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Algorytm

Algorytm to przepis rozwiązania zadania, zawierający opis danych wraz z opisem czynności,
które należy wykonać z tymi danymi, aby osiągnąć zamierzony cel. Np. algorytm na sposób
dotarcia do najbliższego sklepu, algorytm na ugotowanie jajka, algorytm rozwiązania zadania
matematycznego.

Sposoby zapisywania algorytmów:
a) Słowny (przedstawienie rozwiązania za pomocą słów),
b) Pseudokod (przedstawienie algorytmu w kolejnych punktach prowadzących do rozwiązania

problemu),
c) Schemat blokowy (graficzny sposób przedstawienia algorytmu).

Język programowania

Język programowania to usystematyzowany sposób przekazywania komputerowi poleceń do
wykonania. Istnieje wiele różnych języków programowania np. Pascal, C++, Java, Ruby, PHP,
itd. Różnią się one regułami (semantycznymi i syntaktycznymi) zapisu poleceń.

Głównym elementem skojarzonym z językiem programowania jest tzw. kompilator. Kompi-
lator to program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku
(języku programowania) na równoważny kod w innym języku (języku wynikowym zrozumiałym
dla komputera). Proces ten nazywany jest kompilacją.

Proces tworzenia oprogramowania polega zawsze na ciągu operacji tworzenie programu →
kompilacja → uruchomienie.

Pascal

Na zajęciach korzystać będziemy z języka Pascal
Dostępne dystrybucje/edytory to:

* Delphi - można ściągnąć z http://www.softdir.pl/details.php?id=4145572340 korzy-
stając z klucza znalezionego w sieci np.
(Serial Number: TF?Y-CWB9Q4-M93CNQ-Q?8T
Authorization Key: GHN-9UG) (kiedyś klucze do Delphi 7 były dystrybuowane za darmo,
teraz już nikt tego nie wspiera).

* FreePascal: http://www.freepascal.org/download.var.
* TurboPascal: http://www.top4download.com/turbo-pascal/download-vlzdyhfu.html (dla

systemów 32-bitowych).
* Można też spróbować innego narzędzia jakim jest Eclipse w połączeniu z kompilatorem

Pascala http://www.gavab.etsii.urjc.es/wiki/eclipsegavab/.
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Programy

Zmienne:

program pierwszy;

uses crt;

var zmienna1:byte; {deklaracja zmiennej}

begin

Writeln(’Ile masz lat?’);

Readln(zmienna1); {wprowadzanie wartosci dla zmiennej}

Writeln(’A wiec masz ’,zmienna1,’ lat’); {odczytywanie zmiennej}

readkey;

end.

Typy zmiennych:
shortint od -128 do 127
byte od 0 do 255
integer od -32768 do 32767
word od 0 do 65535
longint od -2147483648 do 2147483647
char - znak kodu ascii boolean wartosc true lub false

Drugi program (instrukcja IF THEN ELSE):

program drugi;

uses crt;

var

liczba:byte;

begin

writeln(’Podaj liczbe 1 albo 2’);

readln(liczba);

if (liczba=1) or (liczba=2) then

begin

writeln(’OK. wybrales liczbe 1 albo 2’);

end

else

begin

writeln(’to nie jest ani 1 ani 2’);

end;

readkey;

end.
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Trzeci program (pętle):

program trzeci;

uses crt;

var

x:integer;

i:integer;

begin

x:=0;

WHILE x<>20 DO Begin

x:=x+2;

writeln(’x=’,x);

end;

writeln();

readkey;

REPEAT

writeln(’x=’,x);

x:=x+1;

UNTIL x>40;

writeln();

readkey;

FOR x:=1 TO 10 DO

begin

writeln(’x=’,x);

end;

writeln();

readkey;

FOR x:=10 DOWNTO 1 DO

begin

writeln(’ ’,x);

end;

writeln();

readkey;
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FOR i:=10 DOWNTO 1 DO begin

writeln(’ ’,x);

end;

readkey;

end.

Zadania

Napisz program:

• Generujący sumę liczb 12 i 8.
• Program generujący sumę dowolnych dwóch liczb całkowitych (co się stanie jak liczby będą

za duże?).
• Program generujący wartość bezwzględną podanej liczby całkowitej.
• Program obliczający liczbę cyfr podanej liczby naturalnej (0, 1, 2, ...). (Uwaga! W pas-

calu dzielenie wykonujemy za pomocą operacji div, czyli podzielenie x przez 10 wygląda
następująco:

x:= x div 10;

• Napisz program czytania trzech liczb naturalnych i drukowania ich średniej arytmetycznej
(jako liczby całkowitej).

• Napisz program obliczania wartość funkcji potęgowej ab dla a, b będących liczbami natural-
nymi (0,1, 2,..).

Uwaga! Zadania z tych zajęć nie są obowiązkowe! Są dla państwa do poćwiczenia i nie trzeba
mi ich przesyłać (nie ma za to żadnych punktów). Chyba, że ktoś chciałby potwierdzenia, czy
dobrze wykonał, wtedy jak najbardziej może przesłać wyniki swojej pracy a ja odpiszę czy są
OK.

Literatura

1. http://jchr.czar.pl/materialy_dyd/Algorytmika/lekcja1.htm,
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