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1. Inleiding. 

De taal. 

Snobol is een hoog-nivo programmeertaal op het Bell-Instituutontwikkeld 

door Ralph Griswold en zijn medewerkers. Deze hielden zich bezig met 

formule-manipulaties en ontmoetten hierbij zoveel moeilijkheden dat ze be

sloten hun projekt even opzij te zetten en eerst goed gereedschap te maken. 

Het resultaat van hun werk is de programmeertaal SNOBOL, die ontwikkeld is 

voor het manipuleren met teksten en die aIle benodigde standaard-operaties 

hiervoor op eenvoudige wijze mogelijk maakt. 

Motivatie. 

Begin 1973 werd ik gekonfronteerd met SNOBOL to en ik meewerkte aan een pro

jektgroep van de afdeling W&M. Omdat ik reeds enige ervaring had met het 

verwerken van teksten, charmeerde deze taal me onmiddellijk toen ik merkte 

hoe eenvoudig het werken ermee was. Later ben ik meer gaan werken in 

Burroughs Algol, waarin met behulp van pointers ook uitgebreide stringmani

pulatiemogelijkheden geboden worden, maar steeds moest ik toegeven dat veel 

programma's eenvoudiger in SNOBOL geschreven zouden kunnen worden dan in 

Algol. De belangrijkste reden hiervoor is dat SNOBOL een groot aantal opera~ 

ties en manipulaties ter beschikking stelt, die in een Algol programma steeds 

weer opnieuw moe ten worden uitgewerkt. SNOBOL is op de TH echter een zeer on

bekende taal, en het gezegde "onbekend maakt onbemind" geldt ook hier. 

De bedoeling van deze skriptie is een steentje bij te dragen tot het populair 

maken van de taal. 

Na drie jaar ervaring in het programmeren in SNOBOL meen ik in staat te zijn 

een inleiding op deze taal te geven, die eenvoudig, duidelijk leesbaar, en 

toch zo volledig mogelijk is. 

De benaderingswijze die ik hiervoor gekozen heb is niet die vanuit de taal of 

de doelstellingen, maar vanuit de gebruiker die iets met teksten wil gaan doen 

en zich afvraagt op welke Manier dit het handigst gedaan kan worden. 

Deze skriptie is kort gehouden, doch volledig. Als men eenmaal de smaak van 

SNOBOL geproefd heeft, vormen de boeken van Griswold over de taal en toepassingen 

ervan geen moeilijkheid meer en wordt het mogelijk op eenvoudige Manier efficient 

met teksten te werken. 



- 1.2 ~ 

Mijn dank gaat uit naar Frans Maas, Jan Hurstjes, Theo Reijnen en Jan van Hoek 

voor hun ongezouten kritiek op de taal SNOBOL, naar de afdeling Wiskunde en 

het Rekencentrum, die mij in staat gesteld hebben met SNOBOL te kunnen werken 

en de ervaring op te doen vanwaaruit ik deze skriptie geschreven heb, en naar 

Jacques Levin, die mij het door de UCSD geleverde SNOBOL-pakket toevertrouwd 

heeft en het mij mogelijk heeft gemaakt er een groot aantal fouten zelf in te 

verbeteren, zodat het huidige pakket een betrouwbare SNOBOL-verwerker genoemd 

kan worden. 

Johan Vromans 



- 2.1 -

2. Variabelen en waarden. 

De taal SNOBOL kent verschillende "klassen van waarden", waarvan in dit 

hoofdstuk een vijftal besproken zullen worden. De overige klassen komen 

in de volgende hoofdstukken ter sprake. Eenvoudige klassen zijn: 

- klasse INTEGER : gehele getallen. 

b.v. 1 14 -7 28 04 

- klasse REAL : reele getallen (gekenmerkt door een decimaal punt). 

b.v. 3.0 6.28 -2.7 

- klasse STRING : teksten, een (willekeurige) reeks karakters, omsloten door 

~ (aanhalingstekens of) apostrofen. Een string moet wel beginnen en eindigen 

met dezelfde omsluiting. 

b.v. 'JAN' "PIET" 'HIJ ZEI: "HALLO'" "FOTO'S" "*,=PQZ(};" 

.. n of " (de lege string of NULL-string) • 

Integers en reals kunnen altijd gekonverteerd worden naar de klasse string. 

Als dit nodig is, doet het systeem het automatisch (z.g. autokonversie). 

Wordt dus in een bepaalde kontekst een string vereist, en een integer of real 

verstrekt, dan vindt autokonversie plaats naar de klasse string. De konversie 

van het getal 0 naar string levert de string '0' op. 

Omgekeerd kunnen strings die een integer of real als tekst bevatten ook ge

konverteerd worden naar de klasse integer of real. Zo levert de konversie van 

'124' naar integer het getal 124 op. De NULL-string wordt gekonverteerd naar 

het getal O. 

Variabelen hebben net als in Algol een naam (identifier) en een waarde, ze zijn 

niet van een bepaald type en worden niet gedeklareerd. Een identifier in SNOBOL 

bestaat uit een letter, eventueel gevolgd door een willekeurige reeks letters, 

cijfers, onderstrepingen en punten. Merk op dat de spatie hier niet bijhoort; 

spa ties zijn in SNOBOL signifikant en worden onder meer gebruikt voor het 

scheiden van identifiers en getallen. (Zie ook aanhangsel A4.) 

Voorbeelden van geldige identifiers zijn: 

VAR 

NO. 

FIETS BEL • 

Een variabele verkrijgt een waarde door middel van een "assignment-statement": 
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I = 14 

S = 'TEKST ' 

Algemeen: 

<variabele> = <ekspressie> 

Ekspressies kunnen na evaluatie waarden opleveren van aIle klassen. 

B.v.: klasse integer: 1 + 14 * 6 / 28 + 7 - 3 

klasse real 3 * 6.8 + 4 / 2 + 1.57 . 

De diadiese operatoren +, -, *, I, ** (of!) zijn gedefinieerd op getallen 

en hebben het effekt en de prioriteit die intuitief toegekend zou worden. 

Haakjes kunnen gebruikt worden om deze prioriteit te doorbreken. De deling 

met de operator I op gehele getallen levert als resultaat weer een geheel 

getal af, n.l. de (in absolute waarde) naar beneden afgeronde .waarde van het 

quotient (zoals de operator DIV in Algol). In SNOBOL is het vereist dat 

aIle diadiese operatoren "omsloten" worden door een of meer spaties. Monadiese 

operatoren moe ten daarentegen direkt gevolgd worden door hun operand. 

Op strings is de operatie "konkatenatie" gedefinieerd. Hiervoor is geen 

eksplisiete operator; een of meer spaties tussen strings duiden op konkatenatie. 

Strings gescheiden door spaties worden dus automatisch aan elkaar geplakt; dit 

zouden ekspressies van de klasse string genoemd kunnen worden. 

In plaats van integer-, real- en stringwaarden kunnen in een ekspressie 

altijd variabelengebruikt worden, die op dat moment een waarde uit de klasse 

integer, real resp. string bezitten. 

Naast de bovengenoemde eenvoudige klassen bestaan ook "gestruktureerde" klassen: 

arrays en tables. 

Een array is een rij van variabelen, die aIle (!) klassen van waarden kunnen 

representeren. Een variabele uit die rij kan dus een waarde representeren uit 

de klasse array, en elk element daarvan kan weer alle klassen van waarden re

presenteren. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld algol, waar aIle elementen 

van een array slechts een bepaalde klasse van simpele waarden kunnen repre

senteren. Van een variabele van de klasse array kunnen de afzonderlijke ele

men ten geselekteerd worden door roiddel van de funtie ITEM. Representeert de 

variabele A een array, dan duidt ITEM(A,4) het 4e element van dat array aan. 

(Tussen functienaam en de openingshaak van zijn argumenten mag geen spatie 

staan!) Dit element kan een waarde verkrijgen door een aSSignment-statement 

ITEM(A,4) = 'STRING ' 
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of gebruikt worden als variabele in een ekspressie 

x = ITEM(A,4) + 1 

De klasse array bevat niet aileen eendimensionale rijen van variabelen, 

maar ook meerdimensionale. Om een element uit een meerdimensionaal array 

te selekteren moet aan de funktie ITEM meerdere (geheeltallige) indices 

worden opgegeven, bijv. 

IT£M(MULTIDIMA,1,2,3) = 'TEXT' 

In plaats van ITEM("simpele variabele", "indices") mag ook geschreven worden 

"simpele variabele"<"indices">. ITEM(A,4) is dus equivalent aan A<4> en 

ITEM(MULTIDlMA,l,2,3,4} aan MULTIDIMA<1,2,3,4>. De konstruktie "simpele 

variabele"<"indices"> heeft de status van een "gestruktureerde variabele". 

Als het 4e element uit het door de simpele variabele;A gerepresenteerde array 

weer een array is, levert ITEM(ITEM(A,4),5) het 5e element daarvan Ope De 

aanroep ITEM(A<4>,5) is hieraan identiek. De konstruktie A<4><5> is echter niet 

toegestaan, omdat A<4> een gestruktureerde variabele is, en enkel simpele va

riabelen gebruikt mogen worden in kombinatie met <"indices">. 

Een table is een rij van variabelen zoals een array met het verschil dat het 

altijd eendimensionaal is, en de index een waarde van ee~ willekeurige klasse 

kan zijn. Als Teen table is stellen T<3> en T<'3'> verschillende elementen 

v~~r. (Voor een array treedt autkonversie op van de string '3' rtaar de inte

ger 3, en stellen A<'3'> en A<3> wei hetzelfde element voor!) 

Hoewel we strikt genomen niet kunnen spreken van een array A of een table T, 

gebeurt het in het dagelijks leven wei, en zo ook in de komende hoofdstukken. 

Men dient zich echter steeds te realiseren, dat bedoeld wordt: de variabele A 

(of T) die op dat moment behoort tot de klasse array (of table). 

Om waarden van de klasse array of table te '~deklareren" en initialiseren zijn 

de volgende IIfunkties ll
, (in Algol zouden we van een "typed procedure" spreken) 

beschikbaar: 

ARRAY (P,V) en TABLE (Nl,N2) • 

ARRAY(P,V): het eerste argument is een string, die het z.g. "prototype" van 

een array beschrijft. Hierin zijn opgenomen de onder- en bovengrenzen en (im

pliciet) de dimensies. Het tweede argument V bevat een waarde, die als initiele 

waarde aan aile array-elementen wordt gegeven. Wordt V weggelaten dan is de 
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initiele waarde de NULL-string. Na het uitvoeren van de assignment-statement 

A = ARRAY('1:2,3:4') 

bestaan de variabelen A<1,3>, A<1,4>, A<2,3> en A<2,4>, aIle met de waarde 

NULL. Na de assignment 

B = A 

representeert B hetzelfde array als A. B<1,4> en A<1,4> stellen dus hetzelfde 

element voor! Wordt later op de een of andere wijze B<1,4> gewijzigd, dan is 

automatisch ook A<1,4> veranderd (en omgekeerd). Om een kopie van het array A 

te verkrijgen, kan de COPY-functie gebruikt worden: 

B = COPY(A) 

kent nu aan Been array toe dat struktureel en inhoudelijk gelijk is aan A, 

maar verder niets met het array dat A bevat gemeen heeft. 

Wanneer in het prototype van een array de ondergrens (en de direkt daaropvol

gende :) weggelaten wordt, dan wordt 1 verondersteld. ARRAY('-1:2') levert 

een array met 4 elementen genummerd -1,0,1 en 2 en ARRAY(3) een array van drie 

elementen, genummerd 1, 2 en 3. 

TABLE(Nl,N2): het eerste argument van de klasse integer geeft het aantal ele

men ten aan waarmee de table wordt uitgerust. Wordt eventueel aan meer dan Nl 

elementen gerefereerd, dan wordt de table automatisch verlengd met N2 elementen. 

Deze verlenging wordt herhaald telkens als de table te klein blijkt. V~~r beide 

parameters wordt de waarde 10 genomen als zij weggelaten zijn. 

De funkties ARRAY, TABLE, COpy en ITEM hebben geen enkel verband met (eventueel 

in het programma voorkomende) variabelen met een gelijke naam. Om de variabele 

ARRAY en de funktie-aanroep ARRAY( ••• } van elkaar te kunnen onderscheiden, moet 

het openingshaakje van de argumentenlijst de funktie-identifier direkt volgen. 

ARRAY (3) levert een array van drie elementen OPt terwijl ARRAY (3) de waarde 

van de variabele ARRAY konkateneert met de waarde van de ekspressie (3), die 

hiertoe tot string wordt gekonverteerd. Deze eigenschap geldt voor aIle funkties 

die in de komende hoofdstukken ter sprake zullen komen. 

Tables kunnen gekonverteerd worden tot de klasse array d.m.v. de funktie CONVERT. 

A = CONVERT(T,'ARRAY 1
) 
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Het tweede argument de klasse aan waarnaar het eerste argument ge-

konverteerd moet worden. Nadat dit statement uitgevoerd is, is A een twee

dimensionaal array, waarvoor geldt dat voor elke I A<I,l> de table-index 

bevat, en A<I,2> de waarde behorend bij die index. Dus A<I,2> is gelijk 

aan T<A<I,l». De funktie CONVERT wordt uitgebreider besproken in aanhang

sel A2. 
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3. Volgorde van statement executie. 

Stel de volgende twee statements: 

A = ARRAY(3) 

A<4> ;:;: 10 

De tweede statement is foutief, omdat het array A slechts drie elementen ge

nummerd van 1 tot 3 heeft. Bet systeem reageert op dit soort fouten niet door 

een foutmelding te geven en het programma af te breken, maar in plaats daar

van een "vlag" te zetten, de z.g. "failure-switch". De mogelijkheden, die de 

taal biedt om akties te ondernemen op het gezet zijn van de failure-switch 

zullen in deze en volgende hoofdstukken beproken worden. 

De failure-switch wordt veer elke statement afgezet, zodat in de statement 

die faalt zelf eventuele akties moeten worden genomen. We moeten dus aan het 

einde van een statement twee toestanden onderscheiden: 

- de failure-switch staat aan ("de statement heeft FAIL opgeleverdn
) en 

- de failure-switch staat af (tide statement heeft SUCCES (of NULL) opgeleverd tl
). 

De volgorde waarin statements van een programma opgenoemd zijn, is als regel 

de volgorde waarin ze ook zullen worden uitgevoerd. Bet is echter mogelijk om 

van een statement naar een andere te springen (zowel vooruit als terug). De 

statement waarnaar gesprongen wordt, en die dus de volgende is die uitgevoerd 

gaat worden, moet daartoe voorzien zijn van een label. 

Een label wordt aangegeven met een label-identifier, die begint met een letter 

of cijfer en (eventueel) gevolgd mag worden door een reeks willekeurige karak

ters waarin geen spa tie of punt-komma voorkomt. Bet label is van de statement 

die erop voIgt gescheiden door een of meer spaties en staat geheel aan het be

gin van de regel (ponskaart). Een statement zonder label begint dus met een 

of meer spaties. 

Een sprongaanwijzing is van het overige gede.elte van de statement gescheiden 

door een dubbele-punt en bestaat uit een label-identifier tussen ronde haakjes. 

Ais de sprongaanwijzing ontbreekt, wordt met de volgende statement doorgegaan. 

Een sprong naar een label kan ook voorwaardelijk gemaakt worden. de konditie 

die dan bepaalt of gesprongen gaat worden is de status van de failure-switch. 

Men plaatst daartoe de letter S of F tussen de dubbele-punt en het openings

haakje. De letter S geeft aan dat de sprong aIleen gemaakt mag worden als aan 

het eind van de statement de failure-switch af staat, en de letter F dat ge

sprongen moet worden als de failure-switch aan staat. Beide sprongen mogen ook 
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gekombineerd voorkomen: 

: S (L1) F (L2) of 

:F(L2)S(U) . 

Hoe kan een statement de failure-switch aanzetten? Een manier is al genoemd 

aan het begin van dit hoofdstuk. Een andere mogelijkheid is door middel van 

een "predikaat". Een predikaat is elke funktie, die onder zeer welgeclefinieerde 

voorwaarden de failure-switch aanzet. Is aan die voorwaarden niet voldaan, 

dan is het effekt hetzelfde als was het predikaat in zijn geheel weggelaten. 

Een aantal standaard predikaten zijn: 

LE(I,J) zet de failure-switch als I groter dan J 

LT(I,J) idem, als I niet kleiner is dan J 

EQ(I,J} idem, als I ongelijk is aan J 

NE(I,J} idem, als I gelijk is aan J 

GT(I,J) idem, als I niet groter is dan J 

GE(I,J} idem, als I kleiner is dan J. 

De argumenten van deze predikaten dienen (na eventuele evaluatie) te behoren 

tot de klasse integer of real.Voor een weggelaten tweede argument (en vooraf

gaande komma) worde de waarde nul genomen. 

Voorbeeld: 

1= LT(I,lO) 1+1 :F(NEXT) 

heeft het volgende effekt: 

als I kleiner is dan 10 wordt de waarde van I met 1 opgehoogd en 

met de volgende statement doorgegaan. Als I groter is of gelijk 

aan 10 zet het predikaat de failure-switch en wordt naar het la

bel NEXT gesprongen. De rest van de statement wordt niet uitge~· 

voerd en de waarde van I blijft dus onveranderd! 

Een statement mag ook uit een predikaat aIleen bestaan: 

EQ(I) :S{ZERO)F{NONZERO) . 

Standaard in- en uitvoer vindt plaats door middel van de variabelen INPUT en 

OUTPUT. Het "opvragen van de waarde" van INPUT resulteert in het lezen van de 

volgende kaart uit de standaard invoerstroom; dit kaartbeeld wordt als string 

aan INPUT toegekend. In bijvoorbeeld 

CARD = INPUT 
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wordt het volgende kaartbeeld uit de invoerstroom gelezen en als string aan 

INPUT toegkend; die waarde wordt daarna toegekend aan de variabele CARD. 

Wordt tijdens het lezen het einde van de invoerstroom bereikt dan wordt de 

failure-switch gezet. 

Het toekennen van een waarde aan OUTPUT heeft tot gevolg dat die waarde als 

string op de regeldrukker wordt afgedrukt. 

Elk SNOBOL-programma eindig met de z.g. "END-statement". Deze bestaat uit het 

label END, eventueel gevolgd door een label-identifier. In het laatste geval 

wordt met het uitvoeren van het programma begonnen met de statement, die van 

dit label voorzien is. Anders begint het uitvoeren met de eerste statement 

van het programma. Kaarten na de END-statement worden als invoer beschouwd 

(de standaard invoerstroom). Een eenvoudig doch kompleet programma dat 

kaarten inleest en afdrukt op de regeldrukker zou dus ktinnen zijn: 

LOOP 
END 

OUTPUT = INPUT 

<af te drukken kaarten> 

:F{END)S(LOOP) 
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4. Patterns en pattern matching. 

Pattern matching kan omschreven worden als: het toetsen van een "objekt" 

(in de regel : een string ekspressie) aan een geformuleerd patroon. Het 

niet voldoen aan die toets (het "niet passen") resulteert in het zetten 

van de failure-switch. 

Bij het formuleren van een patroon gebeurt het aanduiden van patroonal

ternatieven door middel van de vertikale streep, de alternatie-operator. 

Deze operator is een diadiese operator en moet dus omsloten worden door 

spaties. 

Voorbeeld: we willen weten of een objekt klinkers bevat. We kunnen daar

toe een patroon formuleren met: 

'A'l 'E' I 'I' I '0' I 'U' . 

De pattern match 

OBJEKT IAI I lEI I II' I '0' I 'U' 

zet de failure-switch als in de met de variabele OBJEKT aangeduide string 

(of tot string konverteerbare grootheid) niet een van de aangegeven letters 

voorkomti dit resultaat kan gebruikt worden om een sprong te maken. 

Merk op dat een of meer spaties tussen objekt en patroon gebruikt worden 

om pattern matching aan te geven. Bij eerste kennismaking zou men kunnen 

vermoeden, dat er dus geen verschil in notatie bestaat tussen pattern 

matching en konkatenatie. De regel is echter dat rechts van een =-teken spa-

~ ties altijd konkatenatie aanduiden, terwijl links van het =-teken en in sta

tements zonder =-teken de eerste (vrije) spatie een pattern match aanduidt. 

Wil men als objekt een string-expressie gebruiken, waarin konkatenaties voor

komen, dan moet deze expressie tussen haakjes geplaatst worden om de beide 

operatoren van elkaar te kunnen onderscheiden. 

VI V2 V3 

betekent konkatenatie van v2 en v3 tot een pattern, en dat pattern afpassen 

op V1, 

(VI V2) V3 

betekent daarentegen: konkatenatie van V1 en V2 tot een string, en het pattern 

V3 daarop afpassen. 

Konkatenatie is gedefinieerd op strings en patterns, konkatenatie met waarden 

uit andere klassen betekent steeds dat die waarde gekonverteerd moet worden 

naar string. Een uitzondering hierop is de konkatenatie met de NULL-string, 

die het andere argument onveranderd oplevert. Dus 
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a 1 

levert de string '01', terwijl 

, , 
1 

de integer 1 oplevert. 

De assignment statement 

VOWEL = 'A' I 'EI I 'I' I '0' I 'U I 

geeft aan de variabele VOWEL een waarde uit de klasse pattern. 

Patternskunnen ook eenvoudiger zijn, b.v. een string of een variabele met 

een waarde uit de klasse string. Bij de pattern match wordt dezestring

waarde gekonverteerd naar de klasse pattern (autokonversie): 

OBJEKT '$* I 

levert SUCCES of FAIL afhankelijk van het feit of OBJEKT de (sub)string 

'$*' bevat. 

Naast pattern match (en het zetten van de failure-switch) zijn nog twee 

andere akties mogelijk: 

pattern match met vervanging: vervang dat gedeelte van het objekt 

waarop het pattern "past" door "iets anders" 

pattern match met toekenning: ken dat gedeelte van het objekt dat 

"past" toe aan een gespecificeerde variabele. 

Pattern match met vervanging: 

OBJ£KT PATTERN = TARGET 

Onderzocht wordt eerst of het pattern past op OBJEKT •. Is dit niet het geval 

dan wordt de failure-switch gezet. Past het pattern wel, dan wordt dat gedeel

te van OBJEKT vervangen door de string (gerepresenteerd door de variabele) 

TARGET. De waarde van OBJEKT wordt dus gewijzigd. 

Pattern match met toekenning: 

OBJEKT PATTERN . VARIABLE 

De assignment operator . is diadies en moet dus omgeven worden door spaties. 

Eerst wordt onderzocht of het pattern past op OBJEKT. Is dit het geval dan 

wordt het passende gedeelte van OBJEKT toegekend aan VARIABLE. Past het 

pattern niet, dan wordt de failure-switch gezet en blijft de waarde van 
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VARIABLE onaangetast. Bet gebruik ervan is vooral zinvol als het pattern 

mecrdere alternatieven bevat en men na afloop van de pattern match wil 

vastleggen welke van die alternatieven (van links naar rechts gaande het 

eerst) 

komen: 

• Beide vormen van pattern matching mogen ook gemengd voor-

OBJEKT PATTERN . VARIABLE = TARGET 

Wat is het passen van een pattern? Oat de pattern match 

STR = 'STRING ' 

'STRING ' STR 

slaagt, zal duidelijk zijn. Immers de objekt-string is dezelfde als het 

pattern. Was de waarde van STR 'STR', dan levert de match ook SUCCES op, 

omdat 'STR' een substring van 'STRING' is. oak met meerdere alternatieven 

is nog steeds duidelijk wat het begrip passen inhoudt: 

STR = 'STR ' I 'ABC ' 

'STRING ' STR . 

slaagt, omdat een van de alternativen ('STR') past op de objekt-string. 

Na de match 

STR = 'PQR ' I 'ABC ' 

STRING = 'ABCDEF ' 

STRING STR . V = 'PQR I 

heeft STRING de waarde I PQRDEF , en V de waarde IABC I
• 

Bet is niet noodzakelijk dat het pattern past op slechts het begin van het 

objekt. In 

STRING = 'ABCOEF' 

STRING '0' 

wordt eerst het pattern (hier het karakter 10 1
) gepast op het karakter 'AI. 

Oit mislukt en nu wordt de match herhaald, ditmaal op het karakter 'B'. Oit 

proces herhaalt zich totdat hier de match slaagt op het karakter '0'. Bet 

pattern in zijn geheel heeft dus de vrijheid om te verschuiven ten opzichte 

van de objekt-string, echter slechts totdat het past. 
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De eenvoudigste methode om pattern matching te begrijpen is intuitief te 

werk te gaan. 

VOwtL = IAI I 1£' I 'I' I '0 1 I IU' 

L1VOWtL = VOWEL VOWEL 

WORLI (DVOW£L VOWEL) • V = :S(L) • 

Eerst wordt de pattern VOWEL opgebouwd, voor het pass en van een van de 

klinkers A, E; I, 0 of U, en daarna het pattern DVOWEL voor het passen van 

iedere kombinatie van twee klinkers. Vervolgens wordt WORD onderzocht op 

eerst de aanwezigheid van twee klinkers en indien die niet voorkomen de aan

wezigheid van een enkele klinker. De failure-switch wordt pas gezet als 

~ide alternatieven niet slagen! Zodra een dubbele of enkele klinker gevonden 

is, wordt die aan V toegekend en vervangen door de NULL-string (het rechter

lid van de assignment is namelijk leeg). De statement is nu klaar. Omdat de 

failure-switch niet gezet is, wordt tot slot nog gesprongen naar de state

ment met het label L. Indien geen klinkers gevonden zijn, wordt de failure

switch gezet, de rest van de statement overgeslagen (de waarde van V blijft 

dus ongewijzigd) en wordt met de volgende statement doorgegaan. 

Het pattern DVOWEL I VOWEL staat tussen haakjes, omdat de assignment aan V 

bij dit pattern hoort; de prioriteit van de operator. is hoger dan die van 

de operator I. Konkatenatie van patterns heeft een hogere prioriteit dan 

alternatie, ook hier kunnen haakjes gebruikt worden om deze prioriteiten te 

doorbreken. 

We zullennueen paar standaard-patterns bespreken die door het SNOBOL-systeem 

ter beschikking worden gesteld. 

LEN (N) : dit pattern past N willekeurige karakters. Indien in dit objekt 

minder dan N karakters beschikbaar zijn wordt de failure-switch 

gezet. 

REM: dit pattern past aIle resterende karakters van het objekt. 

ARB: de werking van dit pattern is gelijk aan het pattern 

If I LEN (1) I LEN(2) I LEN(3) I ....... . 
ARBNO(P): de werking van dit pattern is gelijk aan het pattern 

I. I P I (P P) I (P P P) I 
Het past dus een willekeurig aantal maal het pattern P, te beginnen 

met NULL. 
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dit pattern onderzoekt of het volgende karakter van het objekt 

voorkomt in de karakterstring CS. Is dit het geval, dan past 

ANY dat karakter; anders wordt de failure-switch gezet. 

NOTANY(CS): dit pattern onderzoekt eveneens of het volgende karakter uit 

SPAN (CS) : 

het objekt in CS voorkomt. Is dit het geval, dan wordt de 

failure-switch gezet; anders past NOTANY dat karakter. 

Zowel ANY als NOTANY zetten de failu~e-switch als er geen karak

ters van het objekt meer beschikbaar zijn! 

dit pattern past de volgende (een of meer) karakters van de objekt

string, zolang die karakters ook voorkomen in de string CS. 

BREAK(CS): BREAK past de volgende (een of meer) karakters van het objekt, tot 

aan een karakter dat ook in CS voorkomt. Als geen karakters van 

het objekt meer overblijven wordt de failure-switch gezet. 

Het eerder gegeven pattern VOWEL kan met deze patterns gemakkelijker (en snel

ler) geschreven worden: 

VOWEL = ANy(IAEIOU 1
) • 

Een loopje dat een objekt-string karakter voor karakter afhandelt, kan nu ge

schreven worden als: 

LOOP STRli~G LEI1 ( 1) . CH = : F(I~EXTSTRING) 

.... manipulaties met het ene karakter in CH ..... 
: (LOOP) . 

Een voorbeeld van het gebruik van ARB: 

OBJEKT ICAT' ARB 'GUS' • 

Als OBJEKT de waarde 'CATALOGUS' heeft, wordt eerst ICATGUS I geprobeerd. Dit 

mislukt, en de volgende poging is ICATAGUS I • Dit faalt weer, en het proces 

herhaalt zich totdat het pattern de string ICATALOGUS I past. ARB past dan de 

substring 'ALO I • 

Naast de assignment operator • be staat ook de assignment operator $. Het ver

schil tussen deze operatoren is, dat de assignment met behulp van de . pas 

uitgevoerd wordt als het hele pattern waarin deze operator voorkomt, gepast 

heeft en de assignment met behulp van de $ meteen zodra het deel van het 

pattern waar de $ bijhoort slaagt. Men noemt deze operatoren daarom resp. de 

"conditional value assignment operator" en "immediate value assignment operator". 
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Ter illustratie: 

OBJEKT = 'AAAABBBe' 

OBJtKT IAI ARB $ OUTPUT lei 

doet op de regeldrukker verschijnen: 

{lege regel, het eerste alternatief van ARB is de NULL-string} 

A 

AA 

AM 

AMB 

AMBB 

AMBBB 

Nu slaagt het hele pattern en wordt de match beeindigd. 

Was echter 

OBJ£KT 'A' ARB. OUTPUT lei 

opgegeven, dan zou aIleen de laatste regel op de regeldrukker verschenen 

zijn, omdat toen pas het gehele pattern slaagde en de assignment aan OUTPUT 

gemaakt werd. 

FAIL en ABORT zijn twee variabelen met als initiele waarde een pattern dat 

failure van resp. een gedeelte of van de gehele match veroorzaken. 

Het pattern 

PAT = (lA' I 'BI) (,P' FAIL I 10 1) 

kent vier alternatieven: 'AP', 'AQ', 'BP' en 'BQ'. Toegepast op '"AP' heeft 

dit tot gevolg dat eerst 'A' wordt gepast, en vervolgens 'pl. Nu wordt fail 

gesignaleerd door het pattern FAIL, en worden de andere drie alternatieven 

geprobeerd. Had PAT echter de waarde 

(' A I I I B I) ( I P I ABORT I 10') 

dan zou na het passen van 'AP' ABORT de hele match afbreken, en worden de 

overige alternatieven niet meer geprobeerd. 

Als toegift een kompleet programma, dat een tekst van kaarten inleest en 

van elk woord bijhoudt hoe vaak het voorkomt. Een woord wordt in dit verband 

gezien als een reeks letters. 
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LETTERS 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ' 

WORDPAT BREAK (LETTERS) SPAN (LETTERS) • WORD 

WORDCOUNTS = TABLE() 

LINE INPUT 

OUTPUT = LINE 

LINE WORDPAT = 

WORDCOUNTS<WORD> = WORDCOUNTS < WORD > + 1 

RESULT COUNTS = CONVERT(WORDCOUNTS,'ARRAY ' ) 

OUTPUT = 
OUTPUT = 'WORD FREQUENCIES:' 

OUTPUT = 
1=1 

RESULT 1 OUTPUT_= COUNTS<I,l> I: I COUNTS<I,2> 

I = 1+1 

END 

:F(RESULT) 

: F(LOOP) 

: (NEXT) 

:F(END) 

: (RESULT 1) 
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5. Invoer en uitvoer. 

Zoals we in hoofdstuk 3 al gezien hebben, vindt in- en uitvoer in SNOBOL 

plaats door het opvragen van resp. toekennen van waarden aan variabelen, 

die het systeem "kent" als variabelen geassocieerd met in- en uitvoer. 

Dit wordt bereikt doordat het systeem tabellen bijhoudt, met daarin de 

namen van die variabelen. Een variabele die in een van die tabe!len voor

komt, noemen we IO-geassocieerd. Standaard-variabelen met IO-associaties 

zijn INPUT voor invoer, OUTPUT voor uitvoer via regeldrukker en PUNCH 

voor uitvoer via kaartponser. 

Telkens als de waarde van de variabele INPUT wordt opgevraagd-, wordt 

het volgende kaartbeeld uit de invoerstroom gelezen en als string aan 

INPUT toegekend. Is de invoerfile leeg, dan wordt de failure-switch 

gezet. INPUT mag ook een waarde toegekend krijgeni het is immers een 

gewonevariabele. Het opvragen van die waarde is echter niet mogelijk, 

omdat dan weer het volgende kaartbeeld ("record") uit de invoerfile 

gelezen en afgeleverd wordt. 

Uitvoer via de regeldrukker vindt plaats zodra aan de variabele OUTPUT 

een waarde wordt toegekend. Deze waarde kan echter weI vaker opgevraagd 

worden. De uitvoer via de kaartponser met behulp van PUNCH verloopt ana

loog aan OUTPUT. 

Elke variabele kan worden opgenomen in de IO-tabellen door aanroepen van 

de funkties INPUT en OUTPUT: 

Ii~PUT(naam van de variabele,filenuIi1l1er,"breedten
) 

OUTPUT(naamvan de variabele,filenummer,format) . 

Wil men bijvoorbeeld de variabele KAART associeren met invoer via file 

3 die 72 karakters "breed" is, dan volstaat de statement 

II~PUT( 'KAART' ,3,72) . 

Merk op dat de naam van de variabele als string opgegeven moet worden. 

Natuurlijk mogen ook expressies in plaats van konstanten meegegeven worden. 

Laat men het filenummer of de invoerbreedte ("recordsize") weg, dan 

worden als defaultwaarden 5 voor het filenummer en aO'voor de recordsize 

genomen. 

De standaard invoerstroom wordt gevormd door de kaarten, die na de END van 

het programma komen. De variabele INPUT is bij voorbaat opgenomen in de 



- 5.2 -

I/O tabellen als ware dit gebeurd met 

I~PUT('INPUT',5,bO) . 

De OUTPUT-funktie is met be trekking tot de eerstetwee argumenten gelijk 

aan INPUT. Bij het wegschrijven van uitvoer wordt onder besturing van een 

format, het derde argument van OUTPUT, een buffer gevuld dan weI leegge

schreven. 

Een SNOBOL-format is een string, die aanwijzingen bevat voor het uitprinten, 

en veel overeenkomst vertoont met de formats in FORTRAN en ALGOL (BEA en 

BEATFIE) • 

Een format in SNOBOL bestaat uit een door ronde haakjes omsloten reeks 

van format-elementen onderling gescheiden door komma's. Format-elementen 

kunnen zijn: 

- een format-letter gevolgd door een natuurlijk getal 

- een string 

- een format, eventueel voorafgegaan door een getal (z.g. repeat-factor) 

- een slash (/). 

De format-letters zijn A, X, T en Hi het getal waardoor een format-letter 

gevolgd wordt zullen we width noemen. Het effekt van de format-elementen 

is: 

- A: transporteer width karakters van de af te drukken string naar de 

buffer, 

- X: voeg width spaties toe aan de buffer, 

- T: ga naar positie width in de buffer, 

- /: schrijf de buffer weg, 

- string: voeg de string toe aan de buffer 

- H: (moet voorafgegaan worden door eenrepeat-faktor). De <repeat-factor> 

direkt op de H volgende karakters worden aan de buffer toegevoegd 

(Hollerith-string). 

6HSTRING is dus equivalent met 'STRING'. 

Het format wordt herhaaldelijk van links naar rechts afgewerkt totdat 

de af te drukken string geheel uitgeput is. Tot slot wordt de buffer weg

geschreven. Een format zonder repeat-factor wordt "oneindig" maal herhaald 

(totdat de af te drukken string uitgeput is). 
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Net als in FORTRAN wordt op een regeldrukker-file het eerste karakter van 

de buffer gebruikt voor regelopvoer en pagina-skips (carriage-control), 

en dus niet afgedrukt. Het effekt van de meest voorkomende eerste karakters 

is: 

spatie: default-waarde voor nieuwe regel, 

+ : geen regelopvoeri de nieuwe regel gaat over de vorige heen, 

o een lege regel alvorens de nieuwe regel af te drukken, 

. twee lege regels alvorens de nieuwe regel af te drukken, 

1 overgang naar een nieuwe pagina alvorens de nieuwe regel af te 

drukken. 

AIle andere karakters worden weI afgedrukt, en een normale regeIopvoer 

wordt gegeven alsof de buffer begon met een spatie. 

De variabelen OUTPUT en PUNCH zijn in de IO-tabellen opgenomen als ware 

dit gebeurd met 

QUTPUT(IQUTPUT',6,'(XI,AI31)') 

respektievelijk 

Voorbeeld: 

OUTPUT('PUNCH',7,'(ASO)') . 

OUTPUT(' HEADI ,6, I ("IHEUWE PAGII~AII ,/, "-2 REGELS" ,/ ,Xl ,AI31) I) 

HEAtJ = 'TEXT' 

levert als uitvoer: 

{nieuwe pagina} 

NIEUWE PAGINA 

{twee lege regels} 

2 REGELS 

TEXT • 

Verdere funkties die betrekking hebben op in- en uitvoer zijn: 

DETACH(naam van een variabele): de variabele wordt uit de IO-tabellen 

verwijderd. 

REWIND(filenummer): de file wordt teruggewonden; een volgende leesopdracht 

Ieest dus weer het eerste kaartbeeld (record) uit de file. 

BACKSPACE(filenummer): de invoerfile wordt een record teruggeplaatst. 

ENDFILE(filenummer): de file wordt afgesloten. 
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Mcer nog dan alle andere eigenschappen van de taal, is 

de in- en uitvoer sterk afhankelijk van de machine en 

implementatie - en kan daarom van plaats tot plaats 

sterk uiteenlopen. Zie ook hoofdstuk 14: environment.· 

De zeer eenvoudige in- en uitvoer, namelijk door het enkel opnoemen van 

de naam van een IO-geassocieerde variabele, heeft als consequentie dat 

elke keer dat aan een variabele een waarde wordt toegekend of de waarde 

ervan wordt opgevraagd, het systeem de IO-tabellen moet doorzoeken om 

te kijken of de betreffende variabele daarin opgenomen is. Dit kan soms 

overbodig zijn, bijvoorbeeld wanneer een programma geen invoer nodig 

heeft, of er in grote delen geen in- of uitvoer plaatsvindt. Bet is mo

gelijk in die gevallen het systeem te melden dat het geen tabellen behoeft 

te doorzoeken door middel van de z.g. keywords &INPUT en &OUTPUT. Deze 

keywords kunnen net als gewone variabelen een waarde verkrijgen en hun 

waarde kan door het programma worden opgevraagd; bijvoorbeeld:. 

iiOUTPUT = 0 

i:Q(aOUTPUT,l) :S(PRINT) 

Bet systeem kontroleert of de waarde van resp. &INPUT of &OUTPUT ongelijk 

nul is voor het in de invoer- of uitvoertabel gaat zoeken. Is deze nul, 

dan worden geen tabellen doorzocht (en dus ook geen invoer of uitvoer ge

pleegd) • 
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6. Funkties en operatoren. 

Net als in vele andere programmeertalen komt het in SNOBOL vaak voor, 

dat bepaalde programmagedeelten meerdere malen uitgevoerd moe ten worden, 

soms met precies dezelfde, soms met andere waarden van slechts enkele 

variabelen. Daartoe biedt SNOBOL de mogelijkheid tot het definieren van 

funkties, met parameters en lokale variabelen. 

Opnl.: het begrip funktie of procedure uit ALGOL of aanverwante talen 

wordt voor het volgende bekend verondersteld. 

Een funktie definitie bestaat uit twee delen: 

a. de definitie van de funktie-"heading", 

b. het programmagedeelte dat uitgevoerd moet worden als de funktie wordt 

aangeroepen; het z.g. "funktie-block". 

Het definieren van een funk tie-heading geschiedt door aanroep van de funk

tie DEFINE met twee argumenten, beide strings of string expressies.Het 

eerste argument bevat het z.g. "prototype" van de funktie. Hierin zijn op

genomen de naam van de funktie, de namen van de (eventuele) parameters 

en de namen van de (eventuele) lokale variabelen. Het tweede argument van 

DEFINE is de naam van een label dat aangeeft waar in het programma de 

eerste statement staat van het bij de funktie behorende funktie-block. 

Voorbeeld: we willen een funktie die bij aanroep de volgende kaart uit de 

standaard invoerstroom aflevert. Als deze invoerstroom leeg is, moet hij 

afgesloten worden. Als in de rest van het programma niet gelezen wordt, 

gebruiken we &INPUT om aIleen binnen de funktie IO-tabellen te laten door

zoeken. Deze funktie zou gedefinieerd kunnen worden met 

DEFI~E('NEXTCARD{)' ,'NC') 

en funk tie-block 

I~C &INPUT = 1 

i~EXTCARD = INPUT :F(NCl) 
&INPUT = I) : (RETURN) 

I~Cl &INPUT = 0 

ENl>FILE(5) : (FRETURN) . 

We zien dat, hoewel NEXTCARD geen parameters heeft, we hem in de aanroep 

van DEFINE, en later in het prograIDnla bij de aanroep, moe ten aangeven 

met parameter-haakjes. Dit is nodig om de funktie NEXTCARD van de (eventueel 

ook voorkomende) variabele NEXTCARD te kunnen onderscheiden. 
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aanroep van de funktie door bijv. het rechts van een = voorkomen 

VAR = NEXTCARD() 

wordt "gesprongen" naar het label NC, &INPUT op 1 gezet,· het volgende 

kaartbeeid uit de standaard invoerstroom gelezen en toegekend aan de 

funktienaam. Vervolgens wordt &INPUT weer op 0 gezet en voIgt "een 

sprong naar het label RETURN". Dit is geen in het programma voorkomend 

label, maar geeft aan dat de aanroep van NEXTCARD klaar is en met de 

aanroepende statement kan worden doorgegaan. VAR krijgt dus de waarde 

die NEXTCARD() aflevert. Werd echter het einde van de invoerst~oom 

bereikt in de tweede statement, dan wordt gesprongen naar NC1, &INPUT 

weer op 0 gezet, de file afgesloten en de funktie keert nu terug via 

het "label" FRETURN. Het effekt daarvan is hetzelfde als bij RETURN, 

aIleen wordt nu de failure-switch gezet. VAR krijgt dus geen nieuwe 

waarde toegekend en met een voorwaardelijke-sprongaanduiding kan'een 

sprong gemaakt worden. 

De DEFINE-aanroep is een statement (geen deklaratie dUs) die de kop

peling tussen de naam van de funktie en het funktie-block bewerksteI

ligt. Het funk tie-block bevat statements en kan op een willekeurige 

plaats in het programma voorkomen. Men moet voorkOmen dat deze ten on

rechte worden uitgevoerd doordat het programma "erin loopt". Er moet 

dus met een sprongaanduiding omheengesprongen worden. 

Voorbeeld: een funktie die n! berekent, zou gedefinieerd kunnen worden 

met 

D£FII~E{ 'FAC(N)') 

met funk tie-block 

FAC FAC = LE(N,l) 1 :S{RETURN) 

FAC = i~ * FAC(N - 1) : (RETURN) • 

We zien dat hier het tweede argument van de funktie DEFINE is weggelaten, 

het systeem neemt dan daarvoor de naam van de funktie. Is bij aanroep N 

Kleiner dan of gelijk aan 1, dan wordt de waarde 1 afgeleverd, anders 

wordt N vermenigvuldigd met (N - l)!.Voor het laatste roept FAC zichzelf 

weer aan, zijn argument met 1 verlaagd doorgevend. 
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Aktuele parameters van funkties worden altijd als waarde 

doorgegeven en mogen dus altijd expressies zijn. De moge 

lijkheid om parameters "by name" door te geven zal be

sproken worden in hoofdstuk 10. 

De waarde die een funktie aflevert, is de waarde die de funktienaam heeft 

op het moment dat "naar RETURN wordt gesprongen". Deze waarde kan dus 

weer van alle klassen zijn. 

Lokale variabelen van een funk tie moeten in het prototype opgesomd worden 

direkt na het sluithaakje van de parameterlijst. 

O~FINE('FUN(I,J,K)P,Q,Z') 

definieert de funktie FUN met formele parameters I, J en K en lokale va

riabelen P, Q en Z. Lokale variabelen krijgen bij aanroep van de funktie 

alle de waarde NULL. De funktienaam heeft de status van een lokale varia

bele, met dit verschil dat bij RETURN eventueel zijn waarde voor direct 

gebruik wordt afgeleverd. Een aanroep van FUN(X,Y,Z) heeft dus geen invloed 

op de waarde van de (eventueel) globaal voorkomende variabele FUN. 

Er wordt bij aanroep van een funktieniet gekontroleerd of het aantal mee

gegeven parameters overeenkomt met het opgegeven aantal. Weggelaten 

(laatste) parameters krijgen de waarde NULL, de waarden van te veel meege

geven parameters worden verworpen. Dit weglaten van parameters hebben we 

al eerder gezien bij de funkties ARRAY, TABLE, INPUT, OUTPUT en DEFINE. 

Omdat het werken met operatoren in essentie hetzelfde is als het aanroepen 

van een funktie met een of twee parameters, is in de taal de mogelijkheid 

ingebouwd om operatoren te definieren, of van betekenis te·wijzigen. Dit 

kan met behulp van de funktie OPSYN: 

OPSYN(naam vande eerste funktie of operator, 

naam van de tweede funktie of operator, 

het "type") • 

Het effekt van het aanroepen van OPSYN is, dat de eerste funktie of operator 

een synoniem gemaakt wordt van de tweede funktie of operator. Bet typemoet 

zijn: 
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0: bij twee willekeurige funkties 

1: bij monadiese operator dan weI funktie met een argument 

2: bij diadiese operator dan weI funktie met twee argumenten. 

Het type 1 of 2 moet opgegeven worden als een funktie synoniem gemaakt 

wordt van een operator, een operator van een funktie, of een operator 

van een andere operator. Onder synoniem makenmoet verstaan worden dat 

het aanroepen van de funk tie hetzelfde effekt heeft als het toepassen 

van de operator op zijn argument of argumenten. 

Een illustratieve serie statements voor het gebruik van OPSYN: 

OPSY~('SUM' ,1+1 ,2) 

OPSy~(I+1 ,'ADD ' ,2) . 

Na het uitvoeren van deze statements houdt elk gebruik van de diadiese 

operator + een aanroep van de funktie ADD in; het "normale effekt" van 

de operator + kan enkel verkregen worden door aanroep van SUM. 

De prioriteit van een zo gedefinieerde operator is die van de originele 

operator. Hieronder een lijstje van aIle in SNOBOL te gebruiken operatoren 

met hun prioriteiten (in opklimmende volgorde): 

pri 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

11 

12 

<spaties> 

+-

# 

/ 

* 
% 

** 
$ 

.., ? 

monadiese betekenis 

keyword operator 

ongedefinieerd 

cursor positie 1 

plus,min 

ongedefinieerd 

ongedefinieerd 
. 2 expressl.e 

ongedefinieerd 

ongedefinieerd 
3 indirect reference 

3 name 

not, interrogatie
4 

diadiese betekenis 

ongedefinieerd 

alternatie 

konkatenatie, pattern matching 

ongedefinieerd 

optellen, aftrekken 

ongedefinieerd 

delen 

vermenigvuldigen 

ongedefinieerd 

machtsverheffen 

value assignment (conditional) 

value assignment (immediate) 

ongedefinieerd 



Opmerkingen: 

1: zie hoofdstuk 9 

2: zie hoofdstuk 11 

3: zie hoofdstuk 10 
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4: ! evalueert zijn operandi een daarbij gezette failure-switch .wordt 

vervolgens afgezet en omgekeerd 

? levert NULL als de evaluatie van zijn argument (meestal een funktie) 

de failure-switch niet gezet heeft. Dus in X = ?F(N) 'B' wordt de 

waarde van F(N) niet gekonkateneerd met 'B'! 
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7. Datastrukturen. 

Naast funkties en operatoren kunnen in SNOBOL ook datastrukturen gedefi

nieerd worden van willekeurige samenstelling. De gedefinieerde data

strukturen vormen een uitbreiding van de standaardklassen van waarden die 

in SNOBOL gebruikt kunnen worden. 

Een nieuwe datastruktuur wordt geintroduceerd door aanroep van de funktie 

DATA, met als argument een string die de naam van die struktuur, en de 

namen van de velden van die struktuur bevat. 

Bijvoorbeeld: 

uATA('COMPLEX(RE,IM)') 

introduceert de datastruktuur COMPLEX, met twee velden: RE en 1M. Na deze 

aanroep van de funktie DATA zijn bovendien gedefinieerd: 

- de funktie COMPLEX met twee argumenten. Deze kreeert een datastruktuur. 

van de klasse COMPLEX en geeft de waarde van zijn argumenten aan de 

overeenkomstige velden (vergelijk ARRAY of TABLE). 

- de "field-selectors" RE en 1M, met als argument een variabele met een 

waarde uit de klasse COMPLEX. Deze selekteren het betreffende veld uit 

de datastruktuur. Zowel de waarde van dat veld opvragen, als een waarde 

toekennen is hiermee mogelijk (vergelijk een element van een ARRAY of 

TABLE) • 

C = COMPLEX(2,4) 
OUTPUT = Rt:(C) I I IM(C) 
IM(C) = b 
OUTPUT = RE (C) I I U1( C) 

levert als uitvoer: 

2 4 

2 6 

De klasse van een variabele kan opgevraagd worden met de funktie DATATYPE. Na 

A = ARRAY(3) 
B = COMPLEX(7,1) 

levert DATATYPE(A) de string 'ARRAY' op, en DATATYPE(B) de string 'COMPLEX'. 

De velden van datastrukturen kunnen weer aile klassen van waarden bevatten. 

De namen van velden zijn eenduidig verbonden met de bijbehorende datastruk

tuur en behoeven niet uniek te zijn. Meerdere datastrukturen kunnen dus 

velden met dezelfde naam hebben. 
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Een kompleet programma dat kaarten inleest en ze in omgekeerde volgorde 

uitvoert als toegift. Voor de opslag is een datastruktuur genomen met 

de naam STACK, die twee velden bevat: TOS (top-of-stack), en FORMER. 

Met behulp van dit datatype wordt een lifo-lijst gemaakt, waarop de 

operaties EXTEND, PUSH en POP gedefinieerd worden. Later worden de ope

ratoren % en I gedefinieerd am de operaties EXTEND en PUSH uit te voeren. 

POP levert het bovenste element van de lifo-lijst af, en "verlaagt" de 

stack. Als de stack leeg is, wordt de failure-switch gezet. 

DATA('STACK(TOS,FORMER)') 

DEFINE (IEXTEND(T ,F) ') 

DEFINE ( 'PUSH (V) f) 

DEFINE ( 'POP () I ) 

OPSYN(I%','EXTEND',2) 

OPSYN ( I II , 'PUSH' ,1) : (FEND) 

EXTEND EXTEND = STACK(T,F) : (RETURN) 

PUSH SYSSTACK·= V % SYSSTACK : (RETURN) 

POP POP = DIFFER(SYSSTACK) TOS(SYSSTACK) :F(FRETURN) 

SYSSTACK = FORMER(SYSSTACK) : (RETURN) 

FEND 

LOOP I INPUT :S(LOOP) 

NEXT OUTPUT POP () :S(NEXT) 

END 

Bij de allereerste aanroep van PUSH krijgt SYSSTACK een waarde van het 

type STACK, met in het TOS-veld het argument van PUSH en in het FORMER

veld de huidige waarde van SYSSTACK, in dit geval NULL. Bij het afbreken 

van SYSSTACK door POP krijgt SYSSTACK de waarde die het FORMER-veld had. 

Is SYSSTACK leeg, dan krijgt hij in statement 10 de waarde NULL. POP test 

dit in statement 9, zodat een volgende aanroep van POP de failure-switch 

zet. Merk op het gebruik van het label FEND am over de funktieblocks te 

springen. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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8. Keywords. 

Keywords hebben tot taak de werking van het systeem te beinvloeden. 

Een voorbeeld hebben we al gezien in hoofdstuk 5, waar het sVsteem door 

middel van de waarden van keywords &1NPUT en & OUTPUT. beslist of in 10-

tabellen gezocht moet worden. Keywords vallenin twee groepen uiteen: 

beschermde (protected) en onbeschermde (unprotected). Een protected 

keyword kan een waarde afleveren, maar nooit een waarde toegekend krijgen. 

Aileen het systeem kan de waarde van een protected keyword veranderen. 

Unprotected keywords kunnen daarentegen wel waarden worden toegekend. Een 

aantal unprotected keywords heeft de status van z.g. "control switch" en 

kent maar twee waarden: 0 (NULL) of ongelijk nul; er mogen enkel waarden 

van de klasse integer aan toegekend worden. 

Unprotected keywords, met in de eerste kolom de initiele waarde: 

1 &INPUT: indien ongelijk nul worden input-associaties opgezocht 

1 &OUTPUT: indien ongelijk nul worden output-associaties opgezocht 

a 

o 

1 

5000 

50000 

o 

&TRIM: 

&DUMP: 

indien ongelijk nul worden alle als invoer gelezen 

kaartbeelden ontdaan van spaties aan het eind van de 

kaart 

indien ongelijk nul worden na het beeindigen van het 

. programma aIle variabelen met hun waarde afgedrukt. 

Variabelen met de waarde NULL worden daarbij overge

slagen 

&STATISTICS: indien ongelijk nul worden na het beeindigen van het 

&MAXLNGTH: 

&STLIMIT: 

&ERRLIMIT: 

programma een aantal gegevens afgedrukt, zoals aantal 

statements dat uitgevoerd is, de vertaal- en reken

tijd, aantal in- en uitvoeropdrachten. 

de maximale lengte die een string mag krijgen. 

Overschrijden van deze limiet (b.v. door konkatenatie) 

resulteert in foutmelding en hetprogramma wordt af

gebroken. 

het maximale aantal statements dat uitgevoerd mag wor

den 

het maximale aantal statements dat een pseudo-fatale 

fout mag opleveren. In aanhangsel B worden aIle. fout

meldingen besproken en wordt vermeld welke fouten fa

taal en welke pseudo-fataal zijn. Indien &ERRLIMIT > 0 

en een statement levert een pseudo-fatale fout op, dan 



e 
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wordt de failure-switch gezet en &ERRLIMIT met een 

afgelaagd. 

&TlMELIMIT: de maximale tijd (in sekonden) dat het programma mag 

rekenen (zie ook hoofdstuk 13: environment). 

Unprotected keywords die we nog zullen ontmoeten in volgende hoofdstukken: 

0 &FULLSCAN: switch, hoofdstuk 9 

0 &ANCHOR: switch, hoofdstuk 9 

0 &TRACE: hoofdstuk 12 

0 &FTRACE: hoofdstuk 12 

Protected ke;'iwords: 

&ARB: deze keywords bevatten de initiele waarden van patt~rns met de-

&BAL: zelfde naam. Deze keywords kunnen gebruikt worden om aan die 

&ABORT: patterns weer hun originele waarde terug te geven, als die waarde 

* * &FENCE: verloren mocht zijn gegaan. De patterns ARB, BAL I ABORT, FENCE 

* &FAIL: FAIL, SUCCEED en REM zijn immers gewone variabelen, die bij de 

&SUCCEED: initialisatie echter niet de waarde NULL kr'ijgen, zoals aile andere 

&REM: variabelen, maar een pattern. 

&ALPHABET. de string van aile door het systeem gebruikte string-karakters in 

"alfabetische" volgorde. 

&ERRTYPE: bevat na een (pseudo-)fatale fout het nummer van deze fout. 

Zie aanhangsel B voor de foutmeldingen met hun nummers. 

&FNCLEVEL: bevat de huidige diepte van nesting van funkties. 

&RTNTYPE: de wijze waarop de laatst aangeroepen funktie teruggekeerd is. 

Het bevat de string 'RETURN', 'FRETURN' of 'NRETURN'. Zie hoofd

stuk 10 voor deze laatste. 

&STCOUNT: het aantal statements dat op dat moment uitgevoerd is. 

&STFCOUNT: het aantal statements dat op dat moment uitgevoerd is en de 

failure-switch heeft gezet. 

&STNO: 

&LASTNO: 

* 

} 

de vertaler voorziet elke statement van een volgnummer. &STNO 

bevat het nummer van de huidige statement., &LASTNO het nummer 

van de vorige uitgevoerde statement. 

Het pattern BAL wordt besproken in aanhangsel A3 en FENCE in hoofdstuk 9. 

Het pattern SUCCEED is van weinig betekenis en niet in deze inleiding op-

genomen. 
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9. Het pattern match proces. 

" 

Een deel van het proces van pattern matching is al beschreven in hoofdstuk 4. 

In dit hoofdstuk zal er uitgebreider op ingegaan worden. 

Tijdens het pattern matching wordt de objekt-string afgezocht aan de hand van 

een pattern. Om dit proces duidelijker te kunnen beschrijven, definH~ren we 

de cursor als zijnde een wijzer (pointer) in de tekst van de objekt-string. 

Een pattern dat opgebouwd is uit verschillende elementen, wordt element voor 

element afgepast op de objekt-string, en wel te beginnen met de plaats waar 

de cursor naar wijst. Slaagt zo'n element dan wordt de cursor verplaatst om 

juist voorbij het gedeelte dat slaagde, te wijzen. Vervolgens worden de nog 

volgende elementen van het pattern afgepast totdat het pattern "op" is en de 

match slaagt. 

Slaagt een element niet, dan blijft de cursor staan en worden alternatieven van 

dit element geprobeerd. Zijn die er niet, of voldoen ze geen van aIle, dan 

wordt de cursor teruggeplaatst tot zijn vorige positie, en de (eventuele) al

ternatieven van het vorige element onderzocht. Dit proces herhaalt zich totdat 

6f het pattern flOp" is (in zijn geheel past) en de match slaagt, 

6f het pattern nog steeds niet zijn geheel past en aIle alternatieven 

uitgeprobeerd zijn, 

6f het pattern ABORT ontmoet wordt, in welk geval de hele match faalt. 

De verschillende stappen kunnen aan de hand van het volgende voorbeeld verdui-

delijkt worden. Het pijltje duidt de cursor aan, de onderstippeling het volgende 

alternatief en de onderstreping het reeds geslaagde deel. 

(1) 'HOEDEN' (~!!~ I'HO') ('0' I "OE' I'ED') 'EN' , 
(~) 'HOEDEN' ( '!.!' I 'HO') (~2~ I'OE' I 'ED') 'EN' • (3) 'HOEDEN' ( '!.!' I 'HO') ( '0' I' OE' I 'ED' ) 'EN' ..,. 
(4) 'HOEDEN' ('H' I'HO') ( '0' I' OE' I' ED ' ) 'EN' ... 
(5) 'HOEDEN' ('H' ,'HO') ( '0' I' OE' I' ED ' ) 'EN' .... 
(6) 'HOEDEN' ('H' I'HO') ( '0' I' OE' I ~~!?~ ) 'EN' ... ,,? 
(7) 'HOEDEN' ('H' I ~!!2~) ( '0' I 'OE' I' ED ' ) 'EN' 

1" 
(8) 'HOEDEN' ('H'I'HO') (~2~1 tOE' liED') 'EN' ... 
(9) IH9fDEN I ('HI I'HO') ( '0' I' OE' I 'ED' ) 'EN' 

(10) 'HfDEN I ('H' I'HO') ( '0 I I' OE' I ~~!?~) 'EN' 

(11 ) 'HOEDEN' ('H' I'HO') ( '0' I 'OE' I' ED ' ) 'EN' .,. 
(12) 'HOEDEN' ('H'I 'HO') ('O'I'OE'I 'ED') 'EN' en SUCCES . ,. 
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De "cursor-positie" wordt gedefinieerd als: het aantal karakters van de 

objekt-tekst die zich bevinden tussen het begin van deze tekst en het 

karakter waarnaar de cursor st. 
~ -

Er zijn vier standaard-patterns waarvan het effekt afhankelijk is van de 

positie van de cursor. Dit zijn: 

POS{N) : zet de failure-switch als de cursor-positie op dat moment ongelijk 

is aan N. POS(O) slaagt dus als de cursor naar het eerste karakter 

wijst. De cursor wordt door dit pattern niet verplaatst ("het past 

niets") • 

RPOS(N): dit pattern slaagt als er zich nog precies N karakters tussen de 

cursor en het einde van de objekt-tekst bevinden. Het past zelf 

_ niets. 

TAB(N): dit pattern past aile karakters van de objekt-tekst vanaf de cursor 

tot en met het Ne karakter. Is de cursor-positie groter dan N, dan 

wordt de failure-switch gezet. Indien TAB(N) slaagt, wijst de cursor 

daarna altijd juist voorbij het Ne karakter en is de cursor-positie 

gelijk aan N. 

RTAB(N): identiek aan TAB(lengte van de objekt-tekst - N) . 

Door middel van het pattern FENCE is het mogelijk in een pattern een barriere 

op te nemen, zodanig dat wanneer het gedeelte v66r FENCE geslaagd is, en het 

gedeelte erna faalt, het hele pattern faalt. Nog niet geprobeerde alternativen 

die v66r FENCE beschreven zijn worden dus niet meer onderzocht. FENCE zelf ver

plaatst de cursor nieti het is te be schouwen als NULL I ABORT • 

Bij aanvang van een pattern match staat de cursor aan het begin van de objekt

string. Slaagt het pattern niet, dan wordt de cursor een positie naar rechts 

geschoven en begint de match weer van voor af aan, net zolang totdat de objekt

string "op" is (en de failure-switch wordt gezet) of het pattern past. 

De match 

I ABCDtF I I D I 

verloopt als volgt: 

'ABCDEF ' .,. 'D' 

'ABCDEF' 'D' .,. 
'ABCDEF' 

't 
'D' 

, i\Bi! 11-: 1'- , 'n' 
'ABCDEP' 'D' en SUCCES • .,.. 
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Dit verplaatsen van de cursor en het opnieuw prober en van het pattern kan 

soms ongewenste resultaten opleveren, of (vaker) overbodig werk doen. 

Daarom staat ter beschikking het keyword &ANCHOR. Indien &ANCHOR nul is, 

vindt het proces plaats zoals hierboven is beschreven. Is &ANCHOR ongelijk 

nul, dan wordt de cursor in geval van niet passen niet automatisch 

verplaatst,maar FAIL afgeleverd. &ANCHOR = 1 "verankert" dus het pattern 

aan het begin van de objekt-tekst. De uitslag van 

'ABCDEF' 'D' 

is dus slechts SUCCES als &ANCHOR = O. Het effekt van &ANCHOR ongelijk nul 

is hetzelfde als ware het pattern voorafgegaan door het pattern POSeD). Deze 

laatste konstruktie kan gebruikt worden om slechts enkele patterns te "ver

ankeren", en niet alle patterns zoals gebeurt door het zetten van &ANCHOR 

op een waarde ongelijk nul. De initiele waarde van &ANCHOR is nUl. Het ge

bruik van &ANCHOR op de juiste plaatsen kan het pattern match proces sterk 

versnellen. 

Beschouwen we nu de volgende pattern match 

'ABCDEFG' 'A' 

Het verloopt als voigt: 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

( . ) 

'ABCDEFG' 'A' ,. 
'ABCDEFG' 'A' .,.. 
'ABCDEFG' 'A' .,.. 
'ABCDEFG' 'A' .,. 
, ABCDEFG ' , A ' .,.. 
'ABCDEFG' 'A' .,.. 
'ABCDEFG' 'A' 

t 
enzovoorts. 

ARB 

ARB 

ARB 

ARB 

ARB 

ARB 

ARB 

ARB 

'EF' 

'EF' 

'EF' 

'EF' 

'EF' 

'EF' 

'EF' 

'EF' 

I FG I • 

'FG' 

'FG' 

'FG' (ARB matcht NULL) 

'FG' 

'FG' (ARB matcht 'B') 

'FG' 

'FG' (ARB matcht 'BC') 

Aile pogingen vanaf stap (7) zijn echter zinloos! Immers: 'EF' past twee 

karakters, en 'FG' ook twee. Vanaf stap (7) is het resterende gedeelte van 

de objekt-tekst 'ABCDEFG' minder dan vier karakters lang, en kan dus nooit 

meer slagen. 

Bij het kreeren van een pattern berekent het systeem voor elke kombinatie 

van alternativen de minimale lengte, die die kombinatie nodig heeft. Wordt 

tijdens het proces de resterende lengte te klein, b.v. door het verplaatsen 

van de cursor, of het pattern ARB, dan wordt het proces afgebroken en" FAIL 

signaleerd, z.g. "length failure". 
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Dit kan in een overigens gering aantal gevallen ongewenste effekten op

leveren. Met het keyword &FULLSCAN is het mogelijk deze kontrole te omzeilen. 

&FULLSCAN is initieel nul; door het een waarde verschillend van nul 

te geven wordt het testen op de lengte van het objekt niet uitgevoerd en 

de match tot het bittere einde volgehouden. 

De statement 

'ABCDEFG ' ARB $ OUTPUT 

levert als &FULLSCAN ;;t. 0 (de z.g. "fullscan mode") . 

{lege regel, ARB matcht de eerste keer altijd de NULL-string} 

B 

BC 

BCD 

BCDE 

BCDEF 

BCDEFG 

en als &FULLSCAN = 0 (de z.g. "quickscan mode") 

{lege regel} 

B 

BC 

De positie van de cursor kan tijdens het matching proces opgevraagd worden 

door de Icursor position I operator, de @ (monadies) 

'ABCDEFG ' 'A' ARB @N 'EF' 'FG ' 

kent in fullscan mode, aan N de waarden 1,2,3,4,5,6 en 7 toe. 

Op een meestal onverwacht neveneffekt van het afbreken van pattern matching 

ten gevolge van length failure zal in hoofdstuk 11 worden ingegaan. 
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10. Namen. 

Veronderstel dat de volgende statements zijn uitgevoerd: 

VAR = 'STRING' 

STRII~G = 'TEXT' 

V = VAR 

In de derde statement krijgt de variabele V de waarde van de variabele VAR, 

n.l. de string 'STRING'. 

Het is in SNOBOL mogelijk de waarde van een variabele te gebruiken als naam 

van een (andere) variabele, en de waarde van die variabele op te vragen of 

te veranderen. Daartoe dient de monadiese $-operator, de z.g. "indirect 

reference operator". In de statement 

V = $VAR 

wordt de waarde van VAR (de 'STRING') door middel van de $-operator 

gebruikt als naam van een variabele, n.l. de variabele STRING. V krijgt nu 

de waarde van de variabele STRING: de string 'TEXT'. Door 

wordt de waarde van de variabele STRING gewijzigd in 'TEXT2'. De laatste 

statement heeft dus hetzelfde effekt als 

STRII~G = 'TEXT2' 

Een uitvoeropdracht voor zowel $VAR als STRING leveren op de regeldrukker: 

TEXT2. 

Een in dit verband belangrijke eigenschap van de stringhuishouding in SNOBOL 

is de z.g. "uniqueness of strings". Dit houdt in dat elke string eenmaal in 

het geheugen wordt opgeslagen en dat alle variabelen die die string tot waarde 

hebben ook dezelfde string representeren, ongeacht hoe ze aan die waarde ge

komen zijn! 

Na uitvoeren van de statements 

A = 'STRING' 

t3 = A 

representeren A en B dezelfde string. Het is dus niet zo dat na de tweede 

statement A en B twee verschillende, maar identieke strings representeren, 
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zoals bijvoorbeeld in PL/I het geval is. Pas na een statement als 

B LEI~{ 1) = 

wordt voor B eenaparte string aangemaakt (de string 'TRING') en in het 

geheugen opgenomen. 

Een voor de hand liggende toepassing hiervan is het gebruik van " variabelen" 

waarvan de naam geen identiefier is: 

*,= = 'TEXT' 

is syntactisch niet korrekt, maar 

$'*,=' = 'TEXT' 

voorziet in het gewenste resultaat. 

Een andere toepassing is het "konstrueren" van variabelen, b.v. 

OPERATOR = ('*' I '/' I '+' ,_, ): OP 

TEXT OpmATOR = :S(${'OP_' OP)) • 

Komt een van de genoemde operatoren in de string TEXT voor, dan wordt deze 

verwijderd en een sprong gemaaktnaar het label OP_*, OP~, OP_+ of OP -, al 

naar gelang welke van deze operatoren in TEXT voorkwam (vergelijk de case

statement in SEA) . 

Beschouwen we nu het volgende probleem: we willen een funktie die de waarde 

van zijn argument met 1 ophoogt. 

Een poging zou kunnen zijn: 

D£FI~E('BUMP(N)') 

met funktie-block: 

8U~1P I~ = I~ + 1 : (RETURN) 

en aanroep 

clUMP(I) 

Dit mislukt omdat van I aIleen de waarde wordt doorgegeven, en niet de va

riabele zelf. Het ophogen van de waarde van I op deze manier is buiten de 

funktie niet te merken. 

Afgaande van wat we hierboven gezien hebben, zouden we als funktie-block 

kunnen proberen: 
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rlUMP $I~ :::: $I~ + 1 : (RETURN) 

en aanroep 

Nu wordt de string I doorgegeven, en 'It stelt inderdaad de variabele I 

voori het gewenste resultaat wordt nu bereikt. 

Problemen ontstaan als we BUMP willen aanroepen met een array- of table

element, of met een veld van een datastruktuur als argument: 

dU~lP (Ad» 

voldoet niet, omdat aIleen de waarde van A<3> wordt doorgegeven, 

BUI\1P( I A<3> I) 

voldoet evenmin, omdat de "variabele" A<3> geen enkel verband draagt met 

het derde element uit het array gerepresenteerd door A. 

Om toch het gewenste effekt te kunnen bereiken, kent SNOBOL de monadiese 

"name operator", de • (punt), die de naam (of eigenlijk: het geheugenadres) 

van zijn operand aflevert. 

BUMP kan nu aangeroepen worden door 

BUi~P(. A<3» 

met als funk tie-block 

rlUf~P $N :::: $I~ + 1 : (RETURN) 

It Op deze manier is het dus mogelijk variabelen "by name" aan funkties door 

te geven. Funkties die een naam als argument verwachten hebben we in hoofd

stuk 5 al leren kennen: INPUT, OUTPUT en DETACH. In plapts van 

INPUT('I~PUT' ,b,HO) 

kan dus ook 

I~PUT(.INPUT,5,aO) 

gebruikt worden. 

De namen vormen een klasse van waarden, die aan variabelen kunnen worden 

toegekend. 

I~ :::: . Ad> 

N een waarde van de klasse naam; $N representeert de waarde van die 

variabele. 
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Voor gewone variabelen ("natural variables") is de naam gelijk aan de 

string die de naam beschrijft: $.1 en $'1' beschrijven dezelfde variabele I. 

Merk op dat na 

l~ = 'I I 

N een waarde uit de klasse string bevat die in 

$N = 14 

gekonverteerd wordt tot naam (autokonversie). Na 

I~ = • I 

be vat N weI een waarde uit de klasse naam. 

Funkties kunnen waarden uit de klasse naam afleveren, als de funktie-identifier 

op het moment dat de funktie terugkeert een waarde uit de klasse naam heeft. 

Dus b. v. : 

IkFIi~E ( I FU1~() , ) 

met funktie-blok 

FUI~ FUI~ = . A<3> : (RETURN) 

levert bij aanroep de naam van het derde element van A op. Door 

I = $FUi~() 

wordt de waarde ervan aan I toegekend, en in 

$FUj~() = 14 

wordt aan A<3> de waarde 14 toegekend. 

Funkties kunnen ook terugkeren via het "label" NRETURN. In dat geval is het 

aanroepen van de funktie equivalent met het noemen van de variabele, waarvan 

de funktie-identifier op het moment van de terugkeer de naam bevat. Dus 

UfFINE('NFUN(I)') 

met funktie-blok 

14FUi~ = • Ad> : (NRETURN) 

e levert bij aanroep het I element van A op. Dus niet de naam ervan, of de 

waarde, maar het element zelf! Door de statements 



I = I~FUN(!j) 

I~FUI~ (7) = 07 
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wordt eerst de waarde van A<5> toegekend aan I en vervolgens wordt 87 toe

gekend aan A<7>. 

Om een element te selekteren uit een array, dat niet door een natuurlijke 

variabele gerepresenteerd wordt, kan de funktie ITEM gebruikt worden. 

$ARY = ARRAY(4) 

ITE~($ARY~3) = I VALUE I 

~ Zo is het ook mogelijk door middel van APPLY om funkties aan te roepen met 

een naam die geen funktie identifier is: 

OEFINE('F*(A,B)') 

LltFINE( IG(P,Q) I) 

FUi~ = 'F*' 

APPLY (FUi~ ,I~ ,M) 

FUi~ = • G 

APPLY (FUI~ ,M ,N) 

Elk gebruik van ARRAY- of TABLE-elementen en velden van datastrukturen be

tekent opzoeken van geheugenadressen en kontroleren of geen grenzen over

schreden worden. Wanneer in een programmagedeelte erg vaak met zo'n element 

gewerkt wordt, verdient het de voorkeur om eenmaal de naam van dat element 

toe te kennen aan een simpele variabele, en dan met die variabeleverder te 

werken. 
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11. Niet-geevalueerde expressies. 

Beschouw het volgende stukje programma: 

LOOP 
PAT = PATVALF(A,B) 
STR PAT : S ( Ll ) F ( L2 ) 

:LOOP 

Het resultaat hiervan is dat de funktie PATVALF geevalueerd wordt, zijn 

waarde wordt toegekend aan PAT en vervolgens wordt in het loopje dit pat

tern telkens afgepast op de momentane waarde van STR. Vaak is het echter 

gewenst dat iedere keer bij het afpassen van het pattern de funktie wordt 

~ aangeroepen. Daartoe kan men het systeem forceren de funktie niet aan te 

roepen op het moment dat het pattern "gebouwd" wordt (hier in de statement 

PAT = PATVALF{A,B» maar pas als het pattern absoluut nodig is, in dit ge-

val tijdens de match STR PAT. Daartoe geven we aan dat de funktie nog niet 

geevalueerd mag worden door de monadiese operator *. 

PAT = *PATVALF(A,B) 

LOOP STR PAT 

Nu wordt iedere keer als PAT afgepast wordt, het pattern geevalueerd en 

daartoe de funktie aangeroepen. PAT krijgt in de statement PAT = *PATVALF(A,B) 

een waarde van de klasse expressie. 

Ook het konstrueren van rekursieve patterns wordt hierdoor mogelijk: 

PAT! :: 'A' 'B' PAT2 

PAT2 = 'B' 'A' PAT! 

De tweede statement is korrekt, de eerste echter kent aan PAT1 de waarde toe 

van het pattern 'A' I 'B' PAT2, waarin PAT2 zeer beslist niet de waarde 

'B' "A' PAT1 heeft, omdat hij die waarde pas in de daaropvolgende state~ 

ment krijgt. De juiste manier om het gewenste effekt te bereiken is 

PATl = lA' 'B' 

PAT2 :: IBI lA' PAT! 

Patterns en funkties zijn niet de enige expressies die niet geevalueerd kun

nen zijn, ook bij strings is dit mogelijk. 

*(' I * 4 + 6 ') 
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levert bij evaluatie de waarde van de expressie I ~ 4 + 6 op. Evaluatie 

van een expressie kan geforceerd worden door de funktie EVAL: 

1=2 

V = EVAL(E) 

kent aan V de waarde 14 toe. 

Een pattern dat een string onderzoekt op gelijkheid van begin- en eindquotes 

is bijvoorbeeld 

STRPAT = POS(O) (' II'. II "') $ Q BREAK( *~) RPOS(O) 

Een illustratief voorbeeld van het gebruik van niet-geevalueerde expressies 

samen met de cursor-positie operator is het volgende stukje programma: 

uEFINE('OCC(SYM,POS)') : (FEND) 

oce OUTPUT = 'KEY SUMBOL ' SYM ' OCCURRED AT POSlnQ[~ , POS 

: (RETURN) 
FEND $TRrrv1 = 1 
LOOP KEYSYMBOLS = INPUT :F(END) 

STRING = INPUT 
STRING BREAK(KEYSYMBOLS} $ SYM @POS *OCC(SYM,POS) FAIL : (LOOP) 

END 

Dit programma onderzoekt de string STRING op het voorkomen van karakters, die 

ingelezen zijn in KEYSYMBOLS. Elk voorkomen van zorn karakter wordt d.m.v. de 

funk tie OCC gemeld. Vanwege FAIL worden aIle alternatieven geprobeerd, in dit 

geval dus aIle karakters onderzocht. 

Merk op het gebruik van het label FEND om over het funktie-block heen te 

springen en de punt op de eerste positie van de regel om statements over 

meerdere regels te kunnen spreiden. Merk verder op dat de funktie acc een 

routine die als waarde NULL aflevert. Immers: oce krijgt geen waarde toege

kend in het funktieblok. Deze waarde wordt met het pattern gekonkateneerd en 

heeft dus geen effekt op het verloop van de match. Stel dat STRING de waarde 

'ABCD' heeft en KEYSYMBOLS 'PQCD', dan gebeurt het volgende: 

1) BREAK (KEYSYMBOLS) slaagt op het karakter 'C' 

2) dit wordt onmiddellijk toegekend aan SYM in "$ SYM" 
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3) de positie wordt onmiddellijk toegekend aan POS in lI@pOS" 

4) occ ( 'e ',3) wordt aangeroepen en levert uitvoer 

5) occ levert NULL af, dit wordt gekonkateneerd met FAIL; het resultaat 

daarvan is FAIL 

6) FAIL faalt, en de match begint weer van voor af aan. 

Bij het pattern match proces wordt er, als &FULLSCAN = 0, van uitgegaan 

dat elke niet-geevalueerde expressie minstens een karakter voor zijn reke

ning neemt. De statement 

'ABC ' PAT 

levert FAIL op! 

Ook bij het afbreken van het proces ten gevolge van length failure kunnen 

zich onverwachte effekten voordoen: de rest van het pattern wordt niet meer 

geevalueerd, en eventuele niet geevalueerde funkties die daarin voorkomen 

worden niet aangeroepen. 
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12. Tracing. 

Een belangrijk hulpmiddel bij het ontwikkelen van SNOBOL-programma's en het 

kontroleren van de juiste werking ervan is de z.g. "tracing" van variabelen, 

funkties en labels. Dit komt in het kort erop neer, dat het systeem een 

routine aanroept bij: 

elke assignment aan een variabele, 

bij elke aanroep van een funktie, en 

bij elke sprong naar een label, 

als de naam van die variabele, funktie of label opgenomen is in de z.g. 

"trace-tabel". Een variabele wordt in deze tabel opgenomen door aanroep van 

4It de funktie TRACE: 

TRACE (naam, type ,tag, funktie) • 

De betekenis van de parameters is als volgt: 

naam: naam van de te tracen variabele 

~: het trace-type. Dit kan zijn 

'VALUE': assignment aan de variabele 

'LABEL': sprong naar het label 

'KEYWORD': assignment aan het keyword (door het programma 

of door het systeem) 

'CALL': aanroep van de funktie 

'RETURN': return uit de funktie 

'FUNCTION': 'CALL' en 'RETURN' 

taS af te drukken naam in het geval de opgegeven variabele geen 

gewone variabele is (b.v. een array-element) 

funktie: zelf-gedefinieerde funktie die voor de trace-melding wordt 

aangeroepen. 

Type, tag en funktie kunnen weggelaten worden, de default-waarden zijn resp. 

'VALUE', de naam van de variabele gekonverteerd tot string (indien mogelijk) 

en de standaard trace-routine. Deze routine geeft in zijn uitvoer bijzonder

he den over het nummer van de statement, de naam van de variabele, wat er ge

beurd is en het tijdstip waarop. Typische uitvoer zou kunnen zijn: 

STATEMENT 12: N = 'TEKST', TIME = 287 

STATEMENT 24: TRANSFER TO L1, TIME = 624 

(value-tracinq) 

(label-tracing) 

STATEMENT 16: &INPUT = I, TIME = 12 (keyword-tracing) 

STATEMENT 18: LEVEL 0 CALL OF FUN (' ABC' , ARRAY (3» , TIME = 42 (call-tracing) 

STATEMENT 38: LEVEL 0 RETURN OF FUN = 14, TIME = 60 (return-tracing) 
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Indien een zelf-gedefinieerde funktie als trace routine wordt opgegeven, 

krijgt deze funk tie bij aanroep twee parameters mee: 

FUN (VAR, TAG) 

met 

VAR: de naam van de variabele 

TAG: de opgegeven tag • 

De waarde van de variabele kan dan opgevraagd worden met de $-operator. 

Een variabele wordt uit de TRACE-tabel verwijderd door aanroep van 

Na 

STOPTR (naam, type) • 

TRACE('A','VALUE') 

TRACE('A','LABEL') 

STOPTR('A','LAB£L') 

gaat het value-tracing van A gewoon door. 

Het uitvoeren van TRACE-opdrachten noodzaakt het systeem bij elke assignment, 

sprong, funktie-aanroep en funktie-return de TRACE-tabel te doorzoeken. Dit 

zoekwerk kan aan- en afgezet worden door gebruik te maken van de keywords 

&TRACE en &FTRACE. 

Als &TRACE > 0 wordt de tabel doorz6cht en een eventuele trace uitgevoerd; 

na elke uitgevoerde trace wordt &TRACE met een afgelaagd. 

Als &FTRACE > 0 worden aIle gedefinieerde funkties op aanroep en return ge-

~ traced; na elke uitgevoerde FTRACE wordt &FTRACE met een afgelaagd. 

Word gebruik gemaakt van een zelf-gedefinieerde trace-routine, dan wordt deze 

routine uiteraard zelf niet getraced! 

Keywords worden niet aileen getraced als ze programmatisch een waarde toege

kend krijgen, maar ook als dit door het systeem geschiedt. Protected keywords 

als &STNO, &LASTNO, &STCOUNT en &STFCOUNT kunnen dus ook getraced worden hoe

wel alleen het systeem ze van waarde kan veranderen. 

Voor het zelf schrijven van trace-routines staan een aantal keywords en 

funkties ter beschikking: 

&LASTNO: het nummer van de laatst uitgevoerde statement 

&FNCLEVEL: de diepte van de nesting van funkties 

TIME(): het aantal milliseconden verstreken sinds het begin van 

de uitvoering van het programma 

&RTNTYPE: de wijze waarop een funktie returned. 
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Definieert men zelf de trace-routine dan zou die b.v. kunnen luiden 

DEFlNE('TRACER(VAR,TAG) ') 

TRACtR OUTPUT = 'STATEMENT ' &LASTNO ': ' VAR I = I 

11111 $VAR "'" " TIME:;; I TIME{) :(RETURN) 
voor value tracing, 

TRACiR OUTPUT:;; ,STATEMEHT I &LASTNO ': TRANSFER TO I 

VAR " TIME = I TIME() :(RETURN) 
voor label-tracing, 

TRACiR OUTPUT :;; I STATEtilEIH I &LASTNO ': LEVEL I 

~F~CLEVEL - 1 I • &RTHTYPE I OF ' 
VAR " :;; III $VAR III, TIME = " TIME() : (RETURI~) 

voor return-tracing. 

Verdere funkties die gebruikt kunnen worden in trace routines zijn: 

ARG(F,N): levert de naam van het Ne argument van de funktie F, 

LOCAL (F,N) : de naam van de Ne lokale variabele van F, 
e FIELD(D,N): de naam van het N veld van de datastruktuur D. 

N loopt vanaf 1, overschrijden van het aantal opgegeven argumenten, lokale 

variabelen of velden levert FAIL op. 
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13. Environment. 

Op de Burroughs B7700 kan SNOBOL verwerkt worden met behulp van een door 

de UCSD geleverd pakket. Dit bestaat uit een in ALGOL geschreven programma 

dat SNOBOL-teksten inleest, vertaalt en vervolgens interpreteert. We zullen 

aan dit programma refereren met de naam SNOSYS. 

Het verwerken van een SNOBOL-programma gaat als voIgt 

RUN SNOSYSi DATA FILES 

<programma> 

<eventuele data> 

4i' Het programma heeft de beschikking over tien files, genaamd FILE1, FILE2 

tim FILE10. Daarvan worden gebruikt 

e 

en 

FILES voor invoer 

FILE6 voor regeldrukker uitvoer 

FILE7 voor ponskaart uitvoer • 

De andere files kunnen naar believen gebruikt worden voor in- en uitvoer 

d.m.v. INPUT en OUTPUT statements, waarbij het filenuromer een van de tien 

beschikbare files selekteert. Door middel van label-equation kunnen deze 

files voorzien worden van attributen (zie het B7700 WFM-manual) • 

De IO-operatie ENDFILE heeft een tweede parameter, waarvan de waarde aan

geeft welke ENDFILE-aktie ondernomen moet worden. 

ENDFILE(n,-O) komt overeen met CLOSE (FILEn,REEL) in BEA, 

ENDFILE (n, 1) II II .. CLOSE (FILEn) , 

ENDFILE(n,2) " .. .. CLOSE (FILEn,PURGE) , 

ENDFILE(n,4) .. .. .. LOCK(FlLEn) , 

ENDFlLE(n,S) n " II LOCK(FILEnsCRUNCH), en 

ENDFILE(n,7) " " " CLOSE (FILEn,*) • 

V~~r het effekt van de BEA close-akties zie het BURROUGHS INPUT/OUTPUT sub

system reference manual. 

Enkele gegevens van het systeem: 

Het geheugen is 40.000 adresseereenheden groot en in verreweg de meeste ge

vallen voldoende. 

De maximale lengte van een uitvoerregel is 1536 karakters en mag niet over

schreden worden door de lengte van het format. Een format '(A2000) I veroor

zaakt de foutroelding: "BUFFER TOO SHORI' FOR FORMAT", hoewel de uitvoertekst 

best korter zou kunnen zijn. 
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Elke SNOBOL-statement begint in principe op een eigen regel (kaart) en 

is precies een regel (72 karakters) lang. De overige 8 posities op de 

kaart, kolom 73-80, kunnen gebruikt worden voor nummering. 

Statements langer dan een regel kunnen op de volgende regel(s) vervolgd 

worden door die regels te beginnen met een punt of een plus. De overgang 

mag overal liggen waar spaties toegestaan of verplicht zijn (behalve in 

strings). Meerdere statements kunnen op een regel door ze te scheiden 

door punt-komma's, b.v.: 

L1 N = 14; K = 17;L2 P = 'TEKST'i : (LOOP) . 

Merk op dat een statement dat niet met een label begint met minstens een 

~ spa tie moet beginnen; wel gelabelde statements beginnen met het label 

direkt achter de punt-komma. Programmaregels die beginnen met een sterretje 

(*), vertikale streep of .. ...,.. worden als kommentaar behandeld. 

De afdruk die van het programma gegeven wordt staat onder besturing van z.g. 

"listing control cards", kaarten die beginnen met een min-teken. Op deze 

kaarten mogen voorkomen: 

EJECT skipt naar een nieuwe pagina 

UNLIST - onderdrukt de listing 

LIST - herstelt de listing 

LIST LEFT - herstelt de listing, de statements worden aan de 

linkerzijde genummerd. 

Per kaart mag slechts een van deze vier voorkomen. 

~ Na afloop van het programma worden een aantal gegevens over de uitvoering 

afgedrukt: 

- het nummer van de laatst uitgevoerde statement 

- vertaal-tijd 

- reken-tijd 

- aantal statements dat uitgevoerd is (&STCOUNT) 

- aantal daarvan dat FAIL opleverde (&STFCOUNT) 

- aantal rekenkundige bewerkingen 

- aantal pattern matches 

- aantal regeneraties van het geheugen wegens geheugengebrek 

- aantal invoer-opdrachten 

- aantal uitvoer-opdrachten 

- gemiddelde reken-tijd per uitgevoerde statement. 
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Bet keyword &TlMELIMIT bevat als initiele waarden de maximale rekentijd 

van SNOSYS, verminderd met enkele seconden. Bij overschrijden van &TlMELIMIT 

kan er dus nog een dump worden gemaakt (als &DUMP ~ 0). Daar het overschrij-

den van &TlMELIMIT vrijwel d een programmeerfout inhoudt, is dit zeer 

zinvol. De &TlMELIMIT-kontrole kan afgezet worden door &TlMELIMIT = O. 

Let op: &TlMELIMIT beheerst het totaal van reken- en vertaaltijd! Dus als 

&TlMELIMIT = 10 kan een programma dat vijf sekonden vertaaltijd vergt nog 

slechts vijf sekonden rekenen. 

SNOSYS staat kleine letters toe in identifiers en labels, en in plaats van 

het hakenpaar < en > mogen ook [ en ] gebruikt worden. Dit zijn uitbrei

dingen van SNOSYS ten opzichte van standaard SNOBOL. 
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A1 Aanhangsel: code. 

Naast de behandelde klassen van waarden is er nog de klasse code. Een 

variabele krijgt de waarde van de klasse code door 

VAR = CODE(STR) 

waarin STR geldige SNOBOL-statements bevat. Is dit niet het geval dan 

levert de aanroep van CODE FAIL op. 

Deze code wordt achter aan het programma toegevoegd. Later kan deze op twee 

manieren uitgevoerd worden 

a) door een sprong naar een label in die code, 

e b) door een z.g. Deze laatste is analoog aan een normale goto, 

met als verschil dat tussen "angular brackets" een expressie van de klasse 

code wordt meegegeven 

Voorbeeld voor b) 

LOOP TEKST = INPUT :F(END) 

C = CODE(TEKST I; :(LOOP)I) :S<C>F(ERROR) 

Na uitvoeren van de laatste statement van een op deze wijze toegevoegd pro

gramma-gedeelte eindigt het programma als had het de END-statementuitge

voerd. Daarom moet, als dit ongewenst is, aan het eind van de toevoeging 

een sprong naar een label in het programma staan. 

De tekst die zo toegevoegd wordt mag labels bevatten die al in het programma 

voorkomen! Elke sprong naar zoln label wordt dan een sprong naar het nieuwe e label in de nieuw aangemaakte code. 
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A2 Aanhangsel: klassen en konversies. 

Voor de volledigheid aIle klassen van waarden die aan variabelen kunnen 

worden toegekend. 

De klassen I, R en S kunnen altijd gekonverteerd worden naar string, alle 

overige leveren bij die konversie de naam van hun klasse op. Worden die 

laatste klassen echter gebruikt voor konkatenatie met een niet-lege string, 

dan wordt een foutmelding gegeven. 

I 14 

R = 3.4 

S = 'TEKST' 

N .A<3> 

A ARRAY (3) 

L::weren bij output op resp. 

14 

3.4 

TEKST 

PATTERN 

NAME 

ARRAY (3) • 

Behalve door auto-konversie kunnen waarden ook gekonverteerd worden naar an

dere klassen door middel van de funktie CONVERT. Een voorbeeld daarvan heb

ben we al gezien in hoofdstukken 2 en 4. 

I = 14 

S = CONVERT (I, 'STRING') 
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Nu heeft I de getalwaarde 14 en S de stringwaarde '14'. Indien. een konversie 

niet mogelijk is, b.v.: 

I = CONVERT('3.14','INTEGER') 

levert CONVERT FAIL op. 

Alle mogelijke konversies worden in de onderstaande tabel aangegeven. 

naar I R S P E C N K A T 

van I x x x 

R x x x, 

S x x x x x 

p x x 

E x x 

C x x 

N x x 

K x x 

A x x x 

T x x x 

De konversie van string naar code door CONVERT(S,'CODE') is identiek aan 

de aanroep van CODE(S). 

De konversie van ARRAY naar TABLE is aIleen mogelijk, als het array de 

dimensies l:n, 1:2 heeft. 
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A3 Aanhangsel: funkties en patterns. 

Voor de volledigheid voIgt hier de beschrijving van aIle nog niet genoemde 

funkties en patterns die het systeem kent. 

funk ties (de onderstippeide zijn predikaten) 

CLEAR() : zet de waarde van aIle variabelen (en patterns!) op NULL. 

COLLECT(N) : forceert een regeneratie van het geheugen, levert FAIL 

op ais minder dan N adresseer-eenheden beschikbaar 

bIijken; Ievert anders het aantal beschikbare eenheden 

DATE() 

DUMP(N) 

DUPL(S,N) 

op. 

Ievert een string voorstellende de datum in de vorm MM/DD/YY 

DATE(I) Ievert de datum af als (b. v.) 

'TUESDAY SEPTEMBER 20 1977' en DATE(2) als '20-SEP-77'. 

vergeIijkt de waarden van zijn operanden en levert FAIL 

op als ze identiek zijn. DIFFER(10,'10') slaagt, 

maar DIFFER('ABC','AB' 'C') faalt. 

Ievert ais N ~ 0 een dump van alle variabelen met hun 

waarden (vergelijk het keyword &DUMP) 

levert een N-voudige konkatenatie van de string S. 

DUPL ( '* ' ,4) levert '****'. 
!~~~(V1,V2) : ais DIFFER met verwisseling van falen en succes. 

onderzoekt of V een integer is, dan wel daartoe gekon

verteerd kan worden. 

Levert FAIL of NULL af. 

INTEGER{'3') slaagt, maar INTEGER(3.0) faait. 

~~!(S1,S2) : Alfabetisch groter dan (voor strings) 

LPAD(S1,N,S2)l: leveren een string af ter lengte N en de string S1 

RPAD(S1,N,S2)j als inhoud. Indien de lengte van S1 kleiner is dan N 

PROTOTYPE (A) 

wordt S1 aan de linkerkant (LPAD) dan wel de rechter

kant (RPAD) aangevuld met de inhoud van de string S2, 

die maximaal een karakter mag bevatten. Is S2 leeg 

(of weggelaten) dan wordt hiervoor een spatie genomen. 

Indien de Iengte van S1 groter is dan N worden de 

eerste N karakters van Sl(RPAD) dan weI de laatste 

N karakters van S1(LPAD) afgeleverd. 

Ievert het prototype van het array A af. Na Al = ARRAY(3) 

en A2 = ARRAY('-1:4') Ievert PROTOTYPE(A1) 3 en 

PROTOTYPE (A2) '-1:4' op. 
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REMDR(N,M) : levert N modulo M. 

REPLACE(S,CS1,CS2) : levert af de string S, met daarin elk voor

komen van een karakter uit de string CS1 ver

vangen door het ermee korresponderende karak

ter in de string CS2. 

REVERSE (S) levert een string bestaande uit de karakters vaniS in 

omgekeerde volgorde. REVERSE('ABC') levert dus 'CBA' Ope 

SIZE(S) levert de lengte van de string S. 

TlME() : levert de verrekende tijd in miliseconden, TIME (1) levert 

de tijd van de dag in de vorm 'hh:mm:ss'. 

TRIM(S) : levert de string S ontdaan van de trailing blanks. 

BAL past een met betrekking tot haakjes () gebalanceerde string. 

REM past alles vanaf de cursor tot het einde van de objekt 

string. 

SUCCEED tegenovergestelde van FAIL. 

De in de overige literatuur beschreven funkties LOAD en UNLOAD zijn op de 

B7700 niet geimplementeerd. 
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A4 Aanh~.:?el:.=_ci~ syntax van SNOBOL4. 

(overgcuomen uit Aho & Ullman: the theory of Parsing, Translation & Compiling, 

vol. I) 

operators and precedence 

1 & 

2 all associations: LR, except I, and ** 
3 <blanks> 

4 @ 

5 + 

6 # 

7 / 

8 * 
9 % 

10 ** 
11 $ 

12 -, ? 

lexical variables 

<blank> 

<EBCDIC character> 

<eol> 

lexical syntax 

<digit> = 0 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 

<letter> = A I B I C I .•• I z 
<alphanumeric> = <letter> I <digit> 

<identifier> = <letter> «alphanumeric> 1·1_) *0 

<blanks> = <blank> *1 

" t d" "t *1 <In eger> = < 19l > 

<real> = <integer> • <integer> I <integer>. 

<operator> = I I ? I $ I . I ! I % I * I / I # I + I - I @ II I & 

<binary> = <blanks> I <blanks><operator><blanks> 

<blanks> ** <blanks> 

<sliteral> *0 = I «EBCDIC character>-') I 

<dliteral> *0 = II «EBDCIC character>-") " 

<literal> = <sliteral> <dliteral> I <integer> I <real> 
*0 <label> = <alphanumeric> «EBCDIC character>-«blank>li» 

- END 
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high level productions. 

1 <statement> + <assignment statement> I <matching statement> I 
<replacement statement> I <degenerate statement> 

<end statement> 

6 <assignment statement> + 

<optional label><subject field><equal> 

<object field><goto field><eos> 

7 <matching statement> + 

<optional label><subject field><pattern field> 

<goto field><eos> 

8 <replacement statement> + 

<optional label><subject field><pattern field> 

<equal><object field><goto field><eos> 

9 <degenerate statement> + 

<optional label><subject field><goto field><eos> \ 

<optional label><goto field><eos> 

11 <end statement> + 

END <eos> I END <blanks><label><eos> 

END <blanks> END <eos> 

e 14 <optional label> + <label> I <empty> 

16 <subject field> + <blanks><element> 

17 <equal> + <blanks>-

18 <object field> + <blanks><expression> 

19 <goto field> + <blanks> <optional blanks><basic goto> I <empty> 

21 <basic goto> + <goto> I S <goto><optional blanks><opt. F goto> 

F <goto><optional blanks><opt.S goto> 

24 <goto> + «expression» I «expression» 

26 <opt. S goto> + S <goto> I <empty> 
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28 <opt. F goto> + F <gotO> \ <empty> 

30 <eos> + <optional blanks:> ; ! <optional blanks><eol> 

32 <pattern field> + <blanks><expression> 

33 <elements> + <optional unaries><basic element> 

34 <optional unaries> + <operator><optional unaries> \ <empty> 

36 <basic element> + <identifier> [<literal> \ <function call> 

<reference>! «expression» 

41 <function call> + <identifier> (<arg list» 

42 <reference> + <identifier>«arg .list» 

43 <arg list> + <arg list> , <expression> \ <expression> 

45 <expression> + <optional blanks><element><optional blanks> \ 

<optional blanks><operation><optional blanks> 

<optional blanks> 

48 <optional blanks> + <blanks> \ <empty> 

50 <operation> + <element><binary><element> ! 

<element> <binary> <expression> 
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A5 Aanhangsei: cross-reference. 

Aile funkties, patterns, keywords en operatoren en waar ze beschreven staan. 

V~~r de type-aanduiding is gebruikt F voor funktie, P voor pattern, Pr voor 

predikaat, OP voor operator, PK voor protected keyword en UK voor unprotected 

keyword. - ~.~---'-

naam type beschreven in naam type beschreven in 

ABORT P 4 EQ Pr 3 

ABORT PK 8 ERRLIMIT UK 8 

ALPHABET. PK 8 ERRTYPE PK 8 e ANCHOR UK 8, 9 EVAL F 11 

ANY P 4 FAIL P 4 

APPLY F 10 FAIL PK 8 

ARRAY F 2 FENCE P 9 

ARB P 4 FENCE PK 8 

ARB PK 8 FIELD F 12 

ARENO P 4 FNCLEVEL PK 8 

ARG F 12 FTRACE UK 12 

BACKSPACE F 5 FULLSCAN UK 9 

BAL P a3 GE Pr 3 

BAL PK 8 GT Pr 3 

BREAK P 4 I DENT Pr a3 

_CLEAR F a3 INPUT F S 

CODE F al INPUT UK S 

COLLECT F a3 INTEGER Pr a3 

CONVERT F 2, a2 ITEM F 2 

COpy F 2 LASTNO PK 8 

DATE F a3 LEN P 4 

DATA F 7 LE Pr 3 

DEFINE F 6 LGT Pr a3 

DIFFER Pr a3 LPAD F a3 

DETACH F 5 LOCAL F 12 

DATATYPE F 7 LT Pr 3 

DUMP F a3 MAXLNGTH UK 8 

DUMP UK 8 NE Pr 3 

DUPL F a3 NarANY P 4 

ENDFlLE F 5 OPSYN F 6 
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naam type beschreven in naam type beschreven in 

OUTPUT F 5 SUCCEED PK 8 

OUTPUT UK 5 TAB P 9 

POS Pr 9 TIME P 12, a3 

PROTOTYPE F a3 TlMELIMIT UK 8 

REM P 4 TABLE F 2 

REM PK 8 TRIM F a3 

REMDR F a3 TRIM UK 8 

REWIND F 5 + OP 2, 6 

REPLACE F a3 OP. 2, 6 

e REVERSE F a3 * OP 2, 6, 11 

RPAD F a3 / OP 2, 6 

RPOS Pr 9 **. OP 6 

RTAB P 9 OP 6 

RTNTYPE PK 8 OP 4, 6, 10 

SIZE F a3 $ OP 4, 6, 10 

SPAN P 4 ? OP 6 

STATlSTICS UK 8 .., OP 6 

STCOUNT PK 8 OP 6 

STFCOUNT PK 8 & OP 5, 6, 8 

STLIMIT UK 8 % OP 6 

STOPTR F 12 # OP 6 

e STNO PK 8 @ OP 6, 9 

SUCCEED P a3 
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A6 Aanhangsel: literatuur. 

L1J The SNOBOL-4 programming language. 

R.E. Griswold, J.F. Poage and I.P. Polonsky 

volledige beschrijving van de taaL 
uitstekend naslagwerk. 

[2J A SNOBOL-4 primer. 

e [3J 

Ralph E. Griswold and Madge T. Griswold 

Algorithms on SNOBOL-4. 

James F. Gimpel 

kompakte en vereenvoudigde uitvoering van 
[1 J. 

bevat korte beschrijving en talloze voor
beelden. 

[4J The macro-implementation of SNOBOL-4. 

Ralph E. Griswold 

zeer specialistisch, aileen zinvol voor 
implementatie-doeleinden. 

[5J The programmer's introduction to SNOBOL. 

w. Douglas Maurer 

[6J 

duidelijke uiteenzetting en aanwijzingen 
voor het schrijven van programma's in 
Snobol. 

String and list processing in SNOBOL-4. 

Ralph E Griswold 

bevat korte uiteenzetting en vele, prak
tisch georienteerde, voorbeelden van het 
gebruik van Snobol. 
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Bl Aanhangsel: foutmeldingen. 

a. foutmeldingen van de vertaler. 

BINARY OPERATOR MISSING OR IN ERROR 

een diadiese operator is foutief, b.v. *** of een spatie tussen expressies 

is weggelaten. 

ERRONEOUS INTEGER 

een integer in het programma is te groot of te klein voor interne repre

sentatie. 

e ERRONEOUS LABEL 

een label-identifier begint niet met een letter of cijfer. 

ERRONEOUS OR MISSING BREAK CHARACTER 

in het algemeen een onverwacht karakter op een onverwachte plaats. B.v.: 

x = (A,B) of A 1,2 = 5 of F(G(X) :S(L) 

ERRONEOUS REAL NUMBER 

een real getal in het programma is te groot of te klein voor interne 

representatie. 

ERRONEOUS SUBJECT 

links van het =-teken in een aSSignment statement staat geen variabele. 

e ERROR IN GOTO 

een syntactische fout in een goto, b.v. 

:S(Ll)S(L2) 

:S<L) 

:F(Ll)L2 

ILLEGAL CHARACTER IN ELEMENT 

een illegaal karakter in een identifier, vaak het gevolg van weglaten 

van spaties rond diadiese operatoren, b.v. 

A = B+C 

X 3: 

IMPROPERLY TERMINATED STATEMENT 

een statement houdt op voordat het kompleet is, b.v. 

X = M + 
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PREVIOUSLY DEFINED LABEL 

het label is al gebrui.kt voor een ander statement. 

UNCLOSED LITERAL 

een string is niet afgesloten door eenzelfde quote als waarmee hij begon, 

b.v. 

LETTER =: 'A 

S =: 'HE SHOUTED" 

b. foutmeldingen tijdens de uitvoering. 

Pseudo-fatale fouten. 

1. ILLEGAL DATA TYPE 

een operatie wordt uitgevoerd op een variabele met een daarvoor niet 

geschikte waarde, b.v. (als PAT = 'A' I 'B'): 

J =: 3 * PAT 

2. ERROR IN ARITHMETIC OPERATION 

delen door nul, of het resultaat van een vermenigvuldiging, deling, 

optelling of aftrekking was te groot of te klein voor interne r€pre

sentatie. 

3. BRRONEOUS ARRAY OR TABLE REFERENCE 

het aanroepen van de funktie ITEM (of het gebruik van <indices» op 

een variabele die niet een waarde uit de klasse array of table had. 

4. NULL STRING IN ILLEGAL CONTEXT 

de $ operator werd toegepast op een variabele die de NULL-string 

als waarde had. 

5. UNDEFINED FUNCTION OR OPERATION 

een funk tie wordt aangeroepen (of een operator gebruikt) waarvoor 

geen DEFINE-aanroep heeft plaatsgehad. 

6. ERRONEOUS PROTOTYPE 

een prototype in een aanroep van ARRAY, DEFINE of DATA was 

niet korrekt. 

7. UNKNOWN KEYWORD 

spreekt voor zich. 
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8. VARIABLE NOT PRESENT WHERE REQUIRED 

een poging werd gedaan een waarde toe te kennen aan een niet-variab~le, 

b.v. 

SIZE (A) = 3 

9. ENTRY POINT OF FUNCTION NOT LABEL 

het tweede argument van een aanroep van DEFINE bevatte geen geldige 

label-identifier. 

10. ILLEGAL ARGUMENT TO PRIMITIVE FUNCTION 

spreekt voor zich. 

11. READING ERROR 

fout tijdens een lees-opdracht. 

12. ILLEGAL I/O UNIT 

het file-nummer valt buiten het gebied 1 tIm 10 in INPUT, 

OUTPUT, BACKSPACE, REWIND of ENDFILE. 

13. LIMIT ON DEFINED DATA TYPES EXCEEDED 

maximale aantal data-types (1000) overschreden. 

14. NEGATIVE NUMBER IN ILLEGAL CONTEXT 

negatief argument voor LEN, POS, TAB, RTAB en RPOS. 

e 15. STRING OVERFLOW 

een string overschreed de maximale lengte (&MAXLNGTH). 

16. OVERFLOW DURING PATTERN MATCHING 

de interne werkruimte voor het pattern-match proces was onvoldoende. 

Doorgaans het gevolg van sterk rekursieve patterns. 

Fatale fouten. 

17. ERROR IN SNOBOL 4 SYSTEM 

spreekt voor zich. 

. 18. RETURN FROM LEVEL ZERO 

een sprong naar het "label" RETURN, FRETURN of NRETURN terwijl geen 

funkties aangeroepen waren. Doorgaans het gevolg van vergeten om 

funktieblokken te springen. 
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19. FAILURE DURING GOTO EVALUATION 

een funktie die aangeroepen werd in een goto zette de failure-switch 

20. INSUFFICIENT STORAGE TO CONTINUE 

de interne werkruimte voor het systeem was onvoldoende, of het was 

niet mogelijk voldoende ruimte vrij te maken. 

21. STACK OVERFLOW 

de systeem-stack was onvoldoende. Meestal het gevolg van het aanroepen 

van sterk rekursieve funkties met veel parameters of lokale variabelen. 

LIMIT ON STATEMENT EXECUTION EXCEEDED 

&STLIMIT wordt overschreden. 

23. OBJECT EXCEEDS SIZE LIMIT 

een array of datastruktuur overschreed de maximaal mogelijke grootte. 

24. UNDEFINED OR ERRONEOUS GOTO 

sprong naar een niet in het programma voorkomend label. 

25. INCORRECT NUMBER OF ARGUMENTS 

spreekt voor zich. 

26. LIMIT ON COMPILATION ERRORS EXCEEDED 

e 27. 

de vertaler detekteerde meer dan 50 fouten. 

ERRONEOUS END STATEMENT 

het programma werd niet op de juiste manier met een END-statement 

afgesloten, of dit statement bevatte een fout. 

28. EXECUTION OF STATEMENT WITH COMPILATION ERROR 

spreekt voor zich. 

29. LIMIT ON PROCESSTIME EXCEEDED 

spreekt voor zich. 
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In de huidige operationele versie van SNOSYS levert de funktie ERRMSG(N) 

de tekst van de Ne foutmelding op. Indien N gelijk is aan 0 (of weggelaten 

wordt), wordt de tekst van de laatste door het systeem gedetekteerde fout 

afgeleverd. ERRMSG() is dus equivalent aan ERFU~G(&ERRTYPE) • 

Deze funktie kan gebruikt worden om fouten te onderscheppen en zelf mel

dingen te geven. 

B.v. 

&TRACE = 1000 

&ERRLIMIT 1000 

TRACE('ERRLIMIT', 'KEYWORD'"'ERR') 

DEFINE('ERR(N,V) ') 

ERR OUTPUT = '*** ERROR' &ERRTYPE 

+ , AT STATEMENT ' &LASTNO ' 

+ ERRMSG() , ***' 

FEND 

: (FEND) 

: (RETURN) 

Nu wordt elke pseudo-fatale fout gemeld door bijvoorbeeld 

*** ERROR 1 AT STATEMENT 14: ILLEGAL DATA TYPE *** 

Men moet bij gebruik hiervan uiteraard oppassen voor oneindige loops, omdat 

het programma bij een pseudo-fatale fout niet meer wordt afgebroken. 

De funktie ERRMSG is geen onderdeel van standaard SNOBOL, en kan daarom 

in andere implementaties ontbreken. 
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