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פרק  - 1מבוא
במשך הדורות האחרונים פותחו מאות ואלפי שפות לשימושים שונים ומגוונים ,כל שפה התייחדה
מרעותה במאפיינים ייחודים ,מקובל לומר שכלי הביטוי של שפה)והדבר נכון לגבי כל שפה גם
שפה אנושית( מתארת את הלך המחשבה של הדוברים בה )או אלה שפיתחו אותה( .
ההתפתחות של שפות המחשב היא התפתחות של דרגות ההפשטה של החשיבה האנושית ,בתחילה
נאלצו המתכנתים לתכנת באמצעות מיתוג ידני של מעגלים אלקטרונים לאחר מכן הבינו שכדאי
לייצר קוד שיתרגם סמלים סימבוליים)מחרוזות( לרמת המיקרו-אלקטרוניקה וכך נולדו שפות
הסף למינן שלב נוסף היו התפתחות השפות העיליות מהדור הראשון כגון Fortran :כשהרעיון
היה לעבור לרמת הפשטה קרובה יותר לחשיבה אנושית מאשר שפות סף ,השלבים הבאים היו
השפות העיליות C, Pascal :וכו' שלבים מאוחרים שציינו רמת הפשטה הולכת וגוברת היו
התכנות מונחה האובייקטים ,התכנות מונחה האירועים והתכנות המקבילי כיום קיימת פרדיגמה
שהולכת ותופסת מקום חשוב פרדיגמת הסוכן) (Agentומערכת מרובת סוכנים) Multi agent
.(System
מהסקירה הזאת מתברר שהתפתחות שפות המחשב היא בעיקר ניסיון לקרב אותנו לרמת
ההפשטה של החשיבה האנושית.
מבין שלל פרדיגמות התכנות השונות נייחד מקום בחיבור זה לשתי פרדיגמות יסודיות  :התכנות
הפונקציונאלי )שמשמעו תכנות המבוסס על הפעלה של פונקציות שתוצאת הפעלתן תלויה אך ורק
בפרמטרים שלהן -בדומה לפונקציות מתמטיות ולא בשום גורם אחר( ] ,[22והתכנות הדקלרטיבי
)שאחד ממאפייניו הבולטים הוא הסתמכות על האפיון הלוגי של הבעיה  ,במובן זה אנו דנים לא
על השאלה איך? אלא על השאלה מה התלויות הלוגיות של מאפייני המערכת?( מובן שאין גבולות
נוקשים בין הפרדיגמות השונות וישנם שילובים מעניינים המשלבים בין הפרדיגמות השונות לכלל
מבנים מעניינים וייחודים.
בחיבור זה נדון בשפת ) erlangע"ש המתמטיקאי הדני )Agner Krarup Erlang(1878-1929
(].[2
שפת  erlangהיא שפה פונקציונאלית לא טהורה שיועדה לתכנות מקבילי ומבוזר  ,השפה פותחה
ע"י צוות פיתוח של .Ericsson and Ellementel Computer Seince Laboratories
הצורך בשפה שתתאים ליישומי הטלקומוניקציה התעורר בשל האבחנה שבעיות תכנות רבות
בתעשייה הן מאופיין בעיות בעלות אופי הניתן לייצוג סימבולי )כמו לדוגמא ע"י מבנים תכנותים
של שפת .[7] (Lisp
התברר שישנן דרישות רבות ממערכות בתחום הטלקומוניקציה מבינן]:[7
 .1ניהול מספר גדול של פעולות מקביליות.
 .2תמיכה ביישומים מבוזרים.
 .3אינטראקציה עם החומרה.
 .4מערכות תוכנה גדולות.
 .5תחזוקת הקוד ללא הפסקת המערכת)החלפת קוד(.
 .6אמינות של התוכנה.
 .7התאוששות משגיאות.
ההיסטוריה של שפת erlang
הדרישות שהובאו לעיל הובילו לפיתוח מערכות גדולות מסורבלות וקשות לתחזוקה .באותם
שנים ) שנות ה (70 -פרצה לתודעה בעיית משבר התוכנה ] .[7][21כך שהחלו ניסיונות להתמודד עם
הבעיות הללו.
למעשה הפיתוח של שפת  erlangהחל מתוך מחקר האם שפות דקלרטיביות מודרניות יכולים
לשמש ככלי פיתוח עבור מערכות מיתוג בתחום הטלקומוניקציה .מהר מאוד התברר ששפות אשר
מתאימות לתחום מערכות הטלקומוניקציה מתאימות מאוד גם למערכות זמן אמת ].[7
הניסיון הראשון של הפיתוח היה באמצעות שפת  ,Lispעד השימוש בשפת  Lispהשתמשו
בחברת  Ericssonבשני כלי תוכנה האחד עבור טיפול בישויות לוגיות והאחר עבור טיפול ברכיבים
בדידים ומעגלים משולבים כאשר האפשרות להמרה בין שני כלי תוכנה אלו היה כמעט בלתי
אפשרי.

4

השימוש ב Lispהפך משימה זו לבת ביצוע שכן ניתן היה לבנות בסיס נתונים אשר יתאים הן
להיבטים הלוגים והן להיבטים המכניים של המערכת ].[7
במהלך שנות ה 80 -המוקדמות התבצעו ניסויים שונים בלמעלה מ 20שפות תכנות שונות.
המסקנה שהוסקה הייתה חד משמעית על שפת הפיתוח להיות שפה עילית סימבולית ע"מ להשיג
יעילות במובן של פיתוח יעיל )תפוקה( בביצועי המערכת.
באותן שנים האפשרויות יחידות היו שפות כגון  Lisp , Prolog , Parlog :ודומיהן.
בשנים  1985/86בוצעו ניסויים בשפות דלעיל המסקנה מאותם ניסויים הייתה שעל שפת הפיתוח
להיות שפה המכילה בתוכה מאפיינים חזקים של מקביליות והתאוששות משגיאות וכן עליה
לספק מודל מקבילי א-סינכרוני למערכת הטלפונייה שייוצג ע"י מודל התהליכים.
שפה כזו לא הייתה בנמצא לפיכך היה צורך לפתח שפה ייחודית בעלת מאפיינים רצויים מהשפות
הדקלרטיביות אולם בתוספת משמעותית של רכיבי מקביליות והתאוששות משגיאות.
 erlangתוכננה באופן שיהיה בה שילוב של שתי גישות ]:[7
 .1תכנות מקבילי – כמו בשפות modula,chil,ada :וכיוצ"ב מהם ירשה  erlangאת רעיוניות
החלוקה למודולים ,תהליכים ותקשורת בין תהליכים.
 .2תכנות פונקציונאלי ולוגי כמו בשפות Haskell,ML,Miranda,Lisp :וכיוצ"ב משפות אלו
ירשה  erlangאת המבנים השפתיים כגון :אטומים ,רשימות ,מחסומים ,התאמת תבניות
ומנגנונים להתאוששות משגיאות.
בשנת  1988יצא לאור האבטיפוס הראשון של שפת  erlangלאחר שהוחל בניסויים עליו בשנת
.1987
ב erlang 1990מוצגת בכנס  ,ISS90דבר הגורם לכך שמצטרפים אליה מספר משתמשים חדשים.
ב 1991משוחררת  erlangלמשתמשים ומוצגת בתערוכת .Telecom91
ב 1992מצטרפים ל  erlangמשתמשים חדשים רבים  ,פותחו גרסאות של השפה למערכות מחשוב
שונות כמו למחשבי . Macintosh
ב 1993מוסף לשפה מודל תכנותי חשוב של ביזור שמאפשר לראשונה להריץ מערכות erlang
הומוגניות תחת חומרה הטרוגנית.
בשנה זו מתקבלת החלטה למכור יישומי  erlangכתוצאה מכך נפוץ השימוש ביישומי erlang
הרחק מעבר לתחום המצומצם של חברת .Ericsson
רבות מהפעולות של שפת  erlangמספקות פתרונות המתעוררות לעיתים קרובות בפיתוח מערכות
זמן אמת גדולות לדוגמא ה  module systemמאפשר פירוק המערכת לרכיבי תוכנה קטנים
הניתנים לניהול ותחזוקה וגילוי השגיאות מאפשר בניית תוכנה אמינה.
ב  erlangקיים מנגנון העברת אינפורמציה באמצעות ה ) message passingדבר שנחזור ונדון
עליו בפרקים על מקביליות( ,דבר זה מאפשר לבזר בקלות רבה יישומים שלכתחילה יועדו למעבד
יחיד למערכת מרובת מעבדים  .כמו כן ניתן לכתוב מערכת שניתן בקלות לניידה ממחשב יחיד
לרשת תקשורת.
מאפיינים חשובים אלו של השפה יידונו בפרוטרוט בפרקים המיועדים לעיבוד מקבילי ולעיבוד
מבוזר.
שפת  erlangהיא שפה פונקציונאלית והמשתנים בהם הם משתנים דקלרטיבים ז"א למשתנים
ניתן לבצע השמת ערך פעם אחת בלבד ,ברגע שבצענו השמה למשתנה שוב לא ניתן לשנות את
ערכו ,אחד היתרונות הגלומים בכך הם רבים שהרי בכך אנו מונעים שגיאות תכנות רבות שמקורן
בפעולות סמויות)כגון שינוי ערכו של משתנה במקום בו לא ציפינו לכך( .בספרות המקצועית
תכונה זו מכונה לעיתים בשם  write-once variablesאו .[2] non-destructive assignment
טכניקות של תכנות מקבילי עבור מערכות זמן אמת פיגרו במשך שנים רבות לעומת הטכניקות
לתכנות סדרתי .בעוד שהשימוש בשפות האימפרטיביות ) כמו  (C,Pascalהפך לנפוץ עבור
יישומים סדרתיים נאלצו מתכנתי מערכות זמן אמת להתמודד עם תכנות בשפת אסמבלי מחוסר
כלי ביטוי ו\או מבנים תכנותיים בשפות האימפרטיביות הרגילות .כיום ניתן לתכנת תכנות
מקבילי עבור מערכות זמן אמיתי בשפות שקיימים בהם מבנים מפורשים לטיפול בסוג כזה של
בעיות כמו בשפות  Ada :ו ) [7]Modulaראה גם ] [17פירוט לגבי התמיכה במבנים אלו ב.(Ada -
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נשאלת השאלה מהי החשיבות הרבה כל כך במודלים מקביליים? מסתבר שקיים מגוון עצום של
בעיות )לדוגמא :מערכות בקרת טיסה ,פיקוח על כורים גרעיניים ,מחשב המפקח על פעולתה של
מכונית( שהמודל המייצג את אותן בעיות הוא מודל המכיל מידה רבה של מקביליות.
המתכנת בשפת  erlangמסוגל לבטא באופן מפורש את הפעולות שעליהן להיות מיוצגות על ידי
מודלים מקביליים.
קיימות שפות נוספות המשמשות בפיתוחים מסוג זה בין שפות אלו ניתן למנות את Parlog :ו
.CML
מאפייני שפת erlang
להלן נמנה מספר תכונות של שפת  erlangהמעניקות לה את כוחה ]:[2
א .תחביר הצהרתי)דקלרטיבי( –ל  erlangיש תחביר דקלרטיבי וכפי שציינו לעיל בהיותה שפה
פונקציונאלית שאינה מאפשרת השמות פטורה מהרבה בעיות הנובעות מ.side effects-
ב .מקביליות -ל erlangיש מודל תהליכים א-סינכרוני המבוסס על העברת הודעות (Message
) , passingב erlangמודל זה הוא דל תקורה -ז"א יצירת תהליכים  ,סיום תהליכים והעברת
הודעות בין תהליכים מתבצע על ידי מכאניזם שאינו דורש משאבי חישוב רבים.
ג .זמן אמת erlang -משמשת לתכנות של  ) soft real time systemsהמושג soft real time
 systemמשמעו שהיעדר מקרי של תגובה מיידית הוא לא רצוי אך נסבל ,לעומת hard real
 time systemשהיעדר תגובה מיידית הוא הרה אסון עיין עוד ב.( [19]-
ד .תמיכה בפעילות מתמשכת -(continuous operations)-ל  erlangיש מנגנון להחלפה
דינאמית של קוד המאפשרת להריץ גרסאות מתקדמות של קוד יחד עם הגרסאות הישנות של
הקוד .דבר זה שימוש בעיקר במערכות "ללא הפסקה" כמו מערכות הטלפוניה שבהם לא ניתן
להפסיק את פעולת המערכת כדי לבצע שדרוגי קוד ,ולכן דרוש מגנון דינאמי להחלפת קוד.
ה .יציבות וחסינות המערכת -בטיחות המערכת ויציבותה הם קריטריונים חשובים ומהותיים
עבור מערכות שהזכרנו לעיל ולכן ב  erlangקיימים מבנים שפתיים לאיתור וטיפול בשגיאות
זמן ריצה.
ו .ניהול זיכרון) -(Memory managementל erlangיש את מנגנון ה, garbage collector -
זיכרון אשר אמור להיות מוקצה דינאמית מוקצה אוטומטית ומשוחרר אוטומטית בסיום
השימוש בו .מנגנון זה מאפשר להמנע מטעויות טיפוסיות הקשורות לניהול זיכרון כמו
לדוגמא :היווצרות גושי זיכרון לא שמישים או פרגמנטציה של הזיכרון ,כדי להימנע מהסכנה
של פעילות ה garbage collector -במערכות זמן אמת) בזמן פעולת – garbage collector
התוכנית מפסיקה את פעולתה ולכן קיימת סכנה שאירועים מסוימים שיתרחשו בזמן פעולת
ה garbage collector -לא יינתן להם טיפול בזמן הראוי כפי שנדרש במערכות זמן אמת(
הוחלט שפעולת ה garbage collector -תהיה ב"מנות קטנות" ז"א איסוף הזיכרון יתבצע כל
פעם על חלק אחר קטן ככל האפשר של התוכנית ].[7
ז .ביזור) -(Distributionב  erlangאין מנגנון של זיכרון משותף ,כל האינטראקציה בין
תהליכים מתבססת על מודל העברת ההודעות הא-סינכרונית שתוארה לעיל בקווים כללים ,
ונדון בה בהמשך .ולכן ,מערכות מבוזרות ניתנות למימוש בקלות רבה ב  . erlangיישומים
שנכתבו עבור מעבד יחיד ניתנים ללא קושי להיות מיושמים גם ע"י מודל מבוזר הממומש ע"י
רשת מעבדים.
ח .אינטגרטיביות –אחת התכונות שקיימות ב  erlangהיא היכולת להשתמש בקטעי קוד
שנכתבו בשפות אחרות ממש כאילו נכתבו בשפת . erlang
בסקירה זו ניסיתי להפגיש את הקורא מקצת מתכונותיה היפות של שפת  , erlangועתה זו העת
לגשת למלאכה העיקרית  :לימוד השפה.
אני מניח שלקוראים ידע מתקדם בשפות תכנות ונהירים להם מושגי התכנות הפונקציונלי ,או
לפחות הם יודעים מהם המושגים הבאים :רקורסיה ,רשימות ומשתנים דקלרטיביים.
הערה חשובה נוספת :מאחר שיש מספר מהדרים של השפה נקטנו כאן במוסכמות ההידור של
המהדר  ,Erlang OTP 9שניתן להורידו מהאתר הרשמי של השפה.
פרטים על סביבת העבודה ואופן ההידור נמצאים בנספח א'.
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פרק  – 2פגישה ראשונה עם erlang
כפי שתיארנו בפרק המבוא שפת  erlangהיא שפה ממשפחת השפות הפונקציונאליות שמבחינה
היסטורית התפתחה על בסיס שפת .prolog
בפרק זה נשתדל לתאר את מאפייני השפה הבסיסיים  ,חלק מהתיאור לא יהיה שלם שכן להבנת
התמונה יידרש הקורא לעיין בפרקים מתקדמים יותר ,אך המלצתנו היא כי הקורא יתאזר
בסבלנות שכן בגמר קריאת העבודה תתבהר היטב התמונה.
הסברים על מערכת זמן הריצה של  erlangוהוראות מדויקות כיצד להדר תוכניות בשפה נמצאים
בנספח א'.

 2.1תכנות סדרתי
נציג להלן מספר תוכניות בשפת  erlangותוך כדי כך נדגים מספר תכונות חשובות של השפה.
לפנינו תוכנית רקורסיבית המחשבת מספרי פיבונצ'י :
% fibonacy numbers module – written by mordechai ya’akobi
-module(fib1).
-export([fib/1]).
;fib(1) ->1
;fib(2)->1
fib(N)-> fib(N-1) + fib(N-2).
תוכנית 2.1
לאחר הידור התוכנית  ,נקבל תוצאות פלט לדוגמא :
> c(fib1).
}{ok,fib1
> fib1:fib(8).
21
> fib1:fib(4).
3
> fib1:fib(5).
5
תוכנית בשפת  erlangמורכבת מפונקציות המחושבות באופן אינטראקטיבי בזמן ריצה ע"י
תוכנית הנקראת  ,shellה  shellמצפה לקבל ביטוי ולאחר קבלתו היא מנסה לחשב את ערכו.
את ה  shell promptמייצג הסימן > תוצאת ההפעלה של חישוב הביטוי מיוצג בשורה שמתחת
לביטוי שסופק ל .prompt
הפעלת הפונקציה מתבצעת ע"י כתיבת שם המודול עם נקודתיים ושם הפונקציה זאת על מנת
למנוע התנגשות שמות בין פונקציות בעלות שם זהה במודולים שונים.
לכל פונקציה בשפת  erlangיש מודול ) (moduleמסוים.
המודול הוא מעין מארז תכנותי המאגד פונקציות שונות  ,במקרה דנן המודול  fib1מכיל רק את
הפונקציה  , fibאך כמובן שמודול יכול להכיל פונקציות רבות ומגוונות .שם המודול חייב להיות
כשם הקובץ ללא סיומת .erl
מבנה המודול הוא הגדרת המודול  ,הגדרת אופיין המודול ע"י פסוקית ה export -שבתוכה ישנה
רשימה של כל אותם פונקציות שניתן לקרוא להם מחוץ למודול בצירוף מספר הפרמטרים של
הפונקציה.
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סימן ה' '-המופיע בראש פסוקיות ה module -וה export -נקראת .attribute prefix
פונקציה אשר הוגדרה בתוך המודול אך לא יוצאה באמצעות פסוקית ה , export -היא פונקציה
פנימית ז"א רק פונקציות ששייכות למודול יכולות לקרוא לה ,היא אינה מוכרת למשתמש
החיצוני  ,זהו מאפיין חשוב של שפת  erlangשאינו קיים בשפת  ,prologההוספה שלו נועדה
להוסיף לשפה מנגנונים העוזרים לממש עקרונות חשובים של הנדסת התוכנה המודרנית כמו
הפשטה והסתרת מידע )שכן למשל באופן כזה אנו מסתירים את אופן המימוש של הפעולות שלא
יוצאו וניתן לייצא רק פונקציות ממשק המאפשרות טיפול בפרטים חיוניים בלבד(.
סימן ה  slashע"י שם הפונקציה בפסוקית ה export -נועד לציין את מספר הארגומנטים
שצריכים להיות מסופקים לפונקציה.
כל פונקציה בנויה ממספר פסוקיות .הפסוקיות מופרדות ע"י נקודה פסיק ';' .כל פסוקית מורכבת
מראש הפסוקית  ,מחסום ) (guardאופציונאלי שעליו נדון בסעיף  2.8וגוף הפונקציה שהוא החלק
החישובי של הפונקציה המופיע לאחר סימן החץ.
במקרה שלנו הפונקציה  fibמוגדרת ע"י שלוש פסוקיות :פסוקית ראשונה המגדירה מה ערכו של
) ,fib(1פסוקית שנייה המגדירה את ערכו של )) fib(2אלו הם למעשה תנאי העצירה של
הרקורסיה –  (escape clausesופסוקית שלישית שמגדירה את הכלל הרקורסיבי שעל פיו
מחשבים את הפונקציה.
מה שמתרחש למעשה בעת חישוב הביטוי עבור ארגומנט מסוים ששלושת הפסוקיות נבדקות
סדרתית בדיוק בסדר שבו הם מופיעים במודול עד שנמצאת התאמה לקריאה )ממש כמו ב-
 .(prologברגע שנמצאת התאמה ערכו של הביטוי מחושב לפי תוצאת ההפעלה של החלק
שמצידו הימני של סימן הגרירה >. -
כמובן שכל התייחסות לערכו המקורי של המשתנה שמופיע בצד הימני מוחלף לפני חישוב הביטוי.
להלן דוגמא לתוכנית המחשבת את העצרת של מספר :
% fact1 module- written by mordechai ya'akobi
-module(fact1).
-export([factorial/1]).
factorial(N)->fact(N).
;fact(0)->1
;fact(1)->1
fact(N)->N*fact(N-1).

תוכנית 2.2
אין בתוכנית זו דבר חדש ,כל מה שהדגמנו פה הוא שפונקציה פנימית אינה גלויה כלפי חוץ.
אם נריץ את התוכנית נקבל:
>c(fact1).
}{ok,fact1
>fact1:factorial(6).
720
>fact1:fact(6).
**exited:{undef,[{fact1,fact,[6]},
}{erl_eval,expr,3
8

}{erl_,eval,expr,4
**}]}{shell,eval_loop,2
הודעת השגיאה נובעת מכך שאין המפרש מכיר את הפונקציה  factשכן היא פונקציה פנימית
במודול שלא יוצאה.
תוצאת הפעלת פונקציה מסוימת יכולה להיות ארגומנט לפונקציה אחרת כך נוצר קינון פונקציות
לדוגמא ניתן לבצע את הקריאה הבאה:
> fact1:factorial(fib1:fib(8)).

 2.2טיפוסי נתונים
ב  erlangאין אפיון של טיפוסי הנתונים ז"א  erlangשייכת למחלקת implicitly typed
)languagesפרטים על מחלקה זו ניתן למצוא ב ] . ([22ב erlang -כמו בשפה הפונקציונאלית
 Schemeמנגנון בדיקת הטיפוסים מוגדר כ dynamic checking -ז"א שבדיקת הטיפוסים
מתבצעת בזמן ריצה)כמו למשל פעולות המערבות טיפוסי נתונים באופן לא חוקי כמו חיבור
רשימה לאטום( .שפות המשתמשות בסוג כזה של בדיקת טיפוסים נקראותdynamically typed :
] .[20קיימים יתרונות מסוימים בשיטת תכנות זאת כמו ]:[20
 .1גמישות – אין הגבלות על סוג התוכניות שהמשתמש יכול לכתוב ובלבד שהתוכנית תהיה
תקינה מבחינה תחבירית.
 .2קיצור הזמן בין הרעיון למימושו .שכן הצורך לאפיין את המשתנים מכביד על המתכנת.
כמובן שהחיסרון הגדול של שיטה זו הוא חוסר האפשרות לגלות טעיות עוד בזמן ההידור .כמו כן
מימוש של מערכות כאלה הוא לא יעיל מפני שהמהדר לא יכול לבצע אופטימיזציות של הקוד
מפני שהוא לא יכול להניח הנחות לגבי צורת הייצוג של טיפוס הנתונים.
שפת  erlangמספקת מספר סוגי נתונים הקרויים :terms
• קבועים )  – (constantסוגי הנתונים הבסיסיים ביותר שאינם ניתנים להפרידם לתת
טיפוסים בסיסיים יותר:
 מספרים לדוגמא . 1,4,3.1459,4e45 :מספרים מסווגים לטיפוס מספרים שלמים ) (integerוטיפוס ממשים ) .(float
הסימון > $<charמסמן את הקוד האסקי של  charכך לדוגמא $c :מייצג את המספר
.99
ניתן לייצג מספרים שלמים בבסיס אחר מלבד הבסיס הדצימלי ,באמצעות השימוש
בסימון > .<Base>#<Valueכך לדוגמא 2#10000 :מייצג את המספר  16בבסיס
דצימלי.
הבסיס חייב להיות ערך בין  2ל . 16
• אטומים ) (atomsאלו הם למעשה קבועים ליטרלים סימבוליים לדוגמאerlang,car,’I :
' am happyוכו' .באמצעות האטומים אנו מסוגלים להגדיל את קריאות התוכנית ע"י שילוב
אטומים בעלי שמות מתאימים בקטעי תוכנית.
האטומים חייבים להתחיל באות קטנה ) a..z ,(lower case letterוחייבים להסתיים
ע"י תו שהוא לא אלפביתי-אחרת על האטום להיות בתוך מרכאות כך לדוגמא:
’.‘I love erlang
ע"י הכנסת האטום בתוך גרש כל תו יכול להיות בתוך האטום .האטומים יודפסו תמיד
באופן שניתן יהא לקוראם .בתוך אטום הנמצא בתוך מרכאות קימות המוסכמות
הבאות:
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תו
\b
\d
\e
\f
\n
\r
\t
\v
\\
\^A..\^Z
’\
’’\
\000

משמעות
backspace
delete
escape
form feed
new line
carriage return
tab
vertical tab
backslash
cotrol A to control Z
single qoute
double quote
The character with octal representation 000

טבלה 2.1
אם אטום הנמצא בתוך מרכאות מכיל את הרצף  ,\Cכאשר הערך האסקי של  ,C<32אזי
קודי האסקי שמייצגים את  \Cמושמטים מהאטום ) דבר זה מאפשר כתיבה יותר נוחה של
אטומים ארוכים לאורך מספר שורות ע"י סיום כל שורה ע"י .(\n
• טיפוסי נתונים מורכבים )  – (compound data typesמבני מידע אלו מיועדים לקיבוץ של
טיפוסי מידע נוספים.
ישנם שני טיפוסי נתונים מורכבים:
  tuplesאלו הם מבני מידע המקבילים למושג ה record -או ה struct -בשפות תכנות הםמיועדים לאחסון מספר קבוע של אלמנטי מידע במבני נתונים לדוגמא:
} .{lefttree,root,righttree} ,{a,b,cמבנה מידע אלו תחומים ע"י סוגריים מסולסלות ובעלי
אורך קבוע .
האלמנטים ב tuple -מופרדים ע"י פסיקים.
 רשימות )  – (Listsמבנה זה מוכר היטב משפות פונקציונאליות אחרות כגון  Schemeושפותדקלרטיביות לוגיות כגון  .prologרשימות מיועדות לאחסון מספר משתנה של רכיבים
לדוגמא [],[a,b,d],[1,[‘hello world']] :מבנה זה תחום ע"י סוגריים מרובעות .הרשימה
] ,[E1,E2,……Enכאשר  n>=0היא בעלת אורך  .nצורה נוספת לרשימה שאינה בצורת
סוגריים מרובעות היא "… ".צורה זו היא צורת המחרוזת ומשמעותה רשימה של קודי
האסקי של המחרוזת כך שלדוגמא המחרוזת ” “abcdמייצגת את הרשימה ].[97,98,99,100
רשימות מורכבות מראש הרשימה שהוא האיבר הראשון)ברשימה לא ריקה( head -ומזנב
הרשימה  .tailמבנה זה נוצר כיוון שלעיתים קרובות נוח להתייחס בנפרד לראש וזנב הרשימה
בנפרד בייחוד בתוכניות רקורסיביות.
כפי שכבר ציינו רשימות הם מבני מידע בעלי אורך משתנה ,כך שבאופן זה ניתן לטפל ברשימות
בעלי אורך משתנה.
כבשפת  prologקיים הסימון | שלאחריו יכול להופיע כל ביטוי של שפת .erlang
כמובן שיתכנו עירובים  ,הרכבות טיפוסים וקינון טיפוסים לדוגמא:
]}]}] Y= [{a,[h,{sam},{{h},[Iזהו טיפוס נתונים מורכב שנוצר ומתבצעת השמתו
למשתנה .Y
משתנה חייב להתחיל באות גדולה.
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 2.3התאמת תבניות Pattern Matching
התאמת תבניות הוא מנגנון של שפת  erlangהמשמש להשמת ערכים למשתנים ולבקרת זרימה.
כפי שכבר ציינו בפרק המבוא  erlangהיא שפה המוגדרת כחד השמתית ) single assignment
 (languageז"א שברגע שמשתנה קיבל ערך שוב לא ניתן לבצע בו השמה )מרכיב זה נלקח משפת
 .(prologתכונה זו חשובה מאוד מפני שהיא עוזרת לנו למנוע  side effectsהנובעים משינוי ערכו
של משתנה.
זה המקום גם להדגיש את ההבדל בין מתן שם למשתנה לבין השמה)ב Scheme -הדבר בא לידי
ביטוי בהבדל הסמנטי בין הביטויים ממשפחת ה let-ל -set! -עיין ב . ([22]-ב erlang -הפעולות
הנ"ל מאוחדות באמצעות התאמת התבניות.
התאמת תבניות משמשת בעיקר להתאמה בין תבניות לביטויים .אם לתבנית ולביטוי אותה צורה
אזי ההתאמה תצליח וכל משתנה שיש לו מופע בתבנית יקושר למבנה המידע במיקום המתאים
בביטוי לדוגמא אחר ההשמה }} {L,X,R}={{2,3,4},5,{6,7ערכי המשתנים יהיו:
} . L={2,3,4},X=5,R={6,7תהליך זה קרוי האחדה ))(unificationלא נרחיב כאן את הדיבור על
ה unification -הקורא המעונין יוכל למצוא מידע נרחב ב [20]-וב.([12]-
ברגע שמשתנה קיבל ערך כתוצאה מפעולת השמה שוב ערכו אינו משתנה.
בתוכנית המובאת להלן  ,תוכנית  , 2.3ניתנת הדגמה למנגנון התאמת התבניות:
% perimeter module – written by mordechai ya'akobi
-module(perimeter).
-export([perimeter/1]).
>perimeter({square,Side}) -
;Side*4
>perimeter({rectangle,X,Y})-
;2*X + 2*Y
>perimeter({circle,Radius}) -
;Radius*2*3.14592653589793223
>perimeter({triangle,A,B,C})-
;A + B + C
>perimeter(_) -
{‘ cannot find perimeter’}.
תוכנית 2.3
כאשר  perimeterמחושב  ,הארגומנטים המופיעים בקריאה לפונקציה מותאמים למול התבניות
בהגדרת הפונקציה .כאשר נמצאת התאמה מחושב הקוד אחר סימן הגרירה > -כך לדוגמא:
> perimeter:perimeter({square,4}).
16
> perimeter:perimeter({circle,4}).
25.1674
> perimeter:perimeter(test).
}'{‘cannot find perimeter
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סימן ההשמה '='
הביטוי  Pattern = Expressionגורם לכך ש Expression -מחושב והתוצאה מותאמת למול
 .Patternההתאמה יכולה להצליח או להיכשל .אם ההתאמה הצליחה אזי כל משתנה בPattern -
מקושר.
לדוגמא:
> X = {2,5,8}.
}{2,5,8
> {A,B,C}= X.
}{2,5,8
>A.
2
>B.
5
>C.
8
ההתאמה יכולה גם לשמש לשליפת פריטים מתוך מבני נתונים לדוגמא:
> {_,X,_,Y} = {{moshe,[david,2,2,3]},{Danny},{dd,ff},1}.
>X.
}{Danny
Y.
>1.
בדוגמא זו השתמשנו בסימן מיוחד '_' הנקרא המשתנה האנונימי )  ,( anonymous variableאנו
משתמשים בסימן זה כאשר ההקשר מחייב שימוש במשתנה אולם אנו לא מעונינים בערכו.
ההתאמה בין תבנית )  (patternלבין ביטוי ) (termמתקיימת כפוף לתנאים הבאים:
א .כאשר התבנית והביטוי הם איזומורפיים מבחינת המבנה ) ז"א אם ניתן למצוא התאמה
חח"ע ועל מבחינת המבנה(.
ב .כאשר מופיע אטום בתבנית  ,אותו אטום יופיע במיקום המתאים בביטוי.
ג .במידה ויש משתנה בתבנית והוא מקושר לאלמנט מסוים אם יופיע המשתנה בהמשך צריכה
להיות התאמה לאלמנט אליו הוא קושר.
התאמת תבניות מתרחשת כאשר:
• מחשבים ביטוי מהסוג .lValue = rValue
• בעת קריאה לפונקציה.
• בהתאמת תבניות בפסוקיות  caseו.receive -
סימן ה '='-הוא אסוציאטיבי מימין.

 2.4פונקציות פנימיות Build –in Functions
ישנם מספר פונקציות שמימושם בשפת  erlangהוא קשה או בלתי יעיל או בלתי אפשרי) כמו
בהורתה של  erlangשפת  [8] prologובכלל גם בשפות עיליות אחרות משתמשים לעיתים בשגרות
אסמבלי בשל אותן סיבות( .לפיכך מערכת זמן הריצה מספקת מספר פונקציות פנימיות שניתן
להשתמש בהם בעת כתיבת הקוד.
לדוגמא ,מאחר שאטום הוא היחידה הבסיסית ביותר אין אפשרות לזהות את מבנהו הפנימי לשם
כך אנו משתמשים בפונקציה ) atom_to_list/1המקבילה של הפרדיקט  nameב (prolog
המציגה רשימה של מספרים המייצגים את הקידוד האסקי של תווי האטום כך לדוגמא:
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> atom_to_list(hig).
][103,104,105
דוגמא נוספת לפונקציה פנימית היא  integer_to_list/1המחזירה את תווי האסקי של המספר כך
לדוגמא:
> integer_to_list(77).
][55,55
רשימה של פונקציות פנימיות ותיאורן מובאת ב.[2]-

 2.5חישוב ביטויים Expression Evaluation
לביטויים יש מבנה תחבירי דומה לתבניות שתוארו לעיל בסעיף  2.3בתוספת האפשרויות
הבאות]:[2
א .ניתן לשלב בביטויים קריאות לפונקציות.
ב .ניתן לשלב ביטויים אריתמטיים תוכיים.
לגבי מספרים עם נקודה צפה ,אלה עלולים להיות מודפסים לא בדרגת הדיוק של הקלט.
דוגמאות לחישוב פונקציות:
>length([a,c,f,g]).
4
>list:hd([a,c,j]).
a.
>math:pi().
3.14159
סדר החישוב Order of evaluation
ב erlang -החישוב הוא ) eager evaluationפרטים על סוג חישוב זה ראה ב ] ( [12][22וסדר
החישוב הפנימי בין ארגומנטים של פונקציות לא מוגדר לדוגמא נניח שנתון לנו הביטוי הבא:
))(g({[h]},f(d),d
ביטוי זה מייצג קריאה לפונקציה  .gהפונקציה נקראת עם  3ארגומנטים הראשון שבהם הוא
רשומה באורך  1המכילה את הרשימה ] , [hהארגומנט השני הוא קריאה לפונקציה  fעם
ארגומנט  dשהוא עצמו פונקציה ,הארגומנט השלישי הוא הפונקציה  dעצמה.
בעת חישוב הפונקציה  ,gסדר החישוב של  f/1ו  d/0לא מוגדר ,עם כי ברור שהחישוב של d
המופיע כארגומנט לפונקציה  fמתבצע לפני חישוב .f
אם חישוב הביטויים אינו גורר תופעות לוואי)  (side effectsכאשר לדוגמא אין העברת הודעות
או יצירת תהליכים אזי לסדר החישוב אין משמעות והתוצאה תישאר זהה בכל מקרה ללא תלות
בסדר החישוב תכונה זו ידועה בספרות המקצועית כ [22] referential transparency -שמשמעו
שערך הפונקציה לא תלוי בהקשר הקריאה שבו הפונקציה נקראת.
הפונקציה apply
בדומה לשפה הפונקציונאלית  ,Schemeקיימת בשפת  erlngפעולת  .applyפעולה זו בצורתה
הבסיסית מקבלת פונקציה ורשימה ומפעילה את הפונקציה עם פרמטרים שהם איברי הרשימה.
פעולה זו קיימת בשתי גרסאות .בגרסא הראשונה מקבלת פונקצית  applyשלושה ארגומנטים:
)apply(mod,func,arglist
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שם המודול ,הפונקציה ורשימת הפרמטרים.
בגרסא השנייה אנו מקבלים שני ארגומנטים:
)apply({mod,func},arglist
רשומה ובה שתי שדות :שם המודול ושם הפונקציה ורשימת הארגומנטים.
דוגמאות:
>apply(perimeter,perimeter,[square,5]).
20
)]]>apply({erlang,length},[[a,b,c,d
4

 2.6מערכת המודולים The Module System
חלוקה למודולים ומודולריות הם עקרונות חשובים בהנדסת תוכנה ] . [21לפי עיקרון זה אנו
מחלקים את המערכת לאוסף מודול כאשר כל מודול מטפל בחלק פונקציונאלי אחר של המערכת.
המודול הוא למעשה מארז תכנותי שאמור לאגד בתוכו אוסף של משאבי חישוב בעלי קשר לוגי.
ב erlang -קיימת מערכת מודולים שנועדה בין היתר לאפשר את חלוקת הקוד לקטעים ברי
תחזוקה וע"י כך להשיג אפשרות נוחה לתחזוקת הקוד שהוא אחד מהעקרונות החשובים של
הנדסת התוכנה המודרנית.
בנוסף חלוקת המערכת למודולים מאפשרת השגת יעדי הנדסת תוכנה חשובים אחרים כמו:
• הידור בנפרד – ניתן להדר כל מודול בנפרד ללא תלות בחלקי המערכת האחרים.
• אמינות הקוד  -ניתן לבדוק כל מודול בנפרד ולוודא את נכונותו ללא תלות במרכיבי
המערכת האחרים.
• חלוקה מודולרית של המערכת – באופן כזה קל יותר לתחזק את המערכת ולהבין אותה.
• הסתרת מידע והפשטת נתונים  -ניתן לייצא רק פונקציות ממשק ולהסתיר פרטים אחרים
כמו מבני נתונים פנימיים או פעולות פנימיות מעיני המשתמש.
לכל מודול יש מרחב שמות עצמאי ולכן ניתן לקרוא באותו שם לפונקציות שונות תחת מודולים
שונים ללא חשש התנגשות שמות.
מערכת המודולים מגבילה את הפונקציות הנראות ע"י המודולים האחרים .רק הפונקציות
המיוצאות ע"י פסוקית  exportהן גלויות לפונקציות ממודולים אחרים.
לדוגמא:
%This program divides lists to two different lists in reverse
% Written by M. Ya’akobi
-module(list1).
-export([dividelist/1]).
>dividelist(L)-
dividelist(L,[],[]).
%Nothing to divide
%Divide one element list
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>dividelist([],L1,L2) -
;}{L1,L2
>dividelist([X],L1,L2)-

;)dividelist([],[X|L1],L2
>dividelist([X,Y|Tail],L1,L2)-
dividelist(Tail,[X|L1],[Y|L2]).
תוכנית 2.4
תוכנית  2.4מגדירה פונקציה  dividelist/1שמחלקת רשימה לשתי רשימות בסדר הפוך.
 devidelist/1היא הפונקציה היחידה המוכרת מחוץ למודול .הפונקציה השניה dividelist/3
היא פונקציה שונה לחלוטין אע"פ שהיא בעלת אותו שם מכיוון שמספר הפרמטרים שלה שונה
היא נחשבת כפונקציה שונה לגמרי .הפונקציה  devidelist/3זמינה רק לפונקציות השייכות
למודול עצמו .אם אנו מעוניינים לייצא את כל הפונקציות שבמודול ללא כתיבת פסוקית export
ארוכה אזי ניתן לכתוב את הפסוקית הבאה.-compile(export_all) :
סימן ה % -מיועד לציון שורת הערה.
ניתן לבצע קריאות לפונקציות ממודול אחר בתנאי כמובן שהן יוצאו מאותו מודול ניתן לבצע זאת
בכמה אופנים:
א .בציון מפורש של שם המודול והפונקציה לדוגמאlists:append([a,b,c],[d,e,f]):
ב .דרך שנייה היא דרך יבוא הפונקציות של מודול מסוים באמצעות פסוקית הimport -
לדוגמא:
-import(lists,[append/2]).
באופן כזה ניתן לקרוא לפונקציה  appendללא ציון שם המודול במודול המייבא את הפונקציה
הזאת שיטה זו נקראת ).(implicitly qualified function call
במקרה ושני מודולים מייצאים פונקציות עם שמות ומספר פרמטרים זהים שיטת הייבוא לא
תעזור כיוון שאז תהיה התנגשות שמות .ולכן במקרה כזה עלינו לציין את השם המלא של
הפונקציה ) ז"א כולל שם המודול( – .explicit qualified function call
בנוסף ניתן להכליל קבצי כותר )קבצים שמוגדרים בהם בדרך כלל מבני נתונים וסוגי מקרו
שונים( באמצעות פסוקית  includeבאופן הבא]:[4
-include(FileName).
קבצי  includeמכילים בדרך כלל את הסיומת  FileName ,hrlצריך לכלול את הנתיב המלא או
הנתיב היחסי של הקובץ .לדוגמא:
-include("lib\kernel-2.8.0\include\file.hrl").
במקרה כזה המהדר ימצא את הקובץ המתאים ויכלול אותו בקוד.
קבצי ספרייה ניתן לכלול באמצעות פסוקית  include_libעם אותו התחביר.

 2.7מבנה הפסוקיות Clauses structure
כפי שכבר ציינו בסעיף  2.1כל פונקציה מורכבת מפסוקיות כאשר מפריד בין פסוקית לפסוקית
נקודה פסיק ';' .
כל פסוקית מורכבת מראש הפסוקית ,מחסום אופציונלי וגוף הפסוקית.
ראש הפסוקית Clause head
ראש הפסוקית מורכב משם הפונקציה ורשימת הארגומנטים שבינם מפרידים פסיקים.
ארגומנט יכול להיות כל תבנית חוקית של שפת  .erlangכאשר מתבצעת הקריאה לפונקציה
הפרמטרים האקטואליים מותאמים ומקושרים) אם נמצאת התאמה( אל מול קבוצת הפרמטרים
שבראש הפסוקית.
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מחסום guard
כפי שכבר ציינו הפסוקית המתאימה לחישוב נבחרת אם בסריקה הסדרתית של הפסוקיות
נמצאה התאמת תבניות בין הקריאה האקטואלית לתבניות שבראש הפסוקית.
בנוסף ,ניתן לשלב מחסום שתפקידו להציב תנאים נוספים שחייבים להיות ממולאים לפני בחירת
הפסוקית .המחסום יכול להציב תנאים )אחד או יותר( מופרדים ע"י פסיקים .דוגמאות לתנאים
כאלו הם :בדיקת שוויון אריתמטי ,שוויון בין ביטויים או קריאה לפונקציה מערכת הבודקת
תנאי מסוים  .במובן מסוים זוהי הרחבה של המכניזם של התאמת התבניות .כדי שנוכל לבחור
פסוקית מסוימת נוסף על התאמת התבניות כל הבדיקות שמציב המחסום חייבות להיות
מחושבות  .אם תוצאת הבדיקות כולן אמת אז ניתן להיכנס ולבצע את גוף הפסוקית .אחרת ,לא
ניתן לבצע את גוף הפסוקית ובדיקת ההתאמה עוברת לפסוקית הבאה.
התחביר של הצבת התנאים הוא:
when guard_test1,……….,guard_testn
ניתן דוגמא כיצד ניתן להשתמש במחסום באמצעות תוכנית  2.1התוכנית המחשבת מספרי
פיבונאצ'י:
;fib(N) when N==1 ->1
;fib(N) when N==2 ->1
fib(N)-> fib(N-1) + fib(N-2).
רשימה של  ,guard testו  Term comparisonsמובאת בנספח ב'.
גוף הפסוקית Clause body
גוף הפסוקית מורכב מסדרת ביטויים המופרדים על ידי פסיקים .כל הביטויים מחושבים
סדרתית .מבחינה סמנטית ערך הפונקציה הוא תוצאת הביטוי האחרון .לדוגמא:
>f(N,G) -
N1 = N*2,
G1= N*G,
G2= N1-G1.
ערך סדרת הביטויים שהוא ערך הפונקציה הוא .G2
ישנם מספר סיבות להפרדת גוף הפונקציה למספר ביטויים המחושבים סדרתית:
א .לאפשר התקדמות סדרתית של הקוד ,חישובי הביטויים מתבצעים באופן סדרתי למעט
קריאות מקוננות ששם סדר החישוב אינו מוגדר.
ב .כתיבה באופן הזה תורמת לבהירות הקוד.
ג .לבודד ערכי החזרה מפונקציות.
ד .כדי להשתמש בערכי חישוב קודמים עבור החישובים הבאים.
ניתן דוגמא לשימוש חוזר בערכי חישוב קודמים.
>f(X)-
X1= m(X *2),
g(X1) * h(X1).
כאן השתמשנו בחישוב תוצאת ביניים על מנת לחשב את התוצאה הסופית ,דרך זו עדיפה על פני
האופציה:
>f(X)-
g(m(X*2)) * h(m(X*2)).
מכיוון שאנו חוסכים חישוב כפול של ערך הפונקציה.m(X*2) :
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 2.8בקרת זרימה Flow of control
בדומה לשפות תכנות מקובלות כמו  C,Adaקיימת ב erlang -האפשרות לבקרת זרימה.
הדבר מתבצע באמצעות מבני הבקרה  caseו.if-
התחביר של  caseהוא:
case Expr of
;Pattern1 [when guard1] -> seq1
;Pattern2 [when guard2] ->seq2
…….
;PatternN [when guardN] ->seqN
end
ראשית מחושב ה ,Expr -ואז הערך מחושב למול התבניות האפשריות עד שנמצאת התאמה ,
במובן שייתכנו מחסומים אופציונאליים  .אם נמצאת התאמה וסדרת הבדיקות ) האופציונאליות
במחסום( מתקיימת אזי סדרת הפעולות המתאימות מתבצעת וערך ה case -הוא ערך סדרת
הפעולות)שהוא ערך הפעולה האחרונה בסדרה( .אם לא נמצאת התאמה כלל נוצרת שגיאת זמן
ריצה .כדי להימנע מבעיות כאלו ניתן להוסיף תבנית אנונימית ז"א:
;PatternN [when guardN] -> seqN
>_ -
true
end
התבנית האנונימית _ נקראת לעיתים .catchall pattern
ניתן דוגמא ל case -באמצעות התוכנית של מספרי פיבונאצ'י:
>fib(N) -
case N of
;1 ->1
;2 ->1
N when N>2 -> fib(N-1) + fib(N-2).
end.
לא היינו צריכים את המחסום  whenבמקרה זה והוספנו אותו רק לצורך הדוגמא.
מבנה בקרה שני הוא  .ifהתחביר של  ifהוא:
if
>Guard1 -
;seq1
>Guard2-
;seq2
………….
end
בביטוי ה if -חייבים להופיע מחסומים .המחסומים נסרקים סדרתית עד שנמצא מחסום העונה
לכל הדרישות ואז מבוצעת סדרת הפעולות המתאימה .סדרת פעולות זו קובעת את ערך ביטוי ה-
 ifכולו .אם לא נמצא מחסום שבו כל הבדיקות מחזירות  trueאזי נוצרת שגיאת זמן ריצה.
הפתרון במקרה זה הוא להוסיף את המחסום : true
if
………
>true -
true.
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end
שגם הוא תופס הכל ).(catchall

 2.9תחום ההכרה של משתנים Scope of variables
תחום ההכרה של משתנים הוא מהמקום שבו הם קושרו לראשונה עד המקום האחרון שנעשה
בהם שימוש טקסטואלי בתוך ה clause -שבו הם הופיעו .הקישור מתבצע רק אם נמצאה
התאמת תבניות התאמה זו יכולה להיחשב כיצירת המשתנה .כל ההתייחסויות אח"כ למשתנה
מתייחסות לערך המשתנה .כל המשתנים המופיעים בביטוי חייבים להיות מקושרים לערכים
אקטואליים .לא חוקי להשתמש בפעם הראשונה שמתייחסים למשתנה בערכו לדוגמא :
>f(X)-
Y*X.
שימוש כזה אינו חוקי כי המשתנה  Yאינו מקושר .כל משתנה חייב להיות מקושר לפני השימוש
בו לדוגמא:
>f(X)-
Y= X*2,
h(X,Y),
g(Y).
כאן המשתנה  Xמקושר לערך האקטואלי בזמן הקריאה לפונקציה .בביטוי הראשון אנו מקשרים
את  Yלערכו וכל ההתייחסויות לערך המשתנים לאחר מכן מתייחסים לערכי משתנים שהם כבר
מקושרים.
באשר למשתנים שמוגדרים לראשונה בתוך מבני הבקרה  case , ifו, receive -משתנים אלו
מיוצאים אוטומטית מחוץ לביטויים אלו כך לדוגמא:
>h(X) -
case X of
;)1 -> C = d(X
)_ -> C= j(X*2
end,
……
לאחר מכן ניתן להשתמש בערך .C
עם זאת קיימת בעיה שיש להיות מודעים לקיומה .נתבונן לדוגמא בפיסת הקוד הבאה:
>m(X)-
case X of
;true -> A=X*2,B=X/2
false-> B= X*3
end,
b(A).
תבנית זו אינה חוקית מפני שאם אנו בוחרים בהסתעפות  trueאזי שני המשתנים  Aו  Bמוגדרים
ואילו אם אנו בוחרים את הסתעפות ה false -רק  Bמוגדר לפיכך במקרה זה הקריאה )b(A
אינה חוקית שכן  Aאינו מוגדר .לפיכך קבוצות המשתנים בענפי ההסתעפות השונים חייבות
להיות זהות .נשים לב שאם הקריאה הייתה ) b(Bלא הייתה נוצרת הבעיה הנ"ל שכן  Bמוגדרת
בשני ענפי ה.X-

18

 2.10רשומות
בשפת  erlangניתן להגדיר רשומות) . (recordsבאמצעות רשומות ניתן לשייך שמות לאלמנטים
ב .tuple -הבעיה ב tuple -היא שאם מספר האלמנטים הוא גדול קשה לזכור את האלמנטים
השונים ומיקומם בתוך ה . tuple -במקרה כזה אנו יכולים להשתמש ברשומות במקום ב.tuples -
לרשומות יש את התחביר הבא]:[4
{-record(Name,
Key1 = Value1,
Key2 = Value2,
……………..
}).
 Nameמייצג את שם הרשומה Key1,Key2 .הם שמות השדות ברשומה .לכל שדה יכול להיות
ערך ברירת מחדל שהוא ערך השדה במידה ולא ניתן לו ערך מפורש בעת יצירת הרשומה.
לדוגמא ניצור רשומה של עובד:
{-record(employee,
firstName =" ",
lastName = “ “,
age,
salary = 10000}).
ברגע שהוגדרה רשומה ניתן ליצור באמצעותה מופעים של הרשומה .לדוגמא:
Employee = #employee{firstName = “joe”,
lastName = “Brown”,
age = 30,
salary = 20000}.
כעת } , Employee = {employee,”joe”,”brown”,30,20000ניתן לגשת אפוא לשדות באמצעות
התאמת התבניות.
אנו יכולים לבצע גם מניפולציות על הרשומה לדוגמא אם ברצוננו לשנות את שכרו של העובד ,
נעשה זאת על ידי הפונקציה  change_salary/2באופן הבא:
>change_salary(X = #employee{salary =S} , NewSalary) -
X#employee{salary = NewSalary}.
אם ראש הפסוקית מתאים לרשומה הניתנת כארגומנט אז  Xמקושר לכל הרשומה ן –  Sמקושר
לשדה  . salaryו X#employee{salary = NewSalary} -יוצר עותק של  Xהמחליף את הערך
הישן של salaryבערך .NewSarary
השימוש ברשומות מגביר את קריאות ובהירות התוכנית ומהווה כלי תכנותי יעיל ביישומים רבים.

 2.11מקרואים
ניתן להגדיר ב erlang -מקרואים באופנים הבאים]:[4
-define(Constant, Replacement).
-define(Func(Var1,Var2,……,VarN),Replacement).
המאקרו מורחבים על ידי ה preprocessorשל  ,(epp) erlangכאשר הוא מגיע לביטוי מהצורה
 .?macroלדוגמא]:[4
-define(macro1(X,Y),{a,X,Y}).
>foo(A) -
?macro1(A+10,b).
ברגע שה epp-מגיע לביטוי ) ?macro1(A+10,bהוא ממיר אותו ל.{a,A+10,b} -
הארגומנטים בקריאה למקרו וערך החזרה חייבים להופיע במלואם ומאוזנים .ז"א לא ניתן לכתוב
תוכנית מהצורה הבאה:
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-define(start,{).
-define(stop,}).
>foo(A) -
?start,a,?stop.
יש כמה מקרואים המוגדרים מראש – פרטים ניתן להשיג ב.[4]-

 2.12מקביליות Concurrency
במרחב הבעיות של עולם המציאות אנו נתקלים לעיתים קרובות במספר פעולות לוגיות
המתרחשות סימולטנית .לדוגמא ,מחשב שרת במרכזיית מיתוג המקבל מספר רב של בקשות
שירות)שיחות( בעת ובעונה אחת.
דוגמא זו אינה חריגה אם נתבונן סביבנו נראה שיש אין ספור בעיות שאנו נדרשים לבצע פעולות
מקביליות.
רוב שפות התכנות הקונבנציונליות אינן מספקות פתרון לבעיה זו .עם זאת ,מספר רב של שפות
תכנות מודרניות מנסות להתמודד עם הבעיה של מקביליות כמו .Ada, Java :
בשפות התכנות הסדרתיות ) כגון  (Cנדרשת תמיכה של מערכת ההפעלה על מנת לייצר מערכת
מקבילית.
חסרונן של הגישות האחרונות הוא התלות בתמיכת מערכת ההפעלה בריבוי משימות שאחת
מתוצאות הלוואי היא חוסר פורטביליות ) ניידות( של התוכנה.
גם השימוש בשפות סף אינו מושלם שכן בעת התכנות בשפות סף קשה מאוד לבטא במפורש יחסי
תזמון או לפקח באמינות על יחסי גומלין ) (interactionבין המשימות השונות.
כפי שציינו מספר שפות תכנות מודרניות ניסו ברמת הצלחה זו או אחרת להתמודד עם הבעיה.
בשפת  prologהורתה של  , erlangאין פתרון לבעיה זו אך למשל בואריאנטים מסוימים של שפה
זו כמו  ,parlogיש ניסיון לפתור בעיה זו ].[16
אחד היתרונות החזקים של  erlangהוא שהיא שפת תכנות שיש בה תמיכה מובנית במקביליות
ז"א שפעולות מקביליות ניתנות לתכנות ישירות בכלים שהשפה מספקת ללא תלות בפלטפורמת
מערכת ההפעלה.
לפני שנתאר בקווים כללים את הפונקציות המספקות כלים אלו נגדיר מושג חשוב שישמש אותנו
רבות בהמשך בתיאור החישוב המקבילי ,הוא מושג התהליך.
תהליך ) - (processתוכנית ריצה ) (executableבביצוע .תהליך מכיל את התוכנית עצמה ) ,(codeאת
הנתונים שהיא יוצרת ומשתמשת בהם ) ,(dataמצביע למחסנית ,מונה פקודות ואוגרים אחרים שמכילים מידע
על הסטטוס הנוכחי של הביצוע .כמו כן תהליך מכיל מידע על הקבצים שנמצאים בשימוש התהליך ונתונים
רבים אחרים.
הגדרה זו הלקוחה מתוך ספרו של  ,[19] A.S. Tanenbaumתשמש אותנו בתיאור המושגים
הקשורים לחישוב מקבילי.
כאמור ,שפת  erlangמספקת לנו כלים אשר באמצעותם ניתן לשלוט על פעולות מקביליות ,דיון
נרחב על מקביליות יערך בפרק  4לעת עתה נתמקד בתיאור מספר כלים הנתמכים ע"י השפה
ליצירת תהליכים ולתקשורת בין תהליכים.
 spawnהיא הפעולה שמאתחלת תהליך send ,שולחת הודעה לתהליך ו  receiveמקבלת הודעות
מהתהליך השולח ) ייתכן גם אותו תהליך בעצמו(.
 spawn/3מאתחלת הרצה של תהליך מקבילי ותוצאת  spawnהיא מזהה שניתן להשתמש בו אחר
כך לצורך תקשורת עם התהליך שזה עתה נוצר.
לדוגמא הפעלת הפונקציה ,spawn(modu,act,[]) :תגרום להפעלת הפעולה  actשבמודול modu
במקביל יחד עם הפונקציה הקוראת תוצאת ההחזרה של  spawnהיא כאמור מזהה מספרי
שדרכו ניתן לתקשר עם התהליך שנוצר זה עתה.
הדרך לשליחת הודעות היא באמצעות התחביר הבא:
Pid ! Msg
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כאשר  Pidהוא מספר הוא ביטוי שיש לחשבו ע"מ לקבל את מזהה התהליך Msg .היא ההודעה
שאמורה להישלח לתהליך .Pid
מטבע הדברים  ,כל הארגומנטים צריכים להיות מחושבים לפני שליחת ההודעה לדוגמא:
)}foo(5) ! perimeter:perimeter({square,4
משמעו שעלינו לחשב את הפונקציה ) foo(5תוצאת החישוב תניב לנו מזהה תהליך ואז עלינו
לחשב את תוצאת הפונקציה )} perimeter:perimeter({square,4תוצאה שתניב לנו את המספר
 16ואז לשלוח לתהליך את המספר .16
סדר החישוב לפני שליחת ההודעה אינו מוגדר.
הפעולה הפרימיטיבית  receiveנועדה לקבל הודעות .התחביר של  receiveהוא :

receive
>Message 1 -
;……………….
>Message 2 -
;……………..
…………………………
end
המשמעות של מבנה זה היא לנסות למצוא התאמה לאחת התבניות ……Message1,Message2,
ברגע שתהליך מגיע לפסוקית ה receive -הוא נחסם עד שמגיעה הודעה שמתאימה לאחת מן
התבניות והקוד לאחר סימן ה '->'-מחושב.
כל משתנה פורמלי שנמצא בתבנית מקושר לערכים האקטואליים בהודעה שהתקבלה.
ערך ההחזרה מ receive -מוגדר להיות כערך המחושב כתוצאה מההפעלה הסדרתית של הקוד
של התבנית שאליה בוצעה ההתאמה של ההודעה הנכנסת.
המכניזם של תהליכי ה send -וה receive -דומה יותר לתיבת דואר שהדוור משלשל לתוכה
מכתבים) (sendואנו בודקים כל העת אם הגיעה הודעה )  (receiveובמידה שהגיעה אנו מטפלים
בה.
פעולת ה receive -היא סלקטיבית ז"א היא בוחרת את ההודעה הראשונה ,מתור ההודעות
הממתינות עבור תהליך מסוים ,אשר מתאימה לאחת התבניות .אם אין אף הודעה מתאימה
לאחת התבניות אזי התהליך נחסם עד שמתקבלת הודעה נוספת ואז מתבצעת בדיקה בהתאם
להתאמת התבניות)חזרה על ההליך( .הודעות שאינן מתאימות לאחת מהתבניות נשמרות כיוון
שייתכן כי בהמשך יהיה בהם צורך.
דיון נרחב במקביליות ייערך בפרק  .4דיון נוסף בביזור ייערך בפרק .5
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פרק  - 3מבני נתונים
מתברר ,שאחת השאלות הבסיסיות ביותר בעולם התוכנה היא כיצד לייצג מבני נתונים מורכבים
כמו קבוצות ,עצים גרפים וכ' ולממש פעולות יעילות על מבנים אלו .נבחן דרכים לייצוג
אובייקטים אלו ב erlang -ולפתח פעולות יעילות על מבנים אלו.
בפרק זה נדון במבני הנתונים המורכבים) (compound data structuresשל שפת  erlangאלו הם
הרשימות ) (listsוה . tuples-ההבדל העיקרי בין שני הסוגים הוא שרשימות נועדו לאחסון מספר
משתנה של אלמנטים ואילו  tuplesהן מבני נתונים קשיחים מבחינת גודלם דהיינו אנו מטפלים
כאן ברשומות בעלות אורך קבוע .בפרק זה נסקור את שני מבני הנתונים החשובים הללו תוך כדי
הבאת דוגמאות תכנות.

 3.1רשימות
רשימות הן מבנה מוכר היטב משפות פונקציונאליות אחרות כגון  schemeושפות דקלרטיביות
לוגיות כגון .prolog :רשימות מיועדות לאחסון מספר משתנה של אלמנטים לדוגמא:
]]' [],[a,b,d],[1,[‘hello worldמבנה זה תחום ע"י סוגריים מרובעות .הרשימה
] ,[E1,E2,……Enכאשר  n>=0היא בעלת אורך  .nצורה נוספת לרשימה שאינה בצורת
סוגריים מרובעות היא "… ".צורה זו היא צורת המחרוזת ומשמעותה רשימה של קודי האסקי
של המחרוזת כך שלדוגמא המחרוזת ” “abcdמייצגת את הרשימה ].[97,98,99,100
רשימות מורכבות מראש הרשימה שהוא האיבר הראשון)ברשימה לא ריקה( head -ומזנב
הרשימה  .tailמבנה זה נוצר כיוון שלעיתים קרובות נוח להתייחס בנפרד לראש וזנב הרשימה
בנפרד בייחוד בתוכניות רקורסיביות.
כפי שכבר ציינו רשימות הם מבני מידע בעלי אורך משתנה ,כך שבאופן זה ניתן לטפל ברשימות
בעלי אורך משתנה.
כבשפת  prologקיים הסימון | שלאחריו יכול להופיע כל ביטוי של שפת .erlngסימון הרשימה
הריקה הוא מטבע הדברים ][ .
מבחינת תקורה עדיף להשתמש ב tuples -מאשר ברשימות מאחר שרשימות צורכות מקום
אחסון שהוא בערך כפול מזה של  , tuplesכמו כן הגישה לרשימות איטית יותר .עם זאת בבעיות
שבהם נדרש מספר אלמנטים משתנה רשימות הן הפתרון.
 3.1.1פונקציות פנימיות על רשימות
בתת סעיף זה נסקור מספר פונקציות פנימיות אשר ניתן לעבוד איתן כאשר מבצעים מניפולציות
על רשימות.
) -atom_to_list(Aפונקציה זו יוצרת רשימה על ידי פירוק הקודים האסקים של תווי מחרוזת
האטום ויצירה של רשימה מהקודים הללו .לדוגמא:
>atom_to_list(abc).
][97,98,99
) -float_to_list(Fממירה את מספר עם נקודה צפה לרשימת קודי אסקי .לדוגמא:
>float_to_list(1.5).
][49,46,53,48,48,48,…….,48
המספר  48ברשימה מייצג את התו  0ומספר האפסים הוא תלוי מימוש.
) -integer_to_list(Iממירה מספר שלם לרשימת קודי אסקי .לדוגמא:
> integer_to_list(1234).
][49,50,51,52
הערה :יתכנו סביבות עבודה אשר בשתי הפונקציות האחרונות יציגו מחרוזת המייצגת את
הרשימה כך לדוגמא:
)>integr_to_list(1234
”“1234
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אין בכך כל פלא כי בשפת  erlangמחרוזות הן למעשה רשימות ,המציגות את הייצוג האסקי של
איברי הרשימה .ולפיכך ] [49,50,51,52ו " "1234הם ייצוגים שקולים.
) – list_to_atom(Lממירה רשימה של תווי אסקי לאטום .כך לדוגמא:
>list_to_atom([49,76,56]).
’‘1L8
) – list_to_float(Lממירה רשימה של תווים למספר עם נקודה צפה .לדוגמא:
)]>list_to_float([51,46,49,52,49,53,57
3.14159
) – list_to_integer(Lממירה רשימה של תווים למספר שלם .לדוגמא:
>list_to_integer([51,49,52]).
314
) – hd(Lמחזירה את ראש הרשימה .לדוגמא:
hd([a,@,g,4,56]).
a
) – tl(Lמחזירה את זנב הרשימה .לדוגמא:
tl([a,@,g,4,56]).
][@,g,4,56
) -length(Lמחזירה את אורך הרשימה .לדוגמא:
length(tl([@,g,4,56])).
3
בפונקציות  tuple_to_list/1ו  list_to_tuple/1נדון בהמשך .קיימים עוד מספר פונקציות פנימיות
שלא נדון עליהם  .פרטים עליהם ניתן למצוא ב reference -של השפה באתר הבית].[24
 3.1.2פונקציות נפוצות על רשימות
להלן נציג מספר פונקציות נפוצות על רשימות ,אע"פ שהן מופיעות כבר במודול  listsוניתן
להשתמש בהם .למרות זאת ראוי לציינן.
הפונקציה ) member(X,Lמחזירה  trueאם  Xשייך ל .L-הקוד של  memberפשוט מאוד.
;member(X,[X|L) -> true
;)member(X,[_|T]) -> member(X,T
member(X,[])-> false. %escape clause
הפסוקית הראשונה בודקת האם  Xהוא ראש הרשימה אם כן מחזירה  .trueאם לא ,אנו עושים
רדוקציה על הרשימה ז"א אנו ממשיכים לבדוק עם זנב הרשימה בלבד באופן רקורסיבי .אם
במהלך הרקורסיה נמצא  Xברשימה אזי מחזירים  trueבאופן רקורסיבי עד לפונקציה הראשונה
שקראה ל .member -תנאי העצירה ) (escape clauseשל הרקורסיה במידה ו X-לא נמצא הוא
כמובן הרשימה הריקה  .במקרה זה אנו מחזירים .false

אנו מניחים כי הקורא מכיר היטב את מושג הרקורסיה ואין צורך לפרט ע"י דוגמא את מהלך
הבדיקות .דוגמא:
>lists:member(9,[3,4,5]).
false
>lists:member(3,[3,4,5]).
true
הקורא שמכיר את דרכי התכנות הלוגי בייחוד בשפת  prologעלול לקבל את הרושם המוטעה
ששפת  erlangהיא הרחבה של שפת  prologבייחוד מאחר והתרגום של תוכניות רבות בשפת
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 prologלשפת  erlangהוא מיידי ,מסקנה זו אינה נכונה אף על פי של  erlangיש רקע פרולוגי,
לעומות  prologשהיא שפה לא דטרמניסטית שקיים בה מנגנון ה backtracking -ב erlang -אין
 backtrackingוהיא שפה דטרמניסטית ובמובן הזה התכנות בה הוא תכנות פרוצדורלי כבשפות
האימפרטיביות הרגילות.
הפונקציה ) append(L1,L2משרשרת את רשימה  L2בסופה של  .L1הקוד נתון להלן:
>append([H|L1],L2)-
;])[H|append(L1,L2
append([],L)->L.
גם בפונקציה זו ניכר היטב המבנה הרקורסיבי של הפתרון .הפתרון הרקורסיבי אופייני מאוד
בטיפול ברשימות .ניתן דוגמא ל:append
>lists:append([1,2,3],[4,5,6]).
][1,2,3,4,5,6
הפונקציה ) reverse(Lהופכת את סדר איברי הרשימה .L
reverse(L) ->reverse(L,[]).
>reverse([H|T],Acc) -
;)]reverse(T,[H|Acc
reverse([],Acc)->Acc.
כאן  reverse/1משתמשת בפונקצית עזר  reverse/2לממש את ההיפוך .כאן אנו משתמשים
בטכניקת הצבירה ז"א הפתרון נבנה לאורך הרקורסיה עד לתנאי העצירה ששם הפתרון כבר שלם.
כשנדון על  tuplesנראה דוגמאות של צבירה מלמעלה וצבירה מלמטה.
אם מתבצעת קריאה ל) reverse(L,Accכאשר  Lרשימה לא ריקה ,אזי ראש הרשימה של L
מושמט מ, L-בקריאה הבאה הרקורסיבית ,ועובר לראש הרשימה  .Accעד שאנו מגיעים למצב בו
 Lהיא רשימה ריקה בעומק הרקורסיה .וכאן מותאמת הפסוקית השניה והרקורסיה מסתיימת.
דוגמא לשימוש ב:reverse -
>lists:reverse([3,2,1]).
][1,2,3
פונקציה נוספת היא ) delete(X,Lשמוחקת את המופע הראשון של  Xמתוך הרשימה .L
;delete(X,[X|L])->L
;])delete(X,[Y,L])-> [Y|delete(X,L
delete(X,[])->[].
כך לדוגמא:
>lists:delete(3,[3,4,5,3]).
][4,5,3
>lists:delete(2,[3,4,5,3]).
][3,4,5,3
פונקציה שמחוקת את כל המופעים של  Xמרשימה  Lהיא ).delete_all(X,L
רשימה של פונקציות נוספות למניפולציה על רשימות מובאת בנספח ד'.
 3.1.3דוגמאות תכנות נוספות על רשימות
בתת סעיף זה נציג דוגמאות תכנות נוספות  ,המבצעות מניפולציות על רשימות.
כדוגמא ראשונה נציג את בעיית המיון ) (sortשל איברי רשימה .יש מובן למושג רשימה ממוינת
אם ורק אם קיים יחס סדר ) (order relationבין איברי הרשימה .לפיכך נניח שיש יחס כזה על
איברי הרשימה .נניח איפה שקיימת הפונקציה gt(X,Y) :שמשמעותה לוודא ש X -גדול מ, Y-
במספרים נוכל לומר שגדול משמעו:
g(X,Y) when X>Y -> true.
באטומים נוכל לומר שגדול משמעו גדול בסדר הלקסיקוגראפי.
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בדוגמא שנביא להלן נדון בבעיית מיון רשימה של מספרים.
נציג כאן שני אלגוריתמי מיון שהם לאו דווקא אידאליים אך הם מהווים דוגמאות מצוינות.
נתחיל עם מיון בועות). (bublesort
מיון בועות מבוסס על הרעיון הבא]:[11
• מצא שני אלמנטים סמוכים X ,ו Yברשימה כך ש) gt(X,Yוהחלף את מיקומם של  Xו.Y
• אם אין אלמנטים סמוכים כאלה אז הרשימה כבר ממוינת.
מטרת ההחלפה במידה והיא נצרכת היא לקרב את הרשימה הנתונה לרשימה הממוינת.
נציג להלן את קוד התוכנית:
% bubblesort written by Mordechai Yaakobi
-module(bubblesort).
-export([bubblesort/1]).

>bubblesort(List) -
List1 = swap(List),
?%A useful swap in list
T = same_list(List,List1),
%check if the two lists are identical
case T of
false -> bubblesort(List1); %if not continue to sort
true -> List
%Otherwise list is already sorted
end.
%Swap first two elements if needed
%Search the next element for swapping

>-

swap([X,Y|Rest]) when X > Y
;][Y,X|Rest
;]swap([Z]) -> [Z
>swap([Z|Rest])-
;])[Z|swap(Rest
swap(L)->L.

% little auxiliary function that answer whether the lists are identical
;same_list([],[]) -> true
;)same_list[X|Rest1],[X|Rest2]) -> same_list(Rest1,Rest2
same_list(_,_) -> false.

תוכנית 3.1
תוכנית זו מבצעת את מיון בועות ) (bubblesortראשית אנו מבצעים החלפה של שני איברים
סמוכים כלשהם אשר מפירים את אילוץ הסדר ז"א האיבר הגדול מופיע לפני האיבר הקטן .אנו
בודקים את הרשימה המקורית למול הרשימה החדשה )באמצעות פונקצית העזר(same_list/1 -
אם הרשימות זהות אזי לא התבצעה החלפה ומשמעות הדבר כי הרשימה כבר ממוינת ,אם
התבצעה החלפה נמשיך ברקורסיה לבצע את המיון )ע"ס ההבחנה כי כל החלפה מקרבת אותנו
לרשימה הממוינת(.
דוגמא להרצה:
>bubblesort:bubblesort([9,7,8,-8,21]).
][-8,7,8,9,21
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ניתן דוגמא נוספת למיון ,מיון הכנסה),( insertionsortמיון זה מבוסס על הרעיון הבא ]:[11
 .1מיין את זנב הרשימה  Tשל הרשימה .L
 .2הכנס את ראש הרשימה של  Lלתוך זנב הרשימה הממוין  , Tכך שתכונת המיון תשמר.
נציג את הקוד:
% insertsort written by Mordechai Yaakobi
-module(insertsort).
-export([insertsort/1]).
insertsort([])->[]; % escape clause
>insertsort([Head|Tail])-
L1=insertsort(Tail),
%sort the tail
insert(Head,L1).
%insert the Head in proper place
>insert(X,[Y|Sorted]) when X > Y -
;])[Y|insert(X,Sorted
insert(X,Sorted) -> [X|Sorted].
תוכנית 3.2
דוגמת הרצה:
>insertsort:insertsort([9,6,4,-2,8,76,89,10,74,23].
][2,4,6,8,9,10,23,74,76,89-
באמצעות קריאת המערכת ) statistics(reductionsניתן להשוות את ביצועי האלגוריתמים .נתון
זה משקף את מספר קריאות הפונקציה שמתבצעות במהלך האלגוריתם .אם נקמפל ונריץ את
פיסת הקוד הבאה:
>statistics(reductions),bubblesort:bubblesort([9,8,7,6,5,4,3,2,1]),{_,R1}=sta
tistics(reductions),insertsort:insertsort([9,8,7,6,5,4,3,2,1]),{_,R2}=statistics(reductions
),{R1,R2}.
נקבל את הפלט {302,56}:שמשמשמעה כי עבור דוגמת הקלט הספציפית הנ"ל מיון הכנסה צורך
תקורה של כ 19% -לעומת מיון בועות ,דבר שמאשש מה שידוע כבר מתאוריות סיבוכיות
האלגוריתמים .למרות שהמבנה האידאלי לבעיות מיון הוא מבנה המערך בכ"ז הצגנו דוגמאות
תכנות אלו כהדגמה למניפולציה על רשימות.
נתבונן כעת בבעיה הבאה ברצוננו לכתוב תוכנית אשר מקבלת כקלט רשימה  Listsהמכילה
רשימות של מספרים שלמים ומחזירה את הרשימה  SumLשהיא רשימת הסכום .ברשימה זו
האיבר הk--י הוא סכום האיברים הk -ים בכל הרשימות שב .Lists -אורך הרשימה  SumLזהה
לאורך תת הרשימה הארוכה ביותר ב .Lists -במקרה ובאחת הרשימות לא קיים האיבר הk -י
יש להתייחס אליו כ.0 -
להלן התוכנית הפותרת בעיה זו:
% add list –written by Mordechai Yaakobi
-module(add_lists).
-export([add_lists/1]).
% The idea is to add each time two lists to result list, and then to continue
%adding with the result list
% This function is for adding two non empty lists
add_two_lists(List,[])-> List; %breaking point when one of the list becames
%empty
;add_two_lists([],List)->List
%same as above when the order is different
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>add_two_lists([Head1|Tail1],[Head2|Tail2])-
NewHead = Head1 + Head2,
%first add the heads
[NewHead|add_two_lists(Tail1,Tail2)].
%and then the rest
add_lists([X]) -> X ; %For the case that the lists list containing one list only
>add_lists([X,Y|Rest])-
SumL = add_lists([add_two_lists(X,Y)|Rest]).
תוכנית 3.3
אם נריץ את תוכנית : 3.3
)]]>add_lists:add_lists([[1,2,3,7],[14,10,16,8,10
][15,12,19,15,10
>add_lists:add_lists([[1,2,3,7],[14,10,16,8,10],[9,8,7]]).
][24,20,26,15,10
הרעיון כאן היה לחבר כל פעם את שתי הרשימות הראשונות לרשימת תוצאה זמנית ,ולהמשיך
את החיבור עם רשימת התוצאה הזמנית ויתר הרשימות .חיבור שתי רשימות התבצע באמצעות
פונקצית העזר  . add_two_lists/2אנו מניחים כאן שרשימת הרשימות אינה ריקה אך במקרה
והנחה זו אינה תקיפה יש להוסיף פסוקית נוספת לפונקציה .add_lists
add_lists([])->[].
שימוש ברקורסיה
כפי שכבר ראינו השימוש ברקורסיה חוזר על עצמו .בשל המבנה המיוחד של רשימות למעשה רוב
הפונקציות המטפלות ברשימות הן ואריאציות של קבוצה קטנה שלהן .רוב הפונקציות המטפלות
ברשימות הן בעלות מאפיינים של ]:[2
א .חיפוש איבר ברשימה וביצוע דבר מה כשאיבר זה נמצא.
ב .בניית רשימת פלט כאשר רשימת הפלט היא בעלת אותה צורה של רשימת הקלט למעט שינוי
מסוים שנעשה על איברי רשימת הקלט.
ג .ביצוע דבר מסוים כאשר הגענו לאיבר הn -י של הרשימה.
ד .סריקת הרשימה ובניית רשימה או רשימות חדשות שבדרך כלשהי קשורות לרשימה
המקורית.
ניתן דוגמאות לכל אחת מתבניות אלו.
כדוגמא לחיפוש איבר ברשימה ניתן להביא את תוכנית ה:delete -
;delete(X,[X|L])->L
;])delete(X,[Y,L])-> [Y|delete(X,L
delete(X,[])->[].
הפסוקית הראשונה היא הטיפול באיבר כשהוא נמצא .הפסוקית השנייה למקרה בו ראש הרשימה
אינו האיבר המבוקש ועלינו להמשיך בסריקה .הפסוקית השלישית מתייחסת למקרה בו החיפוש
מוצה והסתיים .דוגמא נוספת לתבנית זו היא פונקצית ה member -ששם רק סוג הפעולה
שבוצעה כשהאיבר נמצא/לא נמצא שונה.
כדוגמא לבניית רשימת פלט ניתן להביא תוכנית המפחיתה ב 1 -את ערכם של כל המספרים
השלמים בכל רמה של קינון ומחזירה את התוצאה כרשימת פלט.
>decrement ([H|T]) when integer(H)-
;])[H-1| decrement (T
>decrement ([H|T]) when list(H) -
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;])[decrement (H)| decrement (T
decrement ([]) -> [].
כאן יצרנו למעשה רשימה איזומורפית לרשימה המקורית.
כדוגמא לביצוע דבר מסוים כאשר הגענו לאיבר הn -י נציג תוכנית המחשבת את סכום n
האיברים הראשונים )בהנחה שהם קיימים(.
>sumN( 1,[H|T]) -
;H
>sumN(N,[H|T]) -
H+ sumN(N-1,T).
כאן אנו מבצעים סכימה עד לתנאי סופי כלשהו)במקרה זה .(N==1
ניתן דוגמא נוספת המופיעה ב [2]-והיא שליפת האיבר הnי מתוך הרשימה:
>nth(1,[H|T]) -
;H
>nth(N,[_,T])-
nth(N-1,T).
כאן אנו מבצעים את מניית האיברים מלמעלה למטה ,אפשרות זו עדיפה במקרה זה מהאפשרות
של מנייה מלמטה למעלה .נתבונן בגרסא בה אנו מבצעים מנייה מלמטה למעלה:
>nth1(N,L) -
nth1(1,N,L).
>nth(Max,Max,[H|_]) -
;H
>nth1(N,Max,[_|T]) -
nth1(N-1,Max,T).
כאן בצענו את מניית האיברים מלמטה למעלה ,ולשם כך נזקקנו לפונקצית עזר לפיכך במקרה זה
ברור שעדיפה הגרסא הראשונה.
כדוגמא לסריקת רשימה ובניית רשימה חדשה ניתן להביא פונקציה שיוצרת רשימה של מספרים
חיוביים מתוך רשימה של מספרים שלמים.
% Positive numbers function – written by mordechai ya’akobi
>positive_terms(List)-
positive_terms(List,[]).
>positive_terms([H|T],Acc) -
case is_positive(H) of
;])true -> [H| positive_terms(T, Acc
)false -> positive_terms(T, Acc
;end
>positive_terms([],Acc) -
Acc.
;is_positive(I) when I =< 0 -> false
is_positive(_) -> true.
דוגמת הרצה:
]>p:positive_terms([-8,6,7,-15,0,5,67,0,0,90,-1000,1000
][6,7,5,67,90,1000
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בדוגמא זו השתמשנו ברשימה שצוברת את הפתרון  .שימוש בצוברים מועדף לעיתים קרובות בעת
שמתעורר הצורך בבניה במהלך הרקורסיה עצמה.

 3.2פונקציות כארגומנטים
העברת פונקציות כארגומנטים לפונקציות אחרות והחזרת ערכם היא שיטה יעילה ומוכרת
בתכנות פונקציונאלי ויעילותה היא בהפשטה של התנהגות פונקציה מסוימת .בסעיף זה נדון בשתי
דוגמאות המדגימות טכניקה זו.
 3.2.1הפונקציה map
ניתן להתייחס לפונקציות ב erlang -כאל כל ערך אחר :ניתן לקבל אותן כפרמטרים ,להחזיר
אותן מפונקציות ולשמור אותן במבני נתונים .מקובל לתאר מצב זה ע"י המינוח שהפונקציות הן
 first-classבשפה .בהרבה שפות רק ערכים פשוטים כמספרים ותווים הם  first-classואילו
רשומות  ,מערכים הם לעיתים  first-classולעיתים לא .במרבית שפות התכנות הנפוצות שגרות
למינן אינן  .first-classגם באותן שפות בהן ניתן להעביר מצביעים לפונקציות) כמו ב(C -
שמשמעות הדבר העברת הפונקציה או לשמור שגרות במבני נתונים ,לא ניתן להחזיר שגרות כערך.
מבנה זה המקובל בשפות פונקציונאליות רבות מאפשר ביתר קלות לכתוב פונקציות המקבלות
פונקציות אחרות כפרמטרים .הפונקציה ) map(Func,ArgListשקיימת גם בשפת ,Scheme
מחזירה רשימה  ,L1בה כל איבר מתקבל כתוצאה מהפעלת הפונקציה  Funcעל האיבר המתאים
ב .List -הפונקציה  Funcמופיעה בצורת .{module,func} :tuple
הקוד של  mapהוא ]:[2
>map(Func,[H|T]) -
;])[apply(Func,[H])|map(Func,T
map(Func,[]) ->[].
כך לדוגמא:
>lists:map({math,factorial},[1,2,3,4]).
][1,2,6,24
פונקצית  mapהיא מה שקרוי )high order functionמינוח זה מתייחס לפונקציות שיכולות
לקבל כארגומנטים פונקציות אחרות או להחזיר פונקציות אחרות ] .([20באמצעות פונקציות כאלו
ניתן ליצור הפשטות של מבנים שפתיים שלא קיימים בשפה .לדוגמא נתבונן בלולאת  whileב.C -
;sum = 0
;i = 0
{)while( i < Max
;)sum + = f(i
}
אין מבנה דומה לזה ב erlang -אך מאחר ופונקציות ב erlang -הן  first-classניתן ליצור את
ההפשטה הזאת באופן הבא:
% while loop – simulation written by m. yaakobi
>while(I, Max, F, Sum) when I < Max -
;))while(I+1, Max, F, Sum + F(I
>while(I, Max, F, Sum) -
Sum.
כעת ניתן להשתמש בפונקציה כלולאה באופן הבא:
Sum0 = 0,
Sum = while(0, Max, F, Sum0).
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כמו כן מכיוון שפונקציות ב erlang -הן  first-classניתן מפונקציות להחזיר פונקציות חדשות,
לדוגמא:
1 >Adder = fun(X) -> fun(Y) -> X*Y end end.
>Fun<erl_eval.5.123085357#
2 > Adder80 = Adder(80).
>Fun<erl_eval.5.123085357#
> Adder80(64).
5120
) המבנה  fun(…..)-> endהוא מבנה שלא דנו עליו הוא מבנה המייצג את הסגור הלקסיקלי
או בקיצור הסגור)  (closureשל פונקציה ,מושג זה ידוע לכל המכיר את התכנות הפונקציונלי,
להבהרת המושג מומלץ לעיין ב [12]-או ב.[20]-
הפונקציות המועברות כפרמטרים או מוחזרות מפונקציות מופיעות בצורת הסגור שלהם.
כאן המשתנה  Adderהוא סגור של פונקציה של  . Xהפעלת ) Adder(80מחזירה פונקציה כך
שבסגור שלה המשתנה  Xמקושר לערך  ,80ערך ההחזרה מאוחסן במשתנה  .Adder80החישוב
) Adder80(64מניב כצפוי ערך של  ) 5120הערך של  Xבסביבה של הפונקציה הוא  80וערך Y
בחישוב הוא .(80*64=5120 ,64
ניתן לממש פונקציות רקורסיביות באותו אופן ,לדוגמא הפונקציה הרקורסיבית המחשבת מספרי
פיבונאצ'י:
% Fib function using closure –written by mordechai ya’akobi
>Fib = fun(X) -
;F = fun(1,F) -> 1
;(2,F) ->1
)(N, F) -> F(N-1,F) + F(N-2,F
end,
)F(X, F
end.
הפעלה לדוגמא של הפונקציה:
> Fib(5).
5
 3.2.2הפונקציה filter
הפונקציה ) filter(Pred,Listמסננת את האלמנטים של  ,Listמשאירה רק את האלמנטים אשר
לגביהם  Predמחזיר  Pred .trueחייבת להיות פונקציה המחזירה  trueאו  falseבלבד.
הקוד של  filterהוא ]:[2
>filter(Pred,[H|T) -
case apply(Pred,[H]) of
;])true -> [H| filter(Pred,T
false -> filter(Pred,T).
;end
>filter(Pred, []) -
[].
דוגמת הרצה :נניח שברשותנו פונקציה העונה  trueאם מספר הוא מספר חיובי אחרת עונה .false
]]> lists:filter({is_positive,is_positive},[-8,6,7,-15,0,5,67,0,0,90,-1000,1000
][ 6,7,5,67,90,1000
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 3.3תכנות עם tuples
 tuplesאלו הם מבני מידע המקבילים למושג ה record -או ה struct -בשפות התכנות
המקובלות הם מיועדות לאחסון מספר קבוע של אלמנטי מידע במבני נתונים לדוגמא:
} .{lefttree,root,righttree} ,{a,b,cמבנה מידע אלו תחומים ע"י סוגריים מסולסלות ובעלי
אורך קבוע .
האלמנטים ב tuple -מופרדים ע"י פסיקים.
 3.3.1פונקציות פנימיות על tuples
להלן נסקור מספר פונקציות פנימיות הפועלות על .tuple
הפונקציה ) -tuple_to_list(Tממירה  tupleלרשימה .לדוגמא:
>tuple_to_list({1,2,3,4}).
[1,2,3,4].
הפונקציה – ) list_to_tuple(Lממירה רשימה ל . tuple-לדוגמא:
> list_to_tuple([a,b,c]).
}{a,b,c
הפונקציה ) – element(N,Tמחזיר את האיבר הnי של ה .tuple -לדוגמא:
>element(2,{a,b,c}).
b
הפונקציה ) setelement(N,T,Valמחזירה  tupleזהה למעט האלמנט הn-י שמוחלף ע"י .Val
לדוגמא:
>setelement(2,{a,b,c},d).
}{a,d,c
הפונקציה ) -size(Tמחזירה את אורך ה tuple-לדוגמא:
>size({a,b,d,s,sasa,g}).
6
 3.3.2החזרת ערכים מרובים Multiple Return Value
לעיתים אנו מעונינים במספר פריטי מידע מתןך פונקציה מאחר ופונקציות יכולות להחזיר ערך
אחד בלבד .הדרך הנוחה היא להחזיר מבנה נתונים ) רשימה או  (tupleשהערכים הדרושים
מאוגדים בתוכם.
כדוגמא לכך נביא להלן תוכנית המוצאת את ערכי הקיצון של רשימה ,ומחזירה אותם כ.tuple -
% extreme Module –written by Mordechai Yaakobi
-module(extreme).
-export([extreme/1]).
% This program returna the minimum and maximum given list
% we assume that the list isn't empty list
>extreme(List) -
{max(List),min(List)}.
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>max([Head|Tail]) -
max(Head,Tail).
>min([Head|Tail]) -
min(Head,Tail).
>max(Head,[X|Rest]) when Head > X -
;)max(Head,Rest
>max(Head,[Y|Rest]) when Y > Head -
;)max(Y,Rest
max(X,[]) ->X.
>min(Head,[X|Rest]) when Head < X -
;)min(Head,Rest
>min(Head,[Y|Rest]) when Y < Head -
;)min(Y,Rest
min (X,[]) ->X.
תוכנית 3.4
לדוגמא:
]>extreme:extreme([-8,-99,5,-8,14,100,16,-14,4,18,20,-40,80,60,-200
}{200-,100
בתוכנית זו הקפדנו על בדיקת הסדר האריתמטית  ,אע"פ שלא בכל מקום נדרשת בדיקה זו כדי
לא להיות תלויים בסדר הפסוקיות ) להזכירך ,שסדר התאמת התבניות הוא סדרתי מבחינה
טקסטואלית וברגע שנמצאת ההתאמה הראשונה נפסקת הבדיקה(.
החזרנו אפוא ,את ערכי הקיצון בצורה של  tupleאולם כמובן ייתכנו עירובים שונים של מבני
נתונים.
 3.3.3דוגמאות תכנות עם tuples
להלן נציג מספר דוגמאות תכנות עם  .tuplesדרך דוגמאות אלו נתוודע לדרך העבודה עם .tuples

עצים
אחת הדרכים המקובלות לייצוג קבוצות היא באמצעות עצים בינאריים.
הגדרה :עץ בינארי הוא מבנה ריק או מכיל את שלושת הדברים הבאים:
א .שורש.
ב .תת עץ שמאלי.
ג .תת עץ ימני.
השורש יכול להיות כל אובייקט ,אך תתי העצים חייבים להיות עצים בינאריים.
אנו נבחר לייצג עץ בינארי באמצעות . {Ltree,Root,Rtree} : tuple
שיפור משמעותי מושג אם נדרוש איזושהי תכונת סדר באיברי הקבוצה .לכן נסכים  ,כמקובל כי:
 .1כל הצמתים שתת העץ השמאלי הם קטנים מהשורש.
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 .2כל הצמתים שבתת העץ הימני הם גדולים מהשורש.
לפיכך האלגוריתם למציאת איבר בקבוצה יהא ]:[11
 .1אם  Xהוא השורש אז  Xנמצא.
 .2אם  Xקטן מהשורש  Dאזי המשך את החיפוש בתת העץ השמאלי.
 .3חפש בתת העץ הימני.
 .4אם העץ ריק  ,אזי החיפוש נכשל.
נייצג עץ ריק ע"י האטום .nil
להלן הקוד עבור חיפוש:
% tree Module –written by Mordechai Yaakobi
-module(tree).
-export([find/2]).
% find(X,Tree): X in binary dictionary Tree
;find(X,{_,X,_}) -> true
>find(X,{Left,Root,Right}) when Root > X -
%Root greater than X
;)find(X,Left
%Search the left subtree
% X Greater than Root

>find(X,{Left,Root,Right}) when X > Root -
;)find(X,Right
%Search the right subtree
find(X,nil) -> false. % X wasn't found
תוכנית 3.5

דוגמאות הרצה:
> tree:find(3,{nil,2,nil},3,{{nil,10,nil},12,{nil,15,{nil,20,nil}}}}).
true
>tree:find(64,{nil,2,nil},3,{{nil,10,nil},12,{nil,15,{nil,20,nil}}}}).
false
התוכנית נכתבה בדיוק עפ"י החוקים שהובאו לעיל.
נעבור כעת להוספה איבר ומחיקת איבר.
על הוספת איבר לקיים את החוקים הבאים ]:[11
 .1הוסף את  Xלשורש העץ ) אם העץ ריק( כך ש Xיהא השורש החדש או
 .2אם שורש העץ גדול מ X -הוסף אותו לתת העץ השמאלי ,ואם שורש העץ קטן מ X -הוסף
אותו לתת העץ הימני.
על פעולת המחיקה לשמור בצורה קונסיסטנטית על הכללים של העץ.
הקוד המלא עבור פעולת ההכנסה  ,המחיקה והדפסת תוכן העץ מובאת להלן:
%tree1 Module –written by Mordechai Yaakobi
-module(tree1).
-export([insert/2,del/2,write_tree/1]).
% inserting X into binary tree reproducing new tree
;}insert(X,nil) -> {nil,X,nil
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insert(X,{Left,X,Right}) -> % inserting existing term dose not change the tree
{Left,X,Right};
insert(X,{Left,Root,Right}) when X > Root -> % X Greater than Root
{Left,Root,insert(X,Right)};
%insert X to the right subtree
insert(X,{Left,Root,Right}) when X < Root ->
% X Smaller than Root
{insert(X,Left),Root,Right}.
%insert X to the Left subtree
% deleting X from binary tree reproducing new binary tree
del(X,nil) ->nil;
del(X,{nil,Y,nil}) when X /= Y ->
{nil,Y,nil};
del(X,{nil,X,Right}) -> Right;
del(X,{Left,X,nil}) -> Left;
del(X,{Left,X,Right})->
{Y,Right1} = delmin(Right),
{Left,Y,Right1};
del(X,{Left,Root,Right}) when X < Root ->
{del(X,Left),Root,Right};
del(X,{Left,Root,Right}) when X > Root ->
{Left,Root,del(X,Right)}.
% delmin(Tree) delete minimal item Y from binary dictionary reproducing new
% binary tree
delmin({nil,Y,Right}) -> {Y,Right};
delmin({Left,Root,Right}) ->
{Y,Left1} = delmin(Left),
{Y,{Left1,Root,Right}}.
% write_tree(Tree)displays binary tree
write_tree(Tree) ->
write_tree(Tree,0).
% write_tree(Tree,indent): displays tree indented by indent
write_tree(nil,D) ->
tab(D),
io:format('nil',[]);
write_tree({Left,X,Right},Indent) ->
Indent2 = Indent + 2,
write_tree(Right,indent2),
io:format('~n',[]),
tab(Indent),

34

io:format('~w ~n',[X]),
write_tree(Left,indent2).
% tab function - echo N tabs
>tab(0) -
;)]io:put_chars([9
>tab(N) -
)]io:put_chars([9
tab(N-1).
תוכנית 3.6
מספר הערות על התוכנית דלעיל .בפעולת המחיקה יש צורך לשמור על הקונסיסטנטיות של
המבנית של העץ לכן כאשר הגענו למצב בו עלינו למחוק את השורש שלפנו את איבר המינימום
מתת העץ הימני כדי שישמש שורש .כתוצאה מכך השתמרה הקונסיסטנטיות במלואה.
כמו כן השתמשנו כאן לראשונה ,בפעולות קלט/פלט .למרות שפעולות קלט פלט אינן מעניינו כאן
לא נמנע משימוש בהם במקרה הצורך .פעולת ) tab(Dגורמת להזחה של  Dטאבים .פעולת
 io:formatהיא פעולת קלט מפורמט כאשר מחרוזת בסוך הגרשיים מודפסת כצורתה ,ותבניות
מפורמטות )כמו –  ~wהדפסת ערכו של משתנה או  ~nתו שורה חדשה( מודפסות בהתאם
לרשימת המשתנים המופיעה בפרמטר הבא.
דוגמא נוספת לתוכנית עם עצים היא מציאת קוטר העץ .מרחק בין  2צמתים בעץ הוא אורך
המסלול ) היחיד( המחבר ביניהם ) כלומר מספר הקשתות שבין שני הצמתים(.
קוטר בעץ מוגדר כמרחק המקסימלי בעץ בין שני צמתים כלשהם .להלן תוכנית המקבלת כקלט
עץ בינארי ומוצאת את הקוטר שלו.
%Solution for tree diameter problem written by Mordechai Yaakobi
-module(diameter).
-export([diameter/1]).
diameter(Tree) -> %Using auxiliary function diameter1
{High, Diam} = diameter1(Tree),Diam.
%escape clause when node is nil the high & diameter of it is -1
;}diameter1(nil) -> {-1,-1
% else the diameter is the maximum between
% the high of the root & the minumum high of the two subtrees +1
% and the maximum of diameter of two subtrees !.
>diameter1({Left, X, Right}) -
{High1,Diam1} = diameter1(Left),
{High2, Diam2} = diameter1(Right),
High3 = max (High1,High2),
High4 = min (High1,High2),
Diam3 = max (Diam1,Diam2),
High = High3 + 1,
case Diam3 > High + High4 +1 of
;}true -> {High,Diam3
}false -> {High, High + High4 + 1
end.
%max function
;max (X,Y) when X >= Y -> X
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max (X,Y) when Y > X -> Y.
%min function
;min (X,Y) when X =< Y -> X
min (X,Y) when Y < X -> Y.
תוכנית 3.7
דוגמת הרצה:
> diameter:diameter({{{nil,c,nil},b,{nil,d,nil}},a,{nil,e,nil}}).
3
הלוגיקה של התוכנית בנויה על המוסכמה שעץ ריק גובהו וקוטרו הם  .–1אחרת ,הקוטר הוא
המקסימום שמבין גובהו של השורש והגובה הקטן מבין שני התת עצים  1 +והמקסימום של
הקוטרי שני התת עצים .הדגמנו כאן טכניקה נחמדה של צבירת הנתונים מלמטה כלפי מעלה
שהיא טכניקה שימושית בעבודה עם עצים.
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פרק  4תכנות מקבילי – Concurrent Programming
במרחב הבעיות של עולם המציאות מתרחשות לעיתים קרובות פעולות לוגיות בצורה סימולטנית.
לדוגמא מחשב המפקח על פעולת מכונית עשוי לעקוב ברציפות אחר רכיבים מכאניים
ואלקטרוניים שונים שדרכם הוא משיג מידע על מספר סיבובי המונע ,לחץ השמן המהירות
ודברים נוספים ובאמצעות המידע שנצבר אצלו בזמן אמת הוא קובע את כמויות הדלק בהזרקת
הדלק האלקטרונית וכן את צורת הבלימה וחלוקת הזעזועים במקרה הצורך .דוגמא נוספת היא
מחשב בקרה על פעולת כור אטומי שחייב בכל רגע נתון על מגוון רב של נתונים ולתת הוראות
מתאימות .דוגמאות אלו אינן חריגות .למעשה הן מהוות חלק חשוב של הבעיות איתן אנו
מתמודדים בעולם המציאות .גם בעולם המחשבים קיים צורך אמיתי בביצוע פעולות בו זמנית
ניקח לדוגמא מחשב המריץ תוכנית משתמש ,יכול באותו זמן לבצע פעולת קלט/פלט מהדיסק
הקשיח או לנתב פלט למסך או למדפסת] .[19מבחינה לוגית מדובר על אוסף של פעולות עצמאיות
בלתי תלויות המסוגלות לתקשר בינן .מבחינה פיסית החישוב יכול להתבצע על מערכת מרובת
מעבדים ) ( multiprocessorשבה קיימת מקביליות אמיתית שכן בזמן נתון מתבצעים מספר
חישובים במקביל ,אך החישוב יכול גם להתבצע על מערכת עם מעבד יחיד אך כאן בכל רגע נתון
קיימת פעולת חישוב אחת ולא כמה וזאת מפני שמעבד יחיד אינו מסוגל כמובן לעבוד על יותר
מפקודה אחת בכל פעם .במערכות אלו אנו טוענים שהמקביליות מדומה או במינוח המקצועי
מדובר על פסאודו-מקביליות ) [19] (pseudoparallelismכאשר כל תהליך מוקצה לו פרק זמן
מסוים )  .(time slicingבמערכת עם מעבד יחיד מתעוררת השאלה מה הרווחנו? שהרי אין כאן
מקביליות אמיתית .אחת התשובות לכך ,שהיתרון הגדול הוא באפשרות לחלק מערכות גדולות
של תוכנה למספר משימות או תהליכים עצמאיים .ובכך לפשט את הבעיה מבחינה קונספטואלית
ולהקל על התכנות ,לגרום לבהירות הקוד ולאפשרות לתחזק את הקוד בצורה טובה יותר .יתירה
מזו ע"י חלוקת המערכת ניתן לוודא שמתרחשים דברים מסוימים כל פרק זמן ללא התערבות
המשתמש .יתירה מזו ,בעולם המציאות רוב הפעולות מתבצעות במקביל ולכן לדעת המחבר ככל
שנקרב את צורת התכנות שלנו למודלים שקיימים בעולם המציאות נקבל מודלים תכנותים
שמשקפים בצורה נאמנה יותר את עולם המציאות ולפיכך הפתרונות שנמצא יהיו טובים הרבה
יותר הן במבחינה קונספטואלית ולעיתים אף מבחינת שיפור בביצועי המערכת.
לפיכך אין זה מפתיע שנעשה מחקר מקיף ואינטנסיבי בעשורים האחרונים ע"י מדעני מחשב
העוסקים במערכות הפעלה ,בשפות מקביליות וגם בתיאוריה בניסיון למצוא מודלים אופטימליים
לבעיות שמעורר התכנות המקבילי .במהלך שנים אלו פותחו שפות רבות התומכות ברמה זו או
אחרת של מקביליות מבינן נזכיר את  CML,Caml,Oz,Java,C#,Adaוכן שפות דקלרטיביות
ופונקציונאליות כדוגמת erlang:ו .[18] parlog -שפות אלו פותחו מתוך ההכרה שהשפות
הסדרתיות הרגילות המבוססות על ארכיטקטורת פון ניומן) ארכיטקטורה של הרצה סדרתית( לא
מתאימות לתפיסת העולם המקבילית ].[6
ראוי לפני המשך הדיון לתת את הדעת על המינוח שפת תכנות מקבילית ,שפת תכנות מקבילית
היא למעשה היא מינוח פורמלי לביטוי אלגוריתמי שמשמעו ניתנת להגדרה אספקת כלים
לחישוב מקבילי].[16
שפת התכנות  erlangעוצבה לפי המודל הנקרא תכנות מונחה מקביליות ) Concurrency
 (Oriented Programmingאו בקיצור .COP
 [4] Armstrongשפיתח את המודל של תכנות מונחה מקביליות  .הציג את המאפיינים הבאים
של המודל:
• תהליכים הם ישויות עצמאיות לחלוטין ,משל היו רצים על מחשבים נפרדים.
• אין זיכרון משותף  ,מנגנון התקשורת בין תהליכים הוא באמצעות העברת הודעות .אחד
החסרונות הבולטים של זיכרון משותף הוא חוסר היעילות מפני שלא ניתן למקבל עבודת
תהליכים בעת שנדרשת גישה לזיכרון המשותף .כמו כן בזיכרון משותף קיימת בעיית המניעה
ההדדית ויש צורך במנגנוני פיקוח מסובכים ,כמו כן שימוש בזיכרון משותף מקשה על ביזור
המערכת.
• לכל תהליך יש מזהה ייחודי שניתן באמצעותו לתקשר עם התהליך.
• שליחת ההודעות היא "שלח והתפלל"  ,אתה שולח הודעה ומתפלל שתגיע ליעדה -ז"א אין
הנחות מקדימות על כך שההודעה תגיע ליעדה ,במידה ונדרשת הנחה כזו על המתכנת לאכוף
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אותה במפורש על ידי בקשה וקבלת הודעות אישור )דבר זה נקרא לעיתים round –trip
.(confirmation
• קיימת אפשרות לבקרה על תהליך הנמצא על מחשב מרוחק -ניתן באמצעות קישור
לתהליכים מרוחקים להיות מודעים למצב התהליך.
• כל ישות הרצה היא למעשה תהליך.
בהמשך הפרק נדון במספר מאפיינים בפירוט.
מטבע הדברים שפות תכנות התומכות במודל המקביליות מסובכות יותר מבחינת מודל הנתונים
ומודל בקרה מאשר שפות תכנות סדרתיות רגילות)לדוגמא :בשפות תכנות רגילות ללא מרכיב
מקביליות אין צורך לדאוג לשיתוף מידע בין תהליכים או לתזמון בין תהליכים כאשר תזמון זה
נדרש(.
בהמשך הפרק נציג את התמיכה שמספקת  erlangלתכנות מקבילי ונציג מספר סוגיות חשובות
לניתוח תיאורטי של תכנות מקבילי  ,בפרק הבא נעסוק בתכנות מבוזר .לפני שנמשיך עלינו לחדד
היטב את ההבדל שבין תכנות מקבילי לתכנות מבוזר.
אין הסכמה בספרות המקצועית על ההגדרה המדויקת של חישוב מבוזר ,אנו נדון בכך בפרק על
ביזור .לעת עתה נסתפק בהגדרה הבאה]:[6
הגדרה :מערכת מבוזרת היא מערכת המכילה מספר מעבדים אוטונומיים שאינם חולקים זיכרון
ראשי משותף .אולם מתקשרים ומשתפים פעולה באמצעות העברת הודעות דרך רשת תקשורת.
חישוב מקבילי יוגדר כמערכת מרובת תהליכים הפועלים על מעבד יחיד ,בצורה פסאודו -
מקבילית.
המקביליות מושגת ע"י יצירת תהליכים ) (processesובמקום שיש תמיכה גם ביצירת
תהליכונים) .(threadsכדי שנוכל להשתמש במושגים אלו נגדירם תחילה .לפי ] [19תהליך מוגדר
באופן הבא:
תהליך ) - (processתוכנית ריצה ) (executableבביצוע .תהליך מכיל את התוכנית עצמה ),(code
את הנתונים שהיא יוצרת ומשתמשת בהם ) ,(dataמצביע למחסנית ,מונה פקודות ואוגרים
אחרים שמכילים מידע על הסטטוס הנוכחי של הביצוע .כמו כן תהליך מכיל מידע על הקבצים
שנמצאים בשימוש התהליך ונתונים רבים אחרים.
לפי ] [19תהליכון)  (threadהוא ישות הרצה ניתן להריץ מספר תהליכונים באותה סביבת
תהליך) ( processבמידה מסוימת של עצמאות ,הרצת מספר תהליכונים באותה סביבת תהליך ,
היא כמו להריץ מספר תהליכים באותו מחשב אלא שבמקרה הראשון התהליכונים
חולקים אותו מרחב כתובות ומשאבים ,בעוד שבמקרה השני התהליכים חולקים זיכרון ראשי
משותף דיסקים ,מדפסות וכו' .תהליכונים שונים אינם כה עצמאיים כמו תהליכים שונים  ,מאחר
שתהליכונים שונים הנמצאים באותו תהליך יש להם בדיוק אותם משאבים שמשותפים לכל
התהליכונים באותו תהליך  ,בדומה לתהליך לכל תהליכון יש מחסנית משלו.
ב [19] -תהליכונים המשויכים לאותו תהליך  ,מוגדרים כישויות הרצה הרצות במרחב כתובות של
אותו תהליך.
בספרות מקובל לתאר תהליכון במינוח .[19] lightweight process

 4.1הצורך בשפות תכנות מקביליות
במרבית מערכות ההפעלה המודרניות יש תמיכה מובנית במקביליות .ב UNIX-למשל קיימת
אפשרות ליצור תהליכים באמצעות קריאת המערכת )( , forkגם ב  windowsקיימות אפשריות
ליצירת תהליכים ותהליכונים וניהולם באמצעות פונקציות  APIלפרטים נוספים עיין ב.[19]-
לשם כך נשאלת השאלה לשם מה קיים הצורך בשפות תכנות מקביליות ? נמנה מספר סיבות
לצורך שהתעורר בפיתוח שפות מקביליות]:[4
א .שיקול מרכזי הוא האפשרות להימנע מתלות בפלטפורמה של מערכת ההפעלה ,ואפשרות
לתכנות מקבילי גם במערכות הפעלה שאינן תומכות בריבוי תהליכים .בהינתן תמיכה של
השפה אין אנו תלויים בקיום וצורת המימוש של תהליכים במערכת ההפעלה .ההבדל היחיד
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במעבר מפלטפורמה אחת לשנייה תהיה רק המהירות של המעבד וגדלי הזיכרון כל הנושאים
של סינכרוניזציה והעברת הודעות לא תשתנה .באופן כזה ניתן לכתוב תוכניות פורטביליות.
ב .שפה התומכת במודל המקבילי מאפשרת על ידי מימושים מסוימים יישום יעיל הרבה יותר
של ניהול התהליכים  ,שכן תזמון יצירה והריסת תהליכים הם פעולות שאם הן מתבצעות
ברמת מערכת ההפעלה צורכות משאבי חישוב יקרים ומשמעותיים יחסית למימוש בחבילות
זמן הריצה שמספקות שפות התכנות התומכות במקביליות .וזאת מכיוון שקיימת הפחתה
בתקורת ניהול התהליכים כאשר מתבצע טיפול ישיר בניהול תהליכים ) במידה ועבודת
הניהול מתבצעת ב (user space -בייחוד ה) context switch -מיתוג התהליכים( ברמת
מערכת ההפעלה מחייב מעבר למצב ) kernelמצב ראשוני בו פועלת מערכת ההפעלה ,
המאפשר סט פעולות רחב יותר מאשר מצב  ( [19]userוצורך תקורה רבה לעומת ניהול ישיר
על ידי מערכות זמן הריצה של השפה .עם זאת יש להיזהר מפסקנות בעניין הזה לעיתים
חבילת זמן הריצה מוסיפה תקורה למערכת .שכן בנוסף לניהול התהליכים ברמת ה,kernel -
יש גם ניהול תהליכים ברמת מערכת זמן הריצה .תקורה זו יכולה במקרה הטוב לגרוע
מביצועי המערכת ובמקרה הרע )כמו במערכות זמן אמת שם נדרשת תגובה מהירה לאירועים(
לגרום לקריסת המערכת.
ג .במימושים מסוימים של השפה לתוכניות שלנו לא יהיו דרושים שירותי מערכת ההפעלה
באופן אינטנסיבי.
ד .לדעת הכותב שיקול חשוב נוסף הוא עצמאות בבחירת מדיניות התזמון .ניתן לעצב מתזמן
עצמאי ללא תלות בפלטפורמה של מערכת ההפעלה.
ה .לדעת הכותב יתרון משמעותי נוסף היא בנוסף מתן כלי הביטוי המקבילי בשפות מאפשר
תכנות קריא ובהיר הרבה יותר ומאפשר תחזוקה קלה הרבה יותר של הקוד .כמו כן כלי הביטוי
התיכנותיים מספקים הפשטה טובה יותר של העולם ,וממילא תכנות קל יותר.
מימוש תהליכים ו/או תהליכונים יכול להתבצע ב user space -כאשר אנו מדמים פעולה
מקבילית .במודל זה כל עבודת הניהול מתבצעת ב user space -ולכן לא ניתן להריץ במקביל
תהליכים שונים על פני מעבדים שונים])[13הסיבה לכך היא שה kernel-לא מודע לקיומם של
התהליכים( .קיימים יתרונות וחסרונות לכל שיטת מימוש ,סקירה מפורטת ניתן למצוא ב.[19]-
 4.1.1הדרכים בהם שפה יכולה לתמוך במקביליות
יש מגוון רחב של שפות מקביליות ,כל אחת ושיקולי העיצוב והמימוש שלה .בתחילת הסעיף
הבהרנו את חשיבותן של שפות התכנות המקביליות .כעת נדון בכלים שעל שפות אלו לספק ללא
תלות במבנה תחבירי או סמנטי של שפה מסוימת.
ככלל ברגע שאנו מחליטים לעצב שפה שתתמוך במקביליות עלינו לדאוג למספר כלים בסיסיים
בלעדיהם המודל המקבילי לא רלוונטי:
א.

ב.

ג.
ד.

יצירת תהליכים -זו התכונה החשובה והבסיסית ביותר .ללא אפשרות ליצירת תהליכים אין
אפשרות ל"מקבל" שום מערכת כאן אנו כוללים מקביליות מפורשת הנוצרת על ידי המתכנת
או מקביליות סמויה שאינה בשליטת המתכנת הקיימת במספר שפות )כמו למשל ParAlfi
].([6
תקשורת בין תהליכים – מרכיב זה חיוני שהרי ללא תקשורת בין תהליכים אין טעם לחישוב
במקביל שהרי לא ניתן לנצל חישוב זה .פירוט של מספר סוגים של תקשורת בין תהליכים ידון
בסעיפים הבאים .פרט חשוב נוסף ,במידה והשפה תוכננה כך שהתקשורת בין תהליכים
תתבסס על משתנים משותפים עליה לתמוך במנגנונים שיאפשרו מניעה הדדית.
חבילת זמן ריצה -דרוש מנגנון לניהול התהליכים יצירה והריסה של תהליכים ,תזמונם,
פיקוח על תהליכים ,פיקוח על תקשורת בין תהליכים .בשונה מסעיפים א' וב' תכונה זו דרושה
תמיד .תמיד חייבת להיות תמיכה בזמן ריצה בכלים שהשפה מספקת.
במידה והשפה תומכת בסינכרוניזציה של התהליכים עליה לספק מבנים שפתיים של
סינכרוניזציה.

 4.2מודלים של תקשורת בין תהליכים
תהליכים צריכים לעיתים קרובות לתקשר עם תהליכים אחרים .לדוגמא ,במערכת שרת לקוח על
הלקוח לשלוח בקשות לשרת ולקבל ממנו משוב ,באותו אופן על השרת להיות מסוגל לקבל את
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הבקשה ולשלוח את התשובה ללקוח .לפיכך דרושה דרך לתקשורת בין תהליכים ,עדיף ללא עירוב
של מנגנון הפסיקות ו/או מערכת ההפעלה .קיימות כאן כמה סוגיות שמן הראוי להבחין בינן.
סוגיה ראשונה היא סוגיית המכאניזם של התקשורת בין התהליכים ז"א כיצד מתבצעת העברת
או שיתוף המידע בין תהליכים .סוגיה שניה היא כיצד סוגיית הגישה למשאבים אקסלוסיבים –
ששם נדרש שפעולות מסוימות יתבצעו על משאב חישובי בצורה אקסלוסיבית וסוגייה שלישית
היא סוגיית הסנכרון בין תהליכים .קיימת במידה רבה תלות הדדית בין הסוגיות בבואנו לעצב
ולתכן מערכת תוכנה .אולם ההבחנה בין הסוגיות חשובה מבחינה מהותית.
בהמשך הדיון נשווה את  erlangלמספר שפות תכנות מקביליות בעיקר לשפת  Javaו – Ada95
ולשם כך מן הראוי לתת סקירה קצרה על שפות אלו.
שפת Java
רוב שפות התכנות המקביליות הן שפות שהחלו את דרכן כשפות סדרתיות אימפרטיביות,
ובהמשך התווספו להם מרכיבי מקביליות מבין שפות אלו נציין את .Ada95,Java :
 Javaהיא שפה מכוונת אובייקטים התומכת במודל המקבילי ,התחביר של השפה דומה
לתחביר של שפת  . C++ל Java -יש ספרייה שלמה של מחלקות התומכות ביצירת תהליכונים.
ספרייה זו מיועדת בעיקר לתכנות מקבילי על מעבד יחיד .תוכנית מקבילית בשפה מורכבת
ממספר תהליכונים שיש להם זיכרון משותף] .[16תהליכונים אלה הם מופעים של מחלקות
המוגדרת על ידי המשתמש שהם הרחבה של המחלקה הפנימית  .Threadתהליכונים ב Java -הם
 ,first classולפיכך ניתן לכנותם בשם להעביר אותם כפרמטרים לשגרות להחזיר אותם משגרות.
ניתן לחסום זמנית תהליכון ,להשהות תהליכון וכו' .יש תמיכה של פעולות אלו גם עבור קבוצות
של תהליכונים.
סינכרוניזציה בין תהליכים ב  Javaנעשה באמצעות מוניטורים])[16בהמשך נדון בהרחבה
במוניטורים לעת עתה נבאר שמוניטור מוגדר כאוסף של שגרות ,משתנים ומבני מידע אחרים
המאוגדים בתוך מארז או מודול תכנותי] .([20][19כל אימת שאנו נכנסים למודול מסנכרן,
התהליכון הדורש את הגישה למוניטור תופס אותו בלעדית עד שהשגרה מסיימת את פעולתה.
המודל המקבילי ב  Javaקרוי  .[20]shared state concurrencyבהמשך נדון בהרחבה על מושג זה
לעת עתה נבהיר כי פירושו של מושג זה הוא כי התהליכונים מעדכנים אובייקטים סבילים
באמצעות פעולות אטומיות ] ) .[20ב Java -הדבר נעשה כאמור על ידי מוניטורים(.
שפת Ada95
 Ada83היא שפת תכנות מונחת אובייקטים כלל ייעודית בעלת עצמת ביטוי רבה .היא פותחה
ביזמת משרד ההגנה האמריקני כתגובה למשבר בפיתוח תוכנה .עדה תוכננה במיוחד לתחום של
מערכות גדולות משובצות מחשב ומערכות זמן אמת .בשפה יש תמיכה מובנית במקביליות ע"י
מודל המשימות ,פרטים מקיפים על השפה והתכנות בה ניתן למצוא ב.[21]-
בשנת  1995יצאה גרסה חדשה של שפת עדה הנקראת  .Ada95המטרה העיקרית שניצבה בפני
הצוות הייתה להעניק ל שפה אלמנטים מודרנים שהתפתחו בשנים האחרונות בתחום הנדסת
התוכנה ].[23
מקביליות בעדה מבוססת על תהליכים סדרתיים ,הנקראים משימות) .(tasksלכל משימה יש
טיפוס משימה .המשימה מורכבת מאופיין המתאר את צורת התקשורת של סוג משימה זה עם
משימות אחרות .וגוף המשימה המכיל את הקוד להרצה].[21
מודל התכנות המקבילי ב Ada -הוא מודל הCSP(Communication Sequential Processes)-
] .[20במודל זה תהליכים מתקשרים ביניהם באמצעות ערוצי סנכרון .משמעות הדבר היא
שהסינכרוניזציה והתקשורת משולבים זה בזה .בהמשך נדון כיצד הדבר מיושם ב.Ada-
ב Ada -המשימות הם טיפוסי נתונים] [1שלא כמו ב erlang -שהן ישויות הרצה גלובאליות
ומבודדות זו מזו .לכן ניתן להצהיר על משימות מקומיות ולקנן משימות בתוך משימות אחרות.
שים לב שעיצוב זה גם משפיע על תחום ההכרה של משימות .אחד היתרונות הגדולים בסוג כזה
של עיצוב הוא לדעת הכותב באפשרות להסתרת המימוש של פעולות.
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 4.2.1מנגנון התקשורת בין תהליכים בשפת erlang
בשפות התכנות הסדרתיות הרגילות מודל הנתונים הוא מודל הגישה האקראית )מודל ה.(RAM -
במודל זה ישנו מרחב כתובות יחיד שיש לגביו גישת קריאה וכתיבה על ידי המעבד .האנלוגיה
בתכנות המקבילי למודל זה הוא מודל הזיכרון המשותף) (shared memory modelבמודל זה ישנו
זיכרון משותף הנגיש לכל המעבדים) מעבד במובן זה יכול להיות גם תהליך הרץ באופן עצמאי
מתהליכים אחרים(] .[16אולם מודל זה אינו רצוי מכמה בחינות ,בדרך כלל לא נרצה לאפשר
לתהליכים גישה לזיכרון המשמש לחישוב פנימי בתוך תהליך אחר שהרי בכך תפגע עצמאות
התהליך ,מודל כזה מגדיל גם את הצמידות בין חלקי המערכת ובין היתר מגדיל את הסיכוי
לשגיאות תוכנה .הן ב Ada-והן ב Java -פתרו את בעיית הסתרת המידע על ידי מארזים
) (packagesשהם מבנים שפתיים המיועדים לתיחום קוד וניתן באמצעותם להסתיר מידע ופרטי
מימוש ולייצא רק ממשקים -פרטים עיין ב . [17][20][21]-ב erlang -התהליכים הם ישויות הרצה
מבודדות ולכן לא מתעוררת בעיית הגישה לנתונים פנימיים של תהליכים אחרים .עם זאת ברור
שצריכה להיות איזושהי דרך לשיתוף מידע ותקשורת בין תהליכים .נסקור מספר דרכי תקשורת
בין תהליכים שיש להם חשיבות לצורך הדיון שלנו.
ב erlang -מודל התקשורת בין התהליכים הוא מודל הmessage passing concurrent model -
)פרטים לגבי מודל זה ניתן למצוא ב ([20]-התקשורת בין תהליכים מתבצעת באמצעות שליחת
הודעות ) (message passingבצורה א-סינכרונית בסדר  .FIFOכל תהליך מחליט בעצמו אם מתי
וכיצד לטפל בהודעות שמגיעות אליו .לכל אובייקט כזה משויכת מבחינה לוגית תיבת דואר שהיא
למעשה כפי שהצגנו  stream .streamהיא רשימה לא חסומה) ז"א שזנב הרשימה הוא משתנה
חופשי( של הודעות ,כאשר שליחת ההודעה נעשית על ידי הגדלת הרשימה באלמנט אחד)ברגע
שאנו שולחים הודעה היא מוספת ל  stream -שמייצג את תוכן תיבת הדואר ] .([20קריאת
ההודעות נעשית באמצעות קריאת הרשימה באמצעות הפעולה הפרימיטיבית  . receiveתוצאת
פעולה זו יכולה להיות הסרת לכל היותר הודעה אחת )אם נמצאת הודעה מתאימה לפי התאמת
התבניות( מתיבת הדואר וטיפול בה ,משמעות הדבר היא כי הטיפול בהודעות לא נעשה בהכרח
בסדר שבו הם הגיעו .לכל תהליך יש מזהה ייחודי  ,Pid ,שהוא קבוע ייחודי לתהליך הנקבע בעת
יצירת התהליך .דרך קבוע זה ניתן לתקשר עם התהליך ולשלוח הודעות אליו .מזהה זה הוא מבנה
נתונים לכל דבר וניתן לשלב אותו בכל מבנה נתונים ולשלוח אותו בהודעה] .[20הקבלה יכולה
להשהות או לא להשהות את עיבוד התהליך .במידה ולא כללנו בפסוקית ה receive -גבול זמן
מסוים ואין הודעות בתיבת הדואר ,התהליך מושהה עד לקבלת ההודעה המתאימה .בכל מקרה
שליחת הודעה לכשעצה אינה חוסמת את התהליך המקבל.
להבדיל ,משיטות העברת הודעות אחרות אין הכרח שהתהליך השולח יקבל משוב על הודעתו,
יתירה מזו אין גם ודאות שהודעה שנשלחה הגיע בהכרח לתיבת הדואר של התהליך המקבל .על
המתכנת לדאוג לבדיקות אלו במידה והדבר נצרך.
ב erlang -העברת ההודעות היא  , many to one communicationבאופן כזה ניתן שכמה
תהליכים יתקשרו עם תהליך מסוים בו זמנית ,ללא שיפריעו אחד לשני כמודגם באיור.

Client1

server

Mailbox

Client2

Client3
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עיצוב העברת ההודעות באופן הזה מתאים ליישומי הטלקומוניקציה של  , erlangאם לדוגמא יש
לנו מרכזיית מיתוג ) המתפקדת כ (server -שנכנסות אליה בו זמנית שיחות כל מיני מקורות ,עליה
להיות מסוגלת לקלוט את הבקשות גם אם הן מגיעות בו זמנית.
ב Java -התכנות המקבילי בנוי על הרעיון של תהליכון) (threadומוניטורים .תהליכונים
מתקשרים בינם ע"י אובייקטים משותפים ] .[20עם זאת דרוש מנגנון לפיקוח ובקרה על
התקשורת בין התהליכים ,המוניטור .כל אובייקט ב  Javaיכול להיות מוניטור בתת הסעיף הבא
נדון בהרחבה במבני השפתי הזה .ב erlang -לעומת זאת אין משתנים משותפים אך ניתן לעשות
סימולציה של משתנים משותפים על ידי כתיבת מעין משימת שרת שתחזיק את ערך המשתנה
המשותף.
ב Ada95 -המודל המקבילי בנוי ממשימות שהן יחידות תוכנית שאמורות לפעול במקביל
ליחידות תוכנה אחרות .המשימות יכולות לקיים מפגשים)דרך ערוצי תקשורת אד-הוק( בינן
לצורך סנכרון והעברת מידע ,התקשורת בין התהליכים מתבצעת באמצעות מפגשים .משימה
אחת חייבת לקרוא לכניסה של משימה אחרת ,וזו צריכה לקבל את הכניסה כשמגיע תורה .כאשר
משימה קוראת לכניסה של משימה אחרת ,היא מקבלת שירות מיידי אם המשימה הנקראת
ממתינה במשפט  acceptמתאים .ולא ,המשימה הקוראת מוצבת בתור השייך לכניסה ,כאשר
הכניסה נותנת שירות לפי הסדר שבו היא נקראה] .[21][17פעולת הקריאה לכניסה כמו גם פעולת
קבלת קריאה)ה (accept -הן פעולות חוסמות .משימות יכולות לתקשר גם באמצעות משתנים
משותפים אלא שכאן לא מובטח ששינויים שהתבצעו בערכו של משתנה משותף ע"י משימה אחת
יהיו גלויים באופן מיידי ליתר המשימות])[6לדוגמא ,במקום שאין בו זיכרון פיזי משותף( .כמו כן
קיימת כאן הבעיה של המניעה ההדדית שתידון בסעיף הבא .ולכן נדרש פרוטוקול מפורש לטיפול
בבעיות אלו .באמצעות משפטי  selectניתן להעניק גמישות גבוהה יותר ולבחור בין כמה חלופות
 acceptבצד המקבל את הקריאה)שבהם ניתן לשלב חלופות התחומות בזמן במידה ולא התבצעה
קריאה לאף כניסה במשפט ה (select-וכן במשימה הקוראת ניתן להגדיר חלופות שניתן לתחום
אותן בזמן במידה והתקשורת לא מתבצעת] .[17מבנה לא דטרמניסטי זה מעניק גמישות רבה .ב-
 erlangמנגנון דומה אך רק בצד שמקבל את ההודעה .אך לא בצד השולח מפני שאין צורך במנגנון
כזה בצד השולח שכן העברת ההודעות היא א-סינכרונית.
אם ב erlang -אנו מדמים את שליחת ההודעה לשליחה לתיבת דואר ) שם לא דרוש שהמקבל
ישלוף מייד את ההודעה( ,ב Ada -האנלוגיה המתאימה היא לקוחות הממתינים לשירות לקוחות
כלשהו .ניתן לחקות במידה מסוימת סוג כזה של תקשורת גם ב ,erlang -נדון על נושא זה בתת
הסעיף שיעסוק בסנכרון בין תהליכים.
בעת המפגש בין שתי משימות העברת המידע מתבצעת באמצעות העתקת פרמטרים ] .[17פעולה זו
מובטחת להיות אטומית])[20במובן הזה שכל עוד לא הסתיימה הפעולה  ,משימה אחרת לא יכולה
לשנות את ערכי הפרמטרים .להבדיל ממובן אחר של פעולה אטומית שמשמעו שאי אפשר לעשות
 context switchכל עוד לא הסתיימה הפעולה( .לאחת סיום ביצוע המפגש .שני התהליכים
ממשיכים לרוץ כל אחד בנפרד .ב erlang -לא מתעוררת הבעיה הזאת כיוון שמודל התקשורת
הוא העברת הודעות.
שפות רבות נוקטות בשיטת  .mailbox communicationב erlang -המימוש טהור במובן הזה
שהתהליך המקבל לא חייב לשלוף ולטפל מייד בהוראות ,קיימים גם מימושים לא טהורים של
שיטה זו לדוגמא שפת ) SRשפה שמיועדת למערכות מבוזרות פותחה ע"י צוות חוקרים
מאוניברסיטת אריזונה .שפה זו תומכת במבנים של העברת הודעות א סינכרונית  ,מפגשים,
קריאות לפונקציות מרוחקות והפצה ] .([5המימוש של תיבת הדואר ב SR -אינו מימוש טהור,
מכיוון שמקבל ההודעה מודע באופן מלא לכך ברגע שההודעה נשלחה .לעומת  erlangשהתהליך
המקבל אינו מודע לכך עד פסוקית ה .receive -ניתן לממש את הצורה הטהורה ב SR -על ידי
כתיבת משימת חוצץ שתאגור את ההודעות עד לדרישתן מן התהליך שאמור לקבל אותם .אולם
דרך תכנות זו מסורבלת ואינה טבעית .עם זאת ל SR -קיים יתרון משמעותי בכך שניתן לשלוח
הודעות ברשת הפצה במקביל)ז"א שליחה במקביל של הודעה למספר יעדים( ל erlang -אין את
היכולות הללו וההפצה נעשית בצורה סדרתית)ז"א שליחה סדרתית של ההודעה כל פעם ליעד
אחר( .גם ב SR-כמו גם ב erlang-אין משתנים משותפים .עם זאת ניתן לדמות משתנים משותפים
באותו אופן כמו בשפת .erlang
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כלפי שיטה זו של העברת הודעות באמצעות תיבת דואר הועלו טענות רבות אחת הטענות
המרכזיות היא שהעברת הודעות היא רמה נמוכה של הפשטה .אולם היתרון הגלום בשיטה זו היא
פשטות היישום והגמישות ,ניתן לומר ששיטות אחרות )כגון שימוש במשתנה לוגי משותף( נותנות
לנו כלי ביטוי חזקים יותר אך נטען כי שיטות אלו הן פחות גמישות].[5
סוגייה נוספת חשובה בתקשורת בין תהליכים בכלל ובפרט בשפות הדקלרטיביות-לוגיות היא
סוגיית שינוי ערכו של משתנה משותף .כבר ציינו לעיל שניתן לדמות משתנה משותף ב erlang -על
ידי כתיבת מעין משימת שרת .אולם כפי שאנו יודעים המבנה הסמנטי של השפה אינו מאפשר
שינוי בערכו של משתנה יותר מפעם אחת .נראה כיצד אנו יכולים להתמודד עם בעיה זו בerlang -
וב.parlog -
ב erlang -ניתן לפתור בעיה זו על ידי קריאות רקורסיביות ,בדרך כלל רקורסיות זנב ,עם ערך
חדש .לדוגמא:
%% module sh_val – written by mordechai yaakobi
-module(sh_val).
-export([start/0,loop/1]).
>start () -
spawn(sh_val,loop,[0]).
% Simulating the shared variable
>loop( Val) -
receive
>{change_value, NewVal}-
loop(NewVal); %% run the loop again
>{get_value, From} -
;From ! Val
loop(Val) %% run the loop again
end.
תוכנית 4.1
לא נתמקד עתה במבנים התחביר של  ,erlangסקירה מפורטת של אלו תובא בסעיף  , 4.4לעת
עתה נסתפק בסקירה שהובאה בסעיף  . 2.12יצרנו כאן תהליך המחקה פעולות עדכון על משתנה
משותף .התהליך יכול לקבל שני סוגי הודעות :שינוי ערכו של משתנה וקבלת ערכו אנו מתגברים
על הבעיה של שינוי ערך המשתנה על ידי קריאה רקורסיבית עם משתנה חדש .בתת הסעיף הבא
נדון בבעיית הכתיבה המשותפת.
עתה נתבונן בשפה לוגית-מקבילית נוספת . parlog ,סקירה זו מובאת ב .[5]-בחרנו בparlog -
כנציגת השפות הלוגיות-מקביליות .שפה זו פותחה ב Imperial college-על ידי צוות חוקרים
בראשותם של  .Keith Clark, Steve Gregoryהתחביר של הפרדיקטים הסדרתים של parlog
מזכיר במידה רבה את התחביר של .prolog
 Parlogתומכת במשתנים לוגים משותפים ,אך כאמור ניתן לבצע על משתנים לוגים השמה
יחידה .יישום משתנים הניתנים לשינוי הוא מסובך הרבה יותר .אנו מייצגים משתנה כזה כ-
 . streamכאשר הערך האחרון ברשימה הוא ערכו הנוכחי של המשתנה .הפרדיקט current_value
סורק את הרשימה עד שהוא מגיע לזנב הלא מקושר ומחזיר את האלמנט האחרון של הstream -
כפלט:
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mode current_value(Stream?, Value^). % Stream is input, Value is output
current_value([V|Vs],Value) <- var(Vs): Value = V; % tail is unbound
current_value([_|Vs],Value) <- current_value(Vs,Value). % try next element
הפתרון לשינוי הערך הוא מיידי למי שמכיר את סגנון התכנות הלוגי והוא להוסיף את הערך
החדש לסוף ה.stream -
מימוש זה הוא לא יעיל בעליל ויקר :סיבוכיות העדכון ובדיקת הערך היא ) O(n) :עלינו להבהיר
קמעא קביעה זו ,אנו מתייחסים כאן ל –  nפעולות עדכון או בדיקת ערך בהתאמה .סדרה של n
עדכונים – כולל עדכון הערך ההתחלתי תהיה בעלות של ).O(n(n+1)/2
שהיא עלות של ) O(n2ולפיכך העלות לשיעורין של כל פעולה היא ) ( O(nלעומת המימוש ב-
 erlangששם סיבוכיות הזמן היא ).O(1
 4.2.2בעיית המניעה ההדדית
אחת הבעיות הקשות שאנו נאלצים להתמודד איתן במערכת מקבילית היא בעיית המניעה
ההדדית .תהליכים עשויים לחלוק זיכרון משותף שאליו ניתן לבצע פעולות קריאה וכתיבה .זיכרון
זה יכול להיות ב RAM -או בקובץ משותף ) לדוגמא בסיס נתונים משותף( .אחת הבעיות הקשות
לטיפול היא כיצד למנוע משני תהליכים להגיע ל  ) race condition -מינוח זה מתייחס למצב בו
מספר תהליכים עובדים בו זמנית על מידע שמשותף לכולם ,והתוצאה הסופית של החישוב תלויה
בסדר המדויק של הקצאת המעבד לתהליכים אלו] .([19בעיה זו תקיפה גם למשאבי חישוב
משותפים ולא רק למשתנים.
לצורך הדגמת הבעיה נניח כי קיים משתנה משותף  vשערכו ברגע נתון הוא הערך  .6נניח כי שני
תהליכים  Aו B-מחליטים בו זמנית להגדיל את ערך המשתנה ב .1 -נניח כי  Aהחל בפעולת
העדכון וקרא את ערך המשתנה .כעת התבצע  context switchוהמעבד הוקצה לתהליך . B
תהליך  Bמגדיל את ערך המשתנה ועתה ערכו  .7כעת מתבצע  context switchנוסף והמעבד
מוקצה לתהליך " A . Aחושב" שערך המשתנה הוא  6שכן זה היה הערך של המשתנה ש A -קרא
לפני שבוצע ה context switch -הראשון .ו A -מעדכן את ערך המשתנה ל .7 -למרות שערכו אמור
להיות .8
מה שדרוש היה בעצם הוא אמצעי סמנטי לגישה אקסלוסיבית למשאבי חישוב.
במהלך העשורים האחרונים התבצע מחקר תיאורטי ומעשי אינטנסיבי בסוגיות אלו ,סקירה
מפורטת ניתן למצוא ב .[19]-בעיה זו הביאה לצורך במניעה הדדית  ,ז"א דרך כלשהי לגישה
אקסלוסיבית למשתנים משותפים .ז"א רק תהליך אחד לכל היותר עובד על משאב משותף.
אותו חלק של התוכנית בו ניגשים למשאב משותף נקרא קטע קריטי] .[19מגוון פתרונות ניתנו
לבעיית הקטע הקריטי]:[19
א .פתרונות ידניים ז"א כתיבת פרוטוקולי תקשורת המבטיחים מניעה הדדית בין תהליכים.
החיסרון בפתרונות אלו ,לדעת הכותב ,הוא שהם מניחים הנחות מוקדמות לגבי מספר וסוג
התהליכים .בנוסף פתרונות כאלה גורמות להמתנה פעילה)) (busy waitingבהגדרה לא
פורמלית משמעות מושג זה היא שתהליך נמצא בלולאה הבודקת את זמינות משאב כלשהו.
המתנה פעילה מבזבזת משאבי חישוב ולכן היא נחשבת חיסרון משמעותי( .בנוסף קיים
חיסרון מהותי שעל המתכנת לכתוב פרוטוקול בעצמו ובך אנו חשופים לשגיאות תוכנה
במקרה הטוב או לקיפאון במקרה הרע.
ב .פתרונות ברמת החומרה כמו רעיון של פעולות מכונה המשלבות מספר פעולות בסיסיות לכדי
פעולה אטומית אחת שלא ניתן לבצע מיתוג בין תהליכים כל עוד פעולת המכונה המשולבת לא
הסתיימה .החיסרון המשמעותי בפתרון זה הוא שפקודות אלו מוגבלות למכונות מסוימות.
פתרון נוסף שהוצע היה מניעה זמנית של פסיקות אולם גם לפתרון זה יש חסרונות)שכן מניעת
פסיקות לזמן ארוך יכולה לגרום לקריסת המערכת .בנוסף חשוב על מקרה בו כיבינו את דגל
הפסיקות ו"שכחנו" להדליק אותו חזרה(.
ג .פתרונות שונים ברמת מערכת ההפעלה .החיסרון בפתרונות הללו לדעת הכותב הוא
שבהצמדות לפתרונות אלו אנו מגבילים את עצמנו לפלטפורמות בהם ניתנת תמיכה בפתרונות
הללו.
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בשנת  1965הציע  E.W. Dijkstraאת פתרון הסמפור ) פרטים מפורטים ניתן למצוא ב, ([19]-
הסמפור לכשעצמו הוא ניתן למימוש כאובייקט של מערכת ההפעלה ) לדוגמא על ידי שמירתו
בתוך מבני נתונים ב , (kernel -אולם ניתן לכתוב מעין תהליך שיחקה את אופן פעולתו של
הסמפור ,בסעיף  4.4נכתוב ב erlang -מימוש לסמפור בינארי.
תפקיד תהליך הסמפור יהיה לנעול או לתפוס את המשאב המשותף ,ולא לאפשר לאחרים
להשתמש בו סימולטנית .תהליכים המבקשים משאב צריכים להשתמש בפרוטוקול שבו עליהם
לפנות תחילה בבקשה לתהליך הסמפור כדי לבקש רשות להשתמש במשאב המשותף ,ולאחר
השימוש ,הן צריכות לשוב ולפנות לתהליך הסמפור כדי לשחרר את המשאב.
הפתרון של סמפור לא היה מוצלח מכמה בחינות .הפעלה לא זהירה של סמפור עלולה לגרום
לקיפאון] ,[19בנוסף עצם הצורך בתהליך נוסף .תוספת תהליכים גורמת לירידה בביצועי המערכת
וכמו כן בכתיבת תהליך הסמפור על המתכנת לספק את כלי ההגנה על המשאב ,זה יכול להוביל
לתוכניות שגויות ו/או קשות לתחזוקה].[23
החסרונות של רעיון הסמפור והרצון להקל על המתכנתים לכתוב תוכניות נכונות הובילו לרעיון
המוניטור ) שהוצע במקורו על ידי  [14] Hoareו ,([9] Brinch hansen -המוניטור מספק פעולה
פרימיטיבית של סנכרון .למעשה מוניטור הוא אוסף של משתנים ,שגרות ומבנה נתונים המאוגדים
יחד במארז תכנותי .תהליכים יכולים לקרוא לשגרות במוניטור כל אימת שיחפצו בכך ,אך לא
ניתנת להם הגישה למבני הנתונים הפנימיים .גישה זו ניתנת רק לשגרות הנמצאות בתוך
המוניטור .מלבד האפשרות לסנכרון תהליכים באמצעות מוניטורים יש להם חשיבות במניעה
הדדית רק תהליך אחד יכול ל"הפעיל" מוניטור) המינוח "להפעיל" מתאים לאפיון של מוניטורים
כמבנים סבילים( ,בכל רגע נתון .המוניטור הוא מבנה שפתי ,ולכן המהדר מודע לייחודו של מבנה
זה ויכול לטפל בשגרות המוניטור בשונה משגרות אחרות .למעשה מוניטור הוא עידון של המושג
 )lockשהוא קיבוץ של מספר פעולות אטומיות לפעולה אטומית אחת( בהוספת  .wait pointsכדי
להבהיר נקודה זו] [19נתבונן בחוצץ שגודלו חסום ,תהליכון יכול לבקש להוסיף אלמנט לחוצץ.
אין די בכך שהחוצץ מוגן על ידי  .lockאם החוצץ מלא התהליך שקיבל את הקצאת המשאב
מה lockלא יכול לעשות מאומה .במודל ה lock -יש שתי אפשרויות או להגיע למצב קיפאון או
לשחרר את המשאב ולדרוש אותו בזמן מאוחר יותר .שתי פתרונות אלו אינם טובים ,מה שבאמת
היינו רוצים הוא שהתהליך שקיבל את הקצאת המשאב ימתין עד שהחוצץ שוב לא יהיה מלא ואז
ימשיך .הפתרון הוא באמצעות משתני תנאי)  , (condition variablesעם שתי פעולות עליהן ,
 waitו ) signal -יש חיבורים שפעולה זו נקראת בהם  .(notifyכאשר שגרת מוניטור מגלה שהיא
אינה יכולה להמשיך ,לדוגמא כאשר החוצץ מלא .היא מבצעת פעולת  waitעל איזשהו משתני
תנאי .פעולה זו גורמת לתהליך הקורא לשגרה להיות מושהה זמנית ומאפשרת לתהליך אחר
להיכנס למוניטור .תהליך זה יכול להעיר את התהליך המושהה על ידי פעולת  signalכאשר החוצץ
שוב אינו מלא.
ב Java -פותרים את בעיית המניעה ההדדית באמצעות מוניטורים .שגרות יכולות להיות מורצות
בתוך ה monitor lock -באמצעות מילת המפתח  .synchronizedשגרות ללא מילת מפתח זאת
נקראות  non synchronizedוהן מורצות מחוץ ל  monitor lockאך הן עדיין יכולות לראות את
מאפייני האובייקט .תכונה זו היא טיעון מרכזי אצל מתנגדי השפה ,מאחר והמהדר אינו יכול
להבטיח שהגישה למאפייני האובייקט היא סדרתית.
ניתן דוגמא המובאת ב [20]-לשימוש בכלי המוניטור כפי שהוא נעשה בJava -
{ class Buffer
;int[] buf
;int first, last, n, i
{ )public void init(int size
;]buf=new int[size
;n=size; i=0; first=0; last=0
}
{ )public synchronized void put(int x
;)(while (i<n) wait
;buf[last]=x
;last=(last+1)%n
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;i=i+1
;)(notifyAll
}
{ )(public synchronized int get
;int x
;)(while (i==0) wait
;]x=buf[first
;first=(first+1)%n
;i=i-1
;)(notifyAll
;return x
}
}

קיימות שתי פעולות שהן  synchronizedפעולות  getו put -ברגע שתהליכון מפעיל את אחת
הפרוצדורות הנ"ל ,נחסמת הגישה למוניטור לכל התהליכונים האחרים אלא אם כן התהליכון
ממתין ב wait point -ל signal -מתהליכון אחר.
אע"פ שהמוניטור הוא מבנה שפתי ,ושימוש בו מונע שגיאות תכנות עדיין קיימים למבנה זה מספר
חסרונות לצורך הדיון שלנו החסרון המשמעותי של מוניטורים כמו גם סמפורים הוא שהן תוכננו
מלכתחילה לפתור את המניעה ההדדית על מערכות בעלות מעבד אחד או יותר אך עם זיכרון
משותף .לכתחילה הן לא יועדו למערכות בעלות זיכרון מבוזר כמו מערכות הטלקומוניקציה .לכן
נדרש מנגנון חדש מנגנון העברת ההודעות הניתן בשפת .erlang
ב  Ada83ניתן לפתור את בעיית המניעה ההדדית באמצעות משימות .שכן ניתן באמצעות מפגשים
בתוספת אופציונאלית של קטע קריטי)קטע קריטי משמעו כאן שהמשימה הקוראת לכניסה
מושהית עד סיום הקטע הקריטי ולמעשה קטע קריטי זה הוא חלק מהמפגש] ([21להגביל את
הגישה למשאבים משותפים .שכן ניתן למשל לבצע פעולות עדכון וכניסה בתוך קטע קריטי של
מפגש ומובטח שאף משימה אחרת לא תוכל לבצע מפגש עד סיום הקטע הקריטי)הסמנטיקה של
מפגשים היא סמנטיקה זוגית ,ז"א המפגש כולל רק זוג משימות ] .([17במקרה הכללי יותר ניתן
לכתוב מעין משימות סמפורים שתפקידן יהיה לדאוג למניעה הדדית.
אולם לשיטות אלו היו חסרונות רבים ] :[23שימוש במשימות להגנה על משאבים משותפים גורם
לתקורה מיותרת ומשפיע על ביצועי המערכת .בנוסף שיטות אלו הן שיטות תיכנותיות ושימוש לא
זהיר ושגוי עלול להביא לתוכניות שגויות וקשות לתחזוקה.
בכדי לפתור בעיות אלו הוסף ב Ada95מנגנון חדש ,אובייקטים מוגנים .אובייקט מוגן
) . (protected objectיחידת תוכנה זו מספקת הגנה מפני גישה בו זמנית לנתונים המוגנים שלה,
מבלי להזדקק למשימות נוספות .האובייקט המוגן מכיל את הנתונים שעליהם הוא רוצה להגן,
והוא מספק פעולות לשימוש בנתונים הללו ,פרטים ניתן למצוא ב [23] -וב– ] .[1ב[1]Rationale -
של השפה נטען כי מנגנון זה משלב תכונות של מוניטורים וקטעים קריטיים מותנים) conditional
 (critical regionפרטים מקיפים לגבי היעילות והסמנטיקה של אובייקטים מוגנים ניתן למצוא
ב ) [1]-רק נציין בקצרה ששיטת ההקצאה של אובייקטים מוגנים היא שיטת הקצאה סטטית .אין
צורך ב context switch -כדי לשרת את הלקוחות .המשימה המשנה את מצב האובייקט יכולה
להריץ את הכניסות הפתוחות של האובייקט בצורה ישירה .משימה זו מקבלת את העדיפות
הגבוהה ביותר .שים לב שעיצוב כזה גרם להחלטה שאסור לשלב קריאות שעשויות להיות חוסמות
בגוף האובייקט המוגן].([1
להבדיל משפות תכנות מקביליות אחרות כמו  Javaאו  Ada95אין ב erlang -משתנים
גלובאליים ו/או זיכרון משותף במובן הזה שהוא נגיש לכלל התהליכים ) אם כי ניתן לבצע
סימולציה של זיכרון משותף – כמו בתוכנית  . (4.1מערכת זמן הריצה של  erlangמנתבת את
ההודעות אך המבנה הסמנטי של השפה אינו מאפשר גישה לזיכרון השייך לתהליכים אחרים.
תיכון זה נבע בבסיסו של דבר לדעת הכותב מתוך הראייה של מערכת מבוזרת לחלוטין )הן
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מבחינת העיבוד והן מבחינת הזיכרון( ,אך היתרונות הגלומים באופן כזה של תכנות הם עצומים
לא נדרשים מנגנוני פיקוח ותכנות למניעה הדדית .בנוסף ,גם מערכת שנכתבה במקורה להרצה על
מעבד יחיד ניתן בקלות לבזר אותה .גם במקרה של סימולציה של משאב משותף באמצעות תהליך
ב erlangעדיין לא קיימת הבעיה של המניעה ההדדית מאחר וההודעות מטופלות סדרתית על ידי
התהליך המבצע את הסימולציה.

 4.2.3סנכרון בין תהליכים
לעיתים קרובות נדרש סנכרון בין תהליכים  ,ז"א נדרש להבטיח שסדרת אירועים מסוימת
תתרחש או לא תתרחש בסדר מסוים .הגדרה פורמלית של סנכרון ניתן למצוא ב.[20]-
בדרך כלל לא נרצה לאפשר לתהליך לרוץ עד מבלי לתת את משאבי החישוב גם לתהליכים אחרים
במהלך ריצתו ,מעורבים כאן שני שיקולים מרכזיים ]:[20
א .הוגנות – נדרש שיתוף משאבים בצורה הוגנת בין התהליכים -אילוץ זה נאכף על ידי המערכת.
ב .אם התהליכונים תלויים בתוצאות החישוב אחד של השני ,דרושות נקודות סנכרון .מבחינה
פורמלית נקודת סנכרון מקשרת בין שני צעדי חישוב  aiו  bjשל תהליכונים  Aו Bבהתאמה.
אנו אומרים כי  bjמסתנכרן על  , aiאם כל סדר הרצה של התהליכונים  Aו  Bבחישוב
האמיתי יתבצע באופן ש bjיתבצע אחרי  . aIהפשטה זו נאכפת ברמת התהליכון.
בבסיסו של דבר קיימות שתי שיטות סנכרון ]:[20
א .סינכרוניזציה מובלעת -על פי גישה זו .פעולות הסינכרוניזציה לא גלויים בקוד ,אך הן חלק
מהמבנה הסמנטי של השפה .לדוגמא משתני  dataflowבתכנות הדקלרטיבי ) משתנים
דקלרטיביים אשר גורמים לתוכנית להיות מושהית עד שהם מקושרים לערך כלשהו(.
ב .סינכרוניזציה מפורשת -על פי גישה זו פעולות הסינכרוניזציה הן בגוץ הטקסט ונכתבות על ידי
המתכנת.
סקירה של מפורטת של מודלים וגישות לסנכרון ניתן למצוא ב].[20
נדון עתה כיצד מתבצעת הסינכרוניזציה ב Java,Ada95וב.erlang -
ב Java -הסינכרוניזציה באמצעות המוניטורים .כשהבקרה נכנסת לשגרה שהיא synchronized
רק התהליך המפעיל שגרה זו יכול להיות בתוך המוניטור .באופן כזה ניתן לכתוב תוכניות
המפעילות תהליכים שמקיימים סנכרון באמצעות המוניטורים ,במובן הזה גם  Javaהיא שפה
שסוג הסנכרון בה הוא .[16]fine-grain synchronization :זהו מודל תזמון בו שני תהליכים או
יותר יכולים ,כשהם מעונינים בכך  ,לתזמן בינם ללא עירוב או השפעה כלשהי על תהליכים
אחרים .1כל שני תהליכים יכולים ליצור מוניטור שישמש כאובייקט סנכרון בינם ,ב Java -כמו גם
בהרבה שפות תכנות מקביליות ידועות אחרות גישת הסנכרון היא סנכרון מפורש.
ב Ada95 -המשימות המקיימות ביניהן תקשורת ,מסנכרנות בזמן ובמרחב ,בדומה לשיחה בין
אנשים .השפה מבוססת על מודל התכנות המקבילי  . [20][6] CSPבמודל זה הסמנטיקה של
הפעולות היא סמנטיקה של מפגשים  ,ז"א תהליך המבצע פעולת  sendנחסם עד שמבוצעת פעולת
 receiveבצד שאמור לקבל את ההודעה .גם ההפך נכון .ברגע שהמשימה השולחת קוראת לכניסה
של המשימה המקבלת היא מסמנת לה בכך שהיא מוכנה לתקשורת .מיד לאחר קבלת
הקריאה)תהליך קבלת הקריאה כולל את הקטע הקריטי( ,מועברת הודעה לצד השולח .ושני
המשימות מחדשות את עבודתן הבלתי תלויה .הסנכרון כאן מתבצע באופן מפורש באמצעות
מפגש )  .(rendezvousלפי המודל הזה אם משימה אחת מוכנה לבצע כניסה למשימה שניה או
לקבל קריאה ממשימה שניה ,לפני שהמשימה השנייה הגיעה לנקודת המפגש ,הרי שלמשימה
הראשונה קיימות שלוש אפשרויות :להמתין פרק זמן בלתי מוגבל ,להמתין פרק זמן מוגבל או לא
להמתין כלל ולנסות מפגש עם משימה אחרת .היתרון הגדול של שיטה זו היא האמינות הגבוהה,
אם משימה אחת תיכשל או תושהה תוכל משימה אחרת לגלות זאת ולנקוט בצעדים המתאימים.
 1אל לקורא לטעות ולחשוב שזהו מודל הסנכרון היחיד או האולטימטיבי ,קיימים גם מודלים נוספים כמו]lock- :[16
) step synchronizationמודל בו בכל רגע שהתוכנית רצה ,כל מעבד הוא מכובה או שהוא מורשה לבצע בדיוק את
אותן הפעולות כמו המעבדים האחרים .כאשר למעשה כל מעבד עובד על פיסת זיכרון אחרת( או bulk
)synchronizationבו המעבדים מיסתנכרנים כולם ביחד לאחר הגעה למחסום(.
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בנוסף ניתן כאן יותר בקלות לבטא את יחסי התזמון בין משימות ] .[21בשפת  Ada95התקשורת
והסנכרון משולבים ומפורשים .ניתן להשתמש באובייקטים מוגנים כאובייקטי סנכרון)באמצעות
מנגנון המניעה ההדדית או בהמתנה בתור של ה .[23] (entry barrier -כמו כן ניתן לממש
סינכרוניזציה "ידנית" באמצעות משתנים משותפים ].[1
ב erlang -מודל העברת ההודעות הוא מודל א -סינכרוני ,בפרט אין מנגנון מפורש של סנכרון
בשפה .אולם ,ניתן לאכוף הפשטה של סנכרון על ידי כך שהתהליך השולח ימתין בפסוקית
 receiveלמשוב מהתהליך המקבל .והתהליך המקבל ישלח הודעה לתהליך השולח .לדוגמא:
Pid ! {self(), Msg},
receive
}{Pid, ack
end
% sending end

receive
>{From, Msg}-
……………,
From ! ack
end
% receiving end

בפרוטוקול זה על התהליך המקבל לקבל בנוסף להודעה את המזהה של התהליך השולח ,ולהודיע
לו בזמן מתאים על קבלת ההודעה .מאחר ופעולת ה receive -היא פעולה חוסמת ) אם אין בה
חלופת  ( timeoutניתן באופן כזה ניתן ליצור הפשטה של סנכרון בין תהליכים.
היתרון של פעולת  sendשהיא פעולה לא חוסמת הוא גם חסרונה :בשל המבנה הסמנטי הזה
נדרש מהמתכנת לטפל בעצמו בהפשטה של הסנכרון.
 4.2.4חסרונות המודל של העברת ההודעות
מודל העברת ההודעות מספק רמת הפשטה נמוכה אולם זהו מודל גמיש ביותר .למרות הגמישות
הרבה של המודל קיימים גם מספר חסרונות בייחוד אם התהליכים נמצאים במכונות שונות
המקושרות ברשת .הודעות יכולות ללכת לאיבוד או להשתבש .כדי להבטיח טיפול במקרים כאלה
דרושה הודעת אישור עבור כל הודעה שנשלחת שתוודא גם את תקינות ההודעה וגם את עצם
קבלתה .אם השולח לא מקבל הודעת אישור הוא מודע לכך שחלה תקלה ,והוא יכול לשלוח שוב
את ההודעה ] .[19הבעיה ב erlang -אקוטית עוד יותר ,במידה ונדרשת הודעת אישור ,קיימת
התלבטות לגבי פרק הזמן של ההמתנה .מכיוון שהמימוש של העברת ההודעות בשפה הוא מימוש
טהור  ,התהליך שמקבל את ההודעה יכול להשהות את שליפתה מתיבת הדואר לזמן בלתי ידוע
מסיבות שונות .ולכן במקרה של כתיבת פרוטוקול כזה נדרשות לדעת הכותב ,הנחות מקדימות
לגבי הכרות התהליכים ולגבי מספר התהליכים במערכת .קיימת גם בעיה של שליחה חוזרת
במקרה והודעת המשוב נאבדת ,ודרושה דרך להבחין סדרתית בין ההודעות.
מתעוררת בעיה קלאסית של חוסר אפשרות לוודא שהתקשורת הצליחה ,בעיה זו מכונה בעיית
שני הגנרלים)פרטים ניתן למצוא ב .([15]-הבעיה מוצגת באופן הבא :יש שני גנרלים הנמצאים על
שתי גבעות ומתקשרים באמצעות העברת הודעות .שני הגנרלים צריכים להחליט ביניהם האם
לתקוף או לא לתקוף יעד מסוים .כדי להגיע לפחות להחלטה אחת מבין שתי האפשריות  ,נניח
ההחלטה לתקוף ,דרוש שלפחות הודעה אחת תצליח להגיע .נתבונן במקרה הבא שבו מספר
הודעות המינימלי ששליחתן תגרום להחלטה לתקוף ,נשלחו .כעת נניח שההודעה האחרונה אבדה.
וכל ההודעות הבאות אחריה גם כן אבדו .נניח כי הודעה זו נשלחה מגנרל א' לגנרל ב' .מבחינתו
של גנרל א' התקבלה כבר ההחלטה לתקוף .אולם בשל המינימליות של סדרת ההודעות והעובדה
שגנרל ב' לא מודע לשליחת ההודעה האחרונה ,גנרל ב' לא יכול להחליט לתקוף ולכן עליו לבחור
באופציה של הימנעות מתקיפה.
ב Java -וב Ada95-כמו גם חלק משמעותי משפות התכנות המקביליות תוכנו למספר תהליכים
שהוא יחסית קטן ,ולכן התקשורת בין התהליכים מפורשת ,במובן הזה שהתהליכים מודעים
לקיומם של התהליכים האחרים ולשמם .ב erlang -המערכת תוכננה לתמיכה במספר רב מאוד
של תהליכים ולכן ההנחות הנ"ל אינן תקיפות יותר ,ולכן נדרשת תקשורת באמצעות מזהי
תהליך)קונספט שהוא דומה למזהה התהליך ב .(UNIX-הסוגיה היא אפוא כיצד לתת כינויים
לתהליכים כך שפעולות ה send -וה receive -יהיו חד משמעיות ,בנוסף קיימת גם סוגיית
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ההזדהות) , (authenticationכיצד נוכל לוודא שקבלנו הודעה באמת מהתהליך שממנו אנו מצפים
לקבל את ההודעה ,חלק מסוגיות אלו ומימושן ידון בסעיף .4.4

 4.3שיקולי התיכון והמימוש של  erlangכשפה מקבילית
בתת סעיף זה נציג את השיקולים המנחים של מעצבי השפה בבניית הכלים המקבילים הנתמכים
על ידי השפה .סקירה מפורטת ומעמיקה ניתן למצוא ב,[7][4]-להלן נציג בקווים כללים את
השיקולים הנוגעים לעניינינו.
הבעיה שהנחתה את מעצבי השפה הייתה כיצד לפתח מערכות תוכנה חסינות שהתנהגותן תהיה
סבירה גם במקרה של תקלות או שגיאות תוכנה] .[4באופן כללי נדרשה תמיכה ברמת
השפה)תחבירית וסמנטית( והן ברמת הספריות הסטנדרטיות שיספקו כלים נלווים .על שפת
 erlangהייתה אפוא המשימה לבנות מערכות אמינות שמתפקדות בצורה סבירה גם בהנחת
קיומם של שגיאות תוכנה.
מפתחי שפת  erlangבבואם לעצב את השפה רצו ראשית לקבוע את "גבולות הגזרה" ז"א מרחב
הבעיות שהשפה נועדה לפתור .הם לא רצו לעצב מערכת כלל ייעודיות אלא תכננו לפתח שפה
שתפתור בעיות ספיציפיות .בבחינת "תפסת מרובה לא תפסת" ולכן נדרש היה אפיון מדויק של
מרחב הבעיות שהשפה אמורה לספק פתרונות אליהן ,לאחר מכן עלינו לדון בדרך החשיבה )
הצורה בה אנו חושבים על עולם המציאות( והתרגום של זה לשפת המעשה על ידי אספקת כלי
התכנות והסמנטיקה של השפה].[7][4
 4.3.1מרחב הבעיות
 erlangיועדה מלכתחילה לבניית מערכות מיתוג בתחום הטלקומוניקציה .הדרישות ממערכות
כאלו הן לספק רמה גבוהה של חסינות והתאוששות משגיאות ,אמינות וכיוצ"ב.
מעצבי השפה Dacker :ו armstrongהציגו מספר דרישות ממערכות טלקומוניקציה][7][4
ומבינן)מה שנוגע לענייננו(:
א .מקביליות -מערכות טלקומוניקציה הן באופן טבעי מערכות שחייבות לתמוך במקביליות ,שכן
מרכזיית מיתוג לדוגמא צריכה לתמוך ברבבות אנשים המתקשרים דרכה בו זמנית.
ב .המערכת צריכה להיות מערכת התומכת ב ,soft real time -בתחום הטלקומוניקציה רבות
מהפעולות צריכות להתבצע תוך פרק זמן קצר מאוד או להפסק.
ג .ביזור – מערכות טלקומוניקציה הן באופן טבעי מבוזרות  ,ולכן דרושה מערכת שניתן יהיה
לבזר אותה בקלות)ז"א שהמעבר למערכת מבוזרת יהיה מעבר טבעי וקל(.
ד .התאוששות משגיאות -מאחר ותקלות ושגיאות תוכנה הן מאורעות שעלולים להתרחש
לעיתים ,על המערכת לדאוג למניעת קריסתה ולתפקוד סביר במקרים כאלה.
 4.3.2פרדיגמת העיצוב
פרדיגמת העיצוב של  erlangהתבססה על היררכיה של תהליכים ומרכיב חשוב ביותר של
התאוששות משגיאות .כדי לבנות מערכות שמתפקדות בצורה סבירה גם תחת ההנחה של קיום
שגיאות)חומרה ותוכנה(  ,דרוש שניתן יהיה לתקן את השגיאה או לפחות למנוע את התפשטותה
למרכיבים אחרים של המערכת .שגיאות כאלה יכולות לקרות במקרים רבים במיוחד במערכות
הטרוגניות בהם מתכנתים שונים כותבים יחידות תוכנה שונות ,לא נרצה ששגיאה במודול תכנותי
מסוים תשפיע על מודולים אחרים .הבעיה מתורגמת אפוא למציאת דרכים לבידודן של השגיאות.
הדרך להתמודד עם זה היא מודל התהליכים .התהליך מעצם הגדרתו הוא ישות תחומה במובן
הזה ששגיאה שמתרחשת בתהליך מסוים לא אמורה להשפיע על תהליכים אחרים .בתחילת הפרק
הסברנו מדוע הזדקקות למערכת ההפעלה אינה רצויה.
לפיכך פרדיגמת העיצוב התבססה על כך שהמערכות שלנו אמורה לתמוך במספר רב של תהליכים
המתקשרים ביניהם ללא זיכרון משותף .הגישה הזאת ננקטה מהסיבות הבאות]:[4
 .1חלוקת המערכת למרכיבים – על ידי קביעת הסדר בין התהליכים והגדרת ערוצי התקשורת
ביניהם ,ניתן לחלק את המערכת למספר תת מרכיבים שיכולים להיות ממומשים ולהיבדק
בנפרד )בדומה לעקרון המודולריות בהנדסת תוכנה(.
 .2יעילות אפשרית – מערכת שעוצבה לצורך מימוש באמצעות מספר תהליכים עצמאיים יכולה
להיות ממומשת במערכת עם מספר מעבדים או להיות מורצת על פני רשת מבוזרת) במידה
ואין תלות של מידע בין התהליכים(.

49

 .3בידוד שגיאות – תהליכים משותפים ללא זיכרון משותף נותנים דרגה גבוהה של בידוד
שגיאות .הסיבה לתיכון זה היא הרצון להימנע ממצב בו שגיאת תוכנה בתהליך תשפיע על
תהליכים אחרים במערכת.
הדרישה האחרונה היא האקוטית ביותר ,מבחינת מעצבי השפה .שהרי ברגע שתהליכים חולקים
משאב משותף לדוגמא :זיכרון ,משתני נעילה וכו' .קיימת האפשרות ששגיאת תוכנה בתהליך
מסוים תגרום נזק למשאב המשותף ותשפיע באופן הזה על שאר התהליכים .זאת בדיוק הבעיה
של חוסר יכולת להגביל את התוצאות של השגיאה שהופכת שפות כמו  Javaללא מתאימות
לפיתוח אפליקציות "בטוחות" .ב erlang -שיקולי תיכון אלו הובילו לכך שאין משאבים
משותפים ,ובכך מושגת דרגה גבוהה של בידוד שגיאות .
 4.3.3מתודולוגית הCOP -
במהלך מאמצי הפיתוח של השפה הבחינו מעצבי השפה בתופעה מוזרה .אם נתבונן בעולם סביבנו
נראה שכל מערכת היא למעשה מערכת מקבילית ,מעטות מאוד אם בכלל הן המערכות
שמתפקדות בצורה סדרתית ללא מרכיב של מקביליות .כשאנו מגיעים לעולם התוכנה מגלים
בדיוק את ההפך ,התכנות הסדרתי היא הנורמה המקובלת ותכנות מקבילי נחשב לא נוח ואפילו
קשה .לדעתו של  [4]Armstrongתופעה זו נובעת מהכלים הדלים יחסית שמספקות שפות התכנות
לתמיכה במקביליות .בנוסף רוב שפות התכנות הן סדרתיות ואם קיים בהם מרכיב של מקביליות
הרי שהוא נתמך על ידי מערכת ההפעלה Armstrong .החליט אפוא לפתח פרדיגמה חדשה שהיא
דרך טבעית הרבה יותר להסתכל על עולם המציאות הוא כינה פרדיגמה זאת בשם
) . COP(Concurrent Oriented Programmingלפי פרדיגמה זו בבואנו לכתוב תוכנה עלינו לבצע
את הפעולות הבאות כדי לתכן את המערכת]:[4
•
•
•

זיהוי כל הפעולות המקביליות בסביבת העבודה בעולם האמיתי.
זיהוי כל ערוצי התקשורת בין הישויות הפועלות במקביל.
זיהוי כל סוגי ההודעות שיכולים להישלח בערוצי התקשורת.

מעצבי השפה החליטו אפוא לעצב את  erlangלפי עקרונות ה COPשהצגנו אותם בתחילת הפרק.
להלן נדון במספר עקרונות]:[4
תהליכים כישויות עצמאיות ומבודדות
תהליכים ב erlang -הן ישויות עצמאיות ומבודדות .המונח תהליך מבודד הוא מונח מפתח ב-
 COPובניית מערכות המספקות מנגנון התאוששות משגיאות .אי אפשר להפריז בחשיבות המושג
הוא משליך באופן ישיר גם על עקרונות אחרים של  COPכפי שנראה להלן .שני תהליכים הרצים
על אותה מכונה חייבים להיות עצמאיים ומבודדים משל היו רצים על מכונות שונות .כבר הסברנו
לעיל מדוע היה צורך בגישה זו)למניעת התפשטותן של שגיאות( .תכונה זו משליכה ישירות על
הסמנטיקה של השפה:
 (1לתהליכים אין משאבים משותפים -זה נובע מהראיה שהתהליכים הם ישויות מבודדות
לחלוטין.
 (2מאחר ואין משאבים משותפים הדרך היחידה לשיתוף מידע היא באמצעות העברת
הודעות.
 (3הבידוד משפיע גם על כך שהעברת ההודעות היא א -סינכרונית .אם נדרוש סינכרוניזציה
במנגנון העברת ההודעות יכול להיגרם מצב בו שגיאת תוכנה בתהליך המקבל תגרום לתהליך
השולח להיחסם .ובכך אנו מפירים את הקונספט של התהליך המבודד שרץ באופן עצמאי.
תיכון כזה מסווג את  erlangכשפה שבה מנגנון העברת ההודעות מתבצע בצורה טהורה) pure
 – (message passingראה לעיל סעיף .4.2.1
מאחר ואין שיתוף מידע ואין גישה למידע פנימי הנמצא בתהליכים אחרים כל דבר
(4
שנצרך לחישוב מבוזר צריך להיות מועתק לתהליך שזקוק לו .מאחר והדרך היחידה לשיתוף
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מידע הוא העברת הודעות וזו נעשית באופן א-סינכרוני ,לא ניתן לוודא שההודעה הגיע ליעדה
כראוי אלא רק אם נשלחת הודעת אישור קבלה.
העברת הודעות
הסמנטיקה של העברת ההודעות עוצבה לפי החוקים הבאים:
 .1פעולת העברת ההודעות היא פעולה אטומית ומשמעות הדבר שההודעה מועברת
בשלמותה או לא מועברת כלל.
 .2העברת ההודעות בין זוג תהליכים צריכה להיות מסודרת לפי סדר השליחה .הודעות בין
זוג תהליכים יתקבלו באותו סדר בו הן נשלחו.
 .3אסור שהודעות יכילו מצביעים למבני נתונים פנימיים והן חייבות להכיל קבועים ו/או
מזהי תהליך.
בקשר לדרישה  ,2אין הגבלה על צורת המימוש שכבת הרשת יכולה לשנות את הסדר בין
ההודעות אולם עליה לדאוג שקבלת ההודעות תתבצע בסדר הנכון.
תיבת הדואר של התהליך המקבל מנוהלת כ FIFO-תכונה זו חשובה בנוכחות תהליכים רבים
שהרי יש צורך לשמר את הקונסיסטנטיות הכרונולוגית של ההודעות.
מאחר והסמנטיקה של העברת ההודעות היא "שלח והתפלל" הדרך היחידה לוודא קבלת הודעה
היא על ידי שליחת הודעת אישור לקבלה.
מודל שליחת ההודעות הוא מודל א-סינכרוני ,בסעיף  4.2.3הצגנו דרך ליצירת סנכרון בין
תהליכים ב erlang -כאשר סנכרון זה נדרש.
סוגיות נוספות
מאחר ומבחינה סמנטית תהליכים ב erlang -הם ישיות עצמאיות לחלוטין ,הוספה או הסרה של
תהליכים צריכה להיות פעולה שלא תשפיע על תהליכים אחרים .בנוסף  erlangיועדה למערכות
טלקומוניקציה וככך היא הייתה צריכה לתמוך במספר רב מאוד של תהליכים זה הוביל לכך
שתהליכים ב erlang -הם מה שמכונה  lightweight processesוכיוון שכך יצירת והריסת
תהליכים היא פעולה עם תקורה נמוכה יחסית .שפות התכנות הידועות כמו  Java,Ada95בהן
קיימת תמיכה במקביליות לא תוכנו עבור מערכות בעלות מספר גדול של תהליכים ,ולכן ריבוי
כזה של משימות בהם אינו אפשרי .מה גם שבשפות אלו יש חוסר יעילות במימוש המערכת  .ב-
 Javaלמשל התהליכונים הם  heavyweightולפיכך לא מעודדים את המתכנת ליצור תהליכונים
רבים] .[20ב Ada -הסמנטיקה של מפגשים היא סמנטיקה "כבדה" ז"א היא מבטיחה גם
תקשורת וגם סנכרון  ,כיוון שלרוב מערכות ההפעלה מספקות פעולות פרימיטיביות של סנכרון
ברמה נמוכה ואין בהם די כדי לספק את הסמנטיקה של המפגשים בעדה יש צורך במימוש נוסף
שישלים את "הפרטים החסרים" זה עלול להוביל לתקורה גבוהה  .כתוצאה מכך מנגנון המפגשים
ב Ada -נחשב כמנגנון יקר מבחינת התקורה .לדוגמא קיימים מימושים מסוימים בהם המפגש
מתבצע באמצעות משימה מתווכת )עיין בסעיף  9.1.4ב LRM-של  .([1]Ada95מכיוון ששפות אלו
לא תוכנו מלכתחילה לטיפול במספר גדול מאוד של תהליכים ,עיצוב השפות לא נתן דגש רב מאוד
על יעילות במנגנונים הללו Erlang .יועדה מראש למערכת בעלת מספר רב מאוד של תהליכים וזה
השליך ישירות על המבנה הסמנטי וצורת התקשורת בין התהליכים)העובדה ששליחת הודעה היא
פעולה לא חוסמת וצורת התקשורת בין התהליכים שהיא העברת הודעות א-סינכרונית(Erlang .
מבחינה זו טובה בהרבה מהשפות הללו.
אך ריבוי כזה של משימות מציב גם בעיות של תקשורת בין התהליכים שהרי כדי לתקשר עם
תהליכים נדרש מנגנון זיהוי שנותן לכל תהליך את שמו .מאידך ידיעת שמו של תהליך חושפת
אותו לבעיות בטיחות בעיה זו מכונה בעיית כינוי התהליכים ובסעיף  4.4.7נדון בכך בפירוט.
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 4.3.4דרישות מימוש
סגנון ה COP-והצורך למלא אחר דרישות מערכות הטלקומוניקציה הובילו את מפתחי השפה
למספר אילוצים במימוש ,סקירה מפורטת ניתן למצוא ב .[4]-להלן נביא בקצרה מספר מאפיינים
שהשפה צריכה לתמוך בהם:
 (1פעולות פרימיטיביות לתיחום -צריכים להיות מספר מנגנונים להגבלת ההשפעה של טעויות.
צריכה להיות דרך לבידוד תהליכים כך שלא יזיקו אחד לשני.
 (2מקביליות -השפה צריכה לתמוך עם תקורה דלה ביצירת תהליכים .המיתוג בין תהליכים
והעברת ההודעות צריכה להיעשות בצורה יעילה .השיתוף בחלוקת הזמן של המעבד צריך
להיות הגיוני כך שתהליכים שהם  )cpu_boundתהליכים שרוב זמנם מוקצה לחישוב ולא
לקבלת קלט פלט -נקראים גם לעיתים  ([19]compute-boundלא ישתלטו על המעבד וימנעו
מתהליכים אחרים שנמצאים במצב  readyלרוץ .משמעות הדבר שדרוש תהליך מתזמן,
שהוא מרכיב חשוב בכל מערכת מקבילית ,שייבצע חילוץ משאבי חישוב כל פרק זמן .סוג כזה
של תזמון הכרוך בחילוץ משאבים והקצאתם לתהליך אחר קרוי preemptive
.[19]scheduling
 (3מנגנון גילוי שגיאות -צריכות להיות פעולות פרימיטיביות שמאפשרות לתהליך אחד לצפות
על תהליך אחר ולבדוק האם התהליך האחר הסתיים מסיבה כלשהי.
 (4אם אנו יודעים את מזהה התהליך של תהליך מסוים עלינו להיות מסוגלים לשלוח אליו
הודעות.
לא זו בלבד שעל השפה לדאוג למימוש נכון לפי הדרישות לעיל ,עליה גם לדאוג למימוש יעיל.
המספר המקסימלי של תהליכים במערכת צריך להיות גדול דיו למטרות התכנות .עלינו להיות
מסוגלים להריץ מאות אלפי תהליכים במקביל בכדי ליצור מרכזיית מיתוג שתטפל במספר רב של
תהליכים במקביל.

 4.4תהליכים בerlang -
פונקציות ב  erlangיכולים לתפקד כתהליכים מקביליים ,ולמעשה מבחינת ההפשטה כל ישות
הרצה ב erlang -היא תהליך] . [4ב erlang -מקביליות נתמכת ללא תמיכה מצד מערכת ההפעלה
] [4וזאת מאחר שניהול התהליכים הכולל את יצירתם ,תזמונם ,תקשורת בין תהליכים וסיום
עבודתם מתנהל על ידי מערכת זמן הריצה של  .[13][4]erlang/OTPלתהליכים השונים אין זיכרון
משותף והתקשורת בין התהליכים מתבצעת באמצעות העברת הודעות א -סינכרונית.
בסעיף זה נדון במבנים השפתיים ש  erlangמספקת על מנת ליצור תהליכים מקבילים.
 4.4.1יצירת תהליכים
תהליך ב erlang -הוא ישות הרצה עצמאית הפועלת במקביל עם תהליכים אחרים .אין היררכיה
של תהליכים ב , [2] erlang -להבדיל מתהליכים ב UNIX -וזאת לדעת הכותב כדי לאפשר
תקשורת בין התהליכים ללא תלות בהיררכיה .עם זאת ,ניתן ליצור היררכיה כזאת באופן מפורש.
הפונקציה הפנימית  spawn/3יוצרת תהליך המוכן להרצה .התחביר של הפונקציה הוא:
Pid = spawn(Module,FunctionName,ArgumentList).
פונקציה זו יוצרת תהליך המריץ את הפונקציה  , FunctionNameהשייכת למודול  Moduleעם
רשימת הארגומנטים  spwan .ArgumentListמחזירה מזהה תהליך של התהליך החדש שנוצר
דרכו ניתן לתקשר עם התהליך .הקריאה ל spawn -מסתיימת מיד ללא המתנה לחישוב
הפונקציה  .[2] FunctionNameתהליך עשוי ליצור תהליך אחר  ,אולם המזהה הייחודי של
התהליך החדש יהיה גלוי רק לתהליך היוצר אותו .למרות שמזהה תהליך הוא חיוני לתקשורת בין
תהליכים ) ,( IPCמסיבות בטיחות יש להגביל את תפוצת המזהה.
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התהליך מסתיים אוטומטית כאשר חישוב הפונקציה שניתן לפונקציה  spawnמסתיים .אין ערך
החזרה לתהליך מפני שאין מקום לשמירת ערך זה ].[2
מזהה תהליך הוא ערך ככל הערכים שניתן לבצע עליו פעולות שונות .הוא יכול להישמר במבני
נתונים ,ניתן להשוות אותו לערכים שונים ולשלוח אותו בתוך הודעה לתהליכים אחרים.
 4.4.2תקשורת בין תהליכים Inter-process Communication
הדרך היחידה לתקשורת בין תהליכים ) ( IPCב erlang -היא באמצעות העברת הודעות.
ההודעות נשלחות באמצעות הפעולה הפרימיטיבית '!' ) :( send
Pid ! Message
 Pidהוא מזהה התהליך שאלין נשלחת ההודעה  send .Messageהיא פעולה פרימיטיבית שבה
מתבצע חישוב הארגומנטים לפני שליחת ההודעה .ערך ההחזרה הוא ההודעה עצמה .לדוגמא:
)}fun(5) ! perimeter:perimeter({square,4
משמעו שעלינו לחשב את הפונקציה ) fun(5תוצאת החישוב תניב לנו מזהה תהליך ,Pid ,ואז
עלינו לחשב את תוצאת הפונקציה )} perimeter:perimeter({square,4תוצאה שתניב לנו את
המספר  16ואז לשלוח לתהליך  Pidאת המספר  .16סדר החישוב לפני שליחת ההודעה אינו מוגדר,
כפי שלא מוגדר סדר החישוב בפונקציות ב erlang -בכלל.
שליחת ההודעות היא א -סינכרונית ,לכן פעולת ה send -אינה ממתינה להגעת ההודעות או
לקבלתה על ידי התהליך המקבל .גם במקרה והתהליך שאמור לקבל את ההודעה כבר הסתיים
מערכת זמן הריצה של  erlangלא תודיע לתהליך השולח על אובדן ההודעה .תכונה זו משמרת
את הטבע הא -סינכרוני של מודל שליחת ההודעות .על מעצב המערכת לדאוג לכל סוגי הבדיקות.
ההודעות נשלחות תמיד לנמען  ,אם כי לא מובטחת קבלתן ,אך תמיד מגיעות בסדר הכרונולוגי
שבו הן נשלחו ].[13][2
הפעולה הפרימיטיבית  receiveנועדה על מנת לקבל הודעות .התחביר של  receiveהוא :
receive
>Message 1 [when Guard1] -
;……………….
>Message 2 [when Guard2] -
;……………..
…………………………
end
המשמעות של מבנה זה היא לנסות למצוא התאמה לאחת התבניות ……Message1,Message2,
ברגע שתהליך מגיע לפסוקית ה receive -הוא נחסם עד שמגיעה הודעה שמתאימה לאחת מן
התבניות ואם קיים  Guardחייבים להתקיים התנאים שב Guard -האופציונלי ורק לאחר מכן
הקוד לאחר סימן ה '->'-מחושב.
ב Ada -קיימות שני מבנים דומים .המבנה הראשון הוא המתנה בוררת פשוטה ,הכוללת כמה
חלופות  acceptבתוך משפט  ,selectוקיים המבנה השני שקרוי המתנה בוררת עם
שומרים)לפרטים עיין ב .([1][23][21]-בדומה ל erlang -מבנים אלו מעניקים אפשרות לאי-
דטרמניזם .ב erlang -המתנה לקבלת ההודעה היא פעולה חוסמת ,בדומה לכך פעולת ההמתנה
לקריאה ב Ada -היא פעולה חוסמת .מין הראוי להדגיש הבדל חשוב בין שתי השפות ,בerlang -
ה guards -יכולים להיות סדרות של פעולות בדיקה המופיעות בנספח ב' או השוואות אריתמטיות
או פונקציות מערכת בוליאניות המוגדרות מראש ,ניתן לשלב בבדיקה גם פרמטרים המתקבלים
בהודעה .בAda -לעומת זאת ניתן לשלב פונקציות של המשתמש ב guard -אולם לא ניתן לשלב
פרמטרים שמופיעים בכניסות וזאת בשל המבנה הסמנטי של ה guard -שקובע האם הכניסות
פתוחות לקריאה .ב erlang -אין כניסות והמשמעות של ה guard -היא פשוט תוספת להתאמת
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התבניות ולפיכך ניתן להשתמש בפרמטרים האקטואליים של ההודעה ב.guard-
בפסוקית ה receive -כל משתנה פורמלי שנמצא בתבנית מקושר לערכים האקטואליים בהודעה
שהתקבלה.
ערך ההחזרה מ receive -מוגדר להיות כערך המחושב כתוצאה מההפעלה הסדרתית של הקוד
של התבנית שאליה בוצעה ההתאמה של ההודעה הנכנסת ,שהוא למעשה ערך הפעולה האחרונה
ברצף.
המכניזם של תהליכי ה send -וה receive -דומה יותר לתיבת דואר שהדוור משלשל לתוכה
מכתבים) (sendואנו בודקים כל העת אם הגיעה הודעה .ובמידה שהגיעה אנו מטפלים בה .לכל
תהליך קיימת תיבת דואר וכל ההודעות שנשלחות לתהליך מסוים נשמרות בתיבת הדואר שלו
בהתאם לסדר בו הן הגיעו.
פעולת ה receive -היא סלקטיבית ז"א היא בוחרת את ההודעה הראשונה ,מתור ההודעות
הממתינות עבור תהליך מסוים ,אשר מתאימה לאחת התבניות .אם אין אף הודעה מתאימה
לאחת התבניות אזי התהליך נחסם עד שמתקבלת הודעה נוספת -הודעות שאינן מתאימות לאחת
מהתבניות נשמרות כיוון שייתכן כי בהמשך יהיה בהן צורך .ברגע שנמצאת התאמה להודעה היא
מוסרת מתיבת הדואר .מכיוון ש receive -סלקטיבית  ,אף הודעה שאיננו ממתינים לה לא יכולה
לחסום את התהליך המקבל .עם זאת ההודעה נשארת בתיבת הדואר מכיוון שייתכן כי בהמשך
הודעה זו תהיה רלוונטית ,עם זאת באחריות המתכנת לדאוג למקרה בו המערכת תתמלא
בהודעות כאלה ].[2
 4.4.3סדר החישוב של הודעות
כאשר  receiveמחפשת הודעה ,היא בודקת סדרתית את כל ההודעות בתיבת הדואר ומנסה
להתאים כל הודעה לכל אחת ואחת מהתבניות שבפסוקית ה.receive -
לדוגמא] :[2נניח שנתונה לנו תיבת הדואר הבאה:
msg4

msg1

msg1

msg1

msg4

msg2

msg2
msg3

msg4

mailbox head

msg4
)(d

)(b

)(c

)(a

כתוצאה מחישוב
receive
>msg3 -
…………..
end
נמצאת התאמה להודעה  msg3וכתוצאה מכך מוסרת הודעה זו מתיבת הדואר כך אנו עוברים
למצב המתואר ב .(b) -כאשר ממצב כזה אנו מחשבים:
receive
>msg4 -
…………..
>msg2 -
………….

54

end
 receiveתנסה בתחילה למצוא התאמה לתבנית  msg4מאחר שלא נמצאת התאמה עם msg1
)שהוא המקום ממנו אנו מתחילים לבצע את החיפוש בתיבת הדואר( אנו ממשיכים לנסות עם
 ,msg2גם בדיקה זו נכשלת לכן אנו עוברים להודעה הבאה שהיא  msg2וכאן נמצאת התאמה
ולכן  msg2מוסרת מתיבת הדואר וכך אנו עוברים למצב המתואר ב.( c)-
לבסוף החישוב,
receive
>AnyMessage -
…………..
end
כאשר  AnyMessageהוא משתנה לא מקושר שיכול להתאים לכל הודעה .כאן תיווצר התאמה
מיידית עם  ,msg1דבר שיוביל למצב המתואר ב.(d ) -
משמעות הדבר היא שסידור תבניות ההודעות ב receive -לא יכול לשמש אותנו למימוש מערכת
עם עדיפויות .זה יכול להיות מושג על ידי מנגנון ה timeout -שנדון עליו בהמשך.
 4.4.4קבלת הודעות מתהליך מסוים
אם אנו מעונינים להגביל במקום מסוים את קבלת ההודעה כך שהיא תגיע מתהליך מסוים ,ניתן
לשלב בתבנית את מזהה התהליך השולח  .לדוגמא:
receive
>{Pid,Msg} -
…………..
end
אם  Pidמקושר למזהה התהליך מסוים  ,נקבל את ההודעה רק אם נשלחה מהתהליך הזה או
מתהליכים היודעים מזהה זה ועושים בזה שימוש מכוון להערים על התהליך המקבל.
התהליך השולח מצדו צריך לשלוח את ההודעה בפורמט:
}Pid ! { self(), Msg
כאשר הפונקציה הפנימית )( selfמחזירה את המזהה העצמי של התהליך.
ניתן כאן דוגמא באמצעות מימוש סמאפור בינארי.
% module binsem – written by mordechai ya’akobi
% implementation of binary semaphore
-module(binsem).
-export([start/0,binsem/0,down/2,up/2]).
start() -> spawn(binsem,binsem,[]).
% interface functions
>down(From , Pid) -
Pid ! {From, down}.
>up(From, Pid) -
Pid ! { From, up}.
% The semaphore
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>binsem( ) -
receive
>{From, down} -
From ! {self(), ok_sem},
receive
>{ From, up} -
From ! {self(),ok_release_sem},
)(binsem
;end
{ From, up} -> % up without down before it, clean the message and notify
% the sending process
From ! {self(), semphore_error},
)(binsem
end.
תוכנית 4.2
יצרנו כאן תהליך שדרכו ניתן לבקש גישה אקסקלוסיבית למשאב חישובי כלהו .קיימות כאן שתי
פונקציות ממשק down/2 :להקצאת המשאב ו  up/2לשחרורו .כל בקשה לשחרור המשאב לפני
תפיסתו היא הודעה שגויה ואנו מודיעים לתהליך המשחרר הודעה שגיאה תוך סילוק הודעת
השחרור מתיבת הדואר .באופן כזה כל בקשה לתפיסת משאב חייבת להיות בסופו של דבר
משולבת בבקשת שחרור המשאב על ידי התהליך שהקצה את המשאב קודם לכן ,בקשות נוספות
להקצאה כל עוד לא התבצע שחרור יישארו בתיבת הדואר ולא יטופלו עד שהמשאב ישוחרר על
ידי התהליך שתופס אותו .בתוכנית זו ניתן להשתמש כפתרון גם לבעיית הקיפאון)שהרי אם לא
חוזרת הודעת אישור התהליך שביקש את הקצאת המשאב מודע לקיומה של הבעיה ויכול לנסות
לטפל בה על ידי חילוץ המשאבים שבידו לפרק זמן מסוים(.
מנגנון העברת ההודעות ושליחת הודעות המשוב התבצע באופן מפורש על ידי ציון מזהי
התהליכים .לאחר שמיצינו טיפול מסוים אנו משתמשים ברקורסית זנב כדי לתת לתהליך
אפשרות להמשיך בעבודתו.
 4.4.5סימולציה של פקיד בנק
בדוגמת התכנות הבאה ,ניסינו להדמות עבודת פקיד בנק .ברור כי דרושים תהליכים נפרדים
שידמו את פעולת פקיד הבנק ופעולת הלקוחות .אם זאת ,נתמקד בדוגמא זו בעבודת פקיד הבנק.
הפקיד והלקוחות עסוקים במשך היום בפעולות שונות אך בשעות העבודה על הפקיד להיות זמין
לשרת את הלקוחות .ישויות אלו הפקיד והלקוח ,מקיימות מפגש כאשר מגיע הלקוח בשעות
העבודה של הבנק .נניח כי מדובר כאן בפקיד המסור ביותר לעבודתו כך שהוא ממתין במהלך
שעות העבודה ללקוחותיו .להלן קוד המדמה את פעולת הפקיד.
%module banker- written by Mordechai Ya’akobi
-module(banker1).
-export ([start/1,teller/1,deposit/4,draft/4,balance/3,stop/1,banking_hours/0]).
%% First the interface function
%% The start function receives tuple of tuples containing the accounts information
%% each account tuples contains the number of account, the process id of the owner of the
)%% account and the balance(The accounts numbers are sequential starting from number 1
>start(Accounts) -
Acc = initialize(Accounts,0),
spawn(banker,teller,[Acc]).
% deposit interface function receives the banker process Id, the Id of the calling process, the
% relevant account number and the amount of the deposit
>deposit(Banker , Pid, AccNum, Amount) -
Banker ! {make_deposit , AccNum, self(), Amount},
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receive
{Banker, no} ->
Pid ! {self(), bank_not_open};
{Banker, NewBalance} ->
Pid ! { self(),NewBalance}
end.
% draft interface function receives the banker process Id, the Id of the calling process, the
% relevant account number and the amount of the draft
draft(Banker , Pid, AccNum, Amount) ->
Banker ! {make_draft , AccNum, self(), Amount},
receive
{Banker, no} ->
Pid ! {self(), bank_not_open};
{Banker,cannot_draft,Balance} ->
Pid ! { self(),Balance};
{Banker, NewBalance} ->
Pid ! { self(),NewBalance}
end.
% balance interface function receives the banker process Id, the Id of the calling process, the
% relevant account number
balance(Banker , Pid, AccNum) ->
Banker ! {check_balance , AccNum, self()},
receive
{Banker, no} ->
Pid ! {self(), bank_not_open};
{Banker, NewBalance} ->
Pid ! { self(),NewBalance}
end.
% stop interface function stops the Banker process
stop( Banker) ->
Banker ! stop.
%% initialize function initiate the accounts of the customers
%% into Balance givven as argument.
initialize(Accounts,Balance) ->
Size = size(Accounts),
initialize(Accounts,Balance,Size,1).
initialize(Accounts, Balance, Size, N) when N > Size -> Accounts;
initialize(Accounts, Balance, Size, N) when N =< Size ->
{E1,E2,_} = element(N, Accounts),
N1 = N +1,
initialize(setelement(N,Accounts,{E1, E2, Balance}),Balance,Size,N1).
%% The teller loop
teller(Accounts) ->
receive
{make_deposit,AccNum,Pid,Amount} ->
case banking_hours() of
false ->
Pid ! {self(), no},
teller(Accounts);
%% run the loop again
true ->
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{AccNum,Pid,B} = element(AccNum,Accounts),
NewBalance = B + Amount,
NewAccounts = setelement(AccNum, Accounts, {AccNum,Pid, NewBalance}),
Pid ! { self(),NewBalance},
teller(NewAccounts) %% run the loop again
end;
{make_draft,AccNum,Pid,Amount} ->
case banking_hours() of
false ->
Pid ! {self(), no},
teller(Accounts);
%% run the loop again
true ->
{AccNum,Pid,B} = element(AccNum,Accounts),
if
B < Amount ->
Pid ! { self(),cannot_draft, B},
teller(Accounts); %% run the loop again;
B >= Amount ->
NewBalance = B - Amount,
NewAccounts = setelement(AccNum, Accounts, {AccNum,Pid, NewBalance}),
Pid ! { self(),NewBalance},
teller(NewAccounts) %% run the loop again
end
end;
{check_balance, AccNum, Pid} ->
case banking_hours() of
false ->
Pid ! {self(), no},
teller(Accounts);
%% run the loop again
true ->
{AccNum,Pid,B} = element(AccNum, Accounts ),
Pid ! { self(),B},
teller(Accounts) %% run the loop again
end;
stop -> true; %%receiving stop message
Other ->
teller(Accounts)
end.
%% function which tells us if the current time is in the banking hours
%% banks are open from 8:00 - 13:00 and from 16:00 - 18:00
banking_hours() ->
{Hour,Min,_} = time(),
if
Hour >=8, Hour =< 12 -> true;
Hour >=16,Hour =< 17 ->true;
Hour == 13, Min == 0 -> true;
Hour == 18, Min == 0 -> true;
true -> false
end.

4.3 תוכנית
 מקבלת מבנה נתונים המאגד בתוכו את המידע על החשבונות בבנקstart בדוגמא זו הפונקציה
 לאחר מכן נוצר,initialize ומאתחל את המערכת על ידי איפוס היתרות באמצעות פונקצית
. שהיא מדמה את פעולת הבנקאי המסור שלנוteller -תהליך חדש שמריץ את פונקצית ה
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הבנקאי מטפל בבקשות  ,שמופנות אליו דרך פונקציות הממשק ,להפקדה ,משיכה ) כפוף לקיום
יתרה מספקת( ובירור יתרה בשעות העבודה של הסניף.
דוגמא זו מדגימה מספר עקרונות חשובים:
• התהליך המבצע סימולציה של עבודת הבנקאי נוצר הפונקציה  .banker1:start/1כל
תהליך כזה מבצע חישוב של הפונקציה .banker1:teller/1
• הפונקציה  banker1:teller/1היא פונקציה רקורסיבית על מנת לגרום לתהליך לרוץ כל
עוד לא ניתנה הודעת  .stopהרקורסיה שהשתמשנו בה היא רקורסית זנב שמבטיחה
שהתהליך ירוץ בזיכרון קבוע ולא תהיה גלישת זיכרון במחסנית)  erlangבאופן כללי מספקת
מנגנון של  [2] last call optimizationוהמקרה של רקורסית זנב הוא מקרה פרטי של last
.(call optimization
• קיימת כאן בחירה סלקטיבית של ההודעות בהתאם לסוג ההודעה הממתינה בראש תיבת
הדואר.
• קיימות פונקציות ממשק שדרכן ניתן לבקש בקשות שירות מהבנקאי  ,דבר זה נובע
מהצורך לא לחשוף את הפרוטוקול של התהליך בפני כל העולם .יש כאן מרכיב חשוב של
הסתרת מידע והפרדת ממשק ממימוש.
• פתרנו כאן בעיה נוספת של סיום התהליך בצורה מסודרת ע"י העברת ההודעה ,stop
באמצעות פונקצית הממשק  stopוכן טיפול בהוגעות לא צפויות ע"י השימוש בפסוקית ה-
 Otherבגוף ה ,receive -אלטרנטיבה זו תתאים לכל הודעה שלא מצאנו לה התאמה מקודם.
בפתרון שהצגנו כאן החלטנו "לזרוק " את ההודעה ולהתעלם ממנה ,על פי רוב ראוי טיפול
אחר בבעיה .שימוש בטכניקה זו היא הדרך המקובלת להתמודד עם הודעות לא צפויות /לא
ידועות .ה receive -מוציא אותן מתיבת הדואר.
כאשר אנו מבקשים  ,דרך פונקציות הממשק ,בקשת שירות כלשהי על התהליך לקבל הודעה
שכלול בתוכה מזהה התהליך שממנו נשלחה ההודעה זאת על מנת שהתהליך המקבל יידע לאן
לשלוח את המשוב .כמו כן על התהליך שמקבל את המשוב לוודא שאכן התהליך שממנו ביקש
את השירות הוא אשר העביר את ההודעה .לא בטוח ,בעליל  ,להמתין להודעה כלשהי המכילה
ערך כלשהו מתהליך אחר .לכן בדרך כלל עלינו לוודא שאכן התהליך שאנו ממתינים לקבל
הודעה מסוימת מהם הם אכן התהליכים ששלחו את ההודעה .ולכן ,בהודעות בין תהליכים
על פי רוב קיימת דרך לאפיון וזיהוי התהליכים המתקשרים בינם ,או על ידי תוכן ההודעה או
על ידי צירוף מזהה להודעת המשוב.
 4.4.6המתנה קצובת זמן להודעה
כאשר אנו נמצאים בפסוקית  receiveאנו ממתינים לקבלת הודעה שתתאים לאחת
האלטרנטיבות ואז מטפלים באלטרנטיבה המתאימה .ישנם מקרים בהם המתנה בלתי מוגבלת
אינה רצויה ,אם נחזור לדוגמת פקיד הבנק אם עברו מספר דקות ואין לקוחות בסניף נרצה
לאפשר לפקיד הבנק לצאת להפסקת קפה .ב erlang -ניתן להשתמש במנגנון להגבלת פרק הזמן
שאנו ממתינים להודעה בתוך פסוקית ה .receive -ניתן לשלב פסק זמן אופציונאלי להמתנה.
התחביר המלא הוא ]:[2
receive
>Message1 [when Guard1] -
;Action1
>Message2 [when Guard2] -
;Action2

>-

…………………..
after
TimeOutExpr
ActionsT
end

 TimeOutExprהוא ביטוי שמחושב למספר שלם שמפורש כמספר המילישניות .רמת הדיוק
מוגבלת ע"י מערכת ההפעלה או חומרת המחשב שעליה מיושמת מערכת ה. erlang -
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אם אף הודעה לא נבחרה בתוך פרק הזמן אזי מתוזמנת להפעלה  .ActionsTהביצוע בפועל של
הפסוקית הוא אינו חייב להיות מיידי והוא תלוי בתזמון של המערכת של  ,erlangבעומס
במערכת ובמערכת ההפעלה.
ניתן לדוגמא מערכת העובדת עם עכבר .קוד דומה למה שיובא להלן יכול להופיע במערכת כזו ]:[2
>get_event() -
receive
>{mouse , click} -
receive
>{mouse, click} -
double_click
>after double_click_interval() -
single_click
end
…………………….
end
במודל הזה אירועים מיוצגים כהודעות .הפונקציה  get_eventתמתין להודעה ,ואז תחזיר את
האטום המייצג הודעה זו .כאן רצינו לאפשר לזהות הקשה כפולה על העכבר ז"א הקשנה שניה על
העכבר בתוך פרק זמן מוגדר .כאשר מגיעה הקשה ראשונה על העכבר אנו נכנסים לפסוקית
 receiveשניה כדי להמתין להקשה חוזרת אם תבוא ,אם אכן קרתה הקשה זו בתוך פרק זמן
מוגדר אזי אירעה כאן הקשה כפולה ולכן אנו מחזירים אטום המציין שאירעה הקשה כפולה.
אולם ,אם עבר הזמן אנו מודיעים על הקשה יחידה.
קיימים ערכים מיוחדים שיש להם משמעות מיוחדת:
 – infinityהאטום הזה בפסוקית ה after -מייצג את זה שאין הקצבת זמן .אם כך נשאלת
השאלה לשם מה יש צורך במקרה זה בפסוקית ה ?after -התשובה לכך היא שיש לזה שימוש
כאשר הקצבת הזמן מחושבת בזמן ריצה .לעיתים חישוב זה מניב המתנה אינסופית .
 – 0המתנה  0משמעה שאם אין הודעה מתאימה בתיבת הדואר של התהליך החלופה הזאת
מתבצעת באופן מיידי.
מנגנון דומה קיים גם ב . Ada95כפי שכבר נאמר ב Ada95 -משימה הממתינה לקריאה לכניסה
שלה נחסמת עד שמתבצעת קריאה לכניסה זו)או במקרה של משפט  selectלאחת מחלופות
הכניסה( .כדי להגביל את זמן החסימה משתמשים במבנה התחבירי הבא ]:[23
select
;accept_alternative_1
or
;accept_alternative_2
.
.
or
delay_alternative
;end select
ב Ada95-ניתן לשלב מספר חלופות  delayכאשר בזמן ריצה החלופה עם השהיה הקצרה ביותר
תיבחר .ב erlang -ניתן לשלב רק חלופת שהייה אחת .אולם אפשר לדמות חלופות רבות
באמצעות ערך חזרה מפונקציה באופן הבא:
after fun(……..) -> Actions
כאשר בגוף הפונקציה יתבצע חישוב של החלופות ויוחזר ערך השהייה הנמוך מביניהן.
מבנה זה מסורבל ולא טבעי ומבחינה זו  Ada95מספקת מבנה גמיש וטוב בהרבה.
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כפי שנראה מייד ב erlang -ניתן לשלב חלופת השהייה ללא חלופות קבלה .ב Ada95 -לעומת
זאת לא ניתן לשלב חלופת השהייה מבלי לתת אופציית .[17]accept
בשתי השפות יש מניעה הדדית בין החלופות ] , [2][1ז"א ברגע שבחרנו אופציה מסוימת כל יתר
האופציות לא זמינות .
בAda -קיים מבנה של המתנה קצובת זמן לכניסה .משימה הקוראת לכניסה של משימה אחרת
"נחסמת" עד שמתבצע המפגש .לעיתים קרובות אנו מעוניינים שהמתנה זו למפגש תהיה תחומה
בזמן .הדבר מתבצע בAda -על ידי מבנה תחבירי הנקרא המתנה קצובת זמן לכניסהtimed -
 .entry callצורת המבנה היא ]:[23][1
select
;entry_call_alternative
or
;delay_alternative
;end select
 entry_call_alternativeכוללת משפט קריאה לכניסה במשימה כלשהי ואחריה סדרת משפטים
אופציונלית המתבצעת רק אם הקריאה התקבלה .ה delay_alternative -תוחם את זמן ההמתנה
לקבלת הקריאה .אם פג הזמן חלופת ה delay -נבחרת .אחרי משפט ה delay -יכולה להופיע
סדרת משפטים אופציונלית המתבצעת כמובן רק אם חלף הזמן לקבלת הקריאה ונבחרה חלופת
ה.delay -
ב erlang -שליחת ההודעה היא א-סינכרונית ולכן ברגע שנשלחה הודעה ,התהליך השולח ממשיך
בעבודתו ללא תלות בקבלת ההודעה על ידי התהליך המקבל .ולכן אין צורך במנגנון כזה.
הצורך במבנה זה ב Ada -קיים בשל הסמנטיקה של קריאה לכניסה שהיא גם נקודת סנכרון.
בסעיף  4.2.3הראינו כיצד ניתן לממש סנכרון כזה גם ב erlangבאמצעות שילוב פסוקית receive
שתופיע מייד אחרי שליחת ההודעה ,בה נמתין להודעת אישור מהתהליך המקבל .גם כאן ניתן
לתחום את זמן ההמתנה באופן הרגיל  ,ז"א על ידי המתנה קצובת זמן להודעה.
ב Ada95 -הוסף מבנה חדש ומעניין שנקרא העברת בקרה א-סינכרונית מבנה שלא קיים ב-
 .erlangבמבנה זה אפשר להפסיק פעילות מסוימת ,כאשר פג הזמן הנקוב או כאשר מסתיימת
הקריאה המבוקשת .מבנה המפשט הוא ]:[23
select
triggering_alternative
then abort
abbortable_part
;end select
חלופת הטריגר מכילה משפט קריאה לכניסה או משפט  delayשאחריו יכולים להופיע משפטים
נוספים .ה abbortable_part -מכיל סדרת משפטים שביצוען מופסק אם הקריאה או הdelay -
שבחלופת הטריגר מסתיים לפניהם .קיימות צורות נוספות של משפטי  selectאולם לא נדון בהם
כאן .הקורא מוזמן לפנות ל].[23][21][1
הוספת המנגנון של המתנה קצובת זמן להודעה ב erlang-מעניק לפסוקית ה receive -יותר כוח
ממה שנדמה במבט ראשון.
לדוגמא מימוש פונקצית :[2]sleep
>sleep(Time) -
receive
after Time -> true
end.
דוגמא נוספת היא ניקוי תיבת הדואר]:[2
>flush_buffer() -
receive
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>AnyMessage -
)(flush_buffer
after 0 -> true
end.
כל עוד ישנן הודעות בתיבת הדואר ההודעה הראשונה בתיבת הדואר )שמקושרת למשתנה
 (AnyMessageתבחר ותנוקה מתיבת הדואר כשאחר כך אנו ממשיכים עם הרקורסיה להמשיך
לנקות .ברגע שתיבת הדואר נקייה אנו לא ממתינים ויוצאים מייד מהפונקציה.
באמצעות המנגנון הזה ניתן לממש מנגנון של הודעות עם עדיפויות ]:[2
>priority_receive() -
receive
>interrupt -
interrupt
>after 0 -
receive
AnyMessage -> AnyMessage
end
end
הפונקציה  priority_receiveתחזיר את ההודעה הראשונה בתיבת הדואר אלא אם כן הגיעה
הודעת פסיקה שבמקרה כזה יוחזר אטום המייצג את העובדה שאירעה פסיקה.
אע"פ שהקצבת הזמן היא מקומית בתוך פסוקית ה receive -ניתן ליצור קוצב זמן עצמאי ]:[2
-module(timer).
-export([timeout/2,cancel/1,timer/3]).
>timeout(Time, Alarm) -
spawn(timer,timer,[self(),Time,Alarm]).
>cancel (Timer) -
Timer ! {self(), cancel}.
>timer (Pid, Time, Alarm) -
receive
>{Pid, cancel} -
true
after Time
Pid ! Alarm
end.
תוכנית 4.4
קריאה לפונקציה ) timer:timeout(Time,Alarmגורם להודעה  Alarmלהישלח לתהליך הקורא
אחר שעובר פרק הזמן  .Timeהפונקציה מחזירה מזהה לקוצב הזמן .אחר שהתהליך השולח סיים
את משימתו הוא יכול להמתין לקבלת ההודעה  .Alarmניתנת לו האפשרות לבטל את פעולת
קוצב הזמן באמצעות הפונקציה ) .timer:cancel(Timerאולם ,קריאה כזו אינה מבטיחה
שהתהליך לא יקבל את הודעת –  Alarmכיוון שייתכן שהודעה זו נשלחה בטרם התקבלה הודעת
הביטול.
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 4.4.7כינוי תהליכים Registered Processes
על מנת שנהיה מסוגלים לממש את מנגנון העברת ההודעות בין תהליכים ,על התהליך השולח
לדעת את המזהה של התהליך המקבל ) .( Pidבמקרים רבים אין הדבר אפשרי ו\או רצוי.
לדוגמא] , [2במערכות גדולות יכולים להיות מספר שרתים גלובאליים ,או שתהליך מעוניין
להסתיר את זהותו מסיבות בטיחות .כדי לאפשר תקשורת בין תהליכים ללא שימוש מפורש
במזהה התהליך  erlangמספקת מנגנון לרישום תהליכים ז"א מתן שמות לתהליכים .השם הניתן
לתהליך חייב להיות אטום.
ישנם ארבע פונקציות פנימיות לטיפול ברישום תהליכים:
 ) -register(Name, Pidמקשרת בין האטום  Nameלתהליך .Pid
 ) -unregister(Nameמוחקת את הקישור בין האטום  Nameלתהליך שאליו הוא
מקושר.
 ) -whereis(Nameמחזירה את מזהה התהליך  ,Pidששמו הרשום הוא  .Nameאם אין
אף תהליך ששמו הרשום הוא  ,Nameהפונקציה מחזירה את האטום .undefined
– )( registeredמחזירה רשימה של כל השמות הרשומים.
ניתן לשלוח הודעות באמצעות הפעולה הפרימיטיבית ’!‘) (sendגם באמצעות השם של
התהליך במקום מזהה התהליך כך לדוגמא:
}'foo ! {'I love erlang
משמעות המבנה היא שלח את ההודעה }'  {‘I love erlangלתהליך ששמו הרשום הוא .foo
באשר לפונקציה  whereis/1נשאלת השאלה הרי באופן כזה ניתן לשמור את ה Pid -של
התהליך  ,אם כן מה הרווחנו? נכון לרגע כתיבת שורות אלו לא מצאתי תשובה מתקבלת על
הדעת לשאלה הזו.
 4.4.8תזמון תהליכיםProcess Scheduling -
בבואנו לדבר על תזמון יש להדגיש את ההבדל בין תזמון לסינכרוניזציה .סינכרוניזציה היא מושג
שמשליך על הסמנטיקה של השפה )מבחינת שאלות כמו מתי תהליך נחסם ומתי הוא עובר למצב
 .(readyתזמון הוא מושג המתייחס לאופן הקצאת המעבד לתהליכים השונים ולפרק הזמן בו כל
תהליך מורשה לרוץ ולכן בעיקר תזמון הוא סוגייה יישומית.
מנגנון תזמון התהליכים ב erlang -הוא תלוי מימוש .מאחר וניהול התהליכים ותזמונם אינו
מתבצע ברמת מערכת ההפעלה אלא ברמת מערכת זמן הריצה של  ,erlangמנגנון התזמון הוא
תלוי סביבת העבודה .לא הוגדרו כללים מדויקים למנגנון התזמון אולם מעצבי השפה הנחו את
ממשי סביבות העבודה להקפיד על מספר כללים יסודיים שעל כל מנגנון תזמון למלא]:[2
א .הוגנות) (fairnessעל אלגוריתם התזמון ) להלן המתזמן( להיות הוגן ,ז"א ,כל תהליך שיכול
לרוץ ירוץ בסופו של דבר .במידת האפשר סדר התזמון צריך להיות באותו סדר בו התהליכים
עברו למצב מוכן לריצה ) תהליך בזמן נתון יכול להימצא באחד משלושה מצבים :בזמן ריצה
–  runningהתהליך משתמש ב CPU -ברגע זה ,מצב מוכן לריצה –  runnableתהליך
שמושהה זמנית עקב שימוש של תהליך אחר במשאבי החישוב ומצב חסום  blocked -מצב בו
תהליך לא יכול לרוץ עד שמתרחש אירוע חיצוני כלשהו לדוגמא קבלת פסיקה או קבלת קלט
מהתקן חיצוני] .([19שיטת תזמון זאת היא בסגנון – .round-robin
ב .אף תהליך לא יכול לחסום את פעולת המכונה לזמן ארוך .כל תהליך מורשה לרוץ פרק זמן
מסוים  ,הנקרא חריץ זמן –  ,time sliceלפני שהוא מתוזמן מחדש לריצה בתור התהליכים
הממתינים להרצה ,אם עובר פרק הזמן או שהתהליך מגיע למצב חסימה אז המערכת
"מחלצת" את המעבד ומשאבי החישוב האחרים מהתהליך ומקצה אותם לתהליך אחר)תכונה
זו מכונה .([19] preemptive scheduling
קיימת התלבטות לגבי קביעת משך הזמן של חריץ הזמן  ,חריצי זמן קצרים משפרים את מידת
המקביליות המדומה של המערכת כיוון שניתן להריץ מספר גדול של תהליכים בפרקי זמן קצרים,
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כמו כן חריצי זמן קצרים משפרים את האינטראקטיביות וזמן התגובה של התהליכים .מצד שני,
חריצי זמן קצרים גורמים לתקורה רבה מאוד של עבודת המתזמן .כך שלמעשה חלק ניכר מזמן
וכוח החישוב מוקצים לעבודת ניהול  .מאידך ,חריצי זמן ארוכים מקטינים את המקביליות
המדומה ,יש פחות אינטראקטיביות וזמן התגובה מתארך .אמנם ישנה פחות תקורה בניהול
התזמון אך מאחר והניהול נעשה על ידי מערכת זמן הריצה של  ,erlangתהליכים שיהיו i/o
 )boundז"א תהליכים שחלק ניכר מזמנם מוקצה להמתנה לקלט/פלט ] ([19יגרמו לביצועים
נמוכים של המערכת שכן למערכת אין כלים לאתר את מצב החסימה שכן התזמון מתבצע לפי
חריצי זמן.
בדרך כלל חריצי הזמן מוקצים באופן כזה שהתהליך הנוכחי יוכל לבצע  500רדוקציות )קריאות
לפונקציות( לפני תזמונו מחדש] .[2אם התהליך ממתין לקבלת הודעות ותיבת הדואר ריקה או לא
מכילה הודעה מתאימה ,התהליך מושהה ועובר לסוף התור של המתזמן.
בפרק המבוא ציינו שאחת הדרישות ממערכת בשפת  erlangהיא שתהיה מסוגלת לעמוד
בדרישות של  ,soft real time systemsבהם זמן התגובה הוא בתוך מילישניות ספורות .לפי][2
הכללים שהובאו לעיל מאפשרים ל erlang -לעמוד בדרישה זו.
עוד מאפיין חשוב של שפת  erlangכמערכת שתומכת ביישומי זמן אמת  ,הוא יכולת ניהול
הזיכרון .ההקצאה ושחרור הזיכרון מתבצעים אוטומטית ע"י מערכת זמן הריצה ,תחת קיום
הדרישה שההקצאה והשחרור לא יגרמו לחסימת המערכת לזמן ארוך יותר מחריץ זמן  ,כך
שתשמר התכונה של תגובה בזמן אמת] .[2כדי להתגבר על הבעיה של זמן תגובה מהיר במערכות
זמן אמת נדרש שה garbage collector -יפעל בפרקי זמן קצרים וכל פעם על חלק קטן אחר של
המערכת].[7
 4.4.9מתן עדיפויות לתהליכים
לכל התהליכים שנוצרים ישנה עדיפות שווה .לעיתים ,אנו מעונינים לשנות את תדירות ריצתו של
תהליך מסוים .הדרך לעשות זאת היא על ידי הפונקציה הפנימית  .process_flag/2הדרך לעשות
זאת היא:
)process_flag(priority, Pri
 Priהיא העדיפות החדשה של התהליך ממנו מתבצעת הקריאה ל Pri , process_flagיכולה
לקבל שני ערכים .low,normal :תהליכים הנמצאים במצב מוכן לריצה בעלי עדיפות  lowירוצו
באופן פחות תדיר מאשר תהליכים דומים בעלי עדיפות  .normalברירת המחדל לכל התהליכים
היא .[2]normal
כמובן שאנו מניחים קיום פרוטוקול הוגן בין התהליכים במתן העדיפויות.
מבחינה זו מערכת בשפת  erlangמספקת מנגנון מנוון למדי של מתן עדיפויות .מן הראוי היה
לדעת הכותב לספק סולם ערכים גדול יותר וליצור אפשרות למתן פרמטרים למתזמן.
 4.4.10קבוצות של תהליכים
לכל התהליכים ב erlang -קיים מזהה לתהליך המנהיג את הקבוצה אליה הם שייכים] .[2כל
אימת שנוצר תהליך חדש  ,הוא יהיה שייך לקבוצה של התהליך שיצר אותו ) ע"י קריאה ל-
 .(spawnבתחילה התהליך המאתחל את המערכת הוא מנהיג של עצמו ולפיכך יהיה מנהיג של כל
התהליכים שייוצרו בהמשך .כך נוצרת היררכיה של עץ  ,כאשר התהליך המאתחל את המערכת
נמצא בשורש העץ.
הפונקציות הפנימיות לטיפול בקבוצות של תהליכים הם:
 )( - group_leaderמחזיר את מזהה התהליך של מנהיג הקבוצה אליה שייך התהליךהקורא לפונקציה.
 ) – group_leader(Leader, Pidמעביר את התהליך שהמזהה שלו הוא  Pidלקבוצהשמזהה המנהיג שלה הוא .Leader
 4.4.11סיום פעולתו של תהליך
תהליך יכול לסיים את פעולתו אם הוא סיים לבצע את חישוב הפונקציה או ע"י הפונקציה
) exit(normalלדוגמא:
)(process
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receive
>{stop} -
;true
)Other -> exit(normal
end.
דוגמא זו היא דוגמא לתהליך מנוון המסתיים מיד עם קבלת הודעה כלשהי .אך דוגמא זו
ממחישה את הדרך לסיום יזום של התהליך .אם מתקבלת הודעת  stopהפונקציה מסתיימת
וממילא התהליך שמחשב פונקציה זו מסתיים אף הוא .עבור כל שאר ההודעות התהליך מסתיים
ע"י הפונקציה  exit/1שמעלה חריגה)עיין פרק  (6לתהליך הקורא.
פונקציה יכולה להסתיים גם כתוצאה מחישוב ) [4]exit(Whyאך סיום זה אינו סיום נורמלי .כמו
כן תהליכים יכולים להסתיים ע"י מערכת זמן הריצה כתוצאה משגיאת זמן ריצה)ראה פרק .(6

 4.5מודל שרת -לקוח
נציג להלן דוגמא לתוכנית הציגה מספר מאפיינים חשובים של התכנות המקבילי בשפת ,erlang
דוגמא זו לקוחה במלואה מ.[2]-
בסעיף  4.4.7סקרנו את מנגנון רישום התהליכים או במילים אחרות מתן שם לתהליכים .אחד
השימושים החשובים של מתן שם לתהליכים הוא בתמיכה במודל שרת-לקוח .במודל הזה ישנו
שרת ,המספק שירות מסוים ,ומספר לקוחות המשתמשים בשירות זה .קיימים שלושה מרכיבים
הכרחיים במודל זה .שרת  ,פרוטוקול וספרית גישה)פונקציות ממשק לשרת(.
בדוגמא הבאה ,תוכנית  ,4.5ישנו שרת המקצה משאבים .השרת מאותחל עם רשימה של משאבים
שעליו לנהל .תהליכים אחרים ,הלקוחות ,יכולים לשלוח בקשות להקצאת משאבים ,או לשחרור
משאבים שאין להם צורך בהם.
-module(allocator).
-export([start/1,server/2,allocate/0,free/1]).
>start(Resources) -
Pid = spawn(allocator, server, [Resources,[]]),
register(resource_alloc,Pid).
% The interface function
>allocate() -
request(alloc).
>free(Resource) -
request({free,Resource}).
>request(Request) -
resource_alloc ! {self(), Request},
receive
}{resource_alloc, Reply
Reply
end.
% The server
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>server(Free,Allocated) -
receive
>{From.alloc} -
;)allocate(Free,Allocated,From
>{From,{free,R}} -
)free(Free, Allocated, From, R
end.
>allocate([R| Free], Allocated, From)-
From ! {resource_alloc,{yes,R}},
;)]server(Free, [{R, From}|Allocated
>allocate([],Allocated, From) -
From ! {resource_alloc, no},
server([], Allocated).
>free(Free, Allocated, From, R) -
case lists:member({R, From},Allocated) of
>true -
Form ! {resource_alloc, ok},
;))server ([R|Free],lists:delete({R, From},Allocated
>false -
}From ! {resource_alloc,error
)server(Free, Allocated
end.
תוכנית 4.5
תהליך השרת עורך מעקב אחרי שתי רשימות ,אחת מכילה את המשאבים הפנויים ואחת מכילה
את המשאבים התפוסים בצירוף מזהי התהליכים המתאימים .ע"י מעבר מרשימה אחת לשניה
ניתן לנהל מעקב אחרי כל משאב ואיזה תהליך תפס אותו.
כאשר מגיעה בקשה להקצאת משאב  ,נקראת הפונקציה  .allocate/3פונקציה זו בודקת האם
קיים משאב פנוי .אם כן ,המשאב נשלח לתהליך שביקש אותו בצירוף ההודעה  yesוהוא מוסף
לרשימת המשאבים התפוסים ,אם לא ,אנו שולחים הודעת  noלתהליך שביקש את המשאב.
לפני שמשחררים משאב )ע"י מחיקה מרשימת המשאבים המוקצים והוספה לרשימת המשאבים
הפנויים( ,אנו בודקים האם זהו משאב הנמצא ברשימת המשאבים המוקצים במידה ולא ,נשלחת
הודעת שגיאה.
בקשות השירות הנשלחות לשרת מכילות את מזהה התהליך של הלקוח .דבר זה מאפשר לשלוח
משוב ללקוח ולהודיעו על קבלת הבקשה והטיפול בה .לעיתים נרצה שהבקשה המשוב תכיל גם
את מזהה השרת .דבר זה הרבה יותר בטוח מאשר המתנה להודעה הראשונה שתגיע ממאן דהו ,
כמו כן יתכן שיש בתיבת הדואר של הלקוח הודעות נוספות ולכן דרושה דרך להבדיל בין ההודעות
לפי הגורם השולח אותם.
כתבנו כאן את השרת  ,הגדרנו את הפרוטוקול .החלטנו לממש פרוטוקול סינכרוני כאשר תמיד יש
משוב על כל בקשה .הודעת המשוב מכילה את השם הרשום של השרת ולא את מזהה התהליך
שלו שכן אין אנו מעונינים להסגיר פריט מידע חשוב זה .הגדרנו את פונקציות הממשק שדרכן ניתן
לגשת לשרת.
תפקידן של פונקציות הממשק הוא ליצור הפשטה המסתירה את פרטי המימוש של הפרוטוקול
שנעשה בו שימוש בין השרת והלקוח .המשתמש בשירות כלשהו הניתן על ידי השרת לא אמור
לדעת על פרטי המימוש ועל מבני הנתונים הפנימיים והאלגוריתמים שאנו משתמשים בהם.
הסתרת מידע זאת מאפשרת למממש המערכת יד חופשית בשינוי המבנה הפנימי של המימוש תוך
שמירה על ממשק זהה .עקרונות הסתרת המידע ,הפרדת ממשק ממימוש וגמישות לשינויים שהם
בין העקרונות החשובים בהנדסת תוכנה].[21
יתר על כן ,התהליך המגיב לבקשה מהשרת יכול להיות שהוא לא השרת עצמו ,אלא תהליך נפרד
שאליו הבקשה נשלחת .למעשה ,שרת "יחיד" המספק מספר שירות יכול להשתמש לצורך כך
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בתהליכי עזר המממשים את השירותים הללו .בצורה כזאת נוצרת רשת של תהליכים המתקשרים
בינם ויוצרים באופן כזה שרת .כל הפרטים הללו חייבים להיות מוסתרים מפני המשתמש
באמצעות פונקציות הממשק .קיימות פונקציות ממשק המפורסמות)מיוצאות( לכלל המשתמשים
ורק דרכן ניתן לגשת ולבקש שירותים מהשרת.
מודל שרת לקוח כפי שהוא מתוכנת ב erlang -הוא מודל גמיש ורב עצמה .ב erlang -שלא כמו
במספר שפות עיליות כגון  Adaאין מנגנונים האוכפים עקרונות של הנדסת תוכנה .מממש
המערכת יכול לתקשר ישירות עם השרת ללא פונקציות הממשק .על מתכנני המערכת לאכוף
בעצמם ממשקים כאלו כאשר הם נדרשים].[2
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פרק  - 5תכנות למערכות מבוזרות
במהלך העשורים האחרונים עוצבו ונבנו מערכות מבוזרות מסוגים שונים .מערכות אלו שונות זו
מזו בשיקולי העיצוב ,הגודל ,הביצועים והיישומים שלהם הן נועדו .חלק ממערכות אלו נכתבו
בשפות התכנות הקונבנציונאליות) שהוספו אליהן ספריות חדשות התומכות בביזור( .חלק
מהמערכות נכתבו בשפות תכנות חדשות לגמרי שעוצבו במיוחד לתמיכה במערכות מהסוג הזה.
אחת מהשפות הללו היא שפת  erlangשתוכננה מראש לפעול במערכות מבוזרות.
בפרק זה נסקור בקצרה את כלי התכנות לחישוב מבוזר שמספקת שפת  .erlangאך ראשית נדון
במושג חישוב מבוזר ,נראה מדוע קיים הצורך בחישוב מבוזר וכן נדון במנגנונים שהשפה צריכה
לספק כדי לתמוך בסוג כזה תכנות כזה.

 5.1חישוב מבוזר מהו?
מבחינה לשונית משמעות המושג ביזור היא חלוקת המרחב .לכן דרך טבעית אחת להגדיר חישוב
מבוזר היא חישוב המתבצע תוך כדי חלוקת המרחב] .[15המושג יובן רק אם נדון בפלטפורמה שעל
גביה נבנה מושג זה .איש חומרה יתייחס למחשב סדרתי רגיל כאל מערכת מבוזרת שכן המרכיבים
נפרדים זה מזה ) מעגלים אלקטרונים הנפרדים זה מזה( בעוד שמתכנת יתייחס לאותו מחשב
כמערכת אחת שאינה מבוזרת .לצורך הדיון שלנו אנו מתייחסים למושג מנקודת הראות של אנשי
התוכנה.
אך המושג כפי שהוא עדיין לא ברור כל צרכו ולמעשה ישנה מחלוקת בספרות לגבי ההגדרה
המדויקת .קיימת רק נקודת הסכמה אחת והיא שמערכת מבוזרת היא מערכת מרובת תהליכים,
ובמובן הזה המודל המבוזר הוא  ,למרות תחומי החפיפה שלו עם המודל הקבילי מכיל מאפיינים
ייחודים המאפיינים אותו מהמודל המקבילי הקלאסי .יש כאלה הכוללים תחת ההגדרה של
מערכת מבוזרת רק מערכת מרובת מעבדים המבצעים חישובים על פיסות זיכרון שונות בעת
ובעונה אחת) מודל זה כולל הן מערכות שהן מרובות מעבדים multiprocessors-המעבדים
אוטונומיים ויש להם זיכרון משותף והן מערכות מרובות-מחשבים  multicomputersשהיא
למעשה מערכת מרובת מעבדים ללא זיכרון משותף והתקשורת בין המעבדים מתבצעת באמצעות
שליחת הודעות( .יש הכוללים רק מערכות של מסופים או תחנות עבודה המתקשרות באמצעות
רשת מקומית או אזורית -ז"א כדי שמערכת תחשב מבוזרת עליה להיות מבוזרת מבחינה
גיאוגרפית.
יש הטוענים שכל המודלים האלה כלולים תחת ההגדרה] .[6עם זאת אנו נדרשים להציג הגדרה
כלשהי לצורך המשך הדיון .נצמד להגדרה המופיעה ב]:[6
הגדרה :מערכת מבוזרת היא מערכת המכילה מספר מעבדים אוטונומיים אשר אינם חולקים
זיכרון משותף ראשי ומתקשרים ביניהם באמצעות העברת הודעות דרך רשת תקשורת.
הגדרה זו באה למעט בין היתר מערכת מרובת מעבדים הפועלת על זיכרון משותף כמו באיור
הבא:
P3

P2

P1

Shared memory
כאן העיגולים מייצגים תהליכים המלבן מייצג את הזיכרון הראשי והקווים מיצגים את קווי
התקשורת.
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ההגדרה שלנו כמות שהיא ממוחשת באיור הבא)שכולל גם את ביזור הזיכרון(:

P1

P2
P3
P4

חישוב מבוזר מוגדר לפיכך בהקשר שלנו כחישוב המתבצע על גבי מערכת מבוזרת .ז"א חישוב
המתבצע ע"י מספר מעבדים אוטונומיים שאינם חולקים זיכרון משותף )אלא אם כן המערכת
מספקת הפשטה כזו( ודרך התקשורת היחידה ביניהם היא באמצעות העברת הודעות .מודל זה
הוא יכול לשמש תשתית למודל המבוזר של ) erlangבצרוף מאפיינים נוספים כמו אמינות
והתאוששות משגיאות( שכן כפי שהראינו בפרק הקודם תהליכים ב erlang -הם ישויות מבודדות
לחלוטין הן מבחינה חישובית והן מבחינת הזיכרון.
כאן המקום להדגיש את ההבדל בין מערכת מבוזרת ריבוי התהליכים מתבצע על מחשבים שונים
ולכן המקביליות היא אמיתית לבין המערכת המקבילית שהיא מודל ריבוי תהליכים על מעבד
יחיד .ההבדל הוא מהותי ,ובפרט הוא משליך על סוגיות שונות כמו:
א.
ב.
ג.
ד.

ביצועים -במערכת מבוזרת אנו מצפים לקבל ביצועים טובים הרבה יותר ממערכת בעלת
מעבד יחיד ,במערכת האחרונה אין ערובה לכך שריבוי תהליכים משפר את ביצועי המערכת.
זיכרון משותף -לפי הגדרתנו את המערכת המבוזרת אין כלל זיכרון משותף)ולכן צריכה
להיות דרך כלשהי להעברת הודעות בין התהליכים במערכת( לעומת המערכת המקבילית
הרגילה ששם יתכן זיכרון משותף) ולכן על המערכת לספק כלים לטיפול בזיכרון זה(.
מערכת מבוזרת היא יותר הטרוגנית ממערכת מקבילית רגילה ,ולכן יתכן ויהיה נדרש לכתוב
פרוטוקולים לתקשורת והמרות ייצוג נתונים.
במערכת מבוזרת יתכנו תקלות ברשת להבדיל ממערכת מקבילית רגילה ולכן נדרש טיפול
בסוגייה זו.

 5.2הצורך במערכות מבוזרות
אחרי שהבהרנו מה כוונתנו במינוח מערכת מבוזרת ,נשאלת השאלה מדוע קיים צורך במערכות
מבוזרות? את הסיבות ניתן לחלק באופן גס לארבע קטגוריות] :[6הורדת זמן ההשהיה בין
התחלת חישוב לסיומו ,הגדלת האמינות והזמינות של המערכת ,השימוש בחלקים של המערכת
על מנת לספק פונקציונליות והסיבה אולי המרכזית היא שישנן בעיות שיישומן מחייב שימוש
במערכת שמוטבע בה הצורך בביזור .נדון בסיבות אלו ביתר פירוט.
הגדלת ביצועי המערכת
השגת שיפור במונחים של זמן בביצועים של יישום מסוים היא סיבה נפוצה להרצתו במערכת
מבוזרת .על ידי הרצה של חלקים שונים מתוך הקוד בחלקים שונים של המערכת ניתן לסיים את
החישוב מהר יותר .עם זאת עלינו להיזהר כאן מהכללה גורפת לעיתים התקורה של מנגנון העברת
ההודעות בין התהליכים מפחיתה את הכדאיות המושגת על ידי ביזור היישום ולעיתים אף
מפחיתה אותה)אנו רגילים לחשוב על מהירויות חישוב במונחים של ננו-שניות ופחות מזה בעוד
המונחים של רשתות תקשורת אנו דנים בסדרי גודל של מיקרו-שניות(  .ברמת העיקרון ניתן
למזער תקורה זו על ידי שימוש במודל ריבוי המעבדים שחולקים זיכרון משותף ,אלא שכאן טבוע
חיסרון נוסף של מערכת זו שהיא מראש מתוכננת למספר סופי קטן יחסית שלמעבדים ולא
מתאימה לרשת דינאמית בעלת אלפי מעבדים ,כמו לדוגמא ברשת טלקומוניקציה)אגב ,זו סיבה
נוספת מדוע מודל זה לא מתאים למרחב הבעיות שאיתן התמודדה שפת  .(erlangזה מסביר את
המוטיבציה ביישום תוכניות מקביליות במערכות מבוזרות] .[6דוגמא לשיפור המושג באמצעות
ביזור המערכת היא מהדר הדואג לכך שכל פונקציה במודול תעבור קומפילציה במרכז חישוב
אחר .כאשר תפקידו של המהדר לארגן את הפעילות בין המרכזים השונים].[2
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הגדלת האמינות של המערכת
כדי להגדיל את אמינות המערכת נוכל לארגן אותה כך שתפעל המספר מרכזי חישוב המשתפים
פעולה ביניהם .באופן כזה ,אם חלה תקלה במרכז אחד לא תיפול המערכת כולה .תכונה זו חשובה
מאוד ביישומים רבים כמו לדוגמא מנגנון המפקח על פעולתו של כור אטומי אם נפעיל מערכת
כזאת על פני פלטפורמה המכילה מעבד אחד .תקלה כלשהי )כמו שגיאת חילוק ב (0 -יכולה לגרום
לקריסת המערכת כולה .במובן הזה מערכות מבוזרות הן אמינות יותר  .מאחר והמעבדים פועלים
באופן אוטונומי ,תקלה או שגיאה במעבד אחד לא תשפיע על הפונקציונאליות של המעבדים
האחרים .תכונה זו ידועה בשם כשל חלקי  [6] partial failureז"א בהתרחש כשל לא תיפול
המערכת כולה .אמינות המערכת מושגת אפוא על ידי ביזור המערכת וחלוקתה.
חלוקה פונקציונאלית של המערכת
ישנן מערכות בהן הדרך המוצלחת לממשן היא על ידי חלוקת המערכות לפונקציות וביזורן .באופן
כזה לכל פונקציה יש מעבד/ים המיועדים רק לה .בכך מושגים גם יעילות גבוהה וגם אמינות.
התקשורת בין המרכיבים מתבצעת באמצעות רשת תקשורת].[6
גישה למשאבים ייחודיים
ישנן מערכות בהן מרכיבי חומרה או תוכנה הן ייחודיים לחלק מסוים של המערכת והגישה
למרכיבים אלו חייבת להיות דרך רשת תקשורת .דוגמא לכך היא בסיס מידע הנמצא באינטרנט.
הגישה היחידה אליו יכולה להיות רק באמצעות מערכת מבוזרת.
מערכות בהן הביזור מוטבע
ישנן מערכות בהן הביזור הוא מוטבע .לדוגמא ,שליחת דוא"ל בין תחנות שונות .ניתן להתייחס
לאוסף התחנות כמערכת מבוזרת כך שהיישום)שליחת דוא"ל( חייב לרוץ על פני חומרה
מבוזרת].[6
יכולת הרחבת המערכת
ישנן מערכות בהן נדרשת יכולת להוסיף באופן דינאמי מרכזי חישוב כדי למשל להגדיל את תפוקת
המערכת במידה וביצועיה נמוכים .תכונה זו מכונה .extensibility

 5.3שפות לתכנות מבוזר
כפי שהדגשנו כבר ביזור הוא מודל חישובי בו המקביליות היא אמיתית ולא מדומה ובמובן הזה
הוא מהווה מקרה פרטי של מודל המקבילי) אם נכליל מודל זה למערכות מבוזרות(  .לפיכך כל
הטיעונים שהעלינו בפרק  4לגבי הצורך בפיתוח שפות מקביליות תקיפים גם כאן .אולם במקרה
המבוזר יש סיבה נוספת לרצון להתנתקות מהתמיכה שמספקת מערכת ההפעלה במקביליות)אם
ניתנת תמיכה כזו( .נניח שברצוננו לשלוח דרך רשת תקשורת הודעה המורכבת ממספר רב של
בתים במקרה כזה ההודעה מבחינה טכנית לא תישלח בבת אחת אלא תחולק למנות קטנות.
מאחר ומערכת ההפעלה לא מודעת לאופן הייצוג של מבני הנתונים המסוימים היא אינה מסוגלת
לאגד את ההודעה למנה אחת ,ובמקרה כזה על המתכנת לכתוב קוד מפורש לטיפול במקרה זה.
שפה שתוכננה מראש לפעול במערכת מבוזרת תוכל לדאוג לטיפול במקרה זה ללא התערבות
מפורשת של המתכנת .שפות אלו גם נותנות יתרונות נוספים כמו קריאות וניידות הקוד ובעיקר
ניתן להשיג באמצעות שפה כזו רמה גבוהה יותר של הפשטה.
שפה יכולה להיחשב מתאימה לתכנות מבוזר אם מתקיימים התנאים הבאים]:[6
 . 1השפה מתאימה לכתיבת יישומים מבוזרים.
 .2השפה יכולה להיות ממומשת בצורה יעילה על חומרה נתונה.
באופן כללי קיימות שלוש סוגיות עיקריות שעל כל מעצב שפה שאמורה לתמוך בביזור לתת את
דעתו עליהן :הרצה מקבילית ,תקשורת וסינכרוניזציה בין החלקים המקביליים של המערכת.
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בפרק הקודם סקרנו את הכלים שעל כל שפה מקבילית לספק וכן קיימנו דיון במנגנוני
הסינכרוניזציה ,ניהול התהליכים ותזמונן וסוגיות שיתוף הזיכרון .קיימת חפיפה רבה בין המודל
המקבילי למודל המבוזר בנושאים אלו .עם זאת קיימים מספר מאפיינים ייחודים למודל המבוזר
מבחינת ההפשטה ומבחינת התמיכה שהשפה צריכה לספק .בתת סעיף זה נדון בקצרה במספר
מאפיינים ייחודים אלו ,דיון זה אינו אמור להיות מקיף הקורא המעונין מוזמן לעיין ב.[15][6]-
הרצה מקבילית
ישנן שפות בהן ההבדל בין מקביליות מדומה )פסאודו-מקביליות( למקביליות אמיתית)במערכת
מבוזרת( בא לידי ביטוי מפורש  .בשפות כאלו המתכנת יכול באופן מפורש לדאוג לחלוקת ביצוע
הקוד על ידי חלקים שונים של המערכת .אמנם הדבר גורם ליותר סיבוך בעבודתו של המתכנת אך
מקנה גמישות רבה .לדוגמא ,באפן כזה ניתן לתמוך בזיכרון משותף שיחלקו אותו רק תהליכים
המורצים על אותו מעבד ולא לאפשר זיכרון משותף בין תהליכים המורצים במעבדים
שונים)דוגמא לפה כזו היא שפת  Erlang .[6]( SRשייכת למחלקה בה ההבדל בין מקביליות
מדומה לאמיתית בא לידי ביטוי מפורש כפי שנראה בסעיף הבא המתכנת יכול לאכוף את ביצועם
של תהליכים מסוימים בחלקים אחרים של המערכת .ככלל בשפות מהסוג הזה דרוש מנגנון
המסופק לרוב על ידי מערכת זמן הריצה של השפה לטיפול במיפוי חלקי הקוד למרכזי החישוב
השונים.
ב Ada-אין כלי ביטוי שפתי המעניק אפשרות למפות משימות למעבדים באופן מפורש].[6
ביזור ב Ada95-לא נעשה ע"י משימות אלא ע"י מה שמתואר ב Annex E -ל.[1] LRM -
בקצרה] ,[1מודל הביזור ב Ada95מבוסס על רעיון ה , partition-ה partition -היא יחידת ביזור
המאגדת בתוכה אוסף של יחידות ספריה שמורצות בסביבת מטרה מבוזרת .בדרך כלל כל
 partitionשייך לסביבת ריצה ייחודית .קיימים שני סוגי  : partitionאקטיבי ופסיבי .יחידות
הספרייה הכלולות ב partition -האקטיבי מצויות ומורצות באותו צומת חישוב .לעומת זאת,
יחידות הספרייה ב partition -הפסיבי נמצאות בצומת אחסון שנגישה לכל צמתי החישוב של
 partitionאקטיביים המתייחסים אליהם .ה partition -הפסיבי הוא למעשה הפשטה של מרחב
כתובות המשותף לכמה צמתי חישוב.
שיתוף הפעולה בין ה partitions-השונים מושג באמצעות יחידות ספרייה שבאמצעותן ניתן לגשת
למידע ולהפעיל שגרות ב partitionאחר .המימוש של התקשורת מתבצע באמצעות ה) PCS -לרוב
על ידי מנגנון העברת הודעות(  .פרטים מפורטים ניתן למצוא ב.[1]-
אינטראקציה בין תהליכים
תהליכים בין אם הם שייכים לאותו מרכז חישוב ובן אם הם מבוזרים צריכים לתקשר בינם כאן
יש לנו שתי סוגיות נפרדות :סוגיית שיתוף המידע וסוגיית הסינכרוניזציה .במודל המבוזר אין
משתנים משותפים ממילא ולכן דרושה דרך להעברת מידע בין תהליכים הנמצאים במערכת
מבוזרת .ב erlang -העברת המידע מתבצעת באמצאות שליחת הודעות באמצעות הפעולות
הפרימיטיביות של השפה .המנגנון כפי שכבר הובהר בפרק הקודם הוא מנגנון של תיבת דואר
המנוהלת בשיטת  .FIFOכמו כן המנגנון הוא א-סינכרוני ב erlang-כדי למנוע את חסימתו של
התהליך השולח)עיין פרק קודם(.
בAda -לעומת זאת משימות הנמצאות במערכת מבוזרת שאין בה זיכרון פיסי משותף מחזיקות
עותקים מקומיים של המשתנים המשותפים העדכון של משתנים אלו מתבצע רק שהמשימות
מסתנכרנות באמצעות המפגש בינם .הסנכרון בין התהליכים מתבצע ע"י המפגש)ראה הסבר בפרק
הקודם(].[6
סוגייה מעניינת נוספת שלא נרחיב עליה את הדיבור היא מבני נתונים מבוזרים .ישנן שפות כמו
 Lindaשבהן ניתן לממש באפן לוגי זיכרון משותף מבוזר באמצעות  tuple spaceשהוא מבחינה
קונספטואלית זיכרון משותף)אע"פ שמימושו לא חייב להיות במקום פיסי אחד(] .[20שיקולי
התיכון של  erlangשנידונו בפרק הקודם הכתיבו מודל בו התהליכים מבודדים זה מזה ולכן
אסור שיהיו מבני נתונים משותפים ואפילו אם המשתנים משותפים רק לוגית.
כשל חלקי
סוגיה חשובה נוספת בעיצוב שפות תכנות התומכות בביזור היא סוגיית הכשל החלקי .זהו למעשה
אחד היתרונות הגדולים של מערכת מבוזרת)ראה סעיף קודם( .תכונה זו מאפשרת אמינות גבוהה
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יותר של המערכת .אם מעבד מסוים במערכת קרס ברמת העיקרון החישוב יכול להמשך כרגיל
תחת ההנחה שהמידע החיוני מגובה באופן כלשהו .בכל מקרה אין קריסה מוחלטת של המערכת.
הסוגיה שיש לדון עליה אפוא היא כיצד לטפל במקרה כזה? גישה אחת תהא פשוט להתעלם
מהבעיה ולהמשיך את החישוב ביתר המעבדים .אולם פתרון כזה אינו רצוי שכן בזמן כלשהו נרצה
לתקשר עם המעבד שקרס ואז או עלול להתרחש המצב הבלתי רצוי שהתהליך שניסה לתקשר אם
המעבד ייחסם לנצח או יסתיים מאחר והוא גילה כשל תקשורת והוא לא יכול להמשיך את
עבודתו .פתרון נוסף הוא לתת למתכנת "לשבור " את הראש ,ז"א על המתכנת לדאוג לטיפול
בתקלה זו .ב erlang -לא רצו שתהליך ייחסם כתוצאה מביצוע קריאה לתהליך מרוחק ולכן
עוצבה המערכת בצורה של שליחת הודעות א-סינכרונית עם זאת דרוש היה מנגנון שדרכו ניתן
יהיה לגלות כשלי תקשורת .ניתן לגלות שגיאה כזו ע"י הפעלת הפונקציה הפנימית
 monitor_node/2וקבלת הודעה לתהליך השולח ברגע שמתרחשת תקלה ואז לטפל בה לפי
העניין.
ב Ada-קיים מנגנון החריגות] [21המתמודד עם שגיאות תוכנה ,ובאמצעותו ניתן לטפל גם
בכשלים בתקשורת .ב Annex E -ל LRM -של  [1]Ada95מוסבר כיצד מתנהל מנגנון החריגות
במערכת המבוזרת .בקצרה] ,[1אם התבצעה קריאה סינכרונית לפרוצדורה מרוחקת )בpartition-
אקטיבי אחר( והתעורר מצב חריגה ,החריגה מתפשטת ל partition-הקורא .בצורה כזו יכולה תת
התוכנית שביצעה את הקריאה לספק  handlerלטיפול בחריגה.
אם התבצעה קריאה א-סינכרונית לפרוצדורה מרוחקת .ובפרוצדורה זו התעוררה חריגה ולא
טופלה שם .החריגה לא מתפשטת למי שקרא לפרוצדורה זו אלא הולכת לאיבוד) דבר זה הוא
בעייתי לעיתים ,מפני שחוסר טיפול כזה בבעיה עלול לגרום לעיתים להשלכות הרסניות במערכת(.
אם שתי הפרוצדורות באותו  partitionחזרנו לסמנטיקה הסינכרונית הרגילה.
אם  partitionהפך ללא זמין)לדוגמא כתוצאה מקריסה( מועלת חריגת Communication_Error
על ידי ה PCS-לכל ה partitions -האקטיביים שביצעו קריאות לאותו  ) partitionזה מתרחש בין
בקריאה סינכרונית ובין בקריאה א-סינכרונית  ,אלא שכאן החריגה מתפשטת לא יאוחר מרגע
חזרת הבקרה לקורא .כל כשל לאחר הנקודה הזאת לא גלוי לקורא( .באופן כזה הם יכולים
להמשיך בעבודתם ,לאחר טיפול בחריגה.
עיצוב כזה עלול להוביל למצבים של קריסת  , partitionsלדוגמא אם בוצעה קריאה מ partition
אקטיבי אחד ל partition -אקטיבי שני וה partition -השני נהרס והחריגה מחלחלת לpartition-
הקורא ,אם ב  partitionזה אין טיפול בחריגה ,זה עלול להביא לקריסתו ולעיתים קרובות
להתפשטות השגיאה ל partitions -אחרים.
לדעתי ,צורת הטיפול ב  erlangבכשל תקשורת באמצעות  monitor_node/2למרות היותו טיפול
פשוט יחסית)שכן למשל לא ניתן להבחין אם הכשל הוא של רשת התקשורת או של מרכז
החישוב( .הוא סוג טיפול עדיף בתחום היישומים ש erlang -מטפלת בהם .ביישומים אלו דרוש
בידוד מוחלט בין התהליכים .ולכן ,אע"פ שתהליך יכול לדעת מה אירע עם תהליך מרוחק .עדיין
מדובר בידיעה ולא בהתפשטותה של השגיאה .התפשטות כזו עלולה לגרום להתפשטות השגיאה
במרכיבים נוספים של המערכת ולקריסת מרכזי חישוב נוספים ואולי אף לקריסת המערכת כולה,
אם השגיאה לא מטופלת או לא מטופלת כראוי.

 5.4תכנות מבוזר בerlang -
בסעיף זה נדון המכניזם שמספקת השפה לטיפול בתכנות מבוזר .הרעיון המרכזי של מערכת
מבוזרת ב erlang-הוא רעיון הצומת) . [4] (nodeצומת היא מרכז חישובי נפרד היכול לקחת חלק
במערכת מבוזרת.
הפונקציות הפנימיות הבאות משמשות לתכנות מבוזר:
) -spawn(Node,Mod,Func,Argsיצירת תהליך בצומת מרוחקת ,מוחזר מזהה התהליך .
) -spawn_link(Node,Mod,Func,Argsיצירת תהליך בצומת מרוחקת עם קישור לצומת ,מוחזר
מזהה התהליך.
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) -Monitor_node(Node,Flagאם  Flagערכו  ,trueהפונקציה הופכת את התהליך המחשב
פונקציה זו למפקח על הצומת  .Nodeאם הצומת קרסה או שאינה קיימת .מועברת הודעת
} {nodedown,Nodeלתהליך המחשב את הפונקציה .אם  Flagערכו  falseאז מופסק הפיקוח על
הצומת  .Nodeלמרבה הצער ,לא ניתן להבחין בין תקלה ברשת התקשורת לבין תקלה בצומת.
לדוגמא ,הקוד הבא יושהה עד שהצומת  Nodeייפול:
………………..
monitor_node(Node,true),
receive
>{nodedown,Node}-
……………………..
end,
………………….
אם אין תקשורת ,וקראנו ל ,monitor_node/2-המערכת תנסה ליצור תקשורת ולשלוח הודעת
 nodedownאם התקשורת נכשלה .אם בוצעו שתי קריאות עוקבות לפונקציה monitor_node
יוחזרו שתי הודעות .nodedown
)( -nodeמחזיר את שמו של הצומת הנוכחי.
)( -nodesמחזיר רשימה של צמתים ידועים לא כולל הצומת הנוכחי.
) – node(Itemמחזיר את שמו של הצומת שהוא המקור של ) Itemז"א המקום שבו  Itemנוצר(
כאשר  Itemיכול להיות מזהי תהליך קישור או  .portלדוגמא ,אם  Itemהוא מזהי תהליך ,Pid,
אז ) node(Pidמחזיר את שמו של הצומת שבו נוצר .Pid
) -disconnect_node(Nodenameמפסיק את הקשר של הצומת שלנו מהצומת .Nodename
מושג הצומת) (nodeהוא מושג מרכזי במערכת מבוזרת בשפת  .erlangהמושג צומת משמעו
מערכת  erlangבהרצה שיכולה לקחת חלק במערכת מבוזרת .מערכת  erlangעצמאית הופכת
לחלק מתוך מערכת מבוזרת על ידי הפעלת תהליך הקרוי  .net kernelתהליך זה מחשב את
הפונקציה הפנימית  ,alive/2לאחר הרצת פונקציה זו המערכת מתחילה לתפקד כחלק מהמערכת
המבוזרת וניתן לה שם ייחודי המוחזר על ידי הפונקציה )( .nodeמובטח שהשם הזה יהיה ייחודי
מבחינה גלובאלית .הפורמט של השם הזה יכול להשתנות ממימוש למימוש אך תמיד הוא אטום
בעל שני חלקים המופרד על ידי התו '@'.
בשתי הפונקציות  spawn/4ו spawn_link/4 -מוחזר מזהי תהליך שהשימוש בו נעשה באופן
הרגיל כמו במערכת המקבילית .אם הצומת אינה קיימת המזהה שמוחזר כמובן אין בו שימוש,
שכן לא קיים תהליך כזה בפועל .במקרה של  spawn_link/4נוצר סיגנל ’ ‘EXITשנשלח לתהליך
הקורא.
ניתן לבצע כמעט את כל הפעולות על מזהי תהליך מרוחק כמו על תהליך שנמצא באותה מכונה.
ניתן לשלוח הודעות ולבצע קישורים בין תהליכים מקומיים לתהליכים מרוחקים .מבחינה
תחבירית וסמנטית שליחת הודעות לתהליכים מרוחקים זהה לשליחת הודעות לתהליכים
מקומיים .משמעות הדבר היא לדוגמא ,ששליחת הודעות לתהליכים מרוחקים נשלחות על ידי
שכבת הרשת באותו סדר בו הן נשלחו על ידי התהליכים .מערכת זמן הריצה אחראית לכך .הבעיה
היחידה שעלולה להתרחש קשורה למנגנון ה link -שכאן האחריות עוברת לידיו של המתכנת או
במקרה של ניסיון לסינכרוניזציה מפורשת.
כינויי תהליכים
הפונקציה הפנימית  register/2מיועדת למתן שם לתהליך בצומת המקומית .צורת שליחת הודעות
לתהליך בצומת מרוחקת היא:
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{Name, Node} ! Mess
אם ישנו תהליך  Nameבצומת  ,Nodeאזי ההודעה  Messתישלח אליו .אם הצומת או התהליך
אינם קיימים ,אז ההודעה תלך לאיבוד.
תקשורת
כאשר מערכת  erlangמאותחלת ,המערכת אינה מודעת לקיומם של צמתים אחרים .לכן
הפונקציה )( nodesתחזיר רשימה ריקה ][ .יצירת תקשורת עם צמתים אחרים אינה נוצרת באופן
מפורש על ידי המתכנת .תקשורת עם צומת מרוחקת  , Nמותקנת על ידי מערכת זמן הריצה
כאשר אנו מנסים לגשת פעם ראשונה ל .N-לדוגמא:
1 > nodes().
][
2> Pid = spawn(‘ilove@erlang’,M,F,A).
><0.25.0
3> nodes().
]’[‘ilove@erlang
4> node(Pid).
’‘iloveerlang
כדי ליצור תקשורת עם צומת מרוחקת עלינו לדעת רק את שם הצומת בתוך ביטוי המכיל את שם
הצומת .הדרך היחידה לגלות טעויות ברשת היא על ידי הפונקציות  .monitor_node/2כדי לנתק
קשר מצומת עלינו להשתמש בפונקציה .disconnect_node/1

 5.5דוגמא לתכנות מבוזר בerlang -
להלן נביא דוגמא לתכנות מבוזר ב ,erlang -דוגמא זו לקוחה מ ,[2]-ומדגימה את התכנות המבוזר
ב .erlang -בדוגמא יש שימוש בפונקציה  , monitor_node/2וכן שליחת הודעות לתהליך מרוחק.
דוגמא זו מממשת שרת – בנקאי המטפל בבקשות מלקחות מרוחקים .כמו לדוגמא ,מכונת
כספומט כדי להפקיד או למשוך כספים .להלן הקוד עבור השרת:
-module(bank_server).
-export([start/0,server/1]).
>start() -
register(bank_server,spawn(bank_server,server,[[]])).
>server(Data) -
receive
>{From,{deposit,Who,Amount}} -
From ! {banker_server,ok},
;))server(deposit(Who,Amount,Data
>{From,{ask,Who}} -
From ! {bank_server, lookup(Who,Data)},
;)server(Data
>{From,{withdrow,Who,Amount}} -
case lookup(Who,Data) of
>undefined -
From ! {banker_server ,no},
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server(Data);
Balance when Balance > Amount ->
From ! {banker_server,ok},
server(deposit(Who,-Amount,Data));
->

From ! {bank_server,no},
server(Data)
end

end.
lookup(Who,[{who,Value|_]) -> Value;
lookup(Who,[_|T]) -> lookup(Who,T);
lookup(_,_) -> undefined.
deposit(Who,X,[{Who,Balance}|T]) ->
[{Who,Balance + X}|T];
deposit(Who,X,[H|T]) ->
[H|deposit(Who,X,T)];
deposit(Who,X,[]) ->
[{Who,X}].
5.1 תוכנית
 במכונות הכספומט או בסניפים מורץ. מורץ במשרד הראשי של הבנק5.1 הקוד המובא בתוכנית
. שמתקשרת עם המשרד הראשי ע"י שליחת בקשות5.2 הקוד של תוכנית
-module(bank_client).
-export([ask/1,deposit/2,withdraw/2]).
head_office() -> ‘bank@super.eua.ericsson.se’.
ask(Who)
-> call_bank({ask,Who}).
deposit(Who,Amount) -> call_bank({deposit,Who,Amount}).
withdraw(Who,Amount) -> call_bank({withdraw, Who, Amount}).
call_bank(Msg) ->
Headoffice = head_office(),
monitor_node(Headoffice,true),
{bank_server, Headoffice} ! {self(), Msg},
receive
{bank_server,Reply} ->
monitor_node(Headoffice,false),
Reply;
{nodedown,Headoffice} -> %server failure
no
end.
5.2 תוכנית
:תוכנית הלקוח מגדירה שלוש פונקציות שדרכן ניתן לגשת לשירותים שמספק השרת
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 -ask(Who) .1מחזירה את היתרה של הלקוח .Who
 -deposit(Who, Amount) .2מפקיד את הסכום  Amountבחשבונו של .Who
 -withdraw(Who,Amount) .3מנסה למשוך את הסכום Amountמחשבונו של  Whoכפוף
לקיום יתרה מתאימה.
הפונקציה  call_bank/1מממשת את הקריאה לתהליך המרוחק .אם המשרד הראשי לא מתפקד,
הדבר יתגלה באמצעות  ,nodedown , signalשיישלח לפונקציה) ה signal -נשלח בעקבות
הקריאה לפונקציה  monitor_node/2שבאמצעותה ניתן לפקח על התהליך המרוחק( והאטום no
מוחזר.
שמו של תהליך השרת )המשרד הראשי( גלוי בקוד ,אם כי ניתן להסתיר את שמו) פרטים עיין ב-
].([2
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פרק  – 6שונות
ל erlang -מאפיינים רבים ומגוונים שלא טיפלנו בהם בחיבור זה .עם זאת נציג ,בקיצור נמרץ,
בפרק זה מספר תכונות יפות של השפה.

 6.1טיפול בשגיאות
כל מתכנת יודע ששגיאות בייחוד שגיאות תוכנה הן עובדות חיים שיש להתמודד איתן ולמצוא
להן טיפול הולם במידה והן מתרחשות .טעויות תחביריות ומספר טעויות סמנטיות ניתנות לגילוי
ע"י המהדר .אולם טעויות לוגיות הנובעות מכתיבה מעורפלת או שגויה של התוכנית לא מתגלות
ע"י המהדר ולכן יש צורך במנגנון לטיפול בשגיאות.
פונקציות ב erlang -הן ישויות המורצות בתוך תהליכים .פונקציה יכולה להיכשל מסיבות רבות ,
לדוגמא:
 .1פעולת התאמת התבניות נכשלת.
 .2ארגומנט שגוי הניתן לפונקציה ) כמו לדוגמא העברת אטום שאינו מספר לפונקציה המחשבת
עצרת(.
 .3חישוב אריתמטי כאשר אחד הביטויים אינו מספר.
 Erlangאינה יכולה כמובן לטפל בשגיאות מהסוג הזה ,אך היא מספקת מנגנונים לגילוי וטיפול
בשגיאות באמצעות מנגנונים אלו מתכנתים יכולים לכתוב תוכניות חסינות שיש בהם מרכיב של
התאוששות משגיאות.
ברגע שמתגלית שגיאה מערכת זמן הריצה של  erlangמייצרת סיגנל של חריגה).(exception
ברמת העיקרון קיימים שישה סוגים של חריגות שהמערכת מייצרת]:[4
.1
.2
.3
.4
.5

.6

שגיאות ערך כמו לדוגמא חלוקה ב.0 -
שגיאות טיפוס כמו לדוגמא ע"י מתן ארגומנט שגוי לפונקציה.
שגיאת התאמת תבניות – אם אף אחת מהתבניות בפונקציה אינה מתאימה לארגומנט
שביחס אליו מתבצעת ההתאמה.
בסיום מפורש של תהליכים )ע"י הפונקציה ) ( exit(Whyמיוצרת החריגה .Why
חריגת מערכת נוצרת כאשר המערכת מחליטה לסיים את פעולתו של תהליך מסוים כתוצאה
מגלישת זיכרון או שגיאת מערכת אחרת .המתכנת לא יכול לשלוט על סוג כזה של חריגה מפני
שהטיפול עובר ישירות למערכת זמן הריצה של  erlangוהתהליך שבו התרחשה השגיאה
מסתיים.
התפשטות שגיאה -במידה ותהליך קיבל סיגנל  exitוהחליט לסיים את פעולתו ולהפיץ את
הסיגנל הזה לכל התהליכים שמקושרים אליו באמצעות .link

ב erlang -קיימים המנגנונים הבאים לטיפול בחריגות]:[2
• פיקוח על חיוב ערך.
• פיקוח על התנהגותו של תהליך.
• הפסקת חישוב של פונקציה לא מוגדרת.
 6.1.1הפעולות הפרימיטיבית  catchוthrow -
התוצאה המיידית מהתרחשותה של שגיאה היא סיום התהליך בו קרתה השגיאה תוך מתן
הודעת שגיאה ב . shell -התנהגות זו שהיא ברירת המחדל ניתנת לשינוי ע"י הפעולה
הפרימיטיבית  ,catchבאופן הבא:
catch Expression
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אם לא חלה שגיאה ביטוי זה מחזיר את ערכו של  .Expressionאם חלה שגיאה במהלך חישוב
ערכו של  ,Expressionפעולת ה catch -מחזירה  tupleמהצורה } {‘EXIT’,Reasonכאשר
 Reasonהוא אטום הנותן לנו אינדיקציה על מהות השגיאה.
כאשר הסתיים חישובה של פונקציה מסוימת ,הבקרה חוזרת לפונקציה הקוראת .הפעולה
הפרימיטיבית  throw/1מספקת דרך להתחמק מכך כאשר אנו מעונינים בכך)שהרי אחרי פעולת
 throwהבקרה עוברת ל catch-הקרוב ביותר .אם מתבצע חישוב של  catch Expressionובאמצע
החישוב של  Expressionאנו מחשבים  , throw/1אז מתבצעת חזרה ישירה ל .catch-ניתן לקנן
פעולות  catchובמקרה כזה שגיאה תחזיר את הבקרה לפעולת ה catch -הקרובה ביותר .חישוב
 throw/1ללא פסוקית  catchגורמת לשגיאת זמן ריצה.
הדוגמא הבאה ] [2ממחישה את ההתנהגות של  catchו  .throwנגדיר פונקציה .foo/1
>foo(1) -
;hello
>foo(2) -
;)}throw({myerror,abc
>foo(3) -
;)tuple_to_list(a
>foo(4) -
exit({myExit,222}).
נניח שתהליך שמזהה התהליך המחשב פונקציה זו הוא  Pidכאשר לא מעורבת כאן פעולת . catch
) – foo(1תוצאתה היא .hello
) -foo(2גורמת ל throw({myerror,abc})-להיות מחושבת .מאחר ואין פעולת  catchתהליך
המחשב את  fooיסתיים עם שגיאה.
) -foo(3כאן מחשבים את ) .tuple_to_list(aמאחר ו a -אינו  tupleהתהליך שמחשב פונקציה זו
מסתיים עם שגיאה.
) -foo(4כאן מחשבים את הפונקציה הפנימית  .exit/1מאחר ואין פעולת  catchגם במקרה זה
התהליך המחשב את הפונקציה ) foo(4יסתיים.
) – foo(5התהליך המחשב את ) foo(5יסתיים עם שגיאה מאחר ואף ראש פסוקית ב foo -אינו
מתאים)שגיאה הנוצרת מהתאמת תבניות( עתה נניח כי אנו קוראים ל foo/1-כאשר נמצאת
פסוקית .catch
>demo(X) -
case catch foo(X) of
>{myerror,Args} -
;}{user_error, args
>{ ‘EXIT’, What} -
;}{caught_error,What
>Other -
Other
end.

קריאה ל demo(1)-תניב את  .helloמאחר ואין שגיאה ולא חישבנו את  .throwפסוקית catch
תחזיר את תוצאת החישוב ).foo(1
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קריאה ל demo(2) -מחושבת ל .{user_error,abc}-הקריאה ל throw({myerror,abc}) -גרמה
לחזרת הבקרה ל catch -הקרוב ביותר ולהחזרת הערך } {my_error,abcופסוקית הcase -
מחזירה }.{user_error,abc
בקריאה ל demo(3) -הפונקציה ) foo(3נכשלת וה catch -מחושב ל .{‘EXIT’,badarg}-ולפיכך
תוצאת הפונקציה  demoהיא }.{caught_error,badarg
קריאה ל demo(4) -תחושב ל.{caught_error,{myexit,222}}-
קריאה ל demo(5) -תחושב ל.{caught_error,function clause}-
ב Ada95 -איתור וההתאוששות משגיאות מתנהל באמצעות מנגנון החריגות)עיין בפירוט ב.([1]-
ברגע שמתעוררת חריגה )בין חריגת מערכת ובין חריגה המוגדרת על ידי המתכנת( מופסק העיבוד
השוטף של התוכנית ומועברת הבקרה לקטע קוד מיוחד המטפל בחריגות .אם קטע זה לא קיים
החריגה מתפשטת לתת התוכנית או המשימה שביצעה את הקריאה לאותו קטע קוד שבו
התעוררה החריגה)לפרטים מלאים עיין ב .([21][1]-אם אין קטע קוד לטיפול בחריגה לאורך כל
מחסנית הקריאות הדינאמית התוכנית מסתיימת .בניגוד ל erlang -שבה ה) handler -במקרה
זה ה (catch-מוצמד לביטוי אותו אנו מחשבים ,ב Ada-ה handler -מופיע בסוף בלוק ,בסוף גוף
של תת תוכנית ובסוף גוף של משימה או מארז.
ניתן למצוא אנלוגיה מסוימת להבדל בין טיפול בחריגות ב erlang -ל, Ada -להבדל בין busy
 waitingלפעולה חוסמת.
 6.1.2קישור תהליכים
כאשר תהליך מסתיים נרצה לעיתים להודיע לתהליכים אחרים שהוא קשור עימם להיות מודעים
להפסקת פעולתו .הדרך לכך היא ע"י מנגנון הקישור) .(linkמנגנון זה מאפשר לתהליכים לפקח על
התנהגות תהליכים אחרים .במהלך זמן ריצה תהליך יכול ליצור קישור לתהליך אחר .אם תהליך
מסתיים)באופן נורמלי או באופן לא נורמלי( ,נשלח הסיגנל ’ ‘EXITלכל התהליכים שברגע זה
מקושרים אליו)תהליכים שביצעו את הליך הקישור( .הסיגנל הוא בפורמט הבא]:[2
{‘EXIT’,Exiting_Process_Id,Reason}.
ה Exiting_Process_Id -הוא מזהה התהליך שהסתיים ו Reason -יכול להיות כל ביטוי חוקי
של .erlang
הקישור סימטרי ,ז"א אם תהליך  Aביצע  linkלתהליך  Bועתה הוא מקושר ל ,B-אז גם B
מקושר ל.[4]A-
בעת קבלת הסיגנל אם  Reasonשונה מהאטום  normalפעולת ברירת המחדל שמתבצעת היא
סיומו של התהליך שקיבל את ההודעה ושליחת הסיגנל  EXITלכל התהליך המקושרים אליו .אם
 Reasonהוא האטום  normalפעולת ברירת המחדל היא התעלמות מהסיגנל .ניתן לשנות את
פעולות ברירת המחדל באמצעות הפונקציה הפנימית  .process_flag/2כאשר
) process_flag(trap_exit,trueמשנה את ערכי ברירת המחדל ועתה התהליך מתפקד כתהליך
מערכת ואז הסיגנלים מתורגמים להודעה המועברת לתיבת הדואר של התהליך ויכולה להיות
מטופלת על ידו] .[4חזרה לפעולות ברירת המחדל מתבצעת על ידי הקריאה:
).process_flag(trap_exit,false
ביצוע הקישור מתבצע ע"י הפונקציה הפנימית ) ,link(Pidכאשר  Pidהוא מזהה התהליך אליו
מתבצע הקישור .אם הקישור כבר קיים לקריאה אין שום השפעה.
ניתוק הקשר מתבצע ע"י הפונקציה הפנימית ).unlink(Pid
הפונקציות הפנימיות  spawn_link/3ו spawn_link/4 -יוצרות הן את התהליך וגם מבצעות
קישור אליו ) במקרה הראשון מדובר על פונקציה במערכת מקבילית ובמקרה השני על פונקציה
במערכת מבוזרת( .כדי להבהיר נקודה זו די להתבונן בקוד של :spawn_link
>spawn_link(Module,Function,ArgumentList) -
link(Id= spawn(Module,Function,ArgumentList)),
Id.
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 6.2החלפת קוד דינאמית
אחת התכונות המעניינות של  erlangהיא התמיכה שהיא מספקת בהחלפת קוד דינאמית.
בשפות הסדרתיות הרגילות ישנו רק תהליך אחד ,לכן אם ברצוננו לשנות את הקוד עלינו בדרך
כלל לעצור את המערכת ולשנות את הקוד ולאחר מכן לאתחל מחדש את המערכת.
במערכות זמן אמת לעומת זאת אנו לרוב לא מעונינים או לא מסוגלים להפסיק את פעולתה של
המערכת .לכן במערכות כאלו יש לדאוג להחלפת קוד דינאמית ז"א ללא הפסקת פעולתה של
המערכת Erlang .מאפשרת קיום שתי גרסאות של אותו קוד עבור כל מודול .אם קוד עבור מודול
מסוים עודכן אז כל התהליכים החדשים שייווצרו מכאן ואילך בקוד הזה ישתמשו בגרסא
האחרונה .אם הקוד משתנה באופן סדרתי ,ישנה אפשרות שהתהליכים שמריצים את הקוד יוכלו
לבחור בין הגרסאות .הבחירה נקבעת לפי צורת הקריאה לקוד .אם הקוד נקרא באופן מלא ז"א
בצרוף שם המודול ושם הפונקציה אז השימוש יהא בגרסא האחרונה .,אחרת ,הגרסא הנוכחית
היא שתקרא] .[4החלפת הקוד מתבצעת ע"י הידור המודול מחדש .ניתן דוגמא נניח כי ברשותנו
מודול  mובו תהליך המריץ את הפונקציה  loop/1המוגדרת באופן הבא:
-module(m).
-export([loop/1]).
>loop( Val) -
receive
>{change_value, NewVal}-
m:loop(NewVal); %% run the loop again
>{get_value, From} -
;From ! Val
m:loop(Val) %% run the loop again
end.
תוכנית 6.1
בפעם הראשונה שהמודול  mיקרא ,ייטען הקוד של המודול .מאחר ובינתיים יש רק גרסא אחת
של הקוד הגרסא הזאת תהיה פעילה.
נניח שכעת שינינו את הקוד  ,ביצענו הידור וטעינה מחדש של הקוד .כעת ,כאשר תתבצע הקריאה
) m:loop(Valבגוף פסוקית ה receive -תיקרא הגרסא האחרונה של הקוד .באחריות המתכנת
לדאוג לכך שלא יקרו שגיאות שנגרמות מחוסר תאימות של הגרסאות .אם ברצוננו שהתהליך
שכבר פועל לא יהא מודע לשינויים שיתבצעו אחר כך עלינו לכתוב את הקוד ללא השם המלא ז"א
במקום ) m:loop(Valעלינו לכתוב ).loop(Val
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נספח א' -סביבת העבודה והוראות הידור
בנספח זה נתאר את סביבת העבודה ונראה כיצד יש להדר תוכניות בשפת  .erlangנקטנו כאן
במוסכמות ההידור של .Erlang OTP 9
מהי ה ? OTP -ה OTP (Open Telecom Platform) -היא פלטפורמת תוכנה שנמצאת מעל
מערכת ההפעלה .פלטפורמה זו נועדה ליצור תשתית לבניית יישומים שהם זמינים ,שיכולים
להתאושש מטעויות  ,שיכולים להיות מבוזרים וניתן לתכנת בהם מערכות זמן אמת.
ה OTP -מכיל:
• מספר רב של ספריות עבודה.
• אוסף של ) behaviorsדבר שלא נדון בחיבור זה( שמכילים אוסף של תבניות תוכנה נפוצות
שבאמצעותן ניתן לכתוב יישומים.
• אוסף של יישומים שניתן ליצור באמצעותם תוכנית מורכבת.
פרטים מפורטים יותר ניתן להשיג באתרים רשמים של השפה)ראה ביבליוגרפיה( וב.[4]-
בשל הקשר הבין  erlangלפלטפורמת ה OTP-מכונה לעיתים השפה .erlang/OTP
נניח מכאן והלאה כי אנו מריצים את תוכנית המעטפת של  erlangתחת מערכת ההפעלה
 .Windowsב UNIX -הפקודה להרצת המעטפת היא:
> erl –s toolbar
ב Windows-אחרי ההתקנה ניתן להפעיל את סביבת העבודה מתוך תפריט התוכניות.
אחרי אתחול סביבת העבודה אנו מקבלים את ההודעה הבאה:
]Erlang (BEAM) emulator version 5.2 [threads:0
)Eshell V5.2 (abort with ^G
>1
כעת סביבת העבודה מוכנה לשימוש .וניתן להדר בה תוכניות ולהריצן.
ראשית יש לכתוב את התוכנית בעורך חיצוני כלשהו ולשמור את הקובץ תחת שם המודול בסיומת
 .erlולאחר מכן יש להדר את התוכנית.
הידור התוכנית מתבצע באופן הבא:
1> c(math1).
}{ok,math1
>2

כאן הידרנו את המודול .math1
שם המודול צריך להיות ללא סיומת ה .erl -אנו מספקית לפונקציה הפנימית  c/1נתיב יחסי או
מוחלט של הקובץ .ברגע שאנו מספקים שם יחסי אנו צריכים לברר מהי ספריית העבודה הנוכחית
)ע"י הפונקציה הפנימית )( ,get_cwdשינוי ספריית העבודה מתבצע ע"י הפונקציה הפנימית
) set_cwd(Dirשמשנה את ספריית העבודה הנוכחית ל.(Dir -
בדוגמא זו ההידור עבר בהצלחה אולם אם ישנן שגיאות ההידור מסתיים ללא הצלחה בצרוף
רשימת שגיאות.
רשימת טעויות יכולה להיות שמאתר המהדר היא  :טעויות תחביריות ,טעויות של משתנים
)כאשר לדוגמא מנסים להשתמש במשתנה שעדיין לא מקושר לערך או טעיות של תחום הכרה של
משתנים( וטעויות של פונקציות )כאשר לדוגמא פונקציה לא מוגדרת( .רשימה מפורטת יותר של
שגיאות והודעות שגיאה ניתן למצוא ב [2]-וב online documentation -שמצורף ל.erlang/OTP -
המעטפת מסוגלת לבצע את הפעולות הבאות:
• לחשב ערכי ביטויים.
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•
•
•

לקרוא מחדש לביטויים שכבר הוקלדו.
ליצור או להרוס קישור למשתנים.
ליצור ולנהל עבודה מקבילית של תהליכים.

ניתן להשיג את הרשימה המלאה של פונקציות פנימיות של המעטפת ע"י הרצת הפונקציה
)(.help
ב online documentation -מופיעים פרטים מלאים על הנושאים שהעלינו כאן בנוסף יש
הסבר מקיף על העבודה עם ה.debugger -
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Term comparison  וGuard tests נספח ב' רשימה של
.[2]- רשימה זו לקוחה מ.Term comparison - וGuard tests להלן רשימה של
Guard tests
Guard
atom(X)
constant(X)
float(X)
integer(X)
list(X)
number(X)
pid(X)
port(X)
reference(X)
tuple(X)
binary(X)

Succeeds if
X is an atom
X is not a list or tuple
X is a float
X is an integer
X is a list or []
X is an integer or float
X is a process identi_er
X is a port
X is a reference
X is a tuple
X is a binary

term comparison
Operator
X>Y
X<Y
X =< Y
X >= Y
X == Y
X /= Y
X =:= Y
X =/= Y

Description
X greater than Y
X less than Y
X equal to or less than Y
X greater than or equal to Y
X equal to Y
X not equal to Y
X equal to Y
X not equal to Y

Type
coerce
coerce
coerce
coerce
coerce
coerce
exact
exact

:לצרכי השוואה מוגדר הסדר הבא בין סוגי הביטויים
number < atom < reference < port <pid < tuple < list
. כיוון שאטום "נחשב" גדול מכל מספר אחר,true  יחזיר7 < dady :לדוגמא
.false  יחזיר2.0=:=2  אך,true  יחזיר2==2.0
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נספח ג' ביטויים אריתמטיים
להלן רשימה של ביטויי אריתמטיים ומשמעותם הלקוחה מ:[2]-

לאופרטורים אונאריים ארגומנט אחד ,לבינאריים שני ארגומנטים.
 Mixedמשמעו שהארגומנטים יכולים להיות או מטיפוס  integerאו מטיפוס .float
טיפוס ההחזרה מאופרטורים אונריים הוא כטיפוס הארגומנט המסופק להם.
הטיפוסים שהם  mixedמחזירים טיפוס  integerבמידה ושני הארגומנטים , integerאחרת .float
ישנם אופרטורים בינאריים שחייבים לקבל כארגומנטים מספרים שטיפוסם  .integerאופרטורים
אלה הם.band ,div ,rem ,bor ,bxor ,bsl ,bsr :
סדר החישוב מוגדר כלהלן:
 .1סוגריים קודמים מבחינת סדרי העדיפויות לכל האופרטורים.
 .2האופרטורים מחושבים לפי סדר קדימויות כאשר  1הוא סדר הקדימות הגבוה ביותר ו  3הוא
סדר הקדימות הנמוך ביותר.
 .3במקרה והאופרטורים זהים מבחינת סדרי קדימויות החישוב הוא אסוציאטיבי משמאל.
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נספח ד' רשימה של פונקציות על רשימות
. הוא סימון על רשימהL  להלן. מספק מספר פונקציות לטיפול ברשימותlists המודול
.[2]-התיאור לקוח מ
append(L1, L2) - Returns L1 appended to L2.
append(L) - Appends all of the sublists of L.
concat(L) - Returns an atom which is the concatenation of all atoms in L.
delete(X, L) - Returns a list where the _rst occurrence of X in L has been deleted.
flat length(L) - Equivalent to length(flatten(L)).
flatten(L) - Returns a flattened version of L.
keydelete(Key, N, LTup) - Returns a copy of LTup except that the _rst tuple
whose Nth element is Key has been deleted.
keysearch(Key, N, LTup) - Searches the list of tuples LTup for a tuple X
whose Nth element is Key. Returns fvalue, Xg if found, else false.
keysort(N, LTup) - Returns a sorted version of the list of tuples LTup,
where the Nth element is used as a sort key.
member(X, L) - Returns true if X is a member of the list L,
otherwise false.
last(L) - Returns the last element of L.
nth(N, L) - Returns the Nth element of L.
reverse(L) - Reverses the top-level elements of L.
reverse(L1, L2) - Equivalent to append(reverse(L1), L2).
sort(L) - Sorts L.
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נספח ה' דוגמת תכנות מסכמת
.בנספח זה נציג דוגמת תכנות מסכמת אשר תכלול חלקים רבים מהנושאים שנלמדו
 תפקידו של השד. אשר ישמש מעין שד מתזמןcrond_server נממש שרת גלובאלי בעל שם ייחודי
, עם הגעת הבקשה.המתזמן הוא לתזמן את הבקשות עבודה אשר מגיעות אליו דרך תיבת הדואר
 ברגע שיגיע.השד יכניס את הבקשה למבנה נתונים פנימי בתוספת מזהה ייחודי ויאתחל שעון עצר
. לפני שנממש את השרת.הזמן ייצור השד המתזמן תהליך חדש ויריץ את העבודה הרלוונטית
 עלינו לקחת בחשבון בנוסף לפעולות הרגילות גם.(timer)עלינו לממש מנגנון של שעון עצר
 מאחר ולכל עבודה שתגיע ניצור שעון עצר.אפשרות לסיום פעולתו לפני שהזמן המיועד הגיע
. הדרך הנאותה לעשות זאת היא באמצעות יצירת תהליך כמובן.משלה
:להלן הקוד עבור שעון העצר
%% module timer as part of the client-crond_server program - written by m. yaakobi
% This module implements timer that sinal the calling process after the time expired
-module(timer).
-export([timeout/4,cancel/2,timer/4]).
%% timeout interface function spawns the timer process
timeout(Pid,Delay,Alarm,Index) ->
spawn(timer,timer,[Pid,Delay,Alarm,Index]).
%% cancel interface function - stops the timer action
cancel(Pid ,Timer) ->
Timer ! {Pid,cancel}.
%% The timer itself -its signals the calling process after time expired or receives cancel
message
timer(Pid, Time,Alarm,Index) ->
receive
{Pid,cancel} ->
true
after Time ->
Pid ! {Alarm,Index}
end.

.כעת נוכל לגשת למימוש השרת
השרת ימומש כתהליך המקבל הודעות )בקשות( שירות והודעות על פקיעת זמן ההמתנה עבור
.משימה מסוימת
{ כאשרNode,Module,Function,ArgList,Ex_Time} :הודעות השירות מגיעות בפורמט
 זמן ההרצה. {{Year, Month, Day},{Hour, Minute,Second}} : מופיע בפורמטEx_Time
 ודרך שם זה בלבד ניתן לשלוח אליו.crond_server : כינוי השרת הוא.חייב להיות זמן עתידי
.הודעות
:להלן הקוד עבור השרת
%% server module - written by m. yaakobi
%% The server task is to get jobs to implement in the future and to
%% take care that the jobs will be done in the required time
%% This module provide the implementation for this task.
-module(server).
-export([start/0,server/2]).
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-import(timer,[timeout/4]).

%%timer module

%% some macro definitions
-define(second,1).
-define(min,60).
%%60 sec in min
-define(hour,3600). %%3600 sec in hour
-define(day,86400).
%%86400 sec in a day
-define(year,31536000).
%% 31536000 sec in a year
-define(milli,1000).
%% number of milliseconds in one second.
start() ->
register(crond_server,spawn(server,server,[[],1])).
server(Data,Index) ->
receive
{From, {Node, Mod, Fun, ArgList,Ex_time}} ->
From ! {crond_server, ok},

%% receives task to implement

%% caculate the delay in milliseconds between the time required to the execution and the
%%current time
Delay = (convert_to_seconds(Ex_time) - convert_to_seconds({date(),time()}))*?milli,
timeout(self(),Delay,alarm,Index), %% operate timer for the job
server([{Delay,Index,Node,Mod,Fun,ArgList,Ex_time}|Data],Index+1); %%loop again
{alarm,Index1} ->
%%get alarm signal from the timer
Element = fetch_element(Index1,Data), %% fetch the jobs information
spawn(element(3,Element),element(4,Element),element(5,Element),element(6,Element)),
%% execute the job
server(lists:delete(Element,Data),Index);
%%loop again
%% when getting stop message stop the server action
stop ->
stop;
Other ->
%%Otherwise(invalid message pattern) clean the message and ignore it
server(Data,Index)
after ? milli ->
%% if you didn't receive any message in a interval of 1 sec do maintenance job
%% on the list of jobs(see below) and loop again.
server(cleanlist(Data),Index)
end.
%% returns an integer representing current time in seconds
%% representing the time since 1,1970, 00::00:00 Coordinated Universal Time(UTC).
%% I choose to wrote such a function by my own because depending on system functions
%%like now() have the drawback of unpromised accuracy and also are system depend
%%(M.Yaakobi).
convert_to_seconds({{Y,M,D},{H,Min,S}}) ->
Temp1 = S,
Temp2 = Min*?min,
Temp3 = H *?hour,
Temp4 = (D-1)*?day,
%%-1 for the 1 of Jan
%% abstraction of for loop with function closure(see implementation with the for function)
Temp5 = (for(1,M,fun(I) -> element(I,A = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}) end,0))
*?day,
Temp6 = Y -1970 ,
Temp7 = Temp6 *?year+(Temp6 div 4)*?day, %% Years + numbers of day added to the
%%sum because of leap years
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if
Temp6 rem 4 ==2, M>2 ->
Temp8=?day;
Temp6 rem 4 ==3 ->
Temp8 = ?day;
true ->
Temp8=0
end,
Seconds = Temp1+Temp2 +Temp3 + Temp4 + Temp5 + Temp7 + Temp8,
Seconds.
%% implentation of the for loop abstraction
for(I,Max,F,Sum) when I < Max ->
for(I+1,Max,F,Sum +F(I));
for(I,Max,F,Sum) ->
Sum.
%% Go get elent with the relevant Index
fetch_element(Index,[{_,Index,_,_,_,_,_} = Head|Rest]) ->
Head;
fetch_element(Index,[Head|Rest]) ->
fetch_element(Index,Rest).
%% This function is for maintain the data , because there is some possibility due to unreliable
signaling to
%% lose the the timer signal so the job not actual will be implemented. but it will stay in the
list of jobs.
cleanlist([]) -> [];
cleanlist([Head|Rest]) ->
{_,_,_,_,_,_,Time} = Head,
R = convert_to_seconds(Time) - convert_to_seconds({date(),time()}),
if R =< -1 ->
%% if the time is in the past it means that the timer signa losed. I left one
second for interval because there is possibility that the
%% signal and the time alternative will accur in the same
second.
cleanlist(Rest);
true ->
[Head|cleanlist(Rest)]
end.

:כמה הערות
 סגור, מקרואים: השתמשנו כאן בכמה מבנים תכנותיים שטרם השתמשנו בהם קודם לכן כמו.1
high order  באמצעות,erlang-שלא קיים ב, for של פונקציה ומימוש המבנה של לולאת
.function
. תוך שימת לב לשנים מעוברות, UTC- פעולות על תאריכים התבצעו ביחס לזמן ה.2
 השרת שולף את פרטי. הודעה לשרת ומודיע לו שפג הזמןtimer- עם פקיעת הזמן מעביר ה.3
.העבודה ממבני הנתונים ומריץ אותה
 השרת מריץ פונקציה שתפקידה לבדוק, אם לא התקבלה הודעה כלשהי במשך שנייה אחת.4
 בחרתי באופציה זו כיוון.אם יש תהליכים שזמן ביצועם עבר ומנקה אותם מן הרשימה
.(שרציתי שפעולות יתבצעו בזמן או לא יתבצעו כלל)כמובן שיתכנו החלטות תיכון אחרות
- השתבשה או לא הגיעה בזמן או שהtimer-מקרים כאלה יכולים להתרחש במידה והודעת ה
 מקרים אלו נדירים יחסית אולם ראוי לתת את הדעת. הסתיים מכל סיבה שהיאtimer
.עליהם
: להלן הקוד. שהוא מימוש קל ופשוט יחסית,כעת נעבור למימוש הלקוח
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%%module client – written by m. yaakobi
%% this module receives messages in the form {Node,Module,Function,ExecutionTime}
%%where ExecutionTime is tuple in the form {{Year,Month,Day},{Hour,Minute,Second}} .
%% The clients job is to transmit the job to the server which has to worry
%% to implement the job in the required time
-module(client).
-export([cron/1]).
Server_node() -> ‘nonode@nohost’. %% The node name
%% cron interface function receives the message from the user &
%% handle the request
cron(Msg) ->
{_,_,_,_,T} = Msg,
%% retrieve the execution time
case check_legal_time(T) of %% check if time is legal
true ->
ServerNode = server_node(),
monitor_node(ServerNode, true),
{crond_server,ServerNode} ! {self(), Msg},
receive
{crond_server,Reply} ->
monitor_node(ServerNode,false),
Reply;
{nodedown,ServerNode} ->
no
end;
false ->
io:format(‘bad time arguments or time in the past’,[]),
no
end.
%% interface function that check if the time is in valid format and not in the past
%% we assume that the input contains only tuples which there elements are integers
check_legal_time(Time) ->
{{Y,M,D},{H,Min,S}} = Time,
A = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31}, %% tuple containing days of months in
%%regular year
%% retrieve the current time and date
{H1,Min1,S1} = time(),
{Y1,M1,D1} = date(),
if
%%Now check legality of the time
H >=0, H =< 23, Min >=0, Min =<59, S >=0,S=<59, M >=1, M =<12,D >=1 ->
if
D =< element(M,A) -> %% check legal day not up of the days allowed in
%%the relevant month(regular year)
R1 =1;
M ==2,Y rem 4 ==0,D ==29 ->
%% for 29 Feb in a leap year
R1 = 1;
true ->
R1=0
end;
true ->
R1 = 0
end,
if
%Now we check if the date & time are not in the past
Y > Y1 ->
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;R2 =1
>Y==Y1,M > M1 -
;R2 =1
>Y==Y1,M==M1,D > D1 -
;R2 =1
>Y==Y1,M==M1,D==D1,H> H1 -
;R2 =1
>Y == Y1,M==M1,D==D1,H==H1,Min > Min1 -
;R2 =1
>Y == Y1, M==M1,D==D1,H==H1,Min == Min1,S >=S1 -
;R2 =1
>true -
R2 =0
end,
R = R1 + R2,
R ==2. %% return true if both condition succeeded

המודול של השרת כולל פונקצית ממשק ששולחת הודעות לשרת ,ופונקציה שבודקת את תקינות
הקלט)פונקציה זו בודקת האם הזמן חוקי והאם הוא לא בעבר( .אנו מניחים שבכל מקרה הקלט
מופיע בפורמט חוקי והרשומות מורכבות ממספרים שלמים.
דוגמת הרצה:

> client:cron({'nonode@nohost',lists,map,[fun(I) -> io:format('~w ~n',[2*I]) end,
[2,65,78]],{{2004,1,14},{15,28,0}}}).
ok

4
130
156
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