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2. Vývojové prostředí (IDE)

● jak bylo uvedeno v 27-01, přechod od operačního systému 
DOS k Windows sebou přinesl moderní grafická vývojová 
prostředí (IDE = integrated development environment) pro 
většinu programovacích jazyků

● takováto prostředí vznikala již v DOSu, obsahovala však 
méně nástrojů a nebyla tolik propojena s operačním 
systémem

● společným rysem moderních vývojových prostředí je 
především jejich „grafickost“, která umožňuje pohodlný 
vizuální návrh grafické stránky vyvíjené aplikace bez 
nutnosti složitě programovat prostředí programu



  

IDE pro Pascal
● první vývojová prostředí obsahovala pouze jednoduchý 

editor kódu, překladač (kompilátor) a případně několik 
ladících nástrojů

● vývojová prostředí pro programy v jazyce Pascal jsou úzce 
spojena s firmou Borland, která po dlouhá léta udávala 
směr vývoje těchto (nejen pascalovských) prostředí

● prostředí nazvaná Turbo Pascal, později Borland Pascal v 
mnoha postupných verzích vybudovala jazyku Pascal 
velikou komunitu vývojářů a příznivců

● v současné době je zdarma k dispozici prostředí FreePascal 
(dostupné na freepascal.org), které vyvíjí komunita 
příznivců tohoto jazyka



  

 FreePascal

snímek vývojového prostředí FreePascal



  

IDE pro Windows
● firma Borland byla i na poli IDE pro Windows jedničkou
● vytvořila vůbec jako první grafické prostředí pro vývoj 

programů pro Windows nazvané Delphi
● V Delphi se používá objektová verze jazyka Pascal
● po mnoha verzích pod hlavičkou Borlandu (později Inprise a 

znovu Borlandu) firma svoji vývojářskou divizi prodala firmě 
Embracadero, která ve vývoji tohoto prostředí pokračuje

● Borland poskytoval alespoň jednu verzi pro nekomerční 
užití zdarma, Embracadero však v tom nepokračuje

● od roku 1999 je ve vývoji projekt Lazarus úzce spojený s 
prostředím FreePascal (lazarus.freepascal.org), který je 
stejně jako FreePascal k dispozici zdarma



  

 Delphi

snímek vývojového prostředí Delphi 6 (Borland)



  

 Lazarus

snímek vývojového prostředí Lazarus (dostupný z lazarus.freepascal.org)
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