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1. BEVEZETÉS

Jelen dolgozatot egy komplex feladat első fázisának 

lezárásaként tekintjük. Kalmár akadémikus egy Varsóban 

tartott előadásában !_Kall] vázolta az általa tervezett 

forinulavezórlósü számítógép /Formula Controlled Computer/ 
elvi alapjait. Л részletes hardware rendszertorvezet a 

Magyar Tudományos Akadémia felkérésére készített tanul
mány jKal2] tanulmány tartalmazza, 
az FCC hardware implementálása volt, az MTA CDC 3300 szá
mítógépén. Forrásnyelvként a COMPASS assembly nyelvet 

választottuk, kihasználva annak makro lehetőségeit. A 

programpróbák során kiderült, hogy a szemantikus hibáit 

felderítése irreálisan hosszú időt venne igénybe. Idő
közben került sor - az ESZR számára - egy újabb tanul
mány [Kal3^j megírására. Az FCC belső nyelvét /Formula 

Controlled Computer Language/ a szerzők olyanra tervez
ték, hogy az сзакпот mindenben megfelelt a vele szemben 

támasztott igényeiének. A belső nyelv változása természe
tesen szükségossé tette a hardware architektúra újra de
finiálását is. Ennek kapcsán két feladat megoldása lát
szott szükségesnek.

Eredeti feladatunk

■1

s

I

/1/ az FCCL implementálása, a пз^-elv hatékonyságá
nak kipróbálása céljából.
az FCC hardware rugalmas, értelmező orientált 

implementációja, a tervezési hibák kiküszöbö
lésére.

/ü/

Software segédeszközök nélkül nem volt módunk az 

/i/ és /ü/ program rendszereket megfelelő minőségben 

időre elkószitoni. Ezért, olsö lépésként az alábbi ket
tős célt tűztük ki magunk olé: megvalósítandó SIMULA 67 

nyelven [pa-hlj , jjTolll о gy olyan rendszer, amoly kényol- 

használható programozási nyelvek forditóprogramos 

és értelmező orientált definiálására ogyaránt. Az /ii/
mosen

/
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feladatban a hardware formális leírását igy valamilyen fik
tiv nyelven adhatjuk meg. Л SIMULA 67 forrásnyelvként való 

választását indokolja, hogy az a GDG 3300-on implementált 

nyelvek közül az egyetlen magasszintü, rendszerprogramozás
ra is alkalmas nyelv.

Első lépésként feldolgoztuk a niakroprocesszórók iro
dalmát. A GPM dSTRl] és [ML/lj [13гз\ rendsz er ékről úgy tűnt, 

alkalmasak lehetnek kitűzött feladatunk megoldására, ezért 

imx^loraontáltulc azokat. Л programpróbák során folyamatosai! 

bővítettük mindkét processzort. Később kiderült, hogy e két 

rendszer csak nehézkesen tehető alkalmassá az /1/ és /ii/ 

problémáit megoldására, ezért megtcsöveztünk egy szintaxis 

vezérelt niakroproceoszort, amely az MP/l nevet kapta. Né
hány részfeladat megoldása következett ezután az MP/l se
gítségével. A futtatási tapasztalatok szerint - noha az a 

feladatok széles osztályára jól használhatónak bizonyult - 

nem oldotta meg kitűzött kettős célunkat. Az implementált 

három makrogenerátort a CDC felhasználóknak átadva, érdek
lődésünk a programozási nyelvek formális leírása felé for
dult.

i-

. ■

A nyelvdefiniciós modelek megismerése után részlete
sen tanulmányoztuk a bécsi definíciós nyelvet, 

jjiegl] számos ötletet adott a későbbi SYCOMAP processzor 

megtervezéséhez. A CDL [Kosi] látszott sokáig legalkalma
sabb rendszernek számunkra, azonban az FCCL gramatikája 

nőm teljesiti a CDL által megkívánt LL(l] tulajdonságot 

'dinül] , továbbá nem alkalmas kiterjesztő nyelvek implemen
tálására sem. Az FCCL eredeti torvébon nem szerepel ugyan 

a bázisnyelv kiterjeszthetősége [Soí] , vóloményünk szerint 

|_6 ] azonban ogy modern programozási nyelv kell, hogy ren
delkezzék ezzel a tulajdonsággal. A VDL kapcsán foglalkoz
tunk a top-clox-m tervezés és struleturált programozás [__Dijij 
módszerével is.

Az irodalomból megismert compiler iró rendszereit 
[Feli]] valamint szintaxis vezérelt fordítók PFellj

A VDL ГLul],

nem
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rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket az /ii/ 

feladat megoldása megkövetel. Egyetlen lehetőségként a VDL 

implementálása maradt, amit szintén elvetettünk, hiszen a 

VDL gép nem más mint egy absztrakció.
Az összegyűjtött tapasztalatok birtokában hozzálát

tunk tehát egy olyan rendszer megtervezéséhez, amely ponto
san megfelel a kitűzött kettős célnak. Három, nem kielégí
tően hatékony rendszer megvalósítása után implementáltuk a 

SYCOMAP /1.4/ processzort. Л futtatott próba feladatok va
lamint elkészült szakdolgozatok alapján úgy tűnik, hogy 

programozási nyelvek formális definiálására is alkalmas,
kényelmesen és hatékonyan felhasználható rendszerhez ju
tottunk. A SYCOMAP implementálása az eredetileg kitűzött 

feladatok megvalósításán túl számos elméleti és gyakorlati 
problémát vetett fel. Ezek megoldása az elkövetkező idő
ben történik meg.

A dolgozat további részében ismertetőt adunk a fel
dolgozott irodalomról, továbbá az általunk megoldott el
méleti és gyakorlati fdadátokról. A téma átfogó volta 

miatt igyekeztünk tömören fogalmazni és ahol ez a szöveg 

érthetőségét nem befolyásolja mogoiégezünk az irodalmi re
ferenciával. A bemutatott példáit a közérthetőséget szol
gálják. Terjedelmi okokból nem mellékeljük az implemen
tált rendszerek forrdsnyolvi protokolljait, csupán a hoz
záférésükhöz szükséges reforenciáitat adjuk meg. A témával 
kapcsolatos előadások és dolgozatok hivatkozásai a mellék
letben találhatók.

!
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2. MAKROPROCESSZOROK
■

A makroprocesszorok elméletét összefoglaló Caml 
munka szerint a malcro prefix a görög makros szóból szár
mazik. Jelentése Iiosszu ill. nagy. A malcro szó pi’efix- 

lcónt számos tudomány szalcterminusaiban előfordul. A szá
mítástudományban prefixlcónt és terminus technikusként 

egyaránt használatos. Ez is oka annak, hogy a malcropro
cesszorok elméletének terminológiája korántsem egységes.
Az ugyanazon logikai funkciót ellátó programot az egyes 

szerzők különböző névvel illetik /makrogenerátor, makro- 

processzor, malcro expander, makro fordító/. Ezeket az el
nevezéseket a továbbiakban mi is szinonimaként használjuk. 

A makrók kapcsán előforduló szakszavakat Brl alapján ve
zet j lile be.

A malcro tulajdonképpon nem más, mint egy lehetőség 

szimbólumok egy sorozatának másik szimbólum sorozattal 
való helyettesítésére. A számítógépes software azon ré
szét, amely a fenti lehetőséget realizálja mnkroproccsz- 

szornak nevezzük. Az absztrakt processzorokra bevezetett 

jolölósmódot ÍJDÖ2 \ alkalmazva, egy makrogenerátor logikai 
funkcióját а /2.A./ ábra mutatja.

Egy malcro döf inició általában lcót részből áll. Egy- 

i-ószt tartalmazza a makro mint át, másrészt megadja a ho- 

lyettesitendŐ szöveget« A forrásssöveg, amelyre vonatko- 

zóan a helyettesítés történik, karalcterek tetszőleges so
rozata. A makroprocooczor egyik feladata a definíciókban 

adott minták forrásszövogben történő felismerése. Egy azo
nosított mintát raalcrohivásnak nevesünk. A forrásszövegben

™—•—————
felismert malcrohivások helyébe a processzor a helyettesí
tendő szöveget másolja. Azt mondjuk, hogy a processzor 

gonorálja а такт о torznot. Az output szöveg tehát a for
rásszövegből keletkezik, 

helyettesitősével.
Egy makrohivás, a mintát alkotó jelsorozatokon kivüi

a benne előforduló malcrohivások

i
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ОТ / L3TT

ST/ L2

(мруТку

MP - maltroprocesszor 

MC - gépi lcód
makro definíciók 

ITSiT - hardware 

ST - forrás szöveg

ОТ - output szöveg

L/l \ tetszőleges, későbbi
ekben specifikált nyelvekMD L2

L3

,

2. A. ábra

tartalmazza az aktuális paramétereket is. A malcrotörzs 

formális paraméterei a generálás során a hozzájuk rendelt 

aktuális páráméterekkel helyettesitődnek. A paraméter cse
re biztosítja, hogy a malcrotörzsek a hívástól függő formá
ban kerüljenek az output szövegbe. A formális és aktuális 

paraméterek megfeleltetése több módon mehet végbe
i

/i/ sorszám alapján /pozícionált paraméterek/ 
/ii/ kulcsszó alapján /kulcsszavas paraméterek/ 

/111/ a kontextus által előirt módon.

Bevezetjük a makrogénőrálás alatti lehetőség /Macro- 

time Facilities/ fogalmát. Amennyiben a processzor a makró- 

generálás ideje alatt képes bizonyos komplex - a makróra 

nézve általában lokális - tevókenysógok végrehajtására, 

makrogenerálás alatti lehetőségekről beszélünk. Az MTF-re 

példa az alábbi:

"Folytasd a törzs generálását az L1 címkénél, ha az



első két argumentum megegyezik.u

A legtöbb makrogenerátor rendelkezik az opcionális 

argumentumok vizsgálatához szükséges MTF-el.

"Folytasd a törzs generálását az L2 címkénél, ha 

létezik a hivás sn-dik argumentuma."

Л fenti két példában L1 és L2 a meicrogenerálá3 alatti cím
kék /Macro-time Labels/. Jellemzőjük, hogy a generált szö
vegbon nem j el ennek meg, csupán az MTF tipusu utasítások 

оporandusálként szerepelnek. Amennyiben az argumentumok 

mogfeleltotóse /1/ alapján történik, a hiányzó paraméterek 

elválasztó szimbólumát köteloző kiírni, kivéve, ha azok a 

hívásban utolsóként fordulnak elő.
Nevezzük malcronyelvnok /Macro Language/ azt a nyel

vet, amelynek minden mondata a makrodefiníciók és a for
rásszöveg konkatenációjával keletkezik. Xgy az ML elsősor
ban a makrodefiníciók és makrohivások szintaxisa által meg
határozott. A makronyelv és a makroprocesszor kapcsolata 

a /2.A*/ ábra alapján nyilvánvaló. Л programozási nyo.lvok 

mögött is foltótelőzünk egy - virtuális - processzort, 
amely a nyelv programjainak végrehajtásáról gondoskodik. 
Láthatóan a nyelv-processzor kapcsolat a két oootbon lé
nyegesen különbözik egymástól,, Broun véleménye szerint 

ГЬг2"^, ezért célszerűbb makronyelv helyett makroprocesz- 

szőrről beszólni. Az egyszerűség kedvéért mi a továbbiak-

*I

J '

ban mindkét fogalmat használjuk.
Amennyiben a MP valamely L programozási nyelv fordí

tójával а /2.В./ ábráin látható kapcsolatban van, azt nond-
Azjuk, hogy MP az L nyelv compilőrének proprocosszora.

L nyelvet pedig a № bázisnyelvének novozzük.
szerint [ Brlj a felhasználás szempontjából а 

makrók két különböző szintjét definiálhatjuk. Lseit
Broun

/iv/ a forrás szöveg egy részére nézve lokális mak
rók, és
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Ь - tetszőleges programozási 
nyelv

CL - az L nyelv í*orditóprogramja 

L1 - a makronyelv definíciókat tar
talmazó róoznyelvo

L2 - makrohívásokkal 
bővített L nyelv 

P - tetszőleges 

program

2.B. ábra

Г
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nyi a maximális hivásmélység. Л módszer egyetlen 

előnye, hogy minden menetben /Pass/ csak az adott 

szinten előforduló hívások definícióit kell meg
adni .

/vii/ A statikus kiterjesztés a makródéiinioiók fel
dolgozása során történik mog<, Valahányszor a törzs
ben hívás fordul elő, azt döfiniclójával helyet
tesítjük, ügyelve a formális paraméterek változta
tására. Előnye, hogy kevés extra apparátust igé
nyel. A makrohivások helyettesítése a processzor 

alapfunkciójának felel meg kivéve, hogy a generált 

jelsorozat a definíciós táblába kerül. Statikus 

kiterjesztés oootón a rokurzió nem megengedő!t, 
mivel ekkor a processzor végtelen ciklusba kerül, 

/vili/ A dinamikus kiterjesztés a stack használatán alap
szik. A kitörjesztós a medcrogenorálás fázisában 

történik. A módszer előnye, hogy az argumentum 

listában szerepelhet makronév, továbbá lehetőség 

van a rekurzióra.

Néhány rendszer - eltérő szemantikával - megengedi a 

makrodefiníciók skatulyázását /Nested Definitions/ is. 

Maurer a hagyományos makroassemblerokot interpretáló makro 

assemblereknek nevezte jJMaulj és implementálta az un. kom- 

pilált makro assemblert /Compiled Macro Assembler/. A nak- 

rodefiniclókat rögtön célkódra fordította és igy tárolta 

azokat a definíciós táblában. A felmerült számtalan prob
léma megoldásaként ogy kevéssé hatékony rendszert kapott, 

és igy az elmélet a mai napig nem nyert széleskörű alkalma
zást •

Makroproopsszorok alkalmazása2.1.

A makrogonorátorok kezdetben az assemblerek előtét
ül eként nyertek alkalmazást <» Az első valóban nagyjelentősé—



gü önálló malcroprocosszort Halpem implementálta 19б2-Ъеп. 
Az XPOP generátor nőm bizonyult elég általánosnak, igy gya
korlati alkalmazására mindössze az IBM 709/7090 Macro-FAP 

/Fortran Assembly Program/ rondszoráben került sor. jTCamlJ]. 
Napjainkban a makrogenerátorok számtalan alkalmazást nyer
nek a software különböző terülotoin. Brown szerint a tipi
kus felhasználási területek a következők:

/i/ nyelvkitorjesztós 

/ii/ programozási nyelvek fordítása 

/iii/ szöveg/program generálás 

/iv/ szisztematikus szövegszerkesztős 

/v/ portabilis software rendszerek előállítása.

A természetes nyelvek makroproeesszorral történő feldol
gozására /fordítására/ is történt néhány, nem túl szeren
csés kísérlet. Manapság egyre inkább úgy tűnik, hogy а 

makroprocesszorok legelterjedtebb alkalmazást a nyelvkiter
jesztő rendszerekben nyertek. Ennek oka az, hogy nem ló- 

tozik olyan programozási nyelv, amely minden felhasználó 

igényét maradéktalanul kielégítené. A fordítók előtétje
ként alkalmazott, bázisnyelv függő és független rendszorok 

rivalizálása a malcroprocosszerek elméletének fejlődését 

szerencsésen befolyásolja. A következő pontban áttekintő 

ismertetőt adunk, a kiterjesztő nyelvek elméletéről rámu
tatva, a makroprocesszórók kiterjesztő mechanizmusbeli 
szerepére.

Nyelvkitor,josztésг 2.1.1.

Egy kiterjeszthető nyelven irt program általában
báziskét részből áll. Egyrészt tartalmaz egy В £ 

nyelvbeli bázis szöveget, másrészt egy Л kitérjesztő 

szöveget. A kiterjesztő szöveg nem tartozik az -be,
L kiterjesztő nyelv mondata.

£L
Az A és Вhanem az
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kombinációjaként előálló E szövegről azt mondjuk, hogy 

a kiterjesztett L nyelvhez tartozik. Az dofiniciós
nyelv az L_ -beli к on st rukc i ókhoz rendeli azok definíció- 
—*’■ " " r <x

it. A dePiniciólcat egy D szöveggel adjuk meg, amely ré-
ssövognok egyaránt. Az nyel

ik C , ellen
kező esetben a kiterjesztő mechanizmusról /Extension Mecha
nism/ azt mondjuk, hogy idegen az nyelvhez. A kiter-
jooztós vonatkozhat a szintalt tikára /Syntactic Extensi
bility/ ós szemantikára /Semantic Extensibility/ egyaránt 
Csehül] .

e

sze lehet az A vagy В 

vet akitor nevezzük önltitorjösztöneit, ha

A lehetséges kiterjesztő mechanizmusok alapján a ki
terjesztések hat osztályát definiálták gSolj , |_So2] .

А/ A-tipusu kiterjesztés. A kiterjesztő szöveg a 

Pordltási eljárás lexikális analizis fázisában 

ltonvertálódik L^-beli jelsorozatokká. Ezt a 

kiterjesztést szokás lexikális analizis alatti 

kitérj észtésnok /Lexical-time Extension/ hivni.
A megvalósítás text nakroltltal történik.

A kiterjesztő szöveg a/ü/ B-tipusia kiterjesztés. 

forrásszöveg szintaktikus analízise során he
lyett ositődik L^-beli jelsorozattal. Ilyenkor 

fordít «ás elő 11 i kit or j oszténről b о szélünk. A 

realizálás történhet proprосennzorral vagy 

szintaxis n?alcrok /Syntax Macro/ sogitsógovel.
C-1ipuou kitorjosztés„ A kiterjesztés a belső 

/intormodiatо Code/ generálás fázisában törté
nik meg belső kódra. Ebben az esetben fordítás 

ideje alatti kiterjesztésről /Сompi1о-1ime 

Extension/ beszélünk. Megjegyezzük, hogy a ma
gas szintű nyelvek eljárás és szubrutin lehe
tőségei ebbe az osztályba tartoznak.
D~tipusv. kitérjeaztés._ Lényege, hogy a kiter
jesztő szöveg un. ”Ritorjosztottn belső nyel-

--

/ iii/

/iv/
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vü szöveggé alakul, mig a bázisnyelv utasításai 
a "standard" belső nyelvre lconvertálódnak. A ki
terjesztés a böiső kód analízise során, a célkód
/Target Code/ generálás előtt történik meg.

/v/ E-típusa kiterjesztés«. Ebben az esetben a kitor-
a bázisnyelv pe-josztő szöveg valamely J G L., 

dig egy I & L. jelsorozattá konvortálódik, ahol 
L. 6a L.. különböző belső nyelvek. A célkód go-«3 •——«>. -n...
neráldc bázisában történik meg kiterjesztés, ami
kor J egy T, továbbá I egy 

helyett esi tődik, ahol T,T’ £r 
a célnyelvet jelöli.

/vi/ Г~ típusa kitorjosztónл Л kiterjesztő szöveg wlci-
cólnyelvi jelsorozattá alakul, 

L -beli string
re képződik le. Tipikus példa lehet amikor a cél
nyelv egy makro assembly nyelv Ó3 a L 

rohivások rósznyelve. Ilyenkor a kiterjesztés a 

c6lkodgenerálás után történik meg. Az E-tipusu 

kiterjesztést alkalmazza számos forditóiró rend
szer /Translator-v/riting System/. A forrás nyel
vet sok helyen nőm is nevezik kiterjoszthetőnek, 

ha az F-tipusu kiterjesztést alkalmazzák imple
mentálásukra .

T# szöveggel
továbbá L, t

L ,G
míg a bázis szöveg a “standard11
torjésztétt"

I
a mak-s?

■

' - 1

A nyelvkiterjesztés megközelíthető az implementáló rendszer 

oldaláról, amennyibon compiler/interprоtor kitérjcsztо mecha
nizmusról beszélünk. Megjegyezzük, hogy (jGralJ szerint a ki
terjeszthető nyelvek hasznosan segítik a strukturált prog
ramozást , és segítsógükkel könnyen verifikálható prograrno- 

kát tervezhetünk.
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A-tipusu kit or Л osztás2.1.1.1.

Az A-tipusu kiterjesztés általában malíroprocesazorok- 

kal történik, melyeket folfoghatunic a bázis nyelv prepro- 

cesszorának is. Elsőként Mcllroy javasolta a raagasszintü 

nyelveidnek makrogonerátorral való kiterjesztését [Mel|, 
Elképzelése nyomán alkalmaztals. univerzális célú rendszere
ket - mint a LIMP Ц/ail] , ^ML/lj Цкд] és GPM jstrl] - nyelv 

kitorjesztósre. Az utóbbi két rendszerről kiderült azonban, 
hogy sokkal inkább а а о f tvrar о Írás e c zkö zol, mint a nyelv- 

kiterjesztésé. Bemutatunk egy példát az XPL nyolv kitor- 

josztésére.

. _ v

' r

DEFINE MACRO COMPLEX MATRIX íИ,к) 

Ш-IERE MACRO ARGS M,N 

TO BE REAL ARRAY |l :M, 1 :N, 1 s 2]
END MACRO.

A

X+Y,АоВ)jГCOMPLEX MATRIX V-

szöveg hatására a

REAL ARRAY [1: X+Y, 1: AnB, 1: 2J ;

programsor generálódik.
Néhány konkrét rendszert ismertetünk a továbbiakban, 

példával illusztrálva azok legfontosabb tulajdonságait.

/1/ Cheatham vezette be a to~t makro fogalmát és 

rendszerében a /j jel a lexikális analizis 

alatti kitérjosztást specifikálta.
A

LET N BE INTEGER
MACRO MATRIX (N) MEANS nARRAY (l:N,l:N)n 

definíció mellett a ^MATRIX (25^ hívás hatá-
í

\
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sara az

AHRAY(l:25,l:25y

jelsorozat holyottesitődik. Lehetőséget adott 

paraméter nóJUcüli makrók definiálására is.
/ü/ Л PL/1 fordítás alatti lehetőségei /Compile- 

time Facilitios/ ГхЬгдЦ
Az /i/-beli malcro lehetőségek nagyon egyszerűek 

és igy nőm alkalmasak a magasszintű nyelvek "ve
zérelhető” kiterjesztésére. A cimben adott IBM 

terminológia nem túl szerencsés, a "fordítás 

idő előtti lehotőség” /Precomplle-time Facilities/ 

jobban fedi a valóságot. Az / jel különbözte
ti meg a bázisnyelv utasításait a preprocesszor 

utasításaitól. A proprocesszor nyelvtől függet
len és nem végez analízist a bázisnyelv utasítá
saira vonatkozóan.

A /ACTIVATE X és a /DEACTIVATE X utasí
tások a kiterjesztés alatti X változó állapo
tát írj ált elő, ahogyan ez a következő példából 
látható. A preprocosszólandó

;

..

. •

/DECLARE X FIXED, A CHARACTER; 
/DEACTIVATE X;
/>Х=10;
/Л="т(х)";
Z=X+An2;
/ACTIVATE X 

/DEACTIVATE A;
Y=X+An2;

szövegből a feldolgozás után a

Z=X-:-t(x) nZ; 
Y=!0*Ac2;

N
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.

jelsorozatot kapjuk* A kiterjesztés alatti válto
zók numerikus és nem numerikus órtóket egyaránt 

felvehetnek. Léteznek a kiterjesztés alatti fel
tételes, vezériősátadó, ciklus, eljárás utasítá
sok* Л ^INCLUDE utasítás segítségévei építhe
tünk be programrészeket a forráskönyvtárakból* 
Kiterjesztés alatti függvény használható pl. az 

ADD^2 TO(A,B,C)) ; jeisorozatnak a megfelelő há
rom értékadó utasítással való helyettesítésére, 

/iii/ Noha a PhITRAN preprocosszor hasonló céllal ké
szült mint a PL/I fordítás alatti lohotősógo, 

a Icót rendszer között lényeges eltérések vannak.
A legfontosabb különbség, hogy a PLITRAN pr©pro
cesszor aaf.orrásszövegot analizálja, azért hogy 

lexikális szinten ismerje fel delimitereirői azo
kat az azonosítókat, amelyeket makronóvként de
finiál tunk. így nincs szükség a megkülönböztető 

% jelro. A preprocesszort PL/l nyelven adták 

meg, kihasználva annak ‘’fordítás alatti" lehető
ségeit.

/iv/ Az MP/l FORTRAN makroprooosszor [Maci] hasonló 

céllal készült mint az előző rendszerek. A kü
lönbség csak annyi, hogy itt FORTRAN a bázis 

nyelv. A 7 jól továbbra is a makroprocesszor- 

nak szóló információkat előzi meg. A makrogene
rálás alatti lehetőségeket a példa mutatja. A

:

^DEFgADD ( ,) =s 1 TO
GALL ARGS^>1@,^LV)

fo 10 /:VJzz^UJ->±
Sí 2@ =02®+@1 z &
IF//LT7 * LTo pLV/ GOTO 10

%

7°

/°

ADD A,B,C{l,2)T0 X hívás hatásáraszövegből az
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az

Х=Х+А
Х=Х+В

х=х+с(1,2)

jelsorozat generálódik, Az alapvetően minta il- 

lssztósos felismerési technikát alkalmazó MP/i 
processzor formalizmusa kissé nehézkes. Az ARGS 

szubrutin a megadott sorszámú aktuális paraméter
nek mint listának az elemszárnát adja értékül a 

második argumentumként adott változónak. A 

^lj/LW© stringy hivatkozást jelöl ki a hivás el
ső aktuális paraméterét alkotó lista LW-dik ele
mére.

A rendszer implementálása a LIMP makropro- 

cesszorral létrehozott lictagépen történt meg, 
hatékonyságáról keveset tudunk.

/v/ A LIMP rendszer Q'JailJ nyelvtől független esz
köz a kiterjesztésre, tehát compiler*-ok előtét
jeként hatásosan alkalmazható, A nyelv függet
lencég miatt bizonyos kontroll karaktereket a 

felhasználó definiál. A makrók felismerése xnin- 

ta illesztéssel /Templato Matching/ történik,
ami általánosságban a következőt jelenti. Legyen

minta, amelyE = ■) , © Ví П-1adott ogy
fin szövegek, és paraméter hivatkozások tetsző-

Iе!»®2» О о о 9

s± ogymást
követő substringekből álló szöveget, Akkor mond
juk, hogy S illoszkodik az E mintára, ha

n/ teljesül, A minta illesz
tő algoritmus megadásához rondoljünk a minta 

minden egyes o_. eleméhez ogy
malcrodefiniciókbah előforduló mintákból fát
hozunk létre úgy, hogy a mintákban balról jobb-

leges sorozata. Jelöljön S ogy

± /± ~ 1= оei P о О О 2

súlyt, A

<
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ra haladva az elemeknek éleket feleltetünk meg.
A minta illesztést ezen fa fog,ja- vezérelni.Л 

forrásszövegben előforduló szóköz karakterek eli
minálására továbbá a felismerési algoritmus egy
értelművé tételére négy szabályt vezetünk be 

/pl. a felismerés balról jobbra történik úgy, 
hogy minden minta elem a legrövidebb s^ rész- 

szöveget fedje io, stb./o Egy minta felismerése 

az input sor utolsó karakterénél fejeződik be.
Л makrodefiniclókhoz rendelt törzsben /Code 

Body/ a szokásostól eltérően egy SNOBOL-szorü 

nyelv utasításai fordulnak elő, az alábbi for
mában:

<cirake) /string^(minta/ =/holyottositós/ -(goto/ .

Megjegyezzük, hogy az eddig látott makroprocess- 

szorokndl a célnyelvi jelsorozat /esetleg bizo
nyos speciális jelsorozatokkal együtt/ explicit 

módon a törzs rószót képezte és а гопаоаог auto
matikusan adta outputra. Л (string/ helyére, bi
zonyos a rondosor által meghatározott string nö
vök kerülnek. Ilyenek a hivatkozás az aktuális 

paraméterre, outputra adandó, hivatkozás a három 

fa valamelyikére /minta fa, szimbólum fa, privát 

fa/. Л <ninta> részben specifikáljuk tovább a 

stringot. Л vezórlésátadó utasításoknak létezik 

feltételes és foltétien változatuk. Л SNOBOL-t
ismerők számára szokatlan szintaktikája nyelv, 

hatékony eszközt biztosit a célkód előállítására. 

Bemutatunk egy egyszerű makrodefiniciót.

nem

А n formális párámé-
térjél, mig a pont a

!
sorvégét jelzi.

5 10

VARIABLE n.
.PR = 10 1:RESERVE, l3 /
TT = TT 3 FETCH, ? 10 /

END TT 3 FETCH, ? 10 - PR = "FETCH, /í ! Í

END» /
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Az első utasítás outputra küld egy assembly sort, 

amely az argumentumban adott változó számára fog
lal helyet. A következő sorokban a mintákat tar
talmazó Га bővül egy újabb makro definícióval,

FETCH, A.
PR = 1 FETCH, A’/

END

ha A az eredeti hívás aktuális paramétere. Meg
jegyezzük, bogy a L.ZMP rendszer sok hasznos ötle
tet adott a SYCOMAP rendszer megtervezéséhez, an
nak ellenére, hogy nem tartottuk meg annak egyet
len ismérvét

/vi/ Nyelvtől függőt len makroprocesszor az МР/ 0 [_Fa2J 

rendszer is. A kikötés csak annyi, hogy a feldol
gozás szempontjából Összetartozó részeknek egy 

sorba kell kerülniölc. A makrók felismerése minta 

illesztéssel történik. Egy makro minta kulcssza
vak, kötött párámé tor jelek és s z ab ad par arr.é t о r j e 

lek sorozata. Л kötött paraméterjel csak kulcsszó 

előtt vagy után állhat, míg a szabad párámétérjel 
lcót kulcsszó illotvo a hozzájuk tartozó kötött pa
raméterek között fordulhat elő. A minta illeszté
si algoritmus hasonló а ЫШР rendszeréhez, kivé
ve, hogy a kötött paraméterek egy jel-cgy karak
ter megfeleltetést imák elő. A makrók a definíció
ban sorszámot kapnak és előírjuk azt is, hogy a 

definícióra melyik sorszámú makro következzen.

sem.

'Щ

>

Щ-

így egy irányított gráfot kapunk, amely a fel
ismerést vezérli. A makrogenerálás alatta lehe-

kó-tőségek változatosak® Példaként egy assembly 

dot generáló definíciót mutatunk be.

<
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A MACRO NO 12 NEXT 13 

11111 SBC ?
A ! a kötött 

paraméterjól, mig 

a ? a szabad pa
ramétert azonosit-

ECT.CO KIVONÁS BYTERA1
ASC 2

END OF MACRO Ű a

A minta illesztési mechanizmus miatt oagasszintü 

nyelvek kiterjesztésére csak nehézkesen használha
tó.

/vii/ Az irodalomban található egyik legjobban sikerüli 
rendszer a SYMPLE /Syntax Macro Preprocessor for 

Language Evaluations/ rendszer j_Vanl] . A makro 

definíciók itt is makrоmintából és makrotörzsböl 
állnak. Szokatlan tulajdonság, hogy megadjuk azt 

a oyntaktikus réozstrukturát, amelyben egy adott
makro előf orduIhat. Ez más szóval a kont ex tus meg
adását jelenti. A minta illesztés tehát egy két 

szintű, szintaxis vezérelt felismerési eljárás. Meg
jegyezzük, hogy a később ismertetendő SYCOMAP rend
szerben egy ilyen felhasználás speciális esetként 
adódik.)

A kontextust élőire gramatikát a SYMPLE rend
szer met any elvén adjuk meg. Amikor a szintaktikus 

elemző felismert egy környezetet /szintaktileus sza
bályt/ a processzor egy minta illesztési eljárás
sal próbálja azonosítani a makrót. Ha ez sikerült, 

végrehajtja a törzs szemantikus utasításait. A 

szintaxist loiró metanyоÍv hasonló a BNF—hez, de 

a tömör írásmód kedvéért bevezetünk néhány jelö
lést. Egy FORTRAN utasítás címkéjét az alábbi gra
ma tik a adja meg;

(LABEL-FJED) :5\5(О/5 J 00(DIGIT))
(digit) :!0|s15!^s ’64 5 7 ’ 1 ’84 J9’ »

Láthatóan, a rekurzió elkerülésére is uj jelölést
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vezettünk, be. A definiált gráciátika lehet CS 

/Context Sensitive/ io, ahogyan ez a következő 

példából látható, begyen a nyelv

L = (Onla0: ■i 1) •: n

Gramatikáját a SYMPLB rendszerben megadhatjuk a

(LANG) : (LSTR)n * 15 , TI, 0’ О» (RSTr) 

(LSTR) : y 0 ’ (lSTR) ’X’ i »01»
(RSTR) : J 1? (RSTR) 5 G'J i 9105

szabály hármassal. A makrók általános formátuma 

a következő.

makro név>(/szintaktikus egység/') = /minta// 

(/szintaktikus egység>) = /minta//
4.

о о о о ?

a törzs szemantikus utasításai
ЕЖ);

й A makronév kizárólag arra szolgál, hogy a 

felhasználó és a rendszer megkülönböztesse a mak
rókat egymástól. A szintaktikus egység neve előfor
dul a gramatlkában és ezáltal határozza meg a kon
textust. Például:

ftN01 (LABEL) =A1
((nüm))) / (stmt)= JcJA3(x79);

szemantikus utasítások

’ A2

END;

A N01 makro aklcor hajtódik végre, ha a ( LABEL)) 
négy szóközzel kezdődik és a NÜM követi azt, vagy
az (STMT) C betűvel kezdődik. Az első esetben két

A1 nevű argumentumargumentum keletkezik. Az 

lesz a négy blank, mig az 

zetett jelsorozat. A makro szemantika leiró nyel-
a (NÜM)-ból beve-A2
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ve itt is hasonló a SNOBOL-hoz. A legfontosabb le
hetőségek az alábbiak:

'

; ''

- string manipuláció
- string referenciák /literális, direkt, 

indirekt/
- makrók közötti kommunikáció
- szubrutin nevű makrók végrehajtása
- jelsorozat beépítése az alapnyelvi jel

sorozatba
- feltételes utasítás, ciklus, ugrás stb.

í.-
. *

í

A SYMPLE rendszer szemantika nyelve számos ötle
tet adott a SYCOMAP rendszer megtervezéséhez. A 

SYMPLB egyotlon hátrányánál?: a nehézkes jelölés- 

rendszert tartjuk. Befejezésül megjegyezzük, hogy 

a SYMPLE makrogonerátort mint nyolvkiterjesztő 

szlcözt tekinthetjük B-tipusu deriválást megvaló
sító rendszernek ls„

■fi

1. M$
яiá i ■t:

г;л
W:

$

Sí
% ".Ш

:7
r B-tipusu kiterjesztés2.1.1.2.

A makrokiterjesztós a szintaktileus analízissel egyi- 

dőben vagy utána történik, de mindenképpen a közbülső szö
veg generálása előtt. A derivált nyelv a bázisnyelv„ 
Leavenworth vezette be az utasítás makro /SMACRO/ és a függ
vény makro /FMACRQ/ fogalmát és a kettőt együtt szintaxis 

makrónak nevezte ol. Utasítás makróval /Short for Statement 
Macro/ a bázisnyolv utasításait terjeszthetjük ki, mig a 

függvény makro /Short for Function Macro/ a kifejezések uj 
formáját definiálja. A kiterjesztő mechanizmust egy ALGOL- 

szorü nyelven mutat jük be j'Leal]. Definiáljunk egy függvény 

makrót az alábbi jelsorozattal:I
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FMACRQ SUM<kifejczós>UITIT<yá 11оz6> <(_kif e j ezés> 

TO<kifejezes)
DEFINE

BEGIN LOCAL T; T «- О;
FOR 02 <- 03 ТО 0k DO 

Т <- Тч-^1;
RESULT Т;

/

END
END MACRO

ahol 01, $2, 03, 0k formális paraméterek. Ezek után. he
lyes a következő utasítás:

c <- A n SUM SUM В (J, К) UITII К «*- 1 ТО 10 

WITH J -Г 1 ТО 10;

A feltételes makrogenerálást egy utasításmakrоn keresztül 
mutatjuk be.

á ■ SMACRO FOR<változó]> g- <kif e jezés> ^ WHILE<kif e j ezés ly>l 
f~BY<kif ejezés 2>] TG 

^kifejezés ЗУ>\ DO<(utasitás)>;
DEFINE BEGIN Ы:01<-02;

■

L2:IF ^ 1 03 THEN BEGIN 06; GOTO Llj 

;3 01 é 05 THEN BEGIN 06;
01 <-01 + I 2 0b} 2 l] ; GOTO L2j

END
END

END MACRO

j- jelentése a clefinicióból nyilvánvaló. На 

az elemző az n-dilc alternatívát isiaorto föl, akkor generá
lódjék a jelsorozat, különben nem. A szintaxis makrók nyelv
től függetlenül kényelmesen alkalmazhatók kiterjesztő esz- 

közlcónt, hiszen

I“Az

I

/1/ a kiterjesztő utasítások változatos formáutumuak
ч
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'■м
1 elletnek

/±±/ a definiciólmait több szintje lehetséges, mivel a 

generált szöveget újra olomzi a rendszer, mind
addig, mig makrót talál benne /2.vi/

/iii/ a makro paraméterek tetszőleges, bázisnyelvi 
szintaktikus kategóriába tartozhatnak 

/iv/ a makro paramétereket nem kell speciális jelek
kel ellátni.

; .'
Г' :!

Mindezek ellenére a javaslatot nem követte implementáció. 
Megjegyezzük, hogy a SYCOMAP kiterjesztő mechanizmusát a 

MLeal]-ben leírtak alapján próbáltuk ki és kiderült, hogy a 

nyelv eredeti formájában nem alkalmas az implementálásra. 

Komoly elvi jelentősége csali a fiktiv processzor itt leirt 

makro felismerő algoritmusának van.

/v/ Az elemzőt a bázisnyolv szintaxisa vezérli. Ami
kor az elemző felismer egy makro delimitért a 

processzor egy speciális makro felismerő módba 

megy át, ahol is a makro mintában előforduló 

nyelvtani jelekhez jelsorozatok rendelődnek. A 

makro felismerését a törzs generálása követi. Az 

előállított T szöveg a forrás nyelvi 'jelsorozat
ban a makro helyére kerül. Ezután a processzor 

üzemmódot vált, és a szintaktikus elemzést a T 

string olső karakterénél folytatja. Ha a felis
mert makro as SMACRO vagy FMACRO a törzs gene
rálása helyett egy eljárás hajtódik végre, amely 

elvégzi a szükséges módosításokat a nyelvtanban 

és a táblázatban.

■

. V;

■

A SYCOMAP tervezése során figyelembe vettük az itt 

leírtakat, és azt mondjuk, hogy az /v/-ben leirt funkciók 

a SYCOMAP rendszerben speciális esetenként, egyetlen mak
róval felirhatók.

A PPL /for Polymorphic Programming Language/ kitor-/
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jeszthető nyelvben 'Poulj két különböző kiterjesztési mecha
nizmus található: az egyik a fenti szintaxis makrókon alap
szik, a másik pedig a compiler-compiler koncepción alapuló 

D-tipusu kiterjesztés, A PPL bázisnyelv az APL nyelv egy 

subsetje. Egy példát műtatunic be, ahol két szintaxis makró
val történik meg а Гeitétoles és goto utasítások kicserélé
se. A definíció két A szimbólum közé kerül, és első sora 

uj szintaktikus osztályt definiál a létező szintakt ileus ka
tegóriák segítségével. A definíció további része maga a 

törzs.

Л <IFST> = IF <13: EXP) THEN Ac : STMT>
[1] (в) > (c)
[2.] Д

AAGOST> = GO TO <E:EXP>
Cl] -»■ E 

[2] Д
<STMT> = <ifst>Kgost>

Itt В, C és E formális paraméterek, továbbá ki kell elé
gíteniük azokat a nyelvtani szabályokat, melyeket hozzájuk 

rendeltünk. Az utolsó sor Írja elő, hogy az STMT nyelvtani
GOST\ alternati-jelhez hozzá kell venni az e^IFST)» és 

váltat. A fentiekből következik, hogy az

[5.1 IF I > N THEN GOTO 8

kiterjesztett utasítás, az

L5.1 (x > *0 '

PPL jelsorozattal helyettesitődilc. Tekintettel arra, hogy 

atszintax makrókban nincs feltételes kiterjesztésre lehe
tőség, ezt a "compiler-compiler" mechanizmussal valósítják 

meg.
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C-tipusu kiterjesztés2.1.1.3.
■<

A logismertebb C-tipusu kiterjosztóssol implementált 

nyelv a Proteus ,_Sol j . A kiterjesztés szintaktiká ját min- 

táJdcal adjuk meg, mig a szemantikát szemantikus rutinok 

döfiniáijak. A nyelv önkiterjesztő és a kiterjesztési idő 

/Extension Time/ alatti, valamint végrehajtási idő /Run
time/ alatti szemantikus utasításokat delimitereik alap
ján különböztetjük mog. Példaként egy uj adattípus definí
cióját adjuk meg. A komplex számot leiró adattípusnak két 

attribútuma lesz, amelyek valós tipusuak.

;
V

PATTERN COMPLEX I COMPLEX <- "é REAL:REAL> + é IMAG:REAL>I» !

A minta definíció noracsak a szemantikát adja meg, hanem 

specifikálja az uj típushoz rendelt konstansok "külső" 

/External/ formáját is. Például az 1.0+1.01 szintaktikusán 

helyes komplex konstans. A komplex aritmetikát az alábbi 
módon adhatjuk meg.

TRANS 3О n<X: COMPLEX>+<Y: COMPLEXУ <- "é Z: COMPLEX V l 
Z . REAL <- X . REAL+Y . REAL,
Z . IMAG X . IMAG+Y . XMAG, :

Itt a 30 definiálja a + operátox’ prioritását, X és 

Y pedig felfogható formális paraméterként. Az uj utasí
tás típusok definícióiban megadott szemantikus rutinok fel
foghatók úgy is mint az eljárás törzsek az ALGOL 60-ban.

A CEL /Conversational Extendible Language/ egy dek
laráció nélküli konvorzációo nyelv [ßolj, ahol a kiter
jesztés az adattípusokra és operátorokra vonatkozik, to
vábbá a definíciós nyelv része a bázisnyolvnok. Egy uj
struktúrát egy MKSTTí hívással hozhatunk létre, ahol a ki

párok Írják elő /1=1 n/ ésterjesztést L^:V\ 

visszatéréskor egy olyan struktúra keletkezik, melynek
, • • • ,

név választja ki és értéke ai-dik komponensét az
f
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másolata. Л megfelelő szelekciós és predikátum függvé
nyeket automatikusan konstruálja meg a rendszer. Például:
Vi

^COMPLEX( Л, В) R; ;
R <é- MKSTR(RP:A,IP: В, TYPE: "COMP")[1]

ahol R specifikálja a visszatéréskor értéket kapó válto
zót, valamint a pontosvesszők között soroljuk fel a loká
lis változókat, ha vannak. Л kiterjesztő és bázisszöveg 

egyaránt egy fordított lengyel jolölést alkalmazó közbül
ső nyelvre transzformálódik.

A BALM rendszer £Sol)j bázisnyelve az XLISP, ami a 

LISP 1.5 egy általánosítása. A forrásszöveget egy operá
tor procodoncia elemző képzi le egy listákkal realizált fá
vá. A lista olső eleme lehot egy LISP operátor, vagy egy 

makronév. Az analízis eredményeként kapott utasítást az 

XLISP interpreter értelmezi. A kiterjesztést megvalósító 

makrodefiniciók egy MACROLIST nevű speciális listára ke
rülnek.

A GPL bázisnyelve hasonlít az ALGOL бО-hoz. Létrehoz
hatunk uj adattípusokat, operátorokat, továbbá utasításo
kat is.
A

^REAL RP,IP};BLOCK COMPLEX

után értelmes a

COMPLEX Л;

deklaráció, továbbá a

COMPLEX(l.0,2.0) ->A;

. / órtólcadás. A valós és képzetes részeket szelektorok vá
lasztják ki. A bevezetett uj adattípusokhoz tartozó ope
rátorokat prioritással vezetjük bo, mint az

OPERATOR A + В PRIORITY *; «^operator definíciós 

törzs> .
V
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A és В itt is formális párámétért jelöl. Léteznek ki
terjesztés alatti feltételes utasítások. Például egy A 

változó típusára IFF COMPLEX A TAKE 

dezhetünk.
formában kór-• • •

Az EPS /Extendable Programming System/ általános cé
lú, rendszer orientált nyelv nem numerikus alkalmazásokra. 

A kiterjesztő mechanizmus makro kiterjesztés, a kiterjesz
tés alatti lehetőségek teljesítik mindazt, amit a magas- 

szintű nyelveiméi elvárunk. Azért soroljuk a C-tipushoz, 

mert a kiterjesztés a közbülső szöveg feldolgozásánál?: 
fázisában történik. Ha a processzor a belső kód generálá
sa során felismer egy makro utasítást, megtörténik a de
riválás .

• :'Zi

2.1.1.4. D-tipusu kiterjesztés

A D-tipusu kiterjesztéshez a makroprocesszorok a leg
hatékonyabb segédeszközök. Nem ilyen természetes oz a meg
állapítás, ha arra gondolunk, hogy a közbülső nyelv az eső
tek nagyobb részében szintaxis fa. A makroprocesszorok sző

ném alkalmasak a "kiterjesztett"
ma-

kásos definíciója szerint
belső nyelv utasításainak helyettesítésére /hiszen azok 

guk is struktúrák lehetnek/. Broun megmutatta |_Br2j, hogy 

nincs lényeges különbség a "nyilt" szubrutinokat /Open 

Subroutines/ előállító makroprocesszorok ós a "zárt" szub
rutinokat /Closed Subroutines/ előállító "nem makroprocesz- 

szorok" között. így mi sem követünk el nagy hibát, ha to
vábbiba is makrokiterjesztésről beszélünk. A D-tipusu kiter
jesztésre vezette bo Cheatham iChol/- a 

/Computational Macro/ fogalmát.
Egy makrót "kiszámított" makrónak hívunk, ha közbül

ső vagy cólnyelvi szövogot dilit elő. A kiterjesztés te
hát a közbülső nyelvi szinten történik 03 a felhasználó 

befolyásolni képes a célkód generálást. Mivel a közbülső

?

"kiszámított" makro

.

V

'1
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nyelv általában valamilyen "Га nyelv", a kiterjesztés so
rán komplex Га transzformációk is létrejöhetnek.

Cheatham rendszerében a makrohivásokat speciális ne
vek /Kulcsszavak - Keywords/ jelölik, amelyek bekerülnek 

a compiler szimbólum táblájába a makrodefiníciók hatására. 

A szemantikát a makrotörzsben közbülső nyelvi utasítások 

adják meg.
Az ALGOL D rendszerben a kiterjesztés az adattípu

sokra és operátorokra vonatkozik. Uj adattípust a MEAN'S 

utasítással definiálhatunic.

ROW(U) MEANS ARRAY }l:Uj;

Uj operátor definiálása esetén meg kell adnunk annak pri
oritását, pontosabban azt az ALGOL 60 operátort, amely
nek prioritása megegyezik az újonnan definiált műveleté
vel. Ezt a következőképpen tehetjük meg,

ahol © az uj műveleti jel .© = n

Az uj operátor szemantikáját un. "kontextus definícióval" 

Írjuk elő. Ennek hatására /operátoroperandus típus> 

információk kerülnek fel a fára a szemantikával együtt. 

Például az előbb deklarált típusra vonatkozó © művelet 
szemantikáját a

ROW (ü) A @ ROW Си) В : -REAL 

REAL BEGIN
INTEGER J; REAL S; S:=0; 
FOR J:=0 STEP 1 UNTIL U DO 

S: = S+A LJj nBiJj ;
RESULT:-S;

END

jelsorozat irja le. A RESULT rendszerváltozó visszaté
réskor a kiszámított blokk értékét tartalmazza. A kon
textus definíció első sora a mintát, valamint az ered-
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mény típusát adja moc.
A /2.1.1.2./-ben ismertettük a PPL szintaxis makrók

kal történő kiterjesztő mechanizmusát. A másik kiterjesz
tés a compiler-compiler koncepción alapszik. A forrásszö
veg minden sorát analizáljuk egy fába. Ha ez a fa olyan 

szöveget határoz meg, amelyik a standard közbülső nyelv 

eleme, nem történik semmi. Ha a fa szintaxis definícióból 
keletkezett a kitorjosztós valamelyik szintjén, akkor vagy 

egy szintaxis makro hivás, vagy kiszámított makro hivás, 
vagy egy kompiláló rutin generálódik a szöveg helyére és 

a ciklus addig ismétlődik, mig van további kiterjesztés.
A komplett közbülső nyelvű szövöget a PPL interpreter ér
telmezi.

A kiterjesztő nyelvek további osztályaiban a makro 

fogalom már nem bir jelentősóggel. A kitörjosztóét a 

koinpilor táblázatainak adatstruktúráinak, sőt bizonyos 

eljárásainak /scanner/ újradefiniálásával valósitják meg. 
Mivel dolgozatunknak nem célja a kiterjeszthető nyelvek 

irodalmának részletes ismertetése, megelégszünk az iro
dalomjegyzékben található referenciákkal.

Programozási nyelvek fordítása;;•> 2.1.2.

A makroprocesszorokkal történő fordítás Brom sze
rint [Вг23 a következőt jelenti. Legyen adott egy A és 

egy В nyelv, továbbá az A mondatait B—be leképző sza
bályok halmaza. Ekkor alkalmazhatjuk a makroprocosszóró
kat az A-boli jelsorozatok B-bo való transzformálására/for
dítására. Természetesen oz nem valósítható meg minden 

esetben /gondoljunk a mesterséges nyelvekre/. A makro 

teclinikából következően a leképző szabályoknak olyannak 

kell lenni, hogy belőlük könnyen megkonstruálhatóalc le
gyenek a makródéiiniciók, továbbá a célnyelv szükségsze
rűen assembly vagy magasabb szintű nyelv.

■-
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Azt állítjuk, hogy a makrogenerátorok csak akkor hasz
nálhatók fordításra, ha az A és Б nyelv eleget tesz az 

alábbi megszorításoknak:

/V az A nyelv minden utasítására egyszerűen ad
ható makro minta

В nyelv nem lehet a gépi kód, sőt gyakran 

assembly szintű sem
az A nyolv utasításaihoz természetes módon 

rendelődjenek a B-beli jelsorozatok, vagyis
A és В nyelv szintje közötti különbség 

nem lehet nagy.

/ii/ a

/iii/

/iv/ az

Az /i/ megszorítás bevezetését indokolja a makrogenerá- 

torok viszonylag egyszerű mintaillesztési algoritmusa.
Megjegyezzük, hogy A mondataira nézve általában nem tör- 

ténilc szintaktikus analizis„ A második megkötés azért 

szükséges, mert a forditóprogramolmál szokásos több mene
tes feldolgozáshoz, /közbülső szöveg/fa generálás/ nin
csenek eszközök a mokroprocesszorban. Ezt a problémát 
oldottuk meg a SYCOMAP rendszerben, a belső nyolv szoron- 

osÓ3 megválasztásával* A /iii/ megszorítás a több mene
tes feldolgozás elkerüléséhez szükséges.

Ha tekintünk egy makro fordítót, továbbá egy A for
rás valamint egy В célnyelvot, amelyek teljesítik a fen
ti kritériumokat, akkor В-t felfoghat jede bázis nyéknek, 
Л-t kitérjesztő nyelvnek és a fordítót preprocosszornak. 

így az A-tipusu kiterjesztéshez jutottunk. Felhívjuk a 

figyelmet a terminológia kevéssé ogysóges voltára. Egyes 

makroprocesszorokkal foglalkozó szerzők bevezetik a par
ciális preprocosozor fogalmat, amely a lexikális analí
zis fázisában végrehajtott A-tipusu kiterjesztő mechaniz
must jelöli. A compiler vozérolt makrogonorátor fogalom 

jó közelítéssel a C és D-tipusu kiterjesztő mochanizmus-r 

nak felel meg. Az egyotlon oltórós, hogy a fordító fel—

\

I
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használhatja a makrogenerátort bizonyos információknak a 

forrásszövegből történő ''kivonására". Például a delclará- 

ciós táblát, vagy az utasítás fát ópiti föl a forrásszö
veg alapján, esetleg kontextus függő tevékenységeket lát 

el.

Szövog/program generálás2.1.3.

A makroprocesszorok gyakori alkalmazása a szöveg/ 
program genorálás. Vogyíik észre, hogy nincs nagy különb
ség a két fölhasználás között, hiszen az előállított szö
vegnek épp úgy eleget kell tenni bizonyos szintaktikai/ 

szemantikai szabályoknak mint ahogyan ez egy programra 

teljesül. A tipikus alkalmazások j_Br2~j szerint az aláb
biak.

/i/ Feltételes genorálás. Példaként említhetjük a 

TRACE utasítások feltételektől függő beépíté
sét valamely programba, továbbá a lconfiguráció/ 

paraméter függő operációs rendszer generálást, 

/ii/ Ciklikus generálás. A makrogenorátőrt kényel
mesen felhasználhatjuk ciklikusan előforduló 

szövegrészek előállítására. Például 2 hatvá
nyait adja kezdőértékül egy tömb elemeinek, 

/iii/ Program párámétrizálás. Példaként egy prog
ram belövési és futtatási fázisára gondoljunk.
A belövós során a definiált adatstrukturált 

/tömbök/ méretei, valamint a ciklusok végér
tékei értelemszerűen kisebbek. Egy makropro- 

cesozor végzi el a program paramétereinek 

minden előfordulási helyen a konkrét érték 

helyettesítését.
/iv/ Riport generálón. A speciális rendszereket 

mint RPG /Report Program Gonórator/ nem he-

2-

<
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■Á

lyettesitik a malcroprocesszorok, mégis vannak 

olyan generátorok - mint a TRAC j/Mool] LM002J 

[_Bárl~] - amelyek jól használhatók riportok au
tomatikus előállítására.
Könyvtári lehetőségek. Egy további funkciója 

lehet a makroprocesszoroknak a programkönyvtá
rakkal való kommunikáció, pontosabban egy mák- 

rohivás hatására a forrás könyvtárban található 

definíció beópitóse a programba /2.1.1.1. ii/.

"n
■

А/

Az, hogy melyik feladatra melyik irodalomban találha
tó rendszer alkalmazható hatékonyabban, vita tárgyát ké
pezheti [BrjQ . Az univerzális célú generátorok felhasznál
hatóságát sok esetben az korlátozza, hogy a bázisul vá
lasztott szöveg/nyelv mondatai rögzített formátumuak. Ezt 
speciális I/O moduloknak a processzorhoz történő hozzá- 

illosztésóvel próbálják kiküszöbölni. A másik probléma az, 
hogy a makrohivások szintaxisát nem mindig érdemes a szö
veg/nyelv figyelembo vétele nélkül specifikálni. Az egy 

problémára irányított, partikuláris rendszerekből pedig
elvben annyira van szükség, ahány különböző feladat léte
zik.

£' f

Szisztematileus szerkesztés és keresés2.1.4.

Hasznosan alkalmazhatók a makrogenerátorok progra
mok szisztematikus korrigálására. Példaként említhetjük, 

hogy egy változó nevet minden előfordulása helyén egy 

másik névvel helyettesitünk. Tegyük fel, hogy ALGOL ori
entált programozó PL/l programot ±r és a DO utáni pon
tosvesszőt elfelejti kitenni. Ezt a hibát makrogenerá-
torral korrigálhatjuk, valamint rábízhatjuk bizonyos ti- 

szintaktikus hibák /ha vannak/ javítását is. Hapusu
adott egy program és kiváncsialt vagyunk bizonyos válto-
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zók minden olyan előfordulására, ahol azok értéket kapnak, 
a feladatot célszerűen inakrogenerátorral oldjuk meg.

Portabilio software rendszerek előállítása2.1.5.

A hordozható pi'ogramrendszerek előállítása a számí
tás tudománya egyik legnehezebben megoldható problémája. 

Amíg a vásárlók a software után is fizetnek, a nagy szá
mítógépgyártó cégeknek nem érdekűit a portabilitás segí
tése. Másrészt pillanatnyilag nincs tudomásunk olyan bá
zisnyelvről, amely általánosan elterjedt volna. Az ALMO 

[^Kanl] és UNCOL jjCamlJ koncepciók sem hozták meg a várt 

eredményt. Egyes szerzőiének az a véleménye i_BrlT] > hogy a 

bázisként választott nyelvek speciális /implementáció 

függő/ tulajdonságai miatt teljes egészében portabilis 

software eszközök várhatóan nem fognak kialakulni.
A portabilitásra való törekvés általában úgy való

sul meg, hogy kiválasztanale egy bázisnyelvet és ezen a 

nyelven implementáljált a bázis software komponenst♦Ez a 

nyelv lesz a továbbiakban a portabilitás alapja. Ezután 

az un. bootstrapping technikát alkalmazzák. Itt hívjuk 

fel a figyelmet Koster egy tévedésére jJKoslJ, amikor a 

CDL fordítót /Compiler Description Language/ portabilis- 

nok nevezte. Az első komoly kísérlet hox-dozható progra
mok előállítására Wilkes WISP rendszere volt |_Brl~| . Mé
gis a leginkább elterjedt hordozható rendszer alapjait 

Waite fektette le jjWai2 j. A bázis ogy SIMCMP nevű egy
szerű inakrogenorátor, amely egy 80 soros FORTRAN program
mal implementálható. A SIMCMP minta illesztéssel ismeri 
fel a malcrohivásolcat, úgy hogy a megfeleltetés karakte
renként történik. Például а

ТО ни IF CAR s = CDR и. 

I = CDR (j 31) «
J = CDR(’4i).
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IF(CAR(i)-CDRU))) ’00, '10, ’20, ’00.
’ 00 CONTINUE
.X

definícióból a

TO'13 IF CAR Л = CDRB.

hivás hatására a

I = CDR (36)
J = CDR(38)
IF (CAR Cl) - CDR(j)) 100,13,100 

CONTINUE100

FORTRAN programrész generálódik. A SIMCMP implementálá
sa a portabilitás szükséges feltétele. A S TAGE. 2 так ro- 

processzor !j/ai3l a bootstrap második szintijét allcot,ja»
Továbbra is mintaillesztéssel dolgozik, azonban a makró- 

generálás alatti lehetőségei meglehetősen változatosait. 

Implementálása úgy történik, hogy definiálunk ogy fiktiv 

gépet és megadjuk annak utasításrendszerét /FLUB/. Ezu
tán felírjuk a STAGE.2 programját FLUB nyelven. Ezt csalt 
egyszer kell megtennünk. Ezután bármely más gépen úgy tör
ténőit az implementálás, hogy a SIMCMP segítségével a FLUB 

utasításokat a gép assembly nyelvére fordítjuk. Követke
ző lépcsőként megírható a STAGE.2 a saját nyelvén és 

fordíthat azonnal assembly nyelvre.
A STAGE.2 segítségével implementálták az ML/l malt- 

rogonerátort lBr3 j , a JANUS hordozható rondszert |_CoőJ 

valamint a BCPL fordítót [Brlj • Nem colunk a portabili
tás részletes tanulmányozás, ezért megelégszünk néhány 

konklúzióval. A hordozható programrondszorokot általában 

bootstrapping toclmikával implementálják beépítve az un. 
optimalizáló szinteket és gyakran alkalmazzák /elsősorban 

fordítóprogramoknál/, hogy a eomniiort a saját nyelvén 

Írják meg [jStriJo Tekintettel arra, hogy a SYCOMAP rend-
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szórt szeretnénk implementálni a JATE Kibernetikai Labo
ratóriuma R-40 számítógépén, az adaptálást portabilitási 
teclmikával tervezzük megvalósítani.

A következő fejezőtekben rövid ismertetést adunk 

azokról a makrogenorátorokról, amelyeket implementál
tunk, és megadjuk az általunk végzett bővítéseket.

2.2. A GPM processzor

A CPL i'orditó implementálásához alkalmazott GPM 

/General Purpose Macrogenorator/ processzor jjStrl] uni
verzális abban az értelemben, hogy a makro hivást függ
vénynek felfogva, értékkészlete és értelmezési tartomá
nya lefedi egymást, továbbá az input jelsorozatban akár
hol előfordulhat malcrohivás, még más makrohivások argu
mentumaiban is. A maJ-crogeneráláo alatti lehetőségeket a 

rendszormakrok biztositjak. A rendszermakrók a procesz- 

szor részét képzik és a rájuk vonatkozó hivás esetén el
járások hajtódnak végre„

A makrohivá3 általános formája a következő:

•"‘k

§NEV,Pl PN;, • . . ,

a hivásPl,...,PNahol a NÉV a meghívott makro neve, 
aktuális paraméterei. A makro nevét a nulladik argumen
tumnak tekintjük. Egy makrót a DEF nevű rendszermakro de
finiál.

§DEF,B,<B§A,X$SlX;B>;

Itt В a definiálandó makro neve, és a definiáló jolso-- 

rozatot un. string zárójelőle közé Írjuk azért, hogy a
argumontumliota kialakítása során ne órté-prooesszor az

kelje ki azt. A string zárójelek tetszőleges mélységben 

előfordulhatnak és a generátor minden pass-ban elhagyja
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belőlük a két legkülsőt. Л >i formájú jelsorozatok a for 

mális paraméter hivatkozást jelölik.
'i f

■á§DEF,A,<A^1A>;
§DEF, В ,<B§A, X'jSlX; B> ; 
§ DEF,APA,<P$1$1P>;

§A,C;
А , АСА í 

§B,D; 
§§A,P;,Y; 

Q«§A,C;»R

АСА
АЛСАА .*

- '■ ■
BAXDXAB
PYYP
Q<§A,C;>R

'V j

■

A hivás teljesitóse után az argumentum lista általában 

elvész, és ez vonatkozik az argumentum lista részét kép
ző definíciókra is. Más szóval a GPM rendszerben két fó- 

la makródéiinició létezik.

;

/i/ Globális definició. Nem argumentum listában for
dul elő, és a feldolgozás során mindig elérhető, 

feltéve hogy nőm definiáltuk újra. A definíciók 

között a keresés fordított időrendi sorrendben 

történik.
/ii/ Lokális definició. Egy makrohivás argumentum lis

tájában fordul elő. A definíció csak a hivás tel
jesítése során hozzáférhető, utána törlődik.

$r

A kétféle definíció léte ad lehetőséget a feltételes gene
rálás megnevezésére, és igy válik a makronyelv univorzális, 
rekurzió orientált nyelvvé. Adjunk módszert a feltételes 

generálásra. Tegyük fel, hogy az

CK = 'К » о

feltételes kifejezést akarjuk megvalósítani, ahol , ß ,
‘ß, (5 tetszőleges esetleg makrohivásokat is tartalmazó jel
sorozatok. A következő makrohivás éppen a fenti feltételes 

kifejezésnek felel meg.

§ OC, §DEF, *,<<$>; §DEF, (b ,< ; ;

I

x

•;
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Néhány egyszerű példát mutatunk be, a rekurzió megszerve
zésére a feltételes generálás! lehetőség felhasználásával.

§DEF, FACT, <§fA , §DEF, fi ,<§ís, f,0 , § FAKT, §-, foO,1; ; ;> ;
§DEF,0,<1>;;>;

A ’ ?í ’ és rendszermakrolt az argumentumaikban adott 

egész operandusokon végzik el a kijelölt műveletet. A 

HANOI tornyai nevű ismert játék GPM definíciója az alábbi.

§DEF,HANOI ,<§?ól, f>2 , f>3 , §DEF, fi, <
§ HANOI, §-, 5É0,1;, #1, §-, §-, 6, £l; ;
§ MOZGAT, /oO, fal, f>2 ;
§HANOI, § -, f>0,1; 6 , föl; , $>2 ; , f>2 ;> ;

§ DEF,О; ;>;

Megjegyezzük, hogy a [^Strlj -ben adott, egyébként 
szellemes definíciók közül az egyik hibás. Az általunk 

implementált processzor TRACE lehetőségei segítettek a 

hiba felderítéséhez. A helyes definíció a következő.

§DEF,SUC,<§1,2,3,^,5,6,7,9,9,10,§DEF,1 ,<#>#1; ;> ; 
§DEF, SUCCESSOR, <§';ь2 , §BEF, f>2, föl <A,> §SUC ,> f>2 <;> ;

§ DEF, 9 , <§ SUC ,}f> 1 <;<’,) 0 ;
§DEF,SUM,<§S,^1,^2,0,§DEF,S,<§^3,§DEF,^3,<§S,>

§ SUCCESSOR, $1, fo2 ; <,>
§SUC,^3;<;>;

§DEF,>#3<,£l<,>£2j ;>; ;>;

Az első definíció egy egyjegyű számot inkrementál.
A §SUC,$; 4-et ad eredményül. A második makro egy két
jegyű számot növel meg. Az utolsó makro pedig elvégzi a 

kétjegyű számok egyjegyű számmal való növelését. Vegyült 
észre, hogy mindhárom esetet visszavezettűit egy egyjegyű 

szám ráltövetkozőjónelt kiválasztására.
A GPM processzor az input jelsorozat feldolgozásá

hoz három adatstruktúrát kezel. Л makrodefiniciók
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<nóv: törzs^>
A DT-ben a keresés aluliból fölfelé történik. A másik két 

struktúra stack. Л VI stack tartozzon azokhoz a makrohivá- 

soldioz, amelyok elkezdődtek /bejött a § jel/ de nem zá
rultait le a hívást befejező karakterrel /pontosvessző/. Л 

V2 vermet rendeljük a skatulyázott makrohivásokhoz. Defi
niál juk az elsődlogos és másodlagos input fogalmát. Л GPM 

inputja elsődleges, ha a karakterok olvasása a fizikai 
adathordozóról történik, mig másodlagos az input, ha a DT- 

ből olvasmik. Az előállított /gonorált/ jelsorozat is két 

helyre kerülhet. Elsődleges az otitput, ha a genoralt szö
veg valamely adathordozóra /sornyomtató/ kerül és másod
lagos , amennyiben a jelsorozat Vl-be Íródik.

A bevezetett fogalmakkal a GPM standard feldolgozási 
ciklusa az alábbi.

formában a definíciós táblába /DT/ kerülnek.

ICezdotbon /initial State/ az I/O elsődleges, VI 
és V2 üres, a DT-ben a rendszermakrok találha
tók /név: point or ]> formában.
Az aktuális inputról beolvasott nem speciális 

karakter az aktuális outpiitra kerül bármilyen 

is legyen az I/O típusa.
A hivás kezdetét jelr.ő /§/ karakter uj szin
tet nyit Vl-bcn és az outputot másodlagosra 

állítja.
A hívást terminálé /;/ jel а VI tetején levő 

információkat V2 tetejére másolja és Vl-et dek- 

rementálja. Megtörténik a definíció kikeresé
se. Ha a rendszormakrokra történt hivatkozás, 

azok vógrehajtódnak és V2 dekromentálódik, 

egyébként az input másodlagos és megkezdődik 

a törzs generálása.
A formális paraméter jel /$/ hatására V2 tete
jéről történik helyettesítés, ha V2 nem üres.

/iü/

/iv/

-fi-

Л/

/vi/

/vii/

V
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/vili/ Л definíció végén V2 dekrementálódik és az input 

a hívást megelőző helyre állítódik vissza.
A paraméter elválasztó /,/ а VI tetején kijelö
li a helyet a következő paraméter számára, ha VI 

nem üres.
Л string kezdő zárójel /< / ignorálódik, és vég- 

zárójelig /amit szintén eliminál a rendszer/ a 

jelsorozat lemásolódik /aktuális inputról az 

aktuális outputra/.
A páratIon string végzárójel />/ a CPM pro
cesszor befejezi működését.

Ах/

А/

/х±/

A Strachey által közölt változatban mindössze hat rend- 

szermakro található, ami azt jelenti, hogy bármennyire uni
verzális is a GPM, csak nagyon nehézkesen alkalmazható konk
rét feladatok megoldására. Az implementálás során éppen azt 

a célt tűztük ki magunk elé, hogy rendszermakrokkal és eset
leges újabb processzor tevékenységek bevezetései tegyük al
kalmassá a rendszert, a GPM számára nem előkészített szöve
gek feldolgozására, valamint automatikus programírásra.

VÍkw
••

:í.к

Implementáció2.2.1.

Bázisnyelvként a SIMULA 67 nyelvet [Dahl] választot
tuk, mivel annak SIMSET rendszerosztálya kényelmes lehe
tőségeket biztosit a GPM adat struktúráinál«, ábrázolásához. 

Az elkészült program pontos specifikációját ЦвЛ tartalmaz-

A DT valamint VI és V2 kétszeresen kapcsolt lista for
májában épül fel. A verem valamely szintjét reprezentáló 

SIMULA objektum tartalmazza az argumentumokat, továbbá az 

input és output szövegek pointereit. Lehetőséget biztosit 

a rendszer arra, hogy a speciális karaktorekot a folhasz— 

náló maga Írja elő és bevezetésre került még néhány tovab—
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bi jelző karakter is, amelyek az input és output szövegek 

formátumát vezérlik.
A bővítést két módon végeztük. Egyrészt a rendszer- 

makró készlet megnövelésével, másrészt uj processzor funk
ciók bevezetésével. Л generátor jelenleg 42 programmal rea
lizált és 4 jelsorozattal definiált rendszermakrot enged 

használni. Ez utóbbi 4 makro érdekessége, hogy bizonyos 

komplex funkciókat látnak el, a meglevő 42 rendszertevé- 

kenységre való visszavezetéssel, és a rendszer indításakor 

definiálódnak, mintha egy DEF hivás történt volna.
Л rendszermakrokat az ellátott funkciók szerint cso

portosíthatjuk, és láthatóan az automatikus program gene
rálást segítik.

■.V

::

'j

/i/ Az I/O makrók. Lehetőség van az elsőrendű I/O
felhasználó által történő kijelölésére. A szük
séges file-okat egy §OPEN hívással megnyitjuk, 

megadva a file típusát /INFILE, OUTFILE, DIRECT- 

E'ILE/ valamint a dsi-t /Data Set Identifier/. A 

§INPUT és §OUTPUT hivásolc jelölik ki az elsőd
leges I/O file-okat. §CLOSE makro az adatátvi
tel végeztével a file~ok lezárását végzi. A gyak
ran használt malcrodefiniciókat célszerűen makró- 

könyvtárakba gyűjtjük össze, a generált szöveget 
pedig a továbbfordításhoz őrizzük meg. Az I/O 

makrók közé tartoznak file pozicionáló, rekord
hossz specifikáló, szöveg pointer mozgató makrók, 

/ii/ Speciális makrók. А §РАШШМВ egy hivás aktuális 

paramétereinek, mig a §LENGTíI egy szöveg ka
raktereinek számát adja meg. A §UPDATE egy mak- 

rodofinició törzsét Írja felül. A §CLEAR hivás 

törli az argumentumában adott makrót. Értelmes 

a §CLEAR,CLEAR; hivás is. A §CHAR hivás ha
tására egy karakter kerül annyiszor outputra, 

amit az argumentum ir elő /pl.:

* •

§CHAR, ,10; ha-
У
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tására 10 szóköz kerül outputra/. A feltételes ge
nerálást segí ti k rendszermakro. A §TEST, makronév; 
hívás a О/l jelsorozatot állítja elő aszerint, hogy 

az adott nevű makro definiált vagy sem. Lehető
ség van a három adatstruktúra állapotának valamint 

makrohivások számának lekérdezésére is. A dina
mikus jelző karakter újradefiniálásra is rendszer- 

makrót vezettünk be.

Szerettük volna a generátort tetszőleges - nem a GPM 

számára előkészített - szövegek feldolgozására is alkalmaz
ni. Az első javaslat Légi nem megvalósítható abban a for
mában, igy másik megoldáshoz folyamodtunk j 91. A makronyelv 

speciális karakterei szükségszerűen különböznek egymástól, 
igy közömbös a processzor jelző karaktert felismerő algorit
musa. Javaslatunk lényege, hogy az egyes processzor funkci
ókhoz prioritást rendelünk, továbbá mindem processzor tevé
kenységhez több speciális jel is tartozzék /prioritás sze
rint/. Megmarad még a definiálatlan makronév problémája. 
Rendszerünk egy definiálatlan makronév előfordulása esetén 

az időben legkorábban definiált makrót tekinti meghívott
nak. Ez a definíció célszerűen az alábbi formájú.

I/.
I'r
ri

§DEF, mnév, , §DEF, <?*0 ,<k> ; §DEF, mnév, <F>> ; ; > í

Ezek után a GPM a speciális karait terek és processzor funk
ciók megfeleltetését a következő módon végzi. Egy eh 

vezérlőjelhez az a tevékenység tartozik, amelynek priori
tása a legnagyobb és eh legnagyobb prioritással rende
lődött az adott processzor funkcióhoz. Az implementálás 

utáni tapasztalatok szerint hasznos segédeszközt nyertünk 

tetszőleges szövegek feldolgozásához is /természetes nyel
vek/.

A GPM bővítésénél ügyeltünk arra, hogy a kompatibili
tás megmaradjon az eredeti rendszerhez. A közel egy éves 

felhasználói tapasztalatok kedvezőek és úgy tűnik, hogy
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programírás automatizálására is alkalmas hatékony rendszert 

sikerült kifejleszténünk. A processzor 1300 soros SIMULA 67 

nyelvű programja az 580 sorszámú, 84l tipusu diszken talál
ható COSY formátumban. A forrásnyelvi lista az alábbi nyi
tó kártya ismeretében lekérhető.

/jíDEF(o , , dsi , SIMON, GPM-PROC , 2 , ЛААЛ)

2.3. A TRAC rendszer

A TRAC /Text Reckoning And Compiling/ processzort 

Mooers tervezte és implementálta [Mool*] nemsokkal a GPM 

publikálása után. A TRAC makronyelve - noha azt a szerző 

szabadalmaztatta, megakadályozva őzzel annak fejlődésót - 

olyan, hogy bázisa lehessen egy konzolirógép vezérlését 

ellátó softwaro csomagnak. Érdekesek a TRAC malcronyolvü 

programok holyosség bizonyítási eredményei i }_I3árl3 .
A makrohivások általános formátuma a követlcoző.

»:

t
a

/ (JPF, Pl pk)> • ® ♦ ?

P- Ttt PF specifikálja az elvégzendő elemi funkciót és 

P1,...,PK ennek aktuális argumentumai. A TRAC makrоnyöl
ve a primitiv függvények változatos volta miatt hatékony. 
Példaként felsorolunk néhányat közülük.

А/ £ (rs) Road string. A konzolról be
olvas egy szövegot az end- 

of~otring szimbólumig.
Print string. Az argumentu
mában adott szöveget irja ki 
konzolra.
Define string. A második ar- 

gn, ment urnában adott szöveg
hez az első paramétert ren
deli névként.

/ii/ /(ps,s)

/iii/ / (ds, n, 3^
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/iv/ /(cl,n) Call„ A név által előirt jel
sorozatot generálja.
Segment string. Kiértékeli a 

nevet és az argumentumot. Be
hívja a megnevezett stringet 

és a benne előforduló 

szövegeket az i-dik paraméter 

jollol helyettesíti.
Call vrith argument. Formális 

aktuális paraméter cserével 
genorálja a:megnevezett jelso
rozatot .

/v/ /(ss,n,pl pk)7 • • • 1

részei

/vi/ /(cl,n,al aj)» • • » ?

A TRAC rendszerben is igaz, hogy az argumentumok he
lyén is előfordulhat makrohivás. A hívásnak két fajtáját 

definiáljuk.

alakú, aktiv hívásról/iii/ Ha a jelsorozat /(...)
beszélünk, ami azt jelenti, hogy a hivá3 eredmé
nyeként kapott jelsorozat kiértókolődik.

formájú neutrális hiyás hatására 

kapott string nem értékelődik ki.
/viii/ A // ( . . .)ti

) alakú jelsorozatok a záróje-Mogjegyezzük, hogy a ( 
lek elhagyása után helyettesitődnok anélkül, hogy a pro-

• • *

cesszor kiértékelné azokat /string zárójelek/. Példaként 
bemutatunk néhány TRAC hivást.

/ (ds,A,CAT)
/ (ds ,В, (/ (cl, A)))
/ (ps, (/(cl, В )))
/(ps,// (cl, 13))
/(ps,/(cl,B)j 
/(ds,XYZ,/(rs)) /(ss,XYZ,/(rs) ,A,/(rs)j 
/(ps,/ (cl,XYZ, C, D,/(rs))
/(ds,Factorial,(/ (cq,1,X,1,

/(c1,b) 

/(cl, A)
CAT
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(/ (ml,X, Factorial,/(ad,X, -1 ))))
)))^(ss, Factorial,X^)

/ (cl, Factorial,5) 

hivás, amely a 120 jelsorozatot állítja elő. A TRAC pro
cesszor két adatstruktúrát kezel. Ezek az ASS /Active 

String Stack/ és az NSS /Neutral String Stack/. A Feldol
gozandó jelsorozatot mindig az ÁSS tartalmazza, mig az NSS 

a végre nem hajtható malcroliivások már kiértékelt argumen
tumait tárolja. Az aktiv liivások eredményei az ASS-bo, mig 

a neutrális hivás által előállított jelsorozatok az NSS-be

Az utóbbi definícióra vonatkozik a

kerülnek. Ezek után a processzor vázlatos működési ciklusa
az alábbi.

^(ps,Ars))Ах/ Ha az ÁSS üres, bele íródik a 

sorozat.
Az olvasás karakterenként történik az ASS-ből. 
Па a karnktor nem speciális, az NSS-bo kerül.
A / vagy // jelsoi’ozatok uj szintet nyit
nak NSS-ben feljegyezve a liivás aktiv/neutrális 

voltát.

jol-

/х/

/xi/

A paraméter elválasztó /,/ hatására az NSS-ben 

kijelöljük a helyet a következő paraméter számára. 
Ha(

/xii/

alakú jelsorozat következik, a záróje
lek elhagyásával NSS-be másolódik /kiértékelés 

nélkül/.
A hivá3 végét jelző karnktor /)/ hatására az 

NSS tetején levő függvénynóv alapján megtörténik 

a hívás végrehajtása, majd NSS-ben a legfelső 

szint с1iminá1ódilс„ Па a hivás aktiv volt, az 

ASS-ben uj szintre bekerül az előállított jelso
rozat /lia van/, oilenkoző esetben a string NSS-be 

kerül argumentumként.

/xiü/ )* Я O

/xiv/

<
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Implementálás2.3.1.

A TRAC processzor implementálására azárt került sor 

mert a 200 UT terminálhoz készült egy 1TR /Interaktiv Tor- 

ininálkezelő Rendszer/ nevű rondszer, amely képes a FORTRAN 

és COMPASS bázisnyelvü programok és a display közötti adat 
kommunikáció megszervezésére. így a megvalósitott TRAC ge
nerátor gyakorlatban történő kipróbálására is sor kerülhet. 

A FORTRAN bázissal implementált processzor jelenleg a kár
tyaolvasót tekinti input porifáriának, valamint a sornyom
tatóra küldi az outputot /rs,ps hívások/. A strukturáltál! 

tervezett programban 1/0 modulok kicserélésével az illesz
tés könnyen megoldható. A TRAC jelenlegi állapotában nehéz
kesen használható, ugyanis a mintegy 40 függvényből, csak 

6-8 programja van beépítve. A tervezés és kivitelezés so
rán ügyeltünk arra, hogy a bővítés a már meglevő részek 

módosítása nélkül történhessen meg.
A mintegy 500 soros FORTRAN program az 580-as disz

ken található COSY formátumban és a forrásnyelvi listát 

az alábbi nyitókártya ismeretében kérhetjük le.

/jíDEF (O, , dsi, SIMON-A, TRAC-FILE, 1, AAAA )

Az ML/l processzor2.4.

Az ML/l rendszert Brom tervezte és implementálta 

рЗгЗЗ. Legfontosabb jellemzőjeként azt mondhatjuk, hogy 

a GPM logikáját megtartja, csak a hivás formátumban, va
lamint a makrogonerálás alatti lehetőségekben van különb
ség. A GPM hivásformátumától úgy jutunk el az ML/l makro 

formátumáig, ha a GPM speciális karaktereinek minden elő
fordulásához tetozőlogeo delimitor /elhatároló/ jelsoro
zatokat rendelünk a következő módon.

L

, .
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§ név delimiter /KD/ 
másodlagos delimiter /SD/ 
záró delimiter /CD/

»

i

Ezek után az .
'

§mnév,argl ar gn;> * • •

GPM formátumú makrohivás átírható az alábbi formába

NDargoSDlarglSD2 SDnargnCD .• mm

Ez termószetesen azt jelenti, hogy minden makrodefinic.ió- 

ban specifikálandó a delimiter sorozat /ez nem más mint a 

makrominta/. Az ML/l minta illesztési algoritmussal isme
ri fel a hívásokat, amelyek un. prefix jelölésünk (j3rl], 
és közben előállítja az argumentumlistát. Brom véleménye 

szerint !Brl] az ML/l egyik leghasznosabb tulajdonsága, 

hogy képes szabad módban /Free Mode/ dolgozni. Ez a követ
kezőket jelenti. Vezessük be az atom fogalmát, és azt mond
juk, hogy az atom betűk és számjegyek véges sorozata, amit 
egy speciális /Punctuation/ karakter terminál.4 4: A procesz-
szor szabad módban működik, ha csak az atomokat tekinti
delimitérnék. Ezzel persze nem oldottunk meg minden prob
lémát, hiszen egy név delimiter előfordulhat pl. ogy meg
jegyzésben atomként, tehát a string zárójelekre mégis szük
ség van. Az implementálás során derült ki, hogy az atom fo
galom a termináló karakter miatt csaknem használhatatlan
ná teszi a rendszert.

A makrogenerálás alatti lehetőségeket a rendszermak- 

rok biztositják. Ahogyan ez a később közölt példából lát
ható, a definiálást itt is rendszermakróval végezzük. A 

rendszermakrok mintája rögzített, azt a felhasználónak 

nincs módja felülírni. A processzornak létezik permanens 

ós időleges egész tipusu változója, amelyekre P1,P2 

T1,T2 stb. formában hivatkozunk. Az időleges változók 

definíciónként lokálisait. Nemcsalt formális paraméter hi

ill.

' í
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vatlcozás létezik, hanem a felhasználó előírhat egyéb he
lyettesítési formákat is az alábbi módon. Az n egész ti- 

pusu aritmetikai kifejezést jelöl.

/i/ /оAn. Beszúrandó a hivatkozás helyére a makrohi- 

vás n-dik argumentuma.
Helyettesítendő az n-dik delimiter jelso
rozat. A foDO. a név delimit erre jelöl 
hivatkozást.
Makro cimlce definíció, amely nem kerül 
outputra és nem is helyettesitődik csu
pán a rendszermakrok számára ad informá
ciót .
Az n értéke, mint decimális karakter 

sorozat kerül a hivatkozás helyére.

/ii/ 5^Dn.

/iii/ %Ln.

/iv/ /0П.

>;
Az egyik legjobban használható koncepciója a rendszer

nek, hogy a minta megadása során kijelölhetünk opcionális 

delimitereket

ч

OR don ALLOPT del OR de2 OR • • ♦

ilf ■

v formában, továbbá lehetőség van a mintában implicit ugrá
sok kijelölésére az

N1 OPT del N1 OR de2 N1 OR de3 ALL

jelsorozattal. Az N1 első előfordulása helyén mint implicit 

cimlce szerepel, többi előfordulásai implicit ugrást jelöl
nek. Azt, hogy a mintában több dolimiter alkot egyetlen 

atomot az

WITH akal WITH a2 WITH • • •

formában Írjuk elő. Most bemutatunk egy olyan példát, ahol 
az ML/l csaknem összes lehetőségét kihasználjuk.
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MCDEF INDEX WITH (NI OPT , N1 OR) ALL AS< 

MCSET T2 =
/oL2. MC GO LI IF %AT2. = #AJL. ;

CSET T2 = T2+1;
MCGO L2;

$L1. %T2,>;

2;

A definíció felhasználásával kapcsolót szervezhetünk egy 

másik makro belsejében a következő makro hívással:

MCGO L INDEX ($D2,+,-,«,/);

2.4.1. Implementáció

Első lépésként realizáltuk a [_Br5] “bem megadott rend
szer pontos mását. A szerző lyukszalag orientált gépre ter
vezte rendszerét és a blank /szinkron/ karaktert választot
ta atom terminátornak. Lyukkártya orientált rendszereknél, 
mint nálunk is kénytelenek voltunk a felhasználóra bizni a 

speciális karakter megválasztását. Ez célszerűen a szóköz 

karakter volt. Ugyanúgy, ahogyan ЦВгД] -ban jónéhány példa
program az atom torminátorok miatt hibás, nálunk is ez okoz
ta a legnagyobb problémát. Nem tudtuk a Trendszer elő nem 

készített szövegek feldolgozására alkalmazni, azon kívül 
az általunk irt definíciók nagyrésze is hibás volt. Ezek 

után úgy gondoltuk, hogy célszerű implementálni az ML/l 
egy másik változatát, az atom fogalom nélkül. Ez persze 

azzal a kényelmetlenséggel járt, hogy nem tudtunk szabad 

módban mintát illeszteni. Ezen úgy segítettünk, hogy egy 

a forrásszövegben előforduló jelsorozatot csak akkor te
kintettünk névdelimltérnek, ha nem volt megkezdett makro- 

hivás, vagy nem sikerült az illesztés a megkezdett hívás 

soros delimiterei közül egyikkel зет.

'

íf
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Az ML/l processzornak két atom fogalom nélküli válto
zata készült el. A kettő között a delimiternok a forrásszö-
vedből való kiszűrésében van különbség. Először a Dömölka
iéi c szűrőt ipöl] implementáltuk. Az assembly programozás-

nálunlc használhatatlanná tette aban oly hasznos oszköz 

rendszert. Ugyanis a SIMULA nyelven nincs lehetőség egy
t

bites információk deklarálására és a bitmátrix irreálisan 

nagy helyet foglalt el még úgy is, hogy a SIMSET osztály 

felhasználásával azt dinamikusan bővitettük. A második és 

a mai napig használt rendszerbe saját tervezésű szűrőt 

építettünk be.
A szűrő algoritmus lényege a következő.

Kezdetben a számba jöhető összes név delimiter- 

ből lemásolunk egy listát.
/ii/ Minden beolvasott karakter után végignézzük a 

listát, hogy a delimiterek soros karakterei 
megegyeznek-o a beolvasott jellel. Ha nincs egye
zés, az elemet lekapcsoljuk a listáról.

/iii/ На a lista kiürült, a beolvasott karakterek vagy 

argumentumok outputra kerülnek.
Ha felismertünk a listán egy név delimitert, a 

következő fázisban a listára az ő másodlagos 

delimiterei továbbá az összes ND kerülnek fel. 

Hasonlóan n GPM processzorhoz az ML/l rendszerbe is 

beépitettűk az eredeti ó rendszoriunkro mellé további 30-at 

úgy, hogy a rendszermakrok mintáját a felhasználó adja meg 

a sorszámok alapján. Általánosítottuk a helyettesítési 
mechanizmust és bevezettük a globális és lokális szöveg 

tipusu változókat.

А/

. /iv/

Az n-dik argumentum hosszát helyettesíti. 

Az n—dik delimiter hosszát adja visszaj. 
Bemásolja az n-dik lokális szövegválto- 

zó értékét.

/v/
/vi/ /'oKn. 

/vii/ $Gn.

■i.
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/аХп./viii/ A skatulyázott hívások láncán az n-dik 

hívás dolimitcrcinek számát helyettesí
ti.
Mint az előző, de az m-dik delimitőrt 

helyettesíti.
Az n-dik liivás m-dik argumentumát he
lyettesit!.
A megkezdett hivás lánc n-dik élőmének 

delimiter számát adja vissza.
A megkezdett hivás lánc n-dik szintjén 

található m-dik delimiter! szúrja be.
A le nem zárt hívások láncának n-dik 

szintjón található n-dik argumentumot 
helyettesíti.

^Qn.in.Ах/

JbRn. in •А/

/xi/ $Sn.

^Yn.m./xii/

/xiii/ ^Un.m.

A rondszermakrok egy része az I/O megszervezését se
gíti, továbbiak a GPM-hoz hasonlóan speciális célokat szol
gálnak, kivéve а T15XT makrót, amely a bevozetott szöveg- 

változók értékét Írja ót. Érdekességként említjük meg, hogy 

a rendszerhez tartozik egy GARB-COLL /Garbage Collector/ 

makro, amely a feleslegesen lefoglalt memória területeket 

szabadítja fel.
Elfogadható sebességű /1-2 makro/sec/, nyelvkiter- 

jesztósre és automatikus program generálásra jól használ
ható rendszert nyertünk. Eredeti célunk megoldására nem 

alkalmas /a minta illesztés és az egyszerű tipusu válto
zók miatt/, igy hozzá láttunk egy saját tcrvozósü rend
szer megalkot ás állóz. Az ML/l SIÍIULA nyelvű programja 

/2000 forrásnyelvi sor/ a 84l-os lemezen COSY formátum
ban hozzáférhető az alábbi vezórkártya segitségóvel:

/äDEF(o,,dsi,SIMON,ML/IPROC,1,AAAAj .
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Az MP/l szintaxisvezórelt makroprocesszor2.5.

A már implementált rendszerek kapcsán szerzett tapasz
talatok birtokában terveztük meg a MP/l szintaxisvezérelt 

makroprocesszort. A tervezés szempontjai a következők vol
taic.

А/ Legyen alkalmas a rendszer nyelvlclterjésztésre, 

automatikus program generálásra, továbbá magas 

szintű nyelvek implemontálására is.
Viszonylag kényelmesen definiálható legyen a 

forrásnyelv gramatilcája,és a forditóprograinos 

szemantika természetes módon rendelődjön hozzá 

a gramatilcai szabályokhoz.
A rendszer szemantika leiró nyelve /a makró- 

nyelv/ legyen könnyen elsajátítható és kényel
mesen használható.
Az implementált processzor lehetőleg ne foglal
jon nagy helyet és legyen gyors.

/11/

/111/

Av/

Ma már tudjuk, hogy az MP/l nem mindenben felel meg 

a felsorolt kritériumoknak. Ennek az az oka, hogy a koráb
ban implementált rendszerek sugallta ötletekből csalcnem 

mindent megtartottunk és elvben kevés uj tulajdonsággal 
ruháztuk fel a rendszert.

Az MP/I az A/-beli kritériumok közül az utolsót nem 

teljesiti, ugyanis nem rendelkezik a fordításhoz elenged
hetetlenül szükséges adatstruktúra generálás! lehetőség
gel. Ennek ellenére £7.1 -ben egy olyan munkáról számolunk 

be, ahol a megoldandó feladatot élő nyelvi szöveghez ha
sonlóan fogalmazzuk meg és feladatunic egy optimális COMPASS 

program előállitása.
A probléma pontos megfogalmazása a következő. A kér 

miai kutatások során gyakran szükségessé válik bizonyos 

tipusu differenciálegyenletek számítógéppel történő meg- 

, oldása. Tervezendő egy olyan GPG /Chemical Program Gene-
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rátör/ rendszer, amely Stiff tipusu differenciál egyenle
tek megoldásaihoz nyújt segítséget, a differenciál hányado
sokat meghatározó szubrutin COMPASS nyelvű optimális kódo
lása által. A feladatot a kémikusok az alábbi formában fo
galmazzák meg.

TÁRGYPROGRAM HELYE dsi;
MERET n,m;
SEBESSÉGI ÁLLANDÓK sl 
RKMTX 1 FOGYO ANYAG-SZÁM 1 SORSZÁM 1 FAKTOR 

3 SORSZÁM 2 FAKTOR 4;

sn;, . .. ,

к
í

A kitűzött feladatot az MP/l makroprocesszor segít
ségével egy ember hót alatt oldottuk meg úgy, hogy a ge
nerált COMPASS nyelvű kód optimális.

Az /ii/ első része sem teljesül egyértelműen, hi
szen a nyelvtant GNF-ro /Greibach Normal Form/ | AholJ 

kell transzformálni és a szemantika hozzárendelés ilyen
kor nehézkes. Nincs tudomásunk olyan implementált rendsze
rekről, amelyek a nyelvtan tronszformációval együtt elvég- 

zik a szemantika transzfoimiációt is.
A szintaktika/szemantika megadása makrodefiníciók 

formájában történik. Az ML/l processzorbeli minta meg
adást általánositottűk a következőképpen.

í ■

Л-

>■

A

/v/ Tetszőleges delimiter sorozatokból képezhetünk 

alternatívákat.
/vi/ Az alternativa képzés tetszőleges szintig ska

tulyázható.
/vii/ Bevezethetünk tetszőleges mélységű implicit 

ugrásokat.

így bármely CF gramatika megadható makromintákkal j^KnulJ .
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Az MP/I felismerő algoritmusa hasonló az ML/T rendszerben 

látóttalthoz lcivóve, hogy a felismerést egy általánosabb 

minta struktúra vezérli.
Л helyettesítési mechanizmusban megtartottuk az 

ML/l-ben implementált formákat és bevezettünk továbbá há
rom lehetőséget.

/viii/ /oCn. Kiértékeli a rendszer a korábbi hivás n- 

dik argumentumát. Tegyük fel, hogy egy 

argumentum egy makro feldolgozás eredmé
nyeként közbülső nyelven adott. Megfele
lő definíciók mellett az argumentum új
bóli kiértékelésével előáll a célnyelvi 

jelsorozat. Л CPG programban többször is 

kihasználtuk ezt a lehetőséget. 

Kiértékeli a hivás n-dik delimitőrét./ix/ $Hn.
Ez két lehetőség alapján alkalmas az 

MP/l örilciterjesztő nyelvek implementá
lására is.
Egy szövegváltozó tartalmát adja output
ra, tehát a célkód generálás egy hivás 

bármelyik szintjén megtörténhet.

/х/ /Ó0n.

A rendszerhez tartozó mintegy 40 rendszermakro ké
nyelmes eszközöket biztosit a célkód előállításához. Lás
sunk egy példát a CPG rendszerből.

MCDEF MERET , ; AS <_
$A0$!
MC GO LI IF /оЛ1/о EQ $A2%;

NEM EGYENLŐ A KÉT PARAMETER! 
fohl MC GO L2 UNLESS $ЙА1# EQ 0; 

AZ ANYAGOK SZAMA:? $Л1$!

$L2% MC SET Pl =
MC SET P2 = foA2L/o. ; >;
MCDEF SEB-ALL 01 [, 01|;] AS Ó
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%AOfo!
MCGO ЬТ1;
Л \SEB—ALL> MAR DEFINIÁLT!
MCGO LlOO;

“oLl^o MC SET Tl=l;
%Ы01% TEXT FT1 :T-T: %AT1CJ,;
MC GO LI О 2 UNL] CSS foFTl% EQ ;

hiányzik: a j&tijí-dik seb-all i
';bL102'b

MC SET Tl=/oTl+l“o;
MC GO LI 01 UNLESS $T1% EQ ‘/oP2+l^; 
^L100^>;

Megjegyezzük, hogy a címkéket a definíciójukban adott 

egész aritmetikai kifejezés pillanatnyi órtóko azonosít
ja ós a hivatkozás is aritmetikai kifejezéssel történik. 

Az implicit cimkék/ugrásolc 01 alakúak, az 

alakú jelsorozatok az alternativa képzést jelölik.
[I...I]

Implement áció2.5.1.

A kivitelezés idején a top down tervezéssel és a 

strukturált programozással kapcsolatos ismerotoink nem 

voltak eléggé megalapozottak. így a programírás során 

alapvetően bottom up módon jártunic el, ami azt jelenti, 

hogy alulról felfelé * ad hoc’ eljárásokat definiáltunk.
Az eredményként kapott 2U00 soros forrásprogram belövó- 

se, mintegy 100 géphez fordulást igényelt, továbbá a pro^- 

cesszor sebessége sem bizonyult kielégítőnek. Ez utóbbi 
tapasztalat hatására kezdtünk el foglalkozni a felülről 
lefelé tervezés 0з a strukturált programozás jDijlJ 

(~Kun2^| módszertanával azért, hogy a későbbiekben imple
mentált rendszereket ilyen módon próbáljuk megvalósíta
ni. A makroprocesszorok - elsősorban a GPM - felhaszná-
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lása során egy hasznos észrevétel adódott, amelyet a követ
kező pontban ismertetünk. Az MP/l forrásprogramja a Ski
es lemezen található COSY formátumban és a hozzáférés a

I

/«DEF(o,,dsi,SIMON,MP/II-PROC,2,АЛЛА)

vezórlcártya ismeretében lehetséges.

2.6. Maltroprocesszorolc és strukturált programozás

A strukturált programozás, valamint a VDL /Vienna 

Definition Language/ £wegij megismerése hozzásegített 

bennünket egy hasznos módszertani következtetéshez. A 

tnakroprocesszorok és a strukturált programozás kaposola- 

tát egy fiktiv feladaton mutatjuk be [l0_]. Tegyük fel, 

hogy egy makrogenerátort - például a GPM-et - automati
kus program generálásra akarjuk felhasználni. A nyelv, 

amin programozunk a GPM makronyelve. Végezzük a tervezést 

és a programírást felülről lefelé. A makronye.lv olyan, 

hogy nincs benne ciklus, de van rekurzió, általában nem 

tartalmaz maltrogenerálás alatti gotо utasítást /az ML/l 
és MP/l kivétel/, viszont van feltételes utasítás, nincs 

kapcsoló, ellenben megszervezhető a case utasítás megfe
lelője. Tehát az ML alkalmas strukturált programok irá- 

A [sánl] munkában megkísérelték a szerzők a VDL 

utasítások axiomatizálását program helyesség bizonyítás
hoz, Vegyünk észre egy analógiát. A VDL önholyottesitő 

utasításának megfelol a makrohivás a feltételes utasí
tások felírhatok úgy a GPM-ben, hogy szemantikájuk meg
egyezzen a VDL megfelelő utasításának, a ciklust mind
két helyen rekurzióra vezetjük vissza, a formális aktu
ális paraméterek cseréje is megfeleltethető a két rend
szerben, továbbá az értékvisszaadó utasításnak is lehet 

definiálni a megfelelőjét. Következésképpen a GPM makro--

sara.

!
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nyelvén irt programok helyessége bizonyítható.
Feladatunk megoldását /verifikálással együtt/ ezután 

a VDL-nél megszokott módon végezzük. A legfelső szinten 

esetlen makrohivás szerepel, melynek aktuális paraméterei 
kielégítik az input predikátumokat. Az első szinten úgy 

bizony!tunic, hogy az input és outjiut predikátumokról azt 

mondjuk: primitiv kapcsolatban vannak a makrohivássál.
Az alsóbb szinteken fejtjük ki a feladat megoldását adó 

makrót és bizony!tunic is. Itt természetesen újabb primi
tívek adódnak, és a bizonyítás akkor ér véget, ha már 

egyetlen makrohivás sem szerepel egyik szinten som. Az 

axiomatizálás szempontjából csak a гendszermakrók jelent
hetnek problémát. Számunkra elsősorban nem a verifikálás 

a fontos, hanem az a felismerés, hogy a GPM niakronyclve 

szinte sugallja felülről lefelé tervezést. Ez az eredmény 

szokatlannak tűnhet, hiszen a malcroproc es szóróiénál éppen 

az alulról fölfelé építkezés volt a megszokott. Ennek alap
ján állítjuk, hogy bizonyos makronyelvek mint rendszerprog
ramozási nyelvek is szóba jöhetnek, ha megfelelő munka
módszerrel használjuk okot. Terjedelmi okokból nem muta
tunk be konkrét példát az elmondottakra, csak utalunk a 

2.2./-ben a faktoriálisra adott definíció helyesség bi
zonyítással egybekötött megtervezésének lehetőségére.

Az ismertetett eredményeket későbbi munkánk szempont
jából rendkívül fontosnak tartjuk, ugyanis a SYCOMAP bel
ső nyelvének megtervezéséhez számos útmutatást nyertünk, 

továbbá a processzor programjának realizálása is struk
turált an történt. Fontosnak tartjuk az itt leírtakat a 

SYCOMAP hatékony felhasználásához szükséges módszertani 
problémák megoldása szempontjából is.
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3. NYELV DEFINÍCIÓS MODELLEK

Egy programozási nyelv definíciója mindig két dolog 

megadását jelenti. Л szintaxis definiálja az adott nyelv 

programjainak halmazát, a szemantika pedig ezen programok 

"jelentését" adja meg.
Egy programozási nyelv szintaxisát gramatikával de

finiáljuk. Egy CF /Context Free/ nyelv G gramatikája a 

G = ^N,T,P,S) rendezett négyes, ahol N a gramatilcai 
jelek véges nem üres halmaza, T a primitiv /termális/ 

szimbólumok halmaza, P a nyelvtani szabályok halmaza 

és S a kezdő szimbólum /S & N/. Л P-boli szabályok 

/produkcióit/ szolgálnak a programoknak a primitiv szimbó
lumokból történő felépítésére. Az S kezdőszimbólum je
löli ki annak a P-beli szabálynak a novót, amelyből az 

adott nyelv összes programja a nyelvtani jelek helyet
tesítésével levezethető. Л szintaxis gramatikával törté
nő megadása a formális nyelvek elméletének precíz, mate
matikailag megalapozott eredménye. Ezért a szakemberek 

közül sokan úgy vélekednek, hogy a szintaxis formalizálá
sa megoldott probléma 1дГаз1 • Ez pedig körmit sincs igy, 

hiszen a legtöbb programozási nyelv nem CF. A fordító
programok munkájának nagy részét éppen a kontextus fel
tételek vizsgálata teszi ki. Mivel a nyo.lvok bizonyos 

alap elemekből épülnek fel pontosan definiált összeraká
st szabályok szerint, a szintaxis definiálásnak is ezt 
az utat kellene követni. Egy lőhetséges mód lenne példá
ul a szintaxis metanyelvi leírásának továbbfcjlosztósérog 

olyan módon, hogy a nyelvet nem karakter szintig defini
álnánk, hanem bizonyos alapelemekre formalizálnánk azok 

tulajdonságait és ezen tulajdonságok vizsgálatát. Ilyen 

és hasonló szintaxis megadási kísérletekről számol be 

[Lol) és [boIJ .

X
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A szintaktikus definíció megadja a nyelvbe tartozó 

mondatok halmazát, azonban ezek jelentéséről nem mond
seimuit. A szemantika megadásának számos egyéb módszer 

/ [áglj , [isslf , [Rohlj , [^Grní] / két alapvetőmellett 

mája létezik.
for-

/i/ A forditóprogramos szemantika megadás egy COMP 

fordítóprogrammal történik, ahol COMP a nyelv
TP = COMP(SP) függ

vényt definiál, ahol a TP tárgynyelvi prog
ram szemantikáját ismertnek tételezzük fel.

/ii/ Az értelmező orientált szemantika megadás lé
nyege egy INT interpreter, amely a nyelv min
den P programjára és annak minden D adatá- 

algoritmust definiál "érték (p(d)) =

minden SP mondatára egy

ra egy
= INT(p,D)", amely ugyanazt a kimenő értéket
adja mintha а Р programot hajtottuk volna 

végre a D adatlistán.s

Látható, hogy mindkét szemantika definíció a szin
taxison alapszik abban az értelemben, hogy a szemantikát 
a szintaxis által specifikált programkomponensokhez ren
deli, A kettő között azonban lényeges eltérések vannak, 
amit az alábbialtban ismertetünk.

Egy forditóprogram orientált nyelvdefinició az/iü/
Yj alakú szabályhoz egy fordítási 

Yj.) szemantileus akci-
X Y, Y •1 2
idő alatti fx^Y^jY^ 

ót rendel, amely magába foglal.ja a célkód gene-
, . . .

rálást a fordító belső változóinak/adatstruktu
rálnak átírását, továbbá az elemzéstől függően 

pr о dűlte i ó/г о dűlte i ó történik.
Az értelmoző orientált nyelvdefinició esetén

alakú előállítási sza-
/iv/

Ykminden X Yj Y^
bályhoz egy állapot transzformáció tartozik,

« о •
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amely az aktuális I.. állapotból az ^1“
lapotba visz át. Az állapotokat formá
ban ábrázolhatjuk, ahol P a változatlan prog- 

ramkomponens ós ^ . reprezentálja az állapot 

vektort. Az állapotvoktor általában tartalmazza 

az utasítás pointert, blolckstrukturáju nyelvek 

definíciójánál a stack állapotát stb.

•• к

'4

Vegyük észre, hogy mig a fordítóprogram orientált 

nyelvdcfiniclónál egy adott szabályból levezethető jel
sorozatnak a forrásszövegben való előfordulása fordítási 
lópést idéz elő, addig a másik esetben egy program hajtó
dik végre, és ez utóbbinál a végrehajtás függ £ 

natnyi állapotától. A forditóprogramos definíció "elhalaszt
ja" a szemantika megadást, tehát ogy problémát egy másik 

problémára való visszavozetéssel old meg. Ennek a mód
szernek pedig számos hátránya van.

pilla-

/v/ Egy A problémát csalt akitor érdemes visszave
zetni а В problémára, ha az megoldott. így 

szükséges feltételeznünk, hogy a célnyelv kie
légítően definiált.

/vi/ На egy A problémát egy В problémára vissza
vezetéssel oldunk meg, akkor az A probléma 

belső lényegéről nincs elegendő informéiciónk, 
csalt az A ós В probléma kapcsolatát is
merjük meg kielégítően. A forditóprogramos sze
mantika tehát csalt a forrás ós cólnyelv kapcso
latáról ad felvilágosítást ós elfedi a forrás-i- 

nyelv végrehajtás alatti szemantikáját.

A VDL kialakulását segítő nyelvdefiniciós3.1.
modellek

Az ALGOL riportban a szintaktika megadására BNFf/
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/Dackus-Naur Form/ motanyolvot alkalmazták, a szemantikát 

pedig élőnyelvi szöveggel specifikálták. Az ALGOL jelen
tést compiler orientált nyolvdefiniciónalc tekinthetjük, 

ugyanis a szemantikát f ordit óprо gramo s módon rendelték a 

szint Eilet ikus szabályodéhoz.
Az ALGOL jelentés nyomán jelentek meg azok a nyelv- 

definiciólc, amelyek a szintaktikát BNF-bon, a szemantikát 

pedig forditó program orientált módon már ismert szeman
tikája nyelven irt programok formájában rendelték a szin
taktikus szabályodéhoz .

Az első értelmező oriontált nyelvdefinició McCarthy 

nevéhez fűződik jj/egll. A LISP lista kezelő nyelv defi

nícióját egy APPLY(P,d) LISP programmal adta meg, amely
nek végrehajtásra ugyanazt az eredményt adja, mintha a 

P programot a D adatlistán hajtottuk volna végre.
Ez a módszer elméletileg is érdekesnek bizonyult, 

hisz megfelelt egy olyan U univerzális Turing gép de
finíció jának, amely egy olyan szalagot kap, melyen egy 

tetszőleges T Turing gép és annak iniciálé IT szalagja 

van leírva és U(T,IT_) ugyanazt az eredményt adja mint
ha T gépet alkalmaztuk volna annak IT adatával. A LISP 

APPLY függvény illusztrálja, hogy bármely L programozás1 

nyelv programjainak halmaza kezelhető egy
program adathalmazaként.

''

L» metanyel-
A LISP esetébenvon irt PL’

L = L* .
McCarthy következő eredménye az alábbi megállapítás 

volt. Egy program jelentését az állapot vektorra gyako
rolt hatásával definiálhatjuk. Modelljében a vógrehaj-

formában szore-tás alatti állapotok az I. = (p, r )
P az invariáns program komponens és ^ 

az állapot vektor. Ezt a modellt használta fel az ALGOL 

egy subsetjónek leírásához, továbbél ogy egyszerű arit
metikai kifejezéseket forditó compiler verifikálásához.

pelnök, ahol

McCarthy vezette be az absztrakt szintaxis fogai-

'
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■

inát is. Észrevette, hogy a CF nyelvek feltételezik a szin
taxis által definiált objektumok jelsorozat voltát. így 

az objektumok érzékenyek arra, hogy a jelsorozatban a kom
ponensek milyen szövegmenti sorrendben fordulnak elő. Л 

compilorek/interpreterek viszont adatStrukturáJdcal dolgoz
nak. Л számológépben a struktúrák komponensei nem szöveg 

szerinti sorrendben azonositliatók, hanem pointerek /szelek
torok/ segitségével, amelyek az adatstruktúra minden kom
ponenséhez egy nevet /ciinet/ rendelnek.

Yn környezetfüggetlen előállítási 
szabályt olyan egyszintű részfának tekinthetjük, amelyben 

az éleknek implicit sorrendje van. Az absztrakt szintaxis- 

ban a fentinek mogfelolő nyelvtani szabály

Az X ^Y2Y2 • • •

<s :Y >) N n n JX -^(<s1:Y1> ,<s2:Y2> • • •

a szelektorok. Az ábrázolás egy 

rendezetlen csomóponti! egyszintű részfával történik.
nők a felfogásnál«; számtalan előnye van. Gondoljunk csak 

az a-b aritmetikai kifejezés infix, prefix és postfix áb
rázolására. Ez három környezetfüggetlen előállítási sza
bályt termo szükségessé. Az absztrakt szintaxisban egyet
len konstrukcióval Írhatjuk le ^<sl: a^., <js2 :b/, <k>p: - >), 
ahol sl és s2 az operandusokat kiválasztó szelektor, 

az op pedig olyan struktúra szelektora, amely a műve
letet reprezentálja.

Megállapítható, hogy az absztrakt szintaxis a kör
nyezetfüggetlen vagy BNF szintaxisnál soldtal alkalmasabb 

eszköz a programok szerkezetének és az értelmező definí
ciójukban szereplő állapotoknak megadására.

alakú, ahol sl 7•••ISH

En-

A bécsi definíciós nyelv /VDL/3.2.

A VDL [luiJ más mint programozási nyelvek defi-nem
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niálására készült programozási nyelv. A VDL nyelvdefinici- 

ó± általában értelmező orientált deliniciók. McCarthy mun
kássága nagyban hozzájárult a VDL kialakulásához, azonban 

a McCarthy modell és a VDL között nagy különbségek vannak. 
A legfontosabb két eltérés az alábbi.

А/ A VDL a programok és állapotok szintaxisát ugyan
azzal a szintalct.ikai jelölésrendszerrel ii’ja le. 

/ii/ A bécsi definíciós nyelvben az állapotvektort 

fa struktúra helyettesíti.

A VDL-ben az adat objektumok két osztályát különböztetjük 

meg.

Elemi /atomi/ objektumok, amelyelmek nincsenek 

komponenseik, do vannak adatstruktúra transzfor
mációs attribútumaik, ha operátor van operán- 

duszlcént fordulnak elő a végrehajtás alatt. 

Összetett objektumok, amelyeket az elemi objek
tumokból nyerünk, a felépítő operátor segítsé
gével. Az összetett objektumoknak léteznek kom
ponensei^ amelyeket egyszeri! szelektorok válasz
tanait ki. A komponensek lehetnek elemi vagy ösz- 

szetett objektumok egyaránt.

/iii/

A v/

felépítő operátort szelektor objektum párok-Л Mo
ra alkalmazva nyerünk újabb objektumot. Ha egy objektum
ra alkalmazzuk valamely szelektorát, akkor ahhoz a kompo
nenséhez jutunk, amit az adott szelektor választ ki. Ha 

egy objektumnak nem létezik az s szelektorral leválasz
tott komponense azt mondjuk, hogy az s szelektor függ
vény a null objektumot /Л/ állította elő. Egy si sze
lektorral kiválasztott összetett objektumra alkalmazhat
juk annak sj szelektorát, úgy jutunk el az Összetett 

szelektor fogalmához. A
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jx o (<sl: a) , <s2 : +> , <s3 :^Q (<.sl: b> , <s2 : is>, <s3 : c>) >)

felépítő operátor az alábbi fa struktúrát hozza létre.

■<)

b
3Í

Ezután ha feltesszük, hogy t hivatkozik a generált ob
jektumra, akkor az s2^s3(t)) = s2.s3(t) összetett szelek-

* *'
esés mert mutatja a műveletek közötti prioritást is. Az 

összetett szelektorokra bevezetett jelölést általánosítva, 

ha adott egy 8n>sn 1»

objektumot választja ki. A példa azért szeren-tor a

szelektorsorozat, akkorS2,S1

(s n V

. . . ,

. s2.Sl(t) (... (s2(s1(t))) )) ’= s3 • о •n n—1s • • •• • «• n—1

és a szelektorokat jobbról balra alkalmazzuk.
Az elemi és összetett objektumok osztályát bécsi ob- 

j ektumoknak nevozziüc. Egy objektum adott csomópontjából 
kiinduló szelektoroknak különbözőöltnek kell lenniök, igy 

bármely csomóponthoz tartozó komponens egyértelműen meg
adható a osucsból a csomópontba vezető összetett szelek

torra. Ha

■

9C = s * S2 * S13^ 1 .n—1 • • •n *

szelektort olyan t objektumra alkalmazzuk, amelynek
s -nel címkézett élsorozata, akkor a nnincs S1»s2 * • • • »
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X (t) a null objektum.
A felépítő és kiválasztó operátor egymásnak inverzei:

i C1- “)si(M<si:tiv У • • • > 4S± : f • • • f XSn ’ *n>) = t

Általánosítsuk a felépítő operátort, hogy segítségével 
értékeket utalhassunk át az adatstruktúrák komponensei
nek és uj komponenseket lőhessen beiktatni vole a már 

meglevő adatstruktúrákba. A Ja átutaló operátort a követ
kező alakban adjuk meg,

JJ. (t; <CX : t’X)

értéket t Xjelentése pedig az alábbi. Utald át a t1 
komponensének, ha az létezik, adj hozzá egy uj
ponenat, ha a t ohjoktumnak nincs X komponense, továb
bá töröld a t objektum X komponensét, ha t*

t’ X kom-

= -Cl.
A /jl operátort általánosait julc úgy, hogy alkalmas legyen 

t objektum X^, XOJ összetett szoloktorok-ogy
kai kiválasztott csomópontjainak a 

jektumolcat átutalni. Az általánosított Ja operátor 

vetkezőképpen definiálható

. . . ,

t ob-tl' t2’ . . . , n
a kö-

yó (t; X : t-^X, XX 2 * ^2^ ’
= J 5 X X 2 • ^2^ >

<X :t b) =^ ' n n J
X X : t X )x n n '

• • • »

• • • >

felépítő ope-Az egyszerű szelektorokra definiált q 

rátört általánosíthatjuk összetett szelektorokra mint a
.Xх- operátor speciális esetét:.

def
<Xn:tn>) -AoK^ l:tlX*X X2;t2^’ . • •,

.«.,

Ezek után az összetett objektumokat egy fa struk
túrájú számológép memóriának tekinthetjük. A szelekto-

■
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fi
vi

rok felfoghatók cimeJcnok, amelyele a fa struktúrájú memória 

egyes területeit választják ki. Л X. összetett szelektor 

által kiválasztott X(t^ objektum tekinthető a t fastruk- 

turáju memória X területe által tartalmazott értólenek.
A VDL axiomatizálása a bácsi definíciós rendszerrel 

/Vienna Definition System/ történik. Egy

V = (ео,со,П., S, 5, /о)

rendezett hatost akkor nevezünk VDS-nek, ha EO az elemi 
objektumok halmaza, СО az EO-tól különböző összetett ob- 

jeletumok halinaza, ifi. GEO az EO halmaz megkülönböztetett 
eleme a null objéletűm, S C EO a szelektorok halmaza ós 

(p valamint АЛ/ operátorok / & a szelekciós operától* inig 

az átutaló operátor/. A bécsi objektumok OD halmaza 

EO és СО egyesítésével áll elő (^013 = EO U C0 ) . A szelek
ciós operátor az S X OD ->013 leképezést megadó függvény, 

ugyanis a S Xs, t) első argumentuma egy szelektor, második 

argumentuma podig egy objektum. Л (S"(s,t) jelölést az 

helyett vezettük be, továbbá s(t)-re úgy is hivatkozunk, 

mint a t objektum s-komponensére. Iía 

juk, hogy t-nek nincs s-komponense.
A /U átutaló operátor az

képezést valósítja meg, ugyanis /л. (t, s, t -ben az első és 

harmadik argumentum objektum, a második szelektor ós egy 

összetett objektumot vagy null objektumot állit elő.
A továbbiakhoz vezessünk be négy axiómát.

/-Аj

■

s (t)

S(t) = Q_ azt mond-

OB X S X OB -> CO U П. le-

1. Axióma: Az elemi objektumoknalc nincsenek kompo
nenseik, azaz minden eo G: EO elemi ob
jektumra teljesül az 

s (eo4) = összefüggés.
Tetszőleges eo^ és eo^ 

mokhoz mindig létezik egy döntési 
eljárás, mely meghatározza, hogy

s e S,

elemi objektu-2. Axióma:

V
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P teljesül-e.
Az összetett objektumok akkor és csak 

akkor egyenlőek, ha egyenlő komponense
ik varrnak, azaz ha co^,co0 СО, ak- 

j - cOp akkor és csak akkor, ha 

minden s-ro teljesül. 

Átutalási axióma /Assignment Axiom/
Egy t objektum s komponensére vonat
kozó átutalás megváltoztatja t s-kom
ponensét és az összes többi komponense
ket változatlanul hagyja, vagyis tetsző
leges két s és 3f szelektorra vala
mint tetszőleges két t és t' objek
tumra

eo„ = eo1
Axióma:3.

kor со

(°°2)s(cox) = s
4. Axióma:

(f(sf ,/Ht, s, t *)) = t'

6 (s’ , At(t, s, t ')) =6 (s’,t).

ha s = s * akkor
ós
ha s / s’ akkor

Megjegyezzük, hogy az átutalás axiómája nem vonatko
zik összetett szelektorokra, ugyanis 

vetkezik
szetett szelektorokra - egyszerű szelektorokra való visz- 

szavezetésscl definiáljuk az alábbi módon.

X = -bői nem kö-
& ( X’ t » x, t *)) = (/(X’jt’J. Az átutalást ösz-

sj^ > ^ 0 —

* S2

M (t»sn •

= A(t,s1,yu(si(t) , s
* S2 *• • •

*'))n • • • * У

Megállapítható, hogy a bécsi definíciós rendszer öt 

(ВО, СО,XI, S, 60 az első három axiómával egy
szintaktikus rendszert definiál, inig а /X operator

komponense
v•—SYN
az átutalási axiómával a szemantikus tartalmat adja meg.

A VDL-ben definiálták az adatstruktúrák halmazait 

is, hiszen a programok halmazát adatstruktúrák halmazá
val reprezentáljuk. Végtelen sok elemű halmazt általában

y'
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egy Pg tulajdonság segítségével döfiniálunlc, amolyro 

Pc.(xJ pontosan aklcor igaz, lxa az X az S halmazba 

tartozik. A programozási nyelvek definiálásánál előfor
duló S struktúra halmazokat általában úgy definiáljál?;, 

hogy megadják, hogyan épülnek fel S elemei a komponens 

halmazok elemeiből valamilyen fölépítő operátor segítsé
gével, mint például a konkatenáció,

Egy

. г

I

vagy a /UQ.

vált + váltkif

alakú CF előállítási szabályt felfoghatunk úgy is, hogy 

a "kif" predikátumot azok az 

tik ki, ahol 
mot és
konstruált objektum halmaz leírása a következő módon tör
ténhet

jelsorozatok elógi-X1X2X3
x^ kielégíti a "vált" predikátu- 

+ szimbólum. Л jx Q felépítő oporátorral
X1

x2 a

= : ez-vált> , : ez-vált> , (s-op: ez-+)) .oz-kif

Azt mondjuk, hogy egy objektum kielégíti az "oz-kif" 

predikátumot, ha létezik "ez-vált" predikátumot lcielégi- 

s^ és komponense, valamint "ez-+" predikátu
mot kielégítő s-op komponense, és más komponense nincs. 

A VDL-ben definiáltait a listát és bevezettek néhány lis
ta műveletet.

Egy programozási nyelv szemantikáját a VDL infor
mációs tinik túra transzformációk sorozatával definiálja, 

amelyek megfelelnek a nyelv egy programja vógrohajtásá- 

nak. Egy VDL program utasításai a végrehajtás bármelyik 

pillanatában egy vezérlő fát határoznak meg. A VDL uta
sítás végrehajtási ciklusa olyan, hogy egy utasítás be
fejezése után a vezérlő fa loveloin található utasítá
sok bármelyike végrehajtódhat lcövotkező utasításként.

Egy VDL utasítás az alábbi két formátumú lehet.

tő
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X

x \ = n.)А/ utasitás-név(x^,x0, • * * >

P1 al
P2 a2

Pk *k

/vi/ utasitás-névx0, *n) = a• • • > 1

к) predikátum
t evó-

sziinbólumok a formális

Л szimbólumok (isi,
kifejezések, ezek választják ki a megfelelő

• • • >
a.
i

kenységelcet. Az > -^2 *
páráméterek, amelyek előfordulhatnalc

• • • у n
p± és -bena. z

egyaránt és amelyek lielyére az utasítás végrehajtás előtt 

az aktuális értéket kell behelyettesíteni. Az /v/ uta
sításban az első igaz értékű predikátum kifejezés
hez rendelt a.. tevékenység hajtódik végre. Az 

tevékenységek által meghatározótt transzformációk két 

csoportba oszthatók.

Pi
a. x

/vii/ Makro utasítások /önhelyettesitő utasítások/, 

melyek a vozórlőfa éppen végrehajtandó csomó
pontját helyettesítik egy utasításokat tartal
mazó rószfával és más állapot komponenst nem 

módosít anale.
/vili/ Értékvisszaadó utasítások, amelyek törlik a 

vezérlőfa éppen végrehajtandó utasítását és 

kiszámított értéket adnak át a vezórlőfa meg
előző csomópontjainak, emellett mellékhatás
ként módosíthatják az állapot más komponen
seit is. Az értékvisszaadó utasítások álta
lános alakja a következő.

v;

'



DM-13

PASS e

I*5" G1 
<r- e

о
s-sc
s-sc2 2

s-sc «e- en n

Ennek jelentőse az alábbi. Számold ki az
en értékeket, majd utald át eQeo’el’

értékét az összes megelőző csomópontnak /ezek
• • • У

az igy kapott értékeket vógreliajtúsukig tárol- 

ják/, ezután utald át az e^ értékét az 

s-sc^ állapotkomponensnek = 1, n) .• • • f

Tekintside a VDL-t egy absztrakt számológépnek, és 

nézzük milyen komponenselcre van szükség egy hagyományos 

program végrehajtásnál.

/ix/ Program komponens /Р/
/х/ Processzor komponens /ТГ/, amely általában

tartalmazza az utasítás számlálót /ip/, ami a 

következő végrehajtandó utasításra mutat.
/xi/ A végrehajtás egy /R/ "rekordját", amely a P 

program végrehajtás alatt generált adat és 

kontrol strukturált adja meg.

-
1

Az "ez-konvencionális-állapot" predikátum ezek után

ez-lconvencionális-állapot = (<s-P:ez-program),

<^s-lT: ez-processzor) , 

<(s~R: ez-reltör/)

formában irható fel. Egy adott programozási nyelv defi
niálásához szükség van az "ez-kezdeti-állapot" prediká
tumra, amelyet egy rögzített program interpreters számára 

ч az
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ez-lcezdeti-állapot = ^ф-р: ez-program)',
ez-kozdeti-processzor), 

<(s-R: oz-lcezdeti-rekord)>)

formában definiálunk. Az "ez-kezdcti-processzor" és 

"ez-kozdeti-rekord" predikátumokat kielégítő struktúrák 

halmazai részhalmazát képzik az "oz-prooesszor" és "ez- 

rekord" predikátumokat kielégítő strukturált halmazainak. 

Például az ALGOL ÓO esetében az "ez-rekord" predilcátumot 

az a halmaz elégíti ki, amelybe beletartoznak az összes
stack struktúrák, amelyek a program végrehajtása közben

továbbá az "ez-kezdeti-rekord" predilcá-előfordulhatnak, 

tumot csak az üres stack elégíti ki. A kezdeti állapotV,-

az értelmező orientált nyolvdefiniciónál általában, az 

egyetlen Gyökérpontból álló vozérlő fa, az

Ui: interpret-program(t)

makro utasítással.
Befejezésül borautatunk egy egyszerű VDL pi'ogramot 

az "ez-kif" predikátumot kielégítő aritmetikai kifejezé
sek szemantikájának leírására.

í ■

eval-oxpr (t^ = print(a) ;
a:value (t)

value (t\ = is-binary (t)

f

a, b , s-op (t) ) 
a rvalue (s^ (t)) 

b rvalue (s^ (t) ) 
is-var (t) ->PASS-<£~ t.s-env 

is-const (t) —> PASS «•- t

a

á)
apply (valj^, val2 » °p) = op = ’ t’ PASS val^+valp 

’ si’ PASS -t— vai1üval2 

is-state = (<s-c:is-c),<s-env:is-env(), 

<s-output: is-output)>.^ 

is-initial-siate = ( <Qs-c r eval-expr lt) >,

op =

V
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з-env:is-env
is-cnv = ( C<(x: is-const) j| is-var W})

A DNF és VDL szintakt ikus ni о t any elv ek ösazc-
hasonlitása

3.3.

A DNF rnotanyelvet azlmbólumaorogat halmazok megadásá
ra találták ki. A programoknak összetett objektumokkal 6s 

a programozási nyelveknek ob j oktumhaimazolckal történő rop- 

rezentálásának számos előnye van a DNF ábrázolással szem
ben.

/i/ Az összetett objektumok a reprezentáció függő
programokat reprezentáció független normál alak-
ban képviselik. Az összetett objektumok a kom
ponensek közötti alapvető szerkezeti kapcsolato
kat tartalmazzák tekintet nélkül a speciális 

szekvenciális reprezentációra.
/ii/ Az összetett objektumok könnyen leképezlietők 

a számológépen belüli tényleges struktúrákra, 

mivel a szelektorok pointerekkel reprezentálha- 

tók. Lehetőség van a struktúrákat kezelő operá
torokat úgy definiálni, hogy a tényleges szárao- 

lógépes struktúrák transzformációit jól model
lezzék,

/iii/ Egy szintaktikus analizáló és fordító menet
szüle séges ahhoz, hogy a program szimbólumsoro
zatát a VDL szintaxisának mogfolelő összetett 

objoktumokra transzformál jvrk. Ez az értolmoző/ 

fordító folyamat fontos része, de főleg olyan 

lexikális szintaktikus dolgokkal foglalkozik, 

amelyeket célszerű a program végrehajtás előtt 

lekezelni. Ha az összetett objektumokból indu
lunk ki a programvégrehajtás szemantikáját

•í .
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hangsúlyozhatjuk anélkül, hogy a szintaxissal
bajlódnánk.

A BNF inetanyelv más célra készült, mint a VDL. A 

BNF-et egy genoráló iiiechanizimjsnak vozették be, amely a 

programozási nyelvekben előforduló szimbólum sorozatokat 

generálja. A szimbólum sorozat szemantikájának megadása 

másodlagos. A VDL szintaktikus metanyeivet viszont speci
álisan arra készítették, hogy az objektumok szorkezeti 
leírását segítse elő és ezáltal rendszerek definiálására 

legyen [LuSj.
A VDL és BNF összehasonlításából adódó konklúziókat 

felhasználtuk a SYCÖMAP rendszerben is, amennyiben a BNF 

gramatilcát absztrakt szintaxisra transzformáljuk.

is alkalmas

ЗЛ. További nyelvdefiniciós modellek

A VDL hatása a nyelvdefiniciós modellekre meghatá
rozó volt. A később publikált rendszerek általában igy 

vagy úgy felhasználták a VDL kapcsán szerzett tapaszta
latokat. A modelleket általában két csoportra oszthatjuk. 

Az absztrakt definíciós modellek nem az implementálás igé
nyével készültek és általiéban csak a szemantika megadását 
formalizálják.

Az implomontáció igényével készült rendszerek álta
lában vagy forditóprogramos, vagy értelmező orientált 

definíciót adnak és csaknem mindegyikben felfedezhető a 

VDL hatása. Sok esetben vezetnek be axiómákat az imple
mentált rendszeréknél is és a számológépben bekövetkező 

adatstruktúra transzformációkat jól tükrözik a definíci
ós mechanizmus operátorai. Kevés kivétellel a szemanti
ka megadás a szintaxison alapul. Az alábbiakban nagyon 

röviden bemutatunk néhány definíciós modellt.
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/х/ Л nálunk igen népszerű CDL /Compiler Descrip
tion Language/ jjíoslj programozási nyelvek for- 

ditóprogramos definiálására készült. Azt mond
juk, hogy a CDL forditó fordítóprogramiró prog- 

A CDL felhasználók véleménye szerint a 

nyelv tulajdonképpen egy univerzális rendszer- 

programozási nyelv. Ahhoz, hogy Ll-ről L2-re 

alakitó forditóprogramot Írjunk, ismernünk kell 
a két nyelv szintaxisát, valamint az L1 nyelv
nek az L2 célnyelvvel adott forditóprоgramos 

szemantikáját. Ezt Írhatjuk le egy CDL program
ban. L1 szintaxisát egy ragoickal kibővített kör
nyezet független gramatika Írja le. A ragok a 

szintaktikus/szemantikus tulajdonságok hordozói 
és szimbólummal jelöljük azokat. A forditó prog
ram a lefordított programról a szintaktilcus 

szerkezet által vezérelve adatstruktúrákat hoz 

létre. Valamely szintaktikus egység felismeré
sekor az adat Struktur álcát bővíteni, esetleg mó
dosítani kell. Az adatstruktúra kezelést, vala
mint a célprogram generálását végző programré
szeket szemantikus tevékcnységőknek nevezzük. A 

szemantikus tévéiemуségekot a CDL programban a 

gramatika szabályaihoz hasonlóan alakban lehet 

definiálni és ragokkal ellátni.
Mindazon által a CDL számos hátránnyal bir. 

Elsőként említjük a nehezen elsajátíthatóságot.
A back track /4.1./ elemzési mód nehezen össze

ránt.

egyeztethető a ragfogalommal, nem alkalmas kiter
jesztő nyelvek implementálására, valamint csak 

nagyon egyszerű szerkezetű adatstruktúrák keze
lését teszi lehetővé, továbbá a felhasználónak 

ismernie kell azt a L nyelvet, amin a CDL 

forditó a compilor-t felírja. A CDL elvi jelen-
í.

ti?i 4■: Д &
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tősége abban áll, hogy a VDb után elsőként adott 

lehetőséget olyan programok Írására, ahol a szin
taktikus és szemantikus tevékenységeket hasonló 

alakban Írhatjuk és a gramatikába/szeinantikába 

beépített ragfogalom segítségével szintaktikus, 
szemantikus tulajdonságokat és környezeti felté
teleket is megadhatunk.

Л gramatilcába beépített ragfogalom adta az 

ötletet a SYCOMAP rendszer szintaktika leíró 

nyelvének kialakításához.
/ii/ Az [ági] munkában a normál Markov algoritmus és 

Turing gépek elméletének segítségével az algo
ritmusok egy osztályát definiáijált, amit elemzé
si algoritmusnak /Parsing Algorithms/ neveznek. 
Ezután formális definíciót adnak az általánosí
tott elemzési algoritmusra, amelynek három fő 

részosztályát adják meg: determinisztikus, nem 

determinisztikus, dinamikusan nem determinisz
tikus részosztály. A továbbiakban bevezetnek egy 

algoritmikus programozási rendszert és ennek se
gítségével adják meg a szemantika formális defi
nícióját.

/iii/ Kerner [_Kerl] kétszintű gramatilcát vozet be sze

mantika megadására. A szemantikát két részre 

osztja. Az első osztályba tartoznak azok a sze
mantikus tulajdonságok, amelyeket a fordítási 
idő alatt kell megadni, inig a másik osztályt a 

futás időben definiált szemantikus tulajdonsá
gok képzik. Azt állítja, hogy a kétszintű nyel 
tanok alkalmasak a statikus és dinamikus sze

mantika elkülönítésére.
/ív/ Egy implementált rendszerről számol be a [ЬолД 

munka, amely a compiler-compiler koncepción 

alapul. A DEPOT-MS inetanyelvet azért vezették 

be, hogy felírják segítségével a definiálandó

Й

v-
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nyelv szintaktikáját és szemantikáját. Néhány szel
lemes rövidítést vezettek be az Írásmód egyszerű
sítésére . Például az alternativa képzést az alábbi 
módon formalizálják. Legyen a n éi b és az 

üres lánc.

?;.'í

fr : bl
£ ha n = 0°s.

=:
i

CX ha n = 1,2 n ’ , . . . ,Ntx.
N

A fordítóprogramos szemantikát itt is a szintak
tikus szabályokhoz rendelik célnyelvi jelsoroza
tok formájában.

/ A jjűol] munkában a szerző az attribútum gramati- 

kát használja fel programozási nyelvek és fordí
tóprogramjainak definiálására. A szemantikus 

attribútumok kiértékelése több menetben történik 

balról jobbra a szintaxis fa alapján.

A

Látható, hogy a bemutatott nyelvdefiniciós modellek 

ogy-kót szellemes ötleten túl nem hoztak újat a VDL-hez 

képest. Minden szemantika definíció a CF grammatikával adott 

szintaxison alapul, holott a programozási nyelvek nagyobb 

része nem CF. A következő fejezetben ismertetjük azokat az 

elméleti eredményeket, amelyeket a fentieken túl felhasz
nál tunic a SYCOMAP megtervezésekor.

л
■
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4. NYELV IMPLEMENTÁCIÓS TECHNIKÁK

Láttuk, hogy ocy programozási nyelv definíciós modell
je valamilyen értelemben mindig a gramatikán alapul, ameny- 

nyiben a s z emant ilcá t szintaktikus kategóriákhoz rendeli hoz
zá. A szintaxis segítségével definiáljuk a nyelv gramabiká
ját , amely kijelöli a nyelv összes mondaténak halmazát. A 

szintaktikus analízis hivatott eldönteni egy jelsorozatnak 

a nyelvbe való tartozását. Amennyiben az elemzési eljárás 

a nyelvtan kezdősziimbóJármából kiindulva helyettositések 

/produkciók/ sorozatával próbálja eldönteni az input jel
sorozat nyelvbe tartozását, top down analízisről jjínulj 
[báni] beszélünk.
rást találunk, amelyek nagyrészt a formális nyelvek elmé
letének valamely ei'edmónyót alkalmazzák [Aholj . 
rendszerhez tartozó szintalótikus elemzők felülről lefelé 

elemeznek, igy először a top dovm elemzés lényegét mutat
juk be, majd röviden foglalkozunk az érdekesebb implemen
tációs technikákkal.

/■

Az irodalomban számtalan elemzési eljá-

A SYrCOMAP

■

4.1. A top dovm szintaktikus analízis

Az elemzési eljárás lénpegót akkor érthetjük meg leg
könnyebben, ha definiálunk egy absztrakt elemző gépet 
/Parsing Machine/. A PM rekurzívan hívható eljárások egy 

osztályából áll. Minden eljárás valamely szintaktikus ka
tegóriának felel meg. Л PM az input stringot karakteren
ként próbálja azonosítani, és rendelkezik egy h pointerrel, 
amely a következő "beolvasandó" karakterre mutat. Az el- 

járások olyanok, hogy a visszatérés alkalmával egy logi- 

kai értéket állítanak elő. A PM utasításrendszere kétcl- 

a cimrészekre AT és AF hivatkozik. Az utasítások !
alapvetően két osztályba sorolhatók. Az első osztályba 

tartoznak azok, amelyek műveleti kódja az abc valamely
*
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, г

"a" eleme ós szemantikájuk az alábbi irrogrammal d ef iniái-
. ilia tó.

then h: =h+l és gotо AT 

else goto AF;

if s, — li = a

4. '

• „1A második osztály elemei azok az utasítások, amelyek mű
veleti kódja valamely A eljárás cime Г A], ós szemantiká
juk a következő.

liivd fel /esetleg rekurzívan/ az A elmen található 

eljárást;
if a visszatérés true órtéldcel történik then goto AT 

else if a visszatéréskor! érték false then goto AF;

Az AT és AF mezők vagy egy utasítás elmét tartalmazzák, 

vagy a T ós F speciális szimbólumok valamelyikét. Па a 

T szimbólumot tartalmazzák, akkor a visszatérés igaz ór- 

tékkel történik, egyébként az eljár'ás hamis értékkel tér 

vissza, ós a h pointer értékét visszaállítja a belépés
kor értékre. Ez azt jelenti, hogy a második tipusu eljá
rások h értékét a visszatérési címmel ogyütt mentik el 
a belépéskor.

A definiált PM bemutatja az elemzési eljárás lénye
gét. A legtöbb standard formátumú libául] BNF graraatiká- 

hoz könnyeden megadható az a PM program, amely elvégzi az 

elemzést. Egy BNF szabályt standard formátumúnak neve
zünk , ha

X~> Y1i Y2! Y3l ÍYm1ZlZ2 Z• Q 0• • • «► n

t erininá-alaku, ahol m,n -i 0, m+n >0 ós Y^ 0з 

lis karalcterek. Па m=0
Z.
i

aldcor a szabály X —> Z-^Z^ Z• • f n
aldcor a m+l-dik alternativa azalakú, ha pedig m=0 

űr0 3 string. Нарек ellenéibe hasznos asszociációnak bi
zonyult a PM, amely mint később látjuk, éppen a vissza-
lópóses /Back Tracking/ elemzők modelljének felel meg.

.
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Lássunk két konkrét példát. Először megadjuk az ál
talános standard BNF-ben adott szabályhoz tartozó PM prog- 

r arno t.

naiv. kód

Щp2]

cirn ЛЕЛТ
X T

T

\y 1*- m T n

Lzi] F

[z2] F

[Zn-ll F

Lvl FT

Ahol terminális karakter Fordul elő Y Z.-k kö-
zött, ott a zárójeles műveleti kód helyére a karakter

vagyj

Írandó. A н-gal megjelölt cim helyére T kerül, ha
egyébként a blank cim. A blank cim mindig arran = 0,

az utasításra hivatkozik, amely az őt követő sorban ta
lálható.

Következő konkrét példánkban a logikai kifejezések 

egyszerű nyelvtanához adjuk meg a PM programot.

В •-» R| (B)
R —>E = E 

E -> a Ibi (e + E)

Vezessünlc még be egy szabályt az input jelsorozatot ter
mináló speciális jel miatt.

<

t
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A PM programnak Icát kimenete lesz. Amennyiben az input 

jelsorozat szintaktikusan helyes, a kimenet OK egyébként 
ERROR.

müv.lcódcim AT AF

ЫD T

( F

Ы F

) T F

MR F
F=:

Le] FT

E Ta
b T

( F

lE.l FV

F+w F
) T F

ЙS ERROR
OK ERROR

Legyen most az input jelsorozat a

(b + a))-j =( S1S2a = s,lo• • о

A liivásolc sorrendje a PM program alapján könnyen követ
hető. Látható az is, hogy az elemzés felülről lefelé tör
ténik ngy, hogy az input jelsorozatban balról jobbra ha
ladunk. A PM a top down elemzők egy általános modelljének 

is tekinthető.
Anélkül, hogy matematikai precizséggel megalapoz-• 

nánlc a CF nyelvek elméletét, megpróbálunk eljutni az 

LL(l) nyelvekig megkonstruálva elemzőjüket is. Alapvető- 

[l£hul] munlca alapján fogunk eljárni.x en а
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A nyelv valamely abc felett vett mondatok tetszőleges 

V abc-ből alkotható mondatok halmaza.V* ahalmaza.
Nyelvtannak nevezzük a

G = (T, N, S, P)

rendezett négyest, amelyben

А/
/1±/

/in/
/Ív/

T az alapjelek véges halmaza, amelyre T 

N a nyelvtani jelet véges, nem üres halmaza 

S N a kezdőszimbólum 

P a szabályok nem üres halmaza,

N = '0

P =^CX:ß<Xt'(T U N)+Aß6(TO N)3'j ,

ahol tetszőleges V szimbólumhalmazra

= ^ ■v+

N . Az oC <=. \Гг~пак közvetlen következményeLegyen V = T
Qz V* a G nyelvtan szerint («X—, haa ex

G

(Tii'VvP’o) (<v*2.<vßo6 v* Л « = л
A (<V K) G v)e- = <xip'oK2

G V* következménye 0< . t V—nak (^x Кш)> 'Iri

/ 1<X : <y :
V -J 2» 3’

Az o<

m-1^ ЛV* C i = 2,3; ^ ,...,•.. m-l

a °A-1• • •21 гаGGGG

G gramatika által definiált nyelvet,Jelölje L(G^ a 

ekkor
n

}l(g) =Асо|о>£Т*л s
G-

(Jó
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vagyis egy G grama tilca által generált nyelvnek, a kezdő- 

szimbólumból levezethető jelsorozatok halmazát nevezzük.
/G0 gramatlkával, haEgy G^4 nyelvtan ekvivalens a

ЧЧ) = l(g2) .
Aszerint, hogy a P halmazra milyen megszorításokat

j
vezetünk be, a nyelvtanok különböző típusait definiálhat
juk. Mi a továbbiakban a CF gramatálcákkal foglalkozunk.
Egy gramatilcát környezetfüggetlennek /Context Free/ nevez
hetünk , ha

P = ^(Л rX) I Л £ N }

vagyis a szabályok baloldalán csak egyetlen nyelvtani jel 

áll. Szeretnénk elemzőt konstruálni CF gramatikák számára. 
Egy jó modellünk már van a PM. Bizonyos korlátozásokat azon
ban be kell vezetni a nyelvtanban. Az egyik ilyen kikötés 

a balrekurzió mentesség. Azt mondjuk, hogy egy G nyelvtan 

A nem terminális szimbóluma balrekurziv, ha létezik olyan 

é- V3*, hogy А —A (X . Groibach mutatta meg, hogy a bal
rekurzió problémája mindig megoldható jTAholj és ma már több 

balrekurzió elimináló algoritmus létezik. A balrekurzió ál
talában bal levezetéssel dolgozó elemzőiméi okoz problémát, 

hiszen az elemző könnyen végtelen ciklusba kerül /mint pl. 

РМ/.
Azt mondjuk, hogy az oc öcü jolsorozat közvetlenül 

bal .levezethető az <A Л <T> jelsorozatból A(pha 

P-bon létezik A —> © alakú szabály és 

lehet definiálni a bal levezethető, a közvetlenül jobb le
vezethető és jobb lovozethotő fogalmakat. Egy CF nyelvtant 

egyértelműnek mondunk akkor, ha minden L(G)-beli jelsorо- 

zatnak pontosan egy bal/jobb levezetése van.
A top down és huttom up elemzési módszerek összeha

sonlításáról elmondhatjuk, hogy a balról jobbra haladó 

buttom up analízis a levezetés során bal redukciókat al-

c< (r T3". Hasonlóan
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kalmazva halad, tehát éppen fordítva mint a jobb produk
cióié sorozata.

Adjuk шее most az LLk) nyelvek formális definíci
óját, majd lássunk hozzá az elemzők megkonstruálásóhoz. 
Látni fogjuk, hogy az LL^k) tulajdonsága nyelvtanokhoz 

könnyebben tudunk hatékony elemzési eljárást adni, mint 
általában a CF grainatilcákra. ■

Egy CF nyelvtant LL(le) ~nak mondunlc, ha teljesül a kö
vetkező feltétel. Minden cá ^ ,C<^ ,°^’ tr T3*

« «*» £ (n- u t)?í
és minden

-ra2 3

L i*
S-------^ ok A«*, "

G J G

L L jé
О. сч ex-----
12 3 Q

OS
L jéL jé L

tX. o<!
1 4-----> o<1 3G X J

- CX Cx’ Ы _____
G 1 2 3 G

S >

és
к : = к : °<Д

o lcle о г

*2 = *2

Itt к : еЛ jelentése a következő programmal definiálható.

if |(Xi -él к then az első к karaktere oC -nale
к : iX =

„ е1зе ck ;

Intuitive a definíció úgy fogalmazható meg, hogy ha a kez
dőszimbólumból levezethető két olyan jelsorozat, amelynek 

első к karaktere megegyezik, akkor ez a két levezetés 

ugyanaz, vagy másképpen mondva az elemzendő szöveg követn
ie karaiét erének ismoreto determinisztikussá teszi az

к = 1 speciális esetre a definició értelemszerű.
leező 

elemzőt. A
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Bebizonyítták, hogy minden LL nyelvtan egyértelmű és 

balrekurzió mentes. Számunkra fontos eredmény a következő. 

Léteznek olyan algoritmusok, amelyek alapján egy gramati- 

ka LL(_l) tulajdonsága eldönthető. Kellemetlenebb viszont 

a következő. Egy nyelvről nem lehet eldönteni, hogy LL(l) 

tulajdonságú vagy sem. Ez pontosan, azt jolenti, hogy ha 

egy nyelvet nem LL(i) gramatika generál, nem dönthető el, 

hogy lótezik-e az a nyelvtan, amely ugyanazt a nyelvet de
finiálja.

Ez utóbbi megállapítás azért kellemetlen számunkra, 
mert a legtöbb programozási nyelv nem Lb(l) gramatikával 
definiált, továbbá a magasszintü nyelvek általában nem ir
hatok le LL (l) nyelvtannal, annak ellenére, hogy tudomá
sunk van például egy LL(l) tulajdonságú ALGOL 60 

ról.

szintaxis-

Az LL (l^ nyolvokro jó hatásfokú elemzőt lehet adni, 

ezért rendelkezik a SYCOMAP rendszer egy LL(l^ és a bal- 

rekurzió mentes gramatikálc számára egy back track elemző
vel .

Az elemzők megalkotásához a következőképpen fogunk 

hozzá. Definiáljuk a levezetési és levezető fa fogalmát. 

Legyen adott egy G = £T, N, S, P J gramatika. P 

meiből elágazásokat készítünk. A szabály minden egyes vál
tozatából /alternativa/ készítünk egy elágazást. Például 
az A bc|DE|fgh szabályból az alábbi elágazások készül

nek.

ele-

AAA

/i\
f g h

О

Ллb c D E

A valamely mondatának levezető fájlét a következő 

algoritmus alapján konstruáljuk inog.

<



/v/ Az egyetlen S-sol címkézett elágazási pontból 
álló fát levezetési fának nevezzük.

/vi/ Л levezetési fa levelei között keresünk olyant,
szimbólummal van címkézve.Л £ Namely egy

Ha találunk ilyent folytatás /vii/-nél, egyéb
ként /viii/ következik.

/vii/ Az Л címkéjű pontot helyettesitjük valamely 

Л tövíi elágazással úgy, hogy az eddig A-ba 

futó él az elágazás tövébe fusson. A kapott fát 

levezetési fának nevezzük és következik a /vi/ 

lépés.
/viii/ A levezetés befejeződött, a levezetési fát le- 

vezető. fának nevezzük.

A CF nyelv mondatainak véges levezető fáik vannak 

és a mondat levezető fáj áriak elkészítése pontosan megfe
lel a mondat valamely levezetésének. A levezető fát a fen
ti algoritmus szerint is sokféleképpen konstruálhatjuk meg. 
Megjegyezzük, hogy a nyelvtan egyértelműségére korábban 

adott definíció átfogalmazható. A nyelvtan egyértelmű, ha 

minden mondatának pontosan egy levezető fája van.
Hatékony elemzési eljárást keresünk. Ezért speciali

záljuk a levezető fát adó algoritmust. Azt mondjuk, hogy
x címkéjű pontja az у címkéjű ponttóla levezetési fa 

balra van, ha

/ix/ x és у ugyanazon elágazás levelei és az el
ágazásnak megfelelő változatban x az y-tól 
balra van, vagy

/х/ ha létezik a levezetési fában xf és y* cím
kéjű pont, amelyek ugyanazon elágazás levelei 
és x’-ből x-be, valamint y'-ből y-ba ut 

vezet, továbbá x’ y’-től balra van.

Egy levezetési fa balszélső t tulajdonsága love- 

t tulajdonságút nevezzük, amelytől balralének azt a
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levő levelek egyike sem t tulajdonságú. Halszélső leveze
tésnek azt a levezetést nevezzük, amikor az elágazásokat 
mindig a balszólső nyelvtani jól tulajdonságú levél helyé
be tesszük. A CF nyelv mondatainak van balszélső leveze
tésül:.

Elemzésnek azt a folyamatot nevezzük, amikor a nyelv 

egy adott mondatához levezető fát keresünk. Felülre1-lofe- 

3-é /Top Down/ elemzésnek azt az elemzési módszert nevez
zük, amely szerint eljárva a mondat levezető fáját az 

címkéjű pontból kiindulva minden lehetséges módon leveze
tési fát készítünk.

A levezetési fa leveleinek balról jobbra vett soroza
tát mondatformának nevezzük. Jelölje 

halmazokat.

S

a mondatformaM.a.

Ho =
M. , = M.U j mim 
J+l J L 1

teljesiti a /xi/ felté
telt

/xi/ m olyan levezetési fa mondatformája, amelyet
levezetési fájából valamelyvalamely g & M_.

N-beli címkéjű levél egyik elágazása helyette
sítésével kapunk, és m szimbólumainak száma 

nem nagyobb mint az elemzendő mondaté.

Ha a nyelvtanban nincs £ /üres staring/, akkor a mondat- 

formák hossza az egyes levezetési lépésekben nem csökken. 
Megmutatható, hogy M^-k halmazába egyre hosszabb jelso
rozatok kerülnek és igy 3 * ^gy konkrét
mondatra megkonstruálva az halmazokat (М^ = ^c+i)

és a levezetési fákat tárolva megkapjuk a mondat leveze
tő fáját, hiszen az elemzendő mondat pontosan akkor deme 

a nyelvnek, ha belotartozik M^-ba.
Azt mondjuk, hogy az elemző elfogadja a nyelv monda

tait, ha a nyelv minden egyes mondatának véges lépósbon 

megadja valamely levezetését, mig ha csak az adott nyelv
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mondatait fogadja el, akkor a "pontosan, fogadja el" kifeje
zés használatos. Ha az elemző véges lépésben kiszűri a nyelv
be nem tartozó mondatokat, akkor az elemző módszer eldönti 
a jelsorozatok nyelvbe tartozását.

Л /xi/ feltétel alapján működő elemzőt nem érdemes a 

gyakorlatban megépíteni /minden levezetési fát tárolni kell/. 

Helyettesítsük a /xi/ feltételt az alábbi másikkal.

■

/xii/ ni olyan levezetési fa mondatformája, amelyet
levezetési fájából a balszélsővalamely g <3 M .

"nyelvtani jel" tulajdonságú levél egyik elágazá
sának helyettesítésével kapunk, és m szimbóluma
inak száma nem nagyobb mint az elemzendő mondaté.

10zt a módszert balszél3Ő top down elemzésnek nevezzük.
Mivel ennél a módszernél sem lehet tudni előre, hogy me--
lyik levezetési fának lesz folytatása a kívánt levezető fa,
nagyon sok levezetési fát kell átmenetileg tárolni. Számú-

М. ,
J+1

a mondatformákat, amelyekből nem vezethető le az elemzen
dő mondat. Tehát az elemzendő mondatot minden lépésben fi
gyelembe vés szüle. Az m jelsorozat baloldali szeletének 

nevezünk egy x stringet, ha létezik у jelsorozat, hogy 

xy = m . Ismét helyett ősit jülc a /xi/ feltételt.

-be nem vesszük be azokatkát úgy csökkenthetjülc, ha

/xiii/ m olyan levezetési fa mondatformája, amelyet
a /xii/ feltétel alapján kapunk, és m leveze
tési fájának a balszélső N tulajdonságú leve
létől balra levő elemeinek sorozata, az elemzen
dő mondat baloldali szelete.

Ez a módszer a baloldali top clown elemzés. Ha nyelv
tan egyértelmű, akkor megvan annak a lehetősége, hogy 

csak a helyes levezetési fát tároljuk. Л /xii/ feltétel
ben nem adtuk meg, hogy melyik elágazást helyettesitjülc, 
igy a levezetési fák párhuzamosan készültek.
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/xiv/ А felülről-lefelé elemzés 7за1гб1 jobbra változa-
tának elvégzésekor a változatoknak megfelelő el
ágazásokat szabálybeli előfordulásuk sorrendjé
ben helyettositjük, és az a célunk, hogy minél 
gyorsabban elérjük az elemzendő mondat baloldali 
szeletét.

'

i I

í

Ahhoz, hogy pontosan lássuk az elemzési eljárást, tér
jünk vissza az elemző géphez, és nevezzükч.а /xiv/ alapján 

működő elemzőt visszalópóses /Баск Track/ elemzőnek. Tegyük 

fel, hogy a P-boli szabályok

b IC1 ... c J ... In lm jl

alakúak. Konstruáljuk meg ebből az

A —> b^ Zk• mm• mm

Ac V z, A m 1

bi,Ci,Zi ^ ^ *0» Ezen függvény

AzkAb V c, A n 1A = b^A • • • • mm• • •

logikai függvényt, ahol 
kiértékelése több módon történhet. Először a kiértékelés

/xv/ szigorúan balról jobbra történik, kivéve azt az 

esetet, amikor valamely tagot alkotó és-kifejezés 

első hamis értéket adó tényezőjének kiértékelését 

fejeztük be éppen. Ekkor a következő tag kidolgo
zásának megkezdésével folytatjuk a vagy-kifejo- 

zés kiértékelését.
a logikai kifejezés első igazat adó tagjának ki
értékelésével véget ér és igazat ad, ha ilyen 

nincs akkor hamisat.

/xvi/

Ezt a kiértékelési algoritmust a PM gépen könnyedén 

programozhatjuk. Látható az is, hogy a felülről lefelé 

balról jobbra haladó elemző back track változata a nyelv
tanhoz tartozó S kezdőszimbólum meghívásával egyenértékű.
A back track elemzés komoly hátránya, a sok felesleges visz- 

szalépés, amely nagyon megnöveli az elemzési időt, viszont
V

N
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a gramatikáról csak annyit tételez fel, hogy balroknrzió 

niont os CF nyelvtan.
Adjunk mog ezután egy másik kiértékelési szabályt а 

logikai formulára.

/xvii/ Ha valamely és-kifejezós első tényezője ad ha
mis értéket, altkor a kiértékelést a következő 

tagnál folytatjuk, ha nem az első ad hamisat, 
akkor a vagy-lcifej ezés kidolgozása véget ér és 

hamisat ad.

Л kiértékelés itt is az S kezdőszimbólumhoz tartozó
eljárás meghívásával egyenértékű. Vizsgáljuk mog, hogy 

/xvii/ mit jelent az elemző és az elemzendő nyelv graina- 

tikája szempontjából. Első megállapításunk, hogy PM nyelv
tani jelekhoz rendelt eljárásokban а к értékét nem kell 
feljegyezni és visszaállítani, hiszen a kiértékelést, a 

tagok első tényezője "vezérli". Ez a tényező lehet termi
nális, akkor к értéket a hozzárendelt eljárás beállít
ja, ha pedig nyelvtani jel, akkor visszavezettűk a problé
mát az előző esetre. Lényeges, hogy az elemzés során nem 

történik visszalépés a fоxn^ásszövegben.
A gramatika szempontjából ez a kiértékelés éppen azt 

jelenti, hogy a forrásszövegben egy szimbólumról előre 

nézve hozunk döntést a levezetési fa konstrukciójára vo
natkozóan. Ez pedig éppen az LL(l) nyelvtanok intuitiv 

definíciója. Nevezzük tehát az utóbbi eljárást LL(l) elem
zőnek és azt mondjuk, hogy az LL(i) elemző az 

vek mondatait pontosan fogadja el, továbbá, hogy a back 

track elemző elfogadhat LL(i) nyelvet is.
Egy ALGOL bonyolultságux nyelv esetén az

LL(i) nyel-

Ll(i) gra
matika alapján történő elemzés mintegy óO-szor gyorsabb
a back track elemzőnél. Ezért célszerű a gramatikákat 
Ll(i)-re transzformálni /ha lehet/. Javaslatot teszünk 

a kétféle elemző felváltva történő alkalmazására az elem-
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И
zés során. Л SYCOMAP processzorban ezt alkalmazzuk is. 

Tegyük fel, hogy adott egy G grainatilca, ami nem LL(lJ 

tulajdonságú. Transzformáljuk G lehető legbővebb rész- 

nyelvtanát LL(i) formába. A megmaradó L’ gramatikát bont
suk szét a lehető legkevesebb számú résznyelvtanra úgy 

hogy mindegyik grainatlkára csak a kezdőszimbólumán keresz
tül történjék hivatkozás. Ezután végezzük az elemzést 
LL(i) módon és valahányszor az LL (l) -ben nem elemezhető 

résznyelvtanra történik hivatkozás, alkalmazzuk a back 

track elemzőt, majd a rósznyelvtan kezdőszimbólumáhöz 

visszatérve, folytassuk az elemzést LL(l) módon. Így min
den magasszintü nyelvhez elfogadható hatásfokú elemzés 

tartozik.

»

4.2. Fordítóprogramok automatikus előállítása

A számításteclinilcában alkalmazásra került nagyszá
mú programozási nyelv egyszerű implementálásához szükség 

volt a fordítóprogramirás automatizálására» Ha tekintet
be vesszük egy programozási nyelv forditóprogramos defi
nícióját /З.1./, akkor képet kapunk a fordítóprogram lo
gikájáról. Ennek alapján az automatikus compiler generá
lásnak két különböző útja adódik.

/i/ Elkészítünk egy bázis compilert /Basic Compiler/, 

amely tartalmaz egy szintaktikus elemzőt, to
vábbá rendelkezik egy processzorral a fordítás 

alatti szemantikus tevékenységek végrehajita
tásához. A szintedet ileus szabályokból generál
ható adatstruktúra az elemzést vezérli, mig 

a szemantilvus rutinokból létrehozott struktú
rák a processzort vezérlik. Egy ilyen rendszert 

mutat be az /5.2.A. ábra/ és szintaxis vezérelt 

fordítónak hivjtik.

-

I !
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SY/ex

^P j mc)Р/ L

SE/oc'

(bc j I-ю)—> II№

sy(l)o< - szintaktika leiró metanyelv 

szemantika leiró metanyelv
- az L nyelv grama - 

tikája
- az L nyelv szeman

tikája
- bázis compiler

o(
SE (l)

BC

5.2.A. ábra

tAz Ы. és oC nyelvek nem szükségképpen térnek el 
egymástól. A szintaxis vezérelt fordítók előnye, 
liogy a DC csak egyszer Írandó meg és elvben akár
hány nyelv implementálható a segítségével, hát
ránya, hogy a SY(^li) és SE (li) minden fordító 

előtt betöltendő. Méta compiler-nek vagy szintak
tika/s zomantika loadernek hívják azokat a prog
ramokat, amelyek a metanyelv! szintaktika/szeman
tika alapján BC számára az adatstruktúra generá
lást végzik. Vegyük észre, hogy mindkét elneve
zés indokolt, hisz a metanyelven adott szintak
tika/szemantika egy motanyelvi programnak is fel
fogható.

Irons volt az első ]^Ir2^J, aki az ALGOL 60 

nyelvet szintaxis vezérelt fordítóval implemen

tálta. A terminológia azonban itt sem egységes, 
ugyanis [Fe2j-ben az /5.2.A./-nak megfelelő reád- 

compiler-compiler nevet viseli. Az elne
vezés alapjaiban jogos, hiszen a metacompiler 

outputja egy olyan speciális jelsorozat, amely

szer a
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egy fordítót definiál a BC számára. Mi mégis szin
taxis vezérelt fordítónak nevezzük az /5.2.A./ 

mintájú rendszereket, megkülönböztetésül a követ
kező pontban megadott compiler-től.

/ii/ Tegyük fel, hogy létezik egy L inagasszintü prog
ramozási nyelv, amely fordítóprogramok definiálá
sára alkalmas. Az L nyelv fordítóprogramját 

coinpiler-compiler-nek nevezzük, ha az L-beli prog- 

nyolvü programokká transzforrnálja 

úgy, liogy ezáltal egy fordítóprogramot definiál. 

Egy ilyen rendszer logikáját az /5.2.В./ ábra 

mutatja.

L*ramolcat

|P / «p /
.1

4-Kc K-°WL MG Hl/lC «L ^2

, MC) / MQ—>■ IIW

CC - compiler-compiler 

fordító 

compilerC(L> ,MC) -
- Л1 <*2 

h} -> MC

5.2.В. ábra

Л nálunk leginkább ismert compiler-compiler rendszer
a CDL /З.4./.

Láthatóan az /i/ és /ii/ rendszerek között komoly kü- 

lönbségek vannaic. Az /ii/ esetben a compiler-compiler for
dítóprogramot ir föl, de mindig a rögzített L’ nyelven. 
Ez az oka annak, hogy a forditó-fordító által felirt for
dítóprogramok nehezen teljesitik a portabilitási szempon
tokat és ez vonatkozik az eredeti L nyelven felirt for
dítóprogramokra is.

A továbbialtban vázlatos áttekintést adunk az automa

r
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tilcus forditó konstruálást segítő rendszerekről, kitérve 

néhány speciális, de felhasználhatósági szempontból fon-
. ■■

tos eredményre. Л későbbiekben látni fogjuk, hogy a 

SYCOMAP rendelkezik csaknem minden, a korábban, realizált 

rendszerekben meglévő hasznos tulajdonsággal.
Feldman egy szemantikus metanyelvet tervezett J^FelíTj 

a számitógépek belsőnyelvének leírására. Ezt a metanyel
vet használta bázisként egy általa compiler-compiler-nek 

nevezett szintaxis vezérelt forditó megkonstruálásához.
Л szemantikát leiró PSL /Formal Semantic Language/ alap
egysége a címkézett utasítás, vagy mondat. A rendszer mű
ködésének lényege, hogy a nyelvtani szabályokba beépí
tett "EXEC u" utasítások hatására az "u" címkéjű utasítás 

hajtódik végre és kódgenerálás történik vagy a forditó 

állapotában jön létre változás. Az első rendszerek egyi
ke, amely a nyelvtani jelekhez úgy rendeli a szemantikát, 
hogy a gramatikai jel felismerésekor az végrehajtódjék.
Az FSL természetesen nem rendelkezik magasfoku adatstruk
túra generálási/kezelési lehetőségekkel, igy a j~Fel2^j~ 

ben definiált egyszerű blokk struktúrájú nyelv forditó- 

programos szemantikája meglehetősen terjedelmes és a tö
mör Írásmód miatt nehezen áttekinthető.

jjlellj back trade elemzőt alkalmaz 

a jelsorozatok felismeréséhez és a szemantikus utasítá
sokat címkékkel rendeli a nyelvtani jelekhez. Szemanti
ka megadó nyelve nehézkes. A MÉTA szintaxis vezérelt com
piler rendszernél a szemantikus akciókat a BNF-hez hason
ló formátumú gramatilcába ópitik be. Például a következő 

szabályok logikai kifejezések fordítására szolgálnak [Feli} .

A TMG rendszer

1. UNION = INTER (’ OR» . OUT (’ ВТ ’ xl) UNION. LABEL

Й1I.empty);
2 . INTER — В PRIMARY (’ AND ’ . OUT (’ BF* si) INTER. 

LABEL I.EMPTY);

V ' A>
V

П ?
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Ч
v*

.OUt(*LD’ н)I’(»UNION1)»;3. ВPRIMARY = .ID
■j

Az A OR В AND CORD 

létre
jelsorozat az alábbi outputot hozza

LD A
BT L1
LD В

L1
L2BF

LD C

L3BT
LD D

L3
L2

A CDC 3800 gépekre készült rendszer a COGENT, amelynek 

érdekessége, hogy a compiler-t a saját nyelvén Írták meg 

és bootstrapi^ing technikával implementáltak. Egy COGENT 

program mindig két részből áll: a gramatikából és a gene
rátornak hivott feldolgozó rutinok halmazából. Egyik leg
jellemzőbb tulajdonsága a rendszernek, hogy megőrzi a pár- 

nuzamosan készülő levezetési fákat és a szabályokhoz név
vel rendelt generátorok paraméterként kapják meg a szabály
ban előforduló nyelvtani jelekhez rendelt rószfálcát. A ge
nerátorok ezen részfákon manipulálnak és előállíthatnak 

célkódot is. A generátor nyelv list processing bázisú és 

a levezetési fákat is lista formájában tárolják. A szoká
sos értókadásolcon túl a generátorok szintetikus és anali
tikus éi’tólcadásra is alkalmasak, 

lizisének és szintézisének leírására.
ETC néven két rendszer is található az irodalomban.

,Vi;

'4

a lista strukturált ana- 4
m-

.

A Gan/ick által tervezett szintaxis vezérelt szimbólum
[Veil], valamint a Diclcnian elképzelései alap-processzor

ján implementált kiterjeszthető malcrobázisu compiler . ж
/

,'í
1

i
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/Extendible Compiler/ [DiclJ . Megjegyezzük., hogy a kiter

jesztett nyelv hasonló a FORTRAN nyelvhez és a kiterjesz
tés makrotechnikával történik.

A Drooker és Morris által tervezett, ma már klasszi- 

Jvusnak mondható CC /Compiler-Compiler/ rendszer lényege, 
hogy az elemzendő mondatokat LL(i) módon ismeri fel és az 

elkészített levezetési fán manipulálnak a szemantikus uta
sítások. Az input szintaxis hasonló a BNF-hez, de előfor-

speciális jelek, ahol 
a bal rekurziót

"?" ésdúlhatnak benne a
jelentése "opcionális" és a 

helyettesíti. A következő nyelvtan egy értékadó utasítást

"?£"

и у и "к"

ir le.

FORMAT [ss] = <variable>

PHRASE <sum> = <sign7><tern(> <terms)
PHRASE (term) = ^variable» <member)l <sum) 

PHRASE pterins/ = <sign^-/torm>/termsN| -/empty)»-

<jsum)>1.
2.

3.
4.

Az első sort "formátum" definíciónak hívjuk és a további 
sorokban levő kifejezés definíciók iiasználják. Az 

formátumok egy osztályát specifikálja. A formátum és ki
fejezés definíciókat mint szabályokat a top dóim elemző 

használja. A formátum megjelölés a következőt jelenti. Ha 

a levezetés során egy levezetési fa megfelel a formátum 

definícióban leirt fának, akkor a formátumhoz rendelt sze
mantikus rutin hajtódik végre. A példa első sorában adott 

formátum rutin a következő.

SS a

ROUTINE [S S] = <va r i ab 1 é> <— /su m >

Let/sum> = /sign?>/tor/terms/

ACC <c— /sien?)/term)
LI: GOTO L2 UNLESS (terms) = /sign) /t erm> /t erms) 

ACC <r~ ЛСС/sign)»/térin/

GOTO L1
L2: STORE ACC IN/yariable/

3.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

END12.
Á
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Az 5. sor Írja elő, hogy a rutint az 1. sorhoz asszociál
tuk és akkor kerül meghívásra, ha az 1. sorhoz találtunk 

levezetési fát. A 6. sorban egy, a levezetési fára vonat
kozó értókadást látunk, ezután ogy akkurnuIátorba töltés 

fordítódik, majd következik a fa vizsgálata és ettől füg
gően vagy további kódgenerálás vagy a "STORE" fordítása 

történik meg. Látható, hogy a szemantika megadás az elem
ző által előállított levezetési fa segítségével végezhe
tő el.

I

Nem célunk a fordítóprogram irórendszereket részle
tesen ismertetni. Ezért csak néhány reprezentánst igye
keztünk vázlatosan bemutatni. Megjegyezzük, hogy a szin
taxis vezérelt feldolgozó rendszereknek számtalan elő
nyük van álékor is, ha nem forditóprogramként használjuk 

azokat. A ^Narkl munkában érdekes eredményeket találunk 

szintaxis vezérelt képfeldolgozásra. További érdekes 

alkalmazás jjíilJ a szintaxis vezérelt fordítók felhasz
nálása a programok dokumentálására. A módszer lényege, 

hogy a kifejezés szerkezetet /Phrase Structure/ használ
ják a program formális dokumentáció struktúrájának meg
adásához, valamint a szintaktikus típusokat és változó
kat alkalmazzák a programozóhoz szóló kérdések automati
kus megfogalmazására. A válaszok a dokumentáció részét 

képzik és megszervezhető az automatikus tárolás és visz- 

szakeresés, ami a jjrogram megértéséhez és változtatásá
hoz szükséges dokumentációkat őrzi meg és keresi vissza. 

Megfontolás tárgyát képezi, hogy a módszer alkalmazható-e 

általánosságban is vagy sem.
A szintaxis vezérelt fordítóknál a hibadiagnoszti

ka megszervezése nem egyszerű feladat. Léteznek elmé
leti eredmények a szintaktikus hibák automatikus korrek
ciójára, azonban ritkán implementáljált azokat. A legmeg
győzőbb eredmény Lévy-től származik jjLól] , miszerint 

közönséges balról—jobbra elemzőhöz hozzáépíthető ogy

t

y’

-/
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automat-ileus hiba korrigáló modul, amely szintakt ileus hiba 

esetén leerül meghívásra és a kontoxtus alapján próbálja 

javítani a hibát. Л szintaxis vezérelt compiler-ekben en
nek alkalmazására aligha van remény, ellenben egy szelle
mes lehetőség kínálkozik /BurlJ a szintaktikus hibák ki
jelzésére. Az ötlet lényege, hogy a nyelvtanban speciális 

hibajelző jelsorozatokat építünk be. Ha a szintaktikus 

elemző ezekhez elér, a jelsorozatot hibaüzenetként output
ra küldi. Л szerző bebizonyította, hogy balról í’aktorizált 

CF nyelvtanokra létezik egy hibaüzenet beszúró algoritmus, 

igy lehetőség van minden szintakt ileus hiba elemzés közbe
ni kijelzésére. A SYCOMAP rendszerben természetes eszköz 

létezik a fenti eredmény gyakorlatban történő alkalmazá
sára.

V

ül

j.
!

A következő fejezetekben néhány, nem túl régen pub
likált rendszert ismertetünk, amelyek alapul szolgálhat
nak a SYCOMAP kritikai elemzéséhez.

4.3. A JOSSLE rendszer

A White és munkatársai által tervezett JOSSLE nevű 

strukturált programozási nyelv jtíhilTj egy fordítóprogram 

post-szintaktikus /szemantikus/ fázisának leírására szol
gál. A JOSSLE rendelkezik a fordításhoz szükséges adat
struktúra generálás! lehetőséggel, könnyen irhatok segít
ségével tetszőleges /fordító/ programok, hiszen az expli
cit kontroll struktúra lehetőséget ad a verifikálásra, 

továbbá a logikai hibáit kiszűrésére. Megvalósítható vele 

a gépfüggetlen kódgenerálás és biztosítja a lefordított 

programok rendszerfüggetlcn definit struktúráját.
A JOSSLE nyelv az UCSB fordítóprogram generáló rend

szerbon működik. A fordítandó nyelv gramatikáját BÍTF
szemantika metanyelvo a JOSSLE.metanyelven adjuk mo(J» mig a

/
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A GAP /Grammar Analysis Program/ analizálja a BNF grama- 

tikát és ha annak tipusa megfelel az automatikus elemző 

algoritmusnak, megkonstruálja belőle a L nyelv elemző
jét /PA(Jb)/. Ha a gramatika nem felel meg az elemző al
goritmusnak, a rendszer megpróbálja transzformálni és ha 

ez sikertelen, visszaadja a gramatikát egy üzenettel a 

felhasználónak. Az egyszerű precedencia egy általánositá- 

sa által meghatározott gramatika osztály elemeit fogad
ja el a rendszer nyelvtanként.

Fontos tulajdonsága a rendszernek, hogy a hiba ruti
nok /ERR/ parametrizált formában oimalc részét képzik és 

az elemző liivja meg azokat. Hasonlóan a kód generátor 

/CG/ program is standard és a gépfüggetlen outputból a 

gépfüggő célkódot állítja elő. A JOSSLE nyelvű programo
kat a rendszerben egy pass-os fordítóprogram transzfor
málja gépi kódú szemantikus rutinokká. A UCSD rendszert 

a /4.3.A./ ábra mutatja.

i -I

;, %

(sy(l) j bnt)

LC / MC}—>>■ H¥
(cg j мсЛ-

MC )->- HWED

JC / MC)-> H№ i' í .

ábra4.3.A.
■:

,
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4.3.1. Л JOSSLE nyelv

Az adat definíciók és az adat strukturálás megterve
zésénél a szerzők figyelembevettók, hogy a célkód generá
lása a szemantikus fázison kívül történik, igy a JOSSLE 

nyelvű programban csak a generátornak szükséges informá
ciókat /szimbólumnév, típus futás alatti cim/ kell előál
lítani. Ezért a nyelvhez több alaptípus, egy adat definí
ciós lehetőség és egy bázis információ struktúra tartozik.

Az alaptípusok INTEGER, BIT (n) , CIIAR (n) és a 

DESCRIPTOR. Л BIT és CIIAR alaptípusok bitsorozatokat ill. 

karaktersorozatokat reprezentálnak. A DECRIPTOR tipusu 

változók futás idő alatti információ/kontroll struktúrá
kat Írnak le, és a kód generáló látásit ások operandusailcént 

funke ionálnak. Egy típusra PTR2A^type}> formában hivatkoz
hatunk. A JOSSLE nyelv egyetlen adat definíciós lehetősé
ge hasonlít a PASCAL nyelv jVir2~) £wir3^ megfelelő lehető
ségeire. Bemutatunk egy példát két uj típus definíciójára.

■

DEFINE
NEWTYPEST ENTRY

NAME: CHAR (25) ,
TYPE:BIT(4),
RT ADDR:DESCRIPTOR,

END NB 1/TYPE;
STACK ENTRY = NEWTYPE

S YNTAX:INTEGER,
SEMANTICS:PTR2A ST ENTRY,

END NEWTYPE;
END DEFINE;

Egy szimpla lista deklaráció az alábbi módon irható fel 
JOSSLE nyelven

t

"«•

4
h
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DECLARE
SYMBOL TABLE LXNLIST 100 OF ST ENTRY; 
MAIN STACK LXNLIST 10 OF STACK ENTRY; 

END DECLARE;

Láthatóan az egyetlen bázis információ struktúra a line
áris lista /egy dimenziós tömb/. A bemutatott deklaráció
ban egy SYMBOL TABLE nevű /100 elemű/ listát deklarál-

» .1

tunic, amelynek minden eleme SY ENTRY tipusu változó. 

A JOSSLK programok struktúrája az alábbi

PROGRAM /azonosító/;
/globális dofiniciós rész4) 

/tipus definiciós rósz/ 

/változó deklaráló szekció/ 

/eljárás definiáló szekció/ 

/végrohajtliató utasítások/.
END PROGRAM;

Az eljárások általános struktúrája az alábbi módon adha
tó meg.

PROCEDURE /izonositó) (/párámét er deklarációk/); 
/specifikációs rész/
/tip
/változó deklarációs szelcció/

/eljárás definíciós rósz/
/végrehajtható utasítások/

END PROCEDURE;

definiciós rész/us

A nyelv alapvetően blolckstrukturáju, az utasítások nem 

cimkézhetőlc, mivel nincs goto utasítás, és az elemző 

minden szabály azonosítása után meghívja a szemantika 

programot /CASE utasításon keresztül/. A kód generálás! 

fázis alapvetően az alábbi három funkciót kell, hogy elő 

állítsa.
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/х/ A futásidő alatti /Run-time/ információs struk
turált allokálását.

' •' i
/ii/ Л run-time információ strukturálton történő 

transzformációkat.
/iii/ Л run-time vezérlési struktúrát.

^Fel2j alapján
járást, továbbá a run-time információs struktúra előállí
tásához egy ALLOCATE RTV funkciót, amely a CODE eljárás 

argumentumaiként, vagy azon kivül is előfordulhat, a di
namikus/statikus allokálásnak megfelelően. Az ALLOCATE 

RTV egy run-time változó leírását kapja inputként, kije
löli a helyet a változó számára, majd visszatéréskor a 

változó "leírását" egy DESCRIPTOR tipusu változónak utal
ja át. Pólóként bemutatunk néhány egyszerű kód generáló 

utasítást.

(...) nevű el-CODEEhhez bevezettek egy

DECLARE
D1,D2,D3,D4,P1 DESCRIPTOR; 

END DECLARE;
(bIT, ö) ;

CODE (ALLOCATE RTv(bIT,8)) . 
CODE (ALLOCATE RTV (BIT, в)) ; 
CODE (PI fi(pi1 03)) ;
ALLOCATE RT;

ALLOCATE RTVD1
D2
D3
D4
PI

«
(procedure pi)CODE ;

•

CODE (END Pi) ; 
CODE (CALL PI4) ;

« 'v
■ ■
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A Dl által leirt bit string statikus, mig a D2 egy dina
mikus bit stringet határoz meg. Vegyük észre, hogy a kód
generálás a célkód ismerete nélkül géptől függetlenül tör
ténik meg, ez egyik legnagyobb előnye a JOSSLE rendszer
nek. Л nyelv hatékonyságát a PPL nyelv fordítóprogramjá
val illusztrálják. Úgy hisszük, hogy a mai napig a JOSSLE 

rendszer a legjobban felhasználható compiler iró rendszer.

l;: bí .
■

4.4. További rend szer elv

Rekdal javaslatának lényege jjRekí], hogy egy szintaxis 

vezérelt fordítónál adjuk meg az input és az output szintaxis 

vezérelt leírását és a fordítást ennek alapján végezzük.
Ez pontosan a következőt jelenti. Egy TEXT nevű nyolvet 

terveztek file-ок tartalmainak /szövegstruktúrák/ leírá
sára. Ha egy szintaxis vezérelt fordítót egy mechanikus 

szövegtranszformáló eszköznek fogunk fel, a következő adó
dik. Egy szintaxis vezérelt fordító a szintaxis által meg
határozott szöveghalmazt képez le egy valamilyen formaliz
mussal definiált másik szöveghalmazra. Adjuk meg a leké
pezést szintaxis orientált módon loképzési szabályok hal
mazával. A TEXT nyelvet alkalmazzuk az egymásnak megfelelő 

szövegstruktúráit megadására. Az egyébként szellemes eljá
rás komoly hátránya, hogy eltérő struktúrájú nyelvek ese
tén a hozzárendelési szabályok megadása nehézkes.

A PASCAL nyelven implementált jjLecl~j 
tóprogramokat ir fel PASCAL nyelven. A gramatilcát DNF- 
szerü szabályok formájában adhatjuk meg, továbbá néhány 

szabályhoz szemantikus attribútumokat rendelhetünk. A de
finiált nyelv szemantikáját szemantikus akciók formájában 

rendelj ült a szint ak t iku s szab ály okho z.
tozik a hiba kezelő program generátor, amely egy minimá
lis hiba kiderítő algoritmust állit elő. A teszt prog-

jV r

•1 •

rendszer fordi-

.

A rendszerhez tar-

K

■ r:
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ram generátor a megadott gramatilca alapján állít elő auto
matikusan teszt programokat a fordító számára. A további 
tulajdonságok hasonlóak a korábban ismertetésre került rend
szerek valamelyik jellemzőjéhez.

A következő fejezetben ismertetjük az általunk terve
zett és implementált SYCOMAP /Syntax Controlled Macro 

Compiler/interpreter/ processzort. A rendszer általános 

filozófiájának megadása során felhasználjuk a bevezetett 

fogalmakat. Az ismertetett rendszerekkel való összehasonlí
tás a processzor logikájának kritikai analízisét szolgálja.

• !

í

i

‘

..;•
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• •:5. A SYCOMAP RENDSZER

Ebben a fejezetben egy olyan munkáról számolunk be 

ahol a feladat kitűzésétől, az implementáción keresztül 
a felhasználásig következetesen alkalmaztuk a top-doxm 

tervezés és strukturált program épitós Dijkstra által 
lefektetett elveit [pijlj jjínu2j . Elöljáróban 

juk, hogy a feladat megfogalmazásától az implementált 

program felhasználásig eltelt idő, valamint a prog-rampró— 

bák száma lényegesen kevesebb volt, mint a kevésbé bo
nyolult /2.2. - 2 , . / rendszereiméi. Az ismertetésben is
a tervezés során követett utat járjuk végig.

A kitűzött feladat pontos megfogalmazása a követke
ző . Tervezendő egy hatékonyan implementálható program
rendszer, amely alkalmas programozási nyelvek, valamint 

rendszerek teljesen formális forditóprogram/értelmcző
őriént ált def Találására úgy, hogy figyelembe veszi a 3» 

és 4. fejezet eredményeit. A megadott specifikációnalt 

több egymástól eltérő rendszer is eleget tehet. Ezért a 

továbbiakban a tervezési szempontok alapján, alacsonyabb 

szinten újra megfogalmazzuk a problémát.

7

!■

elmondhat- :'V:

.

3.1. Tervezési szempontok
1

■

Szeretnénk, ha rendszerünk tetszőleges CF nyelv 

definíciójára alkalmas lenne. Ez felveti a szintaktika 

és vele együtt a szemantika megadásának problémáját.
A szintaktika megadása további két dolgot vet fel. A 

szintaxis definiálásához szükséges mctanyelv meghatáro
zásának problémáját, továbbá a rendszer által elfoga
dott gramatika típusának, /nyelvészeti szempontból/ spe
cifikálását. A szemantika megadás kapcsán tisztázandó 

a szemantikus akcióknak a szintaktileus szabályokhoz 

történő hozzárendelése, valamint a szemantikus akciók

Ü
■

,1
’

i 1
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gramatikája ós e7.ek jelentőse.
Ahogyan ez a korábban bemutatott rendszereiméi volt, 

nálunlc is a grainatika típusának meghatározása és a szin
taktikus metanyelv definiálása látszik egyszerűbb feladat
nak. A /á.l./ eredményei alapján vezessünk be két szintak
tikus elemzőt.

/i/ Egy felülről lefelé balról jobbra visszalépés
sel dolgozó elemző szolgál a balról faktori- 

zált - praktikusan nem LL (l) tulajdonsága - 

gramatikák alapján a forrásszöveg analízisére, 

/ii/ Az LL(l) tipusu gramatikákhoz pedig rendeljtinit 

hozzá egy LL (l) elemző eljárást.

Ezután elképzelt rendszerünk balról faktorizált, esetleg 

LL(iJ tulajdonságú gramatikálcat fogad el. Azért, hogy a 

szintaktikus szabályok "természetes" formában legyenek 

felírhatok, válasszuk szintaktikus metanyelvnek a BNF 

nyelvet.
Következik a szemantikus akcióknak a szintaktikus 

kátegóriákhoz történő hozzárendeléso. Szokásos módszor 

a szabály nevének alapján történő megfeleltetés. Bővít
sük ezt a lehetőséget a CDL és más rendszereiméi megszo
kott másik tulajdonsággal. Lehetőséget adunk a szemanti
kus akciók gramatlkába való beépítésére is /attribútum 

nyelvtan/. A nyelvtanba beszúrt szemantikus akciók szin
taktikája /szemantikája/ egyezzék iaeg az egyéb szeman
tikus utasításokéval.

Eddig a tervezési szempontok előii’ása az irodalom
ból ismert rendszerekéhez hasonlóan történt. Láttuk 

hogy a processzor hatékonysága és számos más paramétere 

a szemantikus akciók megválasztásának függvénye. 
vezett eszköz programozási nyelvek forditóprogramos ós 

értelmező orientált definiálására egyformán hatékony kell,

»
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hogy legyen. A hatékonyságot úgy biztosítjuk, hogy "köl
csön" vesszük a VDL objektum fogalmát. Az objektumok ren
delkezzenek különböző tipusu memóriákkal. Tervezzük ezu
tán a szemantika leíró nyelvet az alábbi szempontok alap
ján.

■/iii/ Az alaptípusok legyenek az INTEGER, TEXT és 

SELECTOR típusok.
/ív/ biztosítson kényelmes eszközöket a strukturált 

program építéshez.
/v/ Az elemi objektutitokból egyszerűen legyenek fel

építhetők a fordításhoz szükséges adatstruktú
rák, valamint az értelmezést segítő összetett 

objektumok.
/vi/ Az elemi objektumok tartalmazhassanak memóriá

kat mindegyik alaptípusból.
/vii/ Segítse a szemantika leíró nyelv az önkitérjesz- 

tö nyelvek definiálását /akármilyen kiterjesz
tési típusra/.

/viii/ Adjon lehetőséget a nyelv a szintaktikus és 

lexikális analízis elkülönítésére.
/ix/ Biztosítson egy bázis adatstruktúrát a felhasz

nálónak /legyen ez célszerűen a stack/.
/х/ Rendelkezzék az eljáráshívás lehetőségével.

/xi/ Legyenek a szemantika leiró utasítások menet 
közben, dinamikusan módosíthatók.

/xii/ A célkód generálás £whil| -hez hasonlóan külön 

modulban történhessen.
/xiii/ Adjon lehetőséget a szemantika leiró nyelv

szimbólumok deklarálására és az utasításokban 

történő alkalmazására. Legyen a deklaráció a 

bloklcstruktura elveinek megfelelő és vonatkoz
zék az utasítások tetszőleges argumentumára.

'
■

' T
■f

■ T"

Végül meg kell állapodnunk abban, hogy szintaxis ve- 

r zérelt processzort tervezünk, vagy compiler-compiler гend-
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szert. Az interpreter funkció meghatározza a választást. 

Álljon a rendszer két funkcionális komponensből. Az első 

legyen egy metacompiler, a másik a processzor.
A metacompiler végezheti el a gramatika és szeman

tika forditását egy közbülső nyelvre és a processzor 

nek alapján hozza létre az absztrakt szintaxist és a 

mantikánalc megfelelő adatstruktúrákat. A következő két 

pontban tovább bontjuk a feladatot és megadjuk a funkci
onális komponensek pontos specifikációit. Az alkalmazha
tóságot bizonyító példák a későbbi fejezetekben találha- 

t ók.

.

on~
sze-

•i.

,
a

5.2. A SYCOMAP metacompiler
'

Egy programozási nyelv definíciója három dolog meg
adását jelenti. A szintaktika és szemantika definíciója 

értelemszerű. A reprezentációs szabályok segítségével de
finiálhatjuk újra a gramatikában előforduló tormináliso-

■

kát. Bevezetésüket két dolog indokolja. Egyrészt ugyan
azon programozási nyelv két implementálása különbözhet 
a terminálisokban. Például az ALGOL alapjeleit nem egy
formán Írják. Másrészt a gramatika terminálisai megegyez
hetnek a szintaktikus metanyelv alap szimbólumaival. 

Ilyenkor az előbbiekre más jelölést vezetünk be és repre
zentációs szabályokat adunk rájuk.

A metacompiler a fentieknek megfelelően három menet
ben dolgozik, amennyiben lefordítja egy közbülső nyelv- 

gramatikát, a szemantikát és a reprezentációs szabá 

lyokat. A nyelv definíció önmagában természetesen nem 

elég. Szükség van a forrásszövegre. A szintaktikus elem
zéshez a forrásszöveget meg kell szabadítani a felesle-

re a
■ áü

■

V

karakterektől, megszüntetendők a folytatósor spéci—gos
fikációk stb. A metacompiler munkájának negyedik fázisá-

I
'



ban a forrásszövegek előfeldolgozása történik meg. Az 

alábbiakban adjuk meg az egyes menetek további specifi- 

kus tulajdonságait.

A gramatika forditása5.2.1.

Definiáljuk először azt a metanyelvet amely alkal
mas a szeniantileus akciókkal kibővített CF gramatika meg
adására. A terminálisokra nyelvtani jelekkel hivatkozunk 

és azok mindig egy karaiét eres szövegeket jelölnek.

Ugrania tikiig : : s/szabály^/gramat 1кф- i /szabály)>. 
<»szabály)>: : =^baloldaj^>-/elválasztó)>/jobboldal^-. 
/baloldal)>: : ^/nyelvtani jel)>..
<jobboldal)>: :=^alternativa soroza 

^alternativa sorozat)»: : r^alternativa^terminátor^ 

/alternativa sorozat)>| /alternativa^). 

Alternativa)»: : r^szimbólum sorozat^.
Szimbólum sorozat)-: : =^szinibólum)^szimbólum sorozat)^

^szimbólum).
/szimbólum): : =^ipus sziinbólum)^szemantikus akció^-. 
/tipus szimbólum)?-: : =/t erminális)\ /nyelvtani jel)>|

/üres szimbólum^.
/szemantikus akció)-: : = /utasitás)>| £ .
/nyelvtani j el)? : : =/kezdő záró j el)/né v)/vé gzáró jel^-.

t)/szabály vége)>»

'

A gramatika! szabályokból a fordító egy menetben ge
nerálja az ILG /iimer Language for Grammatic/ nyelvű cél
kódot. Az ILG nyelv jól tükrözi a szabályok szintaktikus 

szerkezetét és belőle az absztrakt szintaxis könnyedén 

generálható. Minden szabályhoz pontosan egy ILG "utasítás" 

tartozik. Az ILG nyelv utasításainak szintaxisát a követ
kezőkben adjuk meg a hosszó szintaktlkus változó az utána 

álló kategóriának megfelelő jelsorozat hosszára utal.
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V.t

<utasitás>: : s/baloldal)’^jobboldal ).
^baloldal)-: : rr/hossz)/s zabálynév).

<jobboldal^>: : =/hosзz>/jobbо 1 dal 1).

^'jobboldal 1)-: : = ^alternativa szám^^alternativák)-. 
<{alternativák)-: : =:<{alternativa)<{alt ernativák)j

^alternativa').
^alternatíva): : = ^szimbólum szám)/szimbólumok)-, 

^szimbólumok): : =/szirnbólum)/szimbóluinok) ] /szimbólum), 
^szimbólum): : = <{tipus>«(szimbólum leiró)«/szemantika). 

{típus) : : =/t ОП11+ szom) j/ pram+ szen) \ /üres + szem)|

«/t érni) I /^jrani) 1 {széni).
«{szimbólum loiró>; : =/liossz)«{szimbólum név), 

/szemantika): := {szemantikus akciókód) \ £. .

•r■

ír. i

... : f

Az 1LG nyelv nem kontextus mentes, ezért a gramatika 

nem teljesen precíz. A tipus nyelvtani jel Írja le az őt 

követő szimbólum szintaktikus tulajdonságait, továbbá azt 

is, bogy a szimbólumot követi-e szemantikus utasítás vagy 

sem. Л szemantikus utasit«ások szintaktikailag megegyeznek 

a szemantikus programok utasításával és igy fordításuk is 

ugyanaz, ahogyan ez a következő pontban látható.
Az ILG nyelv szerencsés választását bizonyítja, hogy 

a teljes SIMULA, ALGOL és kiterjesztett ALGOL szintaxis
ból az ILG nyelvű gramatilcát 40 másodperc alatt állítja 

elő a fordító és az absztrakt szintaxis genei'álása mint
egy 1-5 sec időt vesz igénybe. A további implementáció füg
gő tulajdonságát a /5.6./ fejezetben ismertetjük. ..

A szemantika programok fordítása5.2.2.

Definiáljuk a szemantika megadására szolgáló PLS 

/Programming Language for Semantics/ nyelvet. A PLS 

blokkstruktúráju, deklaráció lehetőséggel biró szeman-

■

V

■ A

<

I
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tilta definiálásra orientált univerzális programozási nyelv. 

Gramatikája nem CF, őzért a szintaxis mellett inog kell ad
nunk a kontextus feltételeket is.

/program): : ^azonosítóit ipu.^> /terminátor)/utasitáslista) . 

/utasítás lista) : : futásitás)/utasitás lista)|/utasítás), 

/utasítás 1): : = /deklarációs utasitá.*)!/utasítás)-, 

•/deklarációs utasítás) : : =^ut kezdő) DECLARE,
^szimbólum párok)/ut zárói 

^szimbólum pároké: : r^szimbólum pár)/szimbólum párol/>| 
/szimbólum pár).

^szimbólum pár): : = ^szimbólum név),/paraméter)>.

^szimbólum nóv)>: : =/azonositó).
/utasitás): : ^/kommentár) /ut kezdő)/ut törzs)/ut záróéi 

^]commentár)>.

/.kommentár)*: :=/string) I £ .

/ut törzs1): : = /funkció név)^param elválasztó)/párám lista^). 

/funkciónév): :=/név)|/form par).

/párám lista)::=/paramétér)/párám elválasztó)/param lista)/
фагапю t er).

(/paraméter): :=/Form par)\ /progr kezdö)/utasitás lista).
/progr záró)|/cimltif e jezés) j/string).

Néhány nyelvtani jelet lexikális váltózónáit tekintünk 

és szintaktilcus/szemantikus definíciójukat a későbbiekben 

adjuk meg. Л program típusa irja elő, hogy az utasítások 

a szintaktikus analízis mely fázisában hajtódjanalt végre.
Л legfontosabb kontextus feltétel a gramatikából kiolvasha
tó. Egy utasításnak elvben négy különböző tipusu paramétere 

lehet. Azonban egy konkrét utasítást tekintve a meghatá
rozott pozíciókon meghatározott tipusu paraméter állhat 

megszorítás nem vonatkozik a formális párámé—
Ott csalt annyi a kikötés, hogy az aktuális para

méternek ki kell elégíteni azt a típust, amit az utasítás 

előir.

csalt. Ez a
terekre—



A szimbólum deklarációk szemantikája a következő. A 

blokkstruktura elveinek megfelelően minden szimbólum nóv 

a saját "környezetében" /Environiiient/ elsőként elérhető
azonos nevű szimbólumot azonosítja. A helyettesítés tehát 

a blokkstruktúrának megfelelően történik. A "környezet" 

szemantikája pedig az alábbi. Minden "program", akár név
vel láttuk el azt, akár utasítások argumentumaként 
pel, felfogható egy ALGOL 00 tipusu blokknak. Ez azt je
lenti, hogy a metacompiler egy "program" fordítása előtt 

létrehozza a stack-ben a delclarációs táblát és a deklarált 

szimbólum párokat ide jegyzi föl. A szimbólum nevek ke
resése a delclarációs stackben felülről lefelé történik.
Egy "program" fordításának befejeztével a forditó a stack 

legfelső szintjét oliminálja.
Egy lényeges különbség van a szimbólum nevek kezelé

sében az ALGOL 60 változó deklarációjához képest. A szim
bólum nevek nem deklaráció kötelesek. Ha egy szimbólum 

deklarálatlan, álékor változtatás nélkül kerül be a lefor
dított programba. A delclarációs DECLARE utasítás bárhol 
előfordulhat a programban. A fenti gramatlkából kiolvasha
tó a szimbólum deklaráló utasítás szokatlanul általános 

volta. A "paraméter" lehet formális paraméter program, 
cimkifejezés és tetszőleges jelsorozat egyaránt. Ez azt 

jelenti, hogy bármelyik itt felsorolt szintaktikus kate
góriához /beleértve az argumentumként irt programot!/ 

rendelhetünk nevet. Mivel a szimbólum nevére nincs meg
kötés /lehet cim vagy akár program is/, a deklaráció nem
csak a szimbolikus programírásra ad lehetőséget, hanem 

az utasítások tetszőleges argumentumainak más paraméte
rekkel történő helyettesítésére is. Egy korábban beveze
tett szimbólumnévhez más paramétert rendelni nem tudunk.
A fordítóprogram ugyanis a DECLARE utasítás fordítása so

ls elvégzi a szimbólum cserét. Bemutatunk egy példát.

szere-

'ran .

!.

Sí
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Л

[declare , л , d , с , d[]

deklaráció után a

[declare,a,c]

a </3:D) meffffelcltetést hozsa létre.
Vezessük be inostmár az 1LS /inner Language lor 

Semantics/ nyelvet, mint a szemantika belső nyelvét. Az 

XL5 utasításai a PLS utasításokból képződnek a megjegy
zések és DECLARE direktívák elhagyása, továbbá a funkció- 

név transzformálása után. Az ILS programok szintaktikája 

a következő.

/program): ; =(hossz)(név) /típus száin)/hossz)<( jobb oldal), 

/jobb oldal)': :=>(iitasitá$ szám)/utasitás listaár, 

/utasítás lista)::=/utasitás)/utasítás lista)\ 

<(utasitás).
■/utasítás)::=/hossz)^utasítás leiró).
/utasítás leíró): : r^paramétér szám)/funkció kód) 

^paraméter lista).
•/funkció kód): : = <(szám) | /forin par).

/páráméter lista)= <paramóter)^parainétér lista)\

/párámé t er).

/paraméter): : r(hos3zystring).

Vegyük észre, hogy a blokkstruktura miatt a fordí
tási eljárás relcurziv. Ezért az ILS program generálás 

viszonylag lassú /áOO-500 sor percenként/• A helyesen 

felirt gramatikálcat ill. kipróbált szemantika prograino-
kat célszerű egyszer fordítani és a belső nyelvű válto-

/5.2.1./-beli "szemanti- 

"utasitás" kate-
zatokat diszken megőrizni. Az 

kus akciókód" nyelvtani jelnek itt az 

gória felel meg.

7
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A reprezentációs szabályok transzformálása5.2.3.

A reprezentációs szabályok felfoghatók egy szimbólum- 

párnak. A baloldalon álló string a gramatika cserélendő 

terminálisa. A jobboldali jelsorozat definiálja az uj ter
minálist. A szabályokat

^terminális l4^:/terminális 2)>.

formában adjuk meg, ós

/ hossz”>-/terminális lVliosszy terminális 2у

formára transzformáljuk. A terminál1sok cseréjét a 

SYCOMAP processzor fogja elvégezni.

5.2.4. A forrásszöveg ólofeldolgozása

Az input szöveg elöfeldolgozása során minden, a szin
taktikus elemzés szempontjából lényegtelen /de szintakti
kus hibát okozó/ jelot oliminálunk. Az eliminálás! algorit
must nyelvtől függetlenül kell megfogalmaznunk a felhaszná
ló szemszögéből. Az alábbiakban adjuk meg az előfeldolgo- 

zást vezérlő információk jelentését.

Ignorálandó jelek. Általában a program formátu
mát teszik olvashatóvá, de string zárójelen kí
vül nem elemei a nyelvnek. Ha nem idéző jelek 

között fordulnak elő, elhagyjuk azokat a forrás- 

szövegből.
Speciális terminálor karakterek. 

szempontból terminátor szerepük van, azonban 

ha egymás után több fordul elő belőlük, elég 

egyet megtartani /például az assembly nyelvek

nél a szóköz ilyen jel/.

А/

/ü/ Gramatikai
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/iii/ Cserélendő jelek. Karakterpárok formájában Írjuk 

elő, a reprezentációs szabályokhoz hasonlóan. 
Minden előfordulásuk alkalmával helyettesitődnek 

/iv/ String zárójelek. Kijelőlesíikre azért van szük
ség, hogy az /i/ és /ii/ tevékenységek csak idé
zeten kivül hajtódjanak végre.

/v/ Rekord mérető Kártya orientált rendszereiméi a 

kártya utolsó pozíciódba található információk 

csak a rekord azonosítását szolgálják /sorszám
mal /, ezért az előfoldolgozás során aktuális 

rekord méret határozza meg azokat a jelsorozato
kat, amelyek a programhoz tartoznak.

/vi/ Folytatósor specifikáció pozíciója. A folytató
sort alkalmazó nyelveiméi a folytatósor speci
fikáció helye rögzített. Lehet a rekord elején 

és végén egyaránt. Ha a rekord elején van, ak
kor maga a rekord folytatása az előzőelaiek, 
egyébként a következő rekord a folytatás.

/vii/ A nem folytatósor karaktor. Ha a /vi/-ban elő
irt pozíción ez a jel fordul elő, nem jelent 

folytatósort bármely más karakter folytatósort 

specifikál.
/vili/ Uj sor jele. Kártya orientált rendszereiméi és 

a rekord végét terminális jelnek előiró grama- 

tlkaknál szükséges megadni. Mdbiden rokordváltás 

helyén /kivéve a folytatósorokat, ha vannak/ 

az uj sor jele beszúrásra kerül a forrásszöveg

be.

A felsorolt akciók között egy prioritási sort vezettünk be 

azért, hogy a speciális jelek hibás előírása esetén is egy
értelmű legyen a feldolgozás, a felhasziaáló számára.

A következő fejezetben a SYCOMAP processzor működé
si elveit adjuk meg részletesebben.
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A SYCOMAP processzor5.3.

A VDL-nél látottakhoz hasonlóan egy absztrakt gépet 
/Abstract Machine/ döfiniálunk, amely a forrásszöveg 

fordítását/értelmezését végzi. A definíció során felhasz- 

.náljuk a VDL alapfogalmakat.

/i/ Az absztrakt processzornak három különböző memó
riája létezik. Ezek: a skaláris memória, a stack 

memória 03 a fa struktúrájú memória. A szemanti
ka definiáló PL5 utasítások az első két memória 

elemeihez direkt módon hozzáférnek, inig a fa 

struktúrájú memória tartalmának megváltoztatá
sára speciális utasítások léteznek. A fa struk
túrájú memória elemeit SYCOMAP objektumoknak 

nevezzük. Az objektumok lehetnek egyszerű és 

összetett objektumok, és mindegyikük tartalmaz 

egy memóriát, molyét a továbbiakban ob j elet um 

memóriának nevezünk. Az objektum memóriáit, tar
talmának megváltoztatására kitüntetett PLS uta
sítások léteznek /5-3.2./.

/ii/ A skaláris memória elemeire P /egész kifejezés/ 

formában történik hivatkozás. A stack legfel
ső szintjén található stack memóx^ia celláira a 

T(/egész kifejezés/) alakú elmeit jelölnek ki 
referenciát. A "cim" szintaktikáját a követke
ző módon adhatjuk meg.

.'•«V e

/cim/::=/skal-cim/\ /stack-cim/. 

/skal-oim/: :=P(/egész kifejezés/) . 
/staclc-cin/: :=T (/egész kifejezés/) .
/egész kifejezés/::=(operandua)(operátor) 

/egész kifejozés/ \/oporandus/. 

/operandus/: : = /konstans/1 /cim)’4. 
/operátor/: :=+j-\n\/ \: .
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Látható, hogy a definíció reieurziv, tehát a cim- 

zés tetszőlegesen indexelhető indirelct cimlánc.
Az egész kifejezés leiértókelóse prioritás nélkü
li bal asszociációval történik.
Az /i/-ben bevezetett három fajta memória /ska
láris, stack, objektum/ mindegyike újabb három 

részre bomlik a tartalmazott alaptípus függvé
nyében. Az alaptípusok az INTEGER, TEXT és a

/iii/

SELECTOR. Azt, hogy egy utasitásbeli cim milyen
a szövegkörnyezet dönti el.alaptípust jelöl,

A fa struktúrájú memóriában előforduló elemi és/iv/
összetett objektumokat szelektorok választják ki. 

A memóriáié bizonyos kitüntetett cellái a rendszer 

működésére jellemző és azt meghatározó informá
ciókat tartalmaznak.
Az AM két szintaktikus elemzővel rendelkezik, 

amelyek LL^l) illetve felülről lefelé balról 
jobbra, back track módban képesek szintaktikus 

analízist végezni. Az elemzőket a gramatlkából 
generált absztrakt szintaxis vezérli.
Az AM részét képzi az utasítás feldolgozó egység, 
amely az ILS nyelvű szemantika leiró programo- 

kat/utasitásokat hajtja végre. Az utasítás vég
rehajtási ciklus első fázisában az argumentu
mok helyén előforduló formális paraméter hivat
kozások helyettesitődnek a specifikált szöveg
változók tartalmával.

А/

/vi/

/vii/

Ez utóbbi txilajdonságot a SY'COMAP egyik fő erőssé
gének tartjuk, hiszen megfelel az utasítás kialakítás 

lehetőségének.
A továbbiakban először a SYCOMAP alap feldolgozási 

ciklusát ismertetjük, majd rátérünk az utasítás rendszer 

pontos definiálására.

./
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A processzor alap feldolgozási ciklusa5.3.1.

Л SYCOMAP inputként a metacompiler által előállított 

jelsorozatokat háttértárolón kapja meg és a következő mó
don dolgozik.

/1/ Az ILG program alapján generálja az absztrakt 

szintaxist.
Az ILS szemantika programokat a név és tipus- 

szám alapján, a nyelvtani jelekhez rendeli. A 

tipusszám Írja elő, hogy az illető program a 

feldolgozás melyik fázisában hajtódjék végro.
/iii/ A reprezentációs szabályok ismeretében megvál

toztatja az eredeti nyelv terminálisait.
/iv/ Л кezdőszimbólumbói kiindulva megkezdődik a tu

laj dónképpeni feldolgozás.
Egy nyelvtani jel levezetése c3.őtt eldönti, hogy 

hozzá rendoltünk-e első tipusu /PREP/ prepro- 

cesszálandó szemantika programot. Ha igen és 

végrehajtása engedélyezett, a végrehajtás meg
történik.
Az aktuális elemzési módnak megfelelően végzi a 

levezetést. Ha egy olyan nyelvtani jelhez ér, 

amelyhez nem rendeltünk szabályt, a lovezetóst 

sikeresnek tekinti és feljegyzi a nyelvtani jel 

definiálatlan voltát. /Egy speciális egész vál
tozó értékét Írja át/.

/vii/ Ha egy szabály levezetése sikorcs volt és ren
deltünk hozzá kettes tipusu /TRUE/ programot, 
továbbá annak végrehajtása megengedett, meg
történik a feldolgozás.

/viii/ Ezután a hármas /POST/ tipusu szemantika prog
ram végrehajtása következik, ha létezik és 

nincs letiltva.
/ix/ Ha a gramatikában bármelyik szimbólumot szeman

tikus utasítás követ és a levezetés sikeres volt,

/ii/

А/

/vi/
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végi'eha j t ja. Kivételt képez a STEP parancs, amely 

mindig végrehajtódik és az elemző igaz értékkel 
folytatja munkáját. Ez utóbbi a szintaktikus hi
bák kijelzésére és automatikus korrekciójukhoz 

szükséges.
/х/ Amennyiben az elemzés során terminális jelhez ju

tottunk, az elemző megvizsgálja, hogy olőtte elő
fordult-e nem definiált nyelvtani jel. Ha nem, mű
ködése értelemszerű. Ellonlcező esetben a korábbi 
egész változó tartalma /vi/ irja elő, hogy leg
feljebb hány karakter átlépése után kell következ
ni a forrásszövegben a terminális jelsorozatnak.
A feltétel teljesülése esetén az eljárás igazat 

ad, az egész változó értékét nullázza és speciá
lis szöveg változóba teszi az átlépett jelsoro
zatot, különben a logikai érték hamiз és nem tör
li éuik á.llapotvált о zás .

/xi/ A feldolgozási ciklus akkor fejeződik be, ha az
elemző a kezdőszimbólumhoz visszatérve annak POST 

programját is végrehajtotta.

A SYCOMAP szemantika leiró nyelve éppen az obj ekturn 

fogalom bevezetésével válik hatékonnyá. Kézenfekvő tehát, 

hogy a processzor által kezelt adat struktúráiénak is össze
tett objektumokat feléltessünk meg. A továbbiakban defini
áljuk a SYCOMAP elemi objektumait és megadjulc azokat a kép
zési szabályokat, amelyek segítségével a SYCOMAP adatstruk
túrák generálhatók.

5.3.1.1. SYCOMAP adat struktúráié

Definiálunk három logikailag különböző SYCOMAP ele
mi objektumot. Ezeket feleltessük meg rendre a terminális
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szimbólumoknak, a szabály baloldalán előforduló aramat lkai 
j el élen ele, valamint a szint akt iku s Konst ruko jókban talállia- 

tó szimbólumoknak /terminális, gramatikai, üres/. Adjuk meg 

az elemi objektumoknak megfelelő definíciókat.
Bevezetünk néhány jelölést. Egy SYCOMAP elemi objek

tumot a NEW fl,J,K.) generátorral hozunk létre, ahol I 

az objektum által tartalmazott INTEGER memória felső inde
xe, mig J és К rendre a TEXT és SELECTOR memóriák mé
retét adja. Hivatkozzunk az ogyos memória cellákra

és S.S^n] formában, ahol a pont baloldalán álló 

változó egy S szelektort jelöl. A 

lektor értélcadás jele, mig az egész átutalást 

ban Írjuk.

a szöveg és sze- 

:- formá-
: -

А/ A terminális szimbólumoknak megfelelő elemi ob
jektum a NEW(0,0,0^ generátorral hozható

A S.l[.o3 változóban számláljuk, hogy erre

s.t[o]
S.sfö] szolgál

lét
re .

objektumra hányszor történt hivatkozás.az
a szimbólumot tartalmazza, mig 

a terminálisok láncra fűzésére. A láncot hátul-
s.s[o]Vi

ról előre építjük majd, tehát 

megelőző láncszemre mutat.
A gramatlkai jeleiéhez a

az őt

NEW(o,0,4) elemi ob- 

S.T[o] a szimbólum neve.
S. S [О] a lán-

/11/
jéletűin tartozik. Az

s.i[o]
con őt megelőző objektum szelektora. S.S^lJ, 
S.sfs^j és S.S [3] a három tipusu (^PREP, TRUE,

a roforencia szám, mig

POST) szemantika programokat leiró elemi ob-
s.s[4] szelektor azjekturaok szelektorai. Az 

absztrakt szintaxisra mutat.
A szintaktikus konstrukciókhoz tartozó absztrakt 

két féle elemi objektumból építjük 

fel. Az első esetben - araikor a szimbólumot nem 

követi a gr ama t lkába beirt szemantikus tevékeny
ség - NEW(o,Q,2) a gonerátor, mig beszúrt

/iii/
szintaxist

4;
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NEW{О,р-1,Z)szemantikus utasítás eseten ob
jektumot generálunk /Р az utasítás argumentu-

s.i[o]mainak száma/. Az 

sonlóan a referencia számot tartalmazza az elem-
P-l)

lcus utasítás argumentumait tárolja, S.sjjö] 

választja ki azt a szimbólumot /mint ob jelit umot/,

a korábbiakhoz ha-

s.t[i] (I = 0zés során. a szemanti-> • • * I

amelyhez a tekintett objektum hozzá van rendel-
S. S [2] as.s[i] a bal rószfára, migve. Az

jobb részfára mutat.
/iv/ Opcionálisan léteznek az /ii/-bon s.s[i],

S.s[2^j és S. S [3 J által kiválasztott, szeman-
tika programokat leiró objektumok. Ezek

formában generálhatóak, ahol STNEW(O,ST-1,O) 
a szemantika program utasitásainak száma.

A továbbiakban egy egyszerű példán mutatjuk be, ho
gyan épülnek fel a SYCOMAP összetett objektumok a gramati- 

ka ILG , szemantika XLS é3 reprezentációs szabályok isme
retében. Az egyszerűség kedvéért az eredeti metanyelven 

adunk meg mindent. Tegyük Tel, hogy a nem üres gramatikai 
lánc utolsó elemének szelektora G, és T jelöli a termi
nális lánc végét.

Л/ Szintaxis

1. <PROGRAM>: :=/BLOCK>.
2. <DLOCE>: : =EEGIN<pECL LIS1><STAT LIST>END.
3. <DECL LIST>: : =<TYPE><JDENTLIST>.

TYPE::-INTEGER\REAL\BOOLEAN .
<IDENT LIST)::=<IDENT> [STEP,LEXICAL,/Т 1 /

4.
О-5. »

/vi/ Szemantika

1. <IDENT LIST>TRUE:
[case,p(5), L a vessző karaktert is

merte Tel a STEP utasítás 

[sETINT, T (1) ,l] J, L

■*.

%
a pontosvessző

íaУ
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!:; 'ill ;
‘ • ' V.

karakter volt a terminátor 

[sETTNT,T(l) ,oJ!S end of CASE] 
[CALL, LEXICAL,

end of program .

i

I . 1

1• • • •

/vii/ Reprezentáció
• iil4

1• <BEGDJ>: =^BEGIN/.
2. < END >: =^END,-^.
3 • < INTEGER >: r^INTEGER/ .
4. 4 REAL>; =^REAL^.
5 . < BOOLEAN^: =^BOOLEAN^ .

Az adatstruktúra leíráshoz kényelmi okokból vezes- 

FIND(s,X) függvényt, amely az S 

listán keresi ki a X nevű szimbólumot és az objektum
INTOc(s,x) eljárást. 

Ez utóbbi az S szeloktoru listára fűzi a T elemet, ha 

még nem fordult elő.
Az első szabály hatására a következő történik.

sük be a szeloktoru

■ :szelektorát adja vissza, továbbá az

SÍ:-INT0(g,PROGRAM)
SI. S jVj : - NEW (0,0,2)
SÍ. S [4] . S [0] : - што (g, block)

A második szabály az adatstrulcturát tovább bővíti. 

SI:- 3NTp(g,BLOCK)

‘ !

A BLOCK már egyszor rajta 

van a láncon, tehát nem 

kerül rá mógegyszer.

Sl.S _4]:- NEW(0,0,2)
51. S [4] . S [0] : - INTO (Т, BEGIN)
S2:- S1.S[4]
S2 . S [l] : -NEW (0,0,2)
52. S [l] . S [0] 9- INTO (G, DECL LIST)

ű0

4
$

I

! 1



SY-19
j

Л negyedik szabályban fordul elő első alkalommal az alter
nativa képzés.

S1:- што (g.decl list)
SÍ. S jji] : - NEW(0,0,2)
SÍ. S [43 . S [о] : - ШТО (т, INTEGER) 

S1.S[41.S[2] NEW(0,0,2)
SÍ. S [43 . S Jß] .s[o] ("што T,REAL)

«

Й
Й

A beszúrt szemantikus tevékenység esetén más paramé
terekbe generálódik az objektum

Slí- INTO(G,IDENT LIST) 

SI. S [4] NEW (0,3,2)
SÍ. S [4] . T [0] : - " STEP"
SI. S [4] . T [l] : - » LEXICAL"

-

A szemantika program megadása újabb adatstruktúra gene
rálást jelent.

|.;ü

sí*.- fdjd(g,ident list)
SI. S [l] : - NEW(o,l,o)
SI. S fí] . T [p] : - » [cASeTI 
SI. S [í] .T [1] : - » [cALLÜNST,

'I ■

end of CASEj"

Л" .
• • •

• • • • !4
0

0

■

A reprezentációs szabályok a terminálisokat változtatják 

meg.

!7
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i
H!, f i

SI:- FINDfo.BEGIN) 

SI.t[o] : - "/BEGINS" 

SI:- FIND(t,END) 

S1.t[o] /END/

Í
■ ■ ■ . • . t.

.
■i. I;.

r
♦

■:<(

\ •it

Az, hogy a processzor belső objektumai megfelelnek a 

SYCOMAP objektumoknak, több szempontból 1з érdekes. Elő
ször is azt bizonyltja, hogy az objektum Fogalom objektum 

memóriával való helyettositÓ3e ozei'oncsós ötletnek bizo
nyult. Az objektum memóriák speciális esetben lelcépezhe- 

tők a VDL objektumokra, továbbá fordít óprogi-amok esetén a 

fordításhoz szükséges adatstrukturált és táblázatok kényel
mesen generálhatók. Még egy szerencsés következménye van 

a fonti koncopciónalt. Ha a felhasználó rendelkezésére bo
csátjuk a SYCOMAP px-ooosszor összetett objektumainak sze
lektorait, akkor a forditás/értolmozés bármely fázisában 

tetszőleges transzformációkat -végezhet az adatstruktúrákon. 

Ez többek között a nyelvid torjesztés szompontjából hasz
nos, továbbá a s z int alt t ileus elemző is helyet tosltliető va
lamely más elemzési eljárással, szemantika programok for
májában. Nem utolsó szempont az sem, hogy a szemantikus 

utasításokon keresztül meghívhatja a fölhasználó а 

SYCOMAP processzor bármely "privát" eljárását.
Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a SYCOMAP pro

cesszor a szerencsés objektum memória megválasztás miatt,
továbbá a rondszerváltozóknak a fölhasználó rendelkezésé
re bocsátásával nagyfokú dinamizmust biztosit a fordítás/
értelmezés során, valamint a lehetőségek kihasználása 

szerint a hozzáférésnek több szintje létezik. A rendszer-
első három táblázat tartal-változókat és jelöntésüket az

mázzá.
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A PLS szemantika definiáló nyelv5.3.2.

A PLS megtervezésekor következetesen figyelembe vet
tük az /5.1./-ben előirt kritériumokat és olyan nyelvet 

definiáltunk, amely jól segiti a strukturált programozást 
és a forditáslioz/értelmezéslioz elengedhetetlenül szüksé
ges változatos adatstruktúra generálást és kezelést. A 

PLS nyelvről azt mondjuk, hogy blokkstrukturáju abban az 

értelemben, hogy valahányszor egy szemantikus program vég
rehajtása megkezdődik a rendszer uj szintet nyit a staclcben, 
és a végrehajtás után eliininálja azt. Vonatkozik ez az 

elemző által meghívott vagy CALL utasítással /xi/ aktivi
zált, és az utasítás argumentumbeli programokra egyaránt.
A nyelv rendelkezik néhány, a szokásostól eltérő speciális 

utasítással, amelyeket megfelelően alkalmazva hatékonyabb 

szemantika leiró rendszert kapunk. Az utasításrendszer váz
latos összefoglalása a /4/ táblázatban található. A továb
biakban az ott bevezetett jelöléseket alkalmazzuk.

Az utasításrendszer az alábbi fő csoportokra osztha
tó. Az egyes csoportokba tartozó utasítások sorszámait 

zárójelben soroljuk fel. Ahol az utasítások csalt az alkal
mazott operandus típusában különböznek, szemantikájukat 

egyetlen alaptípusra mutatjuk be. Az utasításrendszer sze
mantikailag precíz formális definíciója

saját PLS nyelvű definíciójával egy későbbi dolgozat 
témája lesz.

Г .

a procesz-

szor

/1/ Egyszerű értékadó utasítások /37» 40, hl/

Az értékadás jobbról balra történik.лА SETILT 

utasítás esetében ez fontos lehet, ahogy ezt
JsETINT, P (3) ,az alábbi példa mutatja.

p(t (3)+i), t(3),t(i)-kl]

í'

V-
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/ii/ Feltételes utasítások /16, 17, 18/
A reláció jelek megegyeznek a FORTRAN nyelv re
láció j eleivel. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 

előfordulása opcionális, továbbá TEXT és 

SELECTOR tipus;esetén csak az egyenlőségnek 

és tagadott változatának van értelme. A prog
ramok tetszőleges mélységben lehetnek egymás
ba ágyazva.

/iii/ Ciklus utasítások /52, 53» 55/
Mindaddig, arnig АЛ1Л0 teljesül végrehaj
tódik.

f

/iv/ Az objektum memóriába iró utasítások /22, 23, 24/
szelektorral ki- 

cimü celláját a funlt-
Az Aj^Ij azonosítja az 

választott objektum 1^ 

ciókód ismeretében. Ha az objektum létezik,

Л1

/nem a null objektumot választotta ki A^/, meg
történik az órtékadás.

'

. !?
/v/ Az objektum memóriából olvasó utasítások /13» 14,

üZ
Hasonló az előzőhöz, de itt Ар,I azonosítja 

az objektumbeli cellát.
/vi/ Input output utasítások /28, 5, 26, 19» 20, 29t 30/ 

Az OPEN utasítás nyitja meg a file-okat a D 

dsi /Data Set Identifier/ és az I rekordhossz

• r '

ismeretében. Egy időben csalt egyetlen file lehet
’S»parancs lezárja a file-t 

Dahl . Egy LOCATE utasítás hatá-
nyitva. A CLOSE 

attributu mma1
I

sára az éppen nyitott file rekord-pointerét be
olvasállítja I értékre és a rekordot be is 

Az INUJT hatására a filo-ról égy egész szám 

kerül beolvasásra, amit A^ kap értékül. Adott 

I hosszúságú szövöget olvashatunk le a file-ról

за*

és adhatjuk értékül az A^ szövegváltоzónáit 
INTEXT utasítással. Az OUTINT és OUTTEXT

az

л

I

A ■■■
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utasítások segítségével állítjuk elő a célkódot. 

Tetszőleges számú argumentumunk leket.
A programpróbákat 3egitő xitasitások /33» З^ч 48t
10/
Л PRINT utasítással nyomtathatjuk ki menetköz
ben az A szelektorral kiválasztott láncot, ha 

annak struktúrája megegyezik a gramatikai és ter-
láncának szerkezetével /s[o] 

szerint van összekapcsolva/. A PUT utasítással 
küldhetünk üzenetet a nyomtatóra. Az 

dótól kinyomtatódik A tartalma, majd szá
mú soremelés következik.

A SYCOMAP processzor két szintű TRACE lehető
séget biztosit, amelyet a felhasználó a P(ó) 

egész változóval vezérelhet. További nyomozási le-

/vii/

■

minális szimbólumok

к pozi-

hetősóget a TRACE utasítás biztosit, amennyiben 

a TRACE állapot függvényében a SYCOMAP nyomköve
tési információi között megjeleníti az és

S1'S2szövegeket. Hiba megállás történik 

üzenettel az ERROR utasítás hatására.
Stack kezelő utasítások /k$, hh/

S И S [l] szerint kétszeresen kap-

S2

/vili/
A vermet a
csőit listaként kezeli a rendszer. A STACKUP
utasítás paraméterei a verombeli memóriák mére
teit Írják elő.
Ob j oktuniolckal kapcsolatos további utasítások/±х/
27, 7, 6f 12, 21, 43/
Az 0.BJGEN utasítás szolgál elemi objektumok ge
nerálására I1,I2,I^ méretű memóriákkal* A lét
rehozott objektum szelektorát az 

változónak utalja át. Egy ob j életűm pontos máso
latát hozza létre a COPY utasítás, átutalva an
nak szelektorát. A CLEAR utasítás az S nevű

szelektorból

gramatikai objektum szelektorai közül törli az 

I sorszámút /praktikusan a szintakti-h 1 • • • f

'



SY-24

lcus Iconstrukciók és szemantikus programok torié« 

séro használjulc/. A COMSEL parancs a VDL összetett 

szelektor függvényének felel meg. Az A^ szelek
torral kiválasztott objektumból kiindulva /ha lé
tezője/ képzi annak I
átiitalja az A^ szolektorváltozónalc. Ha valame
lyik lépésben a null objektumhoz jut, annak sze
lektorát utalja át.

A FIND utasítás az

szelektorát és aztJ11 • • • У

í■■

sLo] szelektorral lán-
összetett objektumban keresi annak azcolt

objektuinnak a szelektorát, amelynek Tj_o| vál- 

tozójában az S szöveg található. A kapott sze-

A2

lektort átutalja A^-nek. Az INTO utasítás ponto
san megfelel az /5.3»1«l./-ben bevezetett azonos 

nevű eljárásnalc. A SIZE utasítással átutalhatjuk 

szelektoru objektum valamely memóriájá- 

egész változónak, ha az

ß

A2az
na]c méretét A2Л1 nem
a null objektumra utal.
Szövegkozeléssel kapcsolatos utasítások /8, 9,

47, 50, 25/
Egy I hosszúságú szóközökből álló szöveg hivat
kozását utalja át A szövegváltоzonale a DECLTX. 
Egy S jelsorozatból álló szöveget hoz létre a 

DEFTX, és a hivatkozást értékül adja A-nalc. Az
po-

/*/

változó által meghatározott szöveg 1^
hosszúságú rész string-jét 

utalja át A^-nek a SUBTX. Fordítva pedig 

rósz szövegbe kerül az

Л2
zición kezdődő *2

szövegvál-Л2Ai»Ii> Z2
tozó tartalmaz a TXSUB parancs hatására. Egy

szövegváltozó által hivatkozott jelsorozat 

hosszát a LENGTH utasítással utalhatjuk át az 

egész váltózónáid.
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/х±/ Eljáráshivó utasítás /2/
Nyelvtani jelekkel megjelölt eljárások meghivásá-

az eljárás neve és 

o,...,S aktuális páráméte- 

Р(Д) szelektora SYCOMAP objek
tumot hoz létre a liivás előtt a rendszer. Tehát 
az alctuális paraméterek FROMTEXT utasítással hoz
záférhető ele. Az eljárástörzs végrehajtása előtt 

megtörténik az uj szint létrehozása a stack-ben, 

és visszatéréskor ez eliminálódik. Az alctuális 

paramétereket a stack-be másolva alkalmazhatjuk 

az utasítás kialakítási technikát, ami esetünk
ben éppen a paraméter átvételnek felel meg. Lát
hatóan a paraméterátvétel alapvetően név szerinti 
/Coll by Name/, azonban lehetőség van a 

szelektora objektumon kérésztől az érték szerinti 
. átadás megszervezésére is. Az eljárás hívások 

tetszés szerinti mélységig egymásba skatulyázhatók 

és ahogyan ez a későbbiekből látható, lehetőség 

van a rekurzióra is.

ra ad lehetőséget, ahol S 

I a típusszám. Az S 

relc számára egy

p(g)

/xii/ A CASE utasítás /3/
Mivel a címke fogalom és a vezérlósátadó utasí
tás nem képzi részét a PLS nyelvnek, a többirá
nyú vezérlés elágazás megkönnyítésére bevezettük 

a CASE utasítást. Ha értékére 1 - I ^ n telje
végrehajtódik. A szokásos nyel-sül, valamely P^ 

vektől eltérően a CASE utasítás argumentumai prog-
ramok.

/xiii/ A nyelvkitorjosztást segítő utasítások /11, 49 

36, 35, 31/
Az EXTEND utasítás az 

kiindulva rendre levezeti az

kezdőszimbólumból 
S± (i = 2

forrásszövegeket, végrehajtva közben a szeman
tikus akciókat. Ha szintaktikusán hibás jelsoro-

si
9 • • • 9

zatot talál, felfüggeszti a további szövegek elein-

i
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zését és a P ^9^ egész változóban visszaadja a 

hibás paraméter sorszámát. Л TREEGEN utasítás
tartalmávaltartalmával mint névvel és 

mint /ILG nyolvü/ jobboldallal szintaktileus konst
rukciót hoz létre. Л SEMDEF hatása, hogy egy 

Лх által meghatározott nevű, 1 tipusu, 

tartalmával mint /ILS nyelvű/ jelsorozattal de
finiált szemantika programot épit be az adatstruk
túrába. A REPR a terminálisok átírását végzi.
A PARSE utasítás az eredeti input jelsorozatot 

/a scanning pointer visszaállítás nélkül/ vezeti 
konstrukció alapján és A^ egész vál

tozóba 1 kerül, ha sikeres volt a levezetés,

A1 A2

A2

le az A2

különben 0.
Ezekkel az utasításokkal a nyelvkitcrjésztés 

bármelyik tipusa megoldható, ugyanis az uj szin
taktikus és szemantikus konstrukciókat a fordi- 

tás/értelmezós bármelyik szintjén bevezethetjük.
A szemantika megadása több módon történhet bázis
nyelvi jelsorozattal, valamely közbülső nyelven 

és PLS-ben is.
/xiv/ A scanning pointer értékével kapcsolatos utasí

tások /39, 32/
A szintaktikus elemző által használt - a forrás- 

szöveg soros karakterére mutató - pointer értéket 

a POINTER utasítással kérdezhetjük le és a 

SETPOINT utasítás segítségével változtathatjuk

'*

meg.
/ Ertékadás kevert típusok között /3o> 42/

A SETIT utasítás az A0 

mát egészként értelmezve konvertálja és átutal
óim tartalmául. A SETTI utasítás

/xv
szövegváltozó tartal-

A1ja az
A„ tartalmát szöveggé alakítja és elvégzi az 

értékadást.
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/xvi/ Hatástalan utasítás /51/
Az UNUSED tetszőleges paraméterlistával üres 

utasításnak Telel me íj»
Az ACTIVATE utasítás /1/
Az utasítás kialakítás, egy a szokásostól el-

S argumentum listát 

egyetlen utasításnak tekinti és végrehajtja.
A STEP utasítás /46/

/xvii/

térő formája. Az S1 I • • ♦ J

/xviii/
Azért vezettük be, hogy lehetőséget adjunk a 

felhasználónak a lexikális analízis kényelmes meg
szervezésére. Az utasítás az S üzenetet a nyom
tatóra küldi, majd előre mogy a forrásszövegben

terminálist fel nem is-addig, mig valamely 

merte. A terminálist megjeleníti nyomtatón, az 

átlépett forrásszövegrószt a P(2^ szövegválto
zóba teszi a felismert terminális sorszámát pe- 

di a P(j3^ egész változóba Írja.

S.
1

A PLS utasítások bármelyike beépíthető a gramatilcába. 
Hangsúlyozzuk, hogy a STEP utasításnak a gramatlkában spe
cifikus tulajdonsága, hogy az elemző hamis logikai értéke 

mellett is végrehajtódik és az elemzőnek igaz logikai ér
téket ad. Azt, hogy az utasításrendszer ilyen megválasztá
sa szerencsés, a következő fejezetben példákkal igazoljuk.

• 5 . 4. Strukturált programozás

Próbáljunk hasznos munkamódszert keresni a SYCOMAP 

processzor felhasználásához. Megoldandó feladatunk mindig 

két dolog megvalósítását jelenti. Definiálnunk kell a 

nyelvtant és a szemantikát is. A SYCOMAP elvben számtalan 

felhasználási módot enged meg. Hogyan választjuk ki min
den feladat esetén a legjobbat? Elsőként rögzítsünk egy

4
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elvet. A felülről lefelé /Тор Down/ tervezés jól bevált 

munkamódszerét vesszük át. Ez annál Is Inkább természetes, 
mivel a gramatikát szükségszerűen top dóim módon konstru
áljuk raeg, és a szemantikus akciókat nyelvtani jelekhez 

rendeljük.
Kézenfekvő tokát a következő. Induljunk ki a nyelv

tan kezdőszimbólumából, és konstruáljuk meg az első sza
bályt. A kezdőszimbólumhoz három féle szemantikus akció 

tartozhat. Döntsük el, hogy melyik fázisban milyen akció
kat haj tunic majd végre. A valóságban a probléma nem ilyen 

egyszerű, ugynis a szemantika szempontjából hasznos szin
taktikus Iconstrukciók az elemző szempontjából szerencsét
lennek bizonyulhatnak és fordítva. Ezért az optimális meg
valósítás minden esetben kompromisszumok eredménye. Fel
adatunkat tehát felülről lefelé folyamatos visszalépések
kel /Back Tracking/ tudjuk megoldani. A szemantika definí
ciónál igyekszünk kihasználni az eljáráshívás lehetőségét, 

továbbá a gramatikába a STEP utasítás kivételével álta
lában olyan utasításokat építünk be, amelyek a tényleges 

forditási/értelmezósi tevékenységek számára állítanak elő 

vezérlő információkat.
A vázolt munkamódszert példákon mutatjuk be. Felada

tainkat úgy válogattuk meg, hogy lehetőséget adjanak a 

SYCOMAP minél több adóttságának kihasználására. A kivite
lezés során ügyelünk arra, hogy jól strukturált progra
mokat nyerjünk. Itt és a továbbiakban az implementáció
ban megszokott jelöléseket használjuk.

/i/ Feladat: Adjuk meg a pozitív egész számok gra- 

matikáját és rendeljük hozzájuk szemantikaként 
falctоriá11su3c kinyomtatását. /Л feladat megol
dása az M-l, M-2 mellékletben található./

A kiindulási gramatika a következő:

/SZÁM LISTA) :<SZAM><SZAM LISTA>;
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<j3ZAMУ,
4SZÁM>: <JSl6 JEI> <CJ2GYEK>4yÉGJEI> . 

<ELOJEL>:+;§.
<LJEGYEK>: <JEGY>< JÉG YEK>; <JEGY>.
<JEGY>:l;2j3;^i5;6;7;8;9;0.
<VÉGJEI>/£.

Л föladat lényege nem az elemzés, hanem a rekur
zív eljárás hívás bemutatása. Ezért a gramatikát 

nem adjuk meg, és a számok felismerését terminá- 

torukról a STEP utasítás végzi.

Három különböző módszert mutatunk be a rekurzió megszer
vezésére. Természetes módon adódik, igy a következő. Az el
ső módszernek megfelelő programok legyenek PREP attribútu
mnak, a második megoldást rendeljük a TRUE típushoz és a har
madikat feleltessük meg a POST tevékenységnek. Így a három 

megvalósítás programjait a processzor egymás után fogja vég
rehajtani. A helyes működés biztosítására a PROGRAM PREP 

eljárásban bizonyos kezdeti értókadások szükségesek. A stack 

memóriák komponenseinek méretét állítjuk be az első utasítás
sal a DECLARE által definiált uj nevek ismeretében. A szöveg 

definíciók az output előállításhoz szükségesek.
Mindhárom módszernél közös a FAKT eljárást mobilizáló 

ciklus logikája. A STEP utasítás két terminátort ismerhet 
fel, és ez egyben a ciklus végfeltótelt is megadja. Az első 

megvalósításban a paraméter átadás globális egész változóban 

történik és a FAKT eljárás a vermet az átmeneti értékek meg
őrzésére használja fel. A második esetben a paraméter átvé
tel szintén globális változón keresztül történik, azonban

egész változót, amely a szintszámot 

tartalmazza. A faktoriális számítás hátulról visszafelé 

szorzással történik és az eredményt globális egész rekesz
ben kapjuk. Az érték szerinti paraméter átvételre példa az 

utolsó módszer, ahol az eljárás a stack előző szintjéről

T(0)felhasználtuk a
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veszi át a paramétert és az előállított értéket is oda adja 

vissza. A bemutatott feladat a rekurzió és a paraméter 

átadás/átvétel szempontjából volt érdekes.

/ii/ Feladat: Vezessük be a rezidens és tranziens
szemantika programok fogalmát. A SYCOMAP bizto
sit ja, hogy a különböző tipusu ILS formátumú 

szemantika programok más és más file-okra kerül
jenek. Az Overlay megszervezése az alábbi módon 

történhet. A tranziens szemantika programok he
lyén eljárásliivó utasítások állnak. Az eljárások 

kikeresik a paraméterben adott dsi-jü file-on 

az adott nevű és tipusu eljárást /programot/, 

azt leolvassák és egy szemantika kiterjesztő uta
sítással definiáiják. A program lefutása után a 

definíciót törlik és visszaállítják az eljárás 

lxivást. Például az ALFA nevű gramatikai jelre 

ez az M-3 mellékletben látható módon néz ki.

■ '

'
- .Л- -

Az OVERLAY eljárás a paraméter átvétel után elsőként 

a régi /OVERLAY-t hivó/ definíciót menti meg. Ehhez hasz
nálja fel a FJ-Ш) PLS utasítást. A filc nyitás után a 

FIND eljárás hívása következik, amely kikeresi a definíciót 

úgy, hogy pozícionálja a file-t. Ezután történik meg az uj 
definíció leolvasása és a szemantika kiterjesztés. Ezaitán 

az OVERLAY visszahívja a hivó "programot" eljárásként. Va
lójában az eljárástörzs a szemantika kiterjesztés miatt 

közben meg*változott. A hivás teljesítése után a régi de
finíciót állítjuk vissza /objektum generálás és összekapf- 

csolás által/. Ilyen vagy hasonló eljárások szolgálhatnak 

a programozott overlay megszervezésére. A DECLARE utasí
tás a program olvashatóbbá tételéhez használható fel töb

bek között.

if .
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/±±1/ Feladat: írjunk programot a Hanoi tornyai ne
vű játékra. A párámétorátvétélnék egy újabb 

módját választjuk /М-4 melléklet/.

Az érték szerinti paraméter átvételt tipus konverzi
óval oldottuk meg. A hívás helyén az egész paraméter szö
veg reprezentációban található, majd a rckui'ziv eljárás
ba lépve a paraméter átvétel után konvertálódik ismét 
egész ért éjiké.

/iv/ Feladat: Implementáljuk a GPM processzort a
SYCOMAP rendszerben. A GPM makronyelvének szin
taxisát feleslogcs felírnunk hiszen bármely po
zíción bármelyik speciális karakter előfordul
hat. így ismét a STEP utasítást alkalmazzuk. Az 

is látszik, hogy a speciális jelekhez tartozó 

rendszereilektorok a CASE utasítással választ
hatók ki. A GPM adatstruktúráit egyszerűen meg
valósíthatjuk SYCOMAP objektumokkal. A rendszer 

vermet nem érdemes hozzárendelni valamely GPM 

staclc-hez, hiszen akkor a programozás nehézkes
sé válik.

A makródéiiniciók táblázatának feleltcssünk

p(s) szelektora SYCOMAP objektumot 

úgy, hogy tartalmazzon egy 2n nagyságú szöveg, 
n hosszúságú szelektor, és egyetlen elemű 

egész tipusu memóriát. A szelektorokat rendszer- 

makrohoz rendelt szemantikus programok kiválasz
tására használjuk. Az egyszerűség kedvéért ne 

törődünk a lokális definiciólckal. Az egész vá

meg egy

l
t о zó tartalmazza a szabadhely pointert. A inalc-

formában két egy-rodef iniciókat /.név: értélc> 

másutáni szövegváltozó tárolja, vagy
/név:szelektor/ alakban kerülnek megőrzésre. 
Ez utóbbi tipus a rendszermakroknak felel meg

v.
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p(ó^ ésА VI és V2 vermeldiez rendeljük a
szelektorokat. A két staele egy-egy szelek- 

torváltozót tartalmaz a láncoláshoz. Az egész 

változó mint pointer a következő argumentum he
lyét jelöli ki. Az argumentumokat a szövegtipu- 

su momor'idban gyűjtjüle össze. A feldolgozás az 

előkészítő tevékenységekkel kezdődik, majd a 

tulajdonképpeni feldolgozás következik.

147)

<GPM>PREP:
Le ALL, INTT,l]
[call, defgen, ÍJ

iniciálé tevékenységek 

a definíciós tábla gene
rálása rendszermakro de
finíciókkal

[CALL,¥ARCH,1] a speciális karaiét erek be
olvasása diszkről a 

P(l0)
változóiéba 

üzenet ele beolvasása
P(20) válto-

p(ló) szöveg-I • • • I

[call, MESS, l]
P (17) , . 
zókba

• • >
V

■ • ’ ..:Ш‘

A speciális karakterekről feltételezzük, hogy az 

alábbi sorrendben fordulnak elő

1 - makrohivás kezdete
2 - paraméter elválasztó
3 - makrohivás terminátor
4 - bal string zárójel 
3 - jobb string zárójel
6 - formális paraméter jel
7 - makrotörzs végjei.

í

Ilyen feltételek mellett a GPM vezérlő program 

ja nem más mint egy ciklus. A feldolgozás párat-

r.
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lan bal string zárójel előfordulásánál fejeződik 

be. Az egyes speciális karakt er ekhez rendelt rend
szer funkciókat eljárás formájában képzeljük el
/strukturált programozás/ és feltesszük, hogy csak

szelektorokkal kiválasztotta P (3) , P (6) P (7)
objektumokban, vagy az outputon okoznak változást.

GPM :
[wHILEINT,T(l) ,EQ,0, [ a feldolgozási ciklus 

végét T(l) nem nulla 

volta jelzi
[step , /р (17) /, /р (10) /, /р (11) /, /р (12) /, /р (13) /,

/Р (l4) /,/P (15) / , /Р (ló) /
következük az elágazás a felismert speciális 

j elszint P (áj alapj an

[case, P (áj,
[call, KEZDŐ, 1] 

[call, párám, 1] 

[call, call, 1]

[hívás kezdő jelj,[ 

paraméter elválasztó] ,[ 

hivás t erminátor_],[ 

bal string zárójel],[ 

jobb string zárójel]],] 

formális paraméterjel] ,[ 

makrotörzs végjei].]

[CALL, BAL, l] 

[call, JOBB, l] 

[call, FORM, l] 

[ball, vege , iZ
ciklus lezárás]

A kivitelezés első szintje készen van. A további szinteken 

a hivatkozott eljárások törzseit kell megírni. A GPM pro
cesszor t élj es PLS nyelvű programja az M-á M-7 melléklet
ben található. Terjedelmi okokból nem adunk részletes ma
gyarázatot az implementációra, csak megjegyezzük, hogy a 

mintegy láO soros program megtervezése megközelítőleg két 

óra alatt történt meg, ami a PLS nyelv hatékonyságát jól 

reprezentálja.
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*
Г

Megjegyezzük, hogy a mellékletben közölt példaprogra
mok tesztelése a dolgozat elkészültekor még tartott, tehát 

kisebb szemantikus hibák előfordulhatnak bennük. Mégis ta
nulságosnak tartjuk áttanulmányozásukat a SYCOMAP és a le
hetséges programozási technikák jobb megismerése céljából. 

Az M—3 egy egyszerű bloldcstrulcturáju nyelv gramatikáját 

mutatja be. Ezt a gramatlkát alkalmaztuk a SYCOMAP /1.3/ 

verzió PLS nyelve különbözik az itt bevezetésre került sze
mantika leiró nyelvtől. A következő pontban [ FelíT] alapján 

mutatjuk be egy értelmező orientált nyelvdefinició megter
vezésének módját.

<

C

s ■

/v/ Feladat: Adott egy szimpla blokkstrukturáju
nyelv definíciója. Próbáljuk megtervezni a for- 

ditóprogramját/értelmezőjét. Tekintsük először 

a nyelv gramatikáját.

v

^/arithmetic expression^ :<^term/>; ^(sigií)v(torm)>;
-(arithmetic expression) ékigE^<(term)>. 

-éterin)»-: /factor) ;(j;ern).<(niult)></factor).
.(factor) : (primary) ;/j£actоrJ>’)\(priinary).
^primar^r) : ^identifier).; ^.((arithmetic expression^ . 
.(simple Boolean) .-.(identlf ier> ;

f

уI

((arithmetic expr es sioh)>(r elation).
((arithmetic expression).

<(Boolean> : ((simple Boolean). ;(jlf clause) (simple Boolean)^ 

ELSE(l3oolear)>.

<if clause^ :IF<Boolean> THEN
<if statement)-: <(if clauso><(unconditional)>

(assignement): éj.dentifier>^r-áarithmetic expression)»;
(identif ier)*^— (Boolean);

(go to stateraent) : GOTO(±dentif ier).
(c ondi t ional): (if stat ement)»ELSE(s tat ement). 
-(unconditional) :{assißnment)» ;(eoto statement^; 

(block).

.

•*
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declaration); :<átype)><typo list)>;
<^declaration)>SC4typc>^type list^.

<type>: REAL; BOOLEAN ; LABEL.
<Cfcype list> :<(identifier^j^type list)>,^ identif ier)>. 
<head>:BEGIN; BEGIN<declarat ion) ;<liead>SC 

^statement);,
<él>loclt> :<heacf>END.
<)s t at einent^> :<^c ondi t ional); ^unc ondi t i onal^>;

</empty)>; éidentif ier)> :^statement^.
</sign)>: + ;

</_mu 1t)>: 3%; / .
^program):(block).

/
4

A feladat megoldásához két problémát kell megoldani. 
Az egyik a nyelvtan transzformálása a SYCOMAP által ele
mezhető alakra, a másik a szemantika problémája. Az arit
metikai kifejezésre tudunk LL(i) gramatikát adni. Telje
sül az is, liogy erre a résznyelvre csak a kezdőszimbólu
mán keresztül történhet hivatkozás, tehát he nem sikerül 
a teljes nyelvtan LI^lJ-re transzformálása, akkor menet 
közben változtatjuk majd az elemzési módot.

A szemantika megadását a következő módon képzeljük 

el. Minden BEGIN terminális hatására uj szintet hozunk 

létre a veremben, és az END előfordulásalcor a legfelső 

szintet elimináljuk. A következő megoldandó feladat a 

deklarációkból előállítandó adatStrukturák szerkezeti 
specifikációja. A három alaptípusnak megfelelően a stack 

minden szintjén egy szelektor választja ki az azonosító 

táblát. Tehát az azonosító tábláit generálása is az uta
sítás kezdő zárójelekhez rendelt szemantikus programok 

feladat lesz.
Ezen a szinten már szükséges eldönteni, hogy a ge-

fei ■

nerált kód milyen struktúrájú legyen és hogy azt végre-
Л szintaktikus elemzés során a for-hajtjuk

rásszöveget hozzuk egy "közbülső" alakra. Ezt a formát
vagy sem.
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tároljuk a voreni tetején. Л közbülső szöveg alapján a 

"környezet" ismeretében a forditást/értelmozést kényel
mesen megszervezhetjült. A verem egy szintjén tehát négy 

szelektorral választhatók ki az azonosító táblák és a köz
bülső szövegek.

Adjuk meg ezután az aritmetikai kifejezések LL^Jl') 

gramatikáját.

^arithmetic expres sionb: <^E.f>éXl)> .
<E1> : <E2>^X2>.
<E2>: <^primary/><X3/>
^priraar)^ :^identifier> \QALLST, POST, 1, /£Р (^4) ^

arithmetic expression .
CALLST,PO ST,1,+ ; - El 

CALLST,POST,1,- .
<N2j>:H</E2> CALLST, POST, 1, x ;/ El 

CALLST,POST,1,/ . 
<XL>:\Nl><Xl) ; ^ .
<X2j> :<N2><X2,> ; ^ .

<X3>: \ <P> [CALLST, POST, 1 ЛЗ<ХЗ> ; ^ .

<N1>:+ El>I

Két feltételezéssel éltünk. Az egyik, hogy az "identifier" 

szemantikus tevékenységei előállítják a beolvasott azono
sítót a P (4) szövegváltozóba, másrészt a POST nevű eljá
rás elvégzi a kapott jelsorozatok tárolását. Az első fel
tételt teljesíti a következő SYCOMAP gramatika és program.

^identifier)» : ^letter) /contpart) . 
<(cont part)> : <(symb)><^cont part^>; . 
vsymb^í ^letter)); <4ligit^>.
'(jlet ter): A 

<kligit^>: 0;
;z.• *> * © 1

;9.,...,

A szemantika legyen az alábbi.
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{identif ier)PREP:
[pECLTX,p(4),100] az azonosítót összegyüj- 

tő szövegváltozó definí
ciója.
a következő szabad hely 

pointere.

I SETINT, P (13) , ll 

{identifier) POST:

ísubtx*p( 4), p (4), 1, p (13) -1

{l ott er) TRUE:
[txsud,p(4) , P(4) , 1,p (3)1

{d i gi t) TRUE:

az azonosító
előállítása.

a felismert karakter 

beírása a szövegváitozóba.

fcrXSUD, P(4) , P (4) , 1, P (3)] karakter beírás.
{symb):

\sETINT,P (13) , P (13) +l] pointer előre húzás.

Hátra van még a gramatika további részének transzformálása, 

{program): /block).
{block): BEGIN{dec list){stat list)END.
{dec list) ^declaration^ SC{doc list);P. 

^declaration)»: {type){type list).
{type) : REAL; BOOLEAN; LABEL.
-{type list): {identifier),{type list).; {identifier), 

{stat list):{statement)>SC{stat list).;
{stat listS • {statement)SC{stat listS > {statement), 

{statement) • {conditional) ; {unconditional);

{identifier): {stat ement); • 
{conditional) : {if s tat einen t) j {if statement)

ELSE {statement)«
{unconditionaj) : {assignment);{goto statement); 

{{block).
{assignment) : {identifier)-*^{arithmetic expressions, ; 

{i d en t i f i er)4r-{B о о 1 ean);
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<^goto statement^ : GOTO^identif ier>.
<Cif statements: £lf claus^^unconditional)). 

zlif clause>: JF^Boolcan>THEN.
CBooleai£>:<^simple Booleaü> ;^±f clause^»

^simple Boolean^» ELSE<43oolean£>.

^simple Booleaif>:<^identif ier^>; (/arithmetic expression^ 

^relation></arithmetic expression^.

Az átalakított gramatika természetesen nem LL 1 

tulajdonsága. Most kell tehát kompromisszumokat meghoz
nunk, melyeknek alapját a STEP alkalmazása és a könnyű 

transzformálhatóság képezi. Nézzük a STEP utasítás alkalma
zását a "type list" esetére.

ií V
<^type list'^TRUE:

[WHILEINT, P(5) , NE, 1, L
[sTEP,^PtiV,^P (iVÜ
[c ALLST,IDENT,1,jáP(5) az "identifier" fel

vétele a deklaráci- 

ós listára .

Feltettük, hogy i és j helyére alkalmas indexek kerül
nek. A STEP utasítás felhasználása újabb nyelvtan transz- 

formációkat jelent. Ezt az eljárást folytatva kapjuk meg 

a gramatikát és az alap szemantikus programok többségét.
A kezdeti "környezet" beállítása megfelel egy üres 

verem definiálásának. Nem bontjuk tovább a problémát. Az 

elmondottak alapján a fordító/értelmező kivitelezése né
hány nap alatt kényelmesen elvégezhető. Az értelmező ori
entált definíció esetén hasonlóan célszerű eljárni mint 

[Laulj formális ALGOL ÓO definíciójánál.

: f
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A SYCOMAP rendszer kritikai elemzése5.5.

Nézzük először, hogyan teljesíti a rendszer a nevé
ben foglalt tulajdonságokat. Л SYCOMAP a "Syntax Cont
rolled Macro Compiler/lnterpreter11 lenevezésből szárma
zik. A metacompiler szemszögéből vizsgálva a rendszert, 

talán a compiler-compiler elnevezés jobban fedi a valósá
got. A SYCOMAP processzor felől nézve viszont inkább szin
taxis vezérelt a rendszer. Azt, hogy fordítóprogramot és 

értelmezőt egyformán könnyű irni, a bemutatott példáit iga- 

zolliatják. Mit jelent a névben a "Macro" kifejezés? Gon
doljunk csak az eljárás fogalomra. A név szerinti paramé
ter átadást, másképp formális aktuális paraméter cseré
nek is nevozlietjük. Az eljárásokat pedig felfogliatjuk mak- 

rohivásnak, valamint a SEMDEF utasítás hatását egy makro 

definiálásának.
Összehasonlítva a SYCOMAP-ot az irodalomban közölt 

más hasonló rendszerelkel, a következőket mondhat juk.

/1/ A rendszer PLS belső nyelve a deklarációé lehe
tőség bevezetésével látszólag' magas szintűvé 

vált. Gondoljunk csal: a szimbólum nevek hatás
körére. Az igazság azonban az, hogy a tároló- 

referenciás utasítások elmeit a felhasználó 

Írja elő, és a gépi kód szint. Ennek következ
tében nincs összhangban a fordítás alatti és 

futás alatti blokk struktúra. A stack szintek 

ugyan egyformán alakulnak, csak a "környezet" 

fogalom más a két esetben. A szimbólumneveket
ugyanis a magasabb blokkokban is keresi a

alakú utasításokTl*metacompiler, inig a 

mindig a stack tetejére hivatkoznak. Megemlít
jük azt is, hogy a CALL utasítás iDaraméter át
adási mechanizmusa nehézkes. Egy későbbi fej
lesztés hivatott ezt a hiányosságot pótolni



SY—4 О

a paramétereknek a stack tetejére másolása által. 

A PLS nyelv szintjét megemelni nem érdemes, hi
szen aldcoi' elveszítjük az alacsony hozzáférési 
szint által biztosított előnyös tulajdonságok 

/utasítás kialakítás/ többségét.

/ii/ A SYCOMAP a szokásos rendszereiméi jobban fel
ivé szült az ö ni clt оr J oszt ő nyоÍv ek implementálásá
nak segítésére. A szintaxisra és szemantikára 

több szinten is előriható a kiterjesztés. A fel
használó hozzáfér a SYCOMAP adatstruktúráihoz, 

és azokon elvben tetszőleges transzformációt 

hajthat végre, ami ismét a kiterjesztést segít
heti.

/iii/ A Morris és Drooker által megtervezett compiler- 

compiler rendszerhez hasonlítva azt mondhatjuk, 
hogy a levezető fa megkonstruálása kényelmesen 

megszervezhető a grairiatilcába beépített szemanti
kus utasítások segítségével. A fa műveleteiaiez 

pedig rendelkezik utasításokkal a PLS. A leveze
tési fa elemzésküzbeni megkonstruálása megszün
teti a back track elemzés okozta problémákat, 
így csak azok a szemantikus akciók hajtódnak vég
re, amelyeket a levezetői fa olőir.

/iv/ A SYCOMAP objektum fogalma ad lehetőséget, más
rendszerektől eltérően a back track elemzés kap
csán felmerülő problémák megoldására. A vissza- 

lópéses elemző ugyanis nem determinisztikus, 

zért végrehajthat szemantikus akciókat egy rossz 

levezetési fa megkonstruálása közben is. A prob
lémát az okozza - a CDL-nél is -, hogy a már 

végrehajtott szemantikus akciók okozta álla
potváltozások inverzeit nehéz definiálni. A

' /;■
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SYCOMAP rendszerben az állapotváltozások megszer
vezhetők úgy, hogy egyetlen /szelektorral kiválaszt
ható/ összetett objektum irja le azokat. Egy újabb 

állapotváltozást azt jelent, ha a korábban defini
ált összetett objektumban történik változás, vagy
az objektumot kiválasztó szelektorváltozót egy má
sik összetett objektumhoz rendeljük.

/v/ A definiálatlan gramatikai jel és a STEP utasítás 

alkalmazásával a lexikális analízis jól elkülö
nül a szintaktikus elemzéstől. Így hatékonyabban 

működő nyelvdefiniciós rendszerek Írhatunk.
/vi/ Az objektum fogalom bevezetése lényegesen növelte 

a processzor hatásfokát, újat azonban legfeljebb 

az objektum memóriák bevezetésével adott, meg
nehezítve ezzel az adaptációt.

/vii/ Az utasítás rendszer kialakíthatósága a blokk- 

strulcturáju bázisnyelv egyik fő erőssége. Az 

utasítások hatékonysága nagyjából megegyezik az 

irodalomból ismeretes rendszerekével, vagy jobb 

azoknál.
/vili/ Léteznek olyan compiler iró rendszerek, amelyek 

hatékonyabb elemzőket alkalmaznak, mint a back 

track és LL[i) elemzési módok.
/1х/ A három különböző tipusu szemantika program be

vezetése a strukturált tervezést segiti, továb
bá lehetőség van az overlay megszervezésére is. 

/х/ Az implementációs tapasztalatok szerint az ILG 

és 1L5 nyelveld megválasztása sikeres volt. A 

közbülső nyelvi programok generálása, valamint 

a belőlüli az adatstruktúra generálás megfelelő 

sebességgel történik.
/xi/ A metacompiler forrásszöveg tömörítő algoritmus 

sa nem tételez fel semmilyen szabályosságot a 

forrásszövegről.
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/xil/ Végül, de nem utolsósorban a rendszer filozófiá
jának megértése, valamint a használatához szüit- 

séges információk elsajátítása könnyedén történ
het meg. Nincs szükség a rendszerhez nem tartozó 

további információkra, mint például a CDL-nél.
A CDL kapcsán megjegyezzük, implementálása re
kurzióra alkalmas bázisnyelvot választva, néhány 

hét alatt megtörténhet.

Összefoglalásul elmondhatjuk, hogy a SYCOMAP eredeti 
célkitüzésürJniok pontosan megfelelő, programozási nyelvek 

/rendszerek/ formális fordítóprogramos/értcímező orientált 

definiálására alkalmas, hatékony, kényelmesen felhasznál
ható eszköz. Л hazánkban implementált hasonló rendszerek 

közül a CDL áll legközelebb a SYCOMAP-hoz. A két rendszert 

összevetve is úgy hisszük, hogy a megfelelő könytár kör
nyezet kialakítása után a SYCOMAP /legalább is a VDL-t jól 
ismerők számára/ lényegesen természetesebb módon alkalmaz
ható rendszer, továbbá a feladatok szélesebb osztályára 

használható fel mint a CDL. Л feldolgozott irodalom alap
ján bemutatott technikálc és eszközök legalább is kísérle
ti implementálása az elkövetkező időkben fog megtörténni. 

Pillanatnyilag két nagyobb munka fejeződött be, ahol a 

SYCOMAP látta el a nyelvdefiniciós eszköz szerepét. Egy 

lü)RTEAN-COMPASS /Comparative Assemlby/ fordítót implemen
táltunk. A deklarációs és az értékadó utasítások fordító
ját egy végzős programozó matematikus hallgató mintegy 

másfél hónap alatt irta föl. Szintén egyetemi hallgató
készített egy SIMULA 67 interpretért, ahol a SIMULA nyelv 

objektum fogalom körüli egyszerű subset-jét vettük ala
pul. A legfontosabb tapasztalat a két implementációs kísér
let alapján, hogy a SYCOMAP használata könnyen elsajátít 

de a fixeimes programozás gyakori hibákhoz vezet.ható,
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5.6. implementáció

A rendszer logikai tervoinelc elkészülte után láttunk 

hozzá a programok elkészítéséhez. A most üzemelő negyedik 

változat olyan, hogy programozás technikailag minden szem
pontból megfelel egy jól strukturált program követelményei
nek. Az egyik érdekes tapasztalatunk a következő, 

program kivitelezése mintegy háromszor annyi idő alatt tör
tént meg, mint hasonló más esetekben, a "belövési" idő vi
szont mintegy ötöd részére csökkent. Úgy hisszük, hogy nem 

elég a strukturált programírás elveit esotlog jól ismerni.
A strukturált program épités egy hasznos munkamódszer, ame
lyet minden programozónak készség szinten kellene elsajá
títani az elvok megismerése után.

A további két pontban nagyon röviden összefoglaljuk 

az implementációs jellemzőket.

A két

5.6.1. Metacompiler

A megoldandó feladat pontos specifikációját legfel
jebb 10 kártyakép formájában közli a rendszerrel a felhasz
náló. Egy kártya mindig e logikai funkció leírására szolgál. 

Az előirt sorrendnek megfelelően ismertetjük az egyes lo
gikai komponensek specifikációit.

Üzenet file. A SYCOMAP üzenetei, továbbá a PLS 

utasítások mnemonikus kódjai diszken találhatók. 

A file azonosítók birtokában átmásolja az üzene
teket egy 0 dsi-jü saját munka file-re.

Vezérkártyán adjuk meg annak a fiié
nak az azonosítóját, ahol a nyelvtan található, 

továbbá itt Írjuk elő a metanyelv specifikáció
ját is. A metacompiler1 a gramatilcát a metanyel- 

vi szimbólumok alapján analizálja és a lefordi^

Л/

/ii/ Graraatilca.
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tott ILG nyelvű programot niunkafile-ra irja. 

Rezidens szemantikus programok. Л file azonosí
tó és a PLS nyelv terminator karaktereinek isme
retében munka file-ra fordítja a rezidens sze
mantika prograraolcat, kijelezve a bennük előfor
duló szintaktikus hibákat.
Reprezentációs szabályok. Az előzőekhez hasonló 

a funkció csak belső nyelvű reprezentációs sza
bályokat generál a méta szimbólumok ismeretében. 
Forrásszöveg specifilcáció. A file azonosító a 

forrásszöveg helyét adja meg. Az /5.2.4./-ben 

leirt speciális információk kártyáról való leol
vasása után megtörténik az input szöveg sűríté
se, és összegyűjtése egy SYCOMAP munka file-on 

Célkód specif ilcáció. Előírjuk, hogy a processzort 

elindítsa a metacompiler vagy sem, továbbá rög
zítjük a generált kód helyét és speciális karak
tereket /rekord váltás jele, tabuláló karakterek/ 

adunk a célkód formátum vezérlésére.
Tranziens szemantika programok. A vezérlő infor
mációk és funkciók is nagyon hasonlóak /iii/-lxoz, 

a különbség csalt aimyi, hogy a lefordított prog
ramok olyan dsl-jü filc-okra kerülnek, ahonnan 

a processzor csak külön parancsra olvassa be az 

ILS programokat. A pro;?ramozott overlay eljárá
sok ezekről a file-okról olvasnak általában.

/iii/

/iv/

А/

7*

/vi/
h:

t

/vii/

Megjegyezzük, hogy az implementációban lehetőség van 

a metacompiler által előállított összes file tartalmát 

megőrizni, ha a munka file-ok neveivel megegyező 0 

dsi-jü permanens file-ok léteznek a job-ban. Praktikusan, 

a kipróbált nyelvdefiniciós modell közbülső nyelvű prog
ramjait őrizzük mog ós futtatáskor a vozérkártyákon Ír
juk elő a metacompiler számára a feldolgozás nélküli 
átmásolást. A mintegy 700 forrásnyelvi soros program az

1 • • • /

1
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501-es diszken található COSY formátumban. Megnyitása az

/kDEF^O dsi,SIMON,SYCOMAP-(l.4) PREPROC,2,АЛЛА)I 7

vezérkártyával történhet. Az egyes funkciókhoz tartozó 

információk között minden esetben előirhatjük a forrás 

és célkód listázását is.

5.6.2. Processzor

Forrásprogramja mintegy l400 sorból áll. Inputját 

diszken a metacompilertöl kapja. A mülcödóse pontosan meg
felel az előadóttaknak. A nyomtatási formátum tetszetős. 

Egyetlen specifikus adottsága a rendszernek, hogy számta
lan olyan ellenőrző funkciót kihagyunk a programból, amely 

a SIMULA futtató rendszere /Run-time System/ mindenképpen 

elvégez. így bizonyos hibák /tömb méreten kivüli index 

érték/ a SYCOMAP processzor és a job abortálását vonják 

maguk után* Ilyenkor az abortüzenet ismeretében a forrás- 

programból tudjuk kideríteni a hiba pontos okát. A COSY 

formátuma programot az 501-es diszken tároljuk. A nyitó 

kártya a

/kDEf(o,,dsi,SIMPN,SYCOMAP-(l.4) -PROC,1,АЛЛА) .

Fejlesztések, megoldandó problémák5.7.

A SYCOMAP elkészültével sem tekintjük munkánk e fá
zisát befejezettnek.

Szorosan a rendszer implementálással kapcsolatos, 

jelenleg a tervezés fázisában levő munkánk a következő. 

Tervezünk és a SYCOMAP rendszer segítségével implemen
tálunk egy magasszintti szemantika loirási'a orientált
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programozási nyelvet. Jelen dolgozat szerzője nem hive a 

különböző célra orientált, többnyire ad hoc., vagy a köny- 

nyü implementálási szempontok alapján tervezett nyelvek 

gomba módra történő szaporodásának. Mégis úgy hisszük, 

hogy a PLS nyelv mint magasszintü gépi kód nyelv, alkal
mas egy univerzális szemantika leiró nyelv bázisának, va
lamint jelen pillanatban nincs tudomásunk minden igényűn-
két kielégítő programozási nyelvről. Talán a PASCAL, 
EULER [wir4j £wirf/] nyelvek és a BLISS ßlulj filozófiájá

hoz hasonló nyelvet kellene találnunk, amelyben a for- 

ditáshoz/órtelmezéshez szükséges adatstruktúrák deklará
ciója, definíciója és kezelése a lehető leginkább kényel
mes lehet. Mivel implementációs eszközünk ezt lehetővé 

teszi, előírhatjuk a nyelv önkiterjesztő tulajdonságát is. 

Legyen a tervezendő nyelv jól strukturálható a "hagyomá
nyos" értelemben és rendelkezzék önálló logikai komponcn- 

seidcel, amelyeket kiválasztva, a közöttük lévé int orface 

megszervezését szintén logikai komponensre bízhatjuk. Az 

interface létrehozását és konmiunkáció megszervezését ép
pen a szelektor objektum fogalmaié könnyítik meg, mivel a 

szelektorok adatátviteli csatornáknak is felfoghatók. A 

megtervezett nyelv fordító programját a SYCOMAP rendszer
ben fogjuk implementálni, tehát a szemantika program szem
pontjából lcét menetes lesz a feldolgozás.

A SYCOMAP hatékony felhasználásához szükség van a 

software környezet, könyvtárak kialakítására. A könyv
tárakat több szintesnek képzeljük cl. A szemantika prog
ramok már most is két szinten realizált különböző könyv
tárakban lehetnek. Forrásnyelvi /PLS/ és célnyelvi /XLS/ 
könyvtáraiéról beszélhetünk. Később a magasszintü szeman

tika nyelv implementálása után definiálhatjuk a könyvtá
rak harmadik, legfelső szintjét is. A könyvtáraié beveze
tését egyrészt az overlay, másrészt az a tény látszik in
dokolni, hogy legtöbb fordító/értelmező esetén vannak 

mindig elvégzendő, közös tevékenységek /adatstruktúra gé-
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nerálás 6s transzformáció, kódgenerálás, hiba üzenetek, 
overlay szervezés stb./. Ezeket különböző szintű eljárá
sok formájában elég egyetlen egyszer megírni. Л könyvtá
rak kialakitására az első, komolyabb alkalmazások során 

összegyűlt tapasztalatok birtokában kerül majd sor.
Szeretnénk, ha a SYCOMAP rendszer szerepet kapna az 

oktatásban is. Elül ez szükség van a komponenseket reali
záló programok adaptálására. Ezt a következő módon kép
zeljük megvalósítani. Rendszerünk formális leírása szük
ségszerűen meg kell, hogy történjék a processzor kompo
nensek és funkciók, továbbá az utasításrendszer axiomati- 

zálása által. Az axiómák és következtetési szabályok bir
tokában a SYCOMAP saját /ILG:ILS/ nyelvén Írjuk le a meta- 

compilert és a processzort is, Így a SYCOMAP precíz formá
lis definíciójálioz jutunk. Tervezzünk meg ezután /ismét 

SYCOMAP bázissal/ egy fordítót, amely a PLS nyelvről egy 

könnyen kiterjeszthető gép közeli makro nyelvre fordít.
Ha most ennek a fordítónak odaadjuk forrásszövegként a 

metacompiler! formálisan leiró PLS programot, lefordítja 

azt a makronyelvre. Ugyanez történik a másik esetben is, 

csak a processzor ürmális definíciója a forrásszöveg.
Ha a makrоnyelvet jól választottuk meg, aldcor a két nagy 

futásra csak egyszer van szükség és egy közönséges makro- 

generátor Írhatja fel a makro hívásokból a konkrét gép- 

re az assembly szintű programokat.
Jelenleg a megvalósítás fázisában van a PL360 auto

matikus dokumentáció generátorral kibővített fordítóprog
ramja. Itt a feladat két fokozatban kerül megoldásra. 
Megírjuk a PL3Ó0 assembly fordítót a SYCOMAP segítségé
vel, és PL3óO-ban is. Az utóbbi programot az előző for
dítónak átadva felírja saját magát assembly nyelven. Te
hát az implementálást más gépen végezzük és csak az au- 

tomatikusan generált fordítót próbáljuk a célgépen 

/Target Machine/.
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Hasonló technikát alkalmazunk a PASCAL nyelv PL36O 

eljárásokkal kibővített változatának implementálásánál is. 

Ezekről a munkákról elkészültük után további dolgozatok
ban számolunk be. Megjegyezzük, hogy pillanatnyilag léte
zik egy /nehezen implementálható/ elképzelés, miszerint az 

objektumok memóriáinak méretét nem kellene deklarálni, ha
nem a cellák az első hivatkozás esetén automatikusan allo- 

kálódnának. Ez a VDL terminológiával azt jelenti, hogy egy 

objektumnak "végtelen" sok null és véges sok ettől külön
böző szelektora van.

Nem lebecsülendőek a SYCOMAP ESZR vonatkozásai sem. 
Megfontolás tárgyát képezi egy javaslat, amely a SYCOMAP 

processzor hardware realizálását indítványozza a Rendszer 

nyelveinek fordítására és értelmezésére. Csak utalunk egy 

további érdekes és hasznos következményre. Amennyiben a 

javasolt hardware nem épülne meg, a Bázis gépi nyelvnek 

olyannak kell lenni /többek között/, hogy hatékony nyelv 

definíciós eszközöket írhassunk fel segítségével. A bázis
nyelv önkiterjesztő tulajdonsága az implementáció szem
pontjából felvet olyan elképzeléseket, amelyek módosít
hat ják a korábbi architektúra elképzeléseinket, továbbá 

az architektúra és a bázisnyelv kapcsolatát. Ezekről a 

gondolatokról számolunk be jó^j és [13j -
A leirt implementációs tervek logikai sémája a táb

lázató!;: között található.

ban.

': ••■ '- ''•’■iS. 
-■ ’ '
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BE га JE ZÉSи.

Л dolgozat megírása során igyekeztünk az 1. fejezet
ben kitűzött módon eljárni. Az implementálásra került öt 

különböző rendszer közül csak a SYGOMAP részletes specifi
kációját adtuk meg. A mintegy két-három év alatt végzett 

munka során gyakran forditottunk komoly energiát olyan 

rendszerek megismerésére /és implementálására!!/, amelyek 

nem oldották meg eredeti problémánkat. Mégis úgy hisszük, 

hogy az ut ilyen végigjárása szükségszerü és hasznos volt. 

Az implementált processzorok szinte mindegyike a felada
tok elég széles osztályára alkalmazható, elfogadható hatás
fokkal. Az irodalom részletes tanulmányozása és az imple
mentálási és felhasználó feladatok összegyűjtése volt 

az, ami a SYGOMAP megtervezéséhez vezetett.
A kitűzött probléma ilyen, iterációs megközelitése 

megnöveli ugyan a megoldáshoz szükséges időt, az össze
gyűlt tapasztalatok rendszerezése és oktatásban történő 

felhasználása viszont mindenképpen hasznos következmény.
A tapasztalatok rendszerezése természetesen tovább foly
tatódik és várhatóan hozzásegit a lctüzött, de meg nem 

oldott elsősorban ESZR témájú problémák megoldásához.

.

.
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1. Táblázat Т-1

EGÉSZ VÁLTOZÓK

, Vál- 
í tozó 
! név

Ér-Alapféltételezés Specif ilcác lóJelentés télc

I
Nincs
A processzor állit- 

ja be a kapott in
formáció alapján

LL(1)0

!p(°) Elemzési mód
^0 back traelíing

í

A PREP tipusu 

program végre
hajtását ve
zérli

Végrehajtható0

И1) О
Nem hajtódik 

végre!

A TRUE attribu- 

tumu s z e man ti- 

ka program vég
rehajtását sza
bályozza

Végrehajtható0
Y

|P(2) 0
Nem hajtható 

végre
i 0

I
I

A POST tiptisu 

programok vég
rehajtását ve
zérli

Vógrehaj tható0
t

(?)P 0
Nem hajtódik 

végre

Normal elem
zés folyik 

Értéke mutatja 

a maximális át
léphető karak
ter számót

Az elemző mű
ködését vezér
li. Definiá- 

latlan nyelvta
ni jel esetén 

értéke 8 .

О

pb) 0

A>
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?
í‘ Vál-

' tozó, Alapfeltételezés 
I név

I Ér- 
i tókj SpecifikációJ eléntés

i

f i
A felismert termi
nális sorszámát ad
ja meg az argumen
tumok között

A STEP kime
nő párámé- 

i tere

i 0(5)P
N inc si • !

1 I1
! 0 Nincs TRACE 

A gramatikát és a 

szemantikus utasi- 

tások neveit kö
veti nyomon.
Mint az előző, de 

ért ékadá s oknál 
/egész, szöveg/ 
nyomozza az érté
keket is.

iI
1

■

A TRACE le- 

; hetőségeket 
I vezérli

í

P(o) 0

2
i !
i.

!
I A szintaktikus e- 

lemző állítja be, 
valahányszor egy 

szimbólumot igaz 

értékkel vezetett 

le. Megadja a szim
bólumra vonatkozó
an a sikeres leve
zetések számát.

Egy speciá
lis, szim
bólumokhoz

!
»

I

?

rendelt
И?) /0Nincs rendszer

változó ér-
.1

t tékát tar
talmazza

Egy szabály s 

rés levezetés 

tán állitja b 

elemző

ike-Az altcrna-
e u-И tiva sor

számot tar
talmazza

/0NincsP
e az

r.
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гт
Vál
tozó
név

Ér- I SpecifikációAlapfeltételezés Jelentés iték

iA szintaktikusán 

hibásnak talált ai*-> 

^0 ipimontnin sorszámát 
I hely ez i el h eiinc 

!a processzor

Az EXTEND 

utasítás
■

kimenő pa
ramétere

1

.
P ,9) Nine s

I1

PÍIO) az egész 

tipusut
P (ll) a szöveg' 

tipusut 

a szelektor 

tipusut

P (10) ■A GALL 

. híváshoz 

‘ adják meg a 

stack üiomó- 

! riálc méretét

1!
; г (ii) ;

!i
:P(l2)P(12) í

I

I !!
!ésA GALL 

STACKÚP utasítá
sok állítják be.

A stack szint 

mutatót tar-

i

T(0) : Nincs
talmazza. i

í



т-42. Táblázat

SZÖVEG VÁLTOZÓK

Vál
tozó 
név I

Alapfoltételőzés Jelentés

A "PROGRAM" szöveget 
t artalma z za

Megadja a gramatika kez
dő s zimbó Túrnát

P (o)

A tömörített forrásszöveg
hez az elemzőn kívül a sze
mantikus utasítások is 

hozzáférnek

A forrásszöveget 

tartalmazzap (i)

I
Az utoljára az elemző ál
tal átlépett jelsorozatot 

tartalmazza a STEP utasí
tás és definiálatlan nyelv
tani jel előfordulása után

I *

P(2) NOTEXT

Az elemző által utoljára 

felismert szimbólumot tar
talmazza /terminális, 

gramatikai, üres/.

(3) NOTEXTP

■

•j



3. Tábládat т-3

S ZELEKTOR VÁkTü Z ÓK

I
Vál
tozó 

i név
Alapfeltételezés J elöntés

I Л stack alsó szintjét vá
lasztja lei.

':
p Го ) null

;

A stack tetejének szelek
tora.

p(D null
:I

A gramatikai jelek láncá-A processzor állít
ja be.

;
P (2)

nak vécére mutat.

A t ermináli s ok 1 ánc ánalc 

végét választja ki.

<1 A processzor állit- 

j a be.
|P^ ;

¥ ■'
\ A GALL liivás arf^imentuma- 

it őrző obj.szelektora
Pl 4) null! :■ :'C

A stack előző szintjének 

szelektora.
t(o) nu.ll

\
i

A stack következő szintjó- 

j nek szelektora.
ÍT (l) null

Nem kasználja a 

rendszer.
Pfő) null

■



4. Táblázat Т-6

< i

A PLS NYELV UTASÍTÁSAI

Sor
szám Név-Paraméter lista Specifikáció

Utasitás végrehajtásACTIVATE,S1,...,Sn

CALL,S,I,S , ...,S о n

1.

Eljáráshivás uj stack 
szinten

2.

Program kiválasztás 
egész érték szerint

CASE,I,Px,...,P3.

4. Törlés az S nyelvtani 
jelhez tartozó struk
túrában

CLEAR, S, I., , . . . , I ’ 1 n

File lezárásCLOSE,S!

Összetett szelektorral 
objektum kiválasztás

Objektum másolatának 
létrehozása

ó. COMSEL,Ax,,...,In,A2
!

COPY,AlfA27. I

Szöveghivatkozás lét
rehozása

8. DECLTX,A,I

Szövegdefinició jelso
rozattal

9. DEFTX,A,S

Hiba megállás üzenettelERROR,S1,S2 

EXTEND,S^

10.

Kiterjesztett szöveg 
elemzése»* * e*Sn11.

Keresés név szerint a 
lánc struktúrákban

12. find,a1,a2,s

szemantika 
program 

D - dsi /legfel
jebb négy ka
rakteres szö
veg/

PA - cimkifejezés
I - egész lcifejozós
R - reláció /mint a FORTRAN-ban/
S - elvben tetszőleges jelsorozat
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Sor
szám Specif ilcá c i óNév-Paraméter lista

Egész érték olvasása az 
objektum memóriából

Szelektor átutalás az 
objektum memóriából

Szöveghivatkozás érték- 
adás az objektum memó
riából

FROMINT,A,A2’113.

14. FROMSEL,^, A2 . I

,1FROMTEXT,Al’A215.

Feltételes utasítás egész 
operanduя okra

ló. IFINT, PlfP 2

Szelektorok szerinti 
feltételes utasítás,P2IFSEL,AT,R,A2,P17.

Szöveg szerinti feltéte
les utasítás

18. !1R’Л2 »P!»P2IFTEXT,A

Egész érték olvasása 
file-1'01

ШШТ, ах19.

j Adott hosszúságú szöveg 
olvasása file-ról

20. INTEXT,Аx,I

Szöveges objektum beépí
tése láncba

INTO,A±,S21.

Egész érték beírása az 
objektum memóriába

Szelektor átutalás az ob~ 
j ektum memóriába

Szöveg értókadás az ob- 
j ektum memóriába

Szöveghossz átiitalás 
egész változóba

Filc pozicionálás

Objektum generálás vál
tozó momóri méreteiddel

INTO INT, А1,1Д ,1,,22.

E\tTOSEL,A1,I1,A223.

24. INT0TEXT,Ax,12,Л2

LENGIIT, A1,A225.

26. LOCATE,!

0BJGEN,A1,IJ,I„.I27. 2 * 3
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I

1
Sor
szám Név-Páráméter lista Specifikáció

File megnyitás

Egész értékek kiiratása

Szövegek kinyomtatása

28. OPEN,D,I

OUTINT,I1,...,In 

OUTTEXT, Л

29. I

30. An■

:
Elemzés adott nyelvta
ni szimbólumból

PARSE,Ax,A231.

32. POINTER, A A scannig pointer le
kérdezése

• .

A láncok elemzésének 
kinyomtatása

Üzenet kiküldése a 
nyomtatóra

A terminális abc meg
változtatása

PRINT,A33.

i 34. PUT , I1, I^ , A
I

RE PR, A , A233. ;I

36. Szemantikus programok 
újra definiálása

Értékadás egész váltó
zónáit

Ertókadás szöveg-egész 
konverzióval

SEMDEF,Ax,I,A2

A ,1SETINT,A37. 1 * * * »1: n

38. SETIT,A1,A2

A scanning pointer 
értékének beállitása

SETPOINT,!39.

Szelektor átutalás40. SETSEL,A ’* * *’An1
Szöveg hivatkozás át
utalás

4l. SETTEXT,Aj,...,An

Egész-szöveg konverzió 
utáni értékadás

42. SETTI,A±,Л2

Objektum memória mére
tének lekérdezése43. size,a1,a2,t

' r

IN, ТХ, SE szögek valamelyike 
/a tipust adja meg/

Т - az
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Sor
szám SpecifikációNév-Páráméter lista

44. Л felső stack szint 
elminiálása

STACKDOWN

Uj szint létrehozása 
a staclcban

4 !>. STACIOJP,11,I0,I3

Előre lép az első S_^ 
terminálisig a for
rásszövegben

Rósz 3Zövegátutalás 
szövegnek

4ó. STEP,S,S1,...,Sn
i >

í47. sudtx,a1,a2,i1,i2
íI !

' 43. Programozott nyomkö
vetés

TRACE,Si;S2

49. Szintaktikus konstruk
ció létrehozása

TREEGEN,AjL,A2I
I? Szövegéntókadás rész

szövegnek
TXSUB, A± , , I2 , A290.

Üres utasításUNUSED,Sx,. . . ,Sn51.

Ciklus iitasitás egész 
ért éle szerint

WHILEINT,1 ,R,I ,P52.

Ciklus szelektorok 
szerint

WIIILESEL, Ax, R, A2 , P53.

Ciklus szervezés szöveg 
érték szerint

54. WHILE TEXT, Ах, R, A2 , P

....- J—— •«*



5. Táblázat
у.

© 1 ©(gs plg
/ I

/ I— (GS
/ (gl plg^— /

ILG----GL
(ss PLs)---- (ss / ILí}'

c---- (c Cl, Li), PL^~ -(c(L| ы)у ILSy"о— к.-(J^RSy'PLR^---- HW/ MC=1L
^RL / PLiy— ---  RL / ILF

~(p (l > Ll)y4c)~"
./ LCPP ! L

(méta ^ мсу-. /(sYCOM> mi l-у nwMC(sYCOiy MCy-- /-> HÍJ
(^ETA~// McJ)-> HW

c(©,Ll) - L —> L1 fordító 
GL - a L graniatikája 
RL - L reprezentációja 

P - tetszőleges program 
SC - összenyomott S nyelvű program 
SL - összenyomott L nyelvű program

GS - az S nyelv gramatikája 
SS - S szemantilcája 
RS - S reprezentációja 

PLG - gramatika leiró metanyelv 
PLS - szemantika metanyelv 
PLR - reprezentáció metanyelv

S - magasszintü szemantika leiró nyelv
H:
bMagas szintű nyelv implementálása magas szintű szemantika leiró nyelven C
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6. Táblázat

(GPL300у/PLC- ClLG^).

(p ,/'pL36y

^SPL360 jPLS (iLSj)

(^C yPLjoC, MC>/ (c (PL36O, IliiО

(rPL360 /РШ (ilP^)------

(c (PL30O } Me) jPL3603H (ass у HC^)—> Hti Target Computer

Host Computer

(sYCOM /
HC Hív/

GPL36O - a PL36O nyelv gramatikája 
SPL3ŐO - szemantika a PL3Ó0 nyelvre

RPL30Ü - reprezentációs szabályok 
C (PL3Ó0, MCj - PL3Ó0—^MC forditó

A PL30O nyelv implementálása a SYCOMAP rendszerben »-3
i
HH

“rir
-V

■



7. Táblázat

© ©(gPLS / PLG/

/

(SPLS y/pLS^— 

(rpls j plr)— ClZD Ш

(^P j PLs)— ГыР HV/

(sYGOM / McJ) >̂ HW

ML - makronyelv 

GPLS - a PLS nyelv gramatikája 

SPLS - a PLS nyelv szemantikája 

RPLS - a reprezentációk 

P (sYCOM^ - a SYCOMAP rendszer programja 

P = P^SYCOm} - esetben a SYCOMAP saját magát
irja fel az ML makronyelven

P^SYCOm) megkonstruálásához segit 

a processzor objektum strukturájá~ 

nak PLS utasitásokkal történő 

generálása/transzformálása»

A SYCOMAP rendszer adaptálása más gépekre в
i

■
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A témával kapcsolatos tudományos munkák Jegyzéke

j'l] /1973/ . Formula Controlled Computers and their 
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rr

адSYComAIVMA'. í KP (».A) MM A rOMPII I К * 'i* L л
"“LIST OK SFMANTICS. (RESIDENT)** / ; ' ’

r •
<PHOGRAM>PREP: ; ■ ' Af

í CAL.L,ALFA,?] .
<ALF A>TFUF:

( CALL , OVERLAY,1,ALFa,1*21
/1/ KIKERESSÜK AZ ELJÁRÁS DEFINÍCIÓJÁT DISC-EN 
/?/ LEOLVASSUK ES SZEMANTIKA КI TERJESZTEST VÉGZÜNK- 
/3/ VÉGREHAJTJUK.aZ ELJÁRÁST 
/4/ TOROLJUK A DEFINÍCIÓT
/s/ AZ EREDETI OVERLAY HIVŐ UÍASITAST GENERÁLJUK 
/А/ BEFEJEZŐDIK A7 OVERLAY.

- !

•'----
•r ••

41
OVERLAY SZERVEZÉS

.. .

rr* —

9
~f.. ■; • r •• • ::

2 <OVERLAY>PPF.P :
t DECLARF , OL D ,T(4) , N E W , T(2) ,LANC,P<?) J 
[DECLARE,NÉV,FT ( 0)f,NEVE,T(0) 9TIPUS,FT(I)F.DSI,FT(2)F) 
tFROMTEXT,NÉV,P(4),0)
[FROMTEXT,TIPUS»P(4),1]
[FROMTEXT,DSI,P(4),2j 
[FIND»NEW,LÁNC,NÉV] 
í COMSEL* NEW» TÍPUS'* NEW J 
[PROMTEXT,OLD»NEW,0) 
t OPEN,DS1,801 
tCALL, FIND,1 *NÉV,TÍPUS]
[ IN IN T , T ( 3 ) ]

.r v.-.7üY.~\ :r: .. ,...... . ...PARAMETFREKrvr.v:.*.-.r - :

A T VE TE LE A 
FIX HELYÜKRŐL 
SYCOMAP OBJEKTUM kERESESE 
REGI DEF SZELEKTOR КIV 
REGI DEF MENTESE

- - :•r•

..

:
FILE NYITÁS 
DEF-T KERESI DISC-EN POZÍCIONÁL- 
JOBBOLDAL FHOSSZA 
JOBBOLDAL LEOLVASA 
SZEMANTIKA KITERJESZTES 
VÉGREHAJTÁS 
UJ SZEM TARTÓ OBJ GÉN 
REGI DEF VISSZA

• •r. . Г.'.Г...

[ INTEXT,T(3) ,T (3) ]
[SEMDFF,NEVE 9 TÍPUS*!(3)1 
í CALL,NÉV,TÍPUSí 
[ OB JGEN, NEW, 0,0,0 .1 
[ INTOTE XT,NEW? 0,OL D]

•• r~-

■7i: Г 47.“

■ — rr*-

3 <FIND>PREp:
[DECLARE,NÉV,FT(0)F,NEVE,T(1>,T1PUSE,T(0),TÍPUS,1(1)] 
[FROM TEXT ,N£V,P (4 ) , ■) J 
Г SET IT,TÍPUSÉ,TIPUS]
[WHILE IMT,T(?) ,EO,0,[

[ ININT,T(1) ]
[ INTEXT,NEVE,T(ill 
[ IN INT о TÍPUS]
Г IFTEXT,NEVE,FÜ,NÉV,[

UF INT ,TIPUS*EQ*T J.PUSE, f 
I SET INT* T (2) ,1 1

. .... .
? v . . •' . .

KONVERZIÓ 
KERESŐ CIKLUS 
FHOSSZF LEOLVASÁS 
BALOLDAL INPUT 
TÍPUS INPUT

MEGVAN a név

■••'rr,•: r • r.

:. • * .. .

. ...

TÍPUS IS JO 
3 ) ) Э ' •..

; ;r. v- . " -.r • r*

THEN
jobboldal- is olvasható[ IFI NT »T ( ?) » EО , 0 * i

IININT,т(1)]-HOSSZ 
( INTEXT, NE.VE,T (DJ

ГГ ~f.*mr ‘rr .ггттг ~r* ~ - ::: zг.*.—- S

JOBBOLDAL A-NEV helyere - ]3}] оrr.r": --"".г . - Г' ’ :tCrr.':
:n*'" r.:;:

— ... r. zz,rr.r-.r* : rrrr.rrr : •.. - Г. : ... - -

r: rr.r i- ~ rr; rrrrrirrrrr. . ....... ..... . .. - • - ....—
V.:“ .- :r.------ rr. rr;- * - . —r
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м44 .SYCOMАР/MASTER (].4) META COMPILER 4- ' ■

Wf----**LIST OF SEMANTICS ( RESIDENT) VET“ - r

< P R O G R A M > P R E P :
I CALL»HANOI»1<6*1*31. 

<HANOI>PREP:
HANOI TORNYAI JATEK

1 rr.'.T г J' iELOKFSZ1TES A /HANOI TORNYAI/ JÁTÉKHOZ ** 
t DECLARF,DR,FT(0)Z,Л » FT(i)F,В,/ТЛ 2)F ]
t0EFTX,p(20)*** atrakanoo a j 
[DEFTX » P(19)
IDEFTX»P(10) , 
tüEFTX,P( 17)
[SE TIN T . P < i 0 ) , P < 1 ) ) ,P( 1 ?) ,2 I 
L F R О M T E X T * D В » P (4) ,01 
[FPOMTEXT,A,P(4),1]
[fromtexT»e»p(4)»2 ]
[CALL»HANOI»2» ŰÖ,А,В 1 
[DEFTX*P(20),
(ERROR,P<20) » P < 2 0 ) I 

<HANOI> TRUE•
[DECLARE-ОЙ,T (0) ,Л,T(i)» В,T(2) ]
[DECLARF,DBF,FT ( C)/.At,/Т(I)F,BE,FT(2)F ]
[DECLARE ,ATRAK*P(20) ,KORONG»R(19) ,HONNAN.P<1b) ,HOVA,P<17) ) 
(FPOMTEXT,DDE,P(4),QJ 
(PROMTFxT,AE,P(4) ,1 1

• 1
....---- j:--- •••SZÖVEG DEFINÍCIÓK

:
..:т;

KORONG Л I
oszlopról a i

». : - —-ra-•.r •
r :

OSZLOPKA ]* • ;-т~гГ.

PARAMETER ÁTVÉTELEK ....
РГ-.V. -■ :ЕГ'Е.Г:

■ 41......
i ■ Г ::;;rv
r~............

-

. *’Г:г

r.r
J .V “VJ“u.

VEGE A JÁTÉKNAK
VEGE STOP.

«• и
■Г - •

2 • t

:rr.~. ‘г" - -

ч PARAJÉTER A T V L Г t L
)

(FROMТЕХT,BE,P(4)
(SET IT,DB,FT( 0 ) F ]
[SET IT , Л,ZT ( 1 ) / I 
(SET IT » R » *T (2)/)

KÖVETKEZIK A DONTES A REKURZIÓRA VONATKOZÓAN 
[IFINT,OH,GT,0»t

: ‘
PARAMETER

... TkANSZFORMACIO.
.. ■ ■ s

. “j :r ■*

H * ■ Jv• *
REKURZIÓ ELLENŐRZÉS

[ SETT I ,ЛВ , T ( 0 ) - П 
(SETT!» В » 6—A-R]
[CALL » HANOI»2,DBEsAE,BE]

: -*rv

0 ■

REKURZIÓ'J ’ : •a :> ü- & * 4* if V-

(OUT TEXT,ATRAKj 
(OUT INT * DB 1 
[OUT TEXT » korong i 
[OUT INT,A]
[ OUT ТЕХТГ» HONNAN I 
fOUT INT,В 1 
[OUTTEXT»HOVA!
[SETT I»T(i)»T(2) ]
[CALL 9 HANOI»2,ÜBE»ö£,AE 1 
REKURZIÓ VEGE] IP INT VEGEI.

■j...._____ : . r.:

.г......

PARAMETER TRANSZ .. : 'е '-.р

.:. . ;• v.

: - : ;v*v. e™.
• ;\ :. r..

..- r ‘.r: :r.

EV -... ... ... - -

:rr '»• . '

- . . .. - . .. :É ' : v

.EJ :

V:

:*■• • v
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SYCOMAP/MASTt'K (1.4) Mt ГА COMPILER М-5
чм> L I S Т OF SEMANTICS (RESIDENT )

V'.j-i»
•Г-г.-;

1 <ОРМ>РРГР :
I CALL*OFF DEN * 1 1 
I CALL*WAR-СИ * 1 J

HLI 1 AH| a Ы NEKALAS 
SPECIALIS К AR AM EKEK 

»P(16) VÁLTOZÓKBA (TEXT) 
ÜZENETEK

■» Pl 20 ) VÁLTOZÓKBA (TEXT). 
INICIÁLÁS

vege az előkészítő Tevekenysegeknek

01 SC-ROL A P( 1 0 ) у
ICALL * MF SS * I 3

... --h;.L)I SC-ROL A P ( 17) , ..rz:-; r.
tCALL*IMIT*13 r.tr. rrí-Г'.-

; L'.. ::.
!2 <GPM>TRUE:

[ WHILE INT* T ( I ) ,EQ,0. t ALAP CIKLUS ... ................................................. ,
( STEP * *p (1 7 ) / , 9ÉP ( i 0 ) ■/ ».*P (11 ).t » VP ( 12) * , *P ( 13) .* »tPA 14 ) * » *P (1 S) + *.*pj 

FLAGAZAS A BEOLVASÓ IT TERMINATOR SZERINT

Jr:r ..Огт:;:..... -•*Г-c ív
... -Tv:

•f

И v r. •••:,.-..---r: •......

rv -г-
.íC CASE * P(5)*[
Ahívás kezdő jel 

PARAMETER ELV )»( 
hívás terminator 
BAL STRING ZÁRÓJEL ],[
JOBB STRING ZÁRÓJEL ]»[
FORM PÁRÁM JEL. .. ]*(,.. ..... ........... .
TÖRZS VEGE JEL 3 END CASE- : 1 -

[CALL»KEZDD* 1 ) 
[CALL * PÁRÁM»1 1 
(CALL»CALL»I3 
I CALL»BAL»13 
[ CALL * JOBB*! 3 
[ CALL » F ORM.» 1 3 
[CALL»VEGE*I 3

J f f V
. .г ■ г;, .t

•Ifi
r^: f.г! :Vtrrr.: ; . тг.::

r::

CIKLUS VEGE] END WHILE-3
• .■ ..

3 <KEZDO>PREP:
I0BJGEN,T(?),0»10*0) 
lINTOSFI *T(P) * 0*P(6) 3 
[SETSFE * P(6) * T(2) ] 
t CALL »OUTPUT * 1 **P (?) tí] 

<PARAM>PREP:

' t.
í у

OBJEKTUM GEM A Vl-NEK 
LÁNCRA FUZES 
SZELEKTOR А Vi TETEJERE 
(Hí?)) OUTPUTRA KERÜL .

V . j.' CCfV J;>
•r

----- . т..-.г. EZ •• -.V. r
.:r-

4
[IFSEL»P(M,EO*P(?0)» í

I CALL ».OUTPUTBA,» *R .(.2) as]
(CALL»OUTPUT »]*/Р(11)X]

[CALL »ßplR » 1 »p(6) 3

Vi VEREM ÜRES
ARGUMENTUM

PAR EL V
VEREMRE AZ ARG

r:
-,1T ‘ T

3 * (
J 1 . -5 < В F IR > P R E P :

[declarf:*pm*t (о> з 
( DECLARE »PO INT .* T ( 1 ) )
IF. ROM ТЕ XT »PM»P(4) ,01 
[FROMINT, POINT *PM*().J 
[ INTOT EX T * PM * PO I NT » P.( 2 ) ] 
I SET I NT. POINT,T(I) + i i 
[TNT0INT»PM»0»POINT 1 

<J0B8>PREP:

IVV,
Lг; t

ViPM ATVETEL 
POINTER KIOLVASÁS 
ARG BEÍRÁSA
pointer növelés
POINTER VISSZA IRAS

■Г... i
or: r.T

*
: г-:--'..: ..Г.ГГ. •;J

6
[IFSEL»P(6)*EQ»P(20)*t

[ERROR*P(]B),P(2)3
C IFSEL*P (7),*F.D*H (20) ,.£ V2 NEM ÜRES 

I ERROR♦P(19)* P(2)3
[ DELTA * T. ( 0 ) * tt^END OF GPM.**>.*.] 
ЮиТТЕХТ»! (0) ] ELSE) IF3 THEN] IF).

NEM ÜRES VI 
HIBA STOP 3 *[

О
......................... . ' ' г v— .г. ’
”.. ■ . !; . - , г, • : rj

•Г.....;

* •гГ-Г- :

HIBA STOP)»l
..._ ■

.....
:■

47 <CALL>PREP:
[CALL*BEÍR*1*P(5)3 
t CALL » ÁTTOLT »13 
[FROMTE X T » T(0) *P(7) ,03 
IFIND»T(?)*P(S)»/ТЧ0)^3 
CFROMSEL*T(3)»T(2)*)3 
[IFSEL*T(3)*£O.T(4) » l .

[FROMTEXT *T <0)*T(2)* 13 
(E/TEND*GPM»(ft)* 3 -TÖRZS GENERÁLÁSA 
PELBESZAK ' JA A KORÁBBI JELSOROZAT FELD-T )»í 

RENDSZERMAKRO зннн»
[PARSE*T(?) »T (0) 3 RENDSZER FUNC 33.

•Vi. . - r.;1. .. f*.
Г'- ..

VI-BE-. AZ UTOLSO ARG 
Vi TETEJFROL V2-BE 
MAKRO NÉV KIOLVASÁS 
MAKRÓNEV KIKERESÉS 
RENSZ MAKRO HIV KIOLV

$
. - — ■ ;.K

..
.1

: NEM RENDSZERMAKRO VOLT 
MAKRO TÖRZS KIOLVASÁS

. .. ■:

■ '

■а- ъ *:> v .• :r.r. .

r:::
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М-6SY СО MAP/MASTER (.1.4) МЕТА COMPILER —~rr~ Л

:::S-;:пхз \
-t -i ——— . v: г ",:z

<AT TOLT >PRFP•
t COPY * T(?) ,P < 6) )
( 1 MOSEL » T (2) ,0,P(7) J 
[SFTSEL.P(7) ,T(?) j 
I FROMSEL'.P (b) ,P (6) ,0 j 

<BAL>PRFP :
(SET I NT . T () ) ,1 ] 
tWHILEIMT ♦ T(1 ) .NE.O.[

в rrr”.r

Vi TETEJET LEMÁSOLJA 
LÁNGOLÁS 
P ( 7) A VEREM TETEJERE MUTAT 
Vi VISSZA

J

o
ZÁROLJEL MÉLYSÉG 
LEMÁSOLJUK A SZÖVEGET 

(5TEP,XP(l7)*.YP(13)/.*P<14)*] ZÁRÓJEL KIV 
(CALL,OUTPUT.]»/Р(2)Y ]
(CASE ♦P(5)>(

J,

L. .3

л( CALL ’Ol ITPUT ’ 1 ’ YP ( 13) Y ]
(SET INT ,T ( l ) ,T(I)+1] Z-JEL MÉLYSÉG 
Г SET INT . T(1) ’ Г ( 1)-ij 
[ IF INT 9 T ( 1 ) .NE.Ű, (

( 0 U T T E X T . Y P ( 14 ) Y 3

NYITÓ Z-JEL
3 » [

• ■

. .r Z-JEL MÉLYSÉG
"

1 1 .VÉGZI 3 CASE 3 3
<FORM>PREP:

t STEP.YP ( 17) Y.O, I ,2,3,4,5,6,7,8,93 PAR SORSZÁM 
IFROMTEXT’T(1) ,P (7) ,P(5)3 
[CALL ’OUTPUT, 1 , YT ( l ) Y 3 

11 <0U Г PUT > PRf P:
(FROMTEXT.T(0),P(4).0 3 
fIESEL♦P(6),EQ,P(?Q) , t

[OUTTEXT. 1(0) 1
ÍFPCMINT’T(1) .R < Ь) .0] ROINIER

10

AKT PAR KI0LV 
OUTPUTRA

. V- :
.. . ' .7

.
C .. .. r>PM ATVETEL !

r.r:: rr

OUTPUTRA 3,[
W V ! [FROMTEXT.T(1) .P(6) 9 T < 1 ) j ARG

HOSSZ 
HOSSZ PAR
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«»«»»«»«* A SYMPLE LANGUAGE FOR TESTING SYCOMAP (1.4) PROCESSOR *********** 
<PROGRAM>: - v-í

‘ : ■ *:ií ,

«BLOCK > . :::
<BLOCK>: r: P-l/BÉG IN/ <OFCL LISTXSTAT L I ST > / ENO/ . ■; "■".
<ОEСl. L IST> : ■; n«declaratIONxDECL list>;e. •j
«DECLARATION»: :

i
:3ú

<vartablf; oecl>;
< APRAY DECL>; 
«SWITCH dfcl>; 
«PROCEDURE DECLX 
«FUNCTION DECL> 5 
«CLASS OECL >. 

«VARIABLE DECL>:
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<ТУРГ><1DFMT LlST>* -. : r -■

<TYPE>:
/INTFGFR/; 
/REAL/; 
/boolean/; 
/CHARACTERS 5
/texts ;
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/REE/(<CLASS IOENT >)«
<ARRAY DCCL>: . 4.

<TYPF>YARRAYS«ARRAY-UECL-LIST>. i-: -': .
\L«SWITCH OECL»:
•;?ZSWITCHXSW NAME>:=<SW-DECL-LIST>. I«PROCEDURE DFCL> :

/PROCEDURE/«PROC NAME»«FORM-?AR-LIST»«SPEC-LlST»<PROC body>.
«FUNCTION DECL>:

«TYPE»/PROCEDURE/«FUNC. NAME>«FqRM-РAR-LISTxSPEC-LIST>«FUNC BOOY>
«CLASS OECL>:

<PREFIX»/CLASS/«CLASS NAME» «FORM-P AR-L I ST »«SPEC-L I ST > «CLASS BODY» :v!«PREFIX» :
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cur
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«IDENT LIST>: ■.

< I DENTD> <» < IDENT LIST»?
«IDENTU>SC(OUTTEXT »P(?),T(0) ].

«IDENTD»:
<LETTER>«CONTD>.

«LETTER»:
a;b;c;d;f;f;g;h;i;j;k;l;M;n;o;p?q;r?s;t;u;v;w;x;y;z.

< С O N T D > :
• ■■■■;.«LETTERxCONTD» ? 

«DIGITxCONTD» ; =
■ ::.
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0u;2;3í4;5í6í7!8;9. r: !<ST AT LIST»: 1
<5TATEMENT>SC<STAT L_IST>;5. • : . - • : J f: : . .«STATEMENT»: Г ... :.T.T.

; - V«block»;
/CASE/«EXPR»/0F//BEG1N/«STAT LIST»/END/;
/WHILEX«COND»/DO/«STATEMENT» 5 
/ IF/<COND»/THEN/<STATEMFNT>/ELSE/«STATEMENT»(
/null/;
/NEW/«CLASS I DENT»«ACT-PAR-LIST».
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