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Računalništvo I

PROGRAMSKI JEZIK PASCAL

Številne izkušnje kažejo , da je za lažje ravnanje z računalniškimi pro
gram i zelo koristno vsaj osnovno poznavanje kakega progr amskega jezika.
Učenj e programiranj a je namreč ed en od najboljših načinov za razvijanje
sposobnost i postopkovnega razmišljanj a . Tak način razmišljanj a pa je v
današnjem svet u zelo pomemben.

V svetu programiranja ob staja množica programskih jezikov - vsak
s svojimi značilnostmi, prednostmi in pomanjkljivostmi. Eden od t eh
številnih je zikov je tudi programski jezik pascal. Čeprav dandanes ni več

toliko v uporabi kot jezik, v kat erem se razvijajo "re sni" programi , pa
je še vedno zelo popularen. Ker je sorazmerno enostaven za učenj e in
hk rati dovolj zm oglj iv, da začetnika popelje v skrivnosti progr amiranj a ,
je še vedno ed en od najprimernejših jezikov za učenje progr amiranja.

V spletu najdemo kup prevaj alnikov za progr amski je zik pas cal, s
kat erimi lahko naše st varit ve prevedemo v delujoče progr ame. Na srečo

z njimi ne bomo im eli nobenih st roš kov.
Na voljo je več dobrih prevajalnikov, ki
so bodisi preizkusni (t orej jih lahko ne
kaj časa uporabljamo zas tonj) ali pa so
po vsem brezplačni. V prispevku si bomo
ogledali , kako zast onj pridemo do zname
nitega Turbo P as cala , spoznali pa bomo
še Irie P ascal in Free P as cal. Na voljo
je še več drugih prevaj alnikov, a za prvi
vtis bo t o dovolj. Na koncu bomo navedli
še nekaj spletnih st rani (tudi slovenskih) ,
kjer nas poskušajo naučiti progr amiranja
v pas calu.

Za začetek pa se malo sprehodimo
skozi zgodovino . Programski jezik pa- Blai se P ascal

scal se imenuje po francoskem učenjaku

Blaiseu P asc alu (1623-1662). V svetu
računalništva je po zn an predvsem po ra
čunalu (seš t eva ln iku) Pascaline, ki ga za
snoval med leti 1640 in 1645 (glej desni
sliki). Zgraj enih je bilo nekaj deset t eh
računal , vendar njihova uporaba (in pro
daj a) ni zaživel a .

Pascaline



I Računalništvo

Več o tem mislecu , matemat iku in izumitelju si lahko preberete npr. na
splet u na naslovih:

- YYY-groups .dcs .st -andreYs .ac.uk/-history/Mathemat icians/Pascal . htm l ,
- es .rice . edu/ES/hums oc/Gal ileo/ Catalog/Files/pascal_bla .html ,
- pas cal-centr al. com/blais e .html .

Seveda pa to niso edine strani, kjer lah ko kaj izvest e o njem . Če v
iskalnik Google vpiš et e iskalni niz "Blaise Pascal" , dobit e seznam pr ek
50 000 spletnih strani, na katerih je om enj en .

Programski jezik pascal je okoli let a 1970
zas noval Nik lau s W irth. Profesor W irth je eden
najbolj znanih računalnikarjev . Leta 1984 je za
svoje delo dobil t udi prestižno Turingovo nagrado
(www. a cm. or g/ awar ds / t awar d. ht ml) . Več o
njem lah ko izveste na splet nih straneh univerze
ETH iz Zuricha (www. cs . i nf . et hz. ch;-wi r t h).
na kater i je predaval do up okoji t ve let a 1999.

K pri ljubljenos t i program skega jezika pa
scal je veliko pr ispevalo t udi podj etj e Borland ,
S svojim prevajalnikom in razvojnim okoljem
Turbo Pasca l so leta 1983 nared ili pravo malo Niklaus W irth

računalniško revolucijo . P revajalnik je bil za takratne razmere izjemno
poceni (49.95 USD) in je deloval zelo hit ro. Zato se je hitro ra zširil in kar
naenkrat so vsi programira li v pascalu. V jezik je Turbo P ascal vp eljal
šte vilne novos ti , žal večkrat pr ecej neposrečeno . Leta so nared ila svoje
in danes se Turbo Pascal ne razvija več. J e pa na njegovi osnovi nastal
danes zelo popularen izdelek za pr ogram iranje - Delphi. Tako so se pr i
Borlandu odločili , da dajo brezplačno na voljo eno od zadnjih različic tega
pr evajalnika - Turbo P ascal 5.5. Vendar programa ne smemo kar razširjati
prek spleta, ampak ga mora vsak uporabnik (brezplačno) sam pr enest i s
st rani Borlandovega muzeja (commun i t y .borLand . com/museum). Tam se
mora pr ijaviti in šele po tem lah ko prenese program . Več o uporab i tega
izdelka si lahko preberete v knji gi M. Lokar : Turbo pascal.

Irie pasc al spada med tako imenovan e pr eizkusne programe. Osnovna
zamisel pri tovrstnih programih je, da jih dobimo (bolj ali manj) brez
plačno od kod er hočemo , jih pr eizkusimo , in če nam program ust reza,
avtorj u (bo dis i posamezniku ali podjet ju) pošljemo (običajno majhno)
plačilo za njegovo delo. Tak pr ogram lah ko brez kančka slab e vesti (celo
zaželeno je!) damo prij atelju , znancu, učencu . Iri e pascal naj demo v
splet u na naslovu www.irietools.com. lahko pa ga poiščete t udi na st rež
niku Fakult et e za matematiko in fiziko Univerze v Ljublj an i:

YYY.educa.fmf.uni-lj.si/YYY375 / 2001/prj/prevajalniki/prev .htm.



Računalništvo I
Tam najdete tudi kr atka navod ila za namesti t ev in uporabo pr ogram a.
P rogram ni obseže n (manj kot 700 KB ), t ako da bo hitro pr enesen. Nje
gova "slabost" je, da ne naredi izvaj aIne datoteke (datote ke s končnico

exe) , ampak posebno datot eko s končnico Lvm, To datoteko potem iz
vaj am o s posebnim pro gramom - tolmačem, ki je pr iložen . Vendar pa
so t ako narejene datot eke kratke, t udi prevaj anje je hitro, zato je t a
pr evaj alnik kot nalašč za prve st ike s pro gramiranjem. Tudi uporab a
je zelo enost avna . V poljubnem urejevalniku si pripravimo datot eko s
programom v pro gram skem jeziku pascal , jo shranimo (npr. kot a .pas )
in se v ukaznem oknu postavimo v imenik, v katerem se datoteka nahaja.
S klicem ipc a.pas poženemo pr evaj alnik, ki iz datot eke a .pas naredi
dato teko a. Lvm, To nato z ukazom I vm .e izvedemo . Obstaj a tudi okenska
različica pr evajalnika . J e nekoliko bolj obs ežna (1.5 MB ), njena uporaba
pa je prav tako enostavna. Tudi to različico pr evaj alnika najdet e na že
omenj enih sp letnih st ra neh .

Free pascal je pr eva jalnik, ki se še vedno hitro razvija. J e povsem
brezplačen . Najdemo ga na nas lovu www. f r eepascal . or g, pa tudi na že
omenj enih sp letnih st ra neh FMF. Priporočamo pr enos s slednjih st ra ni,
sa j smo tam pripravili osnovno različico , ki obsega približno 2.5 MB . Na
"ur adnih" splet nih stra neh vas čaka paket , dolg več kot 9 MB . Ta vsebuje
cel kup za začetnika verjet no nepotrebnih stvari . Prevaj alnik up orablj amo
podobn o kot Irie pascal (t orej iz ukazne vrsti ce), le da bomo to krat dobili
izvršljivo datoteko s končnico ex e.

Orodj a torej imamo. Potrebujemo še znanje programiranj a. Če se
odločite , da se boste naučili pascal , imate na voljo šte vilne knji ge in pisna
grad iva (naveden je le del slovenskih gradiv in knji g) :

1. Br atko, B. Cestnik, Program ski jezik pascal z razširitvami turbo
pascala, DZS, 1991,
B . Mohar, E . Zakraj šek , Program ski jezik pascal, DMFA, 1988,
M. Juvan, M. Lokar, 121 nalog iz pascala, DMFA, 1997,
M. Lokar , Turbo pascal 7.0, DMFA, 1994,
F . Mavrič , Z. Vrb inc , Pascal: priročnik z vajam i, sa mozaložba, 1997

- M. Lokar , Pr vi koraki v program ski jezik pascal: gradivo za dopol
niln o izobraževanj e učiteljev računalništva, FMF, 1999.

Seveda pa je na sp letu tudi kar nekaj strani , ki ponujajo različne zbirke
nalog in razlage posameznih tem. Naj jih navedem le nekaj:

- Na Srednji šoli za elekt ro te hniko in računalništvo v Ljubljani
je nastala obširna spletna zbirka nalog. Najdete jo na nas lovu
www.zrss s.si/maj a / apj ht m. Podobna zbirka je dosegljiva t udi v



Iaji5m.i oblilni, Avtorje prvega deh &a M. Ammv in M, Kwtelic, 
drugega d@l% pa T. LsnEariE. 

- V oIsvirw DopoWega bbr&Y&Rja iz raEunWtva, in idbrrnatike 
na Fakdtati za matemati7 in Gko Unimw v Ljubljani je tudi 
predmet P r o g r d  jeziki. Za potrebe tega pmheta sta naritdi 
sp1etRi ~birki nalog in agledov, ki ju najdets m 
m. educa. fmf .mi-lj . si/wuw376/2QOQ/p~j kv&jqms/zgZedi-vaje-cal .laIan 

in 
w m ,  a m ,  imi .a-1 j .si/usw976/2001/prj/vaje~/~edi,vaja-paacal.ha 

- ww . algonet, se/-khagn/tutor/index. html je ksajfii spletni uEb* 
nik paw,& s poudmkom m turbo pascdu. 

- vnt . eit . ac. nz/mc/pascalfdefault .hW jo Lepo nmjctn dbenik 
paaale~, ki vsebuje (me pn?teZke) qde.tne &tie, naloge in reiiitve. Na 
voIjo je tudi n;tz CD-ju in v franc=. 

- uwa . pascal-central. corn je pregledno ablilmvana ~pletna stran 5 

r m l i W  primeri, kqjihicami, abirko powav na paecalu posWene 
spletne &rani itd. Med drugim se tu lahlto poufite, z h j  je pmgram- 
ski j e k  p s d  boljsi od p r o g r d g a  jeeika C :). 

- www . dervq.netlpasca1 je oMm spletm stran, posv&m pascalu. 
Vsebaje zbirke povmav m hjige, primere, omdja itd. T ~ I  je med 
dfirgim tudi zbirka povezlrtv na 17 ~plet&h uebpmikav pascall& 

Matwa I ; o h ~  




