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1. Inleiding.

Pascal is een hogere programmeertaal, ontwikkeld door N. Wirth. De

eerste veel gebruikte definitie van Pascal werd gepubliceerd in het

'User Manual and Report' [1]. Dit Report is, hoewel goed leesbaar,

niet geschikt als definitie van een standaard voor Pascal. Later

werd op basis van dit Report een Pascal-standaard gepubliceerd, de

ISO-standaard 7185 [2].

Deze ISO-standaard bevat 2 levels, level 0 en level 1. Level 0 komt

inhoudelijk overeen met de definitie van Pascal, zoals die oor

spronkelijk door Wirth geschreven is. Door ANSI is ISO-7185 level 0

als standaard overgenomen. ISO-7185 bevat als uitbreiding ten op

zichte van level 0 een definitie van array parameters met variabele

lengte (conformant array parameters). Ret is waarschijnlijk dat in

de uiteindelijke ANSI-standaard deze deflnitie niet zal worden over-

genomen.

Tot de niet in ISO-7185 level 0 vastgelegde veel gebruikte facili

teiten behoren:

- OTHERWISE in het CASE-statement (soms ook ELSE).

- Diverse file handling procedures zoals close, open en procedures

voor exceptie-afhandeling bij I/O-operaties.

- Random access file procedures zoals seek.

- Array parameters met variabele lengte.

- Separaat compileerbare modules, c.q. libraries.

- String handling procedures en functies.

- Functies of procedures die elapsed tijd, processor-tijd en datum

aangeven.

- Default widths bij het schrijven van expressies van het type real,

integer en boolean.

- Compiler-opties, zoals (het aantal levels) include.

De bovengenoemde onderwerpen zijn vaak voor diverse compilers ver

schillend geImplementeerd. Ret gevolg is dat Pascal-programma's

meestal slecht overdraagbaar zijn.

In de volgende paragrafen wordt een aantal Pascal-compilers in het

kort en dus onvolledig besproken en met de standaard en elkaar ver

geleken.
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2. Pascal op het Burroughs Large System.

De Burroughs Pascal Compiler staat beschreven in het user manual

[3]. Deze compiler bevat een nagenoeg volledige implementatie van de

ISO-level 0 standaard. De in level 1 voorgestelde faciliteit wat

betreft 'conformant arrays' is niet gelmplementeerd. In plaats daar

van zijn 'array schemata' gekomen die waarschijnlijk in de uiteinde

lijke ANSI-standaard komen. De voornaamste uitbreidingen ten opzich

te van de standaard zijn:

Underscore (_) als karakter in identifiers.

- OTHERWISE in CASE-statement.

- Extra file handling procedures.

- Random access file I/O.

- Gebruik van separaat compileerbare modules in de vorm van

libraries.

- String-procedures en variabele lengte string type.

- Tijdfuncties.

- Include nesting tot 5 niveaus diep.

Voor een volledig overzicht van uitbreidingen en systeemafhankelijk

heden wordt verwezen naar [3]. Dit manual geeft een duidelijke defi

nitie van Burroughs Pascal, maar het is niet geschikt als leerboek.

Duidelijk is aangegeven waar Burroughs Pascal afwijkt van de stan

daard. De compiler produceert in een stap een executeerbare code

file. In [10] wordt het gebruik van Pascal op de B7900 toegelicht.

3. Pascal op de VAX onder VMS.

De VAX/VMS Pascal-compiler staat beschreven in [4]. In dit manual

staat geen zogenaamde compliance statement, zodat niet eenvoudig is

na te gaan in hoeverre de standaard volledig is gelmplementeerd.

VMS-Pascal bevat weI conformant arrays, zoals in level 2 van de ISO

standaard is voorgesteld. De voornaamste uitbreidingen van VAX/VMS

Pascal ten opzichte van de standaard zijn:

- Underscore (_) en $ als karakter in identifiers.

- OTHERWISE in CASE-statement.

- Extra file handling procedures.

- Random access file I/O.

- Separaat compileerbare modules.

- String-functies en variabele lengte string type.

- Tijdfuncties.
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Voor een volledig overzicht van uitbreidingen en systeemafhankelijk

heden wordt verwezen naar [4]. Dit manual geeft een duidelijke defi

nitie van VAX/VMS Pascal, maar het is niet bedoeld als leerboek. De

uitbreidingen ten opzichte van de standaard zijn in een afwijkende

kleur gedrukt. De VAX/VMS Pascal compiler produceert een object-file

waarna door de linker een executeerbare file wordt gemaakt.

4. Pascal onder ULTRIX-32.

Op het ULTRIX-32-systeem (VAX-UNIX) is Berkeley Pascal aanwezig [5].

On line informatie is te verkrijgen met het commando "man pc" of

"man pi".

De beschrijving heeft de vorm van een handleiding met een aantal

voorbeelden. Voor taaldefinities wordt in [5] verwezen naar Wirth's

User Manual and Report [1]. Deze compiler laat dus geen variabele

lengte array parameters toe. Verder bevat de beschrijving een over

zicht van systeemafhankelijkheden, beperkingen en uitbreidingen. De

voornaamste beperkingen ten opzichte van de standaard zijn:

- Kleine en grote letters zijn buiten strings niet synoniem, zoals

de standaard voorschrijft. Reserved words moeten bij Berkeley

Pascal in kleine letters.

- Array subscripts moeten in absolute waarde kleiner zijn dan 32768.

- Variabelen (records en arrays) mogen maximaal 64 Kbyte groot

zijn.

- Geen controle op arithmetische overflow.

Verder is er een aantal uitbreidingen, echter niet zoveel als bij

Burroughs en VMS-Pascal.

- Extra file handling procedures.

- Separaat compileerbare modules.

- Tijdfuncties.

Include nesting tot 10 niveaus diep.

In tegenstelling tot bij Burroughs en VMS-Pascal heeft deze compiler

niet de faciliteiten voor:

- Underscore (_) als karakter in identifiers.

- OTHERWISE in CASE-statements.

- Random access file I/O.

- String-procedures en strings van variabele lengte.

Voor de uitbreidingen en restricties wordt verder verwezen naar [5].

Dit manual is niet te beschouwen als een eenduidige definitie van

Berkeley Pascal, noch als leerboek. De compiler produceert in een
stap een executeerbare file.
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5. Pascal op de PC.

Er is een viertal Pascal-versies voor de IBM/PC en compatibles be

kend, te weten: MS-Pascal, Pascal/MT+, TURBO-Pascal en UCSD-Pascal.

Hoewel UCSD-Pascal zeer gebruikersvriendelijk is, wordt het hier

niet verder besproken omdat UCSD-Pascal voorzover bekend niet onder

MS-DOS draait en omdat de beschikbaarheid van UCSD-Pascal in de

toekomst onzeker is.

De overige compilers zijn aIle beschikbaar onder MS-DOS en zullen

in het kort besproken worden.

5.1. TURBO-Pascal.

TURBO-Pascal is een door Borland International Inc. geleverd pak

ket [7J. Het bevat behalve een op ISO-standaard level 0 gebaseerde

Pascal-compiler ook een op Words tar gebaseerde editor die in het

pakket geintegreerd is.

Het pakket neemt weinig ruimte in op diskette, het is snel en

levert snelle en compacte code af. Er is echter ook een aantal

beperkingen ten aanzien van de standaard waarvan de voornaamste

zijn:

- Ontbreken van de standaard-procedures get en put.

- Functies en procedures mogen niet als parameter van een functie

of procedure optreden.

- Alleen geschikt voor kleine programma's « 64 Kbyte).

- Geen variabele arrays als parameter.

- 16 bits integers, geen arithmetische overflow-detectie.

- Milde fout aanpak, bijvoorbeeld integer overflow wordt niet

gedetecteerd.

Daarnaast bevat TURBO-Pascal een aantal uitbreidingen:

- Underscore (_) als karakter identifiers.

- ELSE in CASE-statement.

- Extra file handling procedures.

- Random access file I/O.

- String-procedures en variabele lengte strings.

- Include nesting 1 niveau diep.

- Uitgebreide interface met MS-DOS inclusief PC-graphics.

In tegenstelling tot bij Burroughs en VMS-Pascal is er bij TURBO

Pascal:

Geen separaat compileerbare modules; er is echter weI overlay en

program chaining mogelijk.
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- Geen t1jdfuncties. Er bestaat echter wel de mogelijkheid om deze

te maken in TURBO-Pascal.

Ret TURBO-Pascal-systeem is in de eerste plaats bestemd voor in

teractief gebruik. Dat wil zeggen dat een compileer-opdracht gege

ven wordt, nadat het TURBo-systeem en de te compileren source in

het geheugen is geladen. Door bepaalde opties te zetten wordt een

codefile (.COM of .CRN file) op disk gecretierd, default wordt de

code aIleen in het primaire geheugen geschreven, wat erg snel

gaat (in een opdracht).

Ret TURBO-Pascal-system versie 3.01 kan inclusief bijgeleverde

voorbeelden en hulp-files ruimschoots op een diskette van 360

Kbyte (double-sided, double density). Voor het minimale gebruik

behoeft aIleen de TURBO.COM-file op de actieve drive te staan.

Deze is 40 Kbyte groot.

5.2. Microsoft Pascal.

Microsoft Pascal versie 3.20 is gebaseerd op de ISO-7185 level 0

standaard met een aantal uitbreidingen. Het compileren met MS

Pascal gebeurt in 2 of 3 stappen (PASl, PAS2 en soms PAS3), ge

volgd door een link stap. Aan de compiler is, in tegenstelling tot

TURBO-Pascal, geen editor verbonden. Het pakket neemt in zijn

totaliteit meer dan een floppy van 360 Kbyte in beslag. Het compi

leerproces gaat gepaard met veel disk I/O en is daarom aanzienlijk

trager dan bij TURBO-Pascal. Het pakket past aanzienlijk beter bij

de standaard dan TURBO-Pascal. Als voornaamste beperking geldt

hier dat het pakket in feite ook slechts geschikt is voor kleine

programmamodules « 64 Kbyte), ook al wordt in het manual [6] een

aantal wegen besproken om boven deze grens u1t te gaan. Verder

gelden nog als beperkingen:

- Funct1es en procedures niet als parameters overdraagbaar naar

andere modules.

- 16 bits integers. Er is echter een type INTEGER4 van 32 bits.

- Milde foute aanpak, b1jvoorbeeld integer overflow wordt alleen

gedetecteerd als de optie $mathck aan staat.
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Als voornaamste uitbreidingen noemen we:

- Underscore (_) mag in identifiers.

- OTHERWISE in CASE-statements.

- Extra file handling procedures.

- Random access file 1/0.

Separaat compileerbare modules,overlay mogelijk.

- Array parameters met variabele dimensie in de vorm van super-

arrays.

- String-procedures en variabele lengte strings.

- Tijdroutines.

- Include nesting 1 niveau diep.

- Behoorlijke interface naar MS-DOS en procedures voor bit en byte

manipulatie. In tegenstelling tot bij TURBO-Pascal is program

chaining niet mogelijk.

Het werken met MS-Pascal.

Het cre~ren van een executie-file met behulp van deze compiler

bestaat uit een aantal stappen (commando's), te weten:

- PASl

PASl genereert, indien er geen fouten gedetecteerd worden, twee

intermediate files die als invoer dienen voor PAS2.

- PAS2

Met behulp van dit commando wordt de object-file aangemaakt.

Tevens worden de in PASl gegenereerde intermediate files verwij

derd.

- PAS3

Deze stap is aIleen van toepassing als in PASl aangegeven wordt

dat er een code listing file gewenst is. In dit geval genereert

PAS2 intermediate files die als invoer dienen voor PAS3.

- LINK

Met behulp van dit commando wordt de executie-file gemaakt. Aan

het programma kunnen libraries worden gekoppeld. De standaard

libraries die nodig zijn om tot een executie-file te komen, zijn

PASCAL.LIB en MATH.LIB.

Om het programma uit te voeren hoeft slechta de naam van de

executie-file opgegeven te worden.
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De complete MS-Pascal compiler versie 3.20 past niet op een floppy

van 360 Kbyte. Indien PAS3 wordt weggelaten, kan echter een voor

eenvoudig gebruik voldoende configuratie worden gemaakt die weI op

een floppy past. Een compilatie gevolgd door een run kan met be

hulp van de volgende commando-file worden gedaan:

file: A:CRPAS.BAT

inhoud:

B: PAS1 %1;

B: PAS2

B: LINK %1" NUL.MAP, B:;

%1

aanroep:

CRPAS PROG

aannames:

MS-Pascal op driver B, actieve drive: A

Te compileren programma A:PROG.PAS

Executie-file wordt A:PROG.EXE

5.3. Pascal/MT+.

Pascal/MT+ versle 3.3 [9] van de firma Digital Research is volgens

het manual een volledige implementatie van ISO-standaard 7185,

inclusief conformant arrays. Er zijn echter de volgende beper

kingen:

- Identifiers beperkt tot 8 slgnificante karakters.

- Beperkte runtime foutcontrole, geen overflow-indicatie.

- AIleen geschikt voor kleine programma-eenheden « 64 Kbyte), er

is echter weI overlay en chaining mogelijk.

- 16 bits integers. Er zijn echter 32 bits integers beschikbaar

als type LONGINT.

- Functies en procedures niet als parameter overdraagbaar naar

andere modules.

Als voornaamste uitbreidingen noemen we:

- Underscore (_) mag in een identifier.

- ELSE in CASE-statement.

- Extra file handling procedures.

- Random access file I/O.

- Separaat compileerbare modules.

- Conformant arrays.

- String-procedures en variabele lengte strings.
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- Include nesting 1 niveau diep.

- Behoorlijke interface naar MS-DOS en procedures voor bit- en

byte-manipulatie.

In tegenstelling tot de meeste andere compilers biedt PASCAL/MT+

geen tijdfuncties.

Pascal/MT+ versie 3.3 is een one-pas compiler. Na compilatie moe

ten aan het programma libraries gelinkt worden met behulp van de

linker. Deze levert een executeerbare file af. Met behulp van de

volgende commando-file kan een volledige compile run-stap worden

gedaan:

file: B:MTCR.BAT

inhoud:

MT86 %1

LINKMT %l,PASLIB/S

%1

aanroep:

B: MTCR PROG

aannames:

MT+ Pascal op actieve drive A

Te compileren programma B: PROG.PAS

Executie-file wordt B: PROG.EXE

De volledige Pascal/MT+ compiler beslaat ongeveer 300 Kbyte op

diskette. Er zit geen editor bij zoals bij TURBO-Pascal.

5.4. Vergelijking TURBO-Pascal, MS-Pascal en Pascal/MT+.

In de volgende tabel is een vergelijking gemaakt van deze drie

compilers voor het programma ERATOS.PAS, dat een implementatie is

van de "zeef van Erathosthenes". (Zie ook [11] voor vergelijking

met andere compilers.)
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ERATOS •PAS :

- 11 -

PROGRAM Erathosthenes_sieve;

const size'" 8190;

var flags:array [O •• size] of boolean;

i,prime,k,count,iter:integer;

begin

writeln('10 iterations');

for iter := 1 to 10 do

begin count:=O;

for i:=O to size do flags[i]:= true;

for i:=O to size do if flags[i] then

begin

prime:=i+i+3;

k:=i+prime;

while k ( size do

begin flags[k):=false; k:=k+prime end;

count:-count+1

end;

end;

writeln(count,' primes');

end.

compiler compilatie- runtijd grootte

tijd (sec) (sec) codefile (Kb)

TURBO-Pascal 4 17 12

MS-Pascal 112 16 28

Pascal/MT+ 72 17 11

Tabel 5.1 Vergelijking compilatietijd, runtijd en codefile

grootte voor de source-file ERATOS.PAS.

De gegevens van tabel 5.1 zijn verkregen met behulp van een IBM-PC

met 2 floppy-disks, zonder 8087 coprocessor. AIle compilers konden

van dezelfde source-tekst gebruik maken.

Een andere test werd gedaan met het programma MULREG. MULREG voert

een multiple regressie uit op 25 (onafhankelijke) variabele bij

100 waarnemingen. In dit programma dat uit 39 regels source-tekst

bestaat, wordt een source-file van 400 regels ingevoegd.
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De wijzigingen in de source-tekst voor de drie compilers betreffen

(zie appendix):

- Definitie variabele lengtestring type.

- Specificatie van de include file.

- Openen en initialiseren van een disk-file.

- Close-statement.

In tabel 5.2, kolom 2 tot en met 4, zijn de resultaten van het

programma MULREG dat op een IBM-PC met 2 floppy-disks zonder

co-processor gedraaid is, weergegeven. In kolom 5 van tabel 5.2

zijn de run-tijden weergegeven voor het programma MULREG op een

systeem met harddisk en 8087 co-processor.

N.B. Voor TURBO-Pascal 1s hierbij een apart geleverde 8087-versie

gebruikt.

Ter vergelijking zijn 1n tabel 5.2 ook de compilatie, runtijden en

codefile-groottes op B7900, VAX/VMS en VAX/ULTRIX gegeven.

compiler compilatie- runtijd grootte runtijd

tijd (sec) (sec) codefile (met 8087

(Kb) co-processor)

(sec)

TURBO-Pascal 17 112 22 52

MS-Pascal 420 178 63 36

Pascal/MT+ 183 675 35 67

B7900 Pascal 2.0 1.4 48

VAX/VMS-Pascal 44.9 6.7 9

Berkeley-Pascal 84.6 6.1 36

(VAX/Ultrix)

Tabel 5.2 Compilatietijd, runtijd en codefile-grootte

voor het programma MULREG.

Opmerking 1:

De getallen voor VAX/VMS in tabel 5.2 zijn verkregen met de

/NOOPTIMIZE compiler directive. Zonder deze directive werd een

foute executie-file gegenereerd.
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Opmerking 2:

De compilatietijden in kolom 2 van tabel 5.2 zijn inclusief de

link-tijd. Hiervoor is bij MS-Pascal, Pascal/MT+ en VAX/VMS-Pascal

een apart commando nodig.

Opmerking 3:

In de appendix is een overzicht van de verschillen in de 6 ge

bruikte source-teksten gegeven. In aIle gevallen behoefde de

include-file niet gewijzigd te worden.

6. Conclusies.

6.1. Conclusies voor Pascal op de PC.

TURBO-Pascal is goedkoop en snel (compilatietijd ! 80/100 regels

per seconde als de code aIleen in primair geheugen wordt gezet),

is handig te gebruiken (editor maakt deel uit van programmeeromge

ving) en heeft een goede interface naar MS-DOS (graphics, inline

machine code, door de gebruiker geschreven I/O-routines).

Het heeft echter nogal wat afwijkingen van de ISO-Pascal stan

daard:

- Geen put en get.

- Geen procedures en functies als parameter.

Verder zijn er, behalve het gebruik van overlays en chaining,

geen voorzieningen voor separate compilatie.

Daardoor is TURBO-Pascal niet geschikt voor toepassingen met pro

cedurebibliotheken. De portabiliteit van bestaande programma's

naar TURBO zal problemen opleveren vanwege de reeds genoemde af

wijkingen van de standaard en vanwege afwijkend interactief I/O.

MS-Pascal en Pascal/MT+ voldoen beter aan de standaard dan TURBO

Pascal. Beide zijn echter aanzienlijk minder gemakkelijk in het

gebruik omdat er geen editor bij de programmeeromgeving zit, de

compiler veel trager werkt en de compiler veel meer ruimte in

beslag neemt.

Uit de uitgevoerde tests komt de indruk naar voren dat, wat compi

latie betreft, Pascal/MT+ aanzienlijk sneller is dan MS-Pascal.

Relaas is de runtijd van Pascal/MT+ programma's met veel floating

point-operaties aanzienlijk langer dan die van overeenkomstige MS

Pascal-programma's (respectievelijk een factor 6 en een factor 2

zonder en met gebruik van de 8087-coprocessor). De Pascal/MT+

compiler produceert ongeveer de helit kleinere code-files dan de

MS-Pascal-compiler.
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Voor zowel TURBO, MS-Pascal en Pascal!MT+ geldt dat programma

units groter dan 64 Kbyte niet of moeilijk gemaakt kunnen worden.

Verder zijn al deze compilers behoorlijk compleet gedocumenteerd.

De (file) I/O en andere uitbreidingen vertonen voor ieder van deze

compilers verschillen.

Gezien de prijs verdient in die gevallen waarbij geen hoge eisen

aan portabiliteit worden gesteld en geen gebruik wordt gemaakt van

separate compilatie, en procedures als parameter, TURBO-Pascal de

voorkeur. In de overige gevallen zal de keuze van geval tot geval

bepaald moe ten worden. Naast compilatietijd, runtijd en codefile

grootte zullen ook andere factoren een rol kunnen spelen, zoals de

mogelijkheid tot gebruik van (graphics) libraries.

6.2. Conclusies ten aanzien van portabiliteit.

In tabel 6.1 is in een overzicht een aantal eigenschappen en beper

kingen van Pascal-compilers opgenomen. Voor portabel programmeren in

Pascal kan het volgende geadviseerd worden:

- Gebruik aIleen constructies uit de ISO level 0 Pascal-standaard.

- Gebruik van procedures als parameters en vermijd put en get.

- Namen van identifiers niet langer dan 8 karakters.

- Gebruik kleine letters voor reserved words.

- Geen arrays en records groter dan 64 Kbyte gebruiken.

De programma's die volgens deze regels gemaakt zijn, zullen redelijk

overdraagbaar zijn. Men moet echter voorbereid zijn om aanpassingen

te maken op het gebied van:

- Interactieve I/O en ander file-gebruik.

- Verschillen in maximaIe grootte van reals en integers (bij kleine-

re systemen wordt niet op overflows gecheckt).

Voor wat Pascal onder MS-DOS betreft, zal men zich verder moeten

beperken tot kleine programma-eenheden (kleiner dan 64 Kbyte).

In de praktijk is het vaak onvermijdelijk om van de door het be

schikbare Pascal-systeem geboden uitbreidingen gebruik te maken.

Helaas zijn de uitbreidingen op vele systemen verschillend gelmple

menteerd, zodat door het gebruik van uitbreidingen de portabiliteit

van programma's wordt beperkt.

Voor betere portabiliteit is het nodig dat de Pascal-standaard wordt

uitgebreid met de in de inleiding genoemde faciliteiten. Zolang dit

niet het geval is verdient het aanbeveling om de systeemafhankelijk

heden in een liefst beperkt aantal procedures te concentreren.



maximum aantal separate diepte mogelijk- maximum maximum voorzie-

(significante) compilation- include heden array- module- ningen

karakters per units nesting random grootte grootte dynamische

identifier access- arrays

files

Burroughs 72(72) ja 5 seek array-

Pascal schemata

VAX.!VMS 72(31) ja 5 FIND, conformant

Pascal LOCATE schema's

Berkeley (UNIX) 160(160) ja 10 nee 64 Kb ? -
Pascal

MS-Pascal 72(19) modules/overlay 1 seek 64 Kb 64 Kb* superarray

MT+ Pascal 72(8) modules/overlay/ 1 seek 64 Kb 64 Kb conformant

chain arrays

TURBO-Pascal 127(127) overlay/chain 1 seek 64 Kb 64 Kb -

UCSD-Pascal 72(8) ja 3 seek 16 Kb ? -

* Door bijzondere voorzorgen kan men volgens het manual deze limiet passeren.

Tabel 6.1 Overzicht van de voornaamste beperkingen Pascal-systemen.
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Enige niet-portabele Pascal-constructies.

In deze appendix worden voor de geteste compilers enige implementatie

afhankelijke eigenschappen getoond. De gepresenteerde gevallen zijn die

welke tijdens bet uitvoeren van de in dit rapport vermelde tests naar

voren zijn gekomen. Uiteraard is deze lijst verre van compleet.

B7900.

{type declaration of variable length string of maximum 80 characters}

TYPE VLSTRING = STRING(80);

{include file with title "PROG/INCL" on the active family}

$ INCLUDE "PROG/INCL"

{open and initialize input file INP with title "inp/dat" and output file

OUTP with title "outp/dat" both on disk USERl}

SETATTRIBUTE (INP, TITLE, 'inp/dat ON USERl');

RESET (INP);

SETATTRIBUTE (OUTP, TITLE, 'outp/dat ON USERl');

SETATTRIBUTE (OUTP, BLOCKSTRUCTURE, 0);

REWRITE (OUTP);

{close and save output file OUTP}

CLOSE (OUTP, SAVE);

VAX/ULTRIX.

{type declaration of fixed length string of 80 characters (no variable

length allowed>}

type VLSTRING = packed array [1 •• 80] of char;

{include file with title "prog.i"

(the title has to end with ".i")}

*include "prog.i"

{open and initialize input file INP with title "inp.dat" and output file

OUTP with title "outp.dat" both on active directory}

reset (INP, 'inp.dat');

rewrite (OUTP, 'outp.dat');

{close and save file OUTP}

{a file that is not removed is closed at program completion}

Note: all reserved words need to be lowercase.
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VAX/VMS.

{type declaration of variable length string of maximum 80 characters}

TYPE VLSTRING = VARYING[80] OF CHAR;

{include file with title "PROG.PAS"}

% include 'PROG.PAS'

{open and initialize

input file INP with title "inp.dat"

output file OUTP with title "outp.dat"

both on active directory}

OPEN (INP, 'inp.dat', OLD);

RESET (INP);

OPEN (OUTP, 'outp.dat');

REWRITE (OUTP)

{close and save file OUTP}

close (OUTP, SAVE);

Pascal/MT+

{type declaration of variable length string of maximum 80 characters}

TYPE VLSTRING = STRING[80);

{include file with title "B:PROG.PAS"}

{$I B:PROG.PAS}

{open and initialize

input file INP with title "b:inp.dat"

output file OUTP with title "b: outp.dat"}

ASSIGN (INP, 'b:inp.dat');

RESET (INP);

ASSIGN (OUTP, 'b:outp.dat');

REWRITE (OUTP);

{close and save file OUTP

(RESULT is variable of type INTEGER)}

CLOSE (OUTP, RESULT);
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MS-Pascal.

{type declaration of variable length string of maximum 80 characters}

TYPE VLSTRING = LSTRING(80);

{include file with title: "PROG.PAS" on active disk}

$ include:'PROG.PAS'

{open and initialize

input file INP with title "inp.dat"

output file OUTP with title "outp.dat"

both on active directory}

ASSIGN (INP, 'inp.dat');

RESET (INP);

ASSIGN (OUTP, 'outp.dat');

REWRITE (OUTP);

{close and save file OUTP}

CLOSE (OUTP);

TURBO-Pascal.

{type declaration of variable length string of maximum 80 characters}

TYPE VLSTRING = STRING[aO];

{include file with title "B:PROG.PAS"}

{$I B:PROG.PAS}

{open and initialize

input file INP with title "B:inp.dat"

output file OUTP with title "B:outp.dat"}

ASSIGN (INP, 'B:inp.dat');

RESET (INP);

ASSIGN (OUTP, 'B:outp.dat');

REWRITE (OUTP);

{close and save file OUTP}

CLOSE (OUTP);
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