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Abstrakt 
Významová sémantika představuje první matematicky formální popis sémantiky 
programovacího jazyka. Významová sémantika přiřazuje význam každé syntaktické frázi 
programovacího jazyka (deklarace, příkaz, …). Smysl každé fráze je určen matematickou 
entitou – významem. Ke každé frázi je zapotřebí specifikovat funkci, která jí přiřadí daný 
význam. Tato funkce je nazývána sémantická funkce. 

Matematickým základem významové sémantiky je lambda kalkul – jazyk, který je ve své 
nejjednodušší podobě založen na dvou základních konceptech: Atrakce funkce v podobě 
‘λx.E‘, která označuje funkci s formálním parametrem x (vázanou proměnnou) a výrazem E. 
Druhým konceptem je Aplikace funkce (volání funkce) je zapsána ve tvaru ‘E1 E2‘. 
Výsledkem volání E1 je funkce, které je předán parametr E2. 

Takto definovaný základ lambda kalkulu lze rozšiřovat, aby pokryl potřeby specifikace 
sémantiky programovacích jazyků. Např. podmíněné vyhodnocování funkcí lze zajistit 
strukturou if then else. Některá rozšíření nepřidávají do lambda kalkulu další vyjadřovací 
prostředky, ale spíše jen zpřehledňují zápis funkcí – např. konstrukce let in. 

Pro definici sémantických funkcí jsou klíčové obory hodnot funkcí. Popis chování programu 
musí zahrnovat i možnost selhání funkce z důvodu provedení neplatné operace (např. dělení 
nulou). Součástí oboru hodnot sémantické funkce tedy musí být i hodnota reprezentující 
selhání funkce. Tato hodnota ovšem není řádná hodnota a nelze s ní provádět žádné další 
operace. 

Pro reálné použití programovacích jazyků mají klíčový význam opakované výpočty. 
Významová sémantika má jediný prostředek pro vyjádření programových smyček – rekurzi. 
Ovšem rekurze přináší možnost neukončení vyhodnocení sémantické funkce, protože nikdy 
nejsou splněny podmínky pro její ukončení. Tato možnost je druhý důvod selhání 
vyhodnocení funkce. 
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1 Motivace 
Rozvoj matematické teorie gramatik a překladačů měl nesmírný vliv na návrh 
programovacích jazyků a implementaci jejich překladačů, a tím na celé odvětví informačních 
technologií. Zatímco vývoj prvních překladačů programovacích jazyků bez formální 
specifikace (FORTRAN) byl zdlouhavý a pracný úkol, aplikace matematického formalismu 
(specifikace gramatiky jazyka) umožní použít obecně známé technologie (např. syntaxí řízený 
překlad) k výraznému zkrácení doby vývoje, redukci složitosti překladače, zlepšení jeho 
udržovatelnosti, omezení chyb a usnadnění ladění.  

I když dnes prakticky žádný programovací jazyk nevzniká bez předešlé formální specifikace 
jeho gramatiky, formální specifikace sémantiky jazyka je stále poměrně neobvyklá. 
Sémantika je popisována spíše neformálně a i u moderních vývojových prostředků je 
sémantika často definována pouze slovně (např. v případě jazyka UML).  

Nedodržení syntaktické správnosti programu překladače zcela spolehlivě detekují a problémy 
způsobené syntaktickou analýzou jsou spíše nepodstatné. Často se jedná třeba jen o nepřesné 
hlášení chyb nebo problematické zotavení překladače, ale programátoři si brzy uvědomí že 
chybové hlášení „očekáváno END“ může být způsobeno i chybějícím středníkem. 

Moderní překladače přidávají některé sémantické kontroly, které mohou programátorům 
výrazně usnadnit život. Jsou schopny odhalit sémantickou chybu v syntakticky správných 
konstrukcích, jako např. „ne všechny cesty v implementaci funkce vrací hodnotu“ či 
„proměnná použita bez předchozí inicializace“. Ovšem trend vývoje software kopíruje jiná 
odvětví (např. elektroniku – elektronická zařízení nejsou navrhována z diskrétních součástek, 
namísto toho jsou používány integrované obvody, tedy zapouzdřené komponenty 
s definovaným rozhraním). Programová komponenta je definována nejen syntaxí svého 
rozhraní, ale i jeho sémantikou. A zatímco dodržení syntaktické správnosti při volání rozhraní 
objektu je možné spolehlivě zajistit již ve fázi vývoje, změny sémantiky jsou prakticky 
neodhalitelné. Přes veškerou snahu programátorů sémantika komponent prostupuje stěnami 
„černé skříňky“ programové komponenty (objektu) a její (byť nechtěné) změny, třeba při 
nahrazení starší verze komponenty verzí novější, mohou mít pro běh programového systému 
velmi fatální následky. V objektově orientovaných jazycích je tento problém nazýván 
problém křehkých bázových tříd. 

2 Lambda kalkul 
Významová sémantika používá k zápisu rozšířenou verzi lambda kalkulu. Lambda kalkul je 
velice jednoduchý jazyk, ve své nejjednodušší formě založený pouze na dvou základních 
konceptech: 

- Abstrakce funkce v podobě ‘λx.E‘, která označuje funkci s formálním parametrem x 
(vázanou proměnnou) a výrazem E. 

- Aplikace funkce (volání funkce) je zapsána ve tvaru ‘E1 E2‘. Výsledkem volání E1 je 
funkce, které je předán parametr E2. (Stojí za povšimnutí, že v zápise volání parametr 
nemusí být nutně v závorkách.) 

2.1 Zápis lambda kalkulu 
S těmito dvěma koncepty lze postihnout sémantiku jakéhokoliv výpočtu. Při použití lambda 
kalkulu nicméně bývá užitečné definovat množinu základních primitiv, např. literály true a 
false, 0, 1, 2, … a primitivní funkce not, zero, positive, succ, pred, neg, add, subtract, multiply 
a divide. 
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Základní lambda kalkul pracuje pouze s funkcemi s jediným argumentem. Např. u funkcí zero 
nebo neg to nepřináší problémy, avšak funkce jako add typicky pracují se dvěma argumenty. 
Funkce vyžadující dva argumenty jsou v lambda kalkulu definovány pomocí další pomocné 
funkce, která je vrácena první funkcí jako výsledek jejího volání s prvním argumentem. Tato 
pomocná funkce akceptuje druhý argument a vrací konečný výsledek. Tak např. zápis add m 
n je vyhodnocen následovně: funkce add m vrátí opět funkci s jediným parametrem, která ke 
svému argumentu přičítá vždy m. Je-li tímto argumentem n, výsledkem je součet m + n. 
Například volání add 2 3 vrátí funkci, která ke svému argumentu přičte číslo 2. Pak (add 2) 3 
vrátí 5. Tato technika umožní v lambda kalkulu pracovat s funkcemi s libovolným počtem 
argumentů. 

Příklady funkcí v lambda kalkulu: 
 λx. x   - identita 
 λn. subtract n 1 - funkce předchůdce  

Výrazy typu λp. λx. … jsou vyhodnocovány jako λp. (λx. …) 

Formální syntax lambda kalkulu: 
Expression ::=             SecondaryExpression 
                         | λ Identifier . Expression 
SecondaryExpression ::=    PrimaryExpression 
                         | SecondaryExpression PrimaryExpression 
PrimaryExpression ::=      Literal 
                         | Identifier 
                         | ( Expression ) 

Sémantika lambda kalkulu je obdobně jednoduchá – lambda kalkul pracuje s unárními 
funkcemi a sadou nadefinovaných primitiv. Se všemi hodnotami lze manipulovat identicky, 
funkce může být argumentem jiné funkce a stejně tak může být vrácena jako výsledek volání 
funkce. 

Lambda kalkul je netypový jazyk. Například funkce identity (λx.x) může být aplikována na 
jakoukoliv hodnotu – na číslo, na pravdivostní hodnotu, funkci apod. 

Lambda kalkul používá statických vazeb. Výskyt identifikátoru bezprostředně za symbolem 
‘λ’ značí vázaný výskyt, výskyt ve výraze za znakem ‘.’ je aplikovaný výskyt. Každý 
aplikovaný výskyt identifikátoru odpovídá vázanému výskytu v nejbližší funkční abstrakci, 
která má daný identifikátor jako vázaný. Aplikovaný výskyt identifikátoru x je nazýván volný 
ve výrazu E, pokud neodpovídá žádnému vázanému výskytu x v E. 

Výrazy jsou vyhodnocovány podle následujícího pravidla: 

(λx.E)E’ ⇒ E[x←E’] 

Kde E[x←E’] je výraz, který obdržíme nahrazením všech volných výskytů x v E za E’. 

Příklady vyhodnocování v lambda kalkulu: 

(λn. add n n) 3 ⇒ add 3 3 ⇒ 6 

(λp. λx. not(p x)) zero ⇒ λx. not(zero x) 

(λf. λx. f(f x)) succ ⇒ λx. succ(succ x) 

(λf. λx. f(f x)) succ 7 ⇒ (λx. succ(succ x)) 7 ⇒ (succ(succ 7)) ⇒ 9 

Pravidla vyhodnocování nejsou přesně předepsána – není určeno kdy vyhodnotit parametr při 
aplikaci funkce. Jedna možnost je vyhodnotit parametr před jeho dosazením do těla funkce 
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(včasné vyhodnocení). Alternativní způsob je nahradit dosud nevyhodnocený parametr v těle 
funkce (normální vyhodnocení). 
V řadě případů na způsobu vyhodnocování nezáleží a včasné i normální vyhodnocení vrátí 
shodný výsledek. Existují ale situace, kdy tomu tak není. Např. funkce 

(λn. 7) (divide 1 0) 

vrátí při normálním vyhodnocení hodnotu 7, kdežto při včasném vyhodnocení selže při 
pokusu dělit nulou. 

Church-Rosserova věta: 
- Jestliže výraz E vrátí výslednou hodnotu ν při normálním vyhodnocení, pak při 

každém jiném způsobu vyhodnocení vrátí buď hodnotu ν nebo vyhodnocení selže. 
- Jestliže selže normální vyhodnocení, pak selže i každé jiné vyhodnocení. 

Možnost selhání vyhodnocení vynucuje zavedení symbolu ⊥ jako výsledku výrazu, jehož 
vyhodnocení selhalo. Pak lze zapsat divide 1 0 ⇒ ⊥. Symbolem ⊥ rovněž označujeme 
nekonečné vyhodnocení funkce. 

Je nutné zdůraznit, že ⊥ není řádná hodnota a nelze s ní jako s hodnotou zacházet. Funkce 
můžeme rozdělit na: 

- Striktní, pokud f ⊥ ⇒ ⊥. 
- Nestriktní, pokud výsledkem f ⊥ nemusí být nutně ⊥. 

Např. funkce succ je striktní. Na druhé straně funkce λn. 7 není striktní, protože (λn. 7) 
⊥ ⇒ 7 při normálním vyhodnocení. Existence nestriktních funkcí činí pořadí vyhodnocování 
funkcí lambda kalkulu důležitým. 

Jako sémantika lambda kalkulu je zvoleno normální vyhodnocení, tedy očekávaný výsledek 
výrazu je hodnota získaná normálním vyhodnocením. Ve skutečnosti je ale většina funkcí 
striktních a tak včasné vyhodnocování je u striktních funkcí správné a současně efektivnější. 

Lambda kalkul je nejjednodušší možný programovací jazyk. To je důležité pro studium 
základních konceptů jako vazby a viditelnost, pořadí vyhodnocování, spočitatelnost apod. bez 
zátěže složité syntaxe a sémantiky skutečných programovacích jazyků. K praktickému využití 
je ale nutné doplnit základní koncepty známé z jiných jazyků, jako např. podmíněné výpočty, 
smyčky a rekurzi. 

2.2 Rozšíření lambda kalkulu 
Podmíněné výpočty lze do lambda kalkulu doplnit pomocí nové formy výrazu if E1 then E2 
else E3. Sémantika výrazu if je dána těmito pravidly: 

 if true then x else y ⇒ x 
 if true then x else y ⇒ y 
 if ⊥ then x else y ⇒ ⊥ 

V intencích základního lambda kalkulu lze podmíněný výraz definovat: 

if E1 then E2 else E3 ≡ cond( E1 )( E2 )( E3 ) 

kde cond je standardní funkce lambda kalkulu s prvním parametrem striktním a dalšími 
dvěma nestriktními. 

Lambda kalkul definuje jediný druh vazby – spojení formální parametru se skutečným 
parametrem v aplikaci funkce. To dovoluje pozměnit poněkud nepřehledný zápis funkcí 
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lambda kalkulu do podoby významově shodné, ale čitelnější. Klasickou podobu zápisu 
(λx.E)E’ lze pomocí klíčových slov let in přepsat následovně: 

 let x = E’ in E 

Tak například poněkud krkolomný zápis: 

(λn. multiply n (succ n))(add i 2) 

lze zapsat přehledněji: 

 let n = add i 2 in 

 multiply n (succ n) 

Dvě podoby let výrazů mohou definovány následovně: 

let x = E1 in E2 ≡ (λx. E2)(E1) 

let f x = E1 in E2 ≡ let f = λx. E1 in E2 

    ≡ (λf. E2)(λx. E1) 

Lambda kalkul je také možno rozšířit pro práci s vícenásobnými hodnotami, ne jen 
jednoduchými, jako např. číslo či pravdivostní hodnota. Je možné např. zavést párový výraz 
definovaný následovně: 

 (x, y) ≡ pair x y 

Výraz v podobě (E1, E2) definuje pár a nově zavedená podoba let výrazu jej dokáže rozložit: 

 let (x, y) = E1 in E2 ≡ let p = E1 in 
          let x = first p in 
             let y = second p in E2 

Kde funkce first a second jsou definovány: 

 first (pair x y) ⇒ x 
 second (pair x y) ⇒ y 

Podobně lze zavést trojice, čtveřice atd. Se zavedením n-tic hodnot lze nově definovat funkce 
s vícenásobnými argumenty. Funkce s více argumenty je definována jako funkce s jedním n-
ticovým argumentem. Např.  

 let max (x, y) = if x > y then x else y in …max (n, m)… 

argument předaný funkci max je pár. Formální parametry x a y označují první a druhou 
komponentu páru. Obecně: 

let f (x, y) = E1 in E2 ≡ let f p = E1 in 
          let x = first p in 
             let y = second p in E2 

2.3 Obory hodnot 
Sémantická funkce zobrazuje prvek ze svého definičního oboru do svého oboru hodnot. 
Jestliže ale vyhodnocení funkce může selhat či může vést na nekonečný výpočet, je nutné 
zahrnout do oboru hodnot funkce i ⊥. Avšak ⊥ není řádná hodnota, nelze s ní provádět žádné 
další výpočty. 

Funkci, která může při daném vstupu vrátit ⊥ nazveme parciální funkci. Parciální funkce tedy 
vrací řádné hodnoty jen pro určité hodnoty vstupních parametrů. Pro jiné vstupní parametry 
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mohou být výsledky definovány jen částečně nebo vůbec nedefinovány. Teorii oborů hodnot 
sémantických funkcí rozvinula Dana Scott. 

2.3.1 Primitivní obory hodnot 
Pokud je oborem hodnot nějaké sémantické funkce pravdivostní hodnota, pak funkce může 
vrátit hodnoty true, false nebo vyhodnocení může selhat. Poslední případ značíme hodnotou 
⊥. Obor hodnot tedy bude obsahovat tři prvky: true, false a ⊥. Ovšem pouze true a false jsou 
řádné hodnoty. Hodnotu ⊥ nazveme dolní prvek oboru hodnot (v diagramu znázorňující tento 
obor leží dole). 

true         false 
 

⊥ 

Primitivní obor hodnot funkce vracející pravdivostní hodnotu 

Hodnota ⊥ leží v diagramu dole, protože obsahuje nejméně informace (o výsledku nic 
nevíme). Hodnoty true i false nesou smysluplnou informaci o výsledku. Mezi true a false ale 
čára není, protože informační hodnota obou hodnot je stejná. 

Množství informace (míra definovanosti) v prvcích oboru hodnot lze také zapsat operátorem 
≤. Tedy ⊥ ≤ true, ⊥ ≤ false. Platí ale také true ≤ true a false ≤ false, ≤ je reflexivní a x ≤ x platí 
pro každý prvek oboru hodnot. 

0      1      2      3      4      … 

 

⊥ 

Příklad oboru hodnot přirozených čísel 

V oboru hodnot přirozených čísel platí ⊥ ≤ 0, ⊥ ≤ 1, ⊥ ≤ 2, … 

V primitivních oborech hodnot platí x ≤ x’ tehdy a jen tehdy když x = x’ nebo x = ⊥. 

2.3.2 Obory hodnot kartézského součinu 
Je-ji výsledkem funkce uspořádaná dvojice hodnot, může funkce vrátit dvojici řádných 
hodnot, ale výpočet prvního, druhého, případně obou prvků uspořádané dvojice může selhat a 
pak na místo řádných hodnot funkce vrátí ⊥. 

Kupříkladu uvažujme funkci vracející uspořádanou dvojici z kartézského součinu 
pravdivostní hodnota × směr. Řádná hodnota je např. (true, dolů). Selže-li výpočet úplně, 
vrátí se dvojice (⊥, ⊥), ale funkce může vrátit částečný výsledek (false, ⊥) nebo (⊥, nahoru). 
Relaci ≤ tohoto oboru hodnot ukazuje následující obrázek: 

(false, nahoru) (false, dolů)  (true, nahoru)  (true, dolů) 

 

(false, ⊥)  (⊥, nahoru)  (⊥, dolů)  (true, ⊥) 

 

(⊥, ⊥) 

Obor hodnot kartézského součinu pravdivostní hodnota × směr 

 8 



 

Je tedy zřejmé že (⊥, ⊥) ≤ (⊥, nahoru) nebo (⊥,⊥) ≤ (false, ⊥), ale také 
(⊥, nahoru) ≤ (true, nahoru). Platí tedy i (⊥, ⊥) ≤ (true, nahoru). Ovšem relace ≤ již není 
definována mezi (false, ⊥) a (true, nahoru), protože tyto uspořádané dvojice obsahují 
nekonzistentní informaci. Pokud bychom nějakým způsobem dokázali pokračovat ve výpočtu, 
který vrátil (false, ⊥), nikdy bychom nedošli k hodnotě (true, nahoru) nebo (true, dolů). 

V oborech hodnot kartézského součinu platí (x, y) ≤ (x’, y’) tehdy a jen tehdy když x ≤ x’ a 
y ≤ y’. 

2.3.3 Sjednocené obory hodnot 
Uvažujme jako obor hodnot funkce sjednocení disjunktních množin, např. pravdivostní 
hodnota + směr. Výpočet vrátí „označkovanou“ hodnotu, např. vlevo true nebo vpravo false. 

Funkce také může selhat a vrátit ⊥. I v tomto případě ale existuje možnost, že funkce vrátí 
nehotový výsledek – výpočet rozhodne že první hodnota bude např. vlevo, ale další výpočet 
selže. Výsledek pak bude vlevo ⊥. 

 

vlevo false vlevo true vpravo false vpravo true 

 

vlevo ⊥   vpravo ⊥ 

 

      ⊥ 

Příklad oboru hodnot pravdivostní hodnota + směr 

Relace ≤ je mezi prvky sjednoceného oboru hodnot definována: 

 left x ≤ left x’ tehdy a jen tehdy když x ≤ x’ 

 left y ≤ left y’ tehdy a jen tehdy když y ≤ y’ 

  ⊥ ≤ z pro všechna z 

2.3.4 Funkční obory hodnot 
Funkce v lambda kalkulu může jako výsledek vrátit jinou funkci. Uvažujme funkci 
s definičním oborem směr a oborem hodnot pravdivostní hodnota definovanou následovně: 

 f1 = { nahoru → false, dolů → ⊥, ⊥ → false} 

Problém s touto funkcí je ten, že argument dolů způsobí selhání funkce, ale argument ⊥ vrátí 
false, tedy hodnotu s vyšší informační hodnotou než vstupní argument. Další problematická 
funkce 

 f2 = { nahoru → true, dolů → true, ⊥ → false} 

rozhoduje, jestli je argument řádná hodnota nebo ⊥. Ve formálním zápisu této funkce 
λx. (x ≠ ⊥) se ⊥ vyskytuje ve výraze porovnávajícím její hodnotu s x. Ovšem z předchozího 
víme, že ⊥ není řádná hodnota a že ji není možno použít v žádném dalším výpočtu, tedy ani 
v porovnání. 

Problematičnost f2 lze demonstrovat i na jiném příkladě. Takto definovaná funkce by 
například umožňovala rozhodnout, jestli daný program s danými vstupními parametry skončí 
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nebo ne. To je ovšem neřešitelný problém. Proto usuzujeme, že funkce λx. (x ≠ ⊥) je 
neimplementovatelná. 

Všechny implementovatelné funkce mají jednu společnou vlastnost – jsou monotónní. Funkce 
f je monotónní tehdy a jen tehdy když pro všechny možné argumenty x a x’, x ≤ x’ platí f x ≤ f 
x’. Jinými slovy čím více informace je v argumentu, tím více informace je obsaženo ve 
výsledku funkce. 

Předchozí odstavce ale neznamenají, že monotónní funkce nemůže vrátit řádnou hodnotu, 
pokud je jejím argumentem ⊥. Kupříkladu funkce 

 f3 = { nahoru → true, dolů → true, ⊥ → true } 

vrátí true i pokud je argumentem ⊥. Ovšem f3 podmínku monotónnosti splňuje, protože 
návratová hodnota nerozlišuje mezi ⊥ a řádnou hodnotou, funkce vrací konstantně true. 

Funkční obor hodnot A → B tedy obsahuje všechnu monotónní funkce, která prvky množiny 
A zobrazují na prvky množiny B. 

f11      f12 
 

f21  f22  f23  f24 
 

f31  f32  f33  f34 
 

f4 

f11 = { nahoru → false, dolů → false, ⊥ → false } 
f12 = { nahoru → true, dolů → true, ⊥ → true } 
f21 = { nahoru → false, dolů → false, ⊥ → ⊥ } 
f22 = { nahoru → false, dolů → true, ⊥ → ⊥ } 
f23 = { nahoru → true, dolů → false, ⊥ → ⊥ } 
f24 = { nahoru → true, dolů → true, ⊥ → ⊥ } 
f31 = { nahoru → false, dolů → ⊥, ⊥ → ⊥ } 
f32 = { nahoru → ⊥, dolů → false, ⊥ → ⊥ } 
f33 = { nahoru → ⊥, dolů → true, ⊥ → ⊥ } 
f34 = { nahoru → true, dolů → ⊥, ⊥ → ⊥ } 
f4  = { nahoru → ⊥, dolů → ⊥, ⊥ → ⊥ } 

Jestliže f a f’ jsou dvě monotónní funkce se shodným definičním oborem i oborem hodnot A 
→ B, pak f ≤ f’ tehdy a jen tehdy když f x ≤ f ’ x pro všechna x z A. Dolním prvkem funkčního 
oboru hodnot A → B je funkce {}, která vrací ⊥ pro každý argument. 

2.4 Rekurze 
Rekurze kraje klíčovou roli ve funkcionálním a logickém programování, kde je zcela běžně 
používána. V imperativním programování je častěji než rekurze používán cyklus, avšak i 
rekurze je velmi frekventovaná programová konstrukce. Nicméně popis sémantiky cyklu ve 
významové sémantice je realizován rekurzivním voláním sémantické funkce. 
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Z tohoto pohledu je tedy rekurze jediný způsob, jak popsat opakovaný výpočet. Samozřejmě 
je nutné počítat s možností neukončení smyčky, což symbolizuje hodnota ⊥ popsaná 
v předchozí kapitole o oborech hodnot. 

Mějme například funkci přirozené číslo → pravdivostní hodnota definovanou následovně: 

 p x = if zero x then false else not (p (pred x)) 

Tato funkce { 0 → false, 1 → true, 2 → false, 3 → true, …} je vlastně funkcí odd. Pokud 
však funkci přepíšeme na: 

 q x = if zero x then false else not (q (succ x)) 

dostaneme { 0 → false, 1 → ⊥, 2 → ⊥, 3 → ⊥, …}, protože volání q nebude ukončeno pro 
jakékoliv číslo větší než 0. 

Nicméně rozvoj funkce je operační koncept. Odpovídá operacím, které provádí počítač při 
vyhodnocování této funkce. Ovšem z matematického hlediska rekurzivní funkce mohou mít 
více jak jedno řešení. Funkci f2 například také odpovídá funkce odd. Ovšem v operační realitě 
q nikdy neskončí, pokud je zavolána s jakýmkoliv číslem větším než 0. Je tedy zapotřebí 
teorie, která přiřadí jediné řešení každé rekurzivní funkci. Navíc toto řešení musí odpovídat 
operační realitě (vyhodnocování funkce na počítači). 

Teorie oborů hodnot splňuje tyto požadavky. Zaručuje, že pokud má rekurzivní funkce více 
řešení, vždy existuje jedna funkce, která je méně definována než ostatní (její výsledky mají 
nejnižší informační obsah). Navíc tato funkce je řešení které odpovídá operační realitě. 

Teorie oborů hodnot navíc přináší systematický postup jak nejméně definovanou funkci 
získat. Při vyhodnocování rekurzivní funkce je počet zanoření limitován postupně rostoucí 
řadou čísel 0, 1, 2, 3, … Tím získáme posloupnost stále více definovaných funkcí, která 
konverguje k hledanému řešení. 

Budeme-li např. rozvíjet funkci p z předešlého příkladu, postupně dostaneme: 

 p0 = { 0 → ⊥, 1 → ⊥, 2 → ⊥, … } 
 p1 = { 0 → false, 1 → ⊥, 2 → ⊥, … } 
 p2 = { 0 → false, 1 → true, 2 → ⊥, … } 
 p3 = { 0 → false, 1 → true, 2 → false, … } 

Je zřejmé že p0 ≤ p1 ≤ p2 ≤ p3 ≤ … Čím déle budeme posloupnost rozvíjet, tím blíže budeme 
k funkci odd, která je definována pro všechna přirozená čísla. Posloupnost konverguje 
k funkci odd a odd je limitou této poslouponosti. 

Pokud stejný postup aplikujeme na funkci q, dostaneme: 

 q0 = { 0 → ⊥, 1 → ⊥, 2 → ⊥, … } 
 q1 = { 0 → false, 1 → ⊥, 2 → ⊥, … } 
 q2 = { 0 → false, 1 → ⊥, 2 → ⊥, … } 
 q3 = { 0 → false, 1 → ⊥, 2 → ⊥, … } 

Opět q0 ≤ q1 ≤ q2 ≤ q3 ≤ … Tato posloupnost ale téměř okamžitě konverguje k funkci 
{ 0 → false, 1 → ⊥, 2 → ⊥, … }. 

Funkci p lze přepsat do standardní podoby: 

 p = λn. if zero n then false else not (p (pred n)) 

 p = (λn. if zero n then false else not (f (pred n))) p 
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 p = P p, kde 
 P = λf. λn. if zero n then false else not (f (pred n)) 

Podobným způsobem může být každá rekurzivní funkce přepsána do podoby  

 f = F f 
kde F je funkcionál, tedy funkce která mapuje jednu funkci na jinou funkci se stejným 
definičním oborem i oborem hodnot. Jestliže f je A → B, pak F je (A → B) → (A → B). 
Zajímá nás nejméně definovaná funkce, která je řešením f = F f. Taková funkce se nazývá 
nejmenší pevný bod funkce F. Obecně jakékoliv řešení F je pevný bod, ale pro nás je zajímavý 
jen nejmenší pevný bod. 

3 Významová sémantika 
Významová sémantika vyvinutá v 70. letech Christopherem Stracheym představuje první 
matematicky formální popis sémantiky programovacího jazyka (původně byla označovaná 
matematická sémantika). Formální specifikace sémantiky umožňuje usuzovat na chování 
programu aniž by bylo nutno spouštět jej na skutečném počítači. Další možností využití 
specifikace sémantiky je dokazování správnosti (nesprávnosti) programu, důkazy ekvivalence 
programů apod. 

Významová sémantika přiřazuje význam nejen celému programu, ale každé syntaktické frázi 
programovacího jazyka (deklarace, příkaz, …). Význam každé fráze je definován pomocí 
významů jejích podfrází. Specifikace sémantiky tak běží paralelně se syntaktickou strukturou 
programu. 

3.1 Základní principy 
Smysl každé fráze programu je určen matematickou entitou – významem. Ke každé frázi je 
zapotřebí specifikovat funkci, která jí přiřadí daný význam. Tato funkce je nazývána 
sémantická funkce. 

Například čísla jsou v programech zapisována v podobě numerických literálů. Způsob zápisu 
literálu je definován syntaxí daného jazyka, ale jeho význam je pokaždé stejný. V desítkové 
soustavě zapíšeme číslo deset literálem 10. Ovšem můžeme použít jinou soustavu, např. 
šestnáctkovou 0x0a. Tento zápis ale odpovídá syntaxi jazyka C, v jazyku Modula-2 by zápis 
byl v šestnáctkové soustavě 0AH. Pokaždé se ale jedná o jediné číslo deset. Literál (např. 
0AH) je syntaktická entita, hodnota deset je sémantická entita. 

Příkladem sémantické funkce je např. funkce ohodnocení : literál → přirozené číslo, která 
přiřazuje význam (hodnotu) literálům. 

Vezměme do úvahy syntax velmi jednoduchého kalkulátoru pracujícího s celými čísly: 
Command    ::=   Expression = 
Expression ::=   Literal 
               | Expression + Expression 
               | Expression - Expression 
               | Expression * Expression 

Pro definici sémantických funkcí potřebujeme definovat doménu celých čísel: 

 Integer = { …, -3, –2, -1, 0, 1, 2, 3, … } 

a tři pomocné funkce: 

 sum : Integer × Integer → Integer 
 diff : Integer × Integer → Integer 
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 mul : Integer × Integer → Integer 

Tyto operace jsou obdobou aritmetických operací, ale berou do úvahy limity daného 
kalkulátoru. Způsobí-li například aritmetická operace přetečení rozsahu kalkulátoru, funkce 
vrátí ⊥. 

Sémantiku kalkulátoru pak formalizují následující funkce: 

 exec :  Command → Integer 
 eval :  Expression → Integer 
 valuate : Literal → Integer 

3.2 Výrazové prostředky programovacích jazyků 
Imperativní programovací jazyky používají proměnné – oblasti v paměti, jejíž obsah se může 
v průběhu vykonávání programu měnit (např. přiřazovacím příkazem). Tento koncept 
proměnné měnící hodnotu není v klasické matematice. Ale chování proměnných je možné 
modelovat sémantickými funkcemi reprezentujícími počítačovou paměť coby úložiště hodnot 
proměnných.  

Deklarace zavádějí vazby mezi identifikátory a entitami různého druhu (např. proměnnými či 
funkcemi). Každá vazba je definována v závislosti na viditelnosti identifikátorů různých entit 
v okamžiku deklarace symbolu. Každá fráze programu se tedy vyskytuje v určitém prostředí, 
což je množina vazeb identifikátorů viditelných v daném okamžiku. 

Prostředí je určováno pravidly viditelnosti symbolů konkrétního programovacího jazyka. Na 
daném programovacím jazyku také záleží množina entit, která může být svázána 
s identifikátory. Tyto vlastnosti programovacích jazyků lze popsat pomocnými sémantickými 
funkcemi, které modifikují prostředí v závislosti na deklaraci identifikátorů, vyhledávají 
entitu podle identifikátoru v daném prostředí apod. 

Součástí programovacích jazyků bývají abstrakce specifikující nějaký výpočet (procedury 
a/nebo funkce). Program tyto abstrakce volá, aby provedl výpočet určený procedurou/funkcí.  

Na abstrakce funkcí lze nahlížet jako na funkce mapující vstupní argument (z definovaného 
prostředí) na návratovou hodnotu. Abstrakce procedur lze popsat funkcemi, které vstupní 
argumenty (z prostředí) mapují do změn paměti. Významnou otázkou zůstávají vedlejší 
efekty abstrakcí, které sémantický popis programovacího jazyka výrazně komplikují. 

Komplikací specifikace pomocných funkcí definujících změny paměti je zavedení složených 
datových typů (struktur, záznamů). Ačkoliv hodnota složeného typu může být navázána na 
jediný identifikátor, v principu je možné měnit obsah paměti pro jednotlivé prvky složeného 
typu nezávisle. Zavedení složených datových typů vyžaduje změny v definici sémantických 
funkcí pro základní fráze jazyka. 

3.3 Využití významové sémantiky 
Významové sémantika slouží jako prostředek pro teoretický výzkum programovacích jazyků. 
Jedna z aplikací významové sémantiky je teorie dokazování správnosti programů – pomocí 
sémantických funkcí lze usuzovat na správnost programu aniž by jej bylo třeba spouštět na 
reálném počítači. 

Existují specifikace sémantiky některých programovacích jazyků, např. Algol-60 či Pascal. 
Dokonce existují experimentální systémy, které na základě formální specifikace sémantiky 
vygenerují překladač daného jazyka. Ovšem takový překladač je velmi neefektivní a v praxi 
nepoužitelný. 
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Srovnáme-li praktické aplikace teorie gramatik a jazyků a praktickou využitelnost formální 
specifikace sémantiky, je zřejmé, že na poli sémantiky je stále velké pole působnosti. 
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