
 

ismerd meg!
 

 

A Pascal programozási nyelv  
konkurrens kiterjesztése: a Pascal-FC 

 
A Pascal-FC nyelvet didaktikai célokra fejlesztette ki Niklaus Wirth, Ben Ari, Alan 

Burns, Geoff Davies, Periklis Sochos. 
A nyelv célja, hogy a diákokat számos folyamatok-közti kommunikáció típussal is-

mertesse meg anélkül, hogy számtalan nyelv szintaxisát meg kellene tanulják. A nyelv 
magába foglal néhány szinkronizációs primitívet is: szemaforok, monitorok, occam/CSP 
és ADA típusú találkozások, erőforrások, amelyek ötvözik a feltételes kritikai területek 
(Conditional Critical Regions) egyes jegyeit a monitorokkal. 

A Pascal-FC (Functionally Concurrent Pascal) neve azt jelzi, hogy a Pascal funkcioná-
lisan konkurrens lett. 

A konkurrens programok olyan speciális párhuzamos programok, amelyekben a fo-
lyamatok együttműködnek egy közös cél megvalósítása érdekében. A folyamatok vagy 
közös, megosztott változókon keresztül cserélnek egymással információt, vagy minden 
folyamat saját, helyi adattárolóval rendelkezik és üzenetváltásokkal tartják a kapcsolatot 
egymással. 

A Niklaus Wirth tervezte Pascal nyelv számos nyelvjárással rendelkezik. A Pascal-FC 
Ben Ari konkurrens Pascal-S programozási nyelvének jelentős kibővítése. A nyelv terve-
zése arra az időre nyúlik vissza, amikor még a DOS népszerű operációs rendszer volt, 
később átírták a különböző Windows verziók alá is. Periklis Sochos pedig egy Java ala-
pú grafikus felhasználói felületet fejlesztett ki a nyelv számára. 

Az egyszerűség kedvéért a nyelv nem támogatja az olyan Pascalban megszokott adat-
struktúrákat mint a halmazok, állományok és dinamikus adatstruktúrák. 

A fordítóprogram forráskódját díjmentesen terjesztik, így bárki, bármikor megvál-
toztathatja, tetszése szerint kiegészítheti, átalakíthatja azt. A fordítóprogram, felhaszná-
lói kézikönyvek letölthetők a http://www-users.cs.york.ac.uk/~burns/pf.html honlapról. 

A forrásállományok lefordításához használható a GNU Pascal fordító is, ezen kívül 
pfccomp.exe fordítóprogrammal, valamint a pint.exe és ufpint.exe értelmezőkkel rendelkezik 
a nyelv. 

A nyelv fejlődésében a következő dialektusokat tudjuk megkülönböztetni: 
− Sequential Pascal – A Pascal nyelv egyszerűsített változata, Brinch Hansen fejlesz-

tette ki 1972-75 között. 
− Pascal-S – A Pascal nyelv egy egyszerűsített változata, amely nem tartalmaz hal-

mazokat, intervallumokat, állományokat, mutatókat, csomagolt típusokat, with és 
goto utasításokat. A dialektus 1975 júniusában jelent meg. 

− Concurrent Pascal – az első olyan nyelv, amely támogatta a monitorok használatát. 
Lehetőséget biztosított a hardver eszközökhöz való hozzáféréshez monitor hí-
vásokon keresztül és támogatta a folyamatokat és az osztályokat is. 

− Multi-Pascal – A Pascal-S kibővítése multiprocesszálással. Ezt használja fel a The 
Art of Parallel Programming könyvéhez Bruce P. Lester 1993-ban. 
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− Pascal-F – A Pascal egy olyan kibővített változata, amely tartalmazza a fixpontos 
aritmetikát, valamint a valós idejű programozás bizonyos jellemzőit (E. Nelson: 
Pascal-F: Programming Language for Real-Time Automotive Control, IEEE 
ElectroTechnol. Rev., 1968.) 
 

A nyelv a következő architektúrákon, operációs rendszerek alatt működik: minden 
Windows verzió, SunOS4, Sun Solaris 2.5, SGI Irix 5.3, Red Hat Linux 5.0, Slackware 
Linux 3.4, Slackware Linux 7 és Amiga. A programok forráskódja átvihető. 

A fordítóprogram és az értelmező a hibákat két csoportba sorolja: fordítási hibák és 
futás alatti hibák. A fordítási hibák a szintaxis be nem tartása, vagy a fordító belső táblá-
zatainak túlcsordulása miatt jelentkezhetnek. A fordítóprogram egy úgynevezett listázási 
állományt is létrehoz, amely magát a forráskódot, a fordító által generált szimbólumtáb-
lázatot és a generált kódot tartalmazza. A fordító az eredeti forráskód minden sorához 
két egész számot rendel. Az első az illető sor sorszáma, a második pedig a generált kód 
utasításszámlálójának értéke. Ez azért hasznos, mert az értelmező az utasításszámláló 
értékét jelzi ki, amikor futtatás idején fellépő hibát jelez. 

A futás alatti hibák során a program 
végrehajtása leáll. A rendszer úgynevezett 
pmdfileokat használ arra, hogy tárolja a 
„post-mortem” információkat. Ha futtatás 
közben nem lépett fel hiba, a rendszer 
nem hoz létre ilyen nevű állományt. 

A nyelv szintaxisa és felépítése a Pas-
cal szintaxisát követi, az alábbi különbsé-
gekkel: 
− Nincsenek unitok, csak a főprog-

ram állománya létezhet. 
− Az érték konstansok (számok) ese-

tében a 10-es számrendszeren kí-
vül használható még a 2-es, 8-as és 
16-os alap is, de ez implementáció 
függő. Az alakja: alap#szám. 

 

 
A Pascal-FC fordítóprogramjának  

állományai 
 

− Léteznek térképezési mutatók (mapping indicator): kényszeríthetjük a fordítóprogra-
mot, hogy a változókat egy speciális helyen tárolja, így a változók deklarálása a 
következőképpen is megtörténhet: var VáltozóNév at EgészKonstans: 
Típus; 

− A nyelvnek csak négy elemi típusa van: boolean, char, integer és real. 
− Nem léteznek string, halmaz, altömb, intervallum és mutató típusok. 
− Rendelkezik egy pár speciális típussal: channel, semaphore, condition, 

synchronous, bitset. 
− A következő felhasználói típusokkal rendelkezik: felsorolás, tömb (array), be-

jegyzés (record), csatorna (channel). 
− Bejegyzések esetén minden mezőnek adhatunk egy-egy „offset-indikátort” is:  

record 
  azonosító1 at offset EgészKonstans1: Típus1; 
  azonosító2 at offset EgészKonstans2: Típus2; 
end; 

− A nyelvben az üres utasítás a null (de használható az egyszerű „;” is).  
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− A repeat ciklusszervező utasítás esetén használhatjuk a forever kulcsszót, 
ekkor a ciklusmag mindig végrahajtódik (végtelen ciklus): 

repeat 
  utasítá
forever; 

sok; 

− A for ciklusszervező utasításnak nincs downto-s alakja. 
− A főprogramban beszúrható egyetlen cobegin ... coend; blokk. Ide helyez-

hetjük el a konkurrens módon végrehajtandó utasításokat. 
− A Pascal-FC háromféle alprogramot különböztet meg: eljárásokat, függvényeket és 

folyamatokat. Az első kettőt szekvenciális alprogramnak is nevezzük. 
− Védett eljárásokat deklarálhatunk: 

guarded procedure Név(FormálisParaméterek) 
  when LogikaiKifejezés; 
begin 
  u
end; 

tasítások; 

− A Pascal-FC kulcsszavai: accept, and, array, at, begin, case, channel, cobegin, 
coend, const, div, do, else, end, entry, export, for, forever, forward, function, 
guarded, if, in, mod, monitor, not, null, of, offset, or, pri, procedure, process, 
program, provides, record, repeat, replicate, requeue, resource, select, terminate, 
then, timeout, to, type, until, var, when, while. 
 

Folyamatok Pascal-FCben 
Egy folyamat (process), munka (job) vagy feladat (task) olyan számítás (műveletek megha-

tározott sorrendben történő szekvenciális végrehajtása), amelyet konkurrensen, párhu-
zamosan hajthatunk végre más számításokkal. A folyamat a processzor aktivitásának 
absztrahálása, vagyis egy program futó példánya (egy végrehajtás alatt álló program – a 
végrehajtás megkezdődött, de még nem fejeződött be). 

A folyamatokat és a párhuzamos végrehajtást leginkább úgy tudjuk szemléltetni, 
hogy minden egyes folyamathoz tartozik egy logikai processzor és egy logikai memória. 
A memória tárolja a programkódot, a konstansokat és a változókat, a programot a pro-
cesszor hajtja végre. A programkódban szereplő utasítások és a végrehajtó processzor 
utasításkészlete megfelelnek egymásnak. Az operációs rendszer feladata, hogy a fizikai 
eszközökön (fizikai processzor, fizikai memória) egymástól elkülönítetten, védetten lét-
rehozza és működtesse a folyamatoknak megfelelő logikai processzorokat és memóriá-
kat – ezeket megfeleltesse a fizikai processzornak, fizikai memóriának, mintegy kiossza 
a fizikai processzort a logikai processzoroknak (a folyamatok versengenek a CPU-ért). 

A Pascal-FC folyamatállapotai viszonylag egyszerűek. 
Egy folyamatot a folyamatdeklarációval lehet létrehozni, ekkor a létrehozott (created) 

állapotba kerül. Ha aktiváljuk, akkor végrehajtható (executable) lesz. A végrehajtás után egy 
folyamat befejezett (terminated) állapotba kerül. Amikor az összes folyamat befejeződik, 
egyszerre az egész felszabadul (destroyed). 

Egy folyamatot késleltethetünk (delayed) egy meghatározott ideig, vagy futását felfüg-
geszthetjük (suspended). A szinkronizálás során a folyamat megszakítható vagy várakoztatható 
(awaiting interrupt). 

Egy folyamat befejezhető (termstat) állapotban van, ha a szelektív várakoztatást egy 
terminated alternatívával adjuk meg. Innen még vissza tudunk térni a futtatható állapotba, 
vagy direkt a befejezett állapotba, ha az összes folyamat befejezhető állapotban van, vagy 
már be is fejeződött. 
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Ha a folyamat az awaiting interrupt, suspended, delayed vagy termstate állapotban van, ak-
kor azt mondjuk, hogy a folyamat blokkolva van (blocked). 

 

Folyamatokat például a következőkeppen lehet deklarálni: 
process type proc(ParaméterLista); 
  Dek
begin 

larációsRész 

  utasítások; 
end; 
 
var 
  p: array[1..4] of proc; 

 

Folyamatokat úgy lehet aktiválni, hogy meghívjuk őket a cobegin ... coend; 
blokkban: 

cobegin 
  p[1](ParaméterLista); 
  p[2](ParaméterLista); 
  p[3](ParaméterLista); 
  p[4]
coend; 

(ParaméterLista); 

vagy: 
cobegin 
  for i := 1 to 4 do 
    p[
coend; 

i](ParaméterLista); 

 

 
Folyamatállapotok és átmenetek Pascal-FCben 

Folyamatok szinkronizálása 
A folyamatok szinkronizálása a következő primitívekkel valósulhat meg: 

Szemaforok 
A folyamatok szinkronizálására speciális nyelvi elemeket kell bevezetni. A legelőször 

bevezetett nyelvi elem a szemafor volt, amelyet Dijkstra mutatott be 1968-ban a köl-
csönös kizárás problémájának megoldására. Ez az eszköz a nevét a vasúti jelzőberende-
zésről kapta, logikai hasonlósága miatt. 
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A szemafor általánosan pozitív egész értékeket vehet fel. Speciális a bináris szema-
for, amelynek értéke csak 0 és 1 lehet. A lehetséges műveletek neve wait és signal. A 
műveletek hatása a következő:  
− wait(s): ha s > 0, akkor s := s – 1, különben blokkolja ezt a folyamatot s-en; 
− signal(s): ha van blokkolt folyamat s-en, akkor indít közülük egyet, különben s := 

s + 1. 
Lényeges, hogy ezek a műveletek oszthatatlanok, azaz végrehajtásuk közben nem 

történhet folyamatváltás. 
A Pascal-FC nyelv ismer egy standard semaphore típust. Szemaforokat a globális 

deklarációs részben lehet deklarálni, önmagukban, vagy rekordok, tömbök elemeiként. 
A szemaforok kizárólag cím szerint adhatók át alprogramoknak. Szemaforokkal kizáró-
lag a következő műveletek végezhetők: wait, signal, initial, write és writeln. 

Példák szemafordeklarációkra: 
type 
  TSems = array[1..10] of semaphore; 
 
var 
  s1, s2, s3: semaphore; 
  sems: TSems; 
  semaphor array[1..5] of semaphore; es: 
  semrec: record 
    i: integer; 
    s: semaphore; 
  end; 

Monitorok 
A monitorokat Hoare vezette be 1974-ben. 
Monitorokat szintén csak a program globális deklarációs részében lehet deklarálni. 

Szintaxisa: 
monitor Név; 
  export EljárásnévLista  
  {export EljárásnévLista} 
  [DeklarációsRész] 
begin 
  u
end; 

tasítások; 

 

Az export listában a kívülről is használható eljárásokat soroljuk fel. A deklarációk 
tartalmazhatnak konstans-, típus-, változó-, belső eljárás- és függvénydeklarációkat, de 
nem tartalmazhatnak folyamatokat vagy más monitorokat. A nem exportált deklarációk 
lokálisak, csak a monitor belsejében vannak hatályban. A Pascal-FCben csak az eljárások 
nevét lehet exportálni. Az exportált eljárások kívülről az aktuális paraméterekkel hívha-
tók. Az adatokhoz csak az exportált eljárásokon keresztül lehet hozzáférni, ez teljes el-
lenőrzést biztosít a műveletek felett. 

A monitorok biztonságosan valósítják meg a kölcsönös kizárást. A fordító garantál-
ja, hogy a monitorok belsejében az adatokhoz való hozzáférés kölcsönös kizárással tör-
ténik. Ha egy folyamat megpróbál elindítani egy olyan monitort, amelyet egy másik fo-
lyamat már használ, akkor ez várakozásra kényszerül. A monitorhoz tartozhat egy vára-
kozási sor (monitor boundary queue) – FIFO stratégiát hasznáva. 
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Erőforrások 
A globális deklarációs részben erőforrásokat is deklarálhatunk. Erőforrások esetén a 

fordító kölcsönösen nem engedélyezi a zárt adattagokhoz való hozzáférést, de a szink-
ronizálás az eljárásokra tett korlátok segítségével valósul meg: 

resource Név; 
  ExportLista 
  Dek
begin 

larációsRész 

  u
end; 

tasítások; 

Csatornák 
A folyamatok közötti kommunikáció úgynevezett randevúk segítségével is megvaló-

sítható. A randevúk lényege, hogy az a folyamat, amely elsőnek érkezik, mindaddig fel 
lesz függesztve (vár), míg a társa oda nem ér. Amikor a randevú teljes, akkor végrehaj-
tódik mind a két folyamat. A folyamatok közötti kommunikáció csatornák segítségével 
valósulhat meg.  

A csatornákat Hoare vezette be 1985-ben. A lényegük az, hogy üzenetet küldhe-
tünk, vagy üzenet fogadhatunk egy csatornán: 
− ch!e – az e értéket elküldjük a ch csatornán 
− ch?v – a v értéket vesszük a ch csatornáról 

 
Pascal-FCben a csatornák szigorúan típusosak. Csak olyan típusú adat továbbítható 

bennük, amilyen típus deklarálva volt. A deklaráció szintaxisa: 
type 
  azonosító = channel of Típus; 

Hiba 
Konkurrens programok leggyakoribb hibája az, hogy párhuzamosan írnak felül 

megosztott változókat (olyan globális változó, amelyhez mindenki hozzáfér). Ezt illuszt-
rálja a következő nagyon egyszerű Pascal-FC program. Mivel a két eljárás (one és two) 
párhuzamosan hajtódik végre, semmi és senki nem garantálhatja azt, hogy két vagy több 
egymás utáni futás után a shared változónak ugyanaz lesz az értéke, sem azt, hogy ez az 
érték a várt 40 lesz (futtassuk le egymás után többször az alábbi példaprogramot és 
meggyőződhetünk erről). A párhuzamos végrehajtás miatt néha a két eljárás egyszerre 
növelheti a változó értékét, így ez egy növelésnek számít. 

 

program mutual; 
 
var shared: integer; 
 
process one; 
var : integer;  i
begin 
  for i := 1 to 20 do 
    shared := shared + 1 
end; 
 
process two; 
var i: integer; 
begin 
  for i := 1 to 20 do 
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    shared := shared + 1 
end; 
 
begin 
  shared := 0; 
  cobegin 
    one; 
    two 
  coend; 
  writeln(shared); 
end. 

Kovács Lehel 

 

Tisztítószerek (mosószerek) 

 
Az emberiség evolúciója során törekedett önmaga és környezete tisztántartására. 

Ennek gyakorlati (a „tisztaság fél egészség”) és esztétikai okai voltak. 
Kezdetben tisztítószerként a természet kínálta anyagokat (a patakok síkos, habzó 

köveit, növények szaponin tartalmú gyökereit) használták. Az egyiptomiak i.e. 2500 kö-
rül hevítéssel víztelenített szódát készítettek (a Nílus deltájától nyugatra levő nátronta-
vak száraz időszakban kiszáradtak, s a kiváló sót, amely főleg szóda volt, hevítették) s 
szódás sulykolást alkalmaztak a zsíros szennyeződések eltávolítására. Hasonlóan a szappan-
gyökér (saponania officinalis) vizes kivonatát is használták tisztítószerként. A civilizáció 
fejlettebb foka volt, amikor már szappanokat készítettek (babiloniak, rómaiak) állati zsi-
radékoknak lúggal való átalakításával. A rómaiak a szövetek, posztók tisztítását pl. ká-
dakban végezték. A megnedvesített anyaghoz ványolóföldet (alumínium-magnézium-
szilikát) és állott vizeletet tettek. A vizelet ammónia tartalma a gyapjú zsiradékával am-
mónium-szappanná alakult, aminek jó tisztító hatása volt. A kád karfájára támaszkodva lá-
bukkal taposva sulykolták a mosandó anyagot. (1. kép).  A kovaföld a szennyeződések 
fellazítására és megkötésére szolgált. A mosást sokszor „vegytisztítással” folytatták a 
színes foltok (vörösbor, gyümölcs) eltüntetésére. Egy faketrecre húzták a pecsétes ru-
hadarabot, s alatta kis tálban ként égettek. A kellékek a 2. képen láthatók.  

 

  
 1. ábra  2.  ábra 

2006-2007/6 229 


