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Samenvatting 

Dit verslag beschrijft het probleem van het "bevriezen" van een 
dynamische datastructuur in PASCAL. Een dynamische datastructuur 
bestaat uit pascal-records, die zijn verbonden d.m.v. pointers. Wan
neer zo'n datastructuur door een of ander programma is opgebouwd, 
kan bet gewenst zijn dat men deze wil bewaren, dus opslaan op scbijf zo
danig dat de datastructuur snel weer kan worden gereconstrueerd. In bet 
kader van mijn stage op het Instituut voor Perceptie Onderzoek te Eind
hoven heb ik biervoor een methode bedacht en gei'.mplementeerd. Op 
bet IPO wordt een PASCAL datastructuur gebruikt voor bet represen
teren van taalregels in een graf eem-foneem omzettings programma. Het 
was gewenst deze datastructuur op te slaan, daar het steeds opnieuw 
opbouwen ervan veel tijd kostte. In dit verslag wordt voor bet opslaan 
en weer reconstrueren van een dynamische datastructuur een algemene 
methode beschreven, die vervolgens wordt toegespitst op de toepassing. 

Tevens toegespitst op de toepassing is het tweede gedeelte van het 
verslag. Dit beschrijft een methode voor het verwijderen van overbodige 
records uit de datastructuur. 

Beide funkties zijn gei'.mplementeerd in bet grafeem-foneem 
omzettings programma. Dit leidde tot een aanzienlijke tijdsbesparing, 
zodat het opstarten van de grafeem-foneem omzetter nu veel sneller ver
loopt dan voorheen. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Op bet Instituut Voor Perceptieonderzoek wordt onderzoek gedaan naar het 
omzetten van geschreven tekst (grafemen) naar fonetische tekst {fonemen), dus tekst 
zoals die uitgesproken wordt. Dit omzetten gebeurt aan de hand van een verzame
ling taalregels die afkomstig zijn van de Universiteit van Utrecht. Deze regels zijn 
opgesteld volgens een vastgelegd formalisme. Wanneer ze dan warden opgenomen 
in datafiles, kan programmatuur van het IPO de regels interpreteren en toepassen 
op ingevoerde tekst. Voor bet begin van de stage was de situatie zo, dat iedere 
keer wanneer grafeem-foneem conversie gewenst was, eerst een programma moest 
worden opgestart om de taalregels te parsen en te vertalen naar een dynamische 
datastructuur. Uiteraard is deze datastructuur iedere keer qua structuur hetzelfde 
als de taalregels niet veranderd zijn. Met deze datastructuur kan de grafeem-foneem 
omzetting betrekkelijk snel warden uitgevoerd. Het pa.rsen van de regelset kost 
echter veel tijd. Dit was reden om een methode te zoeken om de door de parser 
geconstrueerde data.structuur te "bevriezen", ofwel gecodeerd op schijf te bewaren. 
Het parsen van de taalregels hoeft dan slechts een maal te gebeuren; immers bij 
grafeem-foneem conversie ka.n de dynamische data.structuur snel weer warden opge
bouwd vanuit de opgeslagen code. 

Dit verslag geef t een beschrijving van een me th ode voor bet opslaan op en 
teruglezen van schijf van een dynamische data.structuur. Eerst zal in bet kort war
den aangegeven hoe de taalregels warden gerepresenteerd in deze datastructuur, 
samen met een beschrijving van de elementen waaruit deze bestaat. Daarna volgt 
de beschrijving van de metbode voor bet wegschrijven / teruglezen van de datas
tructuur. In principe is dit laatste een algemeen probleem, zodat de beschrijving 
zoveel mogelijk is opgezet met bet idee dat deze los te lezen moet zijn van de toepas
sing hier : grafeem-foneem conversie. Deze algemene beschrijving wordt vervolgens 
toegespitst op de toepa.ssing. Vervolgens beb ik mij tijdens de stage nog met een 
ander probleem bezig gehouden, namelijk bet verwijderen van "loze" records uit 
de datastructuur. Hieraan zal in bet daarop volgende hoofdstuk aandacht worden 
besteed. 
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Hoofdstuk 2 

lmplementatie van de 
grafeem-foneem omzetting 

2.1 De taalregels 

De taalregels zijn geformuleerd volgens het volgende formaat: 

F -> C / L _ R 

Hierin zijn: 

F : focus , C : change , L : left context , R : right context. 

(2.1) 

Deze regel zet de 'focus' om in de 'change' op voorwaarde dat de focus wordt 
voorafgegaan door de 'left context' en wordt gevolgd door de 'right context'. 

In de focus, left en right context kunnen grafemen, fonemen, features en 
structuren opgenomen zijn. Bij de change zijn er enkele restricties, maar die zijn 
voor dit verslag niet van belang. 

Met features kunnen verzamelingen van grafemen of fonemen gedefinieerd wor
d en. Zij worden aangegeven met< > en g off voor grafemen resp. fonemen. 
Bijvoorbeeld : <g +cons> : Alie grafemen die als consonant (medeklinker) gedefini
eerd zijn. 

In het regel-formalisme kan onderscheid gemaakt worden tussen atoms en struc
turen. Atoms verwijzen naar precies elm karakter in een input / output reeks. 
Hieronder vallen grafemen, fonemen en features. Voor structuren zijn er de vol
gende mogelijkheden: 

• Alternatieve geldigheid : Er zijn meerdere mogelijkheden waarvan er maar een 
hoeft te gelden. Dit wordt met { } aangegeven. 

C -> 8 / _ {e } 
{1 } 

{y } 

{a,e} 

(2.2) 
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Het grafeem 'c' wordt een 'S' klank wanneer deze gevolgd wordt door een 'e' 
, 'i' , 'y' of door 'ae'. Voorbeelden : cesium, cijfer, ceasar. Grafemen worden 
voorgesteld door kleine letters, fonemen door hoofdletters. 

• Negatieve geldigheid : Het hiernavolgende moet niet gelden. Dit wordt met ' 
aangegeven. 

C ->KI - 'h 
(2.3) 

Bet grafeem 'c' wordt een 'K' klank, behalve wanneer de 'c' door een ch' gevolgd 
wordt. 

Een negatie kan ook op een reeks tekens uitgevoerd worden. 
dan tussen [ ] geplaatst. 

Deze reeks wordt 

a,1 -> A,J / _ '[e,k] 
(2.4) 

cai' klinkt als 'AJ' , bijvoorbeeld in hai. Dit geldt niet als de focus gevolgd 
wordt door 'ek' : zoals in mazaiek. De negatie wordt dus uitgevoerd op de 
tekenreeks 'ek '. 

• Gelijktijdige (simultane) geldigheid : Aan een aantal voorwaarden tegelijk moet 
worden voldaan. Dit wordt met + aangegeven. 

c,h ->SJ/ +voe_ o,n 
+'i (2.5) 

De graf eemcombinatie cch' wordt een 'SJ' klank wanneer deze wordt gevolgd 
door 'on', en voorafgegaan door een vocaal welke niet een 'i' is. cvoc' Is 
een macro : in de datastructuur bestaat de mogelijkheid om voor veel ge
bruikte tekenreeksen een macro te definieren. 'voe' is een feature gedefinieerd 
als <g -cons, +segm> : een grafeem dat wel een segment is (spaties zijn niet 
gedefinieerd als segmenten) maar geen consonant. De combinatie duidt dus dus 
de vocalen (klinkers) aan. 

• Optionele geldigheid : Deze mag wel of niet aanwezig z1Jn. 
aangegeven door het plaatsen tussen ( ) . 

q,u,e -> K / _ (s),<g -segm> 

Dit wordt 

(2.6) 
De 's' tussen haakjes is optioneel, dat wil zeggen mag er staan, maar mag 
ook afwezig zijn. 'que' Of 'ques' gevolgd door een niet-segment (bijvoorbeeld 
aan het einde van een woord) klinkt als 'K'. 

2.2 De datastructuur 

Uit de verzameling taalregels construeert de parser (regelcompiler) dus een dynami
sche datastructuur (parse-tree). Deze datastructuur bestaat uit een aantal verschil
lende typen pascal-records die door middel van pointers met elkaar verbonden zijn. 
Een record in pascal is een structuur die een aantal informatie-velden bevat. Een 
belangrijk type record is de unit. Een unit is een basisblokje waarmee zowel atoms 
als structuren gerepresenteerd kunnen worden. Het veld taip in de unit geeft aan 
water door de unit gerepresenteerd wordt. Dit kan zijn : een grafeem, een foneem, 

6 



een feature, of een structuur als besproken in de vorige paragraaf, dus alternatieve, 
simultane, negatieve of optionele geldigheid. In bet geval van een grafeem of foneem 
is deze opgeslagen in de unit zelf. In andere geva.llen bevat de unit een pointer naar 
een record (of een lijst van records) van een antler type dan unit, waarin datgene 
dat de unit representeert is opgeslagen. De unit is dus een record waar zowel een 
blaa.dje (atom) als een vertakking van de parse-tree in opgeslagen kan worden. Zie 
figuur 2.1. 

T 

A 
I 
p 

G 

R 
A 

F 

F 
0 

N 

F 
E 
A 
T 

L 

I 
s 
T 

0 
p 
T 
I 
0 
N 

N 
E 
X 

T 

option 

f eatlist 

Figuur 2.1: Unit : eenheidsblokje 

N.B. unitpointer = ·unit, featlistpointer = ·featlist ,etc. 

De pascal-definitie van een unit is als volgt: 

unit• record 
next 
case taip 

grafeem 
foneem 
grfeat, 
fofeat 
poss, 
simultan 
optional 
empty, 
concat, 
negative, 
endmark, 
macro 

end; 

unitpointer; 
unit_taip 
(graf gra_repr); 

fon_repr); (fon 

of 

(feat featlistpointer); 

(list unitlistpointer); 
(option optionpointer); 

(); 
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Een unit is een variant record : het veld taip bepaalt welk veld in het record 
(graf, fon, feat, list of option) informatie bevat. talp is van bet type unlt-talp, dit 
is gedefinieerd als opsomming van alle mogelijke soorten units. 

Een unit heeft dus twee funkties. Enerzijds kan in het record segmentele infor
matie worden opgeslagen, of informatie over segmenten die gevonden worden. Dit 
zijn de blaadjes (atoms) van de structuur. Grafemen en fonemen worden in de unit 
in de velden graf resp. fon opgeslagen. In bet geval van features bevat bet veld 
feat een featllstpointer, die wijst naar een lijst van records van type featllst. Deze 
representeren bet betreffende feature. 

Anderzijds kan een unit structuren representeren. Voor elk van de structuren 
beschreven in 2.1 zal nu de representatie in de datastructuur worden beschreven. 

De focus, change, left of right context van een taalregel bestaat uit een concat~ 
natie van een a.antal segmenten en/of structuren. Deze zijn gescheiden door een ','. 
Deze concatenatie wordt in de datastructuur gerepresenteerd door de unitpointer in 
het NEXT veld van een unit naar de volgende unit. 

In de gevallen alternatieve en slmultane geldigheid (respectievelijk genoemd 
type poss en slmultan) bevat bet veld list een unitlistpointer. Deze pointer wijst 
naar een lijst van records van type unltllst. Elk van deze records representeert een 
van de alternatieve of simultane sequenties. Vanuit elke uni.tlist wijst namelijk een 
unitpointer naar de betreffende sequentie. 

Wanneer een segment optioneel is kan dit worden opgevat als : 'wel a.anwezig' of 
'niet aanwezig'. Deze twee mogelijkheden kunnen worden gemaakt met een 'alter
natieve geldigheid' structuur. Met zo'n structuur kan dus een optionele geldigheid 
Worden gecreeerd. 

In een aantal gevallen wordt een optionele geldigheid niet gemaakt op boven
staande manier, maar wordt een unit met TAIP veld 'optional' gebruikt. Dit gebeurt 
wanneer de optionele structuur voorkomt in de focus van een taalregel, of binnen een 
'negatieve geldigheid' structuur. In een 'optional' unit bevat bet veld option een 
optionpointer wijzend naar een record van type option. Dit record bevat informatie 
over de optionele structuur. 

Het opslaan van een 'negatieve geldigheid' structuur gaat als volgt. De sequence 
die genegeerd moet worden wordt vooraf gegaan door een unit van type negative, 
en wordt afgesloten door een unit van type endmark. Wanneer een reeks karakters 
genegeerd wordt (in de taalregel aangegeven met '[ ]) wordt nog een unit van type 
concat tussengevoegd. 

Units van bet type macro worden door de regelcompiler aangemaakt wanneer 
er in de taalregels macro's zijn gebruikt. Voor een bescrijving van het type empty 
wordt verwezen naar hoofdstuk 6. 

Als voorbeeld is in figuur 2.2 weergegeven hoe de rechter context van de volgende 
taalregel er uit ziet in de datastructuur. 

a,i ->EE/ 'c _ {1}.(d),<g -segm> 
{n} 

{d} 

In de figuur zijn een alternatieve en een optionele structuur terug te vinden. Deze 
laatste is gemaakt door middel van een 'alternatieve geldigheid' : de mogelijkheden 
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p -unit p 
0 0 e 
s s a 

s l 
-featlist 

g I g -segm 

g n g d 

g d 

Figuur 2.2: Rechter context van bovenstaande taalregel 

'wel' of 'geen' d. Verder komt in de regel ook nog een feature voor, die wordt 
gerepresenteerd door een enkele feat list. 

In figuur 2.3 is te zien hoe de database globaal is opgebouwd. De grafeem-foneem 
omzettings procedure bestaat uit een aantal stappen, ofwel linguistische modules. 
In elke module is een set regels gedefinieerd, gerangschikt per grafeem of foneem. 
In de database wordt een module gerepresenteerd door een record van het type 
'moduledata'. Hierin zit een array van pointers waarvan de index de reeks grafemen 
of fonemen doorloopt. Deze pointers wijzen weer naar lijsten van 'rulelists' ; elke 
rulelist representeert een regel. In de rulelist zit een pointer die wijst naar een 
lijst van 'ruletexts' , hierin zijn de ASCII-tekstregels van de taalregels opgenomen. 
Dit wordt gebruikt voor debug-doeleinden. En verder vinden we in een rulelist de 
pointers naar de focus, change, left en right stucturen van deze regel. 

De parser bouwt een heterogene datastructuur op bestaande uit records van de 
volgende 7 verschillende typen: 

- unit : eenheidsblokje 
- unitlist : wordt gebruikt in alternatieve en gelijktijdige structuren 
- featlist : wordt gebruikt voor features 
- option : wordt gebruikt bij sommige optionele structuren 
- ruletext : hierin zijn de regelteksten opgeslagen 
- rulelist : representeert een taalregel 
- moduledata : representeert een linguistische module 

In bijlage F zijn de PASCAL-definities van deze records gegeven. 
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module 1 ru]eset next 

"modu]edata" 

--rulelisl 

.-----'----. "ru l e 1 i st" 

rule 1 

text 

essence 

next 

focus 
change 
left 

right 

etc 

1 

tekstregel 1 

---~ etc 

"rulete:xt" 

--ruletext 

---unit 
unit pointers 
naar 
regelslructuren 
(zoals fig 2.2) 

Figuur 2.3: Globale opbouw van de database 
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Hoofdstuk 3 

De toegepaste methode 

In de nu volgende paragraaf zal een metbode voor bet gecodeerd opslaan en bet 
reconstrueren van een dynamiscbe datastructuur in bet algemeen bescbreven war
den. In de daarop volgende paragraaf zal deze metbode toegespitst worden op de 
datastructuur die bij de grafeem-foneem conversie gebruikt wordt. (De GRAFON 
database) 

3.1 Algemeen 

De database is opgebouwd uit PASCAL-records van een aantal verscbillende typen. 
Elk type record bestaat uit een aantal velden. Sommige van deze velden zijn pointers 
naar records van betzelfde type (bijvoorbeeld bet NEXT veld) of een ander type. 

PASCAL beeft mogelijkbeden om variabelen van elk mogelijk type in een file 
naar schijf te schrijven. Het is dus mogelijk om elk record van de datastructuur weg 
te scbrijven, en later weer terug te balen, waardoor de datastructuur in feite gerecon
strueerd zou worden. Maar: de pointers in de velden van de records zijn feitelijk de 
gebeugenadressen van de records waar ze naar toe wijzen. Bij bet teruglezen van de 
scbijf zullen deze records over bet algemeen niet op dezelfde plaats in bet gebeugen 
terecht komen, zodat na het inlezen van de records de pointers in de velden van de 
records verkeerd wijzen. 

Dit betekent dat PASCAL geen mogelijkbeid biedt om een willekeurige dynami
scbe datastructuur naar een (of meerdere) file(s) te scbrijven. Hiervoor moet dus 
een metbode ontwikkeld worden, waarbij er gezorgd wordt dat een pointer die vanuit 
record 1 naar record 2 wijst na bet reconstrueren van een datastructuur ook weer 
naar record 2 wijst. 

In de datastructuur kunnen de volgende deelstructuren voorkomen: 

• Lijsten van een bepaald type record (linked lists). 

• Heterogene structuren : diverse typen records "door elkaar", onderling verbon
den door middel van pointers. 

De methode voor bet wegscbrijven van een (deel)structuur en bet weer reconstrueren 
biervan is voor deze beide gevallen verscbillend. 
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Lijsten 

Als eerste nemen we het geval dat we een linked list naar schijf willen schrijven. 
Een linked list is een lijst van records die verbonden zijn door middel van NEXT 
velden. Het NEXT veld van het laatste record is NIL. Zie figuur 3.1. In dit geval 
is het eenvoudig de records in lijstvolgorde naa.r schijf te schrijven, zoda.t ze in deze 
volgorde ook weer teruggelezen worden (sequentiele file). 

Figuur 3.1: Linked list 

Het opbouwen van een lijst kan op twee manieren : wa.nneer een nieuw lijstele
ment wordt a.a.ngemaa.kt kan dit vooraan of achteraan de lijst warden toegevoegd. 
Er zal nu eerst van uit worden gegaan gegaan dat nieuwe lijstelementen achter aan 
de lijst warden toegevoegd. Het 'wegschrijven in lijstvolgorde' betekent in dit geval 
dat de records warden weggeschreven in de volgorde van het aanmaken. 

Bij het teruglezen van een record zal bet NEXT veld de waarde bevatten die het 
in de oude situatie, voor het wegschrijven, bezat. Deze waarde zal in bet algemeen 
niet meer geldig zijn, omdat de records op een andere plaats in het geheugen terecbt 
kunnen komen. De waarde zal dus aa.ngepast moeten warden, en wel zodanig da.t 
bet weer naar betzelfde record wijst als voorbeen. Oat record is het eerstvolgend 
van schijf te lezen record. 

In figuur 3.2 is te zien dat wanneer een record is ingelezen de NEXT pointer van 
bet vorig ingelezen record op het zojuist gelezen record gericht wordt. Omdat NIL 
eenduidig a.ls NIL naar schijf wordt geschreven en ook weer als NIL herkend wordt, 
kan steeds warden getest of een ingelezen record het laatste element van de lijst is. 
Zo ja, dan is de lijst gereconstrueerd. Het volgende record dat wordt ingelezen is 
bet eerste element van de volgende lijst. 

Neem nu de records van een bepaald type, die in lijsten voorkomen. Deze records 
zijn lijst voor lijst naar een file geschreven, en binnen elke lijst in lijstvolgorde. De 
PASCAL-routine die deze records weer terugleest uit deze file en de lijsten weer 
reconstrueert ziet er als volgt uit: 
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/\ 

....._ 

2 ,/ 

3 

Figuur 3.2: reconstrueren van een linked list 

{lees eerste record PREV uit file} 
while not eof do 
begin 

{lees record CURR uit file} 
if prev·.next <> nil then prev·.next :• curr; 
prev : • curr; 

end; 

N.B. prev en curr zijn pointers naar de records PREV resp. CURR. 

Zoals reeds vermeld gescbiedt bet wegscbrijven van de lijstelementen in lijstvolgorde 
wanneer ieder element meteen na aanmaken wordt weggescbreven. Neem nu bet 
geval dat een lijst wordt opgebouwd door bet vooraan in plaats van acbteraan 
toevoegen van nieuwe elementen. Wanneer de lijstelementen nu meteen na aanmaken 
worden weggescbreven, staan ze in omgekeerde lijstvolgorde in de file. Het teruglezen 
uit de file van de lijstelementen gescbiedt dan ook in omgekeerde volgorde. Het 
reconstrueren van deze lijsten gescbiedt dan zoals hierboven bescbreven, alleen ziet 
de vijfde regel van de PASCAL-routine er dan zo uit: 

if curr·.next <> nil then curr·.next :• prev; 

Een andere mogelijkheid is om, in plaats van de lijstelementen in omgekeerde lijst
volgorde naar de file te scbrijven, deze pas naar de file te scbrijven nadat de lijst 
voltooid is. Het wegscbrijven kan dan gescbieden in lijstvolgorde, zodat boven
staande PASCAL-routine voor bet reconstrueren van de lijsten ongewijzigd kan blij
ven. 
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Heterogene structuren 

Voor het wegschrijven / teruglezen van een linked list is er dus een oplossing. Neem 
vervolgens een situatie als in figuur 3.3, _te beschouwen als een stukje van de database. 

type A type B 

linked hst records van type C 

Figuur 3.3: Stukje van de database 

Er zijn bier twee losse records van type A en B, en een linked list van type 
C. Voor het reconstrueren van deze laatste lijst wordt bovengenoemde methode 
gebruikt, voor de resterende types de volgende oplossing. 

• Alie records krijgen een extra veld SEQNR waarin het volgnummer van dit 
record staat, zodat ieder record ge1dentificeerd wordt door zijn volgnummer. 
Deze volgnummers lopen per type van 1 tot het aantal records. 

• Bij ieder pointerveld in een record wordt een bijbehorend integerveld (NR veld) 
bijgemaaakt. In zo'n integerveld kan het volgnummer worden gezet van het 
record waar de pointer naar wijst. 

Het vullen van deze toegevoegde NR en SEQNR velden gebeurt tijdens het op
bouwen van de database. Voor een NIL pointer wordt de code O (nul) gebruikt. Zie 
figuur 3.4. Vervolgens worden deze records naar sequentiele files geschreven. Omdat 
in PASCAL een file maar uit I type variabele mag bestaan is er voor elk type record 
een file. 

Bij het reconstrueren van de op schijf opgeslagen database worden de records 
weer uit de verschillende files ingelezen. Na het inlezen van de records hebben we 
de situatie van figuur 3.5. De lijst van type C wordt meteen gereconstrueerd zoals 
hierboven beschreven. De pointers in de records van type A en B wijzen nu nog 
naar verkeerde plaatsen in .het geheugen en moeten worden aangepast. De lijst van 
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seqnr nr nr seqnr nr 

7 -+----~6 0 

seqnr seqnr seqnr 

1 1 

Figuur 3.4: Toegevoegde integervelden 

type C moet bijvoorbeeld aan het record van type A komen te hangen. In het NR 
veld staat welke lijst dat is : de 12e lijst van type C. Het is ten tijde van het inlezen 
van record A echter niet bekend wat de nieuwe positie in het geheugen van die lijst 
is. De lijst zelf is al gereconstrueerd, de pointer in record A moet nu naar bet eerste 
element van de lijst gaan wijzen. Om deze reden wordt er bij het inlezen van de 
lijsten van type C een in een hulparray bijgehouden waar de eerste elementen van 
iedere lijst in het geheugen staan. Het hulparray is een array van pointers, waarvan 
bijvoorbeeld het 12e element wijst naar de 12e lijst. Het eerste element van deze lijst 
heeft dus SEQNR 12, de overige elementen hebben een dummy SEQNR 1. Voor elk 
type record waarnaar pointers kunnen wijzen is er een hulparray. In dit voorbeeld 
zijn er dus arrays voor de typen A, Ben C. 

Het eerste arrayelement wijst naar de 1 e lijst, en wel naar het eerste element 
daarvan. Dit element heeft SEQNR 1, dus dezelfde waarde als SEQNR van alle 
niet-eerste elementen van elke lijst. Naar deze elementen echter wijst geen pointer 
uit het hulparray, zodat er geen verwarring ontstaat. 

Tijdens het reconstrueren van de database gebeurt het aanpassen van de pointer 
dus met behulp van deze arrays : In het NR veld staat 12, en het is bekend dat 
de pointer moet gaan wijzen naar een record van type C. Het pointerveld kan dus 
gelijk gemaakt worden aan array_c[12]. Op deze manier kunnen met behulp van deze 
hulparrays alle pointers in de database weer op het juiste record worden gericht. 

Het zal meestal zo zijn dat de records in een file op volgorde van volgnummer 
staan. Dit is echter geen voorwaarde, omdat uit het ingelezen record bet volgnummer 
wordt gehaald, en het arrayelement waarvan de index gelijk is aan dit volgnummer 
wordt gevuld met geheugenadres van het record. Dit hoeft niet noodzakelijk in 
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volgorde van oplopende array-index te gebeuren. 
Een nadeel van het gebruik van arrays is dat een array een vast gedefinieerde 

lengte heeft, zodat er een constante gedefinieerd moet worden die het maximaal 
toegestane aantal records van een type bepaalt. Het dynamiscbe karakter van de 
datastructuur gaat bierdoor verloren. Een alternatief zou zijn om in plaats van 
hulparrays hulplijsten te gebruiken, zodat er geen maximum aan de lengte bestaat. 
Een Iijst heeft de eigenschap dat de tijd nodig voor het adresseren van element n 
evenredig is met n (omdat de lijst doorlopen moet worden), terwijl van een array 
element n snel geadresseerd kan worden. De tijd nodig voor dit adresseren is bij 
een array onafhankelijk van n. Omdat de database zo snel mogelijk gereconstrueerd 
moet worden is gekozen voor het gebruik van arrays. 

Het tijdstijp van wegscbrijven 

Tijdens het construeren van de database kan een record naar de bijbehorende file 
geschreven worden zodra de inhoud van de informatievelden van het record niet meer 
verandert. We kunnen onderscheid maken tussen records waarvan de inhoud na het 
aanmaken niet meer verandert, en records waarvan de inboud op een later tijdstip 
nog kan veranderen. De eerstgenoemde records kunnen op het moment dat ze wor
den aangemaakt meteen worden weggeschreven. De laatstgenoemde records echter, 
kunnen pas worden weggeschreven vanaf het moment dat ze voor het la.a.tat worden 
veranderd. Dit moment zelf is hiervoor zeer geschikt, omdat het programma dan 
toch met het record bezig is, zodat dit meteen kan worden weggescbreven. Wanneer 
echter niet bekend is wanneer een record voor het laatst wordt veranderd, zal het 
record op het laatst moeten worden "teruggezocht" om te worden weggeschreven. 

Met betrekking tot het tijdstip van wegschrijven van de diverse typen records 
van de datastructuur worden de records van deze datastructuur nu in een aantal 
categorieeri verdeeld. In deze categorieen is tevens het eerder gemaakte onderscheid 
tussen "losse" records en records die in lijsten voorkomen terug te vinden. 
Uitgaande van de criteria 

• "los" record / record voorkomend in lijst 

• inhoud kan nog veranderen / inhoud verandert niet meer 

worden de records in de volgende vier categorieen verdeeld: 

Categorie 1 : "Losse" records die niet in lijsten voorkomen, en waarvan de inhoud 
na aanmaken niet meer verandert. Deze kunnen meteen na het aanmaken 
weggeschreven worden. In deze records kunnen wel pointervelden voorkomen, 
bij het aanmaken van het record moet dan bekend zijn naar welk record deze 
pointer wijst. Het bijbehorende NR veld kan dan gevuld worden met bet 
SEQNR van het record waar de pointer naar wijst, waarna het record kan 
worden weggeschreven. 

Categorie 2 : "Losse" records waarvan de velden gedurende het construeren van 
de database nog kunnen veranderen. Ze kunnen pas naar de file geschreven 
worden op bet moment dat bet zeker is dat de velden niet meer veranderen. 

Categorie 3 : Records die in lijsten voorkomen, en waarvan de inhoud van and ere 
velden dan het NEXT veld na aanmaken niet meer verandert. Wanneer zo'n 
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record wordt aanmaakt, wordt bet in de buidige lijst opgenomen. Het is op dit 
moment nog niet bekend of er nog meer elementen aan deze lijst toegevoegd 
gaan worden. Wanneer een volgend lijstelement acbteraan wordt toegevoegd, 
wordt NEXT van bet vorig aangemaakte element op dit nieuwe element gericbt. 
Wordt een nieuw element vooraan toegevoegd, dan wordt NEXT van dit ele
ment op bet vorig aangemaakte gericbt. In bet eerste geval verandert de waarde 
van bet NEXT veld van bet vorig aangemaakte record. Wanneer een record 
wordt aangemaakt, kan dit derbalve nog niet worden weggescbreven. Het vorige 
record van de lijst kan ecbter, nadat bet NEXT veld is aangepast, naar de file 
worden gescbreven. Conclusie: Bij aanmaak van een record van deze categorie 
kan bet, wanneer bet tijdens opbouwen van de lijst vooraan wordt toegevoegd, 
meteen worden weggescbreven. Wordt dit record tijdens bet opbouwen van de 
lijst ecbter achteraan toegevoegd, dan kan bet vorige lijstelement naar de file 
worden gescbreven. In bet laatste geval moet, wanneer zeker is dat de lijst 
voltooid is, tenslotte bet laatste element ervan worden weggescbreven. 

Categorie 4 : Records die in lijsten voorkomen en waarvan de velden (andere dan 
NEXT) gedurende bet construeren van de database nog kunnen veranderen. 
Een lijst bestaande uit deze records kan pas in zijn gebeel naar de file gescbreven 
worden op bet moment dat bet zeker is dat de record:-velden niet meer veran
deren. 

Volgorde van het reconstrueren 

Bij bet reconstrueren van de database, waarbij de records uit de verscbillende files 
gelezen worden, is de volgorde van belang waa.rin de verscbillende typen records 
worden ingelezen. Voorbeeld: stel dat er vanuit een record van type A een pointer 
wijst naar een record van type B. Deze pointer moet met bebulp van bet bulparray 
beborende bij de records B gereconstrueerd worden. Daarom moeten eerst de type 
B records worden ingelezen, en daarna die van type A. Bij bet inlezen van een type 
A record kan dan de pointer naar bet type B record gereconstrueerd worden, omdat 
deze al ingelezen zijn en bet bijbeborende bulparray is geconstrueerd. 

Het bovenstaande levert een probleem op wanneer verscbillende typen records 
kruis-recursief gebruikt worden. Dit is bet geval wanneer er van records van type 
A pointers wijzen naar records van type B, terwijl er vanuit de type B records ook 
pointers wijzen naar type A records. 

Zoals bierboven uiteengezet moeten de records waarnaar een pointer wijst eerst 
gelezen worden, en daarna pas die van waaruit de pointer wijst. Dit lukt niet 
wanneer records kruis-recursief gebruikt worden omdat er pointers zowel van A 
naar B als van B naar A wijzen. In dit geval moet daarom een extra stap ingevoerd 
worden. Eerst worden de type A records gelezen, waarbij de pointers bierin nog 
niet aangepast kunnen worden. Vervolgens de type B records, waarbij de pointers 
naar de A-records kunnen worden gereconstrueerd. Daarna moeten de A-records 
nog eens allemaal worden doorlopen, waarbij de pointers bierin op de B-records 
worden gericbt. In verband met dit laatste moet er een metbode bedacbt worden 
om de A-records later nog te kunnen bereiken, zodat ze na bet inlezen nog een keer 
allemaal doorlopen kunnen worden. Een mogelijkbeid is om biervoor bet bij type 
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A behorende hulparray te gebruiken. Ook kan, wanneer deze records bijvoorbeeld 
een NEXT veld hebben, dit tijdelijk gebruikt warden om alle records in een lijst te 
zetten. 

Samenvatting wegschrijven / reconstrueren 

Het gecodeerd wegschrijven en het weer reconstrueren van de database gaat als volgt 
in zijn werk: 

Wegschrijven van de database: 

• Voor elk type record is er een file waar ze in geschreven warden. 

• De records waarnaar pointers kunnen wijzen warden uitgebreid met een extra 
veld SEQNR waarin het volgnummer staat. 

• Elk pointerveld in een record krijgt een bijbehorend NR veld, waarin bet volg
nummer staat van het record waar de pointer naar wijst. 

Alleen de NEXT velden van records die in lijsten voorkomen krijgen geen NR 
veld. 

• Records die in lijsten voorkomen warden in lijstvolgorde ( of in omgekeerde 
lijstvolgorde) naar schijf geschreven. 

Teruglezen / reconstrueren van de database: 

• Voor elk type record waarnaar pointers kunnen wijzen wordt een hulparray 
gecreeerd. 

• Bij het teruglezen uit de files wordt voor dit type record het hulparray gevuld, 
zodanig da.t voor een ingelezen record met volgnummer n het ne arrayelement 
naar dit record wijst. 

• Bij records die in lijsten voorkomen kunnen de NEXT pointers warden 
goedgezet omda.t ze in lijstvolgorde ( of in omgekeerde lijstvolgorde) in de file 
sta.a.n. 

• In een ingelezen record warden de pointers goed gezet met behulp van de bij
behorende NR velden en de hulparrays. Dus: 

met 

ptr :• array[ptrnr] 

ptr 
ptrnr 
array 

een pointerveld in het record 
bet bijbehorende NR veld 
bet bulparra.y behorende bij bet type record 
waar de pointer naar wijst 

• Hieruit volgt dat de verschillende typen records in een bepaalde volgorde 
moeten worden ingelezen: Wanneer in een record van type A een pointer
veld naa.r een record van type B wijst moeten eerst de type B records warden 
ingelezen, daarna die van type A. 

• In het geval da.t records type A en B kruis-recursief gebruikt warden, warden 
eerst de type A records ingelezen, en vervolgens de type B records, waarbij 
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tevens de pointers hierin op de type A records gericht kunnen worden. Vervol
gens worden de type A records nog eens doorlopen om de pointers hierin op de 
type B records te richten. 

3.2 Toepassing op de GRAFON database 

De datastructuur die in bet grafeem-foneem omzettingsprogramma GRAFON ge
bruikt wordt bestaat uit de 7 verschillende typen records genoemd in hoofdstuk 2. 
Deze kunnen worden ingedeeld in de vier categorieen genoemd in de vorige paragraaf. 
Sommige typen records worden kruis- recursief gebruikt. 

Type record Categorie Kruisrecursief gebruik 
unit 2 ja 
unitlist 4 ja 
featlist 3 nee 
option l ja 
rulelist 3 nee 
ruletext 3 nee 
moduledata 3 nee 

Featlists, rulelists, ruletexts en moduledata's kunnen uitsluitend worden ge
bruikt in lijsten. Bij het inlezen van deze records worden deze lijsten meteen gere
construeerd zoals beschreven in de vorige paragraaf. Ook unitlists worden gebruikt 
in lijsten, terwijl om redenen beschreven in hoofdstuk 6 velden hiervan op een later 
tijdstip nog kunnen veranderen. Units en options zijn "losse" records. Bij units 
kunnen bovendien op een tijdstip na het aanmaken van de unit nog velden veran
deren (gegeven van de regelcompiler). Dit kan gebeuren tijdens het parsen van de 
huidige ta.alregel bij velden van units behorende bij deze regel. 

3.2.1 Wegschrijven van de database 

Voor pointers wijzend van het ene na.ar het andere type record worden de SEQNR 
en NR velden ingevoerd. Ook voor het NEXT veld in de units wordt een NR veld 
bijgemaakt, omdat NEXT van een zojuist ingelezen unit niet noodza.kelijk hoeft te 
wijzen naar de volgend in te lezen unit. Alie records hebben een SEQNR, behalve 
moduledata's omdat er ma.ar een lijst van is, welke bij het inlezen gereconstrueerd 
wordt. De pointer naa.r de eerste moduledata is de toegang tot de gehele data.base. 

Het moment waarop een record naar de file geschreven kan worden hangt af van 
de categorie waartoe bet record behoort. 

Options zijn van categorie 1, zij worden meteen na het a.anmaken weggeschreven. 
Units zijn van categorie 2, zij kunnen in principe pas weggeschreven worden 

nada.t een taalregel volledig is geparst. Er is echter voor gekozen om helemaal aan 
het eind, als de database helemaa.l geconstrueerd is, alle units in een keer weg te 
schrijven. Dit gaat sneller dan 'het na het parsen van iedere taalregel wegschrijven 
van de bij deze regel horende units. Bij elke nieuw a.angemaakte unit wordt een 
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bijbeborende tijdelijke unitlist aangemaakt. Deze tijdelijke unitlists vormen een 
lijst, met bebulp waarvan alle units naderband bereikt kunnen worden en naar de 
file kunnen worden gescbreven. Hierna is de tijdelijke unitlist niet meer nodig. Zie 
figuur 3.6. 

De records van categorie 3 (featlists, rulelists en moduledata's) worden in 
lijstvolgorde weggeschreven, omdat de lijsten waaruit deze records bestaan worden 
opgebouwd door het achteraan toevoegen van nieuwe elementen. Hierop is een uit
zondering : bij de ruletexts worden de lijsten opgebouwd door het vooraan toevoe
gen van nieuwe elementen. De ruletexts worden daarom in principe in omgekeerde 
lijstvolgorde weggeschreven, en dus ook im omgekeerde lijstvolgorde teruggelezen. 
Echter : om redenen beschreven in paragraaf 3.2.3, worden de ruletext-records niet 
naar een file geschreven, maar wordt een andere metbode toegepast. Deze methode 
wordt in de genoemde paragraaf beschreven. 

Unitlists zijn van categorie 4. In hoofdstuk 6 wordt beschreven waarom velden 
van unitlists na het aanmaken nog kunnen veranderen. In dat boofdstuk wordt ook 
beschreven hoe de unitlists, net als bij de units, aan bet einde naar de file geschreven 
worden. 

3.2.2 Reconstrueren van de database 

De diverse typen records moeten in de juiste volgorde worden ingelezen, zoals 
bescbreven werd in de vorige paragraaf. Bijvoorbeeld : vanuit een rulelist wijst 
een pointer naar een ruletext; dus moeten eerst de ruletexts ingelezen worden, en 
daaarna pas de rululists. 

Bij de GRAFON database komt ook kruis-recursief gebruik van records voor, 
namelijk bij units, unitlists en options. Vanuit een unit kan een pointer wijzen 
naar een unitlist of een option. In unitlists en options zit een pointer naar een unit. 
De werkwijze is nu als bescbreven in de vorige paragraaf. Eerst worden alle units 
ingelezen, maar de pointers in de velden ervan worden nog niet goed gezet. Dat kan 
immers niet omdat unitlists en options nog niet aanwezig zijn, en omdat de NEXT 
pointer van een zojuist gelezen unit kan wijzen naar een unit die nog niet ingelezen 
is. Het NEXT veld wordt bij bet inlezen tijdelijk "misbruikt" om alle units in een 
lijst te zetten. Vervolgens kunnen de unitlists en options worden ingelezen, waarbij 
de pointers hierin kunnen worden goedgezet. Vervolgens worden alle units nog een 
keer doorlopen met bebulp van de NEXT velden, waarbij de pointers in de unit 
gericbt worden (ook NEXT krijgt dan zijn juiste waarde). 

De reden dat bet NEXT veld "misbruikt" wordt is dat de units zo op een snelle 
manier doorlopen kunnen worden, sneller dan wanneer het bulparray van de units 
gebruikt zou worden. Om redenen die in hoofdstuk 6 worden genoemd zit ten er in dit 
array namelijk ongei'nitialiseerde elementen, elementen die niet gevuld worden. Voor 
bet vullen van het array is dus een extra stap nodig waarin eerst alle arrayelementen 
NIL worden gemaakt, en deze stap kost tijd. 
Het reconstrueren van de database gebeurt in deze volgorde: 

• Lees de units, verbind ze tijdelijk d.m.v. bet NEXT veld. 

• Lees de featlists (in lijstvolgorde), waarbij de lijsten waarin ze voorkomen gere
construeerd worden. 
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• Lees de options, zet tevens de pointer UNIT goed. 

• Lees de unitlists (in lijstvolgorde), waarbij de lijsten waarin ze voorkomen gere
construeerd worden. Zet tevens de pointer UNIT goed. 

• Lees de rulelists (in lijstvolgorde), waarbij de lijsten waarin ze voorkomen gere
construeerd worden. Zet tevens de unitpointers in ESSENCE goed. 
Lees bij elke rulelist de bijbehorende ruletexts binnen (in omgekeerde lijst
volgorde), en reconstrueer de lijst waarin deze ruletexts voorkomen. Richt de 
pointer TEXT in de rulelist op deze lijst. (Zie ook de volgende paragraaf.) 

• Lees de moduledata's (in lijstvolgorde), waarbij de lijst waarin ze voorkomen 
gereconstrueerd wordt. Zet tevens de pointers in STRUC goed. 

• Doorloop alle units en zet de pointers LIST, FEAT of OPTION (afhankelijk 
van TAIP) en NEXT goed. 

Hierna is de datastructuur gereconstrueerd, waarna de SEQNR en NR velden in de 
records verder geen functie meer hebben. 

3.2.3 De ruletext-file 

De records zijn op schijf opgeslagen in files bestaande uit het betreffende type record. 
Bijvoorbeeld : unlt_file : file of unit. De enige uitzondering hierop is de ruletext
flie. Deze file neemt naar verhouding veel ruimte op de schijf in omdat de tekstregel 
in een ruletext-record is opgeslagen in een string van vaste lengte. Doordat de 
regel meestal veel korter is dan de gedefinieerde stringlengte wordt de rest opgevuld 
met spaties, die echter wel naar schijf worden geschreven. Om deze reden is de 
ruletext-file een textfile. Telkens worden bij het wegschrijven van een rulelist de 
bijbehorende tekstregels naar deze textfile geschreven. Ze worden gescheiden door 
een string, gedefinieerd in de constante TEXT-SEPER-STR. Bij het reconstrueren 
van de database wordt (worden) voor ieder ingelezen rulelist de bijbehorende tekst
regel(s) uit deze textfile gelezen. De ruletext-records hiervoor worden opgebouwd en 
in een lijst gezet ; de pointer TEXT in de rulelist wordt op deze lijst van ruletexts 
gericht. Ruletexts hebben voor het richten van deze pointer dus geen SEQNR en 
geen hulparray nodig. Voordelen van deze methode zijn: 

• De ruletext-file is als textfile veel kleiner dan wanneer de file bestaat uit 
ruletext-records (waardoor men minder snel in conflict zal komen met maxi
maal toegestane diskquota). 

• Ruletext-records hoeven niet te worden uitgebreid met een extra veld SEQNR, 
deze records blijven dus even groot. 

• Omdat voor ruletexts geen hulparray nodig is, is er ook geen constante aanwezig 
(zie ook de volgende paragraaf). 

3.3 De constanten 

Zoals beschreven in 3.1 zijn voor het teruglezen van de database een aantal hulpar
rays nodig. Omdat in PASCAL een array een vaste, van tevoren gedefinieerde lengte 
heeft, zijn er hiervoor een aantal constanten gedefinieerd (Zie bijlage B). Nu kan het 
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voorkomen dat de regelcompiler een dermate grote database construeeert dat een of 
meerdere van deze grenzen overschreden wordt. In da.t geval ka.n de database niet 
gereconstrueerd worden omdat het betreff ende hulpa.rray dan te klein is. 

Voor dit probleem is de volgende oplossing bedacht. In een speciale file schrijft 
de regelcompiler voor elk record hoeveel er van in de database voorkomen (zie bij
lage B). Bij bet reconstrueren van de database wordt eerst gecontroleerd of een 
van de aantallen uit deze file groter is dan de bijbehorende constante. Zo ja, dan 
wordt bet programma afgebroken. Er wordt een melding gegeven dat de constante 
moet worden verhoogd, en dat bet syateem vervolgens opnieuw moet worden gecom• 
pileerd. Ook bij het opbouwen van de database wordt gecontroleerd of een constante 
overschreden is, zo ja dan wordt een waarschuwing gegeven eerst de betreffende con• 
stante(n) te verhogen, alvorens de datastructuur te reconstrueren. 
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Figuur 3.5: Met behulp van arrays krijgen de pointers de juiste waarde 
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Figuur 3.6: Tijdelijke unitlists voor wegschrijven van de units 
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Hoofdstuk 4 

Schrijven / lezen in blokken 

Het op de hiervoor beschreven manier reconstrueren van de dynamische datastruc
tu ur leidde tot een aanmerkelijke bekorting van de CPU-tijd. De CPU-tijd van een 
proces is de tijd die de centrale rekeneenheid ( CPU - Central Processing Unit) van 
de computer nodig heeft voor het uitvoeren van dat proces. Omdat er bier sprake 
is van een multi-user systeem zal de tijd die men moet wachten voordat het pro
ces is uitgevoerd nog veel groter zijn, de computer is immers met meerdere parallel 
lopende processen bezig, die verdeeld zijn in de tijd. Deze wachttijd is dus geen 
maatstaf voor de snelheid waarmee de database gereconstrueerd wordt, deze hangt 
sterk af van het aantal op dat moment aktieve gebruikers. Men moet daarom kijken 
naar de CPU-tijd : de tijd die de computer nodig heeft voor het reconstrueren van 
de database. Wat opviel was dat het grootste deel van de benodigde CPU-tijd bij 
het reconstrueren gebruikt werd voor de leesoperaties van de schijf. Nu is het zo 
dat voor elk record dat ingelezen wordt een leesoperatie gedaan wordt, terwijl zo'n 
operatie nu juist veel tijd kost. 

Hierdoor ontstond het idee om de records niet individueel, maar in groepen 
(blokken) naar schijf te schrijven, waarbij deze blokken dan zo groot mogelijk moeten 
zijn. (Een blok in dit geval niet te verwarren met een "block" : een disk-block van 
512 bytes) Wanneer er nu bijvoorbeeld 10000 units in de database aanwezig zijn, en 
de grootte van een blok is 1000 units, dan zijn er in plaats van 10000 leesoperaties 
nog maar 10 nodig. Hierdoor kunnen we dan een aanmerkelijk kleinere CPU-tijd 
verwachten. Als 'blok' kan een array gebruikt worden: Maak een array van records 
en zet een record steeds in het volgende array-element in plaats van het naar de file 
te schrijven. Wanneer het array dan vol is kan het als een blok naar de file geschreven 
worden. Hierna kan het weer overschreven worden door de volgende serie naar schijf 
te schrijven records. 

Het inlezen gaat precies andersom: lees een blok (array) in, en haal een voor 
een de records uit de arrayelementen. Aan het einde van het array gekomen kan het 
worden overschreven met het volgende blok van de schijf. 

Maar: hoe kunnen we nu zien wanneer het laatste record bereikt is ? Tot nu toe 
was dit het geval wanneer het einde van de file bereikt was: na het laatste record 
wordt EOF true. Nu echter wordt EOF true als het laatste blok gelezen is. Dit 
laatste blok zit meestal niet helemaal vol, zodat het resterende deel nog bestaat uit 
oude records van de vorige leesoperatie. Het is dus nodig om het laatste record 
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te markeren. Dit gebeurt door bij bet wegscbrijven bet la.atste record een negatief 
SEQNR te geven. Voordeel hiervan is dat er in het record geen extra veld hoeft te 
worden bijgema.a.kt. Steeds wanneer een record uit een blok wordt gebaa.ld, wordt 
gekeken of SEQNR negatief is. Zo ja, dan is bet laatste record bereikt. In dat geval 
wordt het record eerst nog verwerkt (SEQNR wordt clan weer positief gema.akt), en 
vervolgens wordt bet inlezen beeindigd. 

Zoals gezegd willen we de blokken zo groot mogelijk ma.ken. Het beste zou zijn om 
a.lie records in een blok (array) te zetten. Nu blijkt de machine ons beperkingen op te 
leggen: een blok (diskrecord) mag maximaal 216 (= 32768, = 64 disk-blocks) bytes 
groot zijn. De werkwijze is nu a.ls volgt: Er wordt een constante MACHINE-LIMIT 
gedefinieerd gelijk a.an de maxima.le grootte van een diskrecord (in dit geval 32768). 
Voor elk type record berekent het programma nu de blokgrootte, bet aantal records 
dat in een diskrecord past en dus in een keer geschreven kunnen worden. Met 
de standa.ard pa.seal funktie size() wordt bet aantal bytes dat een record groot is 
berekend. De blokgrootte is dan gelijk a.an de verhouding machlne-1lmlt / size , 
afgerond naar beneden op een geheel getal. Uit deze blokgrootte kunnen de arrays 
die de blokken vormen worden gedefinieerd. 

In de praktijk bleek dat deze werkwijze van scbrijven / lezen in blokken effekt 
had: de cpu-tijd voor het reconstrueren van de data.base werd. verkleind met ongeveer 
een faktor 2. 
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Hoofdstuk 5 

Compare 

Bij het testen van een programma is het altijd de vraag wanneer een programma 
helemaal goed werkt. Ofwel: hoe moet worden getest 7 In dit geval hebben we een 
dynamische datastructuur die gereconstrueerd moet worden. De test zal dus bestaan 
uit het vergelijken van de oorspronkelijke met de gereconstrueerde datastructuur. 

Hiervoor is ontwikkeld het programma COMPARE. Dit programma recon
strueert eerst een database uit de diverse files die van tevoren door de regelcom
piler klaar gezet moeten zijn. Daarna wordt een tweede database rechtstreeks 
geconstrueerd door de regelcompiler. Vervolgens gaat het programma deze beide 
databases record voor record helemaal met elka.a.r vergelijken. 

Wa.nneer COMPARE dan meldt da.t beide databases identiek zijn kan men er 
van uit ga.an dat ( uitgaande van de beginpointers naar de databases, dus naar de 
eerste modules) 

• deze databases precies dezelfde structuur hebben 

• alle records van de databases identiek zijn qua inhoud. 

Zijn er wel verschillen tussen de databases dan geeft het programma precies aan 
op welke plaatsen de verschillen zitten. Is bijvoorbeeld in beide databases de focus 
van een regel verschillend dan wordt de structuur getoond van deze focus in beide 
databases. 

Wanneer COMPARE geen verschillen tussen beide databases constateert, dan 
is dit geen sluitend bewijs dat deze inderdaad identiek zijn. Theoretisch kunnen er 
ook in COMPARE fouten zitten. Om hierop te testen, is COMPARE wel een aantal 
malen gedraaid met databases waarin opzettelijk verschillen waren aangebracht. 
(Deze verschillen werden gecreeerd door in de aan de regelcompiler aangeboden 
regelset wijzigingen a.an te brengen) De verschillen in de databases werden allemaal 
gedetekteerd door COMPARE. Het is echter onmogelijk om a.lie mogelijke situaties 
te beschouwen. Gesteld kan worden dat een constatering van COMPARE dat een 
geconstrueerde database identiek is a.an een gereconstrueerde, een sterke indicatie is 
dat bet reconstrueren foutloos verloopt, echter geen bewijs. 

Het feit dat eerst een databasewordt gereconstrueerd en daarna er pas een wordt 
geconstrueerd beeft de volgende reden. Bij het construeren door de regelcompiler 
worden de records weggeschteven met pointervelden en al. Stel nu dat COMPARE 
eerst een database zou construeren, en daarna de andere zou reconstrueren uit de 
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files. Als er bij dit reconstrueren iets fout gaat en een pointerveld in een record krijgt 
geen nieuwe waarde, dan wijst deze pointer dus nog naar het record in de andere 
database. Zie figuur 5.1. COMPARE zal dan dit stuk van de andere database 
met zichzelf gaan vergelijken en dus geen fout constateren. Conclusie: wanneer een 
database gereconstrueerd wordt mag de database waaruit deze gereconstrueerd is 
niet meer aanwezig zijn in het geheugen. Om deze reden wordt eerst gerecon1trueerd 
en dan pas geconstrueerd. 

V 
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r 
g 

e 
] 

J 
k 
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A 

A 

B 

reconstrueren 

B 

Figuur 5.1: COMPARE detekteert de fout niet 

Gebruik : Wanneer de database-files in de huidige directory klaar staan kan 
COMPARE meteen aangeroepen worden. Indien dit niet zo is moeten deze files 
eerst aangemaakt worden door het aanroepen van de regelcompiler. Hiervoor 
is naast COMPARE een commandofile COMPARE.COM gemaakt. Deze roept 
eerst de regelcompiler a.an, zodat de files worden aangemaakt, en roept vervolgens 
COMPARE a.an. 
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Hoofdstuk 6 

Verwijderen van loze records 
uit de datastructuur 

Tijden8 mijn stage heh ik mij nog met een ander probleem beziggehouden dat in 
dit hoofdstuk zal worden beschreven. In de database komen units voor van bet 
type empty, deze zijn in feite overbodig. In de nu volgende paragraaf zal worden 
beschreven waarom deze units in de database voorkomen. In de daarop volgende 
paragraaf zal worden beschreven hoe ze kunnen worden verwijderd. 

6.1 Units van bet type EMPTY in de database 

Beschouw bet volgende stukje regelset: 

cons• <g +cons> 

• • .. • • # - {e},cons, ..... 
{i} 

Er wordt bier een macro con8 gedefinieerd als een grafeem feature. In de taalregel 
wordt deze macro vervolgens gebruikt. In figuur 6.1 is te zien hoe deze rechter 
context in de database gerepresenteerd wordt. 

We zien bier een unit van het type MACRO. De regelcompiler maakt zo'n unit 
in de eerste instantie aan als hij een macrodefinitie in de taalregels tegenkomt. 
Vervolgens wordt het gedeelte hierna geparst, en achter het blokje MACRO gezet. 
Dit blokje is vervolgens niet meer nodig. 

Nadat de structuur van figuur 6.1 is opgebouwd zou bet blokje MACRO dus 
verwijderd kunnen warden uit de database. We noemen dit de CURR-UNIT, het 
blokje FEAT noemen we TEMP_UNIT. De CURR-UNIT moet verwijderd warden, 
waarna alle pointers wijzend naar CURR-UNIT op TEMP _UNIT worden gericht. 
Zie figuur 6.1. Dit laatste levert problemen op omdat op dat moment niet meer direct 
bekend is hoeveel en welke pointers er naar CURR_UNIT wijzen. In dit voorbeeld 
wijzen er drie pointers naar de CURR_UNIT, omdat deze vooraf wordt gegaan door 
een POSS. Conclusie: omdat bet niet meer zo eenvoudig is te achterha)en hoeveel en 
welke pointers er naar CURR_UNIT wijzen, blijft in de aangetroffen implementatie 
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CURR-UNJT TEMP-UNIT 

poss macro feat 

e 

g +cons 

Figuur 6.1: lmplementatie van een macro-definitie 

dit record bestaan. Er is een unit van het type EMPTY ingevoerd: deze heeft 
geen funktie bij het consulteren van de database. De CURR_UNIT wordt EMPTY 
gemaakt i.p.v. verwijderd. Hoewel hiermee het probleem is opgelost is het natuur
lijk niet de meest elegante oplossing: er zitten "loze" records in de database die 
geheugenruimte innemen en die een tijdsvertraging veroorzaken bij het consulteren 
van de database. Als uitbreiding op mijn stage-opdracht heh ik daarom gezocht 
naar een methode om deze empties te verwijderen (beter gezegd: deze niet meer 
nodig te hebben). 

6.2 Methode voor het verwijderen van empties 

Omdat er naar de CURR_UNIT een onbekend aantal pointers wijzen moet deze 
in ieder geval blijven bestaan. In plaats van het verwijderen van de CURR-UNIT 
kan echter ook de inhoud van TEMP_UNIT gekopieerd worden naar CURR_UNIT, 
waarna TEMP _UNIT kan worden gedisposed. Zie figuur 6.2. Het blokje FEAT is 
verwijderd, en de relevante informatie is naar MACRO verhuisd. 

Omdat de informatie uit TEMP_UNIT nu is verhuisd naar CURR-UNIT, moeten 
eventuele pointers die naar TEMP _UNIT wijzen op CURR-UNIT worden gericht. 
Bij de CURR-UNIT kon niet meer achterhaald worden hoeveel en welke pointers er 
naartoe wezen. Er is echter maar een situatie waarin een pointer naar TEMP _UNIT 
kan wijzen (gegeven van de regelcompiler). Dit is een pointer uit een gedeelte van de 
database dat achter de TEMP-UNIT komt. Deze situatie zal nu worden beschreven. 

Stel dat de volgende macro gedefinieerd wordt: 

CONSO • (<f +cons>)O 

( <f +cons> )0 betekent : <f +cons> mag O of meerdere malen voorkomen. Er is 
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CURR-UNJT 

poss feat 

e 

TEMP-UNIT 

kan 
erwijderd 
worde 

g +cons 

Figuur 6.2: Verwijderen van bet macro-blokje 

bier sprake van een uitgebreide vorm van optionele geldigheid. Wanneer deze macro 
in een taalregel wordt gebruikt ziet de representatie in de database eruit als in figuur 
6.3. De CONS is bier als een gekruist blok voorgesteld. Hiermee wordt aangegeven 
dat deze figuur (zonder bet blokje MACRO) de algemene representatie is van de 
constructie "bet gekruiste blok mag O of meerdere malen voorkomen". 

De parser heeft bier een optionele geldigbeid vertaald naar een constructie met 
alternatieve geldigheid. We zien dat er bier een terugkoppeling in de datastructuur 
aanwezig is. 

Ook bier is het blokje MACRO niet meer nodig, zodat dit verwijderd kan worden. 
Zoals bierboven beschreven gebeurt dit door de inhoud van TEMP _UNIT te kopieren 
naar CURR_UNIT, en vervolgens TEMP _UNIT te verwijderen. Naar TEMP_UNIT 
wijzende pointers moeten dan wel naar CURR-UNIT gaan wijzen. In figuur 6.3 
hebben we een situatie waarbij er een pointer naar TEMP _UNIT wijst, namelijk 
de "terugkoppelings-pointer". Het is verder een gegeven dat zo'n terugkoppelings
situatie de enige situatie is waarbij een pointer naar TEMP_UNIT wijst. 

Omdat naar TEMP _UNIT wijzende pointers terugwijzende pointers zijn, wijzen 
ze altijd vanuit een gedeelte van de database dat na de TEMP _UNIT komt. Het 
bijstellen van alle pointers wijzend naar TEMP_UNIT kan dus gebeuren door de 
database vanaf de TEMP-UNIT tot aan het einde van dit stuk te doorzoeken, waar
bij alle pointers die naar TEMP-UNIT wijzen naar CURR-UNIT worden gezet. 
Hiervoor is de procedure SEARCH-AND-REPLACE geschreven. In bijlage D is 
beschreven hoe deze procedure werkt. 

Voor het verwijderen van het blokje CURR-UNIT uit de database moet er dus 
bet volgende gebeuren: 

• De inhoud van TEMP _UNIT moet gekopieerd worden naar CURR-UNIT. 

• TEMP _UNIT moet verwijderd worden. 
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CURR-UNIT TEMP-UNIT 

macro poss 

Figuur 6.3: Optionele structuur met terugwijzende pointer 

• Naar TEMP-UNIT wijzende pointers moeten naar CURR-UNIT gaan wij
zen. Deze pointers moeten gezocht worden in bet stuk database achter 
TEMP_UNIT. 

Bij bet doorzoeken van het stuk database op naar TEMP _UNIT wijzende pointers 
(om deze te verplaatsen naar CURR_UNIT), moet TEMP_UNIT uiteraard nog aan
wezig zijn. Het verwijderen van TEMP _UNIT kan due pas nadat de pointers zijn 
verplaatst. Het verplaatsen van deze pointers, en bet kopieren van de inboud van 
TEMP _UNIT kan in willekeurige volgorde gebeuren. 

Er is voor gekozen om eerst de pointers te verplaatsen ( door middel van de 
aanroep van SEARCH-AND-REPLACE), vervolgens de inhoud van TEMP-UNIT 
te kopieren, en tenslotte TEMP _UNIT te verwijderen. 

De situatie dat er een unit uit de database verwijderd moet worden onstaat in 
drie gevallen: bij een MACRO, bij een CONCAT, en soms bij een OPTION. De 
PARSE procedure verving deze units tot nu toe door een EMPTY. Nu gebeurt er 
bet volgende: 

• Aanroep van bovengenoemde SEARCH_AND_REPLACE, waardoor a.Ile poin
ters op TEMP _UNIT naar CURR-UNIT worden gezet. (Figuur 6.4) 

• Aanroep van DISPOSE-LIST. In bijlage D is bescbreven dat 
SEARCH-AND-REPLACE een tijdelijke lijst gebruikt. Deze lijet wordt door. 
DISPOSE-LIST weer vernietigd. 

• Aanroep van DEL_UNIT, welke de inhoud van TEMP_UNIT kopieert naar 
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CURR-UNIT TEMP-UNIT 

macro poss 

Figuur 6.4: Situatie na aanroep van SEARCH-AND-REPLACE 

CURR_UNIT en vervolgens TEMP_UNIT verwijdert. (Figuur 6.5) Hoe dit 
verwijderen in zijn werk gaat wordt beschreven in de volgende paragraaf. 

Tot slot van deze paragraaf zal nog eens op een rijtje worden gezet waarom de 
empties in de database voorkomen, en hoe ze kunnen worden geelimineerd. 

• In de oorspronkelijke datastructuur bevinden zich units van het type EMPTY, 
welke eigenlijk overbodig zijn. Verwijderen van deze records is echter niet 
mogelijk, omdat niet bekend is hoeveel en welke pointers er naartoe wijzen. 

• Het probleem kan worden opgelost door kopieren van de inhoud van bet record 
dat op het te verwijderen record volgt naa.r het te verwijderen record. Het 
record waaruit gekopieerd werd kan vervolgens verwijderd warden. 

• Er kunnen ecbter naar bet zojuist gekopieerde record pointers wijzen, deze 
pointers kunnen wel bereikt warden omdat ze zich in bet stuk datastructuur 
bevinden dat na dit record komt. 

• Er is daarom een speciale procedure nodig die pointers wijzende naar dit record 
aanpast. Dit is de procedure SEARCH-AND-REPLACE. 
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CURR-UNIT TEMP-UNIT 

poss EJ 

Figuur 6.5: Situa.tie na. a.a.nroep van DEL-UNIT 

6.3 Invloed van het verwijderen van empties op eerder 
beschreven funkties 

disposen van units 

Het verwijderen van het blokje TEMP_UNIT staat in PASCAL gelijk aan het dis
posen van dit record. Om redenen uiteengezet in hoofdstuk 3 (de velden van een 
unit kunnen na. het aanma.ken nog vera.nderen binnen bet parsen van een taalregel) 
moeten a.Ile units na het parsen nog een keer doorlopen worden om ze naar de file te 
schrijven. Dit gebeurde door alle units te verbinden door middel van een tijdelijke 
lijst van unitlists. Wanneer nu een TEMP_UNIT gedisposed wordt, wijst de unit
pointer in de bijbeborende tijdelijke unitlist "nergens" meer naar (de pointerwaarde 
beeft geen betekenis meer). Deze tijdelijke unitlist zou dus uit de lijst verwijderd 
moeten worden, of de pointer naar de unit in deze tijdelijke unitlist zou NIL gemaakt 
moeten worden. Het probleem is ecbter dat deze unitlist niet bereikt kan worden, er 
wijst immers geen pointer vanuit de unit naar toe. Geen van beide genoemde akties 
kan dus uitgevoerd worden. 

Een oplossing zou zijn om in de units een extra veld (noem bet bijvoorbeeld 
LINK) bij te maken. In plaats van de lijst van tijdelijke unitlists kunnen alle units 
dan door middel van deze LINK velden in een lijst gezet worden. Wanneer een unit 
dan gedisposed wordt, moet tevens LINK van de vorige unit in de lijst naar de unit 
gaan wijzen waar LINK van de te disposen unit naar wijst. Ook deze vorige unit 
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in de lijst is niet meer te achterhalen, zodat er in de unit ook nog een veld PREV 
moet bijkomen, wijzend naar de vorige unit in de lijst. Zie figuur 6.6. 

unit 

1 

unit 

n -----. k 

2 

unit 

Deze unit moel 
gedisposed warden 

.......... # .... ~ ........ ..... .. ~-··. . . 
I I 

.___ .... p 
r 

.-----e 
V 

unit 

unit 

l-'--4 
n 
k 

Figuur 6.6: Een unit mag alleen gedisposed warden indien aan de unit 2 extra velden 
warden toegevoegd 

Samenvattend : omdat op een willekeurige plaats in een reeks units een unit 
gedisposed moet kunnen worden, moeten in de unit twee velden bijgemaakt worden. 
Dit is nadelig omdat het record groter wordt, reden waarom is gekozen voor de 
volgende oplossing. De tijdelijke lijst van unitlists blijft gehandhaafd. TEMP-UNIT 
wordt niet verwijderd, maar tijdelijk EMPTY gemaakt. Naar deze EMPTY units 
wijst geen pointer meer uit de database, ze zijn alleen nog bereikbaar via de tijdelijke 
lijst van unitlists. Bij het op het einde doorlopen van de units (met behulp van 
deze lijst) worden alle EMPTY units gedisposed, en alle andere units naar de file 
geschreven. 

De units die verwijderd worden hadden wel een volgnummer gekregen. Doordat 
met de units ook de volgnummers verdwijnen ontstaan er dus gaten in de reeks 
volgnummers. Dit heeft tot gevolg dat bij het teruglezen van de units de hulparray-: 
elementen behorende bij units die verwijderd zijn ongei'nitialiseerd blijven : omdat er 
geen unit met dit nummer is wijst er geen pointer uit het array naartoe. In feite is dit 
array dus groter dan nodig is, en wordt een gedeelte ervan niet gebruikt. Wanneer we 
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deze gaten in de volgnummers bij units zouden willen vermijden, zouden de units na 
bet parsen nog eens opnieuw genummerd moeten worden. De NR velden van records 
met unitpointers moeten dan natuurlijk wel meeveranderd worden, wat inhoudt <lat 
alle records met unitpointers erin na het parsen pas kunen worden weggescbreven. 
Er is bier voor betrekkelijk weinig winst veel arbeid nodig, reden waarom is afgezien 
van bet opnieuw nummeren van de units. Hierdoor ontstaan de ongei'nitialiseerde 
elementen in bet UNIT-ARRAY waarvan in paragraaf 3.2.2 sprake was. 

Verwijzen vanuit een unitlist 

In figuur 6.3 wijst er een pointer van een unit (het gekruiste blok) terug naar 
TEMP _UNIT. Bet is ecbter ook mogelijk dat er rechtstreeks vanuit een unltllst 
een pointer terugwijst. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de macro CONSl geparst 
wordt. Deze is gedefinieerd als : 

CONS1 • (<f +cons>)t 

( <f +cons>) 1 betekent : <f +cons> mag 1 of meerder malen voorkomen. De re
presentatie in de database is te zien in figuur 6. 7. 

macro poss 

cons 

Figuur 6.7: Terugwijzende pointer vanuit een unitlist 

Omdat de CONS nu minstens 1 maal moet voorkomen zit dit blokje nu voor de 
POSS in de datastructuur. Met de POSS structuur worden de overige malen dat de 
CONS voor kan komen ge1mplementeerd. 

De terugwijzende pointer zit bier dus in een unitlist. De procedure 
SEARCH_AND_REPLACE zal in <lit geval deze pointer netjes veranderen. Gevolg: 
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de inhoud van velden van unitlists kan na bet aanmaken nog veranderen, zodat zij 
niet meteen naar de file mogen worden gescbreven. Deze situatie badden we al bij de 
units. Het probleem werd bier opgelost door de units d.m. v. een lijst van tijdelijke 
unitlists bereikbaar te bouden. Met bebulp van deze lijst kunnen de units aan bet 
einde allemaal naar de file gescbreven worden. Ditzelfde moet nu ook bij de unitlists 
gebeuren. Hiervoor is een nieuw type record gefotroduceerd: de ull (unitlistlist). 
De pascal-definitie hiervan ziet er als volgt uit: 

ull • record 
unitlist unitlistpointer; 

: ullpointer; next 
end; 

In analogie met de unitlist, welke bestaat uit een veld met een unitpointer en een 
NEXT veld naar de volgende unitlist, bestaat deze ull uit een veld met een unitlist
pointer en een NEXT veld naar de volgende ull. Alie unitlists worden nu d.m. v. een 
lijst van tijdelijke ull's bereikbaar gebouden, en kunnen zo dus na bet parsen naar 
de file worden gescbreven. Zie figuur 6.8. 

unit 
......__ ....__ ....__ 
/ / / etc 

/[\ 

--unitli st 
\ I 

'-- '-- ......__ 
_,,, /' _,,, 

\V ..... unit 
'-- '--_,,, /' 

I ~ 

1 
....... ....__ '-- elc /' _,,, / 

-u]l 

Figuur 6.8: Verbinden van de unitlists d.m. v. een tijdelijke lijst van ull 's 

Ook in options zit een pointer naar een unit. Wanneer deze pointer terug zou 
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kunnen verwijzen naar TEMP.UNIT zouden ook options pas na het parsen mogen 
worden weggeschreven. Er is echter van uit gegaan dat options nooit terug kun
nen verwijzen, zodat SEARCH.AND.REPLACE deze pointers niet zal aanpassen. 
Mocht nu echter toch nog blijken dat options terug kunnen wijzen, dan moet het pro
gramma aangepast worden. Wat er dan allemaal precies moet gebeuren is beschreven 
in bijlage E. 

6.4 Testen op goede werking 

Nadat de regelcompiler op de hierboven beschreven wijze is aangepast, moet deze 
een database construeren die gelijk is aan een door de oude regelcompiler gecon
strueerde database, alleen ontbreken de blokjes EMPTY nu. Om te testen of dit 
het geval is, is tijdelijk een aangepaste versie van COMPARE gemaakt, genaamd 
COMPARE.COB. Dit programma construeert een database met de oude regelcom
piler, en een met de nieuwe (waarin dus geen units van het type EMPTY meer 
voor mogen komen). Vervolgens worden beide databases met elkaar vergeleken op 
dezelfde manier als waarop COMPARE dat doet, alleen worden empties in de eerste 
database genegeerd ( overgeslagen). Bij deze manier van testen moeten de beide 
databases dus identiek bevonden worden. Inderdaad constateerde COMPARE.COB 
geen verschillen tussen beide databases, zodat de conclusie kan worden getrokken 
dat in de tot nu toe geteste situaties het verwijderen van de blokjes CURR.UNIT 
succesvol verloopt. Evenals bij COMPARE echter, is hier sprake van een sterke 
indicatie, niet van een sluitend bewijs. 

Zoals gezegd is COMPARE.COB tijdelijk gebruikt. Het programma is op dit 
moment niet meer voorhanden. 
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Hoofdstuk 7 

Conclusies 

Gedurende de stage is een metbode ontwikkeld om de G RAFON database gecodeerd 
in een aantal files op de scbijf op te slaan, en om de database weer te kunnen 
reconstrueren uit deze files. De stage-opdracht is dus gerealiseerd. Voor bet testen 
van de goede werking is het programma COMPARE ontwikkeld. Als aanvulling op 
de stage-opdracht is nog gewerkt a.an het verwijderen van de empties uit de database. 

• Het reconstrueren van de database verloopt veel sneller dan het opbouwen ervan 
door de regelcompiler, terwijl de snelheid nog verder verhoogd wordt door bet 
achrijven / lezen in blokken. Enkele cijfers: 
Het opbouwen van de datastructuur duurde bij een bepaalde regelset oor
apronkelijk 58 cpu-sekonden. 

Het opbouwen van de datastructuur met de regelcompiler die is aangepa.st voor 
het wegscbrijven van de database naar de diverse files duurt 78 cpu-aekonden. 

Het reconstrueren van de database uit deze files zonder lezen / schrijven in 
blokken kost 15 cpu-sekonden. 

Het reconstrueren met lezen / schrijven in blokken kost 8.5 cpu-sekonden. 

De oorspronkelijk benodigde tijd van 58 cpu-sekonden is dus teruggebracht 
naar 8.5 cpu-sekonden, dit betekent een winst van ongeveer een faktor 5. 

• De metbode voor het gecodeerd opslaan en het weer reconstrueren van een 
dynamische datastructuur als beschreven in paragraaf 3.1 is algemeen toepas
baar. Deze algemene methode ecbter zal steeds moeten worden toegespitst op 
de specifieke toepassing, waarbij in de source code zal moeten worden inge
grepen. 

• De ingevoerde constanten (zie boofdstuk 4) maken dat bet in principe kan 
voorkomen dat bij gebruik van een grotere regelset bet systeem opnieuw gecom
pileerd moet worden. Wanneer dit bet geval is geeft bet programma duidelijk 
aan wat er moet gebeuren, zodat men niet voor onaangename verrassingen 
komt te ataan. Het is verstandig voor de constanten een ruime marge te ne
men I bijvoorbeeld elke constante 5 keer zo groot als bet aantal records van dit 
type dat bij de huidige regelset in de database aanwezig is. 

• Het feit dat de database 'geen units van bet type EMPTY meer bevat beeft 
tot resultaat dat het ·consulteren van de database na aanpassing iets sneller 
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verloopt, terwijl de unit-file uiteraard kleiner is. Door de aan de regelcom
piler toegevoegde procedures (zie hoofdstuk 6) verloopt het opbouwen van de 
datastructuur iets langzamer. Dit is geen bezwaar omdat het in principe maar 
een keer hoeft te gebeuren. Uit een test met COMPARE.COB is gebleken dat 
in de tot nu toe geteste situaties het verwijderen van de blokjes CURR.UNIT 
succesvol verloopt. 

• Bet programma COMPARE is een gereedschap waarmee op ieder moment kan 
worden gekeken of een gereconstrueerde database precies gelijk is aan de oor
spronkelijke. In de tot nu toe geteste situaties is dat het geval. Bet blijft 
uiteraard mogelijk dat COMPARE in de toekomst fouten detekteert in situ
aties waarmee nog geen rekening is gehouden. 

• Merkwaardig genoeg is het run-time gedrag bij het consulteren van de gere
construeerd database ( dus tijdens de grafeem-foneem omzetting) ongeveer een 
faktor 2 gunstiger dan bij bet consulteren van de rechtstreeks door de regel
compiler geconstrueerde database. Dit zal waarschijnlijk zijn oorzaak vinden 
in een effi.cientere stapeling van records. 

Tenslotte wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn stagebegeleider, ir. B.C. 
van Leeuwen, te bedanken voor het mij bieden van de gelegenheid tot het doen van 
deze stage, en voor de moeite en tijd die hij er in gestoken heeft. 
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Bijlage A 

Overzicht aangepaste / 
toegevoegde source-files 

Alie door mij gemaakte of aangepaste source-files bevinden zich in de directory 

NL200 :: akofondisk:[honig] 

Environments: 

File : GRAFON..ENV.PAS , module GRAFON..ENV : 

Algemene environment voor het GRAFON systeem. 

Aa.ngepast: 

• De in deze environment gedefinieerde records waaruit de database bestaat zijn 
aangepast (nieuwe velden erbij). Deze nieuwe velden zijn in de source-text 
aa.ngegeven. 

Toegevoegd: 

• De constante TEXT _SEPER_STR voor gebruik in de RULETEXT _FILE. (Zie 
para.graaf 3.2) 

• De definitie van het record u.11. (Zie pa.ragra.af 6.3) 

• De consta.nten voor de hulpa.rra.ys (zie hoofdstuk 4 en bijla.ge B). 

• De definitie van de blokken voor lezen / schrijven naar schijf + bijbehorende 
constante MACHINE.LIMIT. (Zie hoofdstuk 4) 

• De definitie van de arrays die naar de NUMBER.FILE geschreven worden. 
(Zie para.gra.af 3.3) 
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Modules: 

File: COB.PAS, module: CONSTRUCT-1)ATABASE: 

Regelcompiler, was al aanwezig. Bevat de procedure CONSTRUCT-DATABASE. 

[global] procedure construct_database (save_database : boolean; 
var mod_data : moduledatapointer); 

Bouwt de database op uit de gespecificeerde taalregel-files. Indien 
SAYE-DATABASE = true worden de records van de database naar de diverse files 
geschreven. MOD-DATA is een pointer naar de database. 

Aangepast: 

• De NEW-procedures die nieuwe database-records aanmaken schrijven bet 
record naar de diskblok-arrays. 

NEW _UNIT en NEW _UNITLIST maken een tijdelijke unitlist resp ull aan. 

• SETU_NEXT, SETU_FEAT, SETU-LIST en SETU_OPTION vullen het NR 
veld behorende bij de pointer. 

Toegevoegd: 

• De declaratie van de diverse files waarin de database-records geschreven worden. 

• De globale variabelen 

FIRST-LIST, 

GLFIRST_UNIT, GLCURR_UNIT, 

GLFIRST_UNITLIST, GLCURR_UNITLIST, 

NR, INDEX, FILE-ARR-INDEX 

• Declaratie van de arrays die naar schijf geschreven worden. 

• Procedures die de arrays naar schijf schrijven als ze "vol" zijn. 

• De prodedures NEW_TEMP_LIST en NEW_ULL. 

• De procedure SET_UL_UNIT. 

• In de procedures CONSTRUCT_,.,_LIST wordt het laatste element van een 
lijst naar het diskblok geschreven. Deze statements beginnen steeds met "if 
save_database then". 

• In de procedure PARSE zijn toegevoegd de procedures DELUNIT, 
PUSH-ON-LIST, DISPOSE-LIST, SEARCH-AND-REPLACE en de funktie 
PART _OF _FORMERLIST. 

Binnen PARSE worden deze procedures op 3 plaatsen aangeroepen, namelijk 
in geval van een MACRO, CONCAT of OPTIONAL unit. 

• De procedures INIT_DATABASE_SAVE_VAR, OPEN_DATABASE_FILES, 
CLOSE_DATABASE_FILES, COMPLETE_SAVE, WRITE-UNITS, 
WRITE_UNITLISTS, WRITE_NUMBER_OF _RECORDS en 
WRITE_STRUCT _USAGE. 

• In de body van CONSTRUCT_DATABASE worden bovenstaande procedures 
aangeroepen. Deze aanroepen beginnen steeds met "if save_database then". 
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File : RDB.P AS , module : READ-1)ATABASE : 

Deze file is geheel nieuw. Bevat de procedure READ-DATABASE. 

[global] procedure read_database ( 
var mod_data: moduledatapointer); 

Reconstrueert de database uit de door de regelcompiler gemaakte files. 
MOD-DATA is een pointer naar de database. Deze procedure kan nu in plaats 
van CONSTRUCT-DATABASE worden aangeroepen door bet grafeem-foneem 
omzettings programma. 

Programma 's: 

File COMP ARE.PAS , programma : COMP ARE : 

Programma reconstrueert een database, bouwt een tweede op uit de taalregels, en 
vergelijkt deze beide databases met elkaar. lndien verschillen geconstateerd worden 
wordt duidelijk aangegeven wat verschillend is. 
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Bijlage B 

De constanten en de 
number-file 

In GRAFON-ENV zijn de volgende constanten gedefinieerd: 

- MAX_UNIT-ARR_SIZE : maximaal aantal units 
- MAX-UNITLIST-ARR-SIZE : maximaal aantal unitlists 
- MAX-OPTION-ARR-SIZE : maximaal aantal options 
- MAX_F EATLIST-ARR_SJZE : maxima.al aantal featlists 
- MAX-RULELIST _ARR-SIZE : maxima.al aantal rulelists 

Wanneer de regelcompiler een database naar files schrijft wordt ook een file genaamd 
NUMBER-FILE aangemaakt. Filenaam : NUMBER.DST. Hierin staat numerieke 
informatie over bet aantal records van elk type. Bij records die in lijsten voorkomen 
krijgen steeds alleen de eerste records van de lijst een SEQNR, de andere hebben 
SEQNR = 1 (dummy). De grootte van het hulparray voor deze records is gelijk aan 
het aantal records met niet-dummy SEQNR. Ook over deze aantallen is in de file 
informatie opgenomen. 

In de NUMBER..FILE zijn twee arrays opgenomen. In het eerste array (ARRAY.I) 
zijn voor elk type record de aantallen opgeslagen, in het tweede (ARRAY-2) voor elk 
type het aantal met niet-dummy seqnr. Deze arrays zijn van het type INDEX-ARR, 
dat als volgt gedefinieerd is: 

record_taip • ( unit_t, 
unitlist_t, 
option_t, 
featlist_t, 
rulelist_t, 
ruletext_t, 
moduledata_t ); 

index_arr • array[record_taip] of integer; 

<• 1 •) 
(• 2 •) 

(• 1 •) 
(• 2 •) 

<• 2 •) 
C• 2 •) 

<• 2 •) 

De typen aangeduid met ( 1) hebben dezelfde waarden voor ARRAY _l en ARRAY _2, 
bij de typen aangeduid met (2) kunnen deze waarden verschillend zijn. 
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Voorbeeld: 

Er zijn ARRAY_} [rulelist_tJ rulelists, en ARRAY _2[rulelist-t] rulelists met niet
dummy SEQNR. 
ARRAY _l[unit-t] is gelijk aan ARRAY-2[unit-t) , want alle units hebben een niet
dummy SEQNR. 

Uit deze arrays kan de benodigde grootte van de hulparrays worden bepaald: 

• Voor units en options is de benodigde arraygrootte gelijk aan het aantal units 
resp. options, opgeslagen in het eerste array. 

• Voor unitlists, featlists en rulelists is de benodigde arraygrootte te vinden in 
bet tweede array. Deze grootte is kleiner dan bet aantal records omdat ze niet 
allemaal een seqnr hebben. 

• Voor modules is geen array nodig en dus ook geen constante. 

• Ook voor ruletexts is geen array nodig omdat ze in een textfile staan. 

In feite had kunnen worden volstaan met een array. Het feit echter dat ARRAY _l 
voor elk type record aangeeft hoeveel er van in de database voorkomen, kan misschien 
nog van pas komen. (statistische doeleinden ?) 

Wanneer voor een of meerdere typen records de benodigde arraygrootte de bij
behorende constante overschrijdt zal een melding gegeven worden en moet het pro
gramma worden afgebroken. 
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Bijlage C 

De outputfiles waarin de 
database-records zijn 
opgeslagen 

De regelcompiler creeert de volgende files in de huidige directory: 

units.dst : bevat de units 
unitlists.dst : bevat de unitlists 
options.dst 
feats.dst 

: bevat de options 
: bevat de featlists 

rules.dst : bevat de rulelists 
ruletexts.dst : bevat de ruletexts (het is een textfile) 
modules.dst : bevat de moduledata's 
number.dst : numerieke informatie over aantallen records 

Uit deze files reconstrueert de procedure read_database een datastructuur. 
Verder wordt ook nog gecreeerd de file strucLusage.stat, waarin informatie is 

opgenomen over bet aantal malen dat elke soort unit voorkomt in de database. De 
som van deze aantallen is dus bet totaal aantal units. Deze file wordt door geen enkel 
programma gebruikt, maar is bedoeld om statistische informatie te verschaffen. 
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Bijlage D 

De procedure 
SEARCH_AND_REPLACE 

In paragraaf 6.2 wordt beschreven hoe de blokjes CURR-UNIT uit de database 
verwijderd worden. Hiervoor is het op een bepaald moment nodig om een atukje 
datastructuur te doorzoeken en alle pointers die naar een bepaalde unit wijzen naar 
een andere unit te laten wijzen. Hiervoor is de procedure SEARCH-AND_REPLACE 
geschreven, die in deze bijlage beschreven wordt. 

Procedure-heading: 

PROCEDURE SEARCH_AND_REPLACE (unit,search,replace unitpointer); 

Variabelen: 

UNIT 
SEARCH 
REPLACE 

Pointer naar de unit van waaraf gezocht moet worden. 
Pointer naar de unit waarmee vergeleken moet worden. 
Pointer naar de te substitueren unit. 

De procedure doorloopt het stuk database vanaf UNIT, en vervangt alle unit
pointers in de records van dit stuk database die gelijk zijn aan SEARCH door de 
waarde van REPLACE. Hierbij moet rekening worden gehouden met een speciale si
tuatie die kan optreden. In dit gedeelte van de database kunnen namelijk nog meer 
POSS blokjes met terugkoppeling voorkomen. Omdat de procedure het gedeelte 
blokje voor blokje doorloopt, resu)teert zo'n terugkoppeling in een ~indeloze loop. 
Om deze reden worden alle POSS blokjes onthouden op een tijdelijke lijst. Steeds 
als de procedure weer een POSS tegenkomt kijkt hij met behulp van die lijst of hij 
hier al eerder is geweest. Zo ja, dan hoeft hij hier niet verder. 

In deze bijlage is de source-text van de procedure SEARCH-AND-REPLACE 
opgenomen. De procedure start in de eerste unit van het te doorlopen stuk 
database. Dit stuk moet doorzocht worden op unitpointers die gelijk zijn aan 
SEARCH. In de gevallen poss en simultan krijgt de datastructuur een vertakking 
welke ook doorzocht moet worden. In alle andere gevallen moet vanaf het NEXT 
veld van deze unit verder gezocht worden. Dit verderzoeken gebeurt recursief : 
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SEARCH-AND-REPLACE wordt opnieuw aangroepen. Bij poss en slmultan 
wordt niet bij NEXT verder gezocht omdat minstens een pointer van de deelstruc
t uren ook op bet punt uitkomt waar NEXT naar wijst (gegeven van de regelcom
piler). In de source-text van de procedure is te zien dat deze gesplitst is in gedeelten 
overeenkomend met de bovengenoemde gevallen: 

• In het geval poss wordt deze unit op een tijdelijke lijst gezet d.m. v. 
PUSH_ON_LJST. Met PART-OF _FORMERLIST wordt gekeken of deze unit 
al op deze lijst voorkomt, zo nee dan wordt de hele lijst van unitlists doorlopen 
en wordt in elke deelstructuur gekeken of er ergens een unitpointer gelijk is aan 
SEARCH. 

• In bet geval simultan wordt a.Ileen de structuur aan de eerste unitlist afgezocht. 
simultan heeft namelijk de eigenschap dat de deelstructuren weer bij elkaar 
komen zonder dat er in een van deze deelstructuren een terugwijzende pointer 
voorkomt. 

• In alle andere gevallen wordt vanaf NEXT verdergezocht. 

Het zoeken verloopt dus recursief: de procedure roept zichzelf steeds weer aan. Het 
doorzoeken van een deelstructuur stopt wanneer de procedure aan bet einde ervan 
een NIL tegenkomt. 

Er is hierbij vanuit gegaan dat de structuur die aan records van type OPTION 
hangt niet terug kan verwijzen in de database. Mocht blijken dat dit wel mogelijk 
is, dan moet de procedure uitgebreid worden zoals beschreven in bijlage E. 
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Source-text van de procedure: 

PROCEDURE SEARCH_AND_REPLACE (unit.search.replace unitpointer); 

Variabelen: 

UNIT Pointer naar de unit van waaraf gezocht moet worden. 
SEARCH Pointer naar de unit waarmee vergeleken moet worden. 
REPLACE Pointer naar de te substitueren unit. 

Globale variabelen: 

FIRST_LIST: Pointer naar het begin van de tijdelijke lijst die 
binnen de procedure gebruikt wordt. 

Effekt: 

Het gedeelte van de database vanaf UNIT wordt recursief doorzocht. 
Wanneer ergens een unitpointer gelijk is aan SEARCH wordt deze 
vervangen door REPLACE. Wanneer een eindeloze loop wordt 
gedetekteerd, wordt daarachter verdergegaan. 
Bij de eerste aanroep van de procedure moet FIRST_LIST gelijk aa.n NIL 
zijn. 

var 
listp unitlistpointer; 

begin 
if unit<> nil then 
begin 

case unit·.taip of 
poss : begin 

(• Bij een POSS kan een terugkoppeling ontstaan 
-> kijk of we hier al eerder waren: 

if not part_of_formerlist (unit,first_list) then 
begin 

(• bewaar deze unit op de lijst, i.v.m. mogelijke loop: •) 

push_on_list (unit, first_list); 
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(• ga nu alle poss mogelijkheden afzoeken: •) 

listp :• unit-.list; 
while listp <> nil do 
begin 

(• unitlist zelf kan terugwijzen: •) 

if listp·.unit • search then 
set_ul_unit (listp,replace) 

(• anders zoek verder vanaf deze unitlist: •) 

else search_and_replace 
(listp·.unit,search,replace); 

listp :• listp·.next; 
end; 

end; 
end; 

(• bij SIMULTAN wordt alleen de eerste afgezocht: •) 

simultan: if unit-.list <> nil then 
search_and_replace 

(unit·.11st·.unit,search,replace); 

(• ga verder bij NEXT, behalve bij POSS en SIMULTAN: •) 

otherwise if unit·.next • search then setu_next (unit.replace) 
else search_and_replace (unit·.next,search,replace); 

end; 
end; 

end; (• of search_and_replace •) 
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Bijlage E 

Wat te doen indien options 
terug kunnen wijzen 

Wa.nneer zou blijken dat de structuur die aan de records van type option hangt 
terug kan wijzen in de datastructuur, moeten de volgende aanpassingen aan 
CONSTRUCT-DATABASE gedaan worden: 

• Definieer een nieuw record met een optionpointer erin, in analogie met de ull 
bij de unitlists. Dit nieuwe record wordt dan gebruikt om de options in een 
lijst te zetten, zodat ze na het parsen kunnen worden weggeschreven. lmmers 
: ook de unitpointer in de records van type OPTION kan nu terug verwijzen. 
Deze records kunnen dan na aa.nmaak nog veranderen. 

• In procedure NEW _OPTIONAL: Ma.ak zo'n nieuw record aan in plaats van de 
bier a.angemaakte option naar de file te schrijven. Richt de optionpointer in dit 
record naar deze option. 

• Voeg na SET-UL-UNIT de volgende procedure toe: 

PROCEDURE SET_OPT_UNIT (curr: optionpointer; 
val: unitpointer); 

begin 
curr·.unit :• val; 
if val• nil then curr·.unitnr:•O 

else curr·.unitnr:•va1·.aeqnr: 
end; (• of aet_opt_unit •) 

• In de procedure SEARCH-AND-REPLACE moet in het case-statement het 
volgende gedeelte toegevoegd worden: 

optional: begin 
if unit·.option <> nil then 

if unit·.option·.unit = search 
then set_opt_unit (unit·.option,replace) 
else search_and_replace (unit·.option·.unit, 

search.replace); 
if unit·.next = search 
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end; 

then setu_next (unit,replace) 
else search_and_replace (unit·.next, 

search.replace); 
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Bijlage F 

P ASCAL-definities van de 
datastructuur-records 

In deze bijlage zijn opgenomen de PASCAL-definities van de records waa.rmee de 
GRAFON-data.base is opgebouwd. De velden gemerkt met een pijltje zijn bijge
ma.a.kt ten behoeve van bet opslaa.n op schijf van de da.ta.structuur. 

ruletextpointer • -ruletext; 
unitpointer • -unit; 
optionpointer • -option; 
unitlistpointer • -unitlist; 
featlistpointer = ·teatlist; 
rulelistpointer • ·rulelist; 
moduledatapointer • -moduledata; 

ruletext • record 
line str; 
next : ruletextpointer; 

end; 

unit• record 
--> seqnr 

next 
--> nextnr 

case taip 
grafeem 
foneem 
grfeat, 
fofeat, 
id_grfeat, 
id_fofeat 

{graf 
(fon 

(iddif 

integer; 
unitpointer; 
integer; 
unit_taip 
gra_repr); 
fon_repr); 

char; 
feat featlistpointer; 
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--> 

--> 

--> 

end; 

poss, 
simultan 

optional 

empty, 
concat, 
negative, 
end.mark, 
macro 

option• record 

featnr 

(list 
listnr 

(option 
optionnr 

0; 

--> seqnr integer; 

--> 

min integer; 
max integer; 
unit unitpointer; 
unitnr 

end; 
integer; 

featlist • record 
--> seqnr integer; 

value 
ident 
next 

end; 

featurevalue; 
1 .. max_feat; 
featlistpointer; 

unitlist • record 
--> seqnr integer; 

--> 
unit 
unitnr 

unitpointer; 
integer; 

next unitlistpointer; 
end; 

rule_essence 
focus 
change 
left 
right 

end; 

.. record 
unitpointer; 
unitpointer; 
unitpointer; 
unitpointer; 

--> rule_essencenr = record 
focus integer; 
change integer; 
left integer; 

integer); 

unitlistpointer; 
integer); 

optionpointer; 
: integer); 
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right 
end; 

integer; 

rule list • record 
--> seqnr 

--> 

data 
text 
essence 
essencenr 
statistics 
next 

end; 

integer; 
rule_data; 
ruletextpointer; 
rule_essence; 
rule_essencenr; 
rule_statistics; 
rulelistpointer; 

rulearr • array [char] of rulelistpointer; 
--> rulearrnr • array [char] of integer; 

--> 

--> 

structure• record 
insertion ruleliatpointer; 
ruleset 
common 

end; 

rulearr; 
rulelistpointer; 

atructurenr • record 
insertion integer; 
ruleaet rulearrnr; 
common integer; 

end; 

moduledata • record 
struc structure; 
strucnr atructurenr; 
trans transition_taip; 
forw boolean; 
fname atr; 
next moduledatapointer; 

end; 

(• points to module•) 
(• seqnrs of module 
(• f.i. gra -> fon •) 
(• forwards or backwards 
(• name of module•) 
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