení
budou ukazovat atributy prijmeni obou žen. Když se jeho textový obsah změní, pocítí to na
svém příjmení obě ženy. A co, když se dle svých životních pravidel např. dcera vdá a přijme
příjmení svého manžela? Mohlo by se to sice provést příkazem prijmeni:-manzel_ka.prijmeni,
ale co když se autor příslušného modelu nějak splete a napíše místo přiřazovacího znaménka
znaménko dosazovaní? Tehdy se může snadno stát, že dcera přijme v pořádku jméno svého



manžela, model bude počítat dál, ale za čas se ukáže prapodivná věc, že si totiž podle dcery
změnila své jméno i její matka. A autor modelu bude dlouho bádat, co se to v něm děje. Bylo
by tedy vhodnější, kdyby bylo přijato volání hodnotou.

Simula řeší toto dilema tak, že povoluje oba druhy volání textů. Hodnotou i referencí. A dává
uživateli nástroj, aby sám určil, pro který způsob se rozhodl: za seznam parametrů (před první
specifikaci) napíše klíčové slovo value (angl.hodnota) a za něj parametr, který chce volat
hodnotou, nebo seznam takových parametrů. Takové větě se říká specifikace volání
hodnotou a smí být v deklaraci třídy jen jednou. Když v ní textový parametr není, volá se
automaticky referencí.

Podobně jako texty, lze volat oběma způsoby i indexované proměnné. Každá indexovaná
proměnná je totiž v paměti reprezentována – podobně jako text – úsekem, v němž jsou
zapsány všechny složky proměnné a případně i další informace (počty a meze indexů,…).
Když nějaký objekt volá indexovanou proměnnou referencí, má jakoby ukazatel na takový
úsek paměti a s ním pracuje, takže může měnit to, co je v něm uloženo. Když však volá
indexovanou proměnnou hodnotou, vytvoří pro sebe kopii takového úseku a pracuje na ní.
Tento způsob je neekonomický jak paměťově tak časově, ale zajišťuje, že se hodnoty
parametru nezmění.

Jako příklady můžeme uvést dvě třídy, a to invertor, totiž prvek s jepičím životem, který
ovšem během něho invertuje matici A, a multiplikátor, rovněž s jepičím životem, který během
něho vytvoří součin C dvou matic A a B.  U třídy invertor vyžadujeme, aby matice, jež je jeho
parametrem, byla změněna na matici inversní, zatím co u multiplikátoru vyžadujeme, aby
matice vstupující do součinu se neměnily a aby součin vznikl jako nová matice, totiž
indexovaný proměnná, která je třetím parametrem. Naznačme zde stručně deklarace obou tříd:

class invertor(A); array  A;
begin ... A(i,j):= ... end;

class multiplikator(A,B,C); value A,B; array  A,B,C;
begin ... C(i,k):=A(i,j)*B(j,k) ... end;

Že se v prvním případě musí volat A referencí, je evidentní, protože jinak by invertovaná
matice zmizela s ukončením „života“ investoru. Totéž platí pro parametr C v druhém případě.
Na první pohled se zdá, že by se nemuselo nic stát, kdyby se v druhém případě volaly
referencí i A a B a kdyby autor životních pravidel byl pozorný a neudělal žádnou chybu.
Avšak při bližším rozboru zjistíme, že volání hodnotou je nutné, protože multiplikátor může
být utvořen i tak, že součin matic dosadí za jeden ze svých vstupních parametrů, např.
v případě new multiplikator(G,H,G), kde G a H jsou indexované proměnné reprezentující
čtvercové matice o stejném řádu, nebo nebo new multiplikato(G,H,H): kdyby se první nebo
druhý parametr volal referencí, „kazily“ by se jeho vstupní hodnoty přemazáním na výstupní
během výpočtu ještě před tím, než by mohly být pro tento výpočet  zcela využity.

Referencí nelze volat parametry aritmetických typů, booleovského a charakterového typu, a
parametry referenčního typu nelze volat hodnotou.

Rozšíření pro procedury

Pro procedury povoluje Simula větší možnosti volání parametrů. Předně, nabízí možnost, že
parametr procedury (včetně funkce) může být procedura (i funkce). Jako příklad můžeme
uvést proceduru pro numerickou integraci funkce jedné reálné proměnné. Napišme – zatím
ještě ne zcela definitivně – jednoduchý příklad takové funkce (aplikující dosti hrubým způso-
bem lichoběžníkovou metodu – jde přece o lekce modelování a ne numerické matematiky),
která integruje funkci F v intervalu mezi a a b a s krokem h nebo menším:



real procedure integral(F,a,b,h); real a,b,h; real procedure F;
begin real x,xx,y,yy,s; short integer i,j;  x:=b-a; i:=entier(x/h);

if  i*h  le x then begin i:=i+1 ; h:=x/i end;
x:=a; y:=F(a); for j:=1 step 1 until  i do
begin xx:=x+hh; yy:=F(xx); s:=s+(y+yy)*0.5*hh;
x:=xx; y:=yy

end; integral:=s
end;

V prvním řádku je záhlaví deklarace procedury. Říká, že F má kromě reálných parametrů a, b
a h ještě parametr F, což je reálná funkce. V druhém řádku jsou deklarovány proměnné
lokální v těle funkce integral a začíná tam přesný výpočet počtu integračních roků i a jejich
délky – odhad h nemusí dělit interval (a,b) na celý počet kroků, a v takovém případě se krok h
o něco zkrátí. entier je standardní funkce jazyka Simula, která dá jako celočíselný výsledek
celou část svého (reálného) parametru. V třetím řádku se provede případná oprava h a i . Ve
čtvrtém řádku je příprava na integrační cyklus; dosadí se počáteční hodnota za y a nová
hodnota za x, které jsme v úvodu využili pro b-a, a v dalších řádcích (ve step-until příkazu)
střádáme na proměnnou s hodnoty (F(x)+F(x+h))*h/2. Po ukončení cyklu se nastřádaná
hodnota dosadí za výsledek funkce.

Představme si nyní, že tato procedura je v záhlavní nějakého bloku, že tamtéž je dostupná i
reálná procedura deklarovaná např. takto:

real procedure quad(z); real z; quad:=3*z*z+5.4*z-0.23;

a že v uvedeném bloku je aritmetický výraz tvaru integral(quad,2,9,0.3). Ten se provede tak,
že se vyvolá procedura integral, čili vytvoří se instance této procedury, a v ní se místo
formálního parametru F(..) pracuje s formálním parametrem quad(…) a kde se za parametry
a, b a h po řadě dosadí 2, 9 a 0.3.

Pozorný čtenář z toho už snad usoudil, že tyto tři parametry jsou volány hodnotou – má prav-
du a shoduje se to i s požadavky: všimněte si, že do procedury se vstupuje s tím, že za h se
dosadí 0.3, ale to bude muset být záhy opraveno na 7/24, což je přibližně 0.2917 – tato nová
hodnota ovšem zůstane „uvnitř“ výpočtu procedurou integral (přesněji: zůstane v instanci
procedury integral) a aktuální parametr – konstantu 0.3 – vůbec nezmění.

Způsob volání procedury quad připomíná volání referencí, a ono se to tak děje. Tam, kde se
vyvolává formální parametr F, je ve zkompilovaném programu adresa na úsek paměti
reprezentující záhlaví aktuálního parametru, a přes tuto adresu – tedy podobně jako při volání
referencí objektu nebo textu – se s obsahem tohoto úseku pracuje. Standard jazyka Simula
vskutku zavádí v tomto případě, že procedura je volána referencí.

Funkce quad reprezentuje konkrétní kvadratickou funkci. Představme si, že máme k dispozici
funkci, která reprezentuje obecnou kvadratickou funkci a která je deklarována např. takto:

real procedure kvad(a,b,c,x); real a,b,c,x; kvad:=a*x*x+b*x+c;

Kdybychom nyní chtěli integrovat výše uvedenou funkci, nemohli bychom napsat něco jako
integral(kvad,2,9,0.3,3,5.4,0.24), neboť seznam aktuálních parametrů  by odporoval seznamu
formálních parametrů; a kdybychom napsali něco jako integral(kvad,2,9,0.3) neuvedli
bychom, jaké jsou parametry a, b a c. V takovém případě by bylo nejvhodnější definovat
funkce quad např. takto:

real procedure quad(z); real z; quad:=kvad(3,5.4,0.24,z);



a integrovat ji naprosto stejným výrazem jako na předcházející stránce. Avšak uvažujme
poněkud do šířky: co by se stalo, kdybychom nechali simulovský program provést výše
zmíněný výraz integral(kvad,2,9,0.3)? Zkompilovaný program by od formálního parametru,
totiž funkce F jedné reálné proměnné vedl referenci k aktuálnímu parametru, a při prvním po-
užití tohoto aktuálního parametru by zastavil výpočet kvůli chybě: počet parametrů funkce
kvad, která je aktuálním parametrem, nesouhlasí se počtem parametrů funkce F, která právě
reprezentuje prováděný krok výpočtu.

Z těchto důvodů zavádí Simula ještě jiný druh specifikace formálního parametru procedury,
který je sám procedurou. V našem případě by měl tento tvar (který by nahradil specifikaci
real procedure F)::

procedure F is real procedure F(x); real x;;

Nyní je „na první pohled zřejmé“, že F má mít jeden formální parametr a lze říci, že je to
zřejmé i pro překladač, takže už při překladu by odhalil chybu, kdyby někdo formuloval, že
aktuálním parametrem má být kvad.

Čtenář, který si zapamatoval výklad v 6. lekci kursu MOSI1, asi zbystřil pozornost – tvar této
dosti komplikované specifikace parametru procedury je do písmene stejný jako tvar
specifikace virtuální procedury. Je to tak a souhlasných vlastností je ještě více. Mimo jiné
platí i to, že v implementaci CIM jazyka Simula nelze tu stručnou specifikaci, uvedenou výše,
použít (proto jsme k ní napsali, že jde ještě o poněkud nedefinitivní zápis).

Otázka pro velmi zkušené studenty: proč vůbec Simula připouští ten stručný tvar specifikace
procedury? (neodpovídejte, že proto, že je stručný, ale najděte příklad, kdy ten obšírný tvar
specifikace nelze aplikovat).

Simula nabízí také volání návěští jakožto parametrů. Uveďme příklad.

Je třeba vytvořit model nějakých finančních toků mezi bankami a jejich klienty. Různé banky
mají různé klienty, komunikují s nimi, to vše je třeba zahrnout do modelu a při tom se často
vyskytuje větvení, v němž jde o to, je-li klient dostatečně solventní či ne – v každém z těchto
případů se odskočí na jiné místo životních pravidel (a jindy příkazů uvnitř deklarace
procedury). Definice toho, co znamená „dostatečně solventní“, je složitá, a tak je zájem,
připravit proceduru např. branch (angl. větvi) s dvěma parametry, které by reprezentovaly
cíle, kde má výpočet pokračovat, je-li solventnost prokázána nebo ne. Takovou proceduru
deklarujeme v následující formě:

procedure branch(solv,nesolv); label solv,nesolv;
begin ...; go to nesolv; ... ; go to solv; ... end;

kde tečky reprezentují nějaké výpočty týkající se zjišťování toho,a jak je klient solventní.
Proceduru lze ji vyvolat např. příkazem branch(L1,L2), kde L1 a L2 jsou návěští, z nichž
každé se vyskytuje někde před dvojtečkou. Je možné, že zkušenější odborník v modelování
by naprogramoval tuto proceduru poněkud stručněji, např.

procedure branch(solv,nesolv); label solv,nesolv;
begin ...; go to if  ... then nesolv else solv end;

Opět se setkáváme s něčím, totiž s klíčovým slovem label, s čím jsme se setkali v souvislosti
s virtuálními entitami. Teoretici programování v Simule říkají, že to z parametrů, co chybí
třídám vůči procedurám, je nahrazeno virtuálními entitami. A mají pro to i teoretická
zdůvodnění, jež zde ovšem nebudeme rozebírat. Jen dodejme, že kromě specifikací
s klíčovými slovy procedure a label je to ještě specifikace „přepínače“ s klíčovým slovem



switch, ale její výklad zde zcela zanedbáme, neboť tu využije nejvýš „simulovský mazák“,
který s ní pracuje tak patnáct let.

Volání parametrů jménem a přehled

Simula považuje volání návěští jako parametrů za volání referencí, a tak můžeme shrnout, že
známe dva druhy volání parametrů – referencí a hodnotou, při čemž obě možnosti nabízejí jen
referenční a textové parametry (něco jako „hodnota“ v případě procedury nebo návěští
nevypadá příliš rozumně).

Pro parametry procedur však nabízí Simula ještě další druh volání, nazývaný volání jménem
(angl. call by name). Nechť k je (formální) parametr procedury F, volaný jménem a nechť h je
odpovídající aktuální parametr při vyvolání této procedury. V tom případě se při tom vyvolání
na všech místech, kde je k, jakoby textuálně, znak za znakem, nahradí k aktivním parametrem
h. Znamená to, že když je např. h výraz, v němž se vyvolává nějaká funkce, počítá se její
výsledek při každém setkání s formálním parametrem k. Uveďme ilustraci, nejprve s voláním
referencí:

SIMSET
begin link class link1(index); integer index; into(s);

ref(head)s; integer i;
procedure vypis(x,i); ref(link1)x; integer i; while i gt 0 do

begin outint(x.index,5); i:=i-1; x.out end;
s:-new head; for i:=1 step 1 until  10 do new link1(i);
vypis(s.first,5);

end;

Instance třídy link1 vstoupí ihned po svém vytvoření do seznamu  s. Ten se tedy v příkladu
zaplní s deseti instancemi, jejichž hodnoty indexů probíhají od jedné do deseti a zobrazují
pořadí instance v s. Procedura vypis(x,i) udělá i kroků, kdy v každém z nich vypíše na pět míst
index aktuálního parametru. Je-li ten v našem případě volán referencí, na počátku práce
procedury se jeho referenční hodnota přiřadí parametru x a s ní se pracuje. V našem příkladě
se tedy pětkrát vypíše číslo 1 (s procedurou outint jsme se setkali v kursu MOSI1). První
prvek s sice hned v prvním kroku ten seznam opustí, ale x na něj bude stále ukazovat. Když
v dalších krocích provede x proceduru out, už víme z kursu MOSI1, že ji provede jako
prázdnou. Po provedení příkazu procedury bude tedy na výstupu pětkrát číslo 1 a s  bude
zkrácen o svůj první prvek.

A nyní předpokládejme, že x bude volán jménem. V tom případě se bude procedura vypis
chovat tak, jako by všude, kde je x, bylo s.first. Znamená to, že na počátku bude x
reprezentovat prvek s indexem 1, ten v prvním kroku vypadne, takže x bude v druhém kroku
reprezentovat prvek s indexem 2, ten také vypadne atd. Po provedení příkazu procedury bude
tedy na výstupu posloupnost čísel 1 až 5 a v s bude chybět prvních pět prvků. Rozdíl mezi
voláním referencí a jménem je tedy dobře patrný.

Ukažme si ještě jeden příklad, a to proceduru pro výpočet kořenů kvadratické rovnice. S tím,
jak naprogramovat řešení, jsme se setkali už v kursu MOSI1, avšak museli jsme k tomu
použít třídu kvadraticka_rovnice  jakýchsi „řešitelů kvadratických rovnic“, abychom mohli
znázornit dosazení za kořeny. Příklad sice ukazoval užitečnost objektově orientovaného
přístupu, avšak soustřeďme se nyní na to, jak bychom postupovali, kdybychom chtěli mer-
momocí řešit kvadratické rovnice pomocí procedur a ne nějakých objektů. Prohlédněte si
deklaraci této třídy ještě jednou a převeďte ji bez větší pozornosti na proceduru. Dostaneme:

procedure 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;

To je sice syntakticky správné, zcela ve shodě s pravidly jazyka Simula, avšak kořeny x1 a x2
se ztratí, stejně jako informace resitelna, neboť jde o lokální proměnné těla procedury. Mohli
bychom dejme tomu tyto kořeny prohlásit za parametry a dostali bychom tuto deklaraci:

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

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;

Kdybychom takovou proceduru vyvolali, např. příkazem

kvadraticka_rovnice(2,-10,12,u,v,r)

a očekávali, že kořeny budou dosazeny za proměnné u a v a zpráva o řešitelnosti za r, byli
bychom zklamáni: parametry jsou volány hodnotou, a tak za ně nelze dosazovat – to, po čem
toužíme, mizí s ukončením práce procedury.

Je to ovšem právě volání jménem, které v tomto případě pomůže. Jsou-li volány parametry
x1, x2 a resitelna jménem, jsou při výpočtu nahrazeny aktuálními parametry, takže
v příslušných dosazovacích příkazech se nedosazuje za nějaké lokální proměnné těla
procedury, nýbrž za aktuální parametry.

To, že nějaký parametr voláme jménem, se vyznačí podobně jako volání hodnotou u textů a
indexovaných proměnných, a to tak zvanou specifikací volání jménem, která začíná
klíčovým slovem name, za nímž je seznam parametrů volaných jménem. Takže v případě
kvadratické rovnice stačí jen upravit záhlaví tímto způsobem:

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

a v příkladě s procedurou vypis lze záhlaví upravit takto:

procedure vypis(x,i); name x; ref(link1)x; integer i;

Volání jménem je zajímavý prostředek, který však není často aplikován. Důvody jsou různé;
toto volání je mimo jiné poněkud komplikované pro výpočet i pro kompilaci (na místa
formálních parametrů musí strojový program dávat odskoky na podprogramy vzniklé
zpracováním aktuálních parametrů) a někdy může autora modelu nepříjemně překvapit. Na
příklad, on napíše proceduru G s jedním reálným parametrem x volaným jménem a v těle této
procedury za x dosadí, např. příkazem x:=0; a je možné, že tento příkaz je součástí
podmíněného příkazu, takže se někdy přeskočí a někdy provede. A jednou napadne autora
nechat provést G(a+b) (nebo G(3)), a má smůlu, že se uvedený příkaz nepřeskočí. V tom
případě výpočet končí chybou, nelze přece dosazovat ani za součet proměnných ani za
konstantu (nezapomeňme, volání jménem nahradí formální parametr aktuálním „do písmene“,
a tak z dosazovacího příkazu vznikne v prvním případě a+b:=0 a v druhém případě 3:=0).



Udělali jsme si jakousi exkurzi po různých druzích volání parametrů. Nyní je vhodné
seznámit se s poměrně jednoduchým systémem, který Simula zavádí, a to jak v syntaxi tak
v možnostech. Předně, způsob volání parametru je stanoven pomocí specifikací volání
(hodnotou resp. jménem). Ty jsou vždy hned za středníkem za seznamem formálních
parametrů a mají tvar klíčového slova name resp. value, následovaného seznamem identifi-
kátorů. Pro každý typ parametrů platí, že může být daným způsobem volán buď automaticky
(když o tom neinformuje žádná specifikace parametrů), nebo na specielní přání autora
programového produktu, nebo být daným způsobem volán nemůže. O tom systematicky
informuje tabulka na následující stránce, kde sloupce reprezentují druh volání (referencí,
hodnotou, jménem) a řádky reprezentují typ parametru, který je v levém sloupci symbolicky
naznačen. A A A A znamená automaticky (způsob volání, když není žádná jeho specifikace), M
znamená možnost (výběr musí být určen specifikací volání) a X znamená nemožnost. Jsou-li
tyto symboly tištěny kurzívou, platí jen pro procedury, kdežto pro třídy nejsou povoleny. Pro
větší přehlednost jsou varianty přípustné pro procedury i pro třídy shrnuty do levé horní části
tabulky, vymezené dvojitou čárou., celá tabulka platí pro procedury. V prvním sloupci jsou
typy parametrů; integer ... reprezentuje všechny aritmetické typy a booleovský a
charakterový typ; integer array ... . reprezentuje pole indexovaných proměnných všech právě
uvedených typů. ... procedure reprezentuje funkce.

volání
referen
cí

volání
hodnoto

u

volání
jménem

integer ... X AAAA M

ref(...) AAAA X M

integer array ... AAAA M M

ref(...)array AAAA X M

text AAAA M M

text array AAAA M M

procedure AAAA X M

... procedure AAAA X M

label AAAA X M

Za povšimnutí stojí pravidlo, že volání jménem musíme vždy specifikovat pomocí klíčového
slova name, a pokud nespecifikujeme způsob volání, pak nejprve připadá v úvahu volání
referencí, a jen když to není přípustné, pak volání hodnotou. Ovšem nepřípustnost volání
referencí existuje jen pro jednoduché (ne-indexované) parametry uvedené v první řádce
tabulky.

Textové parametry mohou být volány všemi třemi způsoby. Na závěr si všimněme, k jak
rozdílným efektům může při tom docházet. Nechť program má tvar poněkud připomínající
příklad s třídou link1 uvedený výše:

SIMSET
begin link class link1(index); integer index;

begin text tt; tt:-blanks(1); tt.putint(index); into(s) end;
ref(head)s,q; integer i;



procedure vypis(t,i); text t; integer i; while i gt 0 do
begin outtext(t); i:=i-1; t:="*" ; s.first.into(q) end;

s:-new head; q:-new head; for i:=1 step 1 until  9 do new link1(i);
vypis(s.first qua link1.tt,5); outtext(q.first qua link1.tt);

vypis(s.first qua link1.tt,2)
end;

Předpokládejme, že parametr t procedury vypis je volán referencí, tj. že deklarace procedury
vypis je formulována tak, jak jsme ji právě uvedli. Parametr t se tedy nastaví na začátku
vykonání procedury vypis tak, jako by se provedlo t:-s.first qua link1.tt, textový obsah t je
tedy jednička (index 1 byl totiž v textové formě uložen už v jepičím životě prvního prvku
seznamu s na jeho endogenní atribut tt). V příští lekci poznáme, že outtext(t) pošle na
systémové výstupní médium text t, čili – zjednodušeně – jednička se objeví na obrazovce
počítače. vypis pak ji přemaže hvězdičkou a přesune první prvek seznamu s do seznamu q;
atribut tt tohoto prvku ukazuje na týž text, tedy na "*" . Ostatní 4 prvky přesunuté do q budou
mít svůj atribut tt jako dosud, avšak t stále ukazuje na týž text, takže v dalších čtyřech krocích
se na obrazovku přidá po hvězdičce.

Následující příkaz pošle na obrazovku hvězdičku, neboť první prvek seznamu q je právě ten,
jehož tt bylo hvězdičkou přemazáno. Druhé vyvolání procedury vypis pošle na obrazovku
šestku a za ní hvězdičku, neboť nynější první prvek seznamu s má na tt zapsánu šestku. Na
obrazovce se tedy objeví se tedy text 1*****6* .

Předpokládejme nyní že parametr t bude volán hodnotou, tj. že do záhlaví deklarace
procedury vypis dodáme před specifikaci text t ještě specifikaci value t; v tom případě se za t
hned na počátku práce procedury vypis stane jménem textové kopie atributu tt, tj. jménem
"1", což je ale jiný textový objekt než tt. S tt se tedy vůbec nebude manipulovat, takže se
jednička na něm zapsaná nepřemaže. Chování obou vyvolání procedur bude stejné jako
v předcházejícím případě, avšak příkaz mezi nimi, tj. outtext(q.first qua link1.tt), pošle na
obrazovku jedničku, protože ta nebude při volání hodnotou přemazána hvězdičkou. Na
obrazovce se tedy objeví text 1****16* .

Přejděme nyní k případu, že t je volán jménem, tj. že před specifikací text t je ještě
specifikace name t; v tom případě se provede vypis tak, jako by na místě parametru t byl vždy
okopírován aktuální parametr, tj. tt prvního prvku seznamu s. To znamená, že po provedení
prvního vyvolání procedury vypis bude na obrazovce 12345 a každý z pěti prvků přesunutých
do q bude mít svůj atribut tt přemazán hvězdičkou, takže dále se objeví hvězdička a na konec
6 a 7, tedy 12345*67.

Je zcela přirozená otázka, proč nejsou některé způsoby volání parametrů dovoleny. Ukažme
odpověď na příkladě, kdy by bylo dovoleno volat celočíselné parametry tříd jménem:

begin class C(i); name i;  integer i;  begin detach; ... outint(i,5); ... end;
ref(C)R;
nějaké příkazy;

      B: begin integer a,d,e,f,g,h; real u,v,x,y,z; ...
R:-new C(a); ...

end;
...call(R); ...

end;

V programu jsou „nějaké příkazy“ a mezi nimi blok B s mnoha lokálními proměnnými a,d,…
V tomto bloku se vytvoří instance třídy C a dostane jméno R, mající platnost v celém
programu, a parametr a, existující jen v bloku B. Když je blok opuštěn (a když tedy a



„zmizí“), instance R nezmizí a je volána procedurou call, takže má nechat vystoupit hodnotu
svého parametru, na jehož místě je právě a (o proceduře outint jsme se zmínili v závěru.
Dochází tedy k nedefinovanému příkazu, přesto že – kdyby bylo dovoleno volat parametry
tříd jménem – by byl program syntakticky správný.

Kdo pročetl předešlý příklad, nechť se pokusí změnit jej dvěma způsoby: jednak tak, aby
objekt R nebyl detašován, nebylo tedy není možno použít  call (ani resume), a přesto by došlo
k podobnému kolapsu; a za druhé tak, aby byla ilustrována nevhodnost volání jiných typů
parametrů. A nechť zkusí najít (asi poněkud krkolomná) řešení, která by zdánlivě vyvrátila
odůvodnění v příkladě uvedené,  a formuluje námitky proti těmto řešením.

Po nastudování této lekce lze už snadno pochopit, že poslední parametr („násada“) n-
generátorů je volán jménem. A lze také snadno pochopit jednu proceduru, která je
deklarována v třídě SIMULATION (tedy mezi jejími procedurami time, current,…), ale které
jsme se zatím vyhnuli, neboť podstatně využívá volání jménem. Je to procedura pro
integrování časové funkce po krocích. Představme si, že jde o funkci F(t), která má v čase
nula hodnotu F(0) a pak ji v diskrétních časových okamžicích mění. Graficky znázorněno, jde
o funkci po částech konstantní a její časový integrál od nuly do nějaké hodnoty času je roven
součtu konečně mnoha součinů Fi*  Di, kde Fi je hodnota, kterou měla funkce F v jistém
časovém intervalu o délce Di. Simulou nabíuená funce se chová, jako by byla deklarována
tímto způsobem:

procedure accum(a,b,c,d); name a,b,c; long real a,b,c,d;
begin a:=a+c*(time-b); b:=time; c:=c+d end;

4. Práce se soubory

Pro práci se soubory zaujímá Simula zcela důsledně objektově-orientované stanovisko:
hierarchie pojmů odpovídá hierarchii tříd a soubory jsou instance těchto tříd. Dodejme pro
zajímavost, že tato integrace souborů (a také textů) do objektové orientovanosti Simuly je
výsledkem práce Bjørna Myhrhauga, který ji provedl v r. 1967-8 tak elegantně a s tak
hlubokým pochopením pro intence autorů O.-J. Dahla a K. Nygaarda, že jej od té doby
prohlásili za třetího autora tohoto jazyka. Výstupní prostředky, s nimiž jsme se už setkali
(outint, outtext a outimage), jsou procedury, které mohou provádět jisté výstupní soubory.
Takových procedur je ovšem mnohem více a asi každý očekává (právem), že existují i
procedury pro vstup a další procedury (např. pro zjištění, zda už je celý soubor přečten).

Základní třídou jazyka je v tomto ohledu třída file (angl. soubor), reprezentující zcela obecný
pojem souboru. Její instance budeme nazývat f-objekty (angl. file object, doslova souborový
objekt, což se do české stylistiky moc dobře nehodí). Předpokládá se, že soubor chápaný jako
„věc“, tj. jako cosi, co má své fyzické médium a co je evidováno operačním systémem, je re-
prezentován f-objektem. Takovou „věc“ budeme nazývat externím souborem. Operační
systém tedy pracuje s externími soubory, zatím co f-objekty patří do sféry Simuly. Hned však
nyní poznamenáme, že Simula připouští, že jeden externí soubor může být reprezentován
několika d-objekty. Ukazuje se totiž, že toto pojetí je bezesporné (i když neobvyklé) a že se
někdy dá vtipně využít, např. když jeden a týž externí soubor je reprezentován jedním f-
objektem jako vstupní a jiným f-objektem jak výstupní.

Třída file má jeden parametr textového typu, nazvaný FILENAME_. Ten slouží k určení
souvislosti mezi f-objektem a externím souborem: když generujeme instanci třídy file (či spíše
nějaké její podtřídy), jako tento parametr uvedeme textový výraz, který odpovídá tomu, jak
bychom daný soubor identifikovali pro operační systém – FILENAME_ reprezentuje tedy
jméno a případnou cestu k souboru.



FILENAME_ je skrytý a chráněný, nelze jeho hodnotu změnit, čili nelze zařídit, že by f-objekt
začal komunikovat s jiným externím souborem. Hodnotu tohoto atributu ovšem můžeme
přečíst textovou funkcí filename. Nemůžeme ji však zěnit, takže jeden a týž f-objekt nemůže
„přepínat“ svou komunikaci mezi různými externími soubory.

Když je vytvořen f-objekt, nemůže ještě s externím souborem pracovat – ve shodě s praxí
zpracování dat musí být „otevřen“. To se provede procedurou open.(angl. otevřít). K té se
však vrátíme později. A – rovněž ve shodě s praxí „datařiny“ – f-objekt musí být před
ukončením výpočtu „uzavřen“, a to procedurou close (angl. uzavřít). Když je f-objekt
uzavřen, není odpovídající externí soubor přístupný pro práci; je však možno f-objekt uzavřít
a pak znovu otevřít. Jen mezi dvěma „událostmi“ otevření/uzavření f-objektu je práce se
souborem možná. Lze to zjistit booleovskou procedurou isopen (angl. je otevřen). F-objekt
nelze dvakrát za sebou otevřít ani uzavřít. Pokud výpočet skončí s neuzavřeným f-objektem,
může být odpovídající externí soubor pokažen.

Třída file má dvě podtřídy, nazvané bytefile a imagefile. Třída bytefile má dvě podtřídy
nazvané inbytefile a outbytefile, jejichž instance odpovídají souborům chápaným jako „toky
slabik“. Otevření i zavření se provede výše uvedenými procedurami open a close bez
parametrů.

Instance třídy inbytefile odpovídají vstupním souborům a mohou aplikovat tyto procedury:

� celočíselná funkce inbyte přečte ze souboru jednu slabiku s a jako výsledek dá rank(s);

� textová funkce intext(t) s jedním textovým parametrem čte slabiky ze souboru a
přemazává jimi postupně text t.

Všechny vstupní soubory (i ty, s nimiž se setkáme později) mají indikátor stavu, kdy byl
soubor celý přečten, tj. že už nic nelze ze souboru číst. Je chápán jako skrytý a chráněný
Booleovský atribut END_FILE, jehož hodnotu lze přečíst funkcí endfile (angl. konec
souboru). Když je vstupní soubor v tomto stavu, pak vede vyvolání čtecích procedur (v našem
případě inbyte a intext) k chybě při výpočtu. Když tomu tak není, avšak během jejich
provedení je indikován konec souboru, dosadí se za END_FILE hodnota true. V našem
případě se ještě uplatní specielní vlastnosti obou vstupních procedur; když inbyte najede na
konec souboru, dá jako výsledek 0; procedura intext může na konec souboru najet ještě před
tím, než přemaže celý svůj parametr: v tom případě dá jako výsledek jen ten úsek textu, který
přečetla (zde vidíme, že výsledek se může lišit od výsledné hodnoty parametru a že odlišnost
má významnou informační hodnotu).

Instance třídy outbytefile odpovídají výstupním souborům a mají dvě procedury, které jsou
protějškem výše uvedených „in-procedur“:

� outbyte(x) s jedním celočíselným parametrem zapíše do souboru char(x); pokud je x
nepřípustně velké, končí provedení procedury chybou při výpočtu;

� outtext(t) s jedním textovým parametrem zapíše do souboru text t.

Mnohem bohatší jsou podtřídy třídy imagefile. Ty předpokládají, že externí soubor je
strukturován na „řádky“ (zápisy, angl. records). Image znamená v angličtině obraz a v Simule
je tento termín chápán jako obraz právě takové řádky externího souboru. Třída imagefile má
textový atribut image a přes tento atribut komunikuje s externím souborem.

Otevření takové instance se provede procedurou open(t), kde t je textový parametr. Tomu
procedura open automaticky přiřadí jméno image. Procedura close nemá parametr, avšak
přiřadí jméno image prázdnému textu. Jak uvidíme, vstup z média se provádí procedurou
inimage, která odpovídající řádku externího souboru zkopíruje na image, kde s ním může



uživatel naprogramovat jakoukoliv činnost. A podobně i výstup na médium souboru provádí
procedura outimage, která textový obsah image zapíše do následujícího řádku externího
souboru, bez ohledu na to, co s image nechal uživatel provádět. Obecně vzato, s image se
pracuje jako s (poněkud delším) textem, a tak Simula vtipně nabízí v třídě imagefile
procedury, jejichž názvy i význam známe už z lekce 2, a to pro texty: setpos(i), pos, more,
length: když takovou proceduru vyvolá nějaký f-objekt F, který je instancí třídy imagefile, je
procedura aplikována na jeho image. Např. F.setpos(4) je interpretováno jako
F.image.setpos(4).

Toto vynechání identifikátoru image není žádným podvodem. V mezinárodní normě jazyka
Simula je totiž uvedeno, že pro třídu imagefile jsou deklarovány mimo jiné procedury pos,
setpos(i), more, length, z nichž ta první je deklarována takto: integer procedure pos;
pos:=image.pos; ta druhá … (zde předpokládáme, že čtenář umí doplnit další deklarace sám).

Třída imagefile má několik podtříd, z nichž si nejprve rozebereme dvě, a to infile a outfile,
které – jak už asi kdekdo vytušil – reprezentují pojmy vstupních a výstupních souborů.

Třída infile má čtyři funkce nazvané inchar, inint, inreal a infrac, které na první pohled
připomínají čtveřici podobných funkcí pro texty, které mají místo „předpony“ in předponu
get. Ano, podobnost jde do velkých detailů, funkce in***   dává výsledek téhož typu jako
odpovídající funkce get*** , přečte ho ovšem z image, počínaje pozicí pos, a nastaví tuto
pozici na první místo, které už nečetla. Když se čte někde blíž ke konci image numerická
hodnota, je konec image i konec čtené hodnoty, když se však až do konce image čtou mezery
(anebo když je hned na začátku čtení pozice pos za hranicí image), provede se automaticky
inimage. Znamená to, že např. posloupnost reálných čísel, která jsou navzájem oddělena
mezerou či novým řádkem, lze přečíst pouhým opakováním funkce inreal.

Vysvětlete pomocí funkcí pos, length a případně more, co jsme chtěli vyjádřit výrazem, že
„pos je za hranicí image“.

Třída infile má také funkci intext(n) s jedním celočíselným parametrem n, která přečte
(počínaje od pos) n charakterů, postupně je okopíruje do nově vytvořeného textového objektu
délky n a ten prohlásí za výsledek. Tato funkce může uvedeným způsobem přecházet
z jednoho řádku na další (může tedy provádět automaticky inimage), dokud nedosáhne n-tého
charakteru. pos pak nastaví na následující místo.

Třída infile má užitečnou booleovskou funkci lastitem (angl. poslední položka). Ta začne číst
charaktery počínaje pozicí pos a čte tak dlouho, dokud nepřečte charakter odlišný od mezery.
Při tom může automaticky provádět inimage. Když takto dojde až na konec souboru, dá
výsledek true, když přečte charakter, který není mezera, nastaví na něj pos a dá výsledek
false. Pokud tedy nevíme, zda lze v souboru ještě „něco významného“ přečíst, použijeme
lastitem. Avšak – jak už jsme se zmínili v lekci 4 – funkci lze vyvolat i v příkaze procedury,
kdy se výsledek ztratí, a tak i lastitem lze vyvolat jako příkaz: vedlejší účinek je posunutí pos
dopředu na první místo v souboru, kde není zapsána mezera.

Třída outfile má také skupinu procedur odpovídajících procedurám, s nimiž jsme se seznámili
v souvislosti s texty: outchar, outint, outreal  outfix, a outfrac. Vskutku, out***  je analogií
k put*** , ovšem s těmito výhradami: t.put***(…) zapisuje na celý text t, zatím co
F.out***(…) zapisuje jen na část F.image. Jak dlouhá je ta část (kolik má charakterů), to
určuje poslední parametr procedury  out*** ; před ním jsou analogické parametry, jako
vyžaduje procedura put*** . Procedura out***  má tedy o jeden parametr více, než má put*** .
Mohli bychom říci, že out***( p,w) udělá to, že z image vybere podtext WW začínající pos a
dlouhý w, a nechá provést WW.put***(p) (p reprezentuje jeden nebo dva parametry).



Ono to tak opravdu je, avšak přece jen jsme poznatek formulovali v kondicionálu. Může se
totiž stát, že pos je tak blízko konci image, že by WW přesáhlo jeho konec (napište pomocí
pos, w resp. WW a length, kdy k tomu dojde). V tom případě udělá příslušný f-objekt
outimage a WW určí až pak, počínaje pos=1.

Třída outfile má také proceduru outtext(t), která zapíše text t do souboru, počínaje pos. Pokud
je t dlouhý, může být zapsán na několik řádek.

Nyní již máme dost materiálu, abychom si mohli přesně vysvětlit, jak pracují outimage a
inimage.

Procedura outimage přesune obsah image na řádek externího souboru. Textový obsah objektu
image potom „vymaže“, takže jsou na něm zapsány samé mezery (jak se to udělá, to už byste
měli vědět, formulujte to). Pak se ještě přesune pozice na začátek image, tj. provede se
pos:=1.

Z tohoto chování vyplývá, že zápis do externího souboru se provádí „po etapách“, totiž po
obsazích image. Je-li např. t krátký text a je-li dostatek místa v image, outtext(t) způsobí, že t
je v image, ale není v externím souboru. Je-li t naopak dlouhý, může po provedení outtext být
jeho část zapsána v externím souboru a zbytek ještě v image. Nestrachujte se však, že by se na
médium nemusel dostat. I kdyby byl příslušný soubor ihned uzavřen, obsah image se do
externího souboru dostane: pokud je totiž při provedení procedury close pos větší než 1,
provede se automaticky outimage.

Procedura inimage přesune na image obsah dalšího řádku externího souboru a nastaví pos na
1. Co se však stane, je-li délka image nějakého f-objektu odlišná od délky řádky
odpovídajícího externího souboru? Pokud je image příliš dlouhý, jsou po provedení inimage
jeho „přebývající“ pravá místa doplněna mezerami. Pokud je image příliš krátký, končí
inimage chybou při výpočtu.

Pro pohodlí uživatele nabízí Simula ještě proceduru inrecord, která se dobře uplatní, když je
image příliš dlouhý: inrecord přemaže jen levou část obsahu image a zbytek nechá beze
změny s tím, že na první charakter tohoto zbytku nastaví pos. Naopak, když je image příliš
krátký, přesune se na něj jen levá část řádky obsahu externího souboru. inrecord je booleov-
ská funkce a dává hodnotu true právě tehdy, když ne celý obsah řádky externího souboru se
přesune do image.

Když existuje inimage a outimage, očekává čtenář, že když už existuje inrecord, měl by
existovat i outrecord. Je to vskutku tak. outrecord přesune do externího souboru jen tu část
image, která předchází pozici, čili  jen image.sub(1,pos-1), a tuto část image nemaže
mezerami nýbrž nechá její obsah nezměněn. Podobný výstupní prostředek, nazvaný
breakoutimage (break je anglicky zlom, zlomit,  pauza apod.) provádí totéž, avšak uvedenou
část image přemaže mezerami.

Třídy infile a outfile reprezentují soubory se sekvenčním přístupem – procedura inimage čte
řádku za řádkou a procedura outimage podobným způsobem zapisuje. Simula zavádí třídu
directfile, která má prostředky třídy infile i třídy outfile a pak má „ještě něco“. Je vhodné si
uvědomit, jak je důležité to „ještě něco“: pokud bychom chtěli nějaký soubor sekvenčně číst a
pak na něj sekvenčně zapisovat (tedy měnit jeho obsah) nebo naopak (např. soubor sekvenčně
vytvářet a pak z něho ještě sekvenčně číst), stačí nám k tomu dvojice f-objektů, pro které je
daný soubor externím souborem a z nichž jeden je instancí třídy infile a druhý instancí třídy
outfile. Třída directfile však reflektuje pojem souboru s přímým přístupem (direct je angl.
přímý), tj. souboru, jehož každá „řádka“ je indexována a pomocí tohoto indexu lze k ní
kdykoliv přistoupit a z ní číst resp.na ni zapisovat.



Třída directfile je podtřídou třídy imagefile a má také všechny procedury in***  a out***  výše
zmíněné pro infile a outfile, a má také inimage, outimage a lastitem. Má nadto chráněný a
skrytý atribut LOC_ určující řádku externího souboru, s níž bude f-objekt komunikovat, a
následující procedury:

� locate(i) dosadí i za LOC_ (takže následující inimage bude z i-té řádky číst resp.
následující outimage bude na tuto řádku zapisovat),

� location přečte LOC_,

� lastloc dá nejvyšší existující hodnotu LOC_ zatím dosaženou,

� maxloc dá nejvyšší možnou hodnotu LOC_ povolenou operačním systémem,

� deleteimage vypustí řádku určenou hodnotou LOC_ z externího souboru (delete je
angl. odstraň)

Je nutné, aby image byla vždy rovna délce řádky externího souboru. Připomínáme, že
k instancím třídy directfile se s úspěchem obracíme, když potřebujeme manipulovat se
souborem, z něhož chceme např. výhradně jen číst nebo na který chceme výhradně jen
zapisovat), ale na přeskáčku. Procedury inimage a outimage, kdykoliv jsou provedeny (i
implicitně), zvyšují automaticky hodnotu LOC_.

Doplňky a přehled

Občas potřebujeme nechat vystupovat data na stránkový soubor, tj. na soubor, u něhož má
smysl seskupovat řádky do stránek a identifikovat pozici řádky na stránce. To odpovídá
zejména tištěným souborům, a tak Simula zavádí třídu printfile (print je anglicky tisk,
tisknout, tiskni) jakožto podtřídu třídy outfile. Má navíc chráněné a skryté celočíselné atributy
LINE_ (pořadí číslo právě zpracovávané řádky na stránce), PAGE_ (pořadí stránky),
LINES_PER_PAGE_ (počet řádek na stránce), a SPACING_ (rozteč mezi řádkami), jejichž
hodnoty lze číst celočíselnými funkcemi line, page, linesperpage a spacing. Poslední dvě
jmenované mají však celočíselný parametr, reprezentující změnu dané hodnoty. Takže např.
spacing(2) dá jako výsledek velikost dosavadní rozteče a ihned ji změní na 2, což znamená
výstup ob řádku, neboť normální rozteč je rovna jedné. Je přípustné i spacing(0) – to vede
k přepisování tištěného řádku (takto lze i tisknout zdůrazněné symboly).

Třída printfile má ještě proceduru eject s jedním celočíselným parametrem. Eject je anglicky
vypudit a – zhruba řečeno – eject(n) znamená „a teď se s výstupem přenes na n-tou řádku“.
Pokud dosavadní hodnota line byla menší, přesune se výstup na téže stránce poněkud „níže“.
Pokud byla dosavadní hodnota line větší nebo rovna n, přenese se výstup na n-tý řádek ná-
sledující stránky. Když je n větší než LINES_PER_PAGE, je efekt stejný jako pro n=1, tj.
pokračuje se odshora na další stránce. Záporná či nulová hodnota n vede k chybě při výpočtu.

Simula zavádí proceduru setaccess (angl. nastav přístup) s jedním textovým parametrem t,
kterou může f-objekt několikrát aplikovat před tím, než je otevřen. Jde o to, že přístup
k externímu souboru může být omezen nebo nějak pozměněn. Možností je mnoho a některé
lze aplikovat jen na specielních výpočetních systémech (např. převinutí magnetické pásky
zpět, když je soubor uzavřen). V těchto učebních textech si všimneme jen následujících
možností parametru t:

"append" (angl. připoj) reprezentuje možnost, že nově zapsané řádky budou připojeny
k řádkům, které měl soubor ještě před otevřením (obvykle: před počátkem výpočtu); opačný
pokyn je "noappend"; ten říká, že soubor má při otevření vstoupit do výpočtu jako prázdný;
toto rozhodování nemá smysl pro vstupní soubory; když ani "append" ani "noappend"
nepoužijeme, chová se soubor při otevření jako při aplikaci "noappend".



"readwrite" (angl. čti-piš) má smysl jen pro instance třídy directfile a sděluje, že daný soubor
může sloužit pro čtení i zápis; chceme-li, aby takový soubor sloužil jen pro čtení, použijeme
"readonly" (angl. „pouze čti“), chceme-li, aby sloužil jen jako výstupní, použijeme
"writeonly" (angl. „pouze piš“); když nic z toho nepoužijeme, instance třídy directfile připuští
zápis i čtení;

"purge" (angl. vyčisti) způsobí, že při uzavření f-objektu je odpovídající externí soubor
likvidován; chceme-li, aby byl soubor zachován, použijeme "nopurge"; když nepoužijeme ani
"purge" ani "nopurge", externí soubor po uzavření odpovídajícího f-objektu zůstane
zachován.

Kdy použijeme nejspíš setaccess("append"), kdy setaccess("readonly"), kdy
setaccess("writeonly"), kdy setaccess("purge")?

Ty třídy f-objektů, o nichž jsme zde pojednávali, se chovají, jako by byly deklarovány
v hlavní třídě, nazvané (shodně s normou jazyka Simula) BASICIO (basic je angl. základní,
IO je zkratka input/output, tj. vstup/výstup). Tato hlavní třída obsahuje však ještě další
prostředky, o nichž musí každý uživatel jazyka Simula vědět.

Předně tato třída obsahuje dva f-objekty, na které ukazují referenční funkce sysin a sysout.
sysin ukazuje na instanci třídy infile a sysout ukazuje na instanci třídy printfile. Tyto instance
reprezentují systémový vstup a systémový výstup. Jinými slovy, pokud se tyto dva soubory
nepřesměrují pomocí prostředků operačního systému, reprezentuje sysin klávesnici a sysout
obrazovku. Oba soubory jsou v třídě BASICIO také otevřeny a dostávají své image dle
dispozic počítače (pro implementaci CIM platí, že image obou souborů mají délku 80). Třída
BASICIO má svá životní pravidla, která vytvoření i otevření obou souborů provedou, pak
následuje inner a pak uzavření uvedených souborů. A norma jazyka Simula stanoví: každý
správně napsaný program se chová, jako by byl prefixován třídou BASICIO, čili uplatní se
tam, kde je v BASICIO uvedeno inner. Znamená to, že v každém programu jsou k dispozici
otevřené soubory sysin a sysout a že je nemusíme ani zavírat.

To je příjemná vlastnost programů v jazyku Simula, avšak není to všechno. Norma jazyka
totiž stanoví, že s tím prefixováním je to ještě složitější (a bohatší): program, jak ho napíše
uživatel, je uzavřen ve dvou inspekcích a ty jsou teprve prefixovány třídou BASICIO, čili
uživatelem napsaný program PROGRAM se chová, jako by šlo o toto:

BASICIO begin inspect sysin do inspect sysout do PROGRAM end.

Zhruba řečeno, chceme-li nechat vystoupit na sysout nějaký text t, nemusíme psát
sysout.outtext(t), ale stačí napsat outtext(t). A podobně – nyní se nám ukazují v bohatém
kontextu ty procedury, s nimiž jsme se setkali už dříve. Analogicky, chceme-li přečíst
z klávesnice reálné číslo, nemusíme psát sysin.inreal, ale stačí inreal (a podobně i pro jiné
vstupy).

K ťukání na klávesnici se ještě vrátíme v následující lekci, ono totiž není tak úplně
jednoduché realizovat na klávesnici vstupní soubor (ale to není vada Simuly, nýbrž obecný
problém vstupního souboru). Zde jen připomeňme, že dvě vnořené inspekce mohou (ale
nemusí) začátečníkovi přinášet komplikace: nejprve si musíme zopakovat, jak se „doplňují
tečky v inspekcích“: když se překladač v inspekci tvaru inspect R do S setká v S
s identifikátorem a, před nímž není tečka, hledá, zda a neodpovídá atributu nebo proceduře,
kterou by bylo možno vyjádřit jako R.a. Když to nelze, hledá překladač podobně v nejbližším
kontextu. V našem případě, kdy jde o inspekce inspect sysin do inspect sysout do
PROGRAM, se identifikátory v programu nejprve testují, jako by se vztahovaly k sysout, a
když test je neúspěšný, testuje se vztah k sysin.



Na příklad outint se vztáhne ihned k sysout a víme, že testovat ho ve vztahu k sysin by
skončilo neúspěchem. inreal nelze vztáhnout k sysout, a tak překladač testuje – s úspěchem –
vztah k sysin. Avšak pozor, co když překladač má zpracovat např. pos, setpos, length nebo
more? Úspěšně najde vztah k sysout. Ale co, když o některém z těchto identifikátorů autor
zamýšlí, aby byl vztažen k sysin? Odpověď zní, že by měl použít tečkovou notaci, tedy např.
sysin.pos. Když na to zapomeneme, můžeme se pak jen divit, jak chybně bude program
pracovat.

Je možno právě zmíněnou komplikaci smést se stolu jinak než pomocí tečkové notace?
Napište příklad, v němž je třeba dokonce i výstup opatřit tečkovou notací nebo nějak zvlášť
ošetřit, tj. napište program, v němž by příkaz outint(4,5) vedl k výstupu na jiný soubor než
sysout.

Na závěr sdělujeme ještě několik pikantností pro ty, kdo mají v programování větší
zkušenosti. S image lze pracovat nejen přes jeho soubor, ale i pomocí prostředků určených
pro práci s texty. Tak lze dejme tomu textový obsah image vstupního souboru F modifikovat
např. aplikováním příkazu F.image.sub(i,j).putint(k) apod. a pak na něj aplikovat procedury
inint, inreal atd. Už víme, že tyto a další procedury automaticky posouvají F.pos a případně
provádějí F.inimage, avšak můžeme aplikovat dejme tomu příkaz F.setpos(F.pos-10) a
opakovaně číst z míst, z nichž už bylo čteno. Simula dokonce připouští, aby několik souborů
mělo společný image. Jinak řečeno, každý soubor může fungovat jako jeden z více čtenářů
téhož textu image, může jeho obsah nezávisle na ostatních čtenářích měnit, jde-li o image
výstupního souboru, může nechat provést outimage a obsah image tím pádem „vyfouknout“
ostatním čtenářům a zaplnit image mezerami, a jde-li o vstupní soubor, může nechat provést
inimage a bez ohledu na to, kde právě ostatní „čtenáři“ čtou jim „podstrčit něco nového“.
Tyto možnosti nevedou ke sporným stavům programu, schopný specialista jich může vtipně
využít, avšak ten, kdo se Simulou začíná, by přirozeně měl s něčím takovým být moc opatrný.

Jak byste nejjednodušším způsobem zajistili, aby f-objekt F dostal tentýž image jako f-objekt
G?

5. Externí třídy

Třída reprezentuje znalost, pojem, a definice pojmu – stejně jako deklarace třídy – může být
formulována před aplikací (pojmu, třídy) a dokonce i jinými autory, než těmi, kdo je pak
použití. Známe to z mnoha oblastí modelování, kde se formulace modelovaného systému
opírá o pojmový aparát aplikujícího oboru, což může být nějaká věda, ale i ad hoc sestavený
systém znalostí např. o konkrétním místě, provozu, službě, seskupení apod.

Této situaci odpovídá velmi důležitý rys objektově orientovaného programování, bez něhož se
v simulaci téměř neobejdeme, totiž použití tak zvaných externích tříd, totiž tříd, které sami ve
svém programovém produktu nedeklarujeme, nýbrž jejichž deklarace přebíráme “zvnějšku“ (a
proto mluvíme o externích třídách). Často je taková deklarace rozsáhlá, práce na ní (včetně
vyzkoušení) náročná a často ji provádí někdo jiný než ten, kdo takovou třídu přebírá do svého
programového produktu. V praxi je externí třída často hlavní třídou, ale není to vyžadováno.

Deklarace externí třídy není nic zvláštního, je to prostě programový produkt, který má tvar
simulovské třídy a ne simulovského programu. Jinými slovy, mezi jeho prvními slovy je
nejprve klíčové slovo class a až později snad begin. Tuto třídu „předkompilujeme“ (viz lekce
8) a tím je k dispozici.

Představme si, že bychom takovou třídu k dispozici neměli. V tom případě bychom ji museli
deklarovat a taková deklarace by měly být někde, kde mohou být deklarace. Chceme-li však
použít externí třídy, zařadíme na stejné místo také deklaraci, ale jinou, tak zvanou externí



deklaraci. Ta začíná klíčovým slovem external, za nímž je identifikátor té externí třídy,
kterou chceme použít, nebo – když chceme dokonce použít externích tříd několik – obvyklý
seznam takových identifikátorů. Lze říci, že deklarace tvaru external class C je opravdu
deklarace a její chování je takové, jako by na jejím místě byla okopírována „opravdová“
deklarace třídy C.

Nechť programový produkt, který připravujeme, je v adresáři D. Pokud je externí třída C
„předkompilována“ v tomtéž adresáři, je vše jasné a nemusíme už nic dalšího dodávat. Pokud
však je v jiném adresáři, není možno nechat simulovský překladač hledat – mohl by takových
tříd najít i více – a tak je třeba dodat i cestu. Ta se napíše ve tvaru textové konstanty, která má
stejný tvar, jako kdyby měla sdělit cestu operačnímu systému. Externí deklarace tedy může
mít tvar např. external class C=".. \modely\C" nebo

external class C="C:\document and settings\simulace\qqq\C" apod. Může se ovšem stát, že
externí třída je připravena pod jiným názvem, než jak ji  identifikujeme v našem programu, a
v tom případě využijeme toho, že v cestě naznačené textovou konstantou bude i koncový
identifikátor odlišný od toho, který používáme pro externí třídu – v nejjednodušším případě
např. external class C=“W“ .

Najděte nějaký příklad, kde odlišnost názvů externí třídy není výsledkem nějaké špatné
dohody mezi autorem třídy a jejím uživatelem, nýbrž vychází z dosti racionálně řízené
spolupráce.

Simula nabízí některé tak zvané knihovní třídy, což jsou externí třídy, dodávané přímo
s implementací Simuly. Většinou nemají pro uživatele význam, výjimku činí v implementaci
CIM třída TERMINAL, kterou se budeme zabývat v příští lekci. U knihovních tříd není nutné
psát cestu.

Simula nabízí také možnost vytvářet a aplikovat externí procedury. Ty se také kompilují
separátně a pak aplikují v programových produktech. Mohou být naprogramovány v jazyku
Simula nebo v jiných jazycích, v případě implementace CIM v jazyku C. V prvním případě
má externí deklarace podobný tvar jako externí deklarace třídy, jen místo slova class má
slovo procedure, před nímž je případně typ výsledku. V druhém případě musí být za slovem
external ještě název jazyka, v němž je procedura naprogramována. V případě jazyka C je to
písmeno C. V implementaci CIM musí ještě následovat dodatek, podobný jako u specifikací
virtuálních procedur nebo procedur-parametrů (viz lekce 3). Např. externí funkce F o třech
reálných proměnných by měla být deklarována dejme tomu takto:

   external C real procedure F=“C:\windows\aloisjirasek\modely\G“ is
   procedure F(a,b,c); real a,b,c;;

Dodatek s klíčovým slovem is je v úplných implementacích Simuly vyžadován jen u procedur
naprogramovaných jinak než v Simule.

Jak už jsme uvedli, externí deklarace se píší na ta místa, kam bychom vložili obvyklou
deklaraci, tedy nejčastěji do záhlaví bloku. Deklarovaná třída resp. procedura je pak
v takovém bloku k dispozici. Představme si však následující situaci:

Našim cílem je programový produkt P, totiž deklarace procedury F, kterou chceme nabídnout
našim kolegům, aby ji používali jako externí. Procedura je funkcí a dá jako výsledek instanci
třídy K. Ta je ovšem pro tvorbu produktu P externí a jako takovou bychom ji měli deklarovat.
Kam však máme externí deklaraci třídy K napsat? Dosavadní pravidla to dobře neumožňují,
protože – ať napíšeme externí deklaraci třídy K kamkoliv (nejspíše do těla procedury F), na
charakteristiku typu výsledku nebude aplikovatelná.



A proto zavádí Simula ještě tak zvané externí záhlaví (external heading), což je jedna nebo
více externích deklarací, které jsou uvedeny zcela na začátku a platí pro celý programový
produkt, který následuje.

6. Třída TERMINAL

V minulé lekci jsme se seznámili s třídami infile a printfile a s faktem, že každý simulovský
program má možnost pracovat s jejich instancemi sysin a sysout. Upřímně řečeno, vstupní
soubor, který vyťukáváme na klávesnici má sice mnoho společného s jinými vstupními
soubory, ale má i svá specifika a ta se týkají přímo toho, kdo s počítačem komunikuje. A něco
podobného platí i pro společné a odlišné vlastnosti výstupních souborů a obrazovky. Ukažme
si některé příklady.

Vstupní soubor čte z image, takže může číst informaci z média souboru, až když provede
příslušné inimage. Co však odpovídá proceduře inimage pro klávesnici? Přirozená odpověď
zní, že je to stisknutí klávesy enter: napíšeme na klávesnici nějakou řádku a enter sdělí, že už
jsme skončili. Při styku s počítačem to ovšem znamená, že při vstupu několika čísel za sebou
musíme buď za každým číslem ťuknout enter, nebo – pokud ta čísla píšeme tak, abychom je
viděli na jedné řádce – počítač je nemůže hned číst a nemůže tedy na ně hned reagovat. A my
bychom byli často rádi, kdybychom něco napsali (např. číslo a ukončili ho mezerou nebo
nějakým alfabetickým textem, např. Kč), počítač nějak zareagoval (snad i na tentýž řádek,
nebo někam jinam na obrazovku) a my bychom stále ještě na tentýž řádek hned zareagovali
na to, co jsme právě dostali od výpočtu. Někdy jsme rádi, že se položky vyťukané na
klávesnici objeví na obrazovce, jindy však bychom byli rádi, kdyby vidět nebyly.

Výstupní soubor také používá image, takže na obrazovce (tedy na médiu souboru sysout) se
neobjevují položky (např. čísla) postupně, jak jsou zapisována do image, nýbrž najednou, až
sysin provede outimage. A je vcelku logické, že při opakování outimage se vystupující řádky
píší postupně pod sebe, zatím co ten, kdo je u počítače, by chtěl výpočet naprogramovat tak,
aby se výpis na obrazovce pohyboval podle jeho vlastních instrukcí a ne tvrdě shora dolů. A
to už vůbec nemluvíme o barvě – ta je přece v dnešní době s obrazovkou téměř bytostně
spojena (krásný příklad na vlastnost, kterou u obrazovky chápeme jako evidentní ale která
nám u mnoha jiných souborů ani nepřijde na mysl).

Vývoj výstupních prostředků je velmi rychlý, a tak ti, kdo zodpovídají za normu jazyka
Simula neriskují, že něco dnes příjemného do ni vloží a za několik let poznají, že existuje
něco mnohem lepšího, co je všem s dosavadní normou ve sporu. Z toho důvodu nechávají
volnost v práci s obrazovkou a s klávesnicí, s tím, že se v rámci této volnosti mohou
pohybovat jinak uživatelé osobních počítačů, jinak uživatelé řídících systémů, jinak uživatelé
pracovních stanic atd. Tento „pohyb“ vyústil už dávno u počítačů kompatibilních s IBM PC
do třídy nazvané TERMINAL (i název zní trochu dávně). Ta existuje pro implementace
Simuly pod operačními systémy OS II, MS/DOS, LINUX, UNIX, XENIX i pod různými
versemi Windows, počínaje Windows 95. Bohužel, tato třída není normalizována (a to ani být
nemůže, jelikož nové verse Windows se často drasticky liší od dřívějších právě při vnitřní
interpretaci kláves), a tak zde vysvětlíme jen to, co je pro tuto třídu společné ve všech
případech operačních systémů, a jen naznačíme, co dále lze s touto třídou podnikat s ohledem
na specifické vlastnosti operačních systémů.

Předně, třídu TERMINAL musí uživatel vždy deklarovat jako externí knihovní, tj. pomocí
deklarace external class terminal. Tuto externí deklaraci může většinou dát do externího
záhlaví.

Dále musí od této třídy vytvořit instanci a nejlépe je, když ji nějak pojmenuje, např. term.
Třída TERMINAL nemá parametry, avšak příslušná instance se musí otevřít. Na rozdíl od



systémových souborů nemá třída  TERMINAL formulován žádný image a otvírá se
procedurou open(i,j) s dvěma celočíselnými parametry, z nichž první stanoví, kolik řádek, a
druhý stanoví, kolik sloupců bude mít obrazovka, která od okamžiku otevření bude médiem
reprezentujícím instanci term. Parametr i může nabývat hodnoty až do 50 a j do 80. Je-li i
větší než 25, strukturuje se obrazovka na řádky, jinak na větší řádky. Výška řádku se
v žádném případě nepočítá jako výška obrazovky dělená i, nýbrž aplikují se výše zmíněné dva
druhy řádku a term se interpretuje obecně jako část obrazovky.

Důležitá pro třídu TERMINAL je pozice, totiž pozice na obrazovce, protože podle ní se
odvíjejí téměř všechny manipulace s obrazovkou..Její nastavení se provádí procedurou
setpos(i,j), kde první parametr určuje řádek a druhý sloupec. Řádky se počítají od jedné shora
a sloupce od jedné zleva. K zjištění, kde pozice právě je, přispívají funkce pos a line, dávající
jako výsledek sloupec resp. řádku pozice.

TERMINAL je hlavní třída a obsahuje vnořenou třídu attributes. Ta nemá mnoho společného
s obecným pojmem atributu, na němž stojí objektově orientované programování, a ani se
nedoporučuje uživateli, aby s touto třídou nějak duchaplně pracoval. Stačí o ní vědět
následující informace.

Instance třídy attributes určuje režim zapisování na obrazovku, tj. v prvé řadě určuje barvy
zápisu a dále takové podrobnosti jako to, zda bude zápis blikat, zda bude silnější než obvykle
nebo matnější. Všimneme si zde pouze barev, neboť třída TERMINAL byla implementována
s pomocí procedur v jazyku C a ukazuje se, že ty se pro novější verse Windows někdy necho-
vají tak, jak by měly.

Třída attributes rozeznává dvě barvy, a to barvu popředí a barvu pozadí. Když totiž
vystupuje jeden charakter na obrazovku, vystupuje celé jedno místo s tím, že vystupující
symbol má barvu popředí a plocha kolem barvu pozadí. Barvy jsou očíslovány, avšak třída
TERMINAL nabízí anglicky znějící celočíselné identifikátory, které umožňují, že si čísla
barev nemusíme pamatovat. Existují dvě řady barev, normální a světlá, s tím, že pro pozadí je
k dispozici jen normální řada, kdežto pro popředí jsou k dispozici obě. Tabulka na následujíc
stránce informuje o jednotlivých detailech.

index angl. název český překlad index angl. název český překlad

0 black černá 8 gray šedivá

1 blue modrá 9 light blue světle modrá

2 green zelená 10 light green světle zelená

3 cyan blankytná 11 light cyan světle blankytná

4 red červená 12 light red světle červená

5 magenta fialová 13 light magenta světle fialová

6 brown hnědá 14 yellow žlutá

7 white bílá 15 bright white jasně bílá



Index je číslo barvy, které je k dispozici pro její identifikaci, v dalším sloupci je vždy
anglický identifikátor, který třída TERMINAL dává k dispozici a pak jeho český překlad. V
levé polovině je řada normálních barev, v pravé řada světlých barev.

Funkce colours(a,b) generuje instanci třídy attributes, která působí výstup popředí s barvou a
a výstup pozadí s barvou b. Uživatel má k dispozici tři referenční proměnné kvalifikované do
třídy attributes, nazvané curattr, editattr a msgattr.

curattr je zkratka slov current attributes, tj. běžné atributy; instance s tímto jménem se uplatní
při běžném výstupu na obrazovku. Když tedy např. necháme provést příkaz curattr:-
colours(yellow,blue), pak následující výstupy se objeví jako žluté na modrém, dokud se
curattr nepřiřadí jiné instanci. Stejný efekt způsobí příkaz curattr:-colours(14,1).

Pro výstupy nabízí třída TERMINAL procedury se stejnými jmény a stejnými parametry jako
odpovídající procedury třídy outfile, tj. outchar, outint, outreal, outfix, outfrac a outtext.
Podstatný rozdíl v jejich chování je však ten, že ihned po provedení takové procedury se daná
položka objeví na obrazovce, a to podle toho, jak jí stanovila pozice, a v barvách, které ji
stanovil curattr. Kromě těchto procedur nabízí třída TERMINAL ještě proceduru eraseline
(angl.vymaž řádku), která vypíše mezery od pozice až na konec řádky a nastaví pozici na
začátek následující řádky (vyplní tedy zbytek řádky barvou pozadí), proceduru outimage,
která připraví pozici na začátek následující řádky, čili provede setpos(line+1,1), a proceduru
outline(t), která provede outtext(t) a na to outimage. Za zmínku stojí ještě procedura
erasepage (angl. vymaž stránku), která zaplní celou obrazovku barvou pozadí a nastaví pozici
na (1,1), tj. do levého roku nahoru.

Vstupní funkce třídy TERMINAL se podobají odpovídajícím vstupním funkcím třídy infile jak
svými jmény tak svým případným parametrem. Až na funkci inchar, k níž se vrátíme později,
mají jeden parametr a ten určuje délku položky, která má z klávesnice vstoupit. Při provedení
vstupní procedury se v závislosti na nastavené pozici ukáže na obrazovce tak zvané editační
pole. Tehdy se uplatní editattr, což je zkratka angl. slov editing attributes, tj. editačních
atributů: editační pole svítí na obrazovce v barvě pozadí, kterou editattr určuje, na začátku
tohoto pole je nastaven kurzor a uživatel toto editační pole vyplňuje, jak dlouho chce:
charaktery tam jsou zobrazeny v barvě popředí, kterou určuje editattr, uživatel se může vracet
pomocí klávesy „kurzor vlevo“, může přeskakovat místa pomocí klávesy „kurzor vpravo“, a
když se domnívá, že editační pole vyplnil tak, jak zamýšlel, odklepne enter a tím završí
provedení vstupu. Je-li položka přijata, změní se její barevné znázornění podle curattr.

Ukončit editace lze také pomocí jiných kláves, avšak ukazuje se, že tyto možnosti se mění se
změnou verse Windows, takže je třeba být velmi ostražitý zejména tam, kde počítáme
s kompatibilitou modelu pod různými versemi operačního systému. Mezi uvedené klávesy
patří často „kursor dolů“, tabulátor, escape a f-klávesy, případně kombinované s jednou či
více klávesami shift, ctrl a alt. Pomocí ukončení různými klávesami lze z klávesnice model
ovládat, jak ukážeme později v souvislosti s funkcí lastkey.

V implementaci CIM existují k procedurám, které jsme souhrnné nazývali „ in*** “, v třídě
TERMINAL ještě procedury „edit** “, které mají ještě jeden parametr, a to první navíc, a je to
parametr textový. Zatím co u procedur „in** “ začíná uživatel editovat vždy prázdné editační
pole, u procedur „edit** “ mu počítač toto pole zaplní prvním parametrem. Ten lze často
použít k nabídce „položky, která se obvykle doporučuje“.

Řekli jsme, že když je přijata položka napsaná přes klávesnici na editační pole, změní se
barvy této položky podle požadavků curattr. Napsaná položka ovšem být přijata nemusí,
např. číslo může být chybně napsáno. Zatím co třída infile způsobí v takovém případě kolaps
a konec výpočtu, třída TERMINAL se pustí s uživatelem do diskuse. Napíše mu zprávu,



vlastně varování (v třídě TERMINAL se nazývá message, tedy angl. zpráva). To se objeví
uprostřed dolní řádky, a to v barvách určených objektem msgattr. Když si uživatel varování
přečte, odklepne libovolnou klávesu, zpráva z obrazovky zmizí a editační pole je připraveno
k opravě. Uživatel může použití message naprogramovat i dle vlastní potřeby: procedura
message(t) způsobí výstup textu t ve formě, jakoby to bylo varování. Uživatel může ovlivnit i
horizontální polohu takové zprávy, a to dosazením indexu požadované řádky za atribut
messageline třídy TERMINAL.

Funkce colours je doplněna funkcemi, které stručně suplují některé často používané
kombinace barev. Tak monochrome je colours(white, black) a concealed (angl. ukrytý) je
colours(black, black).

Uživatel může samozřejmě nechávat vystoupit na obrazovku různé nealfanumerické znaky,
jak např. políčka více nebo méně hustě zaplněná barvou popředí (tj. charaktery !176!, !177!,
!178!, !220!, !223!,…) nebo tvořící části pravoúhlých lineárních útvarů, takže má dosti široké
pole působnosti s pseudografickým výstupem a animací. Při animaci může využít i procedury
sleep(i), která přeruší výpočet na i milisekund (sleep je angl. spi).

Doplňky a zobecnění

Víme, že poslední parametr W procedur out**  pro výstup čísel určuje v třídě outfile stejně
jako v třídě TERMINAL délku textu a že musí být kladný. Třída TERMINAL rozšiřuje
možnosti tak, že

� pokud je hodnota W záporná, zapisuje se na –W míst, avšak případné mezery se
nevkládají před zapsané číslo jako tehdy, když je W kladné, nýbrž za zapsané číslo,

� pokud je W=0, zapíše se číslo přesně na tolik míst, kolik je třeba, a žádné mezery se
nedodávají.

 Existuje ještě jedna třída vnořená do třídy TERMINAL; nazývá se keypkt, detailně zobrazuje
vlastnosti kláves na klávesnici (key je angl. klávesa) a uplatní se zejména pro instanci
nazvanou lastkey. V angličtině tento identifikátor znamená poslední klávesu a opravdu platí
(až na jednu výjimku, ke které se brzy vrátíme), že lastkey je jménem poslední použité
klávesy (až na ty stavové, jež samy o sobě nemají význam, jako je shift, ctrl atd.). A poslední
použitá klávesa je buď ta, která byla zmačknuta při pokynu inchar, anebo ta, kterou byla
ukončena editace.

Třída keypkt má více atributů a jejich počet (a částečně i pojmenování) se liší u různých
operačních systémů. V případě implementace CIM jsou nejdůležitější atributy nazvané map a
fkey, z nichž první je typu character a druhý typu short integer. Platí tyto obecné návody
(snad i do budoucnosti, nové Windows totiž vždy přinášejí překvapení):

� pokud je program ve stavu, že očekává nějakou tisknutelnou klávesu, pak testujeme
map, neboť na něm je vždy charakter, který z klávesnice vskutku vstoupil, a to platí i
pro charaktery, které mají na klávesnici dvě různé klávesy, a dokonce i pro charaktery
klávesnice IBM vyťukané v režimu české klávesnice (tedy např. pro plus, vykřičník,
podtržítko,… ale ne pro písmena s diakritickými znaky),

� pokud je program ve stavu, že testujeme nějaký netisknutelný charakter, testujeme
pomocí fkey (viz následující tabulka – poslední 4 sloupce se vztahují ke kurzorovým
klávesám ve středu klávesnice PC).

escape home end PgUp PgDown enter delete backspace↑ ← ↓ →



27 36 35 33 34 13 46 8 38 37 40 39

Aby si uživatel nemusel pamatovat jinak nic neříkající čísla pro vnitřní reprezentaci, nabízí
mu třída TERMINAL některé „mnemotechnické“ identifikátory, které jsou jmény takových
čísel. Za zmínku stojí následující, použité pro hodnoty fkey (pod názvem klávesy je název
fkey):

home end ↑ ← ↓ → PgDo
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A pro hodnoty map doporučujeme zapamatovat si crkey pro enter a esckey pro escape.

Pomocí fkey lze také testovat F-klávesy: zmačknutí klávesy Fi, (i=1 až 12) se projeví jako
fkey=i+111. Pokud byla zmačknuta klávesa s velkým písmenem nebo levá klávesa s číslicí,
pak se pod mnoha versemi operačních systémů na fkey zapíše rank daného symbolu, avšak
pozor, neplatí to pro malá písmena a pro většinu nenumerických a nealfabetických znaků.

Dalším atributem, opět typu character, třídy keypkt je chr, který reprezentuje char(i), kde i je
– zhruba řečeno – pořadí klávesy počítané od druhého řádku shora zleva vodorovně pořádcích
až dolů doprava. Opravdu zhruba řečeno: neplatí to nikdy zcela důsledně a pod různými
versemi Windows se to liší. Jakž takž se dá pořadí sledovat opět jen u číslic a písmen.

Někdy se může hodit další atribut třídy keypkt, nazvaný c0, také charakterového typu. Na jeho
rank se sčítají mocniny dvou, reflektující použití  stavových tlačítek podle následující
tabulky:

alt
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alt
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ctrl
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ctrl
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1 2 4 8 16 32 64 128

Procedura inchar nepracuje přes editační pole a nemá tedy ani protějšek v nějakém
„editchar“. Existuje k ní však procedura velmi podobně nazvaná a velmi podobně pracující,
avšak často se zcela odlišnou aplikací: jmenuje se ifchar – if upomíná na if  z kursu MOSI1 – a
naznačuje, že jistým způsobem testuje, zda vůbec byla nějaká klávesa použita. Musíme to
vysvětlit podrobněji.

Když něco vyťukáme na klávesnici, jdou příslušné elektronicky kódované signály do
vyrovnávací paměti a tam jsou připraveny k odeslání do elektroniky počítače; jsou odeslány,
až když je počítač vyžaduje, tj. např. když provádí vstupní proceduru. Tak pracuje i inchar –
pokud je vyrovnávací paměť prázdná, výpočet čeká, až do ní uživatel pošle přes klávesu jeden
charakter, a pak ihned reaguje. ifchar však v takovém případě reaguje bezprostředně a jako
výsledek si „vezme“ z vyrovnávací paměti „prázdný charakter“. Na lastkey se to projeví tak,
že jeho fkey i rank všech ostatních atributů je roven nule. Různé kombinace nul mohou nastat
u některých skupin atributů, když se čte z vyrovnávací paměti opravdu něco, co tam bylo
posláno přes klávesnici, avšak nikdy to není kombinace map='0' a současně chr='0'. Tato
kombinace tedy jednoznačně informuje, že „vše, co bylo na klávesnici vyťukáno, už výpočet
aplikoval“.

Další procedury, které třída TERMINAL nabízí, jsou

� screen(i) je textová funkce, která dá jako výsledek obsah i-tého řádku obrazovky
(screen je anglicky obrazovka),



� 
� autowrap(b) je booleovská funkce, která dle hodnoty parametru dá resp. vypustí

obrazovku ze stavu automatického posouvání směrem nahoru, když je kurzor
posouván níž přes její dolní okraj; autowrap (true) tedy přiblíží zápis na obrazovku
poněkud tomu, jak je využívána mimo aplikace třídy TERMINAL; po provedení
autowrap (false) se posuv kurzoru ze spodní řádky dále interpretuje jako návrat na
začátek první řádky; autowrap dává jako výsledek dosavadní hodnotu, podobně jako
to dělá lowten a decimalmark, s nimiž jsme se setkali v lekci 4;

� terminateprogram ukončí běh programu, s tím, že uzavře instanci třídy TERMINAL,
která tuto proceduru vykonala;

� a tak teď víme, že otevřenou instanci třídy TERMINAL je nutno uzavřít (podobně, jako
se uzavírají soubory), když ji výpočet už nepotřebuje, a to procedurou close; před
uzavřením radíme ještě dosadit monochrome za curattr a nechat provést erasepage.

V případě implementace CIM má třída keypkt ještě další atributy, a to c1, c2, x a y. Hodí se
mimo jiné pro práci s myší, avšak jejich hodnoty nejsou pro novější verse Windows
sjednoceny, a tak o nich nemůžeme seriózně referovat: co např. dobře funguje pod Windows
98, nefunguje pod Windows 2000.

7. Standardní prostředky

Každý jen trochu používaný programovací jazyk má standardní prostředky, které uživatel
může aplikovat, aniž by je musel deklarovat. Bývají to takřka vždy procedury resp. funkce.
S podobnými prostředky Simuly už jsme se setkali – sqrt a sin, lowerbound a upperbound,
char, rank,a isochar a isorank, blanks, copy, decimalmark, lowten a entier. Také o n-
generátorech už víme z kursu MOSI1, že to jsou standardní funkce, a v tam jsme nejprve
nabyli dojmu, že mezi standardní procedury patří call a detach, avšak  později jsme si doplnili
informaci, že detach má jistý výjimečný statut, neboť ji může provádět s pomocí tečkové
notace každý objekt. Ovšem brzy na to jsme doplnili zásobu standardních procedur o resume.

„Případ detach“ nás vede k tomu, že si musíme ujasnit, co rozumíme pod termínem
standardní prostředek. Simula se staví na stanovisko, že je to prostředek, který lze aplikovat,
aniž bychom ho deklarovali, a to bez použití tečkové notace, inspekce a vnitřních bloků. Mezi
standardní prostředky tedy patří mimo jiné ty výše zmíněné procedury, ale ne detach. A
nepatří k nim ani procedury pro práci se seznamy (např. out či first), pro práci se soubory
(např. inint či open) a pro simulaci (např. current, hold či evtime), avšak mezi standardní
prostředky patří třídy SIMSET a SIMULATION, v jejichž náplni ty výše naznačené procedury
– a dokonce i vnořené třídy – jsou). S třídou BASICIO je to poněkud jinak:

Simula shrnuje všechny standardní prostředky do jisté hypotetické třídy nazvané
ENVIRONMENT (angl. prostředí). Tato třída nemá parametry ani životní pravidla, má však
mnoho deklarací, a to jednak těch výše vzpomenutých standardních procedur (brzy k nim
přidáme ještě další) a jednak tříd SIMSET a SIMULATION. Třída BASICIO je v mezinárodní
normě jazyka Simula uvedena jako podtřída třídy ENVIRONMENT, a jelikož – jak už víme
z lekce 4 – se každý program chová, jako by byl třídou BASICIO prefixován, dostává
k dispozici jako standardní prostředky nejen všechny procedury a obě hlavní třídy
deklarované uvnitř třídy ENVIRONMENT, ale i třídy file, imagefile, infile, outfile a další třídy
odpovídajících kategorií souborů, stejně jako funkce sysin a sysout.

Nám nyní už nezbývá než doplnit informaci o dalších standardních procedurách.



Asi kdekdo očekává, že když je mezi standardními funkcemi sin (sinus), budou stejně
k dispozici ostatní trigonometrické funkce. Tak tomu je, mají identifikátory cos, tan a cotan a
jejich parametr je třeba vyjádřit v radiantech. K dispozici jsou i inversní funkce arsin, arccos
a arctan a také hyperbolické funkce sinh, cosh a tanh.

Z dalších „matematických“ standardních funkcí nabízí Simula ln (přirozený logaritmus),
log10 (dekadický logaritmus), exp (exponenciální funkci), abs (absolutní hodnotu), sign
(signum, tj. 1 pro kladný parametr, -1 pro záporný parametr a 0 pro parametr rovný nule) a již
výše vzpomenuté sqrt a entier. Jsou to funkce s jedním numerickým parametrem. Další dvě
standardní funkce mají dva parametry, a to celočíselné, a připomínají spíše operace: jsou to
mod(i,j) dávající hodnotu i modulo j, a rem(i,j) dávající zbytek po dělení i//j .

Další dvě funkce mají dva parametry a dávají maximum resp. minimum: max(a,b) a min(a,b).
Avšak pozor, jde zde o uspořádání, a to nabízí Simula i pro charaktery a texty, a tak i tyto dvě
funkce mohou mít parametry zmíněných typů (pouze je třeba, aby oba parametry byly téhož
typu).

Největší a nejmenší hodnoty přípustné pro jednotlivé typy jsou generovány funkcemi tvaru
max** resp. min** , kde ** reprezentují real, longreal a int. Celočíselná funkce maxrank je
také k dispozici a informuje o největší přijatelné hodnotě pro parametr funkce char, něco jako
minrank ovšem k dispozici není, neboť je evidentní, že by to byla vždy nula.

Funkce addepsilon(x) a subepsilon(x) dají jako výsledek nejblíže vyšší resp. nižší hodnotu,
než má vstupující parametr, a to takovou hodnotu, aby se její odlišnost od x neztratila při
zaokrouhlování: výsledek je stejného typu jako parametr a ten může být buď real nebo long
real.

Mezi standardními prostředky je též procedura histo sloužící k aktualizaci histogramu.
Představme si histogram jako složený z obdélníků z nichž každý začíná hodnotou B(i) a je
vysoký A(i); histo(A,B,c,d) najde obdélník, do jehož základny spadá c, a k jeho výšce přičte
d.(viz obr. 7.1).

Pokud by chtěl autor programového produktu zařídit, aby se v jistých stavech výpočet přerušil
jako chybný, nabízí Simula standardní proceduru error (angl. chyba) s jedním textovým

B(i)

 A(i)

d

c

Obr. 7.1



parametrem. Její vyvolání ukončí výpočet, když před tím pošle na obrazovku text, určený
parametrem.

Doplňky

Simula nabízí několik procedur týkajících se „časoprostorového“ prostředí běhu programu.
Tak cputime je funkce, jejíž výsledek informuje, kolik sekund spotřeboval procesor na práci
daného programu. Výsledek je ve dvojnásobné aritmetice, avšak pro mnoho implementací je
dle dosavadních zkušeností zaokrouhlen na setiny sekund.

Funkce clocktime (angl.hodinový čas) dá jako výsledek čas měřený od půlnoci (aké
v dvojnásobné aritmetice). V implementaci CIM se zaokrouhluje na celé sekundy.

Funkce datetime (angl. datový čas) dá jako výsledek text, v němž je ve tvaru rrrr-mm-dd
hh:mm:ss zapsáno datum a čas: zleva je rrrr rok, mm je měsíc, je dd den, hh je hodina, mm
jsou minuty a ss sekundy.

8. Instalace a kompilace

Implementace CIM jazyka Simula pro Windows je přenosná z počítače na počítač pomocí
jediného souboru CIM_3_33.zip, o velikosti 1310 Kb, který se tedy vejde na třípalcovou
disketu. Tento soubor musíme odzipovat na nějaký adresář. Ve světě se vytvořil zvyk zvolit si
adresář C:\CIM, kde C: je nějaký logický disk. Není to nutné, ale je to praktické, a proto
budeme dále značit obecně zvolená adresář C:\CIM.

Po odzipování souboru CIM_3_33.zip bude v uvedeném adresáři celá použitelná
implementace Simuly, strukturovaná do hierarchie podadresářů. Je však ještě třeba doplnit
detaily pro práci operačního systému. Když se šíří implementace CIM na disketě, vejde se
tam ještě malý soubor install.txt  v ASCII kódu, obsahující pokyny, které říkají, že pod
Windows 95 resp. 98 je třeba je třeba do souboru C:\Autoexec.bat přidat instrukci

call C:\CIM\bin\Cimset95.bat C:\CIM,
a pod Windows NT nechat v režimu MS/DOS prompt vykonat instrukci

C:\CIM\bin\CimsetNT.exe C:\CIM.

Kompilace v systému CIM se provádí v režimu MS/DOS prompt, různé verze Windows s ním
pracují odlišnými způsoby, a tak se pro Windows 95, 98, Millenium, 2000 ba i Millenium, na
bázi NT ukázalo jako výhodné, když si uživatel na svém osobním počítači sestaví bat-
proceduru, nazvanou dejme tomu qq.bat, a tu vyvolá při každém návratu z Windows do
uvedeného režimu (opuštění tohoto režimu např. procedurou exit nebo zavřením příslušného
okna totiž ruší účinky výše uvedených instrukcí). V této proceduře nechť je instrukce call
C:\CIM\bin\Cimset95.bat C:\CIM (a jinak nechť si ji každý uživatel svého počítače případně
doplní tak, jak je pro něho vhodné při použití implementace CIM – např. změnou adresáře na
ten, kde má simulovské modely; nedoporučujeme kompilovat modely v nějakém adresáři
použitém pro jiné účely, tím méně v nějakém podadresáři adresáře C:\CIM). Proceduru qq.bat
je třeba umístit do adresáře, do něhož vstoupí režim MS/DOS prompt, takže když okno tohoto
režimu objeví, stačí vyťukat qq a enter a lze kompilovat ze simulovských zdrojvých textů.

CIM může kompilovat ze zdrojových souborů, které mají tvar T.sim. Kompilaci provádíme
instrukcí CIM, jejíž argument (oddělený mezerou) je buď celý název zdrojového souboru,
tedy T.sim, nebo jen T (kompilátor příponu sim sám doplní). Je-li na zdrojovém souboru
správně napsaný simulovský program, instrukce CIM T vytvoří výsledný exe-soubor nazvaný
T.exe a uloží jej do stávajícího adresáře. K tomu ještě uloží „atributový soubor“ nazvaný
T.atr; ten můžeme s klidem odstranit.



Pokud kompilujeme externí simulovskou proceduru nebo třídu, postupujeme stejným
způsobem, tj. také pomocí instrukce CIM T.sim nebo CIM T. Výsledkem kompilace jsou dva
soubory, a to T.atr a  T.o. Ty bychom neměly odstraňovat, neboť separátní kompilací patrně
připravujeme nějakou třídu či proceduru, o níž předpokládáme, že ji později použijeme
v nějakém programu. Když ten budeme později kompilovat, „linker“ systému CIM (vlastně
použité implementace jazyka C) vyhledá na základě externích deklarací příslušné soubory
s příponami atr a o, a podle údajů v souborech s příponou atr propojí a dále zpracuje soubory
s příponou o. O to se však nemusíme starat, to vše se provede automaticky. Pokud bychom
snad chtěli použít i externí procedury v jazyku C, musíme je také „předkompilovat“
příslušným kompilátorem jazyka C, abychom dostali odpovídající soubory s příponou atr a o.
Linker je pak připojí, neboť „nerozeznává, zda vnikly y jazyka C nebo ze Simuly“.

Zkompilovaný program, tedy program tvaru T.exe, lze použít stejně jako ostatní exe-soubory.
V režimu MS/DOS prompt napíšeme jejich instrukci, tj. buď T.exe nebo pouhé T.
Připomínáme, že zkompilovaný program už není závislý na prostředí MS/DOS prompt, takže
ho můžeme nejen spustit poťukáním na jeho ikonku v okně Windows, ale můžeme ho přenést
na jiný počítač, na němž ani Simula nemusí být nainstalována.

Doplňky

Když je implementace CIM úspěšně nainstalována, je umístěn v adresáři C:\CIM\doc\terminal
soubor terminal.sim, na němž je deklarace třídy TERMINAL. Neexistují však soubory
terminal.atr a terminal.o. Pokud chceme třídu TERMINAL používat, musíme tyto dva soubory
vytvořit. Není nic prostšího než tento úkol: v režimu MS/DOS prompt přejdeme do adresáře
C:\CIM\doc\terminal a nechme tam provést instrukci cim terminal.

Implementace CIM jazyka Simula připouští mnoho doplňků, které mohou kompilaci ovlivnit.
Jsou kódovány stručnými zkratkami, jež vkládáme se znaménkem minus za název zdrojového
programu. Informace o nich jsou (v angličtině) v souborech cim-guide.txt a cim-guide.htm,
které jsou po úspěšné instalaci k dispozici v adresáři C:\CIM\doc. Všimneme si pouze dvou, o
nichž předpokládáme, že se mohou podstatně uplatnit v simulaci.

Pokud nenapíšeme žádnou informaci o tom, jak velkou paměť bude zkompilovaný program
používat, dosadí kompilátor automaticky 640 Kb. Na dnešní programy je to zdánlivě málo,
avšak Simula je velmi úsporný systém a často s touto kapacitou vystačí (mj. viz níže
informaci o programu strip). Přesto však lze snadno zajistit, aby kompilátor přidělil výpočtu
větší paměť. Jeden způsob je ten, že k instrukci tvaru CIM T dodáme -mK, kde K je celé číslo
(zapsané bezprostředně za m); ta instruuje kompilátor, aby program zkompiloval s možností
pracovat až s K megabyty paměti. Druhá možnost je ta, že za –m žádné číslo nenapíšeme.
V tom případě je program zkompilován tak, že se očekává, že při jeho vyvolání bude dodáno
–mK, takže až při použití programu mu bude určeno, s jak velkou kapacitou paměti může
pracovat.

Součástí implementace CIM jazyka Simula je i program strip. Je to program určený pro
„zeštíhlení“ exe-souborů zkompilovaných v rámci jazyka C, avšak je aplikovatelný i pro
simulovské exe-soubory, neboť ty v implementaci CIM vznikají překladem ze souborů, které
v jazyku C automaticky generoval překladač z jazyka Simula do C. Pokud v režimu MS/DOS
prompt necháme provést instrukci strip T.exe, uloží se na T.exe soubor menší – dle
dosavadních zkušeností mající tak asi 20 procent délky souboru původního (snad ani
nemusíme dodávat, že nový exe-soubor pracuje zcela stejně jako ten původní, a že pokud
bychom na ten nový znovu aplikovali strip, tak už se nezkrátí ani o jeden bit).



9. Doplňky a perspektivy

Simula připouští dávat konstantám identifikátory, a to v tak zvaných deklaracích konstant.
Víme už z kursu MOSI1, že deklarace typu začíná charakteristikou typu, za níž je seznam
identifikátorů, a že seznam identifikátorů je posloupnost identifikátorů oddělených čárkami.
Nyní si doplňme informaci, že v seznamu může být za identifikátor připojeno rovnítko a za
něj konstanta příslušného typu. To říká, že identifikátor je označení pro uvedenou konstantu a
že za proměnnou resp. atribut reprezentovaný tímto identifikátorem se nesmí dosadit. Jinými
slovy, taková konstanta neznačí počáteční hodnotu příslušné proměnné resp. atributu, nýbrž
identifikátor značí jméno konstanty.

Konstanta může být aritmetická, charakterová, booleovská a textová, nemůže být referenční.
Konstanta za rovnítkem může být vyjádřena i složitějším výrazem, ten však smí obsahovat jen
konstanty. Konstanta smí být použita jen na místě, které je v programu až za její deklarací.
Příklad:

real pi=3.14159, dve_pi=2*pi, pi_pul=pi/2;

Numerické konstanty lze zapisovat s desetinnou tečkou či bez ní a také v semilogaritmickém
tvaru. Exponent se v tom případě značí &  nebo && . V prvém případě konstanta informuje, že
má být chápána jako reálné číslo v jednoduché aritmetice, v druhém případě pro sebe
vyžaduje reprezentaci ve dvojnásobné aritmetice (pro implementaci CIM je to ovšem bezvý-
znamné, protože všechny reálné hodnoty jsou reprezentovány v dvojnásobné aritmetice).
Upozorňujeme, že funkce lowten, s níž jsme se seznámili v 4. lekci, se týká komunikace se
soubory, takže pomocí ní nelze stanovit, že v simulovském programu použijeme jiné
znaménko než & .

V závěru lekce 3 jsme se seznámili s příkladem, který ilustruje, co by se mohlo stát, kdyby
bylo možno volat aritmetické parametry tříd jménem. Princip spočíval v tom, že proměnná by
dostala jméno, které má širší platnost než tato proměnná, totiž že když blok s danou
proměnnou by mohl být opuštěn, ale její jméno použité třídou by na ni ještě ukazovalo.
Aplikujme nyní podobný postup na jméno podtřídy:

begin class C; begin ... end;
ref(C)R; příkazy, mezi nimi podblok:
begin C class D; begin ...  n  ... end;

integer n; R:-new D; ...
end; ... resume(R);

end;

V příkladě byla vytvořena instance třídy D, která má smysl jen uvnitř podbloku. Dostala však
jméno, a to má platnost, i když je blok opuštěn. Čeho je to tedy jméno??? A aby byl příklad
ještě drastičtější, předpokládejme, že v životních pravidlech figuruje proměnná n, která je
lokální v podbloku; co by se stalo, kdyby se po opuštění podbloku provedlo resume(R) a
životní pravidla instance R měla manipulovat s n?

Je evidentní, že jde o nedefinované složky v běhu programu. Simula se proti nim úspěšně
brání pomocí pravidla, které bylo ve starých dobách nazýváno S-rule, čili pravidlo S: podle
něho může být podtřída deklarována pouze v tom bloku, kde je deklarován její prefix nebo –
je-li to vnořená třída – v bloku, do kterého její prefix přechází na základě prefixování hlavní
třídou. Příklad na poslední uvedenou možnost:

begin class M; begin class C; begin ... end C; ... ... end M;
M class N; begin C class D; begin ... end D; ...; h:begin...end end;
M begin C class D; begin ... end D; ...; g:begin ... end end



end;

Deklarace třídy D uvnitř třídy N i uvnitř bloku prefixovaného třídou M je legální, avšak kdyby
se vyskytla v jednom z podbloků s návěštím h: či g:, šlo by o syntaktickou chybu.

Zkuste najít podobný protipříklad, jako výše, tedy příklad manipulující s nedosažitelnou
proměnnou n, ale bez použití resume (návod: zkuste to s virtuální procedurou). A zkuste si
představit ještě drastičtější možnosti, které by mohly nastat, kdyby neplatilo pravidlo S
(návod: deklarujte podtřídu nějaké třídy uvnitř této třídy). Z podobných důvodů pravidlo
S omezuje i prefix bloku, a to pouze na tu úroveň, kde může být totéž jméno třídy jako prefix
třídy.

Když už si všímáme rozumných zákazů, všimněme si ještě jednoho, totiž zákazu dávat
prefixovaným blokům jména, a to ani nepřímo. Na první pohled se to zdá nemožné už na
základě ostatních pravidel jazyka Simula, avšak posuďte tyto následující příklad:

begin class C; begin ... L:R:-this C; ... end C;    ref(C)R;  ...
C begin  ... ; K:R:-this C; ... end;   ... R   ...

end;

Příkazem s návěštím K: si blok přiřadí explicitně jméno R, a kdyby se někomu tento příkaz
nezdál, byla by další možnost přiřazení skryta v příkaze s návěštím L:. Hned na začátku
musíme sdělit, že ani jedna možnost není povolena a že kompilátor musí zvlášť hlídat to, zda
nějaká třída nepoužívá lokální referenci a zda ona či její podtřída není použita jako prefix
bloku: sejdou-li se tyto dva jevy, kompilátor hlásí syntaktickou chybu.

Vzniká ovšem dotaz, proč je nutné tak složité hlídání, zda cosi je či není. A na to lze
odpovědět takto:

Předpokládejme, že v programu jsou dva bloky B1 a B2 s týmž prefixem a v každém z nich
jsou deklarovány třídy. V každém z nich je tedy kvaziparalelní systém. Předpokládejme, že
výpočet prošel blokem B1, dal mu jméno R1 a pak ho opustil, s tím, že v jeho kvaziparalelním
systému zbyly nějaké prvky, např. prvek, který měl v bloku B1 jméno R2. Předpokládejme, že
výpočet je v bloku B2 a tam nějaký prvek jeho kvaziparalelního systému provede
resume(R1.R2), nebo inspect R1 do resume(R2). Už sama reference na objekt R2 bloku, který
neexistuje, je absurdní, ale to by se ještě dalo alespoň částečně dovést do nějakého rozumného
závěru, avšak příkaz resume poplete dva kvaziparalelní systémy. Co kdyby pak např. ten resu-
movaný prvek R1.R2 provedl detach?

Zkuste si kreslit takový vývoj pomocí Mejtského diagramů.

Aby se takovým situacím předešlo, odmítá Simula povolit dávat jména blokům: tím jsou
striktně od sebe odděleny útvary, v nichž existují kvaziparalelní systémy, takže ty si
„nemohou  navzájem mluvit do svých záležitostí“ (nezapomeňte, že kvaziparalelní systém
nemůže vzniknout v instanci hlavní třídy vytvořené pomocí new – ta naopak může dostat
jméno – a že resume lze aplikovat jen na prvky kvaziparalelních systémů!).

Načrtněte pomocí Mejtského diagramů, co může nastat při použití příkazu call(R1.R2) resp.
inspect R1 do call(R2), kde R1 je jméno instance hlavní třídy generované pomocí new a R2 je
jméno instance třídy do ní vnořené.

Autor implementace CIM pro počítače PC s operačním systémem Windows využil toho, že se
simulovské texty nejprve překládají do jazyka C, a povolil ve zdrojových simulovských
textech tyto možnosti:

� simulovské texty tvaru begin text end lze napsat také jako {text}, a vyskytují-li se
takto dva za sebou, není ani nutno psát mezi nimi středník;



� do simulovských textů lze vkládat komentáře obvyklé v jazyku C, tj. texty vložené
mezi „závorky“ /*  a */ .

Perspektivy

Končíme zde výklad jednotlivých vlastností jazyka Simula. Tím, že je to jazyk, který je
orientovaný nejen objektově ale i blokově a procesově, vede však za hranice programování,
obvyklého modelování a dokonce i exaktního myšlení, jak si ho dnes běžně představujeme.
Všimněme si některých perspektiv:

Předpokládejme, že B je blok prefixovaný třídou SIMULATION nebo některou její podtřídou
C. V bloku B nebo v třídě C se v rozumných případech vyskytne podtřída P třídy process.
V její deklaraci jsou životní pravidla a jejich  provádění jednotlivými instancemi může být
„přepínáno“ pomocí plánovacích procedur na pravidla jiných instancí podtříd třídy process.
Mezi životními pravidly může být i blok β, a to dokonce prefixovaný blok, a to dokonce
prefixovaný třídou SIMULATION nebo nějakou její podtřídou D, která může být dokonce
velmi podobná třídě C!

Setkáváme se zde s jevem, který i laik dokáže částečně vystihnout slovy „simulace simulace“,
který se však odborně nazývá vnořenou simulací (angl. nested simulation). Vzniká otázka je,
k čemu je to použitelné. Odpověď zní takto:

Předpokládejme, že simulujeme systém S a že ten má mezi svými prvky počítač G. Ten
existuje ve společném čase s ostatními prvky systému S, komunikuje s nimi a při tom něco
počítá. A to něco může být i simulace nějakého systému σ – G může čas od času provést
nějaký simulační pokus a dle jeho výsledků provede zásah do svého „prostředí“ v systému S.
S je tedy simulován v bloku B, P je třída počítačů, které mohou existovat společně s ostatními
prvky systému S a blok β odpovídá simulačnímu modelu systému σ. Blok B nazýváme
vnějším a blok β vnitřním modelem.

Takovouto aplikaci můžeme s výhodou použít, když navrhujeme nějaký technický systém S, o
němž jsme přesvědčeni, že bude řízen počítačem a že ten bude pro účely ověření správných
zásahů čas od času simulovat, co by mohlo následovat po uskutečnění příslušného zásahu. Je
vhodné uvědomit si, že dnes je stále více aktuální brát v úvahu při návrhu technického
systému, že do jeho činnosti bude automaticky zasahovat řídící výpočetní systém, a že tyto
výpočetní systémy jsou už dostatečně rychlé na to, aby pomocí simulace porovnaly následky
několika navzájem odlišných rozhodnutí během zlomku sekundy. Konkrétní aplikace už
existují v oblasti řízení operační dopravy v labyrintu mezi kontejnery v jejich překladištích a
na složitějších pásových a válečkových dopravnících v montážních halách.

V těchto případech se bloky B a β vždy týkají jedné věci, viděné z různých hledisek (z
hlediska jejího návrhu a z hlediska okamžitého rozhodování během její existence), čili
systémy S a σ jsou si vždy velmi podobné, a tak prefixy C a D obou bloků jsou vždy stejné.
V takovém případě mluvíme o reflektivní simulaci (angl. reflective simulation).

Reflektivní simulace je specielním případem vnořené simulace. V současné době jdou ke
svému završení práce, které by automatizovaly co největší počet kroků potřebných
k reflektivní simulaci. Konkrétně řečeno, výsledkem se stává překladač, který z deklarace
podtřídy třídy SIMULATION sestaví deklaraci její podtřídy, která obsahuje navíc třídu
počítačů se schopností vytvořit si pro sebe simulační model a „okopírovat“ do něho stav
svého okolí.

Překladač je tomto případě také psán v jazyku Simula, a to ilustruje možnost aplikovat tento
jazyk ne přímo jako simulační jazyk nebo jako jazyk pro reprezentaci znalostí, ale jako jazyk



pro psaní překladačů. Něco podobného bylo učiněno už v roce 1976, když byl v Simule
napsán překladač z textů jazyka pro spojitou simulaci MISS (vzdáleného všem principům
objektově orientovaného, blokově orientovaného i procesově orientovaného programování)
do jazyka Simula.

Vraťme se ještě k vnořené simulaci. Má vůbec praktický význam vnořená simulace, která
není reflektivní simulací, tj. kde počítač simuluje něco jiného než své vlastní prostředí? I na to
existuje několik ověřených studií, z nichž snad nejvíce instruktivní velmi stručně popíšeme.

Když např. uvádíme do chodu výrobní proces, je situace v něm z počátku netypická, začíná se
„z ničeho“. Něco podobného existuje i v simulačním modelu,  ten má jistou „náběhovou“ fázi
a teprve po jisté době se dostane do „ustáleného stavu“ (angl. steady state). Chceme-li tedy
najít nějaké optimální vlastnosti projektovaného systému (např. počet či kapacitu jistých
zařízení, výběr z několika možností lišících se navzájem svými fyzikálními vlastnostmi
apod.), musíme porovnávat modely příslušných variant teprve tehdy, když se dostanou do
ustáleného stavu. Potíž je v tom, že neexistují vhodná pravidla, jak zjistit, že model již opustil
náběhovou fázi: simulaci aplikujeme tehdy, když je modelovaný systém (a tedy i model)
složitý a v tom případě je i určení konce náběhové fáze složité a všechny algoritmy pro její
přímé určení jsou příliš pesimistické (tj. nechávají model počítat „pro jistotu“ příliš dlouho,
nepřipustí, že už je v ustáleném stavu).

A tak vznikla myšlenka dostávat se k optimu jakž takž v době, kdy ještě možná nemusí být
ustáleného stavu dosaženo (ale třeba už ano), a ve fázi, kdy už je model zcela jistě v
ustáleném stavu, jen více méně jemně v cestě k optimální variantě pokračovat. Jak to vše
realizovat, to lze ukázat na následujícím modelu – ten byl v Simule implementován.

Systém S obsahuje několik „expertů“, z nichž každý má svůj osobní počítač a ideu, která
z variant optimalizovaného systému je nejlepší (expertů může být tak pět až deset). Experti se
všichni shodnou na nějaké době t, do které se optimalizovaný systém určitě nedostane do
ustáleného stavu. Pro pozdější dobu ale už se mezi nimi najdou optimisté, dle jejichž názoru
by mohl ustálený stav nastat, všichni experti se na tom však neshodnou a až pro nějakou dobu
T bude i ten největší pesimista z nich souhlasit, že už v ní přejde optimalizovaný systém do
ustáleného stavu. Experti tedy rozdělí interval (t,T) na k dílů (k může být cca 100), takže na
časové ose dostanou hodnoty ti=t+i ∆, kde ∆=(T-t)/k a i=0 , ... , k+1, a každý z nich si na svém
počítači nechá simulovat systém podle té varianty, kterou pokládá za nejlepší. Všichni
simulují od počátku (od doby 0) do doby t1 a pak si „vymění zkušenosti“: ten, jehož model dal
nejhorší výsledky, svou hypotézu odvrhne, poučí se od svých kolegů o tom, jaké on
formulovali varianty a vytvoří si dle toho variantu, která by mohla být lepší. Pak všichni
experti pokračují v simulaci do doby t2: ten s novou variantou musí začít simulovat od času 0,
zatím co ti ostatní mohou pokračovat a simulovat jen v intervalu (t1, t2). Pak si opět vymění
zkušenosti, opět ten s největší smůlou si vytvoří novou hypotézu o nejlepší variantě, a tak
pokračují až do času T, eventuelně mohou ještě přidat pokračování pro interval (T,T+∆) nebo
i více či delší takové pokračování. Ve všech komerčních případech se však dosáhlo varianty,
která nebyla „přebita“ později žádnou lepší, už před dosažením T.

V tomto případě je tedy systém S sezení expertů, z nichž každý simuluje něco úplně jiného
než S – např. byly takto optimalizovány počty robotů ve strojírenském závodě, souřadnice
sídla servisních jednotek (ambulančních resp. hasičských vozidel) či parametry buněk šedé
kůry mozkové.

Simula tedy ukazuje, jak formalizovat simulaci systémů, v nichž jsou simulující prvky a to lze
rozšířit i na nesimulační modelování, takže formalizační principy Simuly ukazují, jak
v budoucnosti bude možno formalizovat teorie, mezi jejichž prvky budou jiné teorie apod.



Modely implementované v Simule lze ovšem kombinovat s programovým produkty
implementovaným v jiných jazycích. Příkladem může být např. model městské hromadné
dopravy, který používá vnořenou simulaci, jehož výstupem je animace vytvořená pomocí
jazyka Visual Basic, a programový systém PMF (Project Management Forcasting, tj.
předvídání řízení projektů), kde uživatel může simulovat možné chování zkoumaného pro-
jektu tak, že ho popíše ve formě neuronové sítě. Algoritmy jednotlivých neuronů (jichž může
být i přes dvě stě), popíše ve specielním jazyku blízkém těm, kdo se zabývají projekty, tyto
popisy jsou za pomoci  jazyka C shrnuty do třídy v jazyku Simula, tyto třída je pak spolu
s jinými třídami zaměřenými na neuronové sítě integrována do modelu a výsledky modelu
jsou uloženy do souborů na disku a ty jsou – za pomoci dalších programů napsaných v Simule
i v jiných programovacích jazycích – dále zpracovány ve směru optimalizace, analýzy rizika a
grafických výstupů.


