
Glosář programovacích jazyků
Jiří Fišer

17. ledna 2017

1



Obsah

funkcionální objekt 3

kontext (context) 5

korutina (coroutine) 9

lambda výraz 14

obor viditelnosti (scope) 14

podprogram (subroutine) 18

proměnná (variable) 19

typ, datový (data type) 20

uzávěr (closure) 25

2



funkcionální objekt

Funkcionální objekt (méně vhodně funkční objekt) OOP objekt, který lze využít
jako podprogram, tj. lze jej volat.
Funkcionální objekt je v zásadě běžný OOP objekt (s konstruktorem, stavem a
metodami), který se však může chovat jako podprogram tj. může být volán s ur-
čitými parametry a toto volání může samozřejmě vracet i hodnotu (tj. objekt se
může maskovat za funkci, odtud název).
Funkcionální objekty v širším významu slova podporují všechny OOP jazyky, ne-
boť v každé třídě lze definovat metodu s předem dohodnutým všeobecným identi-
fikátorem, jejíž volání bude interpretováno jako volání objektu (typickou volbou
je identifikátor call). Některé jazyky však poskytují i „syntaktické pozlátko“ —
přímou aplikaci operátoru volání (typicky kulaté závorky se seznamem parame-
trů) na hodnotu objektu. Na první pohled tak nelze rozlišit funkční objekt od
běžného podprogramu (v některých jazycích jsou obě entity plně zastupitelné a
obecně je není možno rozlišit v žádném z kontextů).
Použití funkcionálního objektu má tři fáze (na rozdíl od dvou fází použití běžného
podprogramu):

1. deklarace třídy funkcionálního objektu. V rámci definice jsou definovány
datové členy (instanční proměnné) objektu a především kód, který je vyko-
náván při každém volání funkčního objektu (povětšinou v podobě speciální
třídy).

2. instanciace objektu spojená se vznikem a inicializací instančních pro-
měnných. Tyto proměnné jsou následně sdíleny mezi všemi voláními funk-
cionálního objektu.

3. volání funkčního objektu. V rámci každého volání vzniká nový lokální
kontext (tj. nový rámec na zásobníku). Objekt může být volán i vícená-
sobně, přičemž volání mají oddělený lokální kontext sdílejí však kontext
objektu.

Funkcionální objekty tak na rozdíl od běžných procedur podporují sdílení dat
mezi voláními (data jsou navíc dostupná jen v oboru viditelnosti datových členů,
tj. typicky jen uvnitř metod objektu). Tím se podobají uzávěrům, vycházejí však
z opačných pozic (u uzávěrů je primární podprogram) a jsou o něco flexibilnější
(na druhé straně je jejich definice a použití o něco komplikovanější). Některé ja-
zyky podporují oba přístupy (tj. jak uzávěry tak funkcionální objekty např. C++
nebo Python). Navíc mnoho OOP jazyky implementuje uzávěry pomocí funkci-
onálních objektů (nejlépe je to vidět např. v Javě 8+).
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Příklad (Python):

1 from time import time
2

3 class SimpleRandom:
4 def __init__(self):
5 self.value = int(time()) # random seed (Unix time)
6 def __call__(self): 1
7 self.value = (1103515245*self.value + 12345) % 2**31
8 return self.value % 256 # only number 0-255 are returned
9 # linear congruential generator of libc (by Wikipedia)
10

11 r = SimpleRandom() 2
12 for _ in range(10): # test of 10 random numbers
13 print( r() ) 3
14

15 #using as callable entity
16 print( callable(r) ) # formal test C
17 for i in iter(r, 0): # iterator from callable (until r() != 0)
18 print(i)

Jádrem definice třídy funkcionálního objektu je definice speciální metody (v Py-
thonu s názvem __call__ viz 1 ). Funkcionální objekt je potřeba nejdříve vy-
tvořit 2 . V rámci konstruktoru se inicializují instanční proměnné (zde datový
člen value), který je následně sdílen mezi všemi voláními funkcionálního objektu
(zde je volán desetkrát v těle cyklu 3 ). Použití funkcionálního objektu pro ge-
nerování čísel je typickým využitím, neboť mezi jednotlivými voláními je nutno
udržovat stav (seed) generátoru.
Při běžném použití se funkcionální objekt od běžného OOP objektu s (explicitně)
pojmenovanými metodami téměř neliší. Volání v podobě r() je jen o málo struč-
nější oproti použití běžné metody (např. v podobě r.next()). Výhodou je však
použití na místech, kde je očekávána funkce (nikoliv objekt). V Pythonu je funk-
cionální objekt plnohodnotnou „callable“ entitou (stejně jako funkce, metoda,
lambda výraz, apod.). Lze to ověřit formálně (voláním funkce callable C ) nebo
využitím v kontextu vyžadujícím volatelnou entitu.
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from time import time

class SimpleRandom:
	def __init__(self):
		self.value = int(time()) # random seed (Unix time)
	def __call__(self):                                         #@1:4
		self.value = (1103515245*self.value + 12345) % 2**31
		return self.value % 256 # only number 0-255 are returned
		# linear congruential generator of libc (by Wikipedia)
		
r = SimpleRandom()   #@2
for _ in range(10):  # test of 10 random numbers
	print( r() )  #@3
	
#using as callable entity
print( callable(r) ) # formal test @C
for i in iter(r, 0): # iterator from callable (until r() != 0)
	print(i)




kontext (context)

Kontext (jinak také prostředí ) je množinou aktuálně platných vazebmezi symboly
(identifikátory) a hodnotami resp. (v procedurálních jazycích) mezi identifikátory
a proměnnými. Každý identifikátor je tak v daném kontextu svázán s jedinou hod-
notou resp. proměnnou (vzájemně jednoznačné zobrazení) nebo je nedefinovaný
(což vede u většiny jazyků k syntaktické chybě). Významy stejných identifikátorů
se mohou v různých kontextech lišit. Kontext je dynamickou entitou tj. je existuje
až za běhu programu (jinak řečeno kontext existuje v určitém časovém intervalu).
Každý člověk má svůj vlastní kontext, který lze označit termínem (vlastní) svět.
V tomto světě jsou objekty a především obstraktní konstrukce opatřeny (jazykovými)
identifikátory (vazba symbol – hodnota). Navíc si člověk může vytvářet alternativní
světy (např. ve fantasy či scifi žánru), které však nejsou úplné, ale odkazují na pri-
mární svět (fantasy svět sdílí s primárním světem většinu pojmů, vždy jsou to např.
abstraktní pojmy jako jsou čísla, většinou i fyzikální zákony).
Kontexty v soudobých programovacích jazycích jsou definovány hierarchicky po-
mocí zřetězených dílčích kontextů. Kořenem hierarchie je tzv. kořenový (top-
level) kontext. Tento kontext může být prázdný, ale běžně obsahuje vazby iden-
tifikátorů na základní procedury, třídy apod. Navíc je tento kontext běžně rozši-
řován připojováním různých knihoven resp. modulů. Kořenový kontext existuje
po celou dobu běhu programu.
Kontexty nižších úrovní (typicky kontexty programových bloků či funkcí) obsa-
hují kromě (rozšiřujících) vazeb i odkaz na nadřazený kontext. Při vyhledávání
hodnoty (proměnné) je nejdříve prohledán příslušný lokální kontext. Pokud tam
není daný identifikátor nalezen, je hledání přesunuto do nadřazeného kontextu.
To se (rekurzivně) opakuje v dalších vyšších kontextech, dokud není příslušná
vazba nalezena (resp. dokud není dosaženo kořenového kontextu a symbol je
identifikován jako nedefinovaný). Tento mechanismus postupného prohledávání
tvoří klíčovou část tzv. jmenného rozkladu (name resolution), což je obecný me-
chanismus převodu jména na hodnotu/adresu.
Jmenný rozklad může být ve značné míře proveden již v okamžiku překladu, ne-
boť kontext je ve valné většině jazyků jednoznačně určen tzv. oborem viditelnosti
identifikátorů (scope).
Některé jazyky (typicky funkcionální) nepodporují změnu kontextu po jeho vy-
tvoření (tj. například dodatečnou definici proměnných). Procedurální jazyky na-
opak běžně podporují vytváření nových vazeb resp. změnu starých během celé
doby platnosti kontextu (touto změnou nedochází ke vzniku nového kontextu,
tj. výše uvedená definice kontextu není zcela přesná). Některé jazyky však mají
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svá „špecifiká“. Například Javascript bez ohledu na umístění definic v těle funkce
provede jejich inicializaci (tj. navázání hodnoty) hned při vstupu funkce (tj. zdán-
livě ještě v místě, kde není ještě není definována). V průběhu platnosti kontextu
tak nejsou vytvářeny žádné další vazby.

kontext podprogramů (subroutine context)

Kontext, v němž je vyhodnocen podprogram, je vždy podřazeným kontextem.
Interpretace podřazených kontextů je však zkomplikována oddělením jejich de-
finice a případného volání (resp. případných volání). Běžně se zde využívá tzv.
lexikální vazba kontextů, spíše historický význam má vazba dynamická.

dynamická vazba (dynamic context/scoping)

Mechanismus, v němž kontext každé instance (volání) podprogramu rozšiřuje
kontext platný v době volání (tj. nejčastěji kontext volající funkce).
Statické vazbě kontextu odpovídá právní systém, v němž je trest za přečin určen mís-
tem a časem spáchání přečinu. Tj. platí zákony platné ve státě, kde došlo k přečinu
v čase jeho spáchání. Člověk tak může být za stejný čin odsouzen k různým trestům
(resp. se nejedná vůbec o přečin jako v případě polibku na veřejném prostranství).
Statická vazba je velmi snadno implementovatelná za běhu programu (stačí udr-
žovat zásobník kontextů) a v jednoduchých případech je i zcela intuitivní. Mno-
hem závažnější jsou však negativa spojená se nedokonalou podporou tzv. vol-
ných proměnných (tj. proměnných, které nejsou definovány v těle funkce ani
nejsou jejími parametry). Vazbu volných proměnných lze zjistit až za běhu (může
se totiž v každém volání lišit). To, co je pouhou komplikací v dynamicky typova-
ných jazycích (předem lze jen těžko určit, co vlastně bude daná volná proměnná
obsahovat), se ve staticky typovaných jazycích stává neřešitelným problémem
(v době překladu nelze určit konkrétní typ proměnné).
Z tohoto důvodu se statická vazba užívala jen v některých starších jazycích (Lisp)
a také jazycích, které evolučně vznikly z jednoduchých počátků (v němž neexis-
tovali kontexty, složitější obory viditelnosti a volné proměnné) příkladem jsou
např. starší verze Perlu a PHP (a dokonce Pythonu). V současnosti je nejčastěji
pouze okrajovou variantou, podporovanou z důvodů zpětné kompatibility (Com-
mon Lisp, Perl).
Z tohoto důvodu uvádím příklad netradičně v Perlu (který navíc podporuje oba
typy vazeb)

2 local $dvar = -1;
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#<ddef
local $dvar = -1; #@.dvar1

sub dynamic_test {
	print "dynamic context = $dvar\n"; #@P
}

sub dynamic_outer {
	local $dvar = 1; #@.dvar2
	dynamic_test; #@U2
}#>ddef

#<ldef
my $lvar = -1; #@.dvar1

sub lexical_test {
	print "lexical context =  $lvar\n"; #@P
}

sub lexical_outer {
	my $lvar = 1;
	lexical_test;
}#>ldef

$dvar = 0; #<>duse 
dynamic_test; #@D
dynamic_outer; #@U1

$lvar = 0; #<>luse
lexical_test; #@D
lexical_outer; #@U1

 
 




3

4 sub dynamic_test {
5 print "dynamic context = $dvar\n"; P
6 }
7

8 sub dynamic_outer {
9 local $dvar = 1;
10 dynamic_test; U2
11 }

25 $dvar = 0;
26 dynamic_test; D
27 dynamic_outer; U1

Podprogram dynamic_test vypisuje na řádku P hodnotu volné proměnné $dvar.
V programu jsou definovány dvě proměnné tohoto jména: globální s původní
hodnotou -1 (viz řádek 2), která je následně v hlavním programu změněna na 0, a
lokální ve funkci dynamic_outer (definice viz řádek 9, inicalizována hodnotou 1).
Obě proměnné jsou definovány pomocí specifikace local, tj. bude využita dy-
namická vazba (specifikace local byl první pokus o implementaci lokálních pro-
měnných v Perlu). Na místě volání funkce print tak nelze určit, která z těchto
proměnných bude vypsána. Potenciálně to mohou být obě dvě, záleží na kontextu
platném v okamžiku volání podprogramu dynamic_test.
Pokud zavoláme metodu dynamic_test přímo (řádek D ), vypíše se 0 (aktuální
hodnota globální proměnné, která je jako jediná viditelná v místě volání). Pokud
ji zavoláme skrze dynamic_outer (řádek U1 ), vypíše se 1 (hodnota lokální pro-
měnné, která je jako jediná viditelná v místě volání funkce dynamic_test uvnitř
dynamic_outer viz řádekU2 ).

lexikální vazba (lexical scoping)

Mechanismus, který odvozuje kontext volání podprogramu od kontextu platného
vmístě definice daného podprogramu (nikoliv vmístě jejího volání viz dynamická
vazba). Každý prodprogram proto nese odkaz na kontext platný v okamžiku jeho
vzniku (nikoliv kopii kontextu).
Lexikální vazbě kontextu odpovídá právní systém, v němž jsou práva a povinnosti
člověka určena místem jeho narození a nikoliv místem jeho aktuálního pobytu. Po-
kud by spáchal kdekoliv zločin, byl by souzen podle zákonů jeho rodné země (bez
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#<ddef
local $dvar = -1; #@.dvar1

sub dynamic_test {
	print "dynamic context = $dvar\n"; #@P
}

sub dynamic_outer {
	local $dvar = 1; #@.dvar2
	dynamic_test; #@U2
}#>ddef

#<ldef
my $lvar = -1; #@.dvar1

sub lexical_test {
	print "lexical context =  $lvar\n"; #@P
}

sub lexical_outer {
	my $lvar = 1;
	lexical_test;
}#>ldef

$dvar = 0; #<>duse 
dynamic_test; #@D
dynamic_outer; #@U1

$lvar = 0; #<>luse
lexical_test; #@D
lexical_outer; #@U1

 
 




ohledu na bydliště resp. místo činu). Při aplikaci by se vždy zohledňovaly zákony
platné v čase činu nikoliv v čase jeho narození.
Lexikální vazba je standardem valné většiny moderních jazyků (poprvé se obje-
vila v jazyce Algol 60), neboť nevede k nepříjemným překvapením (i když nemusí
bát vždy zcela intuitivní) a je kompatibilní se všemi mechanismy předávání pa-
rametrů.
Lexikální vazba se projevuje jen v případě, že v těle podprogramu odkazujeme
proměnnou definovanou mimo tuto funkci (tzv. volná proměnná). Právě tato pro-
měnná je hledána v kontextu platném v době definice (a rekurzivně v kontextech
všech podprogramů existujících v okamžiku definice).
Zajímavá situace může nastat v případě jazyků, které umožňují definovat pod-
programy uvnitř těl jiných podprogramů (typicky funkcionální jazyky a většina
dnešních procedurálních jazyků). Pokud takto definovaná procedura přežije ukon-
čení běhu své rodné procedura (je-li vrácena jako návratová hodnota), pak ne-
může dojít k zániku rodného kontextu, přestože už neexistuje instance funkce,
která daný kontext vytvořila (kontext podprogramu je běžně po ukončení dané
instance podprogramu uvolněn). Tímto způsobem lze vytvářet tzv. uzávěry.
Pro porovnání si ukážeme opět příklad v Perlu.

14 my $lvar = -1;
15

16 sub lexical_test {
17 print "lexical context = $lvar\n"; P
18 }
19

20 sub lexical_outer {
21 my $lvar = 1;
22 lexical_test;
23 }

29 $lvar = 0;
30 lexical_test; D
31 lexical_outer; U1

Od příkladu na dynamickou vazbu kontextů (strana 7) se v zásadě liší jen použitím
klíčového slova my pro definici proměnných. Specifikacemy využívá na rozdíl od
staršího mechanismu local lexikální vazbu, což výrazně zjednodušuje interpre-
taci programu. Volná proměnné $lvar na řádku P využívá vazbu v kořenovém
kontextu (= kontext platný v místě definice funkce lexical_text) tj. je jednoznačně
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#<ddef
local $dvar = -1; #@.dvar1

sub dynamic_test {
	print "dynamic context = $dvar\n"; #@P
}

sub dynamic_outer {
	local $dvar = 1; #@.dvar2
	dynamic_test; #@U2
}#>ddef

#<ldef
my $lvar = -1; #@.dvar1

sub lexical_test {
	print "lexical context =  $lvar\n"; #@P
}

sub lexical_outer {
	my $lvar = 1;
	lexical_test;
}#>ldef

$dvar = 0; #<>duse 
dynamic_test; #@D
dynamic_outer; #@U1

$lvar = 0; #<>luse
lexical_test; #@D
lexical_outer; #@U1

 
 



#<ddef
local $dvar = -1; #@.dvar1

sub dynamic_test {
	print "dynamic context = $dvar\n"; #@P
}

sub dynamic_outer {
	local $dvar = 1; #@.dvar2
	dynamic_test; #@U2
}#>ddef

#<ldef
my $lvar = -1; #@.dvar1

sub lexical_test {
	print "lexical context =  $lvar\n"; #@P
}

sub lexical_outer {
	my $lvar = 1;
	lexical_test;
}#>ldef

$dvar = 0; #<>duse 
dynamic_test; #@D
dynamic_outer; #@U1

$lvar = 0; #<>luse
lexical_test; #@D
lexical_outer; #@U1

 
 




spojena s globální proměnnou definovanou na řádku 14. Proto vypisuje její hod-
notu bez ohledu na kontext volání. Přímé D i nepřímé U1 volání vypíše shodně
hodnotu 0 (= hodnota globální proměnné v místě volání).
V Pythonu je lexikální kontext standardem a nevyžaduje ve většině případů žád-
nou specifikaci při definici proměnných (v Pythonu proměnné vznikají prvním
přiřazením).

1 lvar = -1 # variable in root context
2

3 def lexical_test():
4 print("lexical context = {0}".format(lvar))
5

6 def lexical_outer():
7 lvar = 0 # variable in local context
8 lexical_test()
9

10 lvar = 0 # new value of global variable
11 lexical_test()
12 lexical_outer()

korutina (coroutine)

Korutina je speciální typ podprogramu (subrutiny), který lze v průběhu vyko-
návání opustit (tj. navrátit se do nadřízeného podprogramu) a následně se do
něj vrátit. Po návratu se obnoví i původní kontext korutiny (lokální proměnné).
Opuštění a návrat lze samozřejmě i mnohonásobně opakovat.
Do korutiny lze na rozdíl od řeky vstoupit i více než jednou. Stačí jen aby byla mezi
jednotlivými výstupy a vstupy (návraty) pozastavena v čase.
Korutiny se využívají jako tzv. kooperativní vlákna, která umožňují vytvářet ně-
kolik nezávislých (asynchronních) toků řízení i bez pomoci vláken operačního
systémů. Výhodou je velmi malá spotřeba hardwarových prostředků (rychlé pře-
pínání a paměť v rozsahu několika desítek bytů na vlákno). Nevýhodou je nutnost
explicitního přepínání kontextu (typicky příkaz-metoda yield) a nekompatibilita
s běžnými (blokujícími se) vstupně-výstupními službami (použitelné je pouze tzv.
asynchronním vstupu/výstupu) a nutnost integrace do událostních smyček (např.
v GUI programech).
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lvar = -1 # variable in root context

def lexical_test():
	print("lexical context = {0}".format(lvar)) 

def lexical_outer():
	lvar = 0 # variable in local context
	lexical_test()

lvar = 0  # new value of global variable
lexical_test()
lexical_outer()




generátory iterátorů

Speciálními typy korutin jsou tzv. generátory, které poskytují elegantní zápis
obecných iterátorů. Zatímco funkcemůže poskytnout v zásadě jen jedinou návra-
tovou hodnotu (i když potenciálně strukturovanou) a to jen jednou (v okamžiku
svého neodvolatelného ukončení), může korutina vracet hodnoty opakovaně (při
každém opuštění) a to při zachování mezistavu (uloženého v lokálních proměn-
ných).

Příklad C#

Generátory v C# ukazují základní sémantiku a syntaxi těchto korutin (např. ge-
nerátory v Pythonu využívají téměř identické syntaxe).

6 public static IEnumerable<int>
7 To(this int from, int to) {
8 for(int i=from; i<=to; i++)
9 yield return i; Y
10 }

Jádrem implementace je příkaz yield return na řádku Y , který dočasně přeru-
šuje vykonávání korutiny a vrací řízení do volající funkce (ta takmůže získat další
hodnotu z iterátoru). Poté, co volající funkce zavolá metodu MoveNext iterátoru,
je korutina obnovena (resume) a pokračuje ve svém běhu (ve stejném lokálním
kontextu). Poté se opět dočasně vzdá procesoru (a vrátí další položku iterátoru)
(s výjimkou případu, kdy je dosaženo limitu a korutina definitivně skončí dosa-
žením konce svého těla).
Použití nového generátoru je snadné (v našem případě je na něj volána metoda
ForEach, která získává z iterátoru jednotlivé hodnoty, jež následně vypisuje, na-
podobujíc ideomatiku jazyka Smalltalk).

19 2.To(5).ForEach(i => Console.WriteLine(i));

Asynchronní korutiny

Navzdory své specializaci lze generátorové korutiny využívat i pro implementaci
obecnějších systémů korutin, například v systémech diskrétních simulací (koru-
tina zde simuluje životní cyklus určité entity). Stačí vytvořit kód, který prostřed-
nictvím množiny iterátorů spravuje větší množství korutin (tj. především plánuje
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jejich obnovování). Z hlediska obecného použití však mají generátory i nepří-
jemná omezení:

• přenos informací je jen jednosměrný (tj. z korutiny do volajícího podpro-
gramu viz argument příkazu yield). Python v tomto případě podporuje i
opačný směr (yield konstrukce je výraz vracející hodnotu)

• obtížně se programují víceúrovňové korutiny (tj. korutiny volající jiné vno-
řené korutiny). Volání vnořené korutiny vyžaduje tzv. re-yield tj. explicitní
volání konstrukce yield na každé úrovni vnoření (typicky s pomocí cyklu).
Python i v tomto případě nabízí řešení konstrukci yield from.

Největší nevýhodou využití generátorů pro implementaci korutin je jejich neintu-
itivní (iterátorová) sémantika a malé provázání se světem asynchronních operací,
které nabízejí jeden z hlavních případů užití korutin. Asynchronní operace jsou v
zásadě operace, které jsou vykonávány mimo procesor resp. mimo hlavní vlákno
řízení a program nečeká na jejich dokončení (důvodem je typicky skutečnost, že
doba jejich provádění je dlouhá resp. dokonce předem neohraničená). Typickým
příkladem jsou vstupně/výstupní operace například vstup z klávesnice (klávesa
nemusí být stisknutu v dohledném čase). Namísto čekání může program provádět
další činnosti (včetně obsluhy jiných asynchronních operací).
Asynchronní operace lze obsluhovat i bez pomocí korutin mechanismem tzv.
zpětných volání (call-back) resp. prostřednictvím událostmi řízeného programo-
vání. Nevýhodou je v tomto případě oddělení inicializační a finalizační části kódu
(což komplikuje předávání dat mezi oběma částmi). Určitým řešením je využití
mechanismu vláken. I zde však přetrvává problém předávání dat, neboť je vyža-
dována explicitní synchronizace. Navíc to může být pověstný kanon na vrabce
(pokud je pro obsluhu události vyvoláno nové vlákno na úrovni OS).
Korutiny nabízejí řešení, neboť umožňují spojit více (v toku řízení) oddělených
částí kódu do jediného bloku kódu a to za minimální cenu (přepnutí kontextů
je záležitost několika instrukcí strojového kódu). Navíc lze korutiny pro tento
účel opatřit příslušným syntaktickým pozlátkem (a odstínit tak uživatele od de-
tailů řízení korutin). V C# jsou asynchronní korutiny integrovány domechanismu
tzv. úloh (task), které representují asynchronní úlohy (typicky vstup a výstup
resp. dlohotrvající úlohy prováděné vedlejšími vlákny). Syntaktickým pozlátkem
je konstrukce await, která umožňuje snadné asynchronní volání s návratem do
korutiny po jejím dokončení. Python nabízí podobné syntaktické pozlátko (uží-
vající stejná klíčová slova) s jinou interní representací (interně jsou využívány
rozšířené generátorové korutiny) a s mírně jiným kontextem (klíčové je integrace
s událostní smyčkou asynchronního vstupu a výstupu, integrace s asynchronními
úlohami je sekundární, korutina úlohu přímo nevrací).
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Příklad (Python):

Typickým případem užití asynchronních operací je stažení HTML dokumentů
z HTTP serverů (pomalá vstupně výstupní operace). Náš program bude prová-
dět asynchronní stahování stránek spojené s asynchronním zjišťováním jejich
délek. Nakonec (po obdržení všech stránek a zjištění jejich délek) tyto délky (syn-
chronně) vypíše.
Nejdříve je nutno definovat dvě asynchronní korutiny (kromě standardního mo-
dulu asyncio je nutné nainstalovatmodul aiohttp). První 1 provádí asynchronní
stahování HTML kódu stránek, druhá 2 zjišťuje jejich velikost (v bytech).

5 async def fetch_page(url): 1
6 response = await aiohttp.request('GET', url
7 assert response.status == 200
8 content = await response.read()
9 print('URL: {0} read'.format(url))
10 return content
11

12 async def url_size(url): 2
13 content = await fetch_page(url)
14 return len(content)

Vnější korutina (url_size) předá po své aktivaci řízení korutině vnitřní (konstrukce
await na řádku 13) užívajíc běžnýmechanismus volání. Korutina vnitřní (tj. fetch_page)
zavolá asynchronní volání (task) zajišťující provedení HTTP požadavku GET na
dané URL (na řádku 6 opět v konstrukci await). Namísto čekání se však korutina
přeruší a předá řízení korutině vnější (await tedy neznamená čekej, ale spíše ne-
čekej a zatím to vzdej) vracejíc objekt s příslibem dokončení (v názvosloví Py-
thonu tzv. future). Vnější korutina se také nezdržuje čekáním (i zde je použit
await) a vrací řízení volajícímu (s novým příslibem závislým na příslibu před-
chozím). Volajícím je událostní smyčka, která funguje jako manažer korutin. Po
určité době dojde k navázání spojení a příslib to signalizuje událostní smyčce (ta
mezitím buď čeká nebo obsluhuje jiné signalizace dokončení). Událostní smyčka
na to reaguje obnovením běhu vnější korutiny, která následně obnoví běh koru-
tiny vnitřní (fetch_url). Ta pokračuje testováním návratového kódu a následně
asynchronním načtením WWW stránky (opět v await na řádku 8). Mezitím se
korutiny (už podruhé) přeruší, což je následováno přerušením vnější korutiny
(stále jsme zde ve volání await na řádku 13, neboť vnitřní korutina ještě neskon-
čila). Řízená má opět smyčka událostí, která může před dokončením čtení předat
řízení jiným asynchronním korutinám. Po dokončení je přes předaný objekt pří-

12


import asyncio
import aiohttp

#<cors 
async def fetch_page(url): # @1
    response = await aiohttp.request('GET', url #@.await2
    assert response.status == 200
    content = await response.read() #@.await3
    print('URL: {0} read'.format(url)) 
    return content

async def url_size(url): # @2
	content = await fetch_page(url) #@.await1
	return len(content) # @.len
#>cors
#<use 
loop = asyncio.get_event_loop() # loop is created
tasks = [  # list of tasks
    asyncio.ensure_future(url_size('http://root.cz')),
    asyncio.ensure_future(url_size('http://astronomie.cz'))]

loop.run_until_complete(asyncio.wait(tasks)) # wait for all tasks
loop.close()

for task in tasks:  # printing of results
	print(task.result()) #>use




slibu informována o této události a obnoví tak běh vnější korutiny, která předá
řízení korutině vnitřní (už třetí vstup do korutiny!). Vnitřní korutina dokončí svůj
běh uložením obsahu do proměnné contents a jeho vrácením (nyní už je ukončena
navždy). Řízení získá vnější korutina konečně opustí řádek s await (13) zjistí ve-
likost bytového pole v němž je text WWW stránky uložen a tuto velikost vrací
volající rutině (ta jej jak za chvíli uvidíme vloží do objektu task, aby byla později
k dispozici).
Navzdory názvu (a klíčovému slovu async na začátku definice) asynchronní ko-
rutiny neposkytují asynchronnost nebo dokonce paralelismus (souběžné vyko-
návání kódu více procesory). Ve skutečnosti pouze obalují skutečná asynchronní
resp. dokonce paralelní volání, tak aby byl se zdánlivý tok řízení podobný řízení
v běžném (synchronním) programu. Skutečná asynchronnost musí být spojena s
obsluhami přerušení (po dokončení elementárních I/O operací) a/nebo s nezávisle
plánovanými vlákny (které mohou (!) být v případě víceprocesorového systému
prováděny paralelně). V našem případě se asynchronně provede navázaní spojení
a inicializace GET požadavku (pravděpodobně ve zvláštním vláknu) a stažení dat
(určitě ve zvláštním vláknu). Naopak vlastní zjištění délky bytového pole (funkce
len na řádku 14) se provede v hlavním vlákně (tj. nedojde ke zvýšení efektivity
resp. ke snížení doby odezvy).
Použití korutin je relativně přímočaré. Stačí vytvořit událostní smyčku (resp. po-
užít událostní smyčku užívanou v dané událostmi řízené knihovně a integrova-
nou s asyncio). Pak stačí zabalit volání vnější korutiny do objektů třídy Task (pro
ilustraci možného paralelismu jsou vloženy dvě úlohy, každá stahuje jiné URL).
Následně stačí obě korutiny spustit v rámci smyčky a čekat na jejich dokončení
(použitý kód je jen jedním z možných řešení, využívá spojení dvou úloh do je-
diné úlohy pomocí metody wait). Po dokončení jsou (tentokrát plně synchronně)
vypsány výsledky.

17 loop = asyncio.get_event_loop() # loop is created
18 tasks = [ # list of tasks
19 asyncio.ensure_future(url_size('http://root.cz')),
20 asyncio.ensure_future(url_size('http://astronomie.cz'))]
21

22 loop.run_until_complete(asyncio.wait(tasks)) # wait for all tasks
23 loop.close()
24

25 for task in tasks: # printing of results
26 print(task.result())
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lambda výraz

Lambda výraz je výraz, jehož vyhodnocením vznikne nová funkce (bez toho, že
by došlo k jejímu volání). Lambda výrazy jsou nezbytností ve funkcionálních ja-
zycích a běžně se vyskytují i v jazycích, v nichž jsou funkce plnoprávnými hod-
notami.
I v běžném životě není nutné dávat identifikátory činnostem. Stačí například říci:
„Udělej to podle mne“ nebo „Zopakuj to podle maminky“ bez toho, že by bychom
danou činnost explicitně pojmenovali. V matematice je použití nepojmenovaných
funkcí zcela běžné, například ve větě „Nakresli graf funkce x2 − 4“ není funkce
explicitně opatřena identifikátorem. Identifikátor (jméno) se hodí jen v případě, že
činnost resp. funkce bude použita či odkazována vícekrát.

obor viditelnosti (scope)

Obor viditelnosti určuje platnost a vazbu identifikátorů (symbolů) v rámci zdro-
jového kódu. Obory viditelnosti jsou statickou entitou tj. lze je určit již v době
překladu tj. již během překladu lze určit kde bude daná vazba resp. proměnná
viditelná.
Obory viditelnosti se podobají územím států. V každém státu je existují určité vazby
(např. jurisdikce, měna, informační prostor), které jsou z pohledu člověka určeny
staticky tj. předem (pokud vycestujete do cizího státu je velmi nepravděpodobné,
že kvůli Vám změní právo a zavedou novou měnu). Pouhým pohledem na mapu a
konzultací s GPS přijímačem zjistíte jaké (státem určené) vazby se Vás týkají. Státy
se navíc mohou organizovat do vyšších organizačních celků, což umožňuje vytvářet
celé hierarchie vazeb (viz například euro v rámci EU, apod.) což alespoň částečně
odpovídá hierarchickému členění oborů viditelnosti.
Obory viditelnosti jsou již od dobAlgolu úzce propojeny se syntaktickými bloky
a tvoří hierarchii. Vazba (proměnná) je viditelná v rámci celého programového
bloku včetně bloků podřazených (pokud není tzv. zastíněna viz níže). Tento po-
hled úzce souvisí s běhovým mechanismem tzv. kontextů, resp. s existencí pro-
měnných, neboť jen tak je zajištěno, že existence vazby/proměnné (v čase) od-
povídá její viditelnosti (na určitém místě programu). Tento vztah je velmi intu-
itivní, s mírnou komplikací tzv. zastínění. Je-li v podřazeném oboru zavedena
vazba/proměnná využívající stejný identifikátor jako vazba/proměnná v nadřa-
zeném oboru, pak je dostupná pouze vazba/proměnná vnitřní. Při provádění da-
ného bloku přitom nadřazená vazba resp. proměnná stále existuje (je dokonce
formální součástí kontextu) je však nedostupná (přednost vždy dostane vazba
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vnitřní). Po ukončení provádění bloku se přístup k vazbě/proměnné obnoví. Ně-
které jazyky umožňují získat přístup k některým zastíněným proměnným pro-
střednictvím speciálních identifikátorů (např. v C++ jsou vždy dostupné globální
identifikátory).

typické obory viditelnosti

Mezi typické úrovně oboru viditelnosti patří:

globální obory viditelnosti

celý program: maximální obor viditelnosti (v modulárních jazycích v něm může
často docházet ke kolizi jmen, proto se v tomto případě často využívají jmenné
prostory)
modul: často splývá s rozsahem zdrojového souboru (ve vícemodulárním pro-
gramu existuje několik vzájemně se nepřekrývajících se oborů viditelnosti, do-
sažitelných jen z procedur daného modulu, většinou však existuje mechanismus
importování veřejných identifikátorů)
zdrojový soubor: typické především pro starší jazyky (kde byl program tvořen
v zásadě jedním souborem)

lokální (podřazené obory viditelnosti)

třída: třída je častým oborem viditelnosti pro objektové jazyky (zahrnuje datové
členy i metody). V některých jazycích však není podporována (např. v Pythonu,
kde je nutno využít přístup přes explicitní parametr self )
podprogram: podpogramy jsou základní typem lokálních oborů viditelnosti (ve
všech moderních jazycích)
blok: podpora oborů viditelnosti v rozsahu bloků je podporována jen částí jazyků
(některé dokonce bloky ani nepodporují)
cyklus: cykly (tvořené podmínkou a tělem) tvoří oblast viditelnosti jen u někte-
rých jazyků (typicky např. v C++)
konstrukce if: podpora procedurálních konstrukcí if (viditelnost v obou vět-
vích) je zcela okrajová (z běžně používaných jazyků je to jen C++)
I když je základní princip (hierarchických) oborů viditelnosti sdílen téměř všemi
moderními programovacími jazyky, v praxi existují malé, ale nepříjemné v rozdíly
v návrhu i v detailech.
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výraz: proměnná je omezena na jediný výraz resp. dokonce podvýraz (příkladem
jsou např. komprehenze v Pythonu)

Příklad (C#)

Model oborů viditelnosti v jazyce C# je relativně jednoduchý.
Globální obor viditelnosti tvoří všechny veřejné třídy/rozhraní z odkazovaných
sestavení (assembly).Méně často je využíván obor viditelnosti na úrovni sestavení
(tvoří jej třídy/rozhraní se specifikací internal).
Na lokální úrovni jsou podporovány oblasti v rozsahu třídy (pro datové členy
a metody, včetně statických), metody (parametry, lokální proměnné na úrovni
bloku metodym skryté this), bloky (lokální proměnné) a pro některé řídící kon-
strukce (for, switch). Lokální obory viditelnosti jsou vizualizovány v následující
ukázce.
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1 using System;
2

3 class CountdownTimer { C1
4 private int time;
5 private int startTime;
6

7 public CountdownTimer (int time) { M1
8 this.time = time;
9 startTime = time;
10 }
11

12 public void Tick() { M2
13 time--;
14 if(time == 0)
15 { B1
16 int etm = startTime;
17 throw new Exception(
18 string.Format("{0} ticks elapsed", etm));
19 }
20 }
21 }
22

23 class MainClass { C2
24 public static void Main() { M3
25 CountdownTimer timer = new CountdownTimer(3);
26

27 for(int i=0; i<3; i++) F
28 { B2
29 timer.Tick();
30 }
31 }
32 }

Všimněte si, že v oblasti M1 zastiňuje parametr time stejnojmenný datový člen z
oblasti C1 (ten je však nadále přístupný skrze odkaz this). V jazyce C# je to nej-
běžnější způsob zastínění (zastínění pomocí blokových oblastí neexistuje, neboť
v bloku nelze definovat proměnnou se jménem, které by vedlo k zastínění).
Řídící proměnná for-cyklu (zde i) je v C# součástí oblasti tvořené hlavičkou a
tělem (označení F ), nikoliv oblasti omezené na blok tvořící tělo (označeno B2
).
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using System;

class CountdownTimer {                                          //@C1:19
	private int time;
	private int startTime; 
	
	public CountdownTimer (int time) {                      //@M1:4
		this.time = time;
		startTime = time;
	}
	
	public void Tick() {                                    //@M2:9
		time--;
		if(time == 0) 
		{                                               //@B1:5
			int etm = startTime; 
			throw new Exception(
			  string.Format("{0} ticks elapsed", etm)); 
		}
	} 
}

class MainClass {                                               //@C2:10
	public static void Main() {                             //@M3:8
		CountdownTimer timer = new CountdownTimer(3);
		
		for(int i=0; i<3; i++)                          //@F:4
		{                                           //@B2:3
			timer.Tick();
		}
	} 
}




podprogram (subroutine)

Podprogram je syntakticky i sémanticky oddělená část programu (= posloupnosti
instrukcí), která při každém volání (= předání řízení) vytváří nový kontext (vazbu
proměnných/symbolů) a která po svém provedení vrací řízení volajícímu kódu
(kontext při tom zaniká). Každé volání může být parametrizováno uvedením ji-
ných vstupních hodnot (parametrů či argumentů).
Podprogramy jsou dnes jedním z nejtypičtějších rysů programovacích jazyků. Je-
jich koncept však vznikal relativně pomalu, neboť nemají přímý vzor v lidském
myšlení. Už dříve sice existovali podobné koncepty (podúkoly, opakovaně použi-
telné parametrizovatelné postupy při výpočtech a řízení), avšak využívaly pouze
princip opakovatelnost a parametrizovatelnosti (podprogramy jsou de facto malé
programy tj. realizace určitých algoritmů). Počítačové podprogramy navíc vy-
užívají vlastní oddělené prostředí (v nejstriktnější podobě komunikují s okolím
jen přes své parametry resp. návratové hodnoty) s návratem do (nezměněného)
původního stavu a teoreticky podporují neomezený počet vzájemně vnořených
volání (podprogram může volat další podprogramy, včetně sama sebe = rekurze).
Hlavní výhody podprogramů:

• snížení závislosti mezi různými částmi kódu (kód pracuje jen v lokálním
kontextu)

• odstranění duplicit v kódu (proceduru lze volat vícenásobně)
• hierarchizace kódu (členěné podle úrovně abstrakce)

klasifikace podprogramů

Podprogramy, které nevrací žádnou hodnotu jsou označovány jako procedury.
Jedinou možností komunikace s okolím jsou proto tzv. vedlejší efekty (side ef-
fects), což je typicky změna stavu objektu, který byl předán jako parametr nebo
interakce s prostředky operačního systému (nejčastěji vstup/výstup).
Funkce (ve svémužším významu) naopak vrací jako výsledek své činnosti (jednu)
návratovou hodnotu a neprovádí žádné vedlejší efekty. Funkce-podprogramy jsou
zobecněním matematických funkcí.
Běžně se vyskytují smíšené příklady tj. podprogramy, které zároveň vrací hod-
notu a provádějí vedlejší efekty. Tyto podprogramy jsou typické především v pro-
cedurálních OOP jazycích (metoda mění stav svého objektu adresáta a následně
vrací buď signalizaci provedení nebo objekt adresáta).
V praxi jsou termíny podprogram, procedura a funkce vzájemně zaměňované a
závisí pouze na úzu dané platformy. Ve Scheme se běžně používá termín pod-
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programy (i když jsou to většinou funkce v užším významu), naopak v jazycích
vzešlých z jazyka C se využívá termín funkce pro všechny podprogramy (i když
nic nevrací). Stejné názvosloví se používá i v Pythonu, kde je však alespoň for-
málně opodstatněné, neboť i procedury vrací hodnotu None.

proměnná (variable)

Termín proměnná se používá ve dvou základních (úzce propojených) významech:
• proměnná je pojmenovaná paměťová oblast, do níž lze ukládat jednoduché i
složené hodnoty. Typ uložené hodnoty je v tomto případě striktně stanoven
(jinak by nebylo lze určit velikost alokované paměti)

• proměnná je pojmenovaná hodnota (přesněji odkaz na hodnotu), tj. hod-
nota opatřená (dočasně) jmenovkou

V obou případech je nutné striktně odlišovat proměnnou (schránku, jmenovku)
od hodnoty, která je v ní uložena (resp. je z ní odkazována).
První význam proměnné (pojmenované paměťové místo) odpovídá například domu
s fixní adresou (= názvem), který je během své existence obýván různými lidmi (=
objekty). Lidé musí navíc v dlouhodobé perspektivě obývat nějaký dům (podobně
mohou hodnoty dlouhodobě přežít, jen tehdy jsou-li v proměnné). Analogie však není
zcela dokonalá, neboť při zániku proměnné zaniká i hodnota v ní uložená. Druhý
význam lze částečně ilustrovat pomocí modelu pojmenování polodivokých venkov-
ských koček. Kočka může mít více jmen (v každé rodině, která ji alespoň částečně
živí). Kočka není existenčně závislá na svém pojmenování, avšak v okamžiku, kdy
nemá žádné jméno přestává být de facto domácí kočkou.
Proměnné mají omezenou životnost, která je dána mechanismem kontextů (pro-
měnné existují jen v rámci určitého kontextu). V některých jazycích musí být
proměnná definována tj. je explicitně je určeno jméno proměnné a její iniciální
hodnota (resp. typ v případě jazyků s explicitní statickou typovou kontrolou).
V jiných jazycích (především skriptovacích) proměnná vzniká přiřazením první
hodnoty.
Nejstarší jazyky (Fortran, Pascal, C) chápali proměnnou důsledně jako pojmeno-
vanou paměťovou oblast. Hodnota je v tomto případě těsněji vázána se svou pro-
měnnou (např. zaniká spolu s proměnnou). Typická je proto i hodnotová séman-
tika při přiřazení (hodnota přepíše původní hodnotu, která tím zaniká) i hodno-
tové porovnání (hodnoty jsou shodné, pokud jsou bitově identické nebo existuje
mezi nimi existuje implicitní konverze).
Ve většině skriptovacích jazyků (včetně např. Lispu) je využíván interní odkaz,
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který vede k odkazové sémantice při přiřazení (přiřazení je přesměrování, nic se
nekopíruje a nic přímo nezaniká) i v menší míře i při porovnání (hodnoty jsou
shodné pokud jsou identické, tj. je to jediný objekt odkazovaný z více proměn-
ných). Původní hodnotovou sémantiku však lze navenek emulovat používáním
neměnných hodnot (neměnné jsou odkazované hodnoty nikoliv proměnné!). Vět-
šina jazyků tohoto typu připouští i prázdné odkazy (null reference), tj. situaci kdy
proměnná neodkazuje žádnou hodnotu. Tento přístup je kontroverzní, neboť po-
rušuje pravidlo, že proměnná je platná v celém oboru své viditelnosti. Moderní
jazyky proto zavádí konstrukce, které prázdné odkazy zcela eliminují (viz např.
Julia) nebo je dovolují využívat jen v bezpečném kontextu (Ceylon).
Některé jazyky zaujímají prostřední cestu, kdy podporují obě sémantiky proměn-
ných. Například v případě Javy jsou striktně odděleny hodnotové elementární
typy (instance jsou ukládany do proměnných) a objektové třídy (instance jsou
odkazovány). Podobný i když o něco flexibilnější systém využívá i jazyk C#.
V čistě funkcionálních jazycích je vazba mezi identifikátorem a hodnotou ne-
měnná tj. až do zániku kontextu nemůže být identifikátor použit pro jinou hod-
notu či uvolněn (lze jej však zastínit). Z tohoto důvodu je vhodnější využít obecný
termín vazba (binding, symbolu či identifikátoru na hodnotu). Tento termín je (v
menší míře používán) i u jazyků využívající důsledně odkazy na hodnoty.
Mezi proměnné patří i další speciální typy objektů, jako jsou parametry funkcí
nebo datové členy resp. atributy OOP objektů. Některé rysy proměnných mají i
položky kolekcí (nenesou přímo jméno, ale obsahují či odkazují objekty) či uka-
zatele resp. reference (odkazují objekty).

typ, datový (data type)

Hodnoty, se kterými může překladač či běhová podpora jazyka pracovat stejným
způsobem, lze označit za instance určitého datového typu. Datový typ určuje re-
alizaci hodnoty v paměti i množinu operací, které lze na na hodnoty aplikovat (ať
už jsou to interní operace, či procedury definované uživatelem).
Na rozdíl od OOP tříd, není nalezení praktické analogie datových typů snadné. Da-
tové typy jsou svou podstatou součástí interní mašinérie konkrétních programova-
cích jazyků, podobně jako slovní druhy v lidských řečích. Při vytváření promluv
člověk intuitivně využívá tuto interní klasifikaci slov, tak že na určité pozici vyu-
žívá jen slovních druhů, které mohou vyjádřit danou větnou funkci, např. provedení
určité akce slovesem a původce této akce podstatným jménem (lidský jazyk je však
z tohoto ohledu mnohem flexibilnější než jazyky programovací).
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Typový systém různých programovacích jazyků se může výrazně lišit, ale ve vět-
šině z nich lze nalézt tři základní kategorie datových typů:

1. primitivní typy: representují čísla resp. objekty zobrazitelná na čísla (znaky,
logické hodnoty)

2. kolekce hodnot: spojují hodnoty ostatních typů do jediné hodnoty, při-
čemž dílčí hodnoty jsou nadále přístupné pomocí interního identifikátoru
(indexu, jména, apod.) nebo procedury (viz např. car, cdr ).

3. podprogramy: v jazycích, v nichž jsou podprogramy (funkce) plnohod-
notnými objekty

V jednoduchých typových systémech, které jsou primárně založeny na interní
representaci platí, že

• hodnota náleží jedinému datovému typu
• typ je identifikován (alespoň jedním) identifikátorem (tj. lze zapsat typ každé
hodnoty)

Obě podmínky však již v moderních typových systémech neplatí. Odkazová re-
presentace proměnných umožňuje vytvářet i abstraktnější druhy datových typů,
které již nezávisí na datové representaci (použití odkazů stírá rozdíly mezi repre-
sentací různých hodnot):

1. podtypy: lze vytvářet (specializované) podtypy jednotlivých typů. Podtyp
má obecně menší počet přípustných instancí. Hodnoty podtypu jsou auto-
maticky instancemi nadtypu (příklad realizace: OOP dědičnost)

2. sjednocení typů: některé typy mohou sdílet číst operací. Lze tak vytvářet
sjednocené typy, jejímiž instancemi mohou být hodnoty libovolného typu
z omezeného seznamu typů (klasická representace: třídy implementující
společné OOP rozhraní). Sjednocený typ je zároveň nadtypem původních
typů.

3. průnik typů: typ vzniklý průnikem (abstraktních) typů připouští hodnoty,
které patří zároveň do všech původních typů (tj.patří do typu, který je pod-
typem všech původních typů).

Typy vytvořené těmito mechanismy mohou být použity ad hoc (tj. například pro
typování jediné proměnné) a proto některé jazyky podporují i anonymní typy
(tj. typy nemusí být resp. mnohdy ani nemohou být opatřeny identifikátorem).
Někdy jsou podporovány i jednoduché složené anonymní typy (typicky v Ja-
vascriptu, okrajově např. i v C#).
Ve většině typových systému s překrývajícími se typy, lze každé hodnotě přidě-
lit právě jeden základní (kanonický) typ (i když nemusí být identifikovatelný

21



jménem). V případě podtypů je to nejčastěji nejspecifičtější z hierarchie typů, v
případě sjednocení jeden z původních typů.
V OOP jazycích je je každá třída zároveň i datovým typem (třída definuje vnitřní
representaci i množinu přípustných operací). V některých OOP jazycích platí i
(mírně modifikované) opačné tvrzení: každý kanonický datový typ je třídou (tří-
dou tak nemusí být například OOP sdílená rozhraní). To však často platí jen na
implementační úrovni. Například číselné typy int a long v jsou v C# třídami, avšak
z hlediska objektového návrhu se liší jen detaily vnitřní representace (stále zde
převládá prvotní interní úhel pohledu).

Příklad: Python se dodatečným statickým typováním Mypy

Python je jazyk s dynamickým typováním, tj. jeho typový systém nevyžaduje
explicitní specifikaci abstraktnějších typů (i když je de facto podporuje). V případě
Pythonu však lze využívat rozšíření MyPy, které podporuje relativně rozsáhlý
a moderní typový systém zajišťující kontrolu typů již při překladu (rozšíření je
nepovinné a případné typové chyby se realizují jako pouhá varování).

1 from typing import AnyStr, Union
2

3 def isPlusCommutative(x: Union[AnyStr,float, int],
4 y: Union[AnyStr,float, int]) -> bool:
5 return x + y == y + x
6 # static type warning (+ is defined only for homogen. operands)
7

8 print( isPlusCommutative(2, 3) ) # OK (→true)
9 print( isPlusCommutative("x", "x") ) # OK (→true)
10 print( isPlusCommutative("Frodo", "Sam") ) # OK (→false)
11 print( isPlusCommutative("Odpoved", 42) ) # OK (runtime exception)

Typový systém Mypy podporuje konstrukce známé i z jiných jazyků (generické
typy, podtypy, apod.), navíc však podporuje i méně známé konstrukce jako je ad
hoc sjednocení typů.
Funkce testující komutativitu operace + (plus) tak může volněji definovat typ
svých parametrů (parametrem může být řetězec nebo celé číslo nebo číslo typu
float). Řešení s využitím sjednoceného typu není, bohužel, zcela dokonalé. Para-
metry x a y mohou být různého typu (např. string a int). V tomto případě není
operace sčítání definována (je definována jen pro objekty stejného typu). To od-
halí již statická kontrola typů a vede to k běhové chybě (na řádku 5), lepší řešení
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from typing import AnyStr, Union

def isPlusCommutative(x: Union[AnyStr,float, int],
                      y: Union[AnyStr,float, int]) -> bool:  
	return x + y == y + x   #@.W
	#  static type warning (+ is defined only for homogen. operands)
	
print( isPlusCommutative(2, 3) ) # OK (→true)
print( isPlusCommutative("x", "x") )  # OK (→true)
print( isPlusCommutative("Frodo", "Sam") ) # OK (→false)
print( isPlusCommutative("Odpoved", 42) ) # OK (runtime exception)




nicméně neexistuje. Při volání se smíšenými (avšak přípustnými) není hlášeno
typové varování, program však samozřejmě skončí s běhovou chybou.

Klasifikace typových systémů

Současné typové systémy lze rozdělit podle několika kritérii. Základní rozdělení
vychází z okamžiku dostupnosti typových informací.
statické typové systémy: typy všech hodnot generovaných kódem jsou známy
již v době překladu. Předpokladem je přidělení konzistentních datových typů
všem proměnným (včetně parametrů, datových členů) a návratovým hodnotám
funkcí. To se děje explicitním určením typů v rámci definic resp. odvozením pří-
slušných typů s využitím elementárních typových informací (typy literálů, kon-
struktorů apod.). Překladač je schopen odhalit případné nekonzistence již v době
překladu. Typické jazyky: Fortran, Pascal, C , Java, C#, Haskell.
Statické typové systémy jsou bezpečnější (chyba je odhalena ještě před spuštěním
programu), často si však vynucují zbytečně komplikovaný kód (explicitní uvá-
dění mnohdy velmi komplikovaných typů, resp. duplicitní kód pro různé typy).
Tyto nevýhody jsou v současnosti zmírňovány pomocí automatického odvozo-
vání typů resp. použitím různých typů polymorfismu. Dynamické typové sys-
témy jsou obecně pružnější, odhalování typových typ však vyžaduje důkladný
unit testing. Současný vývoj umožňuje smíšené systémy: tj např. statický systém
s podporou dynamického subsystému (některé proměnné nemusí být typovány
(např. C# a pseudotyp dynamic) resp. dynamický systém s možností (nepovinné)
statické typové kontroly (například nástroj mypy pro Python).
Druhá základní klasifikace zohledňuje reakci typového systému na neshodu v
typu (jiný než očekávaný typ).
dynamické typové systémy: typ hodnot je znám až za běhu. Proměnné a pod-
programy tak ve většině případů nenesou žádnou typovou informaci (proměnná
může potenciálně obsahovat hodnotu libovolného typu). Pokud jsou proměnné
typovány, pak je kontrola typů prováděna až za běhu. Většinou se však používá
tzv. duck typing tj. typ proměnné se navenek projevuje jen nepřímo volbou
operací (metod), podle pravidla — to co kejhá jako kachna a plave jako kachna
je kachna (i když to explicitně nespecifikujeme). Typické jazyky: Lisp, Python,
Javascript, PHP.
striktní (silně) typový systém — jakákoliv neshoda typů vede k typové chybě
(při překladu či za běhu)
shovívavý (slabě) typový systém — překladač či běhová podpora se snaží ty-
pové chybě zabránit automatickým přetypováním (tj. vytvořením nové ekviva-
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lentní hodnoty jiného typu).
Reálné typové systémy nemohou být absolutně shovívavé, neboťmezi hodnotami
různých typů nemusí existovat rozumné přetypování (naopak je to spíš výjimka).
Jako slabě typované se tak označují systémy, které provádějí nejednoznačná či
potenciálně nebezpečná přetypování typu číslo ↔ řetězec (Javascript) resp. číslo
↔ ukazatel (C). Absolutně striktní systémy jsou možné avšak řídké (např. F#).
Omezené přetypování typu int → double nebo (v menší míře např. seznam →
bool) mohou výrazně zjednodušit zápis programů (jazyk se i v tomto případě
běžně označuje jako silně typovaný).
Poslední běžně uváděná klasifikační dimenze vychází z pojetí shodnosti typů:
nominální typový systém: typ je jednoznačně určen identifikátorem (tj. dva
různě pojmenované typy se liší i když mají stejnou vnitřní strukturu). V případě
anonymních platí, že se navzájem liší každá jednotlivá instance. Tento typ dnes
výrazně převládá, neboť je kompatibilní s abstraktnějším chápáním typů (pod-
typy, apod.). Nehoda identifikátorů se netýká tzv. aliasů (přezívek), což jsou jen
alternativní jména stejného typu (např. typy s implicitní a explicitní kvalifikací
jmenným prostorem).
strukturální typový systém: typy jsou shodné pokud se shoduje jejich struk-
tura. Flexibilnější přístup, který však často vede k falešnému ztotožnění typů
(např. 2D kartézské souřadnice mohou mít stejnou representaci jako interval).
Strukturální typování je omezeno jen na některé spíše exotické jazyka a okrajové
mechanismy jazyků hlavního proudu (např. u typových parametrů C++ šablon).
Běžně je však používána v SQL (i když nikoliv důsledně).

1 CREATE TYPE point2D AS (x float, y float);
2

3 CREATE OR REPLACE FUNCTION distance(p point2D, q point2D)
4 RETURNS float AS
5 $$
6 SELECT sqrt((p.x-q.x)^2 + (p.y-q.y)^2);
7 $$ LANGUAGE sql;
8

9 SELECT distance(ROW(2,5), ROW(3,4));

Uložená procedura očekává dvě hodnoty (uživatelsky definovaného) typu point2D
(řádek 3). Při volání (řádek 9) však lze uvést libovolnou hodnotu složenou ze dvou
čísel včetně např. řádku tabulky (zde je to anonymní řádek složený ze dvou celých
čísel, SQL je navíc i typově shovívavé).
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CREATE TYPE point2D AS (x float, y float);

CREATE OR REPLACE FUNCTION distance(p point2D, q point2D)  --@.D
  RETURNS float AS
$$
    SELECT sqrt((p.x-q.x)^2 + (p.y-q.y)^2);
$$ LANGUAGE sql;

SELECT distance(ROW(2,5), ROW(3,4)); --@.C




uzávěr (closure)

Termínem uzávěr se označuje lokální kontext volání podprogramu, který přežívá
díky tomu, že tvoří nadřazený kontext podprogramů definovaných v rámci tohoto
volání (a z tohoto volání vrácených). Uzávěry mohou vznikat jen v jazycích, které
podporují lexikální vazbu kontextu a zároveň podporují definice podprogramů
uvnitř těl jiných podprogramů (funkcí).
Vytváření uzávěrů je přirozeným důsledkem lexikální vazby kontextů (nadřaze-
ným kontextem každého volání funkce je kontext platný v době její definice) má
však dva zajímavé důsledky:

1. lokální kontext volání nezaniká automaticky s ukončením volání. Pokud je
nadřazeným (rodným) kontextem nově vytvořeného podprogramu, která
dané volání přežije, pak musí existovat, dokud existuje odkaz na přeživší
podprogram (bez ohledu na to, zda bude tento nový podprogram volán či
nikoliv).

2. kontext je přístupný pouze z kontextů jednotlivých volání nově vytvoře-
ného podprogramu a je těmito voláními sdílen (může být sdílen i mezi vo-
láními více podprogramů, ty však musí být vytvořeny ve společném nad-
řazeném kontextu)

Uzávěry se podobají vzpomínkám sirotků na zemřelé rodiče. I lidé se narodí v určitém
kontextu (rodině), v němž v podstatě žijí celý svůj život (a to i tehdy, kdy už nejsou
jejich rodiče mezi živými). Je možno říci, že rodiče žijí v jejich vzpomínkách. Ve sku-
tečnosti jsou však vzpomínky (bohužel) jen slabým odleskem uzávěrů. Rodičovský
kontext tvořený všemi jeho vazbami (tj. proměnnými a objekty v nich umístěnými
či odkazovanými) existuje v uzávěru ve své původní podobě (nikoliv jen nedokonalé
kopii). Pokud by vzpomínky byly skutečnými uzávěry, pak by nikdo neumíral, či by
alespoň nebyl nikdy zapomenut (vznikl by řetězec vzpomínek od dětí, přes rodiče,
prarodiče k nejstarším předkům).
Pojem uzávěr primárně označuje kontext, který je dostupný jen z těla podpro-
gramu (resp. podprogramů) vytvořených v tomto kontextu. Metonymicky se však
přenáší na příbuzné entity: na jednotlivé proměnné v uzávěru (uzávěr x), na
funkci vlastnící uzávěr (zavoláme uzávěr), resp. na jakoukoliv funkci (neboť jaká-
koliv funkce s lexikální vazbou kontextů odkazuje kontext v místě svého vzniku).
Uzávěry se původně jevily jako zajímavé ale nepříliš užitečné důsledky důsledné
podpory lexikální vazby. Brzy se však začaly uplatňovat v mnoha konstrukcích a
dnes tvoří klíčovou součást mnoha programovacích jazyků. Mezi hlavní způsoby
využití patří:

25



vázání parametrů

V některých situacích je nutné snížit aritu podprogramu navázáním přebyteč-
ných parametrů na fixní hodnoty. Příkladem je využití binární funkce na místě
mapovací funkce (tj. unární funkce volané nad posloupností hodnot). Na místě
mapovací funkce nelze například využít operaci násobení (ta je binární), lze však
využít nově odvozenou funkci, která přebírá jen první parametr a místo druhého
využívá konstantní hodnotu (pokud je touto konstantou číslo dva, pak odvozená
funkce realizuje zdvojnásobení). Novou funkci lze vytvořit pomocí tzv. tovární
funkce, která přijímá dva parametry — původní binární funkci (v našem případě
operaci násobení) a hodnotu, která zafixuje původní druhý operand (tj. číslo 2 v
našem příkladě) Tovární funkce vrací požadovanou unární funkci, která je defi-
nována v těle tovární funkce (tj. je nově definována při každém volání tovární
funkce). Nová funkce volá původní binární funkci s dvěma parametry — prvním
je její vlastní parametr, druhý je získán z kontextu rodičovské (tovární) funkce
(je jím druhý parametr tovární funkce tj. fixní hodnota).
Po každém volání tovární funkce vznikne nová specializovaná unární funkce,
která využívá kontext tohoto volání a to i po jeho ukončení (je to tedy typický
uzávěr). Z uzávěru přebírá dvě hodnoty — binární funkci na níž deleguje výpočet
a fixní (náhradní) hodnotu jejího druhého parametru (tyto hodnoty byly původně
parametrem již ukončeného volání). Nadřazený kontext není měněn (tento me-
chanismus lze tedy využít i v čistě funkcionálních jazycích).

Příklad (C#):

Metoda string.Replace má dva parametry (nepočítaje adresáta metody). Prvním
parametrem je nahrazovaný (pod)řetězec, druhým jeho náhrada (opět řetězec).
Zápisem s.Replace vytvoříme delegáta (de facto funkci), který nahrazuje části (fix-
ního) řetězce s a očekává opět dva parametry (nahrazovaný a náhrada). Vázání
adresáta (tj. vytvoření delegáta/funkce s pevně definovaným adresátem) podpo-
ruje C# přímo (ukazatel na objekt this je součástí každého delegáta, jenž odkazuje
na instanční metody). Uzávěry však umožňují vázat i další (běžné parametry).
V našem případě si můžeme vytvořit funkci Bind1st, která váže první parametr
funkcí typu (string,string)→string (pomocí generických typů lze vytvořit i poly-
morfní verzi fungující se všemi delegáty s dvěma parametry).

6 public static Func<string,string>
7 Bind1st(Func<string, string, string> function, string par1)
8 {
9 return par2 => function(par1, par2);

26


using System;
using System.Linq;

static class Program {
	
    public static Func<string,string> //<>binddef 
        Bind1st(Func<string, string, string> function, string par1) 
    {
		return par2 => function(par1, par2); 									 
	} 
	
	public static Func<int> NewGenerator(int seed)  { //<>gendef
		return () =>  // returned function  
		{
			seed = (int)((1103515245*seed + 12345) % 2147483648);
			return state;
		};
	}
		

	public static void Main()  {
		var nameReplacer =  //<bind
		     Bind1st("Hello name".Replace, "name"); 
		Console.WriteLine(nameReplacer("world"));
		Console.WriteLine(nameReplacer("Q")); //>bind
		
		var gen = NewGenerator(100); //<>gen
		foreach(var i in Enumerable.Range(1,10))
		    Console.WriteLine( gen() );
		    
	}

}







10 }

Funkce přejímá dva parametry, původního delegáta (typu Func<string,string,string>
tj. funkce přejímající dva řetězce a vracející nový řetězec) a fixní hodnotu prv-
ního parametru. Vrací novou funkci s jedním parametrem (typu string) vrace-
jící řetězec (typ Func<string,string>). Vytvoření nové funkce je snadné. Stačí vy-
užít definice anonymní funkce. Anonymní funkce má jen jeden parametr. V těle
(function(par1, par2)) však odkazuje tři proměnné:
function součást nadřazeného kontextu, kterým je v tomto případě lokální kon-

text funkce Bind1st vzniklý v okamžiku jejího konkrétního volání (při
každém jejím volání vznikne jiný kontext). Tento kontext se po ukon-
čení volání Bind1st stane uzávěrem.

par1 také volná proměnná (tj. není vázána přímo v kontextu volání nově
vzniklé anonymní funkce). I ona je součástí stejného nadřazeného
kontextu resp. uzávěru (je to parametr funkce Bind1st nikoliv nově
vzniklé anonymní funkce).

par2 parametr nově vzniklé funkce (existuje v lokálním kontextu jejího vo-
lání). Není tedy součástí uzávěru.

Využití nově vzniklé funkce s uzávěrem ukazuje následující kód. Funkce si pa-
matuje, co má dělat (nahrazovat v konkrétním řetězci) včetně prvního parametru
(co má nahradit). Stačí jí dodat jen jediný parametr (čím to má nahradit).

22 var nameReplacer =
23 Bind1st("Hello name".Replace, "name");
24 Console.WriteLine(nameReplacer("world"));
25 Console.WriteLine(nameReplacer("Q"));

sdílení stavu mezi jednotlivými voláními

Při každém volání funkce se vytváří nový lokální kontext tj. sdílení stavu mezi
jednotlivými voláními je problematické. Standardní řešení — vracení stavu a jeho
následné předávání do následného volání v podobě (dodatečného) parametru je
nepohodlné (především vracení vyžaduje návrat dvou hodnot). V případě impera-
tivního jazyka lze uzávěr využít pro uchování mezistavů (prvotní stav je nastaven
v tovární funkci, následně může být měněn v rámci každého volání podprogramu
s daným uzávěrem).
Klasickým příkladem je funkce generující pseudonáhodného hodnoty (každé vo-
lání vrací novou pseudonáhodnou hodnotu). Tato funkce si potřebuje uchovávat
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using System;
using System.Linq;

static class Program {
	
    public static Func<string,string> //<>binddef 
        Bind1st(Func<string, string, string> function, string par1) 
    {
		return par2 => function(par1, par2); 									 
	} 
	
	public static Func<int> NewGenerator(int seed)  { //<>gendef
		return () =>  // returned function  
		{
			seed = (int)((1103515245*seed + 12345) % 2147483648);
			return state;
		};
	}
		

	public static void Main()  {
		var nameReplacer =  //<bind
		     Bind1st("Hello name".Replace, "name"); 
		Console.WriteLine(nameReplacer("world"));
		Console.WriteLine(nameReplacer("Q")); //>bind
		
		var gen = NewGenerator(100); //<>gen
		foreach(var i in Enumerable.Range(1,10))
		    Console.WriteLine( gen() );
		    
	}

}







interní stavy generátoru náhodných čísel. Jedním z řešení je využití uzávěru (a
tudíž i tovární funkce, v jejímž těle je vytvořena generující funkce pro zvolený
počáteční stav).

Příklad C#:

Klasickým příkladem sdílení stavu mezi voláními je funkce generující náhodná
čísla. Běžně se definuje pomocí OOP tříd (včetně možnosti využití funkcionálních
objektů), lze ji však definovat i pomocí uzávěrů.

12 public static Func<int> NewGenerator(int seed) {
13 return () => // returned function
14 {
15 seed = (int)((1103515245*seed + 12345) % 2147483648);
16 return state;
17 };
18 }

Uzávěr v tomto případě obsahuje jedinou proměnnou seed (původně je to para-
metr funkce NewGenerator )..

zapouzdření přístupu ke sdílené hodnotě (objektu)

Objektově orientované objekty v imperativních jazycích jsou založeny na pro-
pojení složených (strukturovaných) datových typů s funkcemi a procedurami
(= metodami), které mají jako jediné přístup k datům složené hodnoty (jenž je
dostupný přes odkaz this/self). Existuje však i opačný přístup bližší funkcionál-
nímu světu. Více funkcí může sdílet společný uzávěr (tj. kontext volání rodičov-
ské funkce, v rámci něhož spolupracující funkce vznikly). Uzávěr automaticky
zajišťuje zapouzdření dat (po dokončení tovární funkce mají k němu přístup jen
funkce vzniklé ve společném kontextu). Tovární funkce má v tomto případě cha-
rakter konstruktoru.
Jedním ze zřejmých důsledků tohoto přístupu přístupu je skutečnost, že funkce/me-
tody vracené konstruktorem musí být uloženy v nějakém kontejneru a to po ce-
lou dobu života objektu, který representují (nikoliv tedy jen pro účely vracení). V
opačném případě by totiž nebylo zřejmé, které instance těchto funkcí pracují nad
společným objektem (použití uzávěru je navenek neviditelné a funkce nad růz-
nými objekty by se museli odlišovat identifikátorem, což je samozřejmě značně
nepraktické). Nejpraktičtějšími kontejnery pro tento účel jsou kontejnery, jejichž
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using System;
using System.Linq;

static class Program {
	
    public static Func<string,string> //<>binddef 
        Bind1st(Func<string, string, string> function, string par1) 
    {
		return par2 => function(par1, par2); 									 
	} 
	
	public static Func<int> NewGenerator(int seed)  { //<>gendef
		return () =>  // returned function  
		{
			seed = (int)((1103515245*seed + 12345) % 2147483648);
			return state;
		};
	}
		

	public static void Main()  {
		var nameReplacer =  //<bind
		     Bind1st("Hello name".Replace, "name"); 
		Console.WriteLine(nameReplacer("world"));
		Console.WriteLine(nameReplacer("Q")); //>bind
		
		var gen = NewGenerator(100); //<>gen
		foreach(var i in Enumerable.Range(1,10))
		    Console.WriteLine( gen() );
		    
	}

}







položky mohou být indexovány symboly (identifikátory) jako jsou pojmenované
n-tice, slovníky (s klíči typu symbol) a v menší míře i pole (indexované symbo-
lickými konstantami).
Praktické uplatnění nachází tento přístup v jazyce Javascript, v němž se sice ob-
jekty primárně vytvářely výhradně pomocí kontejnerů slovníkového typu (s ná-
zvem object), avšak bez podpory jakéhokoliv zapouzdření a podpory jmenných
prostorů či modulů. Proto se dnes dává přednost spolupráci těchto kontejnerů s
uzávěry a to jak na úrovni objektů (uzávěr obsahuje primárně datové objekty) tak
modulů (uzávěr obsahuje primárně funkce).

Příklad (Javascript):

Typický idiom vytváří modul pomocí (generující) funkce M , která vrací objekt-
modul, jehož atributy jsou nové funkce, které sdílejí společný uzávěr (původně
lokální kontext generující funkce). Tyto funkce vytvářejí veřejné rozhranímodulu
a jsou dostupné pouze prostřednictvím tečkové kvalifikace nad objektemmodulu
(jsou tedy bezpečně odděleny od ostatních funkcí proměnných v jiných modu-
lech). Objekt modulu je de facto singleton (je vytvářen v daném programu jen
jednou), proto je použit idiom Immediately-invoked function expression (zkratka
IFFE). Generující funkce je anonymní a je hned po svém vytvoření zavolána (viz
typické zakončení na řádku 22 s uzavřením definice funkce (závorka „}“), a skupi-
nového výrazu s definicí (závorka „)“) následovaný dvojicí závorek „()“ tj. voláním
funkce. Generující funkce je tak ihned zapomenuta, důležitý je jen výsledek vo-
lání tj. objekt representující modul (nová instance modulu už nemůže vzniknout).

2 var mymodule = (function() { // module by IIFE M
3

4 function Counter (maxvalue) { //class as closure generator C
5 var value = 0; //variable in closure
6

7 function belowMax() { // private (hidden) method
8 return value < maxvalue;
9 }
10

11 return { //public interface (methods)
12 "clear" : function() {value = 0;},
13 "inc" : function() {
14 if (belowMax())
15 value++;
16 },
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//<module
var mymodule = (function() { // module by IIFE  @M

   function Counter (maxvalue) { //class as closure generator  @C
	var value = 0;  //variable in closure
	
	function belowMax() { // private (hidden) method
		return value < maxvalue;
	}
	
	return { //public interface (methods)
		"clear" : function() {value = 0;},
		"inc" : function() {
			if (belowMax())
			   value++;
		},
		"getValue" : function() {return value;}
	}
}

  return {"Counter" : Counter}; // export functions by object
})(); //typical end of IIFE  @.end
//>module

var counter = mymodule.Counter(2); //<>usage
counter.inc();
counter.inc();
counter.inc();
print( counter.getValue() );
var counter = new mymodule.Counter(3); //also with 'redundant' new @.new




17 "getValue" : function() {return value;}
18 }
19 }
20

21 return {"Counter" : Counter}; // export functions by object
22 })(); //typical end of IIFE

Náš modul exportuje jedinou funkci (interní jméno Counter, externě dostupná
jako stejnojmenný atribut metodu). Tato funkce (viz C ) opět generuje uzávěr,
tentokrát za účelem vytvoření objektu s vnitřním datovým členem (nahrazuje tak
zároveň definici třídy, tak definici konstruktoru). Uzávěr obsahuje datový člen a
pomocnou metodu (obě entity jsou viditelné jen ve funkcích sdílejících daný uzá-
věr). Veřejné rozhraní (soubor metod) je vráceno v podobě objektu, jehož atributy
jsou funkce-objekty nad společným uzávěrem. Na rozdíl od modulu se však před-
pokládá vytvoření více instancí dané třídy. Každým voláním generující funkce
získáme nový uzávěr a tím i nový objekt (se stejnými metodami, které nicméně
pracují nad jiným uzávěrem).
Definice modulu a vnořené třídy je relativně komplikovaná (i když šablonovitá,
kostra může být generována vývojovým prostředím, navíc v novém Javscriptu
pro ni existuje syntaktické pozlátko). Použití nové třídy je nicméně snadné (a
podobné ostatním OOP jazykům).

25 var counter = mymodule.Counter(2);
26 counter.inc();
27 counter.inc();
28 counter.inc();
29 print( counter.getValue() );
30 var counter = new mymodule.Counter(3); //also with 'redundant' new

Uživatel nemusí ani tušit, že vytvořil dva uzávěry (resp. ani co jsou uzávěry). Na-
víc může využít i zápis pro volání konstruktoru známý z původního mechanismu
tvorby objektů v Javascriptu (řádek 30). Použití je však zcela redundantní, neboť
uzávěrová tvorba objektů nevyužívá přístup pomocí identifikátoru this.

základ komplexnějších mechanismů

Uzávěry jsou často využívány v dalších mechanismech. Jsou například nezbyt-
nou částí haskelských monád a v Pythonu je často využíván pro implementaci
dekorátorů.
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//<module
var mymodule = (function() { // module by IIFE  @M

   function Counter (maxvalue) { //class as closure generator  @C
	var value = 0;  //variable in closure
	
	function belowMax() { // private (hidden) method
		return value < maxvalue;
	}
	
	return { //public interface (methods)
		"clear" : function() {value = 0;},
		"inc" : function() {
			if (belowMax())
			   value++;
		},
		"getValue" : function() {return value;}
	}
}

  return {"Counter" : Counter}; // export functions by object
})(); //typical end of IIFE  @.end
//>module

var counter = mymodule.Counter(2); //<>usage
counter.inc();
counter.inc();
counter.inc();
print( counter.getValue() );
var counter = new mymodule.Counter(3); //also with 'redundant' new @.new




Příklad (Python): Definice a aplikace jednoduchého dekorátoru, který obaluje
funkci kódem, který testuje návratovou hodnotu původní funkce a pokud je None
(obdoba null jiných jazyků) vyhazuje výjimku ValueError. Dekorátor (funkce) je
volán v místě definice původní (dekorované) funkce. Při volání je dekorovaná
funkce předána dekorátoru jako jediný parametr. Dekorátor vrací novou funkci,
která využívá odkaz na původní (dekorovanou) funkci dostupnou prostřednic-
tvím uzávěru. Tato nová funkce posléze nahradí funkci původní.

1 from xml.etree import ElementTree as ET
2

3 def NoneCheck(f):
4 def wrapper(*args): # new (surrogate) function
5 retval = f(*args) C
6 if(retval is None):
7 raise ValueError("Return value is None!")
8 return retval
9 return wrapper # decorator returns new function
10

11 @NoneCheck # as digitValue = NoneCheck(digitValue)
12 def getBody(text):
13 return ET.fromstring(text).find(".//body")
14 # return None if not body element in XML
15

16 body = getBody("<html></html>")
17 # XML do not contains body => exception

Přístup k uzávěru je na řádce s označením C . Uzavřena je proměnná (parametr
generující funkce)
Všimněte si, že nově vytvořená funkce s uzávěrem není anonymní (jmenuje se
wrapper ). Jméno je však lokální uvnitř generující funkce a mimo její tělo je nelze
použít. Je tak sémanticky zcela zbytečné. Python však bohužel podporuje pouze
velmi jednoduché lambda funkce (tělo funkce musí být tvořeno výrazem).
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from xml.etree import ElementTree as ET

def NoneCheck(f):
    def wrapper(*args): # new (surrogate) function
        retval = f(*args) # @C
        if(retval is None):
            raise ValueError("Return value is None!")
        return retval
    return wrapper # decorator returns new function
    
@NoneCheck # as digitValue = NoneCheck(digitValue)
def getBody(text):
    return ET.fromstring(text).find(".//body") 
    # return None if not body element in XML
    
body = getBody("") 
# XML do not contains body => exception

	funkcionÃ¡lnÃ� objekt
	kontext (context)
	korutina (coroutine)
	lambda vÃ½raz
	obor viditelnosti (scope)
	podprogram (subroutine)
	promÄłnnÃ¡ (variable)
	typ, datovÃ½ (data type)
	uzÃ¡vÄłr (closure)

