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Elda Documentatie Technische Handleiding 

1. Inleiding. 

Dit is de specificatie en het ontwerp van de interpreter van de Data Manipulatie 
taal ELDA behorend bij het Database Management Systeem ELDORADO. Een Data 
Manipulatie Taal is een taal waarmee de manipulatieve operaties worden gedefi
nieerd als expressies, waarmee transacties kunnen worden gespecificeerd. Het is dus 
niet vreemd dat in ELDA veel aandacht is besteed aan expressies. In de volgende 
paragraaf staat beschreven hoe deze expressies kunnen worden gevormd. In ELDA 
zijn de volgen faciliteiten beschikbaar: 

Opzoeken van gegevens 
Veranderen van gegevens 
Toevoegen van gegevens 
Verwijderen van gegevens 
Berekeningen met 'gegevens 
Tijdelijke opslag van gegevens 
Structurering van gegevens 
Grafische representatie van database definities 
Batch gewijze invoer van commando's 
Interactieve editor 

Wat niet mogelijk is met deze taal is het definieren van nieuwe databases. Hiervoor 
is een zogenaamde DDL nodig, d.w.z een Data Definition Language. Zie [LEM87] 
voor meer informatie over data definitie in ELDORADO. 

Zoals uit de opgesomde mogelijke operaties blijkt zijn gegevens zeer belangrijk 
voor deze taal. Gegevens worden opgeslagen in een database (gegevensbank). Voor 
het beheer van de database zorgt het Database Management Systeem, in dit geval 
ELDORADO genoemd. ELDORADO werkt met zogeheten functionele databases. Dat 
zijn databases waarbij gegevens in verzamelingen, categorieen genoemd, worden 
opgeslagen en de relaties tussen de gegevens met functies tussen de verzamelingen 
worden beschreven. Meer informatie over functionele databases in [LEM87] en 
[AER88].Het programma waarvoor dit, document is geschreven vertaalt nu de 
commando's uit ELDA in operaties van ELDORADO en voert deze operaties uit. 
Dit maakt ELDA een applicatie programma dat werkt op ELDORADO. In het figuur 
is dit getekend. Hierin zijn ook andere applicaties op ELDORADO getekend zoals 
EIGraph (zie [THI89]). 

( ( 

ELDA EIGraph EIShow - - - -

ELDORADO 

Figuur 1. Plaats van ELDA in her EWORADO sysreem. 
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2. Expressies. 

Bij het ontwerp van de syntax voor expressies in ELDA is uitgegaan van de Ie 
orde datataal die beschreven staat in [AER88j. Er hebben echter enkele uitbreidin
gen en wijzigingen plaatsgevonden. De wijzigingen staan, samen met een beschrij
ving van de datataal, in de volgende paragraaf vermeld. De uitbreidingen staan 
beschreven in de tweede paragraaf. Ten behoeve van type controle in de taal is 
een typering ontworpen voor de mogelijke expressies in ELDA. Deze staat be
schreven in de laatste paragraaf van dit hoofdstuk. 

2.1. De Datataal. 

Ten behoeve van de beschrijving van de datataal wordt het volgende gedefinieerd: 
- C is een eindige verzameling. 
- P is een eindige verzameling. 
- V is een verzamelingswaardige functie met domein C. 
- ID is de vereniging van alle VCc), CE C. 

Hierbij geldt dat C n P = $. Verder is CE C een categorie en VCc) is het domein van 
categorie c, d.w.z. VCc) bevat aile mogelijke waarden voor elementen van c. 
Tenslotte is pE Peen eigenschap of functie met als domeincategorie een element 
van C en als bereikcategorie een element van C. 

2.1.1. Alfabet. 

Het alfabet is de vereniging van de volgende verzarnelingen van symbolen: 
• constanten: ID U CUP 
• dummy's: (X, Y, Z, Xl, YI, ... ) 
• functie symbolen: ( comp, ., ", dom, rng, 1 ) 
• verzamelingssymbolen: ( union, inter, \ % ) 
• atoom-vergelijkingssymbolen: ( =, <>, <, >, <=, >= ) 
• verzameling-vergelijkingssymboJen: ( sub, =, <> ) 
• atoom-verzameling symbolen: ( in ) 
• logische symbolen: ( and, or, not, implies, iff) 
• quantoren: ( A, E, $, R ) 
• interpunctie symbolen: { [, j, (, ), I, : ) 

Hierin staan comp voor compositie, union voor veremgmg, inter voor doorsnijding, 
sub voor deelverzameling, in voor 'element van', 1 voor de restrictie operator en R 
voor de range-quantor, dat wil zeggen een quantor waarmee alle elementen van een 
verzameling tussen bepaalde grenzen worden geselekteerd. 

2.1.2. Termen. 

• iedere a E ID is een a-term. 
• iedere c E Cis een s-term. 
• iedere f E Pis een f-term. 
• iedere dummy is een a-term 
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• a-, S-, f-termen zijn termen. 
• als fen g f-termen zijn dan is f comp g een f-term. 
• als f een f-term is en x is een a-term, dan is f.x een a-term en fllX een s-

term. 
• als f een f-term is, dan zijn dom(f) en rng(f) Hermen. 
• als f een f-term is en seen Herm, dan is f1s een f-term. 
• als f een f-term is en seen Herm, dan zijn f.s en filS s-termen. 
• als sl en s2 s-termen zijn en S is een verzamelingssymbool dan is sl SS2 een 

term. 
• als X een dummy is, c een element van C en peen predikaat, dan is $[ X : 

c I p ] een Herm. 
• als X een variabele is, c een element van C, i1 en i2 elementen van V(c) en 

reIO:. rell E «, <=). dan is R[ X : eli I relO X rell 12 ] een Herm. 
• er zlJn geen andere termen. 

2.1.3. Predikaten. 

• als al en a2. a-termen zijn en S is een atoom vergelijk:ingssymbool dan is 
a1 Sa2 een preClikaat. 

• afs a een a-term is, seen s-term en Seen atoom-verzameling symbool, dan 
is aSs een predikaat. 

• als S,1 en s2 s-termen zijn en S is een verzameling vergelijk:ingssymbool dan 
is s I Ifs2 een predikaat. 

• als PI en P2 predikaten zijn en S is een logisch symbool, niet gelijk aan not 
dan is PI SP2 een predikaat. 

• als peen predikaat is , dan is not peen predikaat. 
• als X een dummy is, peen predikaat, c een element van C en Q E ( A. E I. 

dan is Q[ X : c I p 1 een predikaat. 
• er zijn geen andere predikaten. 

2.1.4. Taal. 

De taal bestaat uit de elementen van het alfabet, termen en predicaten zoals 
hierboven gedefinieerd. 

2.1.5. Toelichting en uitbreidingen. 

De datataal uit de vorige paragraaf is afgeleid van de datataal gedefinieerd in 
[AER88]. Er zijn echter enige wijzigingen en uitbreidingen gemaakt: 
1) Het verzameling-vergelijkingssymbool tis weggelaten. 
2) De functie-vergelijk:ingssymbolen =, <>, £, enlzijn weggelaten. 
3) Het atoom-verzamelingssymbooll= is weggelaten. 
4) De range-quantor is toegevoegd. 

Deze veranderingen zijn allemaal op grond van implementatie-overwegingen ge
maakt, meer in het bijzonder op grond van de mogelijkheden die ELDORADO biedt. 
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Om nieuwe gegevens te kunnen toevoegen aan de database zijn enumeratie expres
sies opgenomen in de taa!. Met deze expressies kunnen verzamelingen worden 
beschreven door hun elementen op te sommen. Functies kunnen worden beschreven 
door de paren van elementen uit het domein en bereik op te sommen. De enu
meratie expressies kunnen als voIgt worden beschreven: 

• als a een a-term is dan is a ook een lijst. 
• als a een a-term is en I een Iijst, dan is a,1 een lijst. 
• als I een lijst is dan is (I) een s-term. 
• als a en b a-termen zijn dan is (a, b) een paar. 
• als peen paar is dan is p ook een paarIijst. 
• als peen paar is en m een paarlijst, dan is p,m een paarIijst. 
• als m een paarIijst is, dan is (m) een f'term. 

Om berekeningen met ELDA te kunnen maken zijn de gebruikeIijke operatoren 
voor vermenigvuldigen, delen, optellen en aftrekken toegevoegd. Deze extra opera
toren zijn ingevoerd om de taal krachtiger te maken en praktischer in het gebruik. 
De beschrijving van deze uitbreiding is: 

• als a en b a-termen zijn, dan zijn a+b, a-b, a*b, alb, a mod b en a div b 
oak a-termen. 

Tot zover de syntax van de uitbreidingen van de datataal. De betekenis van deze 
uitbreidingen wordt verder duideIijk gemaakt door de types van de nieuwe expres
sies te definieren en door een paar extra voorwaarden te stellen aan de syntax 
regels uit deze paragraaf. Deze extra regels heten de contextcondities en zijn te 
vinden in het hoofdstuk met die tite!. 

2.2. Complexen. 

2.2.1. Nut van complexen. 

De bedoeling van complexen is ruwweg om combinaties van bij elkaar horende 
gegevens in een keer te kunnen manipuleren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan een adres. In een functionele database kan een adres als voIgt worden 
gemodelleerd: 
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/ ./ "---I -----=-adres_~ 
/ 

f1 f2 f3 

'--__ s_tr_a_a_t_---"II L __ h_u_is_n_r_---"I IL __ p_la_a_t_s_--, 

Figuur 2. Combinatie van gegevens. 

Een combinatie van straat, huisnr en woonplaats is een voorbeeld van duidelijk bij 
elkaar horende gegevens. 
Om dit onderling verband tussen gegevens te representeren in ELDA worden de 
complexen geYntroduceerd. Een complex is een netwerk van eigenschappen en 
categorieen waarmee in ELDA speciale operaties mogelijk zijn zoals updaten van 
aile elementen van het netwerk in een statement. Kenmerkend aan dit netwerk is 
dat het een eindige boomstructuur heeft. Een van de knopen van deze boom, niet 
noodzakelijk de worte!, wordt de kern genoemd. Welke knoop dit is blijkt uit de 
definitie van een complex. Later zal duidelijk worden wat het verschil is tussen de 
kern en de andere knopen van een complex. 
Een tweede toepassing van complexen is dat het mogelijk wordt om op een een
voudige manier een interface naar relationele database modellen te maken. Zoals 
later blijkt lijken complexen veel op tupels uit het relationele model. Een dergelijk 
interface is niet aileen nuttig als met een relationeel database management systeem 
wordt samengewerkt, maar biedt ook mogelijkheden voor een helder gebruikers
interface. Tupels en formulieren zijn immers vaak beter te begrijpen voor gebrui
kers dan netwerken van categorieen en eigenschappen. 

2.2.2. Specificatie van complexen. 

Het concept van complexen levert twee taalelementen op in ELDA, nl. de complex
definities en de complexe expressies. De eerste houdt een nieuw in te voeren 
statement in, de tweede is een uitbreiding op de reeds bestaande expressies. In 
deze paragraaf worden de complexe expressies besproken. Zie voor de definities het 
volgende hoofdstuk. 

Allereerst voigt hier een syntax beschrijving van complexe expressies. In tegen
stelling tot de informele syntax beschrijvingen van de datataal wordt hier een wat 
formelere notatie gebruikt. 

a-term 

complexpr 

complexpr 

::= complexpr 

::= # a-term « comlist » 

::= « comlist » 
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comlist ::= f-tenn : a-tenn [, comlist] 

comlist ::= f-tenn : s-tenn [, comlist] 

Zoals uit de syntax blijkt bestaat een complexe waarde uit ten hoogste een kern
waarde met een verzameling beeldwaarden. Met het datamodel uit figuur 2 kan het 
volgende complex genoteerd worden: 

«n: 'Mathildelaan', f2: 52, f3: 'Eindhoven'» 

In het algemeen geldt dat de kernwaarde alleen weggelaten wordt als hij niet 
bestaat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de relatie categorieen uit het functionele 
model. Meer over de kernwaarde in de paragraaf over types. 
Merk op dat complexen ook genest kunnen worden. Een a-term die in een comlist 
voorkomt kan immers weer een complex zijn. Als in een comlist een s-tenn voor
komt betekent dit dat de bijbehorende functie invers genomen moet worden. Een 
meer volledige uitleg van de mogelijkheden met en het gebruik van complexen 
staat venneld in de Gebruikershandleiding. 

2.3. Types. 

Daar de interpreter een interface zal vonnen tussen ELDORADO en de datataal, 
zal allereerst een verband gelegd moe ten worden tussen de datastructuur van 
ELDORADO en de expressies uit de taal. 

2.3.1. Types in de datataal en in ELDORADO. 

In ELDORADO worden verschillende types van data onderscheiden op een manier 
die bekend is van hogere programmeertalen. Zo zijn er de gebruikelijke types als 
integer, real en word (=string). Tevens kent ELDORADO enkele types die toege
spitst zijn op het functionele datamodel zoals categorieen en functies. ELDORADO 
maakt hierbij een opvallende tweedeling. Enerzijds zijn er de categorieen en 
functies die op het achtergrondgeheugen worden vastgelegd en die dus pennanent 
beschikbaar zijn in iedere sessie. Anderzijds kent ELDORADO zogenaamde tijdelijke 
functies en categorieen. Die worden opgeslagen in het voorgrondgeheugen en gaan 
dientengevolge verloren als een sessie beeindigd wordt. 

In de datataal zijn de verschillen in types tussen de expressies tot nu toe met 
behulp van syntactische constructies gerepresenteerd. Zo werd bij de tennen 
onderscheid gemaakt tussen a-tennen, s-tennen en f-tennen en waren bovendien 
predikaten beschikbaar. Deze non-tenninals staan voor expressies met als respec
tievelijke types atom, set, function en boolean. Voor het bouwen van een inter
preter zijn dergelijke constructies te star en dus niet geschikt. 
In plaats van verschillende non-tenninals voor expressies met verschillend type 
wordt een non-tenninal "Expr" genomen. Aan deze non-tenninal wordt een para
meter p toegevoegd die het prioriteitenniveau van de expressie aangeeft. Vit dit 
prioriteitenniveau kan het type van de expressie worden afgeleid. Meer over 
prioriteitenniveaus is te vinden in de paragraaf "Dop en mop" in hoofdstuk 5. 
Uitgaande van 'Expr' kunnen alle 'zinnen' uit de datataal worden geproduceerd met 
behulp van de grammaticaregels. 
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Om te voorkomen dat alieriei niet zinvolle expressies ook kunnen worden geprodu
ceerd, worden aan de grammaticaregels condities toegevoegd. De geldigheid van een 
dergelijke conditie bepaalt of een grammaticaregel op enig moment tijdens de 
afIeiding al dan niet mag worden toegepast. Daartoe worden, evenals aan "Expr", 
ook aan andere non-terminals parameters toegevoegd. De condities worden gefor
muleerd in termen van deze parameters. 

Tenslotte iets over de terminologie: in de theorie over compilers heten de condities 
contextcondities, de parameters attributen en de geparametriseerde grammatica 
attribuutgrammatica. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de representatie 
van de attributen. 

2.3.2. Representatie van attributen. 

Bij de representatie wordt globaal onderscheid gemaakt tussen drie soorten at
tributen, namelijk de definities, de context en de declaraties. Dit onderscheid 
wordt gemaakt omdat een definitie statisch en beschrijvend van aard is. D.w.z. een 
definitie wordt gebruikt als een constante waarde. Een declaratie daarentegen is 
dynamisch. In de attribuutgrammatica zal dit dynamische nog niet zo blijken omdat 
alleen het type van een declaratie in beschouwing wordt genomen, maar in het 
verdere ontwerp zullen de declaraties ook feitelijke waarden bevatten. Die waarden 
kunnen binnen het vaststaande type veranderen en daarin ligt het dynamische 
aspect. Een context tenslotte is vergelijkbaar met een declaratie. Het verschil is 
dat in een element van de context de waarde en het type van een dummy wordt 
opgeslagen. Een dummy is een variabele die alleen ' gedec!areerd' is binnen de 
quantor expressie waarin hij gebruikt wordt. Zoals later blijkt kunnen we de 
mogelijke types van een dummy beperken omdat de elementen van het domein 
waaruit een dummy moet komen slechts een beperkt aantal types kunnen hebben. 

In de beschrijving is het zogenaamde sum type gebruikt. Dit type dient om ver
zamelingen van waarden die vrij verschillend van aard zijn, toch met elkaar te 
verenigen. Stel we hebben een verzameling A=( aO,aJ,a2) en een verzameling 
B=(bO,bJJ, die samengevoegd moeten worden maar we willen A en B niet verenigen 
omdat aan de hand van elementen van de samenvoeging meteen duidelijk moet zijn 
of dat element uit A of B komI. Dan kan het volgende sum type gedefinieerd 
worden: 

AB = sum(la(A), Ib(B» 
Hierin zijn la en lb gewoon namen die verder niet voorkomen in A of B. Elementen 
van AB zijn nu bijvoorbeeld la(aJ), la(a2) en Ib(bO). 
In Modula-2 komt dit type overeen met het variante record. Zie appendix A voor 
meer informatie over het sum-type en de operatie die ermee mogelijk zijn. 

Een tweede wat ongebruikelijke notatie die voorkomt in de beschrijving van de 
attribuutrepresentatie is die v~~r machtsverzamelingen. De machtsverzameling van 
een verzameling V wordt geschreven als $V. 

Om te beginnen worden de definities beschreven: 

Een complexdefinitie bestaat in feite uit een categorie naam (de kern) en een 
verzameling namen van functies, waarbij bij die functies aangegeven moet worden 
of ze verwijzen naar hun domein of bereik of dat ze verwijzen naar een ander 
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complex. Aan de hand van deze notie van complexdefinities kunnen we een type 
vaststellen voor het attribuut dat de definitie representeert. Een verzameling van 
waarden van dit type kan dan de omgeving van alle gedefinieerde namen voorstel
len. 

Atomtype 

Framework 

Definition 

Structure 

Link 

Node 

= { int, rl, wd, ghost } 

= $Definition 

= Name x Structure 

= Atomtype x $Link 

= Name x Node 

= sum ( 

) 

value(Atomtype); 
set(Atomtype); 
cdef(Structure); 
csetdef(Structure); 

Vervolgens komen de declaraties aan de orde, waarbij gebruik zal worden gemaakt 
van representaties die bij de definities zijn beschreven. 

Env 

Dec 

Name 

Kind 

=$Dec 

= Name x Kind 

= Identifier 

=sum ( 
atom(Atomtype); 
bool; 
cat(Atomtype); 
tcat(Atomtype); 
func(Atomtype x Atomtype); 
tfunc(Atomtype x Atomtype); 
comp(Structure); 
compset(Structure ); 
) 

Env staat voor environment. In een variabele van type Env wordt de omgeving 
waarin het programma werkt vastgelegd. D. w.z. dat hierin alle namen van (vrije) 
variabelen en van categorieen en functies uit de database worden opgeslagen met 
hun type. 

De verzameling mogelijke waarden van de context IS een deelverzameling van die 
van de declaraties. Hieronder volgt de beschrijving. 

Cont = $Qdec 

Qdec = Dummy x DummyType 
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DummyType = sum ( 
comp(Structure ); 
atom(AtomType); 
) 

Als afsluiting van deze paragraaf voIgt nog een tabel waaruit de verbanden tussen 
de types in de datataal, ELDA en ELDORADO blijken. In deze tabel is te zien hoe 
ELDA als interface tussen de datataal en ELDORADO in staat. 

Datataal ELDA ELDORADO 

=========================================================== 

a-term 

s-term 

f-term 

atom(int) 
atom(rl) 
atom(wd) 
atom(ghost) 
comp(s) 

tcat(a) 
cat(a) 
compset(s) 

tfunc(a,a') 
func(a,a') 

int 
rl 
wd 
ghost 
complex 

elset 
DB-categorie 
complexset 

tfn 
DB-functie 

Tabell: Types uit de datataal, EWA en ELDORADO 
In deze tabel geldt a, a' E Atomtype en s E Structure. 
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3. De Data Manipulatie Taal. 

In het voorgaande hoofdstuk zijn alle mogelijke expressies aan de orde gekomen. 
Een data manipulatie taal (DMT) heeft echter niet genoeg aan expressies. De 
faciliteiten van een DMT die in de inleiding staan vermeld zijn met behulp van 
expressies niet voorhanden. Wat nodig is, is een manier om commando's te geven 
aan de interpreter, zodat de interpreter bepaalde acties gaat uitvoeren. In ELDA 
zijn ten behoeve hiervan een zevental statements ingevoerd. De syntax en seman
tiek van deze statements wordt in dit hoofdstuk beschreven. V oor een informele 
uitleg van de statements met voorbeelden van het gebruik ervan wordt weer 
verwezen naar de handleiding. 

3.1. Het Complex Definitie Statement. 

De syntax van de complex definities voIgt in onderstaand overzicht. 

complexdef 

prolist 

prolist 

defname 

::= complex id : # var « prolist» 

::= var [,prolist] 

::= var * defname [,prolist] 

::= id 

In de syntax staat 'var' voor een functienaam, id voor een nog niet eerder ge
bruikte identifier en defname voor de naam van een bestaande complex definitie. 

Met dit statement kunnen namen van complexen worden gei:ntroduceerd. De defi
nitie die bij een naam hoort wordt gegeven door de naam van de kern en de 
prolist. De prolist bevat een lijst namen van functies uit de database. Eventueel 
kan bij een functie de naam van een andere complex definitie worden vermeld om 
aan te geven dat bij deze eigenschap niet waarden uit het domein of bereik worden 
bedoeld, maar complexe waarden. Op deze manier kan door het combineren van 
complexen een compleet netwerk worden opgebouwd. 

Bij het complex uit figuur 2 van het vorige hoofdstuk hoort nu de volgende 
definitie: 

complex c_adres: #adres« fl, f2, f3» 

3.2. Het Declare Statement. 

Een belangrijke toevoeging aan de taal is de mogelijkheid tot het gebruik van vrije 
variabelen. Dit heeft een tweetal redenen: 

1) Ingewikkelde en lange expressies kunnen in delen worden opgesplitst waardoor 
ze makkelijker en overzichtelijker in het gebruik worden. 

2) Deelexpressies die vaker dan eens nodig zijn kunnen een keer geevalueerd 
worden waarna de berekende waarde steeds opnieuw gebruikt kan worden. 
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3) Variabelen die verzamelingen of functies moeten bevatten kunnen worden 
gerepresenteerd m.b.v. tijdelijke functies en categorieen uit ELDORADO. Op 
deze manier wordt een gebruiker op een natuurlijke manier afgeschermd van 
het verschil tussen tijdelijke en permanente waarden, zonder de voordelen van 
een van deze twee teniet te doen. 

Deze toevoeging betekent dat variabelen ook gedeclareerd moeten kunnen worden. 
Hiervoor is het declare-statement geYntroduceerd. 
De syntax van het declare statement is als voIgt: 

declarestat 

ids 

tijpe 

tijpe 

tijpe 

tijpe 

simpletijpe 

structijpe 

structijpe 

structijpe 

booltijpe 

::= declare ids: tijpe 

::= ids, id 

::= simpletijpe 

::= structijpe 

::= booltijpe 

::=defname 

::= int I real I word 

::= eat of simpletijpe 

::= cat of defname 

::= fune from var to var 

::= bool 

Correcte declaratie statements zijn bijvoorbeeld: 

declare a,b 
declare c 
declare s 

: int 
: c_adres 
: cat ofrl 

3.3. Het Assignment Statement. 

Ighost 

De invoering van vrije variabelen leidt automatisch tot de noodzaak voor een 
assignment statement. Met dit statement kunnen de waarden van gedeclareerde 
variabelen veranderd worden. Het type van de variabele blijft natuurlijk constant. 
VoUedigheidshalve tach nog de syntax van het assignment statement: 

assignstat ::= var := expr 
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3.4. De Update Statements. 

In deze paragraaf worden de twee statements besproken die beschikbaar zijn om de 
toestand van de database te veranderen. Let op het verschil met een assignment: 
de update is voor het veranderen van de permanente categorieen en functies 
terwijl met een assignment aIleen tijdelijke categorieen en functies (en natuurlijk 
variabelen van elk ander type) kunnen worden veranderd. De syntax is: 

updatestat 

addstat 

adds tat 

removestat 

funcenum 

pairlist 

paIr 

::= addstat I removestat 

::= add to var : expr 

::= add to var : funcenum 

. ::= remove from var : expr 

::= { pairlist } 

::= pair (, pair) 

::= ( expr, expr ) 

3.5. Het Display Statement. 

Het display statement is zoaIs de naam al zegt, bedoeld om gegevens op het scherm 
te zetten. Het woord gegevens kan hierbij vrij ruim uitgelegd worden. Het is 
nameIijk mogeIijk om een definitie, de waarde van een expressie, gegevens over 
permanente functies en categorieen tot en met een compleet datamodel op het 
scherm te zetten. In dit document wordt volstaan met de syntax. De overige 
informatie staat in de Gebruikershandleiding. 

displays tat 

displaystat 

displaystat 

displays tat 

::= display( expr ) 

::= display( defname ) 

::= display( * ) 
::= display( db: id ) 

3.6. Het Do en het Quit Statement. 

Het do statement en het quit statement zijn twee korte statements die bedoeld zijn 
om de interpreter te sturen en die verder weinig met een DMT te maken hebben. 
Het do statement zorgt ervoor dat een aantal commando's batch-gewijs worden 
uitgevoerd. De commando's moeten in een tekst bestand staan en moeten syntac
tisch precies gelijk zijn aan de commando's die interactief worden ingevoerd. 

Het quit statement zorgt ervoor dat aile files gesloten worden en geeft vervolgens 
de besturing terug aan het operating systeem. 
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Syntax van deze twee statements is: 

dostat ::= do id 

quitstat ::= quit 
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4. Contextcondities. 

Zoals aI venneld in de paragraaf over types zullen eontextcondities worden toege
voegd aan de syntax van de taal. Deze eontexteondities sluiten allerlei zinnen uit 
de taal, die op syntaetisehe gronden wei toegelaten zouden zijn, maar die bij een 
poging tot interpretatie niet tot betekenisvolle statements lei den. De eontexteon
dities stellen aileen eisen aan de types van de expressies die voorkomen in de 
statements. 
Er zijn natuurlijk nog strietere eisen mogelijk dan op dit moment in Elda gesteld 
worden. B. v. de eis dat bij funetie applieatie het origineel uit het domein van de 
funetie moet komen. In de eontexteondities van Elda wordt aileen geeist dat de 
types van het origineel en het domein gelijk aan elkaar zijn. De reden voor deze 
en soortgelijke keuzes is dat Elda als applieatie op ELDORADO werkt. In EL
DORADO vinden ook eontroles van dergelijke eondities plaats. Tevens onderneemt 
ELDORADO bij eventuele fouten tegen deze eondities zelf aetie. Op grond van 
efficientie overwegingen is het daarom niet aeeeptabel om in Elda de con troles en 
de bijbehorende aeties een tweede keer te implementeren. Ais gevolg hiervan zijn 
de con troles ook weggelaten uit de specifieaties van Elda. 

Hieronder voigt een infonnele besehrijving van aile eontexteondities die in Elda 
voorkomen. Het is nuttig om bij het lezen van de eondities tevens de attribuut
grammatiea te bekijken. 

I. De identifier die wordt gei'ntrodueeerd in een eomplexdefinitie mag niet aI 
een keer eerder zijn voorgekomen in een definitie of declaratie statement. 

2. De variabele na het # teken in een eomplexdefinitie is van type cat. 
3. Ais het basis type van de kern eategorie gelijk aan ghost is dan moeten in 

de prolist minstens aile sleutel eigensehappen van die kern eategorie voorko
men. 

4. De variabelen in een prolist zijn van type fune en het bereik of het domein 
type van deze funetie is gelijk aan het basis type van de kern. 

5. Identifiers die in een declare-statement voorkomen mogen niet aI eerder zijn 
voorgekomen in een declare-statement. 

6. In een lijst van identifiers binnen een declare-statement mogen aile iden
tifiers maar ten hoogste een keer voorkomen. 

7. Een funetie-declaratie mag aileen funeties declareren van DB-eategorieen 
naar DB-eategorieen. 

8. In een assignment-statement moet de variabele links van het assignmentsym
bool van hetzelfde type zijn als de variabele reehts van het assignmentsym
boo!. 

9. In een assignment-statement mag de variabele links van het 
assignmentsymbool niet van het type DB-eategorie of DB-funetie zijn. 

10. In een update-statement moet de eerste parameter van het type DB-eategorie 
of DB-funetie zijn en de tweede parameter van het type Teat resp. Tfune, of 
de eerste parameter is de naam van een complex definitie en de tweede is een 
eomplexe set. 

11. In een update-statement moeten de grondtypes van de eerste en tweede 
parameter gelijk zijn in geval er aan een eategorie of een funetie wordt ge
update of de struetuur van de complex definitie links moet gelijk zijn aan de 
struetuur van de eomplexe set reehts. 

12. In een pairlist moeten alle linker- resp. reehterdelen van de paren van 
hetzelfde type zijn. 

1-14 



Elda Documentatie Technische Handleiding 

13. In een display statement mag de expressie die op het scherm moet komen er 
niet toe leiden dat ghost waarden op het scherm moeten worden geschreven. 
D.w.z zowel ghost waarden als ghost categorieen als functies met domein of 
bereik van type ghost mogen niet in een display statement voorkomen. 

14. In een expressie met een duale operator (dop) moeten de types van de 
operanden overeenkomen met de eisen die gesteld worden in de tabel van 
dop's. 

15. In een expressie met een monaire operator (mop) moeten het type van de 
operand overeenkomen met de eisen die gesteld worden in de tabel van mop's. 

16. In een quantorexpressie kan de variabele na de dubbele punt van het type 
DB-categorie of teat zijn. In dit geval is het type van. de dummy atomair. De 
variabele achter de dubbele punt kan ook van het type compset zijn of het 
kan de naam van een complexe definitie zijn. In dit geval is het type van de 
dummy complex. Andere mogelijkheden voor de expressie achter de dubbele 
punt zijn er niet. 

17. In een A-, E- of $-quantorexpressie moet de expressie na de streep van het 
type bool zijn. 

18. In een R-quantorexpressie moeten de expressies na de streep hetzelfde type 
hebben als het grondtype van de categorie voor de streep. 

19. Het type van de kernwaarde van een complexe expressie is atomair. 
20. Als geen kernwaarde wordt verrneld, is het type van de kernwaarde van een 

complexe expressie impliciet gelijk aan ghost. 
21. Het type van de variabelen voor de dubbele punt in de comlist is gelijk aan 

fune. 
22. Als na een dubbele punt in een comlist een expressie of enumeratie van type 

compset of teat staat dan is de bijbehorende functie 'invers' genomen. 
23. Als de functie invers is genomen dan is het type van het bereik gelijk aan 

het type van de kern van het complex. Als de expressie na de dubbele punt 
van type teat is, dan is het type van het domein van de functie gelijk aan 
het type van de elementen van de teat. Als de expressie na de dubbele punt 
van type compset is, dan is het type van het domein van de functie gelijk 
aan het type van de kern van de structuur van de compset. 

24. Als de functie niet invers is genomen dan is het type van het domein gelijk 
aan het type van de kern van het complex. Als de expressie na de dubbele 
punt atomair is, dan is zijn type gelijk aan het type van het bereik van de 
functie. Als de expressie na de dubbele punt complex is, dan is het type van 
de kern van dit complex gelijk aan het type van het bereik van de functie. 

25. Als een dummy als expressie voorkomt moet hij in de scope liggen van een 
quantor. 

26. Een variabele die in enig statement als expressie voorkomt moet hij eerder 
gedeclareerd zijn. Ook de variabele die aan de linkerkant in een assignment 
statement voorkomt (en dus geen expressie is) moet eerder gedeclareerd zijn. 

27. Een defname moet eerder gedeclareerdzijn in een definitie statement. 
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5. Attribuutgrammatica. 

5.1. Hulpfuncties en attribuuttypes. 

Met behulp van de representaties voor de types uit hoofdstuk 2 en de contextcon
dities uit het vorige hoofdstuk zijn we nu in staat de tot nu toe geintroduceerde 
syntax te herschrijven als een attribuutgrammatica. In de grammatica zal bij iedere 
fonnele contextconditie het nummer van de bijbehorende infonnele omschrijving 
venneld staan. 

De attributen die in de grammatic a voorkomen zullen steeds element zijn van een 
van de types zoals gedefinieerd in hoofdstuk 1. In alle gevallen zal de naam van 
het attribuut het type aangeven. Hieronder voigt een overzicht van de voorkomende 
namen en de bijbehorende types. 

e, eO, eI, .. . 
k, kO, kI, .. . 
t, to, tI, .. . 
n, nO, nI, .. . 
f, ro, fl, .. . 
Is, IsO, Is 1 , ... 
s, sO, sI, .. . 
c, cO, c1, .. . 
d, dO, dI, .. . 
ns 

:Env 
: Kind 
: Atomtype 
: Name 
: Framework 
: $Link 
: Structure 
: Cont 
: Dummy 
:$Name 

Om de notatie van de contextcondities wat te vereenvoudigen worden enkele 
functies ingevoerd. 

I. Op Env definieren we de volgende operatie: 
~(n,e)="het aantal keren dat n voorkomt in e" 

offonneel: 
~(n,{))=O 

als d=(n,k) voor zekere kE kind 
~(n,eU(d})=[ 

als d<>(n,k) voor alle kE kind 

II. Op Cont zijn de volgende operaties gedefinieerd: 
Empty : Cont 
Ext(c,q) : Cont x Qdec -? Cont 
Red(c) : Cont -? Cont 
(n,a) inc c : Dummy x Atype x Cont -? bool 

Ext zet een nieuwe waarde van type Qdec op de stapel. Red haalt het boven
ste element van de stapel af. 
De operaties voldoen aan de volgende predicaten: 

(n,a) ¥1c Empty :; false 
(n,a)!nc Ext(c,q) :; (n,a)=q or «n,a) inc c) 
Red(Ext( c,q» = q 
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III. Basetype: Kind ~ Atomtype 
met basetype( atom(t) ) = t 

basetype( cat(t) ) = t 
basetype( tcat(t) ) = t 
basetype( comp(t,s) ) = t 

waarin t E Atomtype en s E Structure. 

Voor aile andere mogelijke waarden van Kind is base type ongedefinieerd. 

IV. Op Framework is de volgende operatie gedefinieerd: 

#p(n,f) = "het aantal keren dat n voorkomt in f' 

met f E $Framework. Deze operatie is analoog aan de operatie die berekent 
hoe vaak een identifier in een variabele van type Environment voorkomt. De 
formele definitie is als voIgt: 

#p(nO, ()) = 0 

#p(nO, f U ((nl,s»)) = [ 
#F(nO,f) + 1 

#F(nO,f) 

als nO = nl 

als nO Fnl 

met nO,nl E Name, s E Structure en f E $Framework. 

V. Props: $Link ~ $Name 

Definitie: 

Props( ( )) = () 

Props(ls U ((n,x») = Props(ls) U (n) 

Met deze functie kunnen aile namen van eigenschappen die voorkomen in een 
complex worden benoemd. 

VI. Convert: Kind ~ Node 

Convert( atom( t» 
Convert( tcat( t» 
Convert(cdef(s» 
Convert( csetdef(s» 

= value(t) 
= set(t) 
= comp(s) 
= compset(s) 

Deze functie wordt gebruikt om het verband te leggen tussen expressies uit 
ELDA en de waarden die in een complex worden gebruikt. 
In de attribuutgrammatica wordt de expressie Key(n), n naam van een catego
rie, gebruikt. Dit staat voor de verzameling sleuteleigenschappen behorend bij 
de categorie met naam n. Het spreekt voor zich dat Key aileen gedefinieerd is 
voor ghost categorieen. 
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5.2. De Grammatica. 

In onderstaande grammatic a zijn de terminals (eindsymbolen) steeds dik gedrukt. De 
contextcondities staan cursief gedrukt 
Voor zekere strings s, sO, s I zijn de volgende tekens gedefinieerd: 

[s] : Oof I keers . 
Is} : I of meer keer s 
sOl sl : sOofsl 

statement«e,f» 

complexdef«e,fO» 

prolist «e,f,ls, t» 

prolist«e,f,ls, t» 

prolist«e,f,ls ,t» 

prolist «e,f,ls, t» 

declarestat«eO,f» 

ids<<nsO,e,f» 

tijpe«k,e,f» 

tijpe«k,e,f» 

.. - complexdef«e,f» I 
declarestat«e,f» I 
assignstat«e,f» I 
updatestat«e,f» I 
displaystat«e,f» I 
dostat I 
quitstat 

::= complex id«nO» : # var«e,k,nl» « prolist«e,fl,ls,t» » 
jD = fI + { (n, complex(t,ls))) and #p(nO,fl) = 0 
and #E(nO, e) = 0 and k=cat(t) 
and (t = ghost) => (key(nl) fprops(ls)) (1. 2. 3) 

::::::: var«e,n,k» 
(k = func(t, to) and Is = {(n, value(tO)))) 
or (k = func(tO, t) and Is = {(n, set(tO)))) (4) 

::= var«e,n,k» , prolist«e,f,lsO,t» 
(k = func(t, to) and Is = {(n, value(tO))) U IsO) 
or (k = func(tO, t) and Is = { (n, set(tO))}) (4) 

::= var«e,nO,kO» * defname«f, (to,lsl)>> 
(k = func(t, to) and Is = {(nO, cdef(tO,lsl))} 
or (k = func(tO, t) and Is={(nO, csetdef(tO,lsI ))) (4) - -

::= var«e,nO,kO» * defname«f,(tO,lsO)>>, prolist«e,f,lsl,t» 
(k = func(t, to) and Is = {(nO, cdef(tO,lsO)) U lsI)) 
or 
(k = func(tO, t) and Is={(nO, csetdef(tO,lsO))) U lsI) 
(4) 

::= declare ids<<ns,e l,f» : tijpe«k,e I,f» 
eO=eI + ${(n,k) E Dec / n E ns J (5) 

::= ids«nsl,e», id«ll» 
nsO={n} UnsI and #r(n!) =0 and 
#E(n,e)=O and n Ens (5.6) 

::= simpletijpe«t» 
k=atom(t) 

::= structijpe«k,e» 
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tijpe«k,e,f» 

tijpe«k,e,f» 

simpletijpe«t» 

structijpe«k,e,f» 

structijpe«k,e,f» 

structijpe«k,e,f» 

booltijpe 

assignstat«e,f» 

updatestat«e,f» 

addstat«e,f» 

addstat«e,f» 

removestat«e,f» 

funcenum«k,e,f» 

pairlist«tO,tl,e,f» 

pair«tO,tl,e,f» 

displaystat«e,f» 

displaystat«e,f» 

::= booltijpe 
k=bool 

::= defname«f,s» 
k=comp(s) 

::= int I real 
t=int/ t=rl 

I string 
/ t=wd 

::= cat of simpletijpe«t» 
k=tcat(t) 

::= cat of defname«f,s» 
k=compset(s) 

::= fune from var«e,kO» to var«e,k 1» 
kO::cat(tO) and kl: :cat(tl) and 
k=tj'unc(tO,tl) (7) -

::= bool 

::= var«e,k» := expr«p,e,k,f,c» 
not k::cat(t) and not k:.junc(tO,tl) (8.9) - --

::= addstat«e,f» I removestat«e,f» 

Technische Handleiding 

::= add to name«e,f, kO» : expr«p,e,f,c,k 1» 
[kO::cat(t) and kl=tcat(t) 1 or 
[kO:.junc(tO,tl) and kl=tj'unc(tO,tl) 1 or 
[kO::comp(s) and kl=compset(s)] (10,11) 

::= add to name«e,f,kO» : funcenum«kl,e,f» 
[ kO::func(tO,tl) 
and kl=tfunc(tO,tl) 1 (10,11) 

::= remove from var«e,kO» : expr«p,e,f,c,k1» 
[ kO::cat(t) and kl =tcat(t) 1 or 
[ kO: .junc(tO,tl) -
and kl=tj'unc(tO,tl) J (10,11) 

::= {pairlist«tO,tl,e,f»} 
k = tfunc(tO,tl) 

::= pair«tO,tl ,e,f» {, pair«tO,tl,e,f» I 

::= ( expr«p,e,f,Empty,kO», expr«p,e,f,Empty,k1» ) 
kO=atom(tO) and kl=atom(tl) (12) 

::= display( expr«p,e,f,Empty,kO» ) 
kO<>atom(ghost) and kO<>tcat(ghost) and 
kO<>tfunc(ghost, t) and kO<>tj'unc(t,ghost) (13) 

::= display( defname«f,s» ) 
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dispiaystat«e,f» 

dispiaystat«e,f» 

dostat 

quitstat 

expr«pO,e,f,c,kO» 

expr«pO,e,f,c,kO» 

expr«pO,e,f,c,kO» 

expr«pO,e,f,c,kO» 

expr«pO,e,f,c,kO» 

expr«pO,ej,c,kO» 

expr«pO,e,f,c,kO» 

expr«pO,e,f,c,kO» 

expr«pO,e,f,c,kO» 

expr«pO,e,f,c,kO» 

quant«e,f,c,kO» 

quant«e,c,f,kO» 

::= dispJay( * ) 

::= dispJay( db: id) 

::= do id 

::= quit 

Technische Handleiding 

::= expr«pi,e,f,c,kl» dop«pO,kO,kl,k2» expr«p2,e,f,c,k2» 
pO<pl and pO<p2 
zie tabel dop voor verdere uitleg. (14) 

::= mop«kO,kl» expr«pO,e,f,c,kl» 
zie tabel mop voor verdere uitleg. (15) 

::= (expr«pl,e,f,c,kO») 
pO=16 

::= var«e,kO» 
pO=16 

::= dumvar«c,k» 
pO=16 

::= const«t» 
pO=16 and kO=atom(t) 

::= quant«e,c,kO» 
pO=16 

::= auxfunc«e,kO» 
pO=16 

::= catenum«kO,e,c» 
pO=16 

::= compJexpr«e,c,kO» 
pO=16 

::= A[ dummy«d» : name«e,f,kl» I expr«pl,e,f,cl,k2» 1 
kO=bool and k2=bool and 
[ (kl: :cat(t) or kl: :tcat(t)) 

and cl=ext(c,(d,atom(t))) J 
or 
[ (kl ::comp(s) or kl ::compset(s)) 

and cl=ext(c,(d,comp(s))) J (16,17) 

::= E[ dummy«d» : name«e,f,kl» I expr«pl,e,f,c1,k2» 1 
kO=bool and k2=bool and 
[ (kl ::cat(t) or kl ::tcat(t)) 

and cl=ext(c,(d,atom(t))) 1 
or 
[ (kl ::comp(s) or kl ::compset(s)) 

and cl=ext(c,(d,comp(s))) J (16,17) 
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quant«e,c,f,kO» 

quant«e,c,kO» 

auxfunc«e,kO» 

auxfunc«e,kO» 

catenum«k,e,c» 

enumlist«k,e,f,c» 

enumelem«kO,e,f,c» 

complexpr«e,f,c,kO» 

complexpr«e,f,c,kO» 

cornlist<<isO,e,f,c,t» 

comlist<<isO,e,f,c,t» 

cornlist<<isO,e,f,c,t» 

comlist<<isO,e,f,c,t» 

Technische Handleiding 

::= $[ dummy«d» : name«e,f,kl» I expr«pl,e,f,cl,k2» 1 
k2=bool and 
{ (kl: :cat(t) or kl: :tcat(t)) and 

cl=ext(c,(d,atom(t))) and kO=tcat(t)] 
or 
{ (kl ::comp(s) or kl ::compset(s)) and 

cl=ext(c,(d,comp(s))) and kO=compset(s)] (16,17) 

::= R[ dummy«d» : var«e,n,kl» I 
const«k2» rei dummy«d» rei const«k2» 1 

kO::tcat(t) and 
kl =cat(t) and k2=atom(t) (16,18) 

::= dom( expr«pO,e,f,c,kl» ) 
c=Emptyand 
{( kO::cat(t) and kl=junc(t,.)) or 
( kO::tcat(t) and kl=tjunc(t,.))] (17) 

::= rng( expr«pO,e,f,c,kl» ) 
c=Emptyand 
{( kO::cat(t) and kl=junc(.,t)) or 
(kO::tcat(t) and kl=tjunc(.,t)) Tr17) 

::= { [enumlist«k,e,c»] } 

::= enumelem«~,e,c» (, enumelem«k,e,c») 

::= expr«p,e,f,c,kO» (, expr«p,e,f,c,kO») 
kO=atom(t) or kO=comp(s) (12) 

::= # expr«p,e,f,c,kl» « comlist<<is,e,c,t» » 
kl = atom(t) and kO = comp(t,ls) (19) 

::= « comlist<<is,e,f,c,t» » 
kO = comp(ghost,ls) (20) 

::= var«e,kO,D» : expr«pO,e,f,c,kl» 
IsO = {(n,convert(kl))} and kO = func(t,tl) 
and basetype(kl) = tl (21.23,24) 

::= var«e,kO,D» : expr«pO,e,f,c,kl», cornlist<<isl,e,f,c» 
IsO = {(n,convert(kl ))} U lsi and kO = func(t,tl) 
and basetype(kl) = tl (21,23, 24) 

::= var«e,kO,n» : catenum«k,e,f,c» 
IsO = {(n,convert(k))} and kO = junc(tO,t) 
and to = basetype(k) (21, 23) 

::= var«e,kO,n» : catenum«k,e,f,c» , comlist<<isl,e,f,c,t» 
IsO = {(n,convert(k))} U lsi and kO = junc(tO,t) 
and to = basetype(k) (21, 23) 
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dumvar«c,k» 

var«e,n,k» 

defname«f,s» 

name«e,f,n,k» 

name«e,f,n,k» 

rei 

dummy«d» 

id«fl» 

const«kO» 

const«kO» 

const«kO» 

unsnum«t» 

unsint 

unsreal 

exponent 

sign 

digitsequence 

letter 

digit 

charstring 

stringelement 

::= dummy«d» 
(d,k)!!!c c (25) 

::= id«fl» 
(n,k) E e (26) 

::= id«n» 
(n,s) E f (27) 

::= var«e,n,k» 

::= defname«f,s» 
k=comp(s) 

::=<1 <= 

::= xl y 1 z 1 xO 1 yO 1 zO 1 xli... 

::= letter (letter 1 digit) 

::= unsnum«t» 
kO=atom(t) 

::= charstring 
kO=atom(wd) 

::= true 1 false 
kO=bool 

::= unsint 
t=int 

1 unsreal 
/ t=rl 

::= digitsequence 

::= unsint . digitsequence[e exponent] 1 
unsint e exponent 

::= [sign] unsint 

::= + 1-

::= digit (digit) 

::= AlB I .. 1 Z 1 a 1 .. 1 z 1 

::=0111..19 

::= ' stringelement (stringelement) , 

::= " 1 anycharexceptapostrophe 
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5.3. Dop en Mop. 

In de grammatica uit de vorige paragraaf zijn twee contextcondities nog niet 
verder uitgewerkt, namelijk nrs. 13 en 14. Om te beginnen nr. 13. Deze context
conditie bestaat eigenlijk uit een groot aantaI verschillende varianten. Op dezelfde 
manier bestaat de bijbehorende grammaticaregel uit een aantal varianten. Al deze 
varianten zijn opgebouwd volgens het stramien: 

<expressie> <duale operator> <expressie> 

De variatie in de grammaticaregels zit hem in het feit dat operatoren op verschi!
lende prioriteitenniveaus werken. Dat wi! zeggen dat bijvoorbeeld optellen voor 
vermenigvuldigen komt. Bij ieder prioriteitenniveau horen een aantaI operatoren en 
de operanden daarbij, de expressies links en rechts van de operator, bevatten 
aileen operatoren van een hoger prioriteitenniveau. 

Als voorbeeld nemen we de expressie "f.x in glly", met f en g functies en x en y 
atomaire waarden. De parse boom die hierbij hoort ziet er aIs voIgt uit: 

Expr 

I 
I 

Expr 

I 
Expr 

~ 
Expr Expr 

I I . . . . .. 

I I 
Expr Expr 

~~ 
Expr Expr Expr Expr 

r x g y 

niveau 1 

niveau 9 

niveau 10 

niveau 11 

niveau 15 

niveau 16 

Figuur 3. Parse boom bijf.x in g"y 

Uit de boom valt af te leiden dat de operatoren op verschillende niveaus gebruikt 
kunnen worden en ook op verschillende niveaus berekend worden. Hierdoor hoeven 
in de gegeven expressie geen haakjes te worden gezet om toch tot het gewenste 
eindresultaat te komen. 

De type controle die gedaan moet worden bij deze grammaticaregel hangt sterk 
samen met de operator die gebruikt wordt. ledere operator werkt namelijk met 
operanden van een beperkt aantal types en levert, afhankelijk van diezelfde types 
een expressie op van een zeker type. Dit betekent dat voor iedere operator de 
mogelijke types van de operanden moeten worden bepaald en dat het type van de 
bijbehorende resultaat expressie moet worden bepaald. Dit aIles staat, samen met 
een overzicht van de prioriteitenniveaus met de bijbehorende operatoren, vermeld 
in de Dop tabel. In de tabel staan in de eerste kolom de prioriteitenniveaus, in de 
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tweede het type van de resultaat expressie, in de derde het type van de linker 
operand, in de vierde het type van de reehter operand en in de vijfde de mogelijke 
operatoren op dit niveau. Vaak zijn er meerdere eombinaties van types moge!ijk. 
Bij het maken van de eombinaties mag steeds uit een rij uit ieder hokje een type 
gekozen worden. De stippellijnen geven aan dat een nieuw hokje begint. 

p kO k! k2 Operatoren 
======================================================================= 
1. boo! boo! boo! implies, iff 

2. boo! boo! boo! or 

3. boo! boo! boo! and 

4. teat(t) teat(t) teat(t) 1 
· ........................... 1 union 

eompset(s) eompset(s) eompset(s) 1 

5. teat(t) teat(t) teat(t) 1 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 inter 

eompset(s) eompset(s) eompset(s) 1 

6. teat(t) teat(t) teat(t) 1 
• ••••••••••••••••••••••••••• 1 \% 

eompset(s) eompset(s) eompset(s) 1 

7. boo! teat(t) eat(t) 
teat(t) sub 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
8. boo! int int 1 

.1 
boo! rl r! 1 

.1 
boo! wd wd 1 

.1 
boo! ghost ghost 1 

.1 
boo! boo! boo! 1 

.1 =,<> 
boo! eat(t) eat(t) 1 

.1 
boo! teat(t) teat(t) 1 

.1 
boo! eomp(s) eomp(s) 1 

.1 
boo! eompset(s) eompset(s) 1 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
9. boo! int int 1 

.1 
boo! rl r1 1 <,>,<=,>= 

.1 
boo! wd wd 1 
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10. bool int cat(kl) 1 
rl tcat(kl) 1 
wd 1 in 
ghost 1 

.1 
bool comp(s) compset(s) 1 

II. int int int 1 diY, mod, * 
•••••••••••••••••••••••••••• 1 ••••••••• 

rl rl rl 1 /, * 
12. int 

rl 

13. tfunc(tO,t2) 

14. tfunc(tO,tl) 

int 
rl 

tfunc(tO,tl) 

tfunc(tO,tl) 
func(tO,tl) 

int 
rl 

tfunc(tl,t2) 

tcat(tO) 

+,-

comp 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
15. int int 1 

rl tfunc(k2,kO) r1 1 
wd func(k2,kO) wd 1 
ghost ghost 1 

.1. 
int int 1 
rl tfunc(kO,k2) rl 1 1\ 

wd func(kO,k2) wd 1 
ghost ghost 1 

.1. 
tcat(tO) tfunc(tl ,to) tcat(t!) I 

.1. 
tcat(tO) tfunc(tO,tl) tcat(tl) 1 1\ 

Tabell,' Dop tabel. 

Behalve duale operatoren(dop) komen ook nog monaire operatoren(mop) voor in 
Elda. Het grote verschil met de dops, behalve het feit dat de mop op slechts een 
operand werkt, is dat de mops niet op meerdere prioriteitenniveaus voorkomen. Een 
mop is altijd direct gebonden aan de operand die erachter staat, d.w.z. in die 
operand komen geen dops of mops meer voor. 

Y oorbeelden: 
--1 
-(-1 ) 
5--1 

is geen geldige expressie. 
is wei een geldige expressie. 
is wei een geldige expressie (eerste - is dop, tweede is mop). 

Ook de mops stellen eisen aan het type van de operand die erop voigt en evenals 
bij de dops is de combinatie operator en type van de operand bepalend voor het 
type van de resultaat expressie. Een overzicht van deze relaties is te vinden in de 
mop tabel. In de eerste kolom staat weer het type van de resultaat expressie, in de 
tweede het type van de operand. 
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kO kl Operaties 
===================================================================== 

int int 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1 +, -

real real 1 

bool bool not 

Tabel2: Mop tabel. 
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6. De Lexical Scanner. 

De lexical scanner is het deel van de interpreter dat karakters uit de invoer leest 
en zorgt dat deze karakters gegroepeerd worden tot eindsymboien uit ELDA. 
In de syntax van de taal komen de volgende eindsymboien voor: 

: colon 
.- : becomes 
# : cross 
( : bracop 
) : braccl 
{ : curbracop 
} : curbraccl 
1 : sqbraccl 
A[ : aquant 
E[ : equant 
$[ : squant 
R[ : rquant 
I : stick 
< : less 
> : great 
<= : lessoreq 
>= : greatoreq 
« : complexop 
» : complexcl 
= : equal 
<> : unequal 
\ : backslash 
/ : slash 
% : percent 
* : asterisk 
+ : plus 

: minus 
A : roof 

: dot 

Merk op dat in de quantorsymbolen geen spaties voor mogen komen tussen het 
eerste teken (A, E, R en $) en het [-teken. De reden hiervan is dat anders iedere 
los voorkomende A, E, R en $ in een commando opgevat zou kunnen worden als 
het begin van een quantorexpressie. 
Ook de identifiers, characterstrings en unsnums zoals gedefinieerd in de syntax zijn 
terminals. Van de identifiers zijn de volgende gereserveerd voor gebruik in de taal: 
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declare func rng 
cat add of 
remove from display 
to dom not 
false true implies 
iff or and 
union inter sub 
in div mod 
comp int real 
string bool complex 
do db quit 

Aan de hand van deze terminals kan nu op eenvoudige wijze een lexical scanner 
ontworpen worden. Daarbij zijn een aantal beslissingen gemaakt die hieronder op 
een rijtje gezet worden: 

- Hoewel identifiers volgens ELDORADO slechts 20 karakters lang mogen zijn, 
wordt geen foutmelding gegeven als langere identifiers voorkomen. Er dient 
echter rekening mee te worden gehouden dat het programma alleen de eerste 
20 karakters herkent. 
Getallen worden in hun geheel ingelezen door de scanner en in een string
variabele opgeslagen (incL decimaal gedeelte en exponent). Dit opdat de 
parser gebruik kan maken van de standaard conversie procedures van Modula-
2 voor het omzetten van strings naar getallen. 

- De invoer wordt gezien als een rij symbolen. Er wordt dus geen rekening 
gehouden met regels. Meer dan een spatie wordt opgevat als een spatie 
behalve in een string (een con stante van type word). Aile spaties die tussen 
apostrofes staan blijven dus gewoon staan. 

- De fysieke invoer loopt via de procedure ReadString die voorkomt in de 
Lexical Scanner. Indien een andere manier van invoer gewenst is (b. v. via 
files of andere programma's) dan hoeft alleen deze procedure aangepast te 
worden. Dit is al gebeurd ten behoeve van het do-statement. 
Hoewel strings kunnen worden ingelezen is er op dit moment geen wezenlijk 
verschil tussen identifiers en strings. Strings zijn lOch ingevoerd ten behoeve 
van eventuele uitbreidingen van detaal zodat ook de extensies van ELDORA
DO gebruikt kunnen worden. 
Als een statement meer plaats dan een regel nodig heeft moet gebruikt 
gemaakt worden van de punt komma. Dit heeft in de interactieve editor tot 
gevolg dat de cursor naar de volgende regel gaat. In de batch gewijze invoer 
wordt op dezelfde manier een punt komma gebruikt om aan te geven dat een 
commando op de volgende regel in de batch file doorgaat. 
Een commando mag in totaal maximaal5l2 karakters bevatten. 

- Aan het einde van een ingetikte regel wordt een ' eoline' -symbool gegenereerd 
door de lexical scanner, voordat om nieuwe invoer wordt gevraagd. Dit is 
gedaan omdat de parser altijd een symbool vooruit leest en als dit extra 
symbool niet gegenereerd zou worden, zou steeds eerst om nieuwe invoer 
worden gevraagd voordat de actie behorende bij het eerste statement is 
uitgevoerd. 

De lexical scanner is in een aparte module germplementeerd. Deze module kan 
zowel als lokale module in de parser opgenomen worden als germporteerd worden 
als apart gecompileerde module. De keuze voor een module is gedaan vanwege de 
duidelijke en smalle interface tussen de parser en de scanner. Zie voor meer 
informatie over modules het hoofdstuk over "ontwerp". 
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De belangrijkste procedure uit de interface is Nextsym. Deze leest het volgend 
symbool van de invoer en slaat die op in globale variabele sym. Tevens exporteert 
de lexical scanner het type Symbol waarin aile symbolen worden geenumereerd. 

1-29 



Elda Documentatie Technische Handleiding 

7. De Parser. 

Hieronder voigt een eerste schets van de parser. Deze voldoet aan de theorie voor 
recursive descent parsers. Dat wil zeggen dat aan de hand van de attribuutgram
matica op de standaard manier bij iedere non-terminal een procedure wordt ge
schreven die alle zinnen kan parsen die vanuit deze non-terminal kunnen worden 
geproduceerd. De contextcondities zoals die vermeld staan in de attribuutgram
matica zijn cursief gedrukt en in een meer wiskundige notatie vermeld. Later zullen 
ze nog worden uitgewerkt in Modula-2. 

De bedoeling van onderstaande tekst is om een raamwerk te geven van waaruit de 
interpreter verder uitgebouwd kan worden. Ook voor eventueel onderhoud aan de 
interpreter is het gemakkelijk om bij iedere procedure te kunnen zien wat de basis 
van deze procedure is. In dit stadium is nog niet uitputtend op syntax en efficien
tie gelet. De enige hulpprocedure die in deze tekst wordt gebruikt is de procedure 
Term(s: Symbol). Deze procedure gaat na of het symbool op de invoer gelijk is aan 
s. Zo niet dan wordt een foutmelding gegenereerd. Zo ja dan wordt de procedure 
beeindigd. 

Procedure Statement; 
begin 

if sym=compsym then ComplexDef 
elsif sym=declsym then Declarestat 
elsif sym=ident then Assignstat 
elsif sym in (addsym, remsym) then Updatestat 
elsif sym=dispsym then Displaystat 
elsif sym=dosym 1hm DoStat 
elsif sym<>quit then error 
end 

end Statement; 

procedure Complexdef; 
begin 

Term(complexsym); 
Id(nO); 
if ill k: k E Kind: (n,k) E e) or ill s: s E Structure: (n,s) E f) 
then error 
end 
Term(colon); 
Term( crossp); 
Pvar(n 1 ,k); 
if k Feat(t) then error end; 
Term( complexop); 
Prolist(ls,t); 
f := f U ((n,(t,ls))); 
Term(complexcl) 

end Complexdef; 

procedure Prolist(ls: $Link; t: Atomtype); 
begin 

loop 
Pvar(no,k); 
if sym = asterisk 
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then 
Nextsym; 
Defname(s); 
IT (k = func(t,tO» and s = (to,lsO) 
then 

Is = Is U {(n, cdef(s») 
elsif (k = func(tO,t» and s = (to,lsO) 
then 
-Is = Is U {(n, csetdef(s») 
else 

error 
end 

else 
IT k = func(t,tO) 
then 

Is = Is U {(n, value( to» ); 
elsif k = func(tO,t) 
then 
-Is = Is U ((n,set(tO») 
else 

error 
end 

end 
IT sym Fcomma !hrn exit end; 
Nextsym; 

end 
end Prolist; 

Procedure Declarestat; 
var ns: $Name; 

t: Type; 
begin 

Terrn(declsym); 
Ids(ns); 
Terrn(colon); 
Ptijpe(t); 
e:=e u $[(n,k)E Dec I nE ns] 

end Declarestat; 

Procedure Ids(ns: $Name); 
varn: Name; 
begin 

1d(n); 
IT (E k: kE Kind: (n,k) E e) or (E s: S E Structure: (n,s) E f) 
then 

error 
end; 
ns:=[n); 
while sym=eomma do 

Id(n); 
IT (E k: kE Kind: (n,k) E e) or (E s: s E Structure: (n,s)" E f) 
then 

error 
end; 
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ns:=ns u In); 
end 

end Ids; 

Procedure Ptijpe(k: Kind); 
begin 

case sym ill 
intsym, realsym, stringsym 
boolsym 
catsym, funcsym 
ident 

else error 
end 

end Ptijpe; 

Procedure Simpletijpe( t: Atomtype); 
begin 

case sym of 
intsym : t:=int 
realsym : t:=rl 
stringsym: t:=wd 

else error 
end; 
Nextsym 

end Simpletijpe; 

Procedure Structijpe(k: Kind); 
var t : Type; 

kO,kl: Kind; 
begin 

if sym=eatsym 
then Nextsym; 

Terrn( ofsym); 
if sym = ident 
then 

Defname(s); 
k := compset( s) 

else 
Simpletijpe(tl); 
k:=cat(t) 

end; 
else (* sym=funcsym *) 

Nextsym; 
Terrn(fromsym); 
Pvar(kO); 

end 

if kO<>cat(tO) then error end; 
Terrn( tosym); 
Pvar(kl); 
if kl<>cat(tl) then error end; 
k:=func(tO,tl) 

end Structijpe; 

: Simpletijpe(t); k:=Atom(t) 
: t:=bool ; Nextsym I 
: Structijpe(k) I 
: Defname(s); 

k:= comp(s) 
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Procedure Assignstat; 
var kO,kl: Kind; 
begin 

Pvar(kO); 
if kO::cat(t) or kO::func(tO,tl) then error end; 
Terrn(becomes); 
Expr(1 ,kl ,Empty); 
if kO<>kl then error end 

end Assignstat; 

Procedure Updatestat; 
var kO, kl : Kind; 
begin 

if sym=addsym 
then Nextsym; 

Terrn(tosym); 
Name(kO); 

Technische Handleiding 

if kO<>cat(t) and kO<>func(tO,tl) and kO<>comp(s) then error end; 
Terrn(colon); 
if sym=curbraccop and kO=func(tO,tl) 
then 

Funcenum(kl) 
else 

Expr(l,kl,Empty) 
end; 
if (kO<>cat or kl<>tcat(t» and 

(kO<>func(tO,tl) or kl <>tfunc(tO,tl» and 
(kO<>comp(s) or kl <>compset(s» 

then 
error 

end; 
else (* sym=remsym *) 

Nextsym; 
Terrn(fromsym); 
Pvar(kO); 
if kO<>cat(t) and kO<>func(tO,tl) then error end; 
Terrn(colon); 
Expr(l ,Empty ,kl); 
if (kO<>cat(t) or kl <>tcat(t» and 

(kO<>func(tO,tl) or kl <>tfunc(tO,tl) 
then 

error 
end; 

end 
end U pdatestat; 

procedure Funcenum(k: Kind); 
begin 

Terrn( curbracop); 
Pairlist(tO,tl); 
k := tfunc(tO,tl) 

end Funcenum; 
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Procedure Pairlist(tO,tl: Type); 
var t2, t3: Type; 
begill 

Pair( to,t I,c); 
while sym=eomma do 

Nextsym; 
Pair(t2,t3,c); 
if to<>t2 or tl <>t3 then error end 

end 
end Pairlist; 

Procedure Pair(tO,tl: Type); 
var kO,kl: Kind; 
!min 

Term(bracop ); 
Expr( 1 ,Empty,kO); 
if note kO::Atom(tO) ) then error end; 
Term(comma); 
Expr(1 ,Empty ,kl); 
if note kl::Atom(tl)) then error end; 
Term(braccl); 

end Pair; 

Procedure Displaystat; 
begill 

Term(dispsym); 
Term(bracop ); 
if sym=asterisk 
then 

Nextsym 
elsif sym=dbsym 
then 

Nextsym; 
Term(colon); 
Id(n) 

elsif sym=ident and (E s: s E Structure: (idname,s) E f) 
then 

(* A complex definition, i.e. defname is the next nonterminal *) 
Nextsym 

else 
Expr(1 ,Empty ,k~) 

end; 
Term(braccl) 

end Displaystat; 

procedure Dostat; 
begin 

Nextsym; 
if sym<>ident then error end; 
Nextsym 

end Dostat; 
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Procedure Expr(pO: Priority; c: Cont; kO: Kind); 
var kl: Kind; 

t: Type; 
s: Symbol; 

begin 
ifpO<=15 
then Expr(p+ 1,c,kO); 

while sym in dop[p] do 
s:=sym; Nextsym; 
Expr(p+ l,c,kl); 
Pdop(pO,kO,kl ,k2,s) 

end 
else (* pO= 16 *) 

case symof 
plus, minus, notsym 

bracop 

ident 
unsint, charstr 
truesym, falsesym 
dummy 
aquant, equant, 
rquant, squant 
dom, rng 
cross, complexop 
curbracop 

else error 
end 

end 
end Expr; 

Procedure Quant(c: Cont; kO: Kind); 
begin 

hsym:sym; 
Nextsym; 
Dummy(dO); 
Term(colon); 
Name(kl); 
then 

error 
end; 
Term(stick); 
if hsyin=rquant 
then Const(k2); 

s:=sym; Nextsym; 
Expr(16,c,kl); 
Pmop(kO,kl,s) 
Nextsym; 
Expr(1,c,kO); 
Term(braccl) 
Pvar(kO) 

Const(kO) 
Dumvar(c,kO) 

Quant( c,kO) 
Auxfunc(kO) 
Complexpr( c,kO) 
Catenum( c, kO) 

if kl <>cat(t) or k2<>Atom(t) then error end; 
Term(rel); 
Dummy(dl); 
if dO<>d1 then error end; 
Term(rel); 
Const(k3); 
if k3<>Atom(t) then error end 
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kO:=tcat(t); 
else if kl=cat(t) or kl=tcat(t) 

then 
Expr(I,Ext( c,(d,Atom(t)),k2) 

else 
Expr(l,Ext( c,(d,Comp(s)),k2) 

end; 
if k2<>bool then error end; 
if hsym=squant and (kl=cat or kl=tcat) 
then 

kO:=tcat(t) 
elsif hsym=squant and (kl=comp(s) or kl=compset(s)) 
then 

kO:=compset(s) 
else 

kO:=bool 
end 

end 
end Quant; 

procedure Auxfunc(k: Kind); 
var hsym: Symbol; 

kO: Kind; 
~ 

hsym:= sym; 
Nextsym; 
Term(bracop); 
Expr(l,Empty,kO); 
if (hsym=domsym) and kO=func(tO,tl) 
then 

k:= cat(tO) 
elsif (hsym=rngsym) and kO=func(tO,tl) 
then 

k := cat(tl) 
else 

error 
end 

end Auxfunc; 

Procedure Catenum(c: Cont; k: Kind); 
~ 

Nextsym; 
Expr( 1 ,c,kO); 
if kO<>Atom(t) and kO<>comp(s) then error end; 
while sym=comma do 

Expr(l ,c,kl); 
if kO<>kl then error; 

end; 
if kO=Atom(t) 
then 

kl := tcat(t) 
else 

kl := compset(s) 
end; 
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Tenn(curbraccl) 
end Catenum; 

procedure Complexpr(c: Cont; kO: Kind); 
var nucleus: BOOLEAN; 
begin 

if sym = cross 
then 

Nextsym; 
Expr(p,c,kl); 
ifkl Fatom(t) then error end; 
nucleus := TRUE 

else 
nucleus := FALSE 

end; 
Tenn( complexop); 
Comlist(t,ls); 
if nucleus 
then 

kO := (t,ls) 
else 

kO := (ghost, Is) 
end 

end Complexpr; 

procedure Comlist(t: Atomtype; Is: $Link); 
begin 

loop 
Pvar(kO,n); 
Tenn(colon); 
if sym = curbraccop 
then 

Enumeration(kl) 
else 

Expr(p,kl) 
end 
if kO = func(t,tO) and kl = atom(tO) 
then 

Is:= Is U {(n,value(tO))} 
elsif kO = func(t,tO) and kl = complex((tO,lsl) 
then 

Is := Is U {(n,cdef«tO,lsl)))} 
elsif kO = func(tO,t) and kl = tcat(tO) 
then 

Is := Is U {(n,set(tO»} 
elsif kO = func(tO,t) and kl = comp!exset«tO,lsl)) 
then 

Is := Is U {(n,csetdef«tO,lsI)))} 
else 

error 
end 
if sym Fcomma then exit end; 
nextsym 

end 
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end Comlist; 

Procedure Dumvar(c: Cont; to: Type); 
ill;gin 

if sym=dummy 
then Dummy(d); 

if not (E t: tE Atomtype: (d,a) inc c) 
then error 
else to:=t 
end 

end Dumvar; 

Procedure Pvar(kO: Kind); 
yarn: Name; 
begin 

if sym=ident 
then Id(n); 

if not (E k: kE Kind: (n,k)E e) 
then error 
else kO:=k 
end 

else error 
end 

end Pvar; 

Technische Handleiding 

De procedures die lager in de grammatica voorkomen zijn niet in abstracte code 
opgeschreven omdat de bewerkingen deels in de lexical scanner zijn geYmplemen
teerd of zo eenvoudig zijn dat de programmatekst zander meer te volgen is. 
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8. Ontwerp van het programma. 

8.1. Datastructuur. 

Er zijn twee soorten gegevens nodig: 
Ten eerste de gegevens om de context te controleren en om andere informatie ten 
behoeve van het programma op te slaan b.v. types van variabelen, geldige dummy's, 
definities enz. Deze zijn dus niet toegankelijk voor de gebruiker. Noem dit de 
interne data. 
Ten tweede moeten de feitelijke waarden die in- of uitgevoerd worden, worden 
opgeslagen. Deze gegevens moeten weI in een of andere vorm voor de gebruiker 
toegankelijk zijn. Dit is de externe data. 
Vit de eerste schets van de parser kunnen we een aantal eisen afleiden waaraan 
de te ontwerpen datastructuur moet voldoen. 

8.1.1. Interne data. 

De verzameling die gebruikt wordt om de types en namen van variabelen in op te 
slaan zijn we in de attribuutgrammatica tegengekomen. Verzamelingen van dit 
soort werden Env genoemd. Aan de hand van de abstracte code kunnen een aantal 
eisen aan de representatie van Env in het programma worden opgesteld. 

De waarde van (E k: keKind: (n,k)ee), neName, moet zo efficient mogelijk te 
berekenen zijn. 
Een variabele van type Env moet uitbreidbaar zijn tot een van te voren 
onbekend aantal elementen. 
Gegeven een variabele van type Name, dan moet gemakkelijk de bijbehorende 
waarde ke Kind in ee Env gevonden kunnen worden. 

Voor de representatie van Framework kunnen analoge eisen worden opgesteld. 

Om gemakkelijk aan te kunnen sluiten bij de diverse procedures van ELDORADO 
moet bij het ontwerpen van de datastructuur rekening worden gehouden met de 
definities die daar gebruikt worden. In ELDORADO worden namelijk ook de types 
bijgehouden van atomen, verzamelingen en functies. 

Tenslotte is er nog het type Cont. Zoals uit de definitie en het gebruik van dit 
type blijkt is dit tamelijk verschillend van de voorgaande twee types. Met name 
de manier van uitbreiden en inkrimpen is duidelijk anders, namelijk met de functies 
Red en Ext. De definities van deze doen onmiddellijk denken aan een stapelstruc
tuur voor Cont. Ook het feit dat waarden van het type Cont bepaalde namen meer 
dan een keer mogen bevatten, geeft aan dat een andere benadering dan bij de 
voorgaande types nodig is. 
Dit alles leidt tot de volgende conclusies voor de datastructuur van het programma: 

i. Het type Env moet gezien de eis tot onbeperkte uitbreidbaarheid een dyna
mische structuur worden. Omdat er efficient gezocht moet kunnen worden 
kiezen we voor een binaire boom gesorteerd op veld Name. Er worden in de 
huidige versie van het programma geen pogingen gedaan deze boom gebalan
ceerd te houden. 
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11. De zeer versehillende strukturen van de mogelijke waarden van het type Type 
leidden tot de eoncIusie dat de waarden m.b.v. een sum-eonstruetie moesten 
worden gerepresenteerd. De bijbehorende eonstruetie voor Modula-2 is zoals 
eerder vermeld het variante record. Voor de preeieze invulling van dit record 
moet gebruik worden gemaakt van de besehikbare type-definities van 
ELDORADO om uitwisseling van variabelen mogelijk te maken. 

iii. Het type Cont wordt zoals eerder gezegd als een stapel geYmplementeerd. Vit 
de text van de parser blijkt dat de operaties Ext en Red voldoende zijn (Red 
wordt niet expliciet gebruikt in de abstraete parser, daar een uitgebreider 
parametermeehanisme is toegelaten). 

8.1.2. Externe data. 

De eisen die aan de externe data gesteld worden, worden grotendeels bepaald door 
ELDORADO. Daarom is het ook nodig dat de definities voor de datastruetuur nu al 
worden opgesteld. We moeten namelijk de nog te eonstrueren operaties op deze 
data en de database zelf helemaal aanpassen aan de eisen van ELDORADO. De 
enige uitbreiding die hier wordt gemaakt op de al bestaande datatypes, is het type 
boolean. Voor de rest wordt aileen gebruik gemaakt van al gedefinieerde types. 

8.1.3. Datastructuur. 

Voor we verder kunnen gaan met de uitwerking van de eontexteontroles in de 
parser zullen we eerst een precieze definitie geven van de versehillende types die 
hierboven besehreven staan. Hieruit blijkt dat enkele namen veranderd zijn omdat 
de oorspronkelijke namen gereserveerde woorden zijn in Modula-2. 

~ Class = (atom, 
Environment = 
Dec = 

fune, cat, tfune, teat, anytype); 
pointer to Dec; 
record 

end; 

name: identifier; 
case kind of 
atom 
bool 
cat 

fune 

teat 

tfune 

eomp 
eompset 

end; 
left, right: Env 
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at: tvalue I 
b: boolean I 
eltype: datatype; 
eid: elid 
dom, rng: datatype; 
fid: elid I 

teltype: datatype; 
s: elset I 

tdom, trng: datatype; 
f: tfn I 
e: elcomplex I 

es: elcomplexset; 
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Cont = 
Contrec = 

DefTree = 
Definition = 

pointer to Contrec; 
record 

case cmp: BOOLEAN of 

end; 

TRUE: 
FALSE: 

end; 
next: Cont 

pointer to Definition; 
record 

name: identifier; 
cat: elid; 

body: tvalue I 
c: elcomplex; 

def: elcomplex; 
left, right: DefTree 

Technische Handleiding 

De delen van de parser waarin de contextcondities worden gecontroleerd kunnen nu 
direct 'vertaald' worden naar Modula-2. Hierbij moet het type Type worden geYm
plementeerd als het type Dec waarvan alleen het veld kind en de daarbij behorende 
velden ingevuld worden. 

8.2. Modulair ontwerp. 

De structuur van Modula-2 biedt de mogelijkheid om een programma modulair op te 
bouwen. Dit heeft, vooral bij grote programma's, het voordeel dat de verschillende 
functioneel bij elkaar horende delen van het programma in een module kunnen 
gezet en min of meer worden afgeschermd van de rest van het programma. Het 
houdt het programma ook overzichtelijker en makkelijker onderhoudbaar. 
Aangezien de Elda interpreter een redelijk groot programma genoemd mag worden 
is van de mogeJijkheid tot modulaire opbouw gebruik gemaakt. 

De interpreter bestaat uit vijf modules te weten de General Module, de 10 Module, 
de Evaluator Module, de Lexical Scanner en de Parser. De laatste module is de 
hoofdmodule, d. w.z. bij het opstarten van de interpreter komt de controle altijd bij 
de parser terecht. In de volgende paragrafen zal een korte toelichting worden 
gegeven bij de eerste drie modules. De laatste twee zijn de rechtstreekse imple
mentaties van de abstracte code uit hoofdstuk 7. Vit de toelichtingen zullen de 
functionele verschillen tussen de modules duidelijk worden, die hebben geleid tot de 
keuze voor de genoemde opdeling in modules. In onderstaande tekening wordt om 
te beginnen een grof overzicht gegeven van de samenwerking tussen de modules. 

Daarin betekent een pijl van module A naar module B dat module A gebruik maakt 
van procedures en functies die binnen B zijn geYmplementeerd. De relaties tussen 
de modules van ELDA en ELDORADO zijn niet getekend omdat op een hoger 
niveau een relatie bestaat tussen ELDA en ELDORADO. ELDORADO vormt nl. een 
basislaag voor ELDA als geheel. Op module-niveau heeft dit als gevolg dat alle 
modules van ELDA gebruik maken van modules van ELDORADO. 
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Parser 

Lexical Scanner 

Evaluator 10 

General 

Figuur 4: Relaties tussen de modules van Elda. 

8.2.1. General Module. 

De General Module is een verzameling van functies die door meer dan een andere 
module gebruikt worden. Het betreft steeds vrij eenvoudige en korte functies. Op 
een hoger abstractie niveau kunnen binnen General een aantal datatypes met de 
bijbehorende operaties herkend worden. De volgende datastructuren vormen samen 
met hun operaties de datatypes van de General Module: 

- Environment 
Cont 
DeITree 

- Sname 

De eerste drie datatypes zijn reeds vermeld in de paragraaf over de datastructuur. 
De operaties die erbij worden gedefinieerd zijn voor zaken als een element toevoe
gen, een element opzoeken, een element copieren enz. 
Het laatste datatype uit het rijtje is een eenvoudig datatype dat de verzamelingen 
van identifiers implementeert. 

Behalve datatypes bevat General ook nog een groepje procedures ten behoeve van 
de fout afhandeling in Elda. Deze procedures maken de globale ErrorState geldig en 
geven een melding aan de gebruiker over de aard van de fout. 
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8.2.2. IO Module. 

De 10 module verzorgt, zoals de naam al zegt, de in- en uitvoer van het program
ma naar de gebruiker. De uitvoer van Elda wordt aangestuurd met behulp van het 
display commando. De invoer wordt gestuurd door de Lexical Scanner die steeds om 
nieuwe invoer vraagt en in mindere mate door het do-commando, dat aangeeft waar 
de invoer vandaan moet komen. 

Ten behoeve van de uitvoer leidt dit in de 10 module tot een verzameling procedu
res die allen tot taak hebben bepaalde gegevens op het scherm te zetten. Af
hankelijk van de aard van het gegeven wordt een andere procedure aangeroepen. 
Met aard wordt bedoeld het feit of het een definitie, een expressie, een database 
overzicht of een algemeen overzicht betreft. 

Als een definitie wordt meegegeven in een display commando, dan wordt de naam 
van de kern categorie en de namen van de funeties van de complex definitie naar 
het scherm geschreven. Als een van de functie weer naar een andere complex 
definitie verwijst, dan wordt de display procedure voor definities recursief aange
roepen en verschijnt ook van deze complex definitie een overzicht. 

Als een expressie op het beeldscherm moet worden gezet, dan zal zowel het type 
als de waarde van die expressie worden vermeld. Overigens is het voor ieder type 
uit Elda mogelijk om de waarde ervan te laten afdrukken. Voor tijdelijke catego
rieen en tijdelijke funeties wordt hierbij gebruik gemaakt van de procedures die in 
de ELDORADO module Elscherm besehikbaar zijn. Als de expressie een permanente 
categorie of functie betreft dan worden natuurlijk niet aile waarden die in de 
database zijn opgeslagen naar het seherm geschreven. Het zal hier immers over het 
algemeen om zeer veel waarden gaan, waardoor een volledige opsomming te verwar
rend wordt en veel tijd zal kosten. De gebruiker moet daarom waarden seleeteren 
uit de database door bijvoorbeeld een quantor expressie te gebruiken. 

Bij het vertonen van een database overzicht wordt gebruik gemaakt van het 
programma Elgraph. Elgraph staat beschreven in [THI89]. Vande files die Elgraph 
produceert wordt aileen de file gebruikt die de tekening van de database bevat. De 
naam van deze file is gelijk aan de naam van het model, zoals gedefinieerd bij de 
creatie van de database met behulp van Elgraph. Deze file moet in de default 
directory van DOS staan op het moment dat om een database overzicht wordt 
gevraagd. 

Tenslotte is er nog een mogelijkheid om een algemeen overzicht te krijgen van aile 
gedefinieerde en gedeclareerde namen. Hieronder vanen ook de namen van de 
permanente categorieen en functies. 

Voor de invoer is in de 10 module een interactieve editor beschikbaar. De werking 
van deze editor wordt beschreven in de gebruikershandleiding. Indien met een do
statement kenbaar is gemaakt dat de invoer uit een file moet worden gelezen, dan 
wordt binnen deze module de invoer via de file bestuurd. 

1-43 



Elda Documentatie Technische Handleiding 

8.2.3. Evaluator Module. 

De evaluator module is de implementatie van de Dop en Mop tabellen uit het 
hoofdstuk over de Attribuutgrammatica. In dat hoofdstuk werden de mogelijke types 
waarop de monaire en dUale operatoren kunnen werken. Als de types kloppen is het 
natuurlijk ook nog nodig om het feitelijke resultaat te berekenen. Dit wordt gedaan 
door de Evaluator module. 

Voor de duale operatoren (dop) is bij ieder prioriteitenniveau een procedure 
geschreven. De headers van de procedures zijn allemaal gelijk. Ze bevatten name
lijk een parameter voor de eerste operand en het resultaat, een parameter voor de 
tweede operand en een parameter voor de operator. Het feit dat de headers gelijk 
zijn en het feit dat de procedures allemaal op dezelfde plaats worden aangeroepen, 
nl. in de procedure die een expressie parsed, heeft tot de keuze geleid om de 
procedures op te slaan in een array. Met behulp van deze procedure kan voor ieder 
prioriteitenniveau de juiste procedure worden aangeroepen. Naast dit array expor
teen de Evaluator module ook nog een· array om het verband te leggen tussen de 
operatoren en hun prioriteitenniveau. 

Bij het evalueren van expressies is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande 
ELDORADO procedures. Voor sommige expressies en operatoren was dat echter niet 
mogelijk of te inefficient, te weten: 

gelijkheid en ongelijkheid van categorieen 
deelverzamelingsoperator ~ voor categorieen 
symmetrisch verschil voor categorieen (combinatie van ELDORADO 
procedures) 
restrictieoperator I voor tijdelijke functies 
bepalen of een zeker waarde voorkomt In een tijdelijke categorie 
(in) 

Voor deze operaties zijn in de Evaluator module eigen procedures geschreven. 

Voor monaire operatoren is tenslotte een procedure beschikbaar. Omdat er bij 
mops geen prioriteiten zijn kan met deze ene procedure worden volstaan. 
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1. Inleiding. 

Elda is een taal die is ontworpen om data mee te manipuleren. De taal is afgeleid 
van een eerste orde datataal zoals die in [AER88] wordt gedefinieerd. Deze datataal 
is uitgebreid met een aantal statements, resulterend in de data manipulatie taal 
Elda. 

Evenals de datataal is Elda ontworpen om met zgn. functionele databases te 
werken. De gebruiker van Elda wordt geacht de elementaire begrippen van het 
functionele model te kennen. Informatie over het functionele model is te vinden in 
[AER88] en [LEM87]. Voor de representatie en het onderhoud van de database op 
een lager niveau is een Database Management Systeem (DBMS) nodig. Het DBMS 
dat voor Elda zorg draagt voor de database is het DBMS ELDORADO. ELDORADO 
is ontwikkeld aan de Technische Universiteit Eindhoven ten behoeve van de func
tionele databases. Een (technische) beschrijving hiervan is te vinden in [LEM87]. 

Deze handleiding van Elda is, in tegenstelling tot de technische handleiding, 
bedoeld voor mensen die willen leren werken met Elda. Indien meer gedetailleerde 
informatie gewenst is bij een Elda statement wordt verwezen naar de technische 
handleiding. 

In de volgende paragrafen zal aan de hand van een voorbeeld database worden 
uitgelegd hoe bovenstaande faciliteiten benut kunnen worden in Elda. Als afsluiting 
van de inleiding zal nu het voorbeeld gepresenteerd worden. Het voorbeeld is 
overgenomen uit [AER88] en betreft een studenten administratie. Het is een 
vereenvoudigd model van de manier waarop allerlei gegevens over studenten kunnen 
worden gerepresenteerd in een functionele database. De definitie van het model 
wordt gegeven door figuur 1. De letter die linksboven elke categorie staat vermeld 
geeft het type van de betreffende categorie aan. Meer over types in de paragraaf 
'Types en Expressies'. Voor de formele definitie van de studenten administratie 
wordt verwezen naar [AER88]. 
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Figuur 1: Studenten administratie. 
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2. Editor. 

De editor die voor Elda beschikbaar is, is speciaal voor dit doel gemaakt. Hij 
beschikt over een aantal mogelijkheden die in deze paragraaf worden beschreven. 
Merk op dat, voor een goede werking van de editor het nodig is dat voor het 
opstarten van de Elda interpreter, de MicroSoft Mouse driver geYnstalleerd is. 

Page Up/Page Down: 
De editor beschikt over een buffer waarin de tien laatste commando's die inter
actief werden ingetypt zijn opgeslagen. M.b.v. de Page Up toets wordt het laatste 
commando uit de buffer gehaald en op het scherm gezet. De buffer is cyclisch 
dus na 10 keer de Page Up toets verschijnt weer hetzelfde commando. De Page 
Down toets kan worden gebruikt om in de andere richting door de buffer te 
lopeno 

Pijltjes: 
De pijltjes toetsen kunnen op de voor de hand liggende manier worden gebruikt 
om de cursor door de tekst te sturen. Overigens wordt bij het gebruik van de 
verticale richting de positie van de cursor automatisch aangepast als de cursor 
buiten de regel terecht zou komen. 

Insert: 
Als de insert toets wordt ingedrukt wisselt de editor van Insert mode naar 
Overwrite mode en terug. De huidige mode is te zien aan de vorm van de cursor: 
een plat streepje betekent insert mode en een blokje betekent overwrite mode. 
Als de mouse driver niet geYnstalleerd is houdt de cursor dezelfde vorm. 

Punt Komma: 
Bij het intoetsen van een punt komma (;) springt de cursor automatisch naar de 
volgende regel. Op deze manier kan het commando verdeeld worden over een 
aantal regels. Het is niet toegestaan om een commando te verdelen over meer 
regels dan op een schenn passen. 

Home: 
Het indrukken van de Home toets heeft tot gevolg dat de cursor naar het begin 
van het commando springt. 

End: 
Met de End toets kan de cursor naar het einde van het commando gestuurd 
worden. 

Pijllinks/rechts met Control toets: 
Deze toetscombinatie heeft tot gevolg dat de cursor een woord naar links 
respectievelijk rechts springt. 

Backspace: 
Wist het karakter links van de cursor. 

Delete: 
Wist het karakter onder de cursor. 

Return: 
Met de return toets wordt het commando aan de interpreter aangeboden om 
verwerkt te worden. 

Als tijdens het gebruik van de editor een ongeoorloofde actie wordt gedaan, b. v. 
een karakter wissen terwijl er geen karakters meer zijn, waarschuwt de editor met 
een geluidssignaal. Als een regel rechts over de rand van het scherm verdwijnt 
hoort het verdwenen stuk wei nog bij het commando. Het is echter niet mogelijk 
om b. v. met de pijltjes toetsen bij dit stuk te komen. Het wordt aangeraden om in 
het zichtbare stuk een extra punt komma in te voegen zodat de betreffende regel 
korter wordt. 
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3. Types en Expressies. 

In deze paragraaf wordt het deel van Elda besehreven dat direct is afgeleid uit de 
datataaI van [AER88]. Met behulp van de datataaI kunnen expressies worden 
gevorrnd zoaIs funeties, verzamelingen en meer eenvoudige expressies zoaIs strings 
en integers. 
Bij programmeertaIen is het gebruikeIijk om bij iedere expressie een bepaaId type 
te definieren. De waarde van de expressie is dan een element van de verzameling 
waarden waar het betreffende type voor staat. In Elda is van deze typering gebruik 
gemaakt. Dit wordt in de eerste paragraaf uitgelegd. Vervolgens wordt besehreven 
hoe in Elda expressies kunnen worden gevorrnd zonder operatoren en tenslotte 
voigt een overzieht van de operatoren die bij het vorrnen van expressie kunnen 
worden gebruikt. 
Overigens maakt ELDA noeh in de expressies noeh in de later te behandelen 
statements enig onderseheid tussen hoofdletters en kleine letters. 

3.1. Types. 

Er bestaan drie soorten types in Elda nl. de simpele types, de gestruetureerde 
types en de eomplexe types. Het laatste soort zaI in een aparte paragraaf be
sproken worden evenaIs de operatoren en expressies die bij dit type horen. 
De simpele types omvatten de volgende types: 

integer 
real 
bool 
word 
ghost 

De eerste drie uit dit lijstje zuIlen voor diegenen die bekend zijn met funetionele 
databases niet nieuw zijn. De vierde, word, is het type dat bestaat uit aile mo
geIijke karakterstrings van ten hoogste twintig karakters. 

De laatste is een type dat geen eehte waarden kent. Het wordt o.a. gebruikt voor 
de relatie eategorieen uit het funetionele model. De feiteIijke waarde van de 
elementen uit zo'n eategorie moet worden afgeleid van de waarden van de sleutel
funeties van de eategorie. In Elda kunnen met de elementen van een dergeIijke 
ghost eategorie wei bepaalde operaties worden uitgevoerd. Het is eehter niet 
mogelijk om de ghost waarden op het seherrn te sehrijven, omdat ze immers geen 
eigen waarde hebben. Indien de ghost waarden aan de hand van hun afgeleide 
waarde moeten worden gejdentificeerd, moet gebruik worden gemaakt van de 
eomplexe expressies (zie het betreffende hoofdstuk). 

De gestruetureerde types zijn de funeries en de eategorieen. Bij het definieren van 
het type van een eategorie wordt gebruik gemaakt van de simpele types: 

cat of <simpel type> 

Waarden van dit type zijn verzamelingen waarvan de elementen aIlemaal van het 
type <simpel type> zijn. Bij de types van de funeties moet preeies worden aan
gegeven wat het domein en wat het bereik van de funetie is: 
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fune from catO to catl 

Waarden van dit type zijn functies waarvan alle domein waarden voorkomen in catO 
en aile bereik waarden in cat 1. 

In Elda wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente functies en 
categorieen. De tijdelijke functies en categorieen worden opgeslagen in het voor
grond geheugen en manipulaties met deze waarden gaan daarom sneller. Van de 
andere kant moet men bedenken dat bij het beeindigen van een Elda sessie deze 
waarden verloren gaan. Permanente functies en categorieen daarentegen worden op 
disk opgeslagen en gaan daarom niet verloren bij het beeindigen van de sessie, 
maar manipulatie is langzamer. Bij veel operatoren die met functies en categorieen 
werken wordt zelfs geeist dat de operanden tijdelijk zijn. Wat precies de regels 
zijn wordt uitgelegd in de beschrijving van deze operanden. 

De permanente functies en categorieen zijn die functies die in de database definitie 
voorkomen van de database waar Elda mee werkt. In de paragraaf over het decla
ratie statement wordt uitgelegd hoe tijdelijke functies en categorieen kunnen 
worden gecreeerd. 

3.2. Elementaire expressies. 

Met elementaire expressies in de titel van deze paragraaf worden die expressies 
bedoeld die geen operatoren bevatten. Er zijn zes verschillende elementaire expres
sies in Elda nl.: 

- Variabelen 
- Constanten 
- Hulpfuncties 

Quantor expressies 
- Enumeraties 
- Complexe expressies 

De variabelen worden gebruikt om gegevens tijdelijk in op te slaan. Zij zullen 
worden besproken in de paragraaf 'Declaratie Statement' . 
De complexe expressies worden ook in een aparte paragraaf besproken. 
Op de overige soorten elementaire expressies wordt hieronder een korte toelich
ting gegeven. 

3.2.1. Constanten. 

Waarden van type real, integer, boot en word kunnen als constanten worden 
gerepresenteerd. Voor real is het hierbij toegelaten om de zgn. wetenschappelijke 
notatie te gebruiken d.w.z. de notatie met een apart exponent deel. 
Voor constanten van het type word is het maximum aantaI karakters 20. Ais dit 
wordt overschreden voigt een foutmelding. 

Voorbeelden van constanten zijn: 
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10 
1.4 
lE-5 
FALSE 
True 
'String' 
'E.L. Da' 

integer 
real 
real 
bool 
bool 
word 
word 

Gebruikershandleiding 

Let op het verschil tussen constanten van het type word en identifiers. Identifiers 
worden gebruikt voor variabelen en worden geschreven zonder apostrofes. Words 
met apostrofes worden opgevat als constanten. Daarom blijven in words alle spaties 
staan en wordt weI onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters. 

Indien het gewenst wordt om in een word een apostrof te gebruiken, dienen in 
plaats van een apostrof twee apostrofes gezet te worden. Voorbeeld: ' Auto"s'. 

Merk op dat een constante die uit cijfers bestaat zonder een decimale punt of een 
exponent deel altijd als integer wordt opgevat. Als dus het getal 10 van het type 
real bedoeld wordt moet 10.0 ingetypt worden. 

3.2.2. Hulpfuncties. 

De hulpfuncties die in Elda beschikbaar zijn, zijn de functies dom en mg. Zij 
hebben als argument de naam van een functie (al dan niet tijdelijk). Als resultaat 
leveren de functies het domein resp. bereik van de functie. 

Voorbeelden zijn (de functienamen komen uit de studentenadministratie). 

dom(fl) levert categorie stud op 
mg(f2) levert categorie sname op 
dom(f6) levert categorie address op 

Als dom en mg op tijdelijke functies worden gebruikt, dan leveren ze het bij
behorende domein resp. bereik als tijdelijke categorie op. 

3.2.3. Quantor Expressies. 

De quantor expressies zijn de ingewikkeldste elementaire expressies uit Elda. Ze 
kunnen worden gebruikt voor het stellen van queries over de database en voor het 
testen van contraints op de database. Er zijn 4 verschillende quantoren: 

Universele kwantificatie: A 
Existentiele kwantificatie: E 
Verzameling kwantificatie: $ 
Range kwantificatie: R 

Stel dat Q een van bovenstaande quantoren behalve R voorstelt. Dan is de syntax 
van de quantor expressie als voIgt gedefinieerd: 

Q[ <dummy> : <domein> I <expressie> 1 
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Hierin is <dummy> een identifier die bestaat uit de letter x, y of z eventueel 
gevolgd door een index nummer. 
Het <domein> van een quantor expressie is een tijdelijke of permanente categorie 
of een complexe definitie of een complexe verzameling. De bespreking van deze 
laatste twee stellen we weer uit tot het volgende hoofdstuk. 
De <expressie> in de syntax is een willekeurige expressie van type boo!. Binnen die 
expressie mag <dummy> gebruikt worden als expressie. Deze expressie stelt dan een 
element uit het domein voor. 

Tussen de quantor Q en de openingshaak [ mag nooit een spatie voorkomen. Dit 
wijkt af van de normale conventie binnen ELDA waarbij tussen verschillende 
symbolen altijd een of meer spaties mogen worden gezet. 

De betekenis van een quantor expressie ligt zeer voor de hand. Een universele 
kwantificatie heeft als betekenis: 

Voor alle elementen uit het domein geldt dat de waarde van <expressie> True 
oplevert. 

De existentiele quantor heeft als betekenis: 

Er is een element uit het domein waarvoor geldt dat de waarde van <expressie> 
True oplevert. 

Deze beide kwantificaties leveren dus altijd een expressie van type bool op. De 
verzamelingsquantor levert een tijde1ijke verzameling op. De elementen van de 
tijdelijke verzameling zijn die elementen uit het domein waarvoor <expressie> True 
oplevert. 

In het geval van de range quantor is de syntax anders. Zoals de naam van de 
quantor al aangeeft moet in plaats van een expressie een interval uit het domein 
worden aangegeven. Een interval wordt aangegeven met 

<expressie> <relO> <dummy> <rell> <expressie> 

De syntax van de volledige quantor-expressie wordt dan: 

R[ <dummy> : <domein> I <expressie> <relO> <dummy> <rell> <expressie> ] 

Hierin geldt dat voor <reiD> en <rell> de symbolen "<" en "<=" kunnen worden 
ingevuld. De range kwantificatie levert een tijdelijke verzameling op die alle 
elementen uit het domein bevat die binnen het interval liggen. Het spreekt voor 
zich dat met een verzamelingsquantor het ook mogelijk is de elementen van een 
categorie die uit een zeker domein komen te selekteren. De reden om toch een 
speciale range quantor in te voeren, is dat de tijd die nodig is om de waarde van 
een range quantor te berekenen duidelijk korter is. 

V oorbeelden van quantor expressies zijn: 
$[ x: stud I true] Aile studenten 
$[y: dom(f7) I true] Idem 
E[x: grade I x=8j Een 8 komt voor als cijfer van een tentamen 
R[x: monthl S<=x<12j Aile maanden van mei tot december 
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3.2.4. Enumeraties. 

De enumeratie expressies geven de mogelijkheid om tijdelijke verzamelingen als 
constanten te schrijven. Dit wordt gedaan zoals gebruikelijk in wiskundige notatie 
door de waarden op te sommen en er accolades omheen te zetten. 

Voorbeelden van enumeraties zijn: 

(I ,2,3,4,5) 
{1.0, lE5, lE-5, 1.004} 
('Een', 'Twee', 'Drie' } 

De elementen van de enumeratie moeten allemaal van hetzelfde type zijn. Dat type 
mag elementair of complex zijn. De complexe verzameling komt in het volgend 
hoofdstuk. Overigens hoeven de elementen van een enumeratie niet allemaal con
stanten te zijn. Alle expressies zijn namelijk toegestaan. Vooruitlopend op de 
volgende paragraaf waarin de operator + wordt geYntroduceerd schrijven we hier 
alvast: 

(1+2, 3, 4, 5+2) 

3.3. Operatoren. 

Met behulp van operatoren kunnen uit elementaire expressies weer nieuwe expres
sies worden gevormd. De operatoren worden gebruikt voor manipulaties met data. 

De eenvoudigste operatoren zijn de operatoren met slechts een operand. Dit zijn de 
operatoren +, - en NOT. De eerste twee kunnen gebruikt worden met expressies 
van het type real of integer. Het resultaat is duidelijk. Voorbeeld: +5, -1.0, -5.3E-
4. 

De NOT operator wordt gebruikt in combinatie met expressies van type bool en 
levert ook weer een expressie van type boo!. Voorbeeld: NOT True (=False). 

Interessanter zijn de operatoren met twee operanden. Deze operatoren kunnen 
worden opgedeeld in 5 soorten, al naar gelang de types van de operanden waar ze 
op werken: 

- Logische operatoren: 
Verzameling operatoren: 

- Functie operatoren: 
- Relatie operatoren: 
- Rekenkundige operatoren: 

implies, iff, or, and. 
union, inter, \ %, sub, in. 
comp, I, .,1\. 

=, <>, <, <=, >=, >. 
*, /, diY, mod, +,-. 

In de volgende paragrafen zullen deze operatoren toegelicht worden. 
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3.3.1. Logische operatoren. 

De operanden van deze operatoren zijn altijd boolse expressies en het resultaat is 
ook weer een boolse expressie. De iff staat voor wederzijdse implicatie, de 
overigen spreken voor zich. Voorbeelden: 

True and False 
«True or False) implies False) iff False 

De prioriteiten volgorde van deze operatoren staat in de volgende tabel (and heeft 
de hoogste prioriteit): 

and 

or 

implies, iff 

Tabell: Logische operatoren. 

3.3.2. Verzameling operatoren. 

Voor union (vereniging), inter (doorsnede), \ (weglating) en % (symmetrisch ver
schil) moeten beide operanden van het type tijdelijke categorie of complexe 
verzameling zijn. Het resultaat is ook weer een tijdelijke categorie of complexe 
verzameling. N atuurlijk moe ten de elementen van beide categorieen ook van het 
zelfde type zijn. 

Voor sub (deelverzameling) mag de linker operand een tijdelijke categorie ~~jn 
terwijl de rechter categorie zowel een tijdelijke als een permanente mag zlJn. 
Beide operanden mogen ook weer complexe verzamelingen zijn. 
Het resultaat van de operatie is een boolse expressie. 

Bij de in operator moet de linker operand van een elementair of een complex type 
zijn en de rechter operand van type tijdelijke of permanente categorie of complexe 
verzameling. Het resultaat is een boolse expressie. 

Voorbeelden: 

(sO\sI) union (sl\SO) 
sO % sl 
5 in {I ,2,3,4,5} 
5 in stud 
{5} sub stud 

symmetrisch verschil van sO en s 1 
idem 
5 element van de verzameling {1,2,3,4,5} 
5 in de categorie stud uit studenten administratie 
de verzameling met element 5 deelverzameling van de 
categorie stud 

Hierin staan sO en sl voor tijdelijke categorieen met hetzelfde type. De prioriteiten 
tabel voor verzameling operatoren staat in tabel 2. In hun geheel hebben de 
verzameling operatoren een hogere prioriteit dan de logische operatoren. 

11-8 



Elda Documentatie Gebruikershandleiding 

inter 

union 

\% 

sub 

in 

Tabel2: Verzameling operatoren. 

3.3.3. Relatie operatoren. 

Dit zijn eenvoudige operatoren en in deze toelichting zal worden volstaan met aan 
te geven welke operand types bij welke operatoren toegestaan zijn. 

Bij de operatoren = en <> zijn toegestaan: integer, real, word, ghost, tijdelijke en 
permanente categorieen, complexe types en complexe verzamelingen. 

Bij de operatoren <, <=, >=, > zijn toegestaan: integer, real en word. 

De relatie operatoren hebben een hogere prioriteit dan logische en verzameling 
operatoren met uitzondering van de in operator. De onderlinge prioriteiten zijn: 

=,<> 

<,>,<=,>= 

Tabel 3: Relatie operatoren. 

3.3.4. Rekenkundige operatoren. 

Ook dit zijn zeer bekende operatoren. De operatoren *, + en - mogen gebruikt 
worden met reals en integers. De operator / aileen met reals en de operatoren div 
en mod alleen met integers. 

Merk op dat de types in expressies met rekenkundige operatoren niet gemengd 
mogen worden. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om te schrijven: 5 + l.0. 

De prioriteit van rekenkundige operatoren is hoger dan die van alle voorgaande 
operatoren en de onderlinge prioriteiten staan in tabel 4. 

diy, mod, *, / 

+. -

Tabel4: Rekenkundige operatoren. 
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3.3.5. Functie operatoren. 

Met de funetie operatoren kan manipulatie met funeties worden uitgevoerd. 

De comp operator staat voor eompositie van funeties. Beide operanden van deze 
operator dienen van type tijdelijke funetie te zijn. Tevens moet het domein van de 
linker operand gelijk zijn aan het bereik van de reehter operand. Het resultaat van 
de eompositie is weer een tijdelijke funetie. 

De I operator is de restrietie operator. De linker operand moet van het type 
tijdelijke of permanente funetie zijn. De reehter operand moet van het type 
tijdelijke eategorie zijn. Het resultaat is een tijdelijke funetie. 

Let op: de restrietie operator is de enige operator waarrnee tijdelijke funeties 
kunnen worden gevormd uit permanente. 

De . operator staat voor funetie applieatie. De linker operand is van het type tij
delijke of permanente funetie. De reehter operand is van een elementair type of 
van type tijdelijke eategorie. In het eerste geval is het resultaat van elementair 
type, in het tweede van type tijdelijke eategorie. Als een tijdelijke eategorie als 
operand wordt gebruikt, dan is het resultaat gelijk aan de verzameling beelden bij 
ieder element van de operand in de gegeven funetie. 

De " operator staat voor inverse funetie applieatie. De linker operand mag aileen 
van type permanente funetie zijn (geen tijdelijke dus). De reehter operand mag van 
een elementair type zijn of van type tijdelijke eategorie. Het resultaat is van type 
tijdelijke eategorie en bevat het volledig origineel van de reehter operand. 

V oorbeelden: 

(gO eomp gl).5 
fll $[x: stud I x in (1,2l] 

f2.(f7.(f9"8» 

Levert gO(gl(5» 
Levert de restrietie van fl tot de verzameling 
studenten met id nummer I of 2 
De verzameling namen van studenten die voor 
enig tentamen ooit een 8 hebben gehaald 

Waarin gO en gl twee tijdelijke funeties met dom(gO) = rng(gl). 

De prioriteit van de funetie operatoren is het hoogste van aile operatoren en de 
onderlinge prioriteiten staan in tabel 5. 

eomp 

" ., 

Tabel5: Functie operatoren. 
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4. Complexen. 

Het woord complexen is al een paar keer gevallen in het voorgaande. In dit 
hoofdstuk zal worden uitgelegd wat complexen zijn. 

Complexen dienen om de gegevens te structureren. Dit gebeun op ongeveer dezelf
de manier als in de functionele database, namelijk met functies. In de stu
dentenadministratie is het misschien al opgevallen dat sommige categorieen en 
functies meer bij elkaar horen dan anderen. Zo komt bijvoorbeeld de categorie 
date voor met als functie o.a. fl3, fl4 en fl5 resp. naar de categorieen year, 
month en date. Ais we in het dageJijkse leven een datum bedoelen dan schrijven 
we bijvoorbeeld zoiets als 18 september 1989. 

In Elda kunnen we tot nu toe niet op een compacte manier een datum represen
teren. We kunnen zelfs niet het element uit date opschrijven waarvan de afgeleide 
waarde gelijk is ' 18 september 1989' (gesteld dat deze datum voorkomt in de 
database). Hiermee komen we meteen bij het tweede voordeel van complexen in 
Elda uit: een manier om afgeleide waarden te noteren en op die manier ghost 
waarden te identificeren. 

Het complexen concept komt op twee plaatsen voor in Elda: de complexe definities 
en de complexe expressies. Deze twee onderdelen van Elda zullen in de volgende 
paragrafen besproken worden. 

4.1. Complexe definities. 

Een complexe definitie beschrijft de structuur van een complex. Ze wordt gebruikt 
in het declaratie statement en in de quantor expressies. In het declaratie statement 
wordt de definitie als type naam gebruikt. In de quantor expressies wordt de 
definitie als domein gebruikt. 

Een complexe definitie ziet er als voigt uit: 

complex <identifier> : # <nucleus> « <funclist> » 

Hierin stelt <nucleus> een permanente categorie voor, de zogenaamde kerncategorie 
en <funclist> een lijst permanente functies die allemaal <nucleus> als domein of 
bereik hebben. Als <nucleus> het bereik van de functie is moet de functie invers 
worden toegepast. 
Een voorbeeld van een complexe definitie die een datum definieen is: 

complex KeyDate: # date « fl3, fl4, fl5 » 

Een complex kan in zijn functie lijst ook weer naar andere complexen verwijzen. 
Dit komt overeen met de manier waarop afgeleide waarden in [AER88] werden 
gedefinieerd. Als bijvoorbeeld flO en fll de sleutelfuncties van categorie exam zijn 
dan wordt de afgeleide waarde van elementen van exam beschreven door het 
complex KeyExam: 

complex KeyExam: # exam « flO, fll * KeyDate » 
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Zoals uit het voorbeeld blijkt wordt met behulp van de asterisk aangegeven dat 
functie fII naar een andere complex definitie verwijst. 

Tenslotte wordt nog een voorbeeld gegeven van een definitie waarin een functie 
voorkomt die invers moet worden toegepast: 

complex TestResult: # test « f9, f8 * KeyExam » 
complex StudResult: # stud « f2, f7 * TestResult » 

In deze laatste definitie wordt bij iedere student zijn naam en al zijn tentamen 
resultaten gegeven. Zie de volgende paragraaf voor een concreet voorbeeld met 
waarden. 

Complexe definities worden gebruikt als type of als domein van een quantor 
expressie. 

4.2. Complexe expressies. 

In de vorige paragraaf is de structuur van een complex beschreven, in deze para
graaf zal worden uitgelegd hoe de feitelijke complexe waarden genoteerd en 
gebruikt wordt. 
Zoals al eerder vermeld worden de complexe waarden gebruikt voor een compacte 
notatie van bij elkaar horende waarden en voor de identificatie van ghost waarden. 
De notatie is in dit laatste geval iets anders dan in het eerste geval. Meer precies 
is de syntax van een complexe expressie als voIgt: 

[ # <value> 1 « <funcname> : <expressie> , <funcname> : <expressie> , ... » 

De rechte haken om het eerste stuk van de syntax betekenen dat dit deel optioneel 
is. De betekenis van de complexe expressie is: 

- De waarde achter het #-teken geeft de waarde uit de kerncategorie aan. Dit 
heet de kern waarde of nucleus. Als de kerncategorie van het type ghost is 
kan de kernwaarde natuurlijk niet worden opgeschreven. Dit is precies de 
reden waarom dit deel optioneel is: de kernwaarde wordt gewoon weggelaten. 
De lijst achter de (eventuele) kernwaarde bevat een aantal combinaties van 
namen van permanente functies met bijbehorende expressies. Afhankelijk van 
het feit of de functie invers gebruikt is of naar een ander complex verwijst 
kan de expressie de volgende types hebben: elementair, tijdelijke categorie, 
complex, complexe verzameling. 

Omdat in de functielijst van een complex iedere functienaam vermeld wordt, is de 
volgorde van de functies binnen de lijst niet belangrijk. Het type van een complexe 
expressie hangt aIleen af van het type van de kernwaarde en verzameling functies 
uit de lijst samen met de manier waarop die functies gebruikt zijn (invers, com
plex). 

De voorbeelden van definities uit de vorige paragraaf zullen hier gebruikt worden 
om waarden met dezelfde structuur te beschrijven. Allereerst werd de structuur 
KeyDate gedefinieerd. Een complexe waarde met dezelfde structuur is: 

«fI5: 19, fl4: 'sep', fl3: 1989» 
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Merk op dat dit hetzelfde is als: 

« fl4: 'sep', fl5: 19, fl3: 1989 » 

Bij de definitie KeyExam krijgen we het eerste voorbeeld van een geneste complexe 
expressie. 

«flO: '2Kl00', f11:« f14: 'sep', f15: 19, fl3: 1989»» 

Van de definitie TestResult zal geen apart voorbeeld gegeven worden omdat dit al 
in de definitie StudResult voorkomt. Van deze laatste wordt weI een voorbeeld 
gegeven. Hoewel het uit de definitie niet direct blijkt wordt dit voorbeeld vrij 
uitgebreid doordat f7 zowel invers gebruikt is als naar een complex verwijst. Dit 
betekent dat de bijbehorende expressie een complexe verzameling wordt die hier als 
enumeratie zal worden geschreven. Tevens komt in dit laatste voorbeeld het geval 
voor dat de kernwaarde van type integer is en dus weI genoteerd wordt in het 
complex. 

# 223227 « f2: 'Tudent, S.', f7: 
{ «f9: 8, f8: 

«flO: '2KlOO', fll:« fl4: 'sep', f15: 19, fl3: 1989» », 
«f9: 4, f8: 

«flO: '2K200', fll: «fl4: 'jun', fl5: 4, fl3: 1989» », 
«f9: 6, f8: 

«flO: '2K200', fll:« fl4: 'aug', fl5: 24, fl3: 1989»» 
} » 

Deze gegevens komen in woorden op het volgende neer: S. Tudent, identiteitsnum
mer 223227, heeft voor yak 2KlOO op 19-9-1989 een 8 gehaald en voor yak 2K200 
op 4-6-1989 een 4 en op 24-8-1989 een 6 gehaald. 

Het zal na de voorbeelden duidelijk zijn dat met complexen zeer ingewikkelde 
constructies mogelijk zijn. De expressies die uit die constructies voortvloeien zullen 
ook zeer krachtig zijn en veel gegevens in een keer bevatten. Toch is enige 
voorzichtigheid geboden. Zeer ingewikkelde complexen zullen namelijk de bewer
kingstijd door de interpreter verlengen en zijn bovendien in het gebruik niet meer 
gemakkelijk te overzien. 

Een toelichting is nog nodig op het gebruik van complexen als identificatie van 
ghost waarden. Om de elementen van een ghost categorie te kunnen gebruiken (en 
dus te identificeren) moet een complex gedefinieerd worden met die ghost categorie 
als kern. Iedere complexe waarde die opgebouwd is vol gens die definitie kan 
gebruikt worden alsof het een element van de kern categorie is. De interpreter 
zorgt dan automatisch voor de conversie naar feitelijke ghost waarden. Er dient 
dan weI zorg voor gedragen te worden dat de betreffende complexe expressie de 
ghost waarde uniek identificeert. Dit wil zeggen dat de functie lijst tenminste alle 
sleutelfuncties bevat. Dit verklaart ook meteen de naamkeuze van de definities. 
KeyExam is de complex definitie die als sleutel voor ghost categorie Exam gebruikt 
kan worden. Een voorbeeld van automatische conversie is: 

fl4.«fl5: 19, f14: 'sep', fl3: 1989» 

11-13 



Elda Documentatie Gebruikershandleiding 

In dit geval wordt het complex naar een ghost waarde uit Date geconverteerd 
waarna de functie-applicatie plaatsvindt. Het resultaat van deze (omslachtige) 
operatie is dus ' sep'. 

Nu de complexe expressies zijn beschreven kan ook een voorbeeld worden gegeven 
van een quantor expressie met als domein een complexe definitie: 

$[x: KeyDate I '2KlOO' in flO.(fll AX) 1 

Deze query staat voor : "De data waarop er een tentamen in yak '2KlOO' is ge
weest". Dit is meteen een goed voorbeeld van de wijze waarop men de bewerkings
tijd door de interpreter kan verkorten. Bovenstaande natatie heeft het voordeel dat 
de verzarneling bedoelde data meteen als complexe verzameling wordt geleverd. De 
data op zich zijn echter veel efficienter als voigt te berekenen: 

fll.(flO"'2KlOO') 

Dit levert dezelfde verzameling op maar dan in de vorm van ghost waarden. 
Afhankelijk van de operaties die hiema met de verzameling worden gedaan kan 
deze notatie sneller werken. 
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5. Statements. 

Na het voorbereidende werk in de vorige paragrafen waarin de verschillende 
onderdelen van de statements werden beschreven, kan nu worden overgegaan tot de 
beschrijving van de commando's van Elda. Er bestaan 6 soorten statements in Elda 
(afgezien van de in de vorige paragraaf geintroduceerde complex definities) te 
weten: 

- Declare statement 
- Assignment 

Update statements 
Display statement 

- Do statement 
Quit statement 

In dit hoofdstuk worden de verschillende statements aan de hand van voorbeelden 
toegelicht. 

5.1. Declare statement. 

Een belangrijke mogelijkheid in Elda in afwijking van de datataal uit [AER88] is de 
mogelijkheid van het gebruik van variabelen. Eerder werd reeds vermeld dat een 
variabele als expressie gebruikt kan worden. Om een variabele in het algemeen te 
kunnen gebruiken moet zij wei eerst gedeclareerd worden. Dit gebeurt met behulp 
van het declare statement. 

De syntax van het declare statement is: 

declare <identifier>, <identifier>, ... : <type> 

De <identifier> uit de syntax moet een nog niet eerder gebruikte identifier zijn. 
Hij mag dus ook niet als definitie zijn gebruikt. Merk op dat identifiers die 
beginnen met een x, y of z eventueel gevolgd door een index nummer geen iden
tifiers zijn. Zij zijn namelijk gereserveerd voor gebruik in quantorexpressies. 

Het <type> in de syntax mag ieder van de types zijn die in paragraaf 3.1 werd 
genoemd nl. simpel, gestructureerd of complex. Met ieder van die types kan een 
variabele gedeclareerd worden die waarden van het betreffende type kan bevatten. 
Onder complexe types vallen overigens ook de complexe verzamelingen. Die worden 
aangegeven met cat of <complex definitie>. 

Voorbeelden van declaraties zijn: 

declare i 
declare g 
declare wsO, ws I 
declare ke 
declare tr 
declare cs 
declare tf 

: int 
: ghost 
: cat of word 
: KeyExam 
: TestResult 
: cat of KeyExam 
: rune from stud to sname 
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Ais in een declaratie een variabele van type cat of func wordt gedeclareerd, dan is 
het type van die variabele altijd tijdelijke categorie of functie. Daar de meeste 
expressies van type cat of func ook een tijdelijke functie of categorie opleveren, 
is dit niet onhandig in het gebruik. Er kan zelfs gebruik worden gemaakt van het 
feit dat bewerkingstijden van expressies waarin tijdelijke functies en categorieen 
voorkomen altijd beduidend korter zijn dan die waar permanente functies en 
categorieen in voorkomen. 

De initiele waarde van de variabelen na declaratie is onbekend. V oor dat de waarde 
van een variabele dus gebruikt wordt, moet hij eerst geYnitiaiiseerd worden. Dit 
wordt gedaan m.b.v. de assignment. 

5.2. Assignment. 

De assignment is een zeer eenvoudig statement. Het komt in de meeste program
meertalen voor en dient om een variabele van waarde te laten veranderen. In 
principe moeten het type van de variabele en het type van de waarde die eraan 
toegekend wordt gelijk zijn. Uitzondering is het geval waarbij een complexe waarde 
aan een variabele van type ghost wordt toegekend (of een verzamelingen hiervan). 
In dit geval treedt automatische conversie op. 

Merk op dat aan de linkerkant van een assignment nooit een permanente functie of 
categorie mag staan, ook niet als het type van de expressie rechts wei een per
manente functie of categorie is. 

Voorbeelden van assignments aan de variabelen uit de vorige paragraaf zijn: 

i :=0 
i := i + 5 
ke :=« flO: '2KlOO', fll:« fl5: 19, fl4: 'sep', fl3: 1989»» 
g :=ke 
tr :=« f9: i, f8: ke » 
cs := {ke} 
tf := f2 I R[ x: stud I 220000 < x < 230000 1 

Uit de voorbeelden blijkt hoe variabelen als expressies gebruikt kunnen worden. 
Aan dit gebruik zijn geen beperkingen opgeJegd, als de types in de operaties en 
expressies maar correct blijven. 

5.3. Update statements. 

Data manipulatie houdt behal ve het stellen van queries en het maken van bereke
ningen met gegevens ook in dat de database veranderd moet kunnen worden. Dit 
wordt in Elda gedaan met de update statements. Er is er een voor het verwijderen 
van gegevens en een voor het toevoegen van gegevens, resp. het remove en het 
add statement. De syntax van de twee statements is: 

add to <permanent item of definitie> : <expressie of enumeratie> 
remove from <permanente item> : <expressie> 
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Zoals uit de syntax blijkt zijn de beide statements niet helemaal analoog in het 
gebruik. V oor het add statement zlJn namelijk een paar extra mogelijkheden 
beschikbaar. 

Het <permanent item of definitie> in het add statement kan een permanente 
categorie, een permanente functie of een complexe definitie zijn. 

In het eerste geval moet de expressie achter de dubbele punt een expressie van 
type tijdelijke categorie zijn. De waarden die in de tijdelijke categorie zullen, voor 
zover ze niet al in de database zaten, worden toegevoegd. 

In het tweede geval kan de expressie achter de dubbele punt een expressie van 
type tijdelijke functie zijn of een speciale enumeratie. De elementen van die 
enumeratie zijn paren. De verzameling paren die op deze manier wordt gevormd 
beschrijft op de gebruikelijke manier een tijdelijke functie. Merk op dat dit soon 
enumeraties niet in normale expressies gebruikt mag worden. Het effect van de add 
statement is dat de permanente functie wordt uitgebreid met de waarden die in de 
tijdelijke functie voorkomen. Ais elementen uit het domein van de tijdelijke functie 
al voorkwamen in de permanente functie dan worden de bijbehorende beeld waarden 
vervangen door de beelden van de tijdelijke functie. 

In het derde geval moet de expressie achter de dubbele punt een verzameling van 
complexen zijn die dezelfde structuur hebben als de complex definitie. Het resultaat 
is dat alle gegevens uit de verzameling complexen toegevoegd worden aan de 
database inclusief de bijbehorende functie relaties. Dit geldt natuurlijk aileen weer 
voor zover de gegevens niet al in de database voorkwamen. 
Ais de complexe definitie een ghost categorie als kern heeft, wordt voor ieder 
element van de complexe verzameling een nieuwe ghost waarde toegevoegd aan de 
kern categorie. Deze ghost waarde wordt vervolgens gebruikt voor het uitbreiden 
van de functies uit de complex definitie. 

Enkele voorbeelden van het add statement zijn: 

add to stud: {1,2} 
add to sname: (,Tudent, S', 'Cholier, S') 
add to f2: { (I, 'Tudent, S'), (2, 'Cholier, S') } 

Een eenvoudigere notatie voor bovenstaande toevoeging is: 

complex studname: # stud « f2 » 
add to studname: {#1«f2: 'Tudent, S'», #2«f2: 'Cholier, S'» } 

Het remove statement is eenvoudiger doordat er minder mogelijkheden nodig zijn 
voor de waarde(n) die verwijderd worden. De syntax geeft al aan dat aileen uit 
permanente categorieen en functies verwijderd kan worden. De expressie achter de 
d~bbele punt mag aileen van type tijdelijke categorie of complexen verzameling 
zlJn. 

In het geval van de permanente categorie, worden de elementen van de tijdelijke 
categorie verwijderd uit de permanente categorie. Ook hier is het weer toegestaan 
om in plaats van een tijdelijke categorie ghost waarden, een verzameling complexen 
te schrijven. De complexen worden dan geconveneerd naar ghost waarden. Bij het 
verwijderen van elementen uit een categorie kunnen twee speciale gevallen optre
den: 
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De te verwijderen waarde bevindt zich nog in het domein van enige funetie. 
In dit geval wordt de waarde uit het domein van deze funetie verwijderd. 

- De te verwijderen waarde bevindt zich nog in het bereik van enige functie. In 
dit geval voIgt een fout melding en wordt de betreffende waarde niet uit de 
permanente categorie verwijderd. 

Als er uit een permanente functie waarden verwijderd worden, dan betekent de 
tijdelijke verzameling dat die elementen uit het domein van de permanente funetie 
gehaald worden. Ret is dus niet nodig om de beelden nog erbij te noemen. 

Voorbeelden van het remove statement zijn: 

remove from stud: (223227, 223245) 
remove from fl: R[ x: stud 1220000 < x < 230000] 
remove from date: {« fl5: 19, fl4: 'sep', fl3: 1989»} 

In het laatste geval wordt de datum omgezet naar de bijbehorende ghost waarde 
die vervolgens uit date wordt verwijderd. Aangezien de ghost waarde nog in het 
domein van f13, fl4 en f15 zit wordt hij daar ook uit verwijderd. 

5.4. Display statement. 

Ret display statement biedt de mogelijkheid de berekende resultaten op het scherm 
te laten zien. Onder resultaten worden de waarden van aile mogelijke types be
doeld. Uitzondering vormen de permanente eategorieen en functies. In de meeste 
gevallen zullen deze zoveel waarden bevatten dat het niet mogelijk is ze allemaal 
overzichtelijk op het scherm te zetten. Daarom wordt van deze expressie aileen een 
korte specificatie gegeven bestaande uit het type bij de categorie en het domein en 
bereik bij de functie. 

Behalve de expressie mogen ook de definities in een display statement gebruikt 
worden. Gevolg hiervan is dat een overzicht van de definitie wordt gepresenteerd. 
Enkele voorbeelden van displaystatements zijn: 

display( 1 + 1 ) 
display( $[x: stud I f6.(f3.x) = 'Eindhoven'] ) 
display( Key Address) 

Met het display statement zijn er nog twee speciale mogelijkheden nJ.: 

display(*) 
display( db: <model> ) 

Het eerste statement heeft als resultaat dat aile namen, van zowel declaraties als 
definities als database items, met hun bijbehorende types en/of specificaties op 
het scherm worden gezet. Dit indien men niet precies de eerdere declaraties/de
finities meer kent of de database definitie niet beschikbaar is. 

Als de database definitie niet beschikbaar is dan bestaat er oak nag een tweede 
mogeJijkheid om hier een overzicht van te krijgen. Als de definitie gemaakt is met 
het programma EIGraph (zie [TRI89]), dan is het mogelijk am met het tweede 
statement uit bovenstaand rijtje de tekening uit EIGraph op het scherm te krijgen. 
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Voorwaarde is hierbij wei dat de naam van het zgn. database model uit EIGraph 
bekend is en dat bovendien de files die door EIGraph geproduceerd worden naast 
de DB files in de huidige directory staan. De naam van de benodigde file is geJijk 
aan de naam van het model zonder verdere extensie. Het is helaas niet mogelijk om 
binnen Elda nog iets te veranderen aan deze definitie. 

Voorbeeld: 

display( db: University) (University is de naam van het 
model uit EIGraph) 

5.5. Overige statements. 

De twee statements die nog niet besproken zijn, zlJn het do statement en het quit 
statement. 
Het do statement dient om de interpreter opdracht te geven de commando's uit een 
(tekst) file te lezen en die vervolgens te verwerken. De commando's in de tekst 
file hebben precies dezelfde syntax als de commando's die via de editor worden 
ingetypt. Ook in de tekst file betekent een punt komma aan het einde van een 
regel dat het commando op de volgende regel voortgezet wordt. 
Binnen een tekst file mogen ook nieuwe do commando's voorkomen, m.a.w. het do 
commando mag genest worden. Voorwaarde hierbij is dat de nesting niet dieper 
gaat dan 8 files. Nadat het einde van een tekst file is bereikt wordt de controle 
teruggegeven aan de editor. 

Het quit commando is om een sessie met Elda te beeindigen. Om er zeker van te 
zijn dat de database in een goede toestand achtergelaten wordt moet aJtijd dit 
commando gebruikt worden bij het stoppen van Elda. Het is nameJijk mogeJijk dat 
gegevens die naar de database geschreven zijn nog in buffers staan. Deze gegevens 
zouden verloren gaan aJs het quit commando niet wordt gebruikt. 

5.6. Voorbeeld files. 

Bij ELDA horen een aantaJ "eld"-files die met behulp van het do-statement kunnen 
worden geexecuteerd. Het schema van de database die nodig is bij deze "eld"-files 
is weer de studenten administratie. Hieronder voigt een overzicht van de verschil
lende "eld"-files en de functie die ze vervullen. 

Analyse.eld 

Dateslow.eld 

Datefast.eld 

Keys.eld 

Entries.eld 

Een query die de namen van alle studenten die een voldoende 
hebben gehaald voor het yak "AnaJyse 1" op het scherm zet. 
Een constraint dat nagaat of de datums die voorkomen in de 
database allemaal het correct zijn. D.w.z dat niet een datum zoaJs 
de 34e juni voor mag komen. 
Dezelfde constraint als dateslow, aJleen nu is de executie tijd 
korter omdat gebruik wordt gemaakt van de mogeJijkheid om 
tijdelijke functies en categorieen te definieren. 
Een aantaJ complex definities die de sleutelfuncties van de ghost 
categorieen uit de studenten administratie bevatten. 
Eveneens complex definities, maar nu bedoeld om gemakkelijk 
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Studs.eld 
Courses.eld 
Tests.eld 
Enrols.eld 
Entries.eld 
Grades.eld 

Gebruikershandleiding 

gegevens toe te kunnen voegen aan de database. De definities 
maken gebruik van de definities uit Keys.eld. 

Met deze eld files kan een studenten administratie met een aantal 
testwaarden gevuld worden. Ieder van de files bevat een ander 
soort gegevens. De complex definities uit Entries dienen bekend te 
zijn bij de interpreter. . 

Bovenstaande eld-files kunnen gebruikt worden als voorbeeld bij het leren kennen 
van ELDA. Met name dient aandacht geschonken te worden aan het verschil tussen 
de files DateSlow en DateFast omdat hierin duidelijk wordt gemaakt wat de mo
gelijkheden zijn van tjdelijke datastructuren. 
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Appendix A: Het sum type. 

Voor de som van verzamelingen definieren we het volgende type: 

T = sum (GI; ... ;Gn) 

Er geldende de volgende beweringen voor dit type: 

- n~1 

Gebruikershandleiding 

- voor 19.!ill is Gi van de vorm Idi of van de vorm Idi(Ti,I, ... ,Ti,k)' ~1, met I~ 

een identifier en T i,j' I ;<:;j~, een type-expressie. 

Er geldt: 

(A i,j: 19.<j;<:;n: I~<>Idj ) 

Gi heet een generator en I~ is de bijbehorende generatomaam. 

indien Gi van de vorm Idi is dan is Gi een expressie van type T. 

indien Gi van de vorm Idi(Ti,I, ... ,Ti,k) is dan is voor Ej, l;<:;j~ een expressie 

van type Ti,j' I~(EI, ... ,Ek) een expressie van type T. 

Er geldt: 

I~(EI, ... ,Ek) = Idj<FI,···,Fk) 

- i=j and (A I : Ig~ : EI=FI ) 

voor E een expressie van type T en Gi van de vorm I~ is E::I~ een Booise 

expressie. 

Er geldt: 

E::I~ '" E=Idi 
Voor E een expressie van type T en Gi 
E::ldi(NI, ... ,Nk) een Booise expressie. Er geldt: 

E::I~(NI,···,Nk) '" 
"Er bestaan expressies Ej, I;<:;j~, zodanig dat 

E=I~(EI , ... ,Ek)" 

In het bovenstaande is N·, I ;<:;j~, een identifier of het symbool ".". Deze con
structie biedt de mogelijkheid nieuwe namen te introduceren. De scope van de 
eventueel geYntroduceerde namen is beperkt tot de contextconditie waarin de 
expressie naam voorkomt. We gebruiken de punt als de introductie van een naam 
overbodig is. 

Voor meer informatie over het sum-type zie [MAK87] en [CLE86]. 
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Appendix B: Foutmeldingen. 

Hieronder voIgt een overzicht van de mogelijk foutmeldingen die door de ELDA
interpreter gegenereerd kunnen worden. 

2001: '$'-teken zonder bijbehorende T. 
2002: Onbekend symbool. 
2003: Getal bestaat uit teveel cijfers. 
2004: Exponent bestaat uit teveel cijfers. 
2005: Karakterstring bestaat uit teveelletters. 
2006: Ongeldige integer. 
2007: Ongeldige real. 
2008: Real of integer verwacht. 
2009: Ongedeclareerde dummy. 
2010: Niet genoeg geheugen. 
2011: Type functie of tijdelijke functie verwacht. 
2012: Type DB-categorie verwacht. 
2013: Aileen atomair type toegestaan om range aan te geven. 
2014: Type ongelijkheid tussen range-expressie en DB-categorie. 
2015: < of <= teken verwacht. 
2016: Aileen dummy behorende bij r-quantor toegestaan. 
2017: Expressie van type boolean verwacht. 
2018: Ongedeclareerde identifier. 
2019: Identifier verwacht. 
2020: Type van enumeratie-elementen moet atomair zijn. 
2021: Type ongelijkheid van de elementtypes van de categorieen. 
2022: -
2023: Type ongelijkheid. 
2024: Basisexpressie verwacht. 
2025: Variabele van type DB-categorie of DB-functie verwacht. 
2026: Expressie van type tijdelijke categorie verwacht. 
2027: Operandtype past niet bij operator. 
2028: Type ongelijkheid in expressie. 
2029: Geen inverse applicatie bij tijdelijke functies. 
2030: DB-categorie of DB-functie niet toegestaan in assignment. 
2031: Type-naam verwacht. 
2032: Identifier al eerder gedeclareerd. 
2033: Type ongelijkheid tussen domein- en bereiktype in update-statement. 
2034: Expressie van type tijdelijke functie verwacht. 
2035: Te verwijderen waarde in bereik van een functie. 
2036: Te verwijderen waarde niet in domeincategorie. 
2037: Beginsymbool van een statement verwacht. 
2038: Atomaire expressie ongelijk ghost verwacht. 
2039: Type ongelijkheid tussen enumeratie of complex definitie elementen. 
2040: Expressie van type compset verwacht. 
2041: Type ongelijkheid tussen complex definitie en elementen compset. 
2042: Ghost niet mogelijk bij display. 
2043: Domein moet van type complexdef, complexset, DB cat of tijdelijke cat zijn. 
2044: Te veel nestingen van commando files. 
2045: In-, uitvoer fout bij openen commando file. 
2046: Niet genoeg geheugen om nieuwe file te openen. 
2047: File naam te lang. 
2048: Te lange regel in commando file. 
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2049: Complexe waarde niet converteerbaar naar ghost. 
2050: Complexe waarde niet uniek identificerend. 
2051: Aangegeven database model niet gevonden. 

Gebruikershandleiding 

De foutmeldingen met een hoger cijfer dan 2051 duiden erop dat de interpreter een 
zeker symbool verwacht en niet heeft aangetroffen. Welk symbool hij verwacht bij 
welke foutcode staat in de volgende tabel. 

2052: , 2075: E[ 2098: display 
2053: ( 2076: $[ 2099: not 
2054: ) 2077: R[ 2100: false 
2055: ( 2078: < 2101: true 
2056: ) 2079: > 2102: implies 
2057: 1 2080: <= 2103: iff 
2058: I 2081: >= 2104: or 
2059: = 2082: <> 2105: and 
2060: \ 2083: karakterstring 2106: union 
2061: / 2084: unsigned integer 2107: inter 
2062: % 2085: unsigned real 2108: subs 
2063: * 2086: identifier 2109: in 
2064: + 2087: dummy 2110: div 
2065: - 2088: declare 2111: mod 
2066: 1\ 2089: cat 2112: comp 
2067: # 2090: remove 2113: int 
2068: . 2091: to 2114: real 
2069: < 2092: func 2115: word 
2070: » 2093: add 2116: ghost 
2071: einde regel 2094: from 2117: bool 
2072: : 2095: dom 2118: complex 
2073: := 2096: rng 2119: quit 
2074: A[ 2097: of 2120: do 

2121: db 
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