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Úvod

Tento text slouºí jako informativní p°ehled dovedností probíraných v rámci p°edm¥tu NAFY008 v
zimním semetru ak. roku 2010/2011. Z t¥chto dovedností budou zárov¥¬ vycházet úlohy zadávané
za ú£elem získání zkou²ky.
1 Gnuplot
1.1 Základní informace

Instala£ní balíky pro windows i linux, stejn¥ jako manuál a p°íklady pouºití jsou k nalezení na
adrese gnuplot.info.
1.2 Pouºití

Doporu£eným zp·sobem pouºití gnuplotu je tzv. dávkový mód, kdy v n¥jakém oblíbeném textovém editoru vytvo°íme skript s p°íkazy, které chceme provést, a tento pak zavoláme bu¤ z gnuplotu p°íkazem load název souboru , nebo z p°íkazové °ádky pomocí gnuplot nazev_souboru.
V interaktivním reºimu naopak m·ºeme spu²t¥t p°íkazy rovnou.
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1.3 Nejd·leºit¥j²í p°íkazy:

• plot:

plot sin(x)
plot data.dat using 1:3 with lines lw 2 title brand new curve
• set se pouºívá k nastavení v²emoºných vlastností objekt· nap°.:

set out vystup.ps
set xlabel delka [m]
• help se hodí velmi £asto, nap°íklad help set prozradí jaké v²echny parametry lze nas-

tavit.

• fit provede proloºení dat zadanou funkcí kterou je t°eba p°edtím denovat, stejn¥ jako

po£áte£ní hodnoty tovaných parametr·.

fit f(x) soubor.dat" u 1:3 via par1,par2
1.4 p°íklady skript·

• vykreslení dat ze souboru

set terminal postscript eps color enhanced
set output 'vystupni_obrazek.ps'
set xrange [zleva:doprava]
set yrange [zdola:nahoru]
set xtics 5 out
set mxtics
set grid
set ylabel "popisek osy y"
plot "soubor.sdaty" u 1:2 w l lw 2 lc rgb "red" title "nazev krivky"
• t funkcí zadaného tvaru

set terminal postscript eps color enhanced
set output 'vystupni_obrazek.ps'
f(x)= a*exp((x-b)**2/c)
a=100; b=5; c=115;
fit f(x) data.dat" using 1:3 via a,b,c
plot data.dat" u 1:3 w points ps 5 ,\
a*exp((x-b**2)/c)" title fit funkci f"
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2 Jak p°eºít s p°íkazovou °ádkou opera£ního systému Linux
2.1 Vzdálené p°ihlá²ení

Zásadní výhodou systém· zaloºených na Linuxu je moºnost ovládat je ze vzáleného po£íta£e.
K p°ihlá²ení v¥t²inou pouºíváme protokol ssh. Pod Windows je nap°íklad zdarma k dispozici
program putty, který umoº¬uje p°ihla²ovat se ke vzdáleným po£íta£·m. Dále pot°ebujeme uº
jen uºivatelské jméno (login ) a heslo. Po p°ihlá²ení se pravd¥podobn¥ ocitneme v adresá°i, který
má uºivatel nastaven jako domovský adresá° (home ). Takzvaná absolutní cesta k tomuto místu
v souborovém systému je typicky /home/uzivatelske_jmeno. V domovském adresá°i m·ºe uºivatel vytvá°et libovolnou adresá°ovou strukturu v£etn¥ soubor·. V jiných místech souborového
systému k tomuto v¥t²inou nemá oprávn¥ní (viz. p°íkaz ls -la níºe).
2.2 N¥kolik opravdu základních p°íkaz·

•

ls

vypí²e obsah aktuálního adresá°e, ls /cesta/k/nejakemu/adresari 1 vypí²e obsah tohoto
adresá°e, velmi uºite£ná varianta ls -la (£asto funguje i ll ) poskytuje výpis v²ech soubor·
v£etn¥ skrytých a navíc k nim je²t¥ soupis uºivatelských oprávn¥ní k danému souboru.
Základní uºivatelská oprávn¥ní jsou r (read), w (write), x (execute). Jejich existence se
zna£í odpovídajícím písmenem, zatímco neexistence mezerou na odpovídajícím míst¥. Pro
kaºdý soubor rozeznáváme t°i mnoºiny uºivatel·: user, group a others. Zápis práv pro
soubor, ke kterému má uºivatel v²echna práva, uºivatelé ze stejné skupiny ho mohou pouze
£íst a spustit a ostatní pouze £íst by vypadal následovn¥:

•
•

rwx r x r fajlik.txt
pwd vypí²e úplnou cestu k aktuálnímu adresá°i
cd slouºí ke zm¥n¥ adresá°e, samotné nastaví uºivatel·v domovský adresá°, dopln¥no cestou
nastaví tuto cestu, nap°. cd archiv/leden2010/tajne. Pozor! poslední pouºitá cesta je tzv.

relativní, to jest odkazuje na adresá°ovou strukturu relativn¥ v·£i aktuální pozici. Absolutní
cesta pro stejné umíst¥ní by mohla být nap°íklad /home/strejda/archiv/leden2010/tajne 2 .
•

chmod

slouºí ke zm¥n¥ uºivatelských práv. Jedna z moºností pouºití je: chmod volba
mnoºiny uºivatel· u, g, nebo o, pak + nebo - a pak dané právo r, w, nebo x. Nap°íklad

chmod g+w fajlik.txt

Umoºní v²em uºivatel·m ze skupiny do souboru zapisovat.
•
•
1
2

cat soubor vypí²e soubor na standartní výstup (obrazovka)
cat soubor > vystupni.txt umoº¬uje p°esm¥rovat výstup z obrazovky do souboru

V²imn¥te si, ºe zde (na rozdíl od Windows) guruje oby£ejné, nikoliv zp¥tné lomítko.
Pro tajný adresá° je vhodné, aby ºádný jiný uºivatel neº my sami nem¥l ani právo £íst soubor
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•

less

podobn¥ jako cat slouºí k výpisu souboru ale je interaktivn¥j²í - nap°íklad umoº¬uje
se po textu pohybovat pomocí kurzor·, vypne se pomocí q

•

mv starejmeno novejmeno slouºí k p°ejmenování

•

cp original kopie slouºí ke kopírování

•

mkdir jméno vytvo°í nový podadresá° v aktuálním adresá°i.

•

rm soubor smaºe soubor

•

man p°íkaz

poskytne manuálovou stránku daného p°íkazu, kde jsou nalezení jeho v²echny
moºné parametry. asto velmi uºite£né!!!

2.3 Textový editor vi

Je velice roz²í°ený textový editor. Hlavním d·vody jeho oblíbenosti i p°es pom¥rn¥ vysokou vstupní bariéru pro nového uºivatele je jednak moºnost editovat soubory na vzdáleném po£íta£i bez
grackého rozhraní (nap°íklad práv¥ p°i p°ipojení p°es putty ) a druhak jeho nástroje umoº¬ující
provád¥t relativn¥ snadno sostikované úpravy klidn¥ i mnoha soubor· najednou. Z p°íkazové
°ádky spustíme vi. Klávesou i se dostaneme do vkládacího módu (insert ), který umoº¬uje psát
text. Klávesou Esc se vrátíme do p·vodního tzv. normálního módu, zde lze nap°íklad smazat
celou °ádku pomocí dd, smazat jeden znak pomocí d, nahradit znak pomocí r. Z normálního módu
se p°es dvojte£ku dostaneme do p°íkazového módu, kde pomocí :w jmeno_souboru uloºíme soubor, :wq uloºíme soubor a opustíme vi.
2.4 K procvi£ení

• vytvo°te adresá° s n¥kolika podadresá°i a do jednoho z nich zkopírujte soubor .bashrc z

va²eho domovského adresá°e, p°ejmenujte jej a p°idejte do n¥j na konec libovolný text.

• spojte dohromady soubory boring.gvr a escape.gvr v adresá°i Gvr a vytvo°te soubor spo-

jeno.gvr ve svém domovském adresá°i.

• soubor /etc/passwd obsahuje údaje o uºivatelích daného systému, zkopírujte soubor do

svého domovského adresá°e a zjist¥te jaké uid má uºivatel student.

• zjist¥te jak se kopírují adresá°e i s obsahem.
• zjist¥te jak lze smazat neprázdné adresá°e.

lb, který vypí²e obsah souboru .bashrc na obrazovku tak,
ºe odpovídající p°íkaz zapí²ete do textového souboru na druhou r°ádku (na první °ádce
souboru musí být #!/bin/sh). Tento soubor u£i¬te spustitelný pro v²echny uºivatele.

• vytvo°te vlastní skript s názvem
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3 Prvních n¥kolik krok· p°i programování v jazyce Pascal

Jazyk Pascal byl vytvo°en po£átkem sedmdesátých let 20. století profesorem Niklausem Wirthem
za ú£elem výuky programování. Sou£asná verze je k dispozici zdarma na adrese www.freepascal.org.
3.1 Program hallo

program helloworld;
Begin
write(Hello, world!");
end.
3.2 Deklarace prom¥nných

Úvodní povinná sekce programu uvedená klí£ovým slovem var.
var a:byte;

{p°irozené £íslo 0..255}

i:integer; {celé £íslo zhruba -30000 aº 30000}
r:real;
ch: char; {znak}
s:string; {°et¥zec}
3.3 Na£tení hodnoty do prom¥nné a výpis

var a:integer;
.
.
write(zadej hodnotu promenne a: ");
read(a);
.
write(Zadana byla hodnota, a);
.
3.4 Operace p°i°azení

var a,b:real;
.
.
a:=12.5;
b:=10*exp(a/98);
...
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3.5 Cyklus for, while, repeat

...
for i:=1 to Horni_mez do
begin
....
end;
.
.
while a>2 do
begin
...
end;
.a
..
repeat
...
...
until Dokud_podminka_neni_splnena;
3.6 V¥tvení programu

if podmínka then p°íkaz;

P°ípadn¥ lze pouºít sloºit¥j²í konstrukci
if podmínka then p°íkaz
.
else if jinýp°íkaz
.
else úpln¥_jiný_p°íkaz;

Samotná podmínka m·ºe být sloºená, k její konstrukci vyuºijeme nap°íklad not, and nebo or.
if (a>0) and (b<100) then ...

Pozor na správné uzávorkování!
3.7 Práce s textovými soubory

uses dos,crt;
var t:text;
.
.
assign(f,'C:/cesta/jmeno.txt'); {p°i°azení jména souboru}
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rewrite(f); {otev°e soubor pro zápis}
write(f, ted pisu do souboru");
close(f); {na konci je t°eba soubor zav°ít}
.
.
reset(f); {otev°e soubor pro zápis}
while not eof(f) do {funkce eof (End Of File) kontroluje zda nejsme na konci souboru}
begin
readln(f,s);
writeln(s);
end;
close(f);
.
.
3.8 P°íklady k procvi£ení

• napi²te program který zjistí, zda zadané £íslo je d¥litelné n¥kterým z £ísel 2 aº 20.
• do textového souboru vypi²te argumenty a funk£ní hodnoty polynomu t°etího stupn¥ v

intervalu 1 aº 100 s krokem 0.2, p°i£emº koecienty polynomu budou vstupem programu.

• napi²te program na p°evod £ísel z desítkové do trojkové soustavy. Jak ud¥lat p°evod do

soustavy ²estnáctkové?

• napi²te program na ciferný sou£et zadaného £ísla
• napi²te program, který vypí²e na obrazovku £tverec pomocí znaku hv¥zdi£ka
Nalezené chyby a nedostatky reportuje prosím na mou emailovou
adresu. D¥kuji P.S.

7

