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ĮvAdAS

Dauguma iš mūsų esame kasdieniai įvairių taikomųjų programų arba 
programinių terpių vartotojai. Šios programos arba terpės naudojamos 
nūdienos uždaviniams spręsti  – nuo elementarių (pavyzdžiui, tek
stui rašyti, brėžiniams braižyti, leidiniams maketuo ti ir pan.) iki 
sudėtingiausių (pavyzdžiui, kompiuterizuotas transporto priemonių 
arba jų elementų projektavimas, eismo įvykių tyrimas, kelio dangų pro
jektavimas ir pan.). Dažniausiai tai būna kitų autorių (vartotojų) sukur
tos (patobulintos) programos, kurios ne visada tenkina mūsų lūkesčius 
ir poreikius. Tuomet atsiranda poreikis patiems kurti taikomąsias pro
gramas inžineriniams uždaviniams spręsti.

Kaip žinoma, kompiuteris (plačiąja sąvoka  – elektroninė skai
čiavimo mašina) dirba pagal instrukcijas, rašytas tik jam suprantama 
mašinos instrukcijų kalba (Belevičius, Kutas 2000; Ковалюк 2005), ku
rios abėcėlėje yra tik du simboliai „0“ ir „1“. Tai yra dvejetainė skaičiavimo 
sistema, naudojama ne tik kompiuteriuose, bet ir įvairiuose elektro
niniuose prietaisuose. Pavyzdžiui, bet koks skaičius, plačiai naudoja
mas dešimtainėje skaičiavimo sistemoje, gali būti užrašytas dvejetaine 
skaičiavimo sistema (1 lentelė), skaičiams pervesti iš vienos skaičiavimo 
sistemos į kitą naudojamos taisyklės.

1 lentelė. Ryšys tarp dešimtainės ir dvejetainės skaičiavimo sistemų

Skaičius 
dešimtainėje 
skaičiavimo  

sistemoje

Skaičius 
dvejetainėje 
skaičiavimo  

sistemoje

Skaičius 
dešimtainėje 
skaičiavimo  

sistemoje

Skaičius 
dvejetainėje 
skaičiavimo  

sistemoje

0 0 8 1000

1 1 9 1001

2 10 10 1010

3 11 11 1011

4 100 12 1100

5 101 13 1101

6 110 14 1110

7 111 15 1111
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Praėjusio amžiaus programuotojai penktajame–šeštajame dešimt
mečiuose turėjo nejaukiai jaustis rašydami dažniausiai ilgus taikomųjų 
programų tekstus, susidedančius tikrai daugiau nei iš kelių dešimčių 
eilučių, naudodami tik du simbolius – „0“ ir „1“. Manytina, kad daug kam 
kildavo noras atsisakyti programavimo kaip specialybės. 

Vėliau atsirado programavimo kalbos, t. y. tarpininkas tarp pro
gramuotojo ir kompiuterio.

Pagrindinė programavimo kalbos paskirtis – greitai ir nesudėtingai 
kurti reikalingas taikomąsias programas. Programa užrašoma vartoto
jui suprantama kalba, dažniausiai vartojant anglų kalbos žodžių jungi
nius. Kad kompiuteris galėtų sukurtą taikomąją programą atlikti, nau
dojamas specialusis įrankis – programakompiliatorius (vertėjas), kuri 
verčia kompiuterio vartotojui suprantama programavimo kalba rašytą 
taikomosios programos tekstą į kompiuteriui suprantamą mašinos 
instrukcijų kalbą (Артёмов 2007), t. y. į „0“ ir „1“ simbolių rinkinius  
(1 pav.).

Sukurtos programos 
tekstas:

WRITE ...
READ ...

Vykdomos (išverstos) 
programos tekstas

1100110011
1001001100

Kompiliatorius

1 pav. Programoskompiliatoriaus (vertėjo) grafinis paaiškinimas

Įvairaus sudėtingumo lygio taikomiesiems inžineriniams užda
viniams spręsti vartojamos įvairios algoritminės programavimo kal
bos (pavyzdžiui, Fortran, Algol, Lisp, Cobol, Basic, Pascal, C, C++, C# ir 
t.  t.), t. y. dirbtinės kalbos, skirtos programoms užrašyti. Algoritminės 
programavimo kalbos aprašymą sudaro sintaksinės bei semantinės 
taisyklės, nusakančios jos struktūrą ir prasmę. Daugumos algoritminių 
programavimo kalbų sintaksinės ir semantinės taisyklės tam tikra for
ma aprašomos jų specifikacijose (vartotojo vadovuose) arba mokomo
joje literatūroje.

Kaip rašoma literatūroje (Ковалюк 2005; Артёмов 2007), pirmo
jo kompiuterio pradžia  – 1946  m. Tai buvo universalus, praktiniams 
skaičiavimams naudotas skaitmeninis kompiuteris EniAC (Electronic 
Numerical Integrator and Computer). Jį sukūrė Džonas Maučlis (John 
Mauchley) ir Presperis Ekertas (Presper Eckert). Tuo metu pagrindinis 
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kompiuterio elementas buvo vakuuminė lempa. iš viso kompiuteryje 
buvo 18 000 lempų, 1500 relių ir svėrė jis apie 30 tonų. Programavimas 
buvo vykdomas jungikliais (kompiuteryje jų buvo apie 6000). Kom
piuteryje buvo naudojama dešimtainė (o ne dvejetainė) skaičiavimo 
sistema. Taip prasidėjo elektroninių skaitmeninių kompiuterių istorija.

Kartu su Džonu Maučliu ir Presperiu Ekertu dirbo žymus matema
tikas Džonas fon noimanas (John von Neumann). Sukūrus kompiuterį 
EniAC, Džonas fon noimanas pradėjo kurti kompiuterį iAS (Immediate 
Address Storage). Kūrėjas iš esmės pakeitė kompiuterių organizavimo 
principus  – jis pasiūlė saugoti programą skaitmeniniu pavidalu at
mintyje kartu su duomenimis (Ковалюк 2005). Taip pat buvo siūloma 
atsisakyti dešimtainės skaičiavimo sistemos ir pereiti prie dvejetainės. 
Pirmasis kompiuteris (1949  m.), kuris realizavo Džono fon noimano 
principus, buvo EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator). 
Džono fon noimano architektūros kompiuteris turėjo 5 elementus  – 
atmintį, aritmetinį loginį įrenginį, valdymo įrenginį, įvedimo ir išvedimo 
įrenginius (2 pav.). Su labai nedidelėmis išimtimis šis principas galioja 
visiems dabartiniams kompiuteriams.

Programa

Atmintis Procesorius

Įvestis išvestis

Valdymo įrenginys

Aritmetinis loginis įrenginysDuomenys

2 pav. Džono fon noimano architektūros kompiuterio sandara

Viena pirmųjų algoritminių programavimo kalbų, pritaikytų 
pirmųjų kompiuterių kartai (Džono fon noimano architektūros kompiu
teriui), – FORTRAn, jai šioje knygoje skiriamas visas autorių dėmesys.
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FORTRAn (iš angl. FORmula TRANslator) – formulių vertėjas – viena 
pirmųjų algoritminių programavimo kalbų, savo istoriją skaičiuojanti 
nuo 1957 m. Fortraną 1954–1957  m. sukūrė Džono Bekaus (John W. 
Backus) vadovaujama tyrėjų grupė amerikiečių korporacijoje iBM (In-
ternational Business Machines Corporation). Algoritminė programavi
mo kalba išsiskyrė tuo, kad matematinės formulės joje labai panašios 
į formules įprastame matematiniame tekste, todėl ją lengva išmokti. 
Jos kruopščiai parengti programoskompiliatoriai, vertėjai į mašinos 
instrukcijų kalbą, garantavo itin aukštą algoritminės programavimo 
kalbos efektyvumą, buvo gerai suprantami ir aiškūs vartotojui.

Fortrano algoritminę programavimo kalbą programavimo isto
rijoje galima pavadinti gyvąja klasikine kalba. Fortranas nuolat tobu
linamas. Kartu su Fortranu išaugo ne viena programuotojų karta. Gal
vojant, kad Fortranas  – tai kažkas iš praeities, klystama, nes Fortrano 
naujovės kaip tik yra iš ateities, pavyzdžiui, jo galimybės skirtos super
kompiuteriams (Звягин et al. 2010; Metcalf et al. 2011). Fortranas buvo 
nuolat kritikuojamas už savo primityvumą, bet būtent jo paprastumas 
leidžia ilgai gyvuoti ir nuolat tobulėti, saugant senąsias programavimo 
tradicijas ir standartizuojant savo elementus:

 − 1957 m. sukurta pirmoji algoritminė programavimo kalba FOR
TRAn (Fortranas);

 − 1958 m. versija FORTRAn ii – atsirado procedūrinis programavi
mas, paprogramiai ir parametrinės funkcijos;

 − 1961 m. versija FORTRAn  iV – atsirado loginis duomenų tipas, 
loginiai reiškiniai ir pan.

 − 1966  m. versija FORTRAn  66  – pirmasis Fortrano standartas 
pasižymi universalumu ir priimtinumu;

 − 1978 m. versija FORTRAn 77 – atsirado struktūrinis programavi
mas (t. y. atsirado programiniai blokai ir jų hierarchija);

 − 1991 m. versija FORTRAn 90 ir 1997 m. versija FORTRAn 95 – kar
dinaliai perdirbtas kalbos standartas, atsirado naujų galimybių 
ir funkcijų, programavimas tapo patogesnis, atsirado modulinis 
programavimas;

 − 2004 m. versija FORTRAn 2003 ir 2010 m. versija FORTRAn 2008 – 
atsirado objektinis programavimas (t. y. programų architektūroje 
naudojami objektai ir jų sąveikos).

Fortranas  – subrendusi algoritminė programavimo kalba, turinti 
savo klasikinį stilių, pasižyminti stabilumu, nuolat vystoma, nes:

 − jos amžius – 55 metai, ko negalima pasakyti apie kitas algorit
mines programavimo kalbas;
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 − joje suderinta griežta klasika, studijuojant programavimo pa
grindus, ir sudėtingų inžinerinių uždavinių sprendimas naudo
jant programinius modulius;

 − ji yra lanksti kuriant programas su lygiagrečiaisiais algoritmais;
 − joje veiksmai su matricomis ir vektoriais atliekami kaip su ska
liarais;

 − joje kompleksiniais skaičiais operuojama kaip su realiaisiais 
skaičiais;

 − joje yra skaitinių ir didelio našumo skaičiavimų bibliotekos bei 
galinga grafinė sąsaja.

Dabartiniu metu Fortranas – galingas įrankis, skirtas įvairiems, 
ir galima drąsiai teigti, beveik visiems taikomiesiems inžineriniams 
uždaviniams spręsti (Metcalf et al. 2011; Звягин et al. 2010; Алгазин, 
Кондратьев 2008; Немнюгин, Стесик 2004; Берков, Беркова 1998; 
nyhoff, leestma 1996), ypač jeigu skaitines reikšmes reikia apdoroti 
daug kartų. Šis galingas įrankis leidžia spręsti ne tik elementarius arit
metinius uždavinius (pavyzdžiui, sudėti du skaičius), bet ir sudėtingas 
mokslines problemas (pavyzdžiui, modeliuoti transporto priemonės 
judėjimą, tirti transporto infrastruktūros pakelės metalinių konstrukcijų 
įlinkius ir t. t.).

Šios mokomosios priemonės paskirtis – supažindinti ne informa
tikos studijų krypties specialistus (pavyzdžiui, transporto inžinerijos, 
mechanikos inžinerijos, pramonės inžinerijos ir t. t.), pradedančius kurti 
taikomąsias programas inžineriniams uždaviniams spręsti pasitelkiant 
Fortrano algoritminę programavimo kalbą, todėl jį pavadinta „Fortrano 
elementorius transportininkams“. Kaip minėta, Fortranas  – formulių 
vertėjas, todėl visi mokomojoje priemonėje pateikti pavyzdžiai yra 
skaičiuojamosios krypties.

Perskaitę mokomąją knygą įgysite praktinės taikomųjų Fortrano 
programų kūrimo  patirties ir galėsite drąsiai nagrinėti kitus rimtesnius 
leidinius apie Fortraną (Chivers, Sleightholme 2012, 2008; Metcalf et al. 
2011; Adams et al. 2008; Chapman 2007a, 2007b; Немнюгин, Стесик 
2004; nyhoff, leestma 1996) arba kitas algoritmines programavimo 
kalbas (Čechamirienė et al. 2009; Ковалюк 2005).

Ši mokomoji knyga skirta skaitytojui, t.  y. asmeninio kompiute
rio vartotojui, kuris gerai išmano šiuolaikinio asmeninio kompiuterio 
sandarą ir veikimo principą, turi bazinių informatikos ir matematikos 
žinių ir pasiryžęs daug dirbti bei eksperimentuoti taikydamas Fortrano 
algoritminę programavimo kalbą įvairiems uždaviniams spręsti. 



10

Dabartiniu metu naudojami kelių firmų Fortrano programoskompi
liatoriai (vertėjai) – Absoft, Compaq, iBM, Intel ir kt. Šios mokomosios kny
gos autoriai taikomosioms Fortrano programoms kurti naudojo Intel® Vi-
sual Fortran Compiler Professional 11.1.038 (Intel® Visual Fortran … 2011).

Taikomosioms Fortrano programoms patogiai kurti naudojamos 
įvairios programinės terpės. Viena jų – Microsoft Visual Studio 2008, au
toriai ją trumpai aprašo leidinyje (Пауэрс, Снелл 2009; Powers, Snell 
2008; Федоров 2008). Šioje programinėje terpėje patogu kurti failus 
(programinius, duomenų ir rezultatų), rinkti ir redaguoti programų 
teks tus bei duomenų failuose esančią informaciją, kompiliuoti (versti) 
Fortrano ir kitų programų tekstus į mašinos instrukcijų kalbą, ieškoti 
klaidų ir optimizuoti kuriamas programas. Būtent Microsoft Visual Stu-
dio 2008 terpėje (arba aukštesniojoje versijoje) veikia Intel® Visual For-
tran Compiler Professional 11.1.038 (Intel® Visual Fortran … 2011).
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