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1 VĒSTURE 

FORTRAN ir viena no visvecākajām programmēšanas valodām. To izstrādāja IBM 
programmētāju komanda, kuru vadīja Džons Bekus. Vārds FORTRAN ir saīsinājums no 
akronīma FORmula TRANslation, tas tika radīts ar mērėi pārveidot matemātiskās 
formulas tādā veidā, lai dators tās saprastu. Pirmais FORTRAN kompilators kĜuva 
pieejams 1957. gada aprīlī. [1][2][3] 

Pilnveidota FORTRAN versija FORTRAN II parādījās 1958. gadā, kas Ĝāva lietotājam 
rakstīt subrutīnas un funkcijas, Ĝāva lietotājam izmantot asambleru. 1958. gadā IBM 
izstrādāja arī FORTRAN III, bet šī versija nekad nav tikusi izlaista kā produkts. [3] 

1961. gadā klientu pieprasījuma dēĜ IBM uzsāka FORTRAN IV izstrādi, kas tika izlaista 
1962. gadā un ieguva lielu popularitāti. Taču valodas standarta vēl nebija, un tas traucēja 
pārnest programmas no viena tipa mašīnām un cita tipa mašīnām. Situācija izmainījās 
1966.gadā – ar standarta ieviešanu, kurš pazīstams kā FORTRAN 66. [1][3] 

Pēc FORTRAN 66 standarta izlaišanas tika pārskatīts 1966. gada standarts un 1978. gadā 
tika apstiprināts jaunais FORTRAN standarts, pazīstams kā FORTRAN 77 , kurš tika 
papildināts ar daudzām jaunām īpašībām, kas novērsa daudzas FORTRAN 66 
trūkumus.[1][3]  

FORTRAN 90 versija tika izlaista 1991. gadā. 

FORTRAN 95 versija tika izlaista 1997. gadā. Šī versija bija nedaudz pārskatīta 
FORTRAN 90 versija ar nelieliem papildinājumiem. 

Pēdējā FORTRAN versijā FORTRAN 2003 ir iekĜautas daudzas jaunas īpašības. Sīkāk 
par šīm īpašībām varat iepazīties Fortran Working Group (WG5) oficiālajā mājas lapā.  

FORTRAN līdz šim tiek pielietots, risinot inženieru un zinātniskos uzdevumus, turklāt 
aizvadītajos gados tā ievērojami paplašinājusies un pilnveidojusies, pārvēršoties valodā, 
kas ir ērta lietošanai daudzās jomās (parādījies pat Visual Fortran). „FORTRAN būs 
vienmēr” – apmēram tāda ir šīs valodas - ilgdzīvotājas cienītāju izteicienu būtība. 
 
 
 



2 FORTRAN ĪPAŠĪBAS 

FORTRAN saturēja 32 priekšrakstus (statements): [3] 
� DIMENSION un EQUIVALENCE priekšrakstus; 
� Piešėiršanas priekšrakstus; 
� IF nosacījumus; 
� IF nosacījumus izĦēmumu pārbaudei; 
� GOTO; 
� DO ciklus; 
� Formatted I/O: FORMAT, READ, READ INPUT TAPE, WRITE, WRITE OUTPUT TAPE, 

PRINT, un PUNCH; 
� Unformatted I/O: READ TAPE, READ DRUM, WRITE TAPE un WRITE DRUM; 
� Citus I/O: END FILE, REWIND un BACKSPACE; 
� PAUSE, STOP un CONTINUE 
� FREQUENCY priekšrakstu. 

 
FORTRAN II saturēja visu to, ko FORTRAN, un vēl:[3] 

� SUBROUTINE, FUNCTION un END; 
� CALL un RETURN; 
� COMMON 

 
FORTRAN IV noĦēma mašīnatkarīgās īpašības, kas bija FORTRAN II (tādas kā READ 
INPUT TAPE) un pievienoja jaunas īpašības, tādas kā LOGICAL datu tipu, loăiskās Boolean 
izteiksmes un loăiskā IF priekšrakstu, kas bija alternatīva aritmētiskajam IF 
priekšrakstam. [3] 
 
FORTRAN 66 ietilpa:[3] 

� Galvenās programmas (Main program), SUBROUTINE, FUNCTION un BLOCK 
DATA programmas daĜas; 

� INTEGER, REAL, DOUBLE PRECISION, COMPLEX un LOGICAL datu tipi; 
� COMMON, DIMENSION un EQUIVALENCE priekšraksti; 
� DATA priekšraksti; 
� Iekšējām un ārējām (piem., bibliotēkas) funkcijas; 
� Piešėiršanas priekšraksts; 
� GOTO, assigned GOTO un computed GOTO priekšraksti; 
� Loăiskais IF un aritmētiskais IF priekšraksts; 
� DO cikli; 
� READ, WRITE, BACKSPACE, REWIND un ENDFILE priekšraksti sekojošai 

ievadei un izvadei; 
� FORMAT priekšraksts; 
� CALL, RETURN, PAUSE un STOP priekšraksts; 
� Identifikatori ar garumu līdz 6 zīmēm; 
� Komentāri. 

 
FORTRAN 77 tika papildināts ar:[3] 

� IF un END IF bloka priekšrakstu, kas ietvēra ELSE un ELSE IF; 



� DO cikla paplašinājumus; 
� OPEN, CLOSE un INQUIRE priekšrakstus, lai uzlabotu ievadu un izvadu; 
� Tiešu pieeju ievades un izvades failam; 
� IMPLICIT priekšrakstu; 
� CHARACTER datu tipu; 
� PARAMETER priekšrakstu; 
� SAVE priekšrakstu pastāvīgiem lokālajiem mainīgajiem; 
�  Vispārējus nosaukumus iekšējām funkcijām; 
� LGE, LGT, LLE, LLT. 

 
FORTRAN 90 tika papildināts ar:[3] 

� Identifikatoriem ar garumu līdz 31 zīmēm; 
� IekĜautiem komentāriem; 
� Iespēju strādāt ar masīviem; 
� Rekursīvas procedūras; 
� ModuĜus; 
� Interface; 
� Lietotāja rakstītus interfeisus procedūrām; 
� Operatoru pārslodzi; 
� Mantotos/abstraktos datu tipus; 
� Jauna sintakse datu tipu deklarēšanai; 
� Dinamiskās atmiĦas piešėiršana; 
� Pointer atribūtu; 
� Strukturētas cikla konstrukcijas; 
� SELECT ... CASE konstrukciju; 
� Jaunas iekšējas procedūras. 

 
FORTRAN 95 tiek papildināts ar: [3] 

� FORALL un WHERE konstrukcijām; 
� Lietotāja definētām procedūrām PURE un ELEMENTAL; 
� Pointeru inicializēšanu un struktūras noklusēto inicializēšanu. 

 



3 FORTRAN 95 

FORTRAN 95 ir nedaudz uzlabots FORTRAN 90 variants, kurā ir atrisinātas dažas 
FORTRAN 90 standartā neatrisinātās problēmas un pievienoti daži papildinājumi: [4] 

� FORALL un ligzdstruktūra WHERE; 
� Lietotāja definētās procedūras PURE un ELEMENTAL; 
� Pointeru (rādītāju) inicializācija un struktūras noklusētā inicializācija. 

 

3.1 Rakstzīmju kopa 

Fortran 95 rakstzīmju kopa sastāv no: [4] 
� Burtiem A..Z un a..z; 
� Cipariem 0..9; 
� Pasvītrojuma _; 
� Speciālām zīmēm = : + blank - * /  ( ) , . $ ‘ ! ” % & ; < > ? 

 
Iezīmes, kurām ir sintaktiska nozīme kompilatoram, sastāv no šādām komponentēm. Ir 
sešas iezīmju klases: [4] 

� Iezīme (Label) 123; 
� Konstante 123.456789_long; 
� Atslēgvārds ALLOCATABLE; 
� Operators .add.; 
� Vārds solve_equation (līdz pat 31 zīmei, ieskaitot _); 
� Atdalītājs / ( ) (/ /) , = =>  :  ::  ;  % 

 

3.2 Datu tipi 

FORTRAN ir 5 datu tipi: [4][2][5] 
� INTEGER – var saturēt tikai vienu vai vairākus ciparus, kuriem pēc izvēles 

priekšā var būt zīmes „+” vai „-”. Piemēram, 1, 0, -1, -222, +10; 
� REAL - 1.0, 0.0, -1.0, 42.0, 3.14159; 
� COMPLEX – tiek veidots no divām integer vai reālā tipa vērtībām. Piemēram, 

(1,3), (1.0,3.0),(1,3.7); 
� LOGICAL – var saturēt tikai divas vērtības - .TRUE. vai .FALSE.. Izmanto, lai 

pieĦemtu lēmumus; 
� CHARACTER – var saturēt vienu burtu, skaitli vai simbolu. Parasti izmanto 

„string” formās, kas var saturēt vārdu vai teikumu. Piemēram, ‘An example’. 
 
 

3.3 Neskaidri un skaidri formulētu tipu deklarācija 

FORTRAN kompilators veic pieĦēmumus, balstoties uz mainīgā vārda pirmo burtu, ja 
mainīgā datu tips nav skaidri definēts, t.i, visi mainīgie, kas sākas ar burtiem I, J, K, L, M 
un N ir noklusētie INTEGER tipa mainīgie, un pārējie ir pēc noklusējuma ar datu tipu 



REAL. Citi datu tipi ir jādefinē skaidri. FORTRAN 95 šāda veida tipu deklarāciju ir 
mantojis no agrākajām FORTRAN versijām. Izmantojot IMPLICIT TypeName 

(CharacterRange) nosacījumu mēs varam mainīt noklusējumus, piemēram: [2][4] 
 
IMPLICIT COMPLEX(Z) 

IMPLICIT CHARACTER(A-B) 

IMPLICIT REAL(C-H,N-Y) 

 
Tomēr parasti, lai skaidri deklarētu visus mainīgos, katrā programmas blokā tiek ievietota 
sekojoša rindiĦa: 
 
IMPLICIT NONE 

 
 

3.4 Aritmētiskas izteiksmes 

Aritmētiskā izteiksme var sastāvēt no mainīgajiem, konstantēm un operatoriem. 
Pieejamos aritmētiskos operatorus skatīt Tabulā 1 . [2] 

 
Operators Funkcija 

** Kāpināšana 
/ Dalīšana  
* Reizināšana 
+ Saskaitīšana 
- AtĦemšana vai negācija 

Tabula 1 Aritmētiskie operatori 

 
Darbību prioritātes aritmētiskās izteiksmēs: 

� () 
� ** 
� * un / 
� + un – 

 
Piemērs: 

 

3.5 Funkcijas 

Aritmētiskās izteiksmes var ietvert arī funkciju izsaukumus, kas sastāv no izsauktās 
apakšprogrammas nosaukuma, nodotajiem parametriem un atgrieztās vērtības.  

Funkcijas forma: [4] 

 



Un funkciju var izsaukt ar sekojošu rindiĦu:  

 
 
Funkcijas piemērs (šis un turpmākie koda fragmenti nav pārbaudīti uz FORTRAN 
kompilatora), [2] 

 
 
FORTRAN satur arī iebūvētās funkcijas, piemēram, kvadrātsakni (sqrt) un 
trigonometriskās funkcijas (sin, cos, u.c). Piemērs: [2] 

x = (-b +- sqrt(b**2-4*a*c))/2a 

FORTRAN ir iespējams rakstīt pašam savas funkcijas vai izmantot bibliotēkā esošās. 
 
FORTRAN var definēt arī rekursīvas funkcijas. Tiešā rekursija ir tad, kad funkcija izsauc 
pati sevi, piemēram, [4] 

 
 

3.6 Relāciju operatori 

Lai programma pieĦemtu lēmumus, tai ir jāspēj salīdzināt vērtības. To var izdarīt 
izmantojot relāciju operatorus, kas paĦem dažas vērtības (parasti divas) un atgriež 
vērtību. Relāciju operatori vienmēr atgriež loăisku vērtību.  

 
Operators Nozīme 
.EQ. vienāds ar (= =) 
.NE. nav vienāds ar (/=) 
.LT. mazāks par (<) 



.GT. lielāks par (>) 

.LE. mazāks vai vienāds ar (<=) 

.GE. lielāks vai vienāds ar (>=) 

Tabula 2 Relāciju operatori 

 
Visbiežāk izmantotais relāciju operators ir vienādības pārbaude. [2] 
1 .EQ. 1 atgriež .TRUE. 
1 .EQ. 2 atgriež .FALSE. 
a .EQ. b atgriež .TRUE. ja a un b ir viena un tā pati vērtība, savādāk atgriež .FALSE.  
 

3.7 Loăiskie operatori 

Loăiskās izteiksmēs tiek izmantoti sekojoši loăiskie operatori: [2] 
.AND. atgriež.TRUE. ja gan kreisā, gan labā puse ir .TRUE., pretējā gadījumā izdod 
.FALSE. 
.OR. atgriež.TRUE. ja vai nu kreisā, vai labā puse (vai abas) ir .TRUE. 
.NOT. atgriež parametram pretējo vērtību (.TRUE./.FALSE.)  

 
Operators Nozīme 
.NOT. Loăiskā negācija 
.AND. Loăiskā konjunkcija 
.OR. Loăiskā disjunkcija 
.EQV. Loăiskā ekvivalence 
.NEQV. Loăiskā neekvivalence 
.XOR. Loăiskais izslēdzošais OR 

Tabula 3 Loăiskie operatori 

 
Operatoru prioritātes: 

� .NOT. 
� .AND. 
� .OR. 
� .EQV. un .NEQV. 
� .XOR. 

 
Piemēram, sekojošā piemērā: 

W .NEQV. X .OR. Y .AND. Z 

Vispirms izpilda Y .AND. Z, kur A būs rezultāts, tad izpildām X .OR. A, kur B būs 
rezultāts, kā pēdējo izpildām W .NEQV. B. 
 
Loăiskās izteiksmes:[6] 
 



 
Attēls1 Loăiskās izteiksmes 

 

3.8 Cikli 

3.8.1 IF 

Vienkāršākais no nosacījumu cikliem ir IF nosacījums: [4] 

 

 
 

3.8.2 CASE 

Ar CASE konstrukciju tiek aizstāts GO TO. CASE konstrukcija ir labāk strukturēta. [4] 

 
 
Katrs CASE selektors var sastāvēt no veselo skaitĜu saraksta vai to diapazona, loăiskām 
konstantēm, kuru vērtības savstarpēji nepārklājas. 



 
 

3.8.3 DO 

Cikls DO darbojas tik ilgi, līdz nav sasniegts beigu nosacījums, piemēram, piemērā mēs 
palielinām i, sākot no vērtības j līdz vērtībai k par soli l. [4] 
 

 
 
Daudzus, bet ne visas vienkāršās DO cikla konstrukcijas mēs varam aizstāt ar masīvu 
izteiksmēm vai jaunām iekšējām funkcijām. Piemēram, sekojošu izteiksmi  

 

varam vienkārši pierakstīt kā 

 
 

3.8.4 GO TO 

GOTO cikla konstrukcija eksistē, bet parasti lietotāji izvairās to lietot, jo izmantojot citas 
cikla konstrukcijas mēs varam iegūt to pašu rezultātu daudz skaidrāk. 
Piemērs: [2] 

 

3.9 Masīvi 

Masīvs ir galīga skaita elementu kopums, kurā apvienoti viena tipa elementi. Masīvam ir 
vārds, elementu kopa un tips. Masīvu var definēt jebkurā no nosacījumiem: 

� DIMENSION nosacījums 
� COMMON nosacījums 
� Type nosacījums: BYTE, CHARACTER, INTEGER, REAL utt. 

 
Masīvus var definēt, norādot apakšējo un augšējo robežu, kas atdalītas ar „:”. 
 
Piemēri: 

� REAL V(-5:5), kur V ir reālo skaitĜu viendimensiju masīvs ar 11 elementiem. 
Pirmais elements ir V(-5) un pēdējais ir V(5). 



� REAL V(1000), kur V ir reālo skaitĜu viendimensiju masīvs ar 1000 elementiem. 
Pirmais elements ir V(1) un pēdējais – V(1000). 

� CHARACTER M(3,4)*7, V(9)*4 , kur masīvs M sastāv no 12 elementiem, kas 
katrsa sastāv no 7 zīmēm. Masīvā V ir 9 elementi, kur katrs sastāv no 4 zīmēm.   

Masīva vērtības var norādīt, ierakstos tās starp slīpsvītrām (/ ... /): 

 
 

3.10 Ievads/ izvads 

Bieži vien rodas nepieciešamība attēlot programmas rezultātus uz ekrāna vai arī pieprasīt 
datus no lietotāja. Programmas rezultātus var izvadīt uz ekrāna izmantojot komandu 
print: 

a = 10/2 
print *, ‘Rezultāts: ’, a  
 
Lai pieprasītu lietotājam ievadīt datus, tiek izmantotas komandas print un read: 

print *, ‘ Give me a number’ 
read *, x 
print *, ‘ You typed ‘, x 
 

3.11 Programmas bloki un procedūras 

FORTRAN programma sastāv no SUBROUTINE, FUNCTION, MODULE, BLOCK 
DATA, PROGRAM un beidzas ar END nosacījumu. Programmas bloku secība: [7] 



 
Attēls 2 Programmas bloku secība 

 
Apakšprogrammas var būt vai nu funkcijas vai subrutīnas (subroutine), kas ir vai nu ārēja 
(external), iekšēja (internal) vai modulis (module). [4] 
 
Galvenās programmas forma:[9] 

 
 
Galvenās programmas un ārējās apakšprogrammas piemērs:[4] 

 
 
Iekšējā apakšprogramma ir tāda, kuru ietver kāda cita apakšprogramma. Piemērs: [4] 



 
 
Šajā piemērā, outer ietver subrutīnu inner un inner ir pieeja subrutīnā outer definētajiem 
mainīgajiem, piem., x-sam, un y ir inner lokālais mainīgais.  

Programmas bloku nosaukumi un ārējo procedūru nosaukumi ir globāli.  
 
ModuĜu pakotne var sastāvēt no: [4] 

� Globāliem datiem; 
� Tipu definīcijām; 
� Apakšprogrammām; 
� Interface blokiem; 
� Namelist grupām. 

 
ModuĜa forma: [9] 

 
 
ModuĜa pakotnes, kas sastāv no tipu definīcijas, interface bloka un funkciju 
apakšprogrammas, piemērs: [4] 
 

 
 
Un nosacījums 

 



nodrošina visa moduĜa objektu izmantošanu. 
 

3.12 Pointeri 

Pointeri sastāv no mainīgā un pointera pāra. Katrs pointeris satur tā pāra mainīgā adresi. 
FORTRAN 90/95 ir specifisks pointeru piešėiršanas operators =>. [7][8] 

Poniteru sintakse:[8] 

POINTER ( p1, v1 ) [, ( p2, v2 ) ... ] 

kur 
� v1, v2 ir pointeru bāzētie mainīgie. 
� p1, p2 ir atbilstošie pointeri. 

 
Pointeru bāzētais mainīgais ir mainīgais sakārtots pārī ar pointeri POINTER nosacījumā. 
Pointeru bāzēto mainīgo parasti sauc vienkārši par bāzes mainīgo. Pointeris ir integer tipa 
mainīgais, kas satur pointera bāzes mainīgā adresi. 
 
Vienkārša pointera piemērs: 
POINTER ( P, V ), kur V ir pointera bāzētais mainīgais un P ir tā saistītais pointeris. 
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