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SAMENVATTING

Dit verslag beschrijft de ontwikkeling van een APL-interpre

ter, die een hoge mate van machine-onafhankelijkheid bezit.

De brontaal APL is een zeer krachtige programmeertaal, die

de programmeur veel werk uit handen neemt (geen declaraties,

veel operatoren enz •• ). De doelmachine bezit slechts een

stack-mechanisme en een lineair geheugen. De interpreter

zelf is geheel in PASCAL beschreven.

Veel tijd en aandacht is besteed aan het herkennen van de

structuur (het parsen) van een bron-programma, omdat dit de

basis van elke interpretatie vormt. Hierdoor is een

geschikte grammatica-beschrijving van APL ontstaan, die een

zeer modulaire bottom-up parser mogelijk maakte.

Elke terminal, die beschikt over een ASCI I-karakterset , kan

gebruikt worden als in- en uitvoer-apparaat. Een preproces

sor zorgt voor de afbeelding van deze set naar een APL

karakterset. Om tijdens de interpretatie van functieregels

niet steeds herhaald de lexicografische analyse (het

scannen) uit te hoeven voeren, is voor een interne

representatie van APL in de vorm van tokens gekozen.

Daarna is een geschikte geheugenstructuur van de abstracte

machine in PASCAL beschreven. AIle gereedschappen die nodig

zijn voor de interpretatie worden hierin aangedragen.

De werkelijke interpretatie geschiedt door een algemene

procedure-aanroep vanuit de parser. Hierdoor is de basis

gelegd voor een modulaire en hierarchische APL-interpreter.
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1 INLEIDING.

1.1 De opdrachtomschrijvirrg.

Binnen de vakgroep EB is de wens ontstaan om een APL

interpreter te maken die een hoge mate van machine-onaf

hankelijkheid bezit. De interpreter moet zo opgezet worden,

dat het geheel een modulair en hierarchisch programma

oplevert. Hierdoor zal bij implementatie op een willekeurige

machine de bovenbouw van het programma vrijwel ongewijzigd

blijven en aIleen de onderbouw (de kernel> machine

afhankelijk zijn.

Een interpreter bepaalt voor elk brontaal-programma een voor

de doelmachine geschikte rij van instructies en voert die

uit.

Wat is de doel.achine ?

Wij hebben een machine verondersteld met niet meer dan een

stack-mechanisme en een lineair geheugen. Registers worden

nergens expliciet gebruikt. Omdat machine-onafhankelijkheid

belangrijk is, is als beschrijvingstaal PASCAL (Burrough's

Pascal version 3.4.1) gekozen. In deze PASCAL-beschrijving

is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van datastructuren en

operaties die eenvoudig in doelmachine-elementen te vertalen

zijn (b.v. arrays, met aIleen operaties op het

laats~toegevoegde element, als equivalent voor een stack).

Mat is de brontaal?

De brontaal waarvan is uitgegaan is de standaard APL

beschrijving volgens A.D.Falkoff en D.L.Orth [Falkoff 79].

Voor een beter begrip van de in dit verslag gekozen

oplossingen, worden de belangrijkste karakteristieke eigen

schappen van standaard APL in H.2 geintroduceerd. Een goede

inleiding tot APL vormen de werken van Kenneth Iverson

[Iverson 62], [Iverson 72] en Sandra Pakin [Pakin 72].
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1.2 De uitwerking van de opdracht.

De algemene taken van een interpreter zijn

beschreven. Deze taken zijn deelaktiviteiten

willekeurige interpreter of compiler en zijn in

over vertalers te vinden.

De opzet van het hoofdprogramma APLinterpreter is in H.4

geschetst. De hoofdlus in dit programma wordt voor elke

invoerregel opnieuw doorlopen; het interaktieve APL-systeem

is immers regel-georienteerd.

Het herkennen van de structuur van een bran-programma (de

syntactische analyse ofwel het parsen) vormt de basis van

elke interpretatie. Er is daarom veel aandacht en tijd be

steed aan het maken van een modulaire parser en de daarvoor

benodigde grammatica-beschrijving van APL. Het resultaat is

uitvoerig in H.5 beschreven. Ais inleiding op deze beschrij

ving zijn in paragraaf 5.1 de basisterminologie en enkele

definities m.b.t. grammatica's en taaltheorie gegeven.

De gekozen parser bepaalt welke symbolen (syntactische

eenheden of tokens) hij als invoer nodig heeft. In H.b vindt

u een beschrijving van de gekozen interne representatie van

APL en de vertaling van de aangeboden externe karakters naar

de interne tokens.

In H.7 wordt de PASCAL-beschrijving van de geheugenstructuur

van de abstracte machine gegeven. AIle gereedschappen die

nodig zijn voor het evalueren van expressies en de executie

van (door de gebruiker gedefinieerde) functies worden hierin

aangedragen.

Hoe nu de werkelijke interpretatie geschiedt wordt geschetst

in H.B. De akties die op de verschillende objecten moeten

worden uitgevoerd worden hier kort oeschreven.

Het bieden van de mogelijkheid om functies te definieren

functies is oak een taak van de APL-interpreter. H.9

beschrijft hoe zo'n definitie verwerkt moet worden.

Tot slot wordt de verwerking van enkele elementaire systeem

commando's in H.l0 gegeven.



2. EEN STANDAARD VOOR APL.

2.1 Inleiding.

APL (a erogramming ~anguage) is oorspronkelijk door Kenneth

Iverson in 1962 ontworpen als een notatietaal voor

algoritmen [Iverson 62]. De eerste implementatie is die van

IBM uit 1966 : APL\360 [Pakin 72]; latere implementaties

zijn meestal hierop gebaseerd. In de loop van 1978 werd

binnen IBM een standaard voor APL in gebruik genomen

[Falkoff 79]. Van deze versie is in dit verslag uitgegaan.

Twee eigenschappen onderscheiden APL van de meer conventio

nele programmeertalen

1 APL is interaktief; dus via een terminal communiceert de

gebruiker met het systeem. Elke ingetypte regel wordt

direct door het systeem verwerkt (uitgevoerd). APL bevat

vele constructies, systeem-commando's, voor samenwerking

met het APL-systeem (eigenlijk een verlengstuk van het

operating system), bijvoorbeeld voor het creeren van een

workspace voor de gebruiker.

2 De elementaire data-structuur is het array (scalar, vector

, matrix .• ). De operaties werken op arrays en I everen

arrays als resultaat Ope De data bestaat uit constanten en

variabelen. Een constante is een scalar of vector die ex

pliciet in een APL-statement voorkomt. Een variabele is

een willekeurig array, die met zijn naam in een statement

gerefereerd wordt. Een data-object is homogeen, dus de

elementen zijn van hetzelfde type. In APL zijn slechts

twee data-typen mogelijk :

character: aIle APL-karakters.

numeric : aIle in de machine representeerbare getallen.

Hoewel er logische expressies bestaan, bestaat er geen

boolean type; logische waarden worden gerepresenteerd door

1 (=TRUE) en O(=FALSE}. Enkele functies (zoals ~ en ?)

hebben aIleen betekenis voor integer-argumenten. Maar oak

het integer- zowel als het real-type zijn deelverzame

lingen van het numeric-type en bestaan niet expliciet.

De andere karakteristieken van APL worden nu besproken.
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Veel operatoren.

APL kent een ultgeoreide karakterset. Veel operatoren, vaak

sleehts door een enkel karakter gereoresenteerd, zijn zeer

maentig. Hierdoor kan een korte regel APL een grate hoeveel

heid rekenwerk tot gevolg hebben; dit is de grate kraeht van

APL. De notatie is eehter zeer beknopt, zodat APL

programma's een goede doeumentatie vereisen om niet

onleesbaar te worden.

Geen prioriteiten.

Een APL-expressie is een eomoinatie van funeties (operato

ren), allen met dezelfde prioriteit, en argumenten (operan

den); aIleen d.m.v. haakjes kan de prioriteit doorbroken

worden. Een expressie wordt van reehts naar links

uitgevoerd. Er zijn funeties die zowel monadiseh (met een

argument) als dyadiseh (met twee argumenten) gebruikt kunnen

worden. Een door de gebruiker gedefinieerde funetie kan

aIleen of niladisch (geen argument) of monadisch of dyadisch

ziJn.

Geen declaraties.

Er bestaan in APL geen declaraties. Type en vorm van een

variabele zijn dynamisch veranderIijk en worden bepaald door

de meest recente waarde-toekenning aan die variabele. Een

beperkte declaratie bestaat er aIleen voor locale variabelen

en formele parameters van een functie. die in de functie

header genoemd worden am de scope vast te leggen.

Slechts een controle-structuur.

De enige controle-structuur is het goto- ~branching-) state

ment ~X , waaroij X een expressie is, die een functieregel

nummer als waarde oplevert. Conditionele sprongen ziJn moge

lijk. Als de waarde van X buiten het bereik van functiere

gels 1iat (b.v. X=O) dan wordt de functie verlaten. Het

statement ~ ('empty branch') veroorzaakt een beeindiging

van de functie en al zijn aanroepende functies ("it's

calling sequence").

Recursie.

Funeties kunnen recursief gedefinieerd worden.

Geen blokstruc~utlr.

Een APL-programma bestaat uit een hoofdprogramma,
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voor regel ingetypt en uitgevoerd wordt, en een aantal

functies (subprogramma's of procedures). Er is geen blok

structuur (dus geen statische link); aIle functies worden op

hetzelfde niveau gedefinieerd. Vanuit het hoofdprogramma of

een functie kan elke functie aangeroepen worden; er is dus

aIleen een dynamische link.

2.2 Functies en ooeratoren.

Voor een beter begrip van dit verslag voIgt hier een korte

samenvatting van de beschrijving van functies en operatoren,

zoals die door Falkoff en Orth gegeven is [Falkoff 79].

Functies voeren transformaties uit op arrays en produceren

arrays als resultaat. Operatoren voeren transformaties uit

op functies, zodat afgeleide functies ontstaan.

Een functie wordt pas uitgevoerd als zijn argumenten bekend

zijn. Het resultaat van een functie is in het algemeen weer

een argument voor de volgende functie in een APL-regel,

tenzij het de hoofdfunctie betreft. Een functie behoort tot

een van de volgende vier klassen :

1 primitieve functies (in het verdere verslag kortweg primi

tieven genoemd). Zij worden gerepresenteerd door een enkel

APL-karakter (m.u.v. 'indexing') en zijn monadisch of

dyadisch. Er zijn twee soorten primitieven :

scalar primitieven : primitieven die distributief zijn

m.b.t. indexering. Voor een monadische scalar primi

tieve f (msp in App.C) geldt de identiteit

(fA)[IJ = fAC!J •

Voor een dyadische scalar primitieve (dsp in App.C) 9

geldt de identiteit

(BgC)CIJ _ BCIJgC[IJ

Dit geldt voor aIle indices I van de willekeurige

vectoren A,B en C, waarbij B en Cook nog dezelfde

lengte moeten hebben. Als A,B en C scalars zijn is het

functie-resultaat ook een scalar.

mixed primitieven : primitieven die niet de eigenschap van

scalar primitieven bezitten. Bij de definitie van mixed
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primitieven (mmp resp. dmp 1n App.C) zijn altijd ar~ays

van rang>O Cdus niet-scalars) betrokken, hetzij als

argumenten, hetzij als resultaat.

2 systeem functies : Deze monadische

worden gerepresenteerd door unieke

het o-symbool beginnen.

3 gedefinieerde functies: Deze door de gebruiker gedefini

eerde functies hebben willekeurige namen. De functie

definitie geschiedt in de zogenaamde functie-definitie

mode Cstartend met een ~-symbool, zie H.4). De namen van

het (evt.) resultaat, de argumenten en de Cevt.) locale

variabelen worden allen in de functie-header genoemd. Het

aantal argumenten is 0,1 of 2. De body wardt beschreven

door een aantal APL-regels (statements), die allen van een

regelnummer (opeenvalgende integers> zijn voorzien. De

definitie wordt afgesloten door het ~-symbool. Daarna kan

de functie pas gebruikt worden. De functie kan in vijf

toestanden verkeren :

active: Dit wil zeggen dat de executie van deze functie

is begonnen. Deze wordt beeindigd door :

een sprong naar een niet bestaande functieregel.

voltooiing van het laatste statement.

suspended De executie is beeindigd voor voltooiing van

de functie ten gevolge van :

stop control.

Voor executie kunnen we, met een stop-control vector,

Hillekeurige functieregels opgeven. Ais we tijdens de

uitvoering bij zo'n functieregel aankomen, wordt de

executie gestopt.

het detecteren van een fouta

Het ERROR-type Hordt gemeld, gevolg door de functie

naam, het regelnummer en de volledige functieregel,

met een indicatie onder het foutieve symbool.

een )SAVE commando in antwoord op een invoer-verzoek

(0) •

het ontvangen van een interrupt-signaal

bruiker (via de ATTN- of ESC-toets).

een communicatie verbreking.

van de ge-
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De suspension wordt opgeheven door een branch-commando,

meestal nadat de meest ~ecente 'suspended' functie

gewijzigd ('edited') is.

pendEnt E~ is een andere functie aangeroepen binnen de

body van deze functie (de 'caller'). Een 'pendent'

functie kan nlet gewijzigd worden.

waIting Het linker-argument van deze dyadische functie

moet nog worden berekend.

Idle : De functie is aanwezig in de workspace of op het

achtergrondgeheugen en is niet 'active', 'suspended',

verwijderd door het systeem-commando }ERASE

'pendent'

def ini ti ef

of 'waiting'. Een functie wordt pa.s

<functienaam>

4 afgeleide functie ('derived function') Deze functie be-

staat uit een operator-symbool (/, +, \, ~, e , • of , ) ,
met links en/of rechts ervan een primitieve als argument.

Er zijn drie monadisch afgeleide functies

een dyadischereduce van de vorm f/ of f-f , waarbij f

scalar primitieve is.

van de vorm f\ of f~ , met f als een dyadische

aXIS

scalar primitieve.

van de vorm feVJ , waarbij f een reduce of scan

of een reverse (~ of 9) 1S. V is een integer die de

de operatiewaaro\/ergeselecteerde as aangeeft

moet plaatsvinden.

Er zijn oak drie vormen van dyadisch afgeleide functies :

Inner product: van de vorm f.g waarbij zowel f als g

dyadische scalar primitieven zijn.

outer product : van de vorm D.f , met f ais een dyadische

scalar primitieve.

aXIS : van de vorm f[VJ , waarbij f een compress

(/ of -f) of een expand ( \ of ~J of een rotate «(P of

E!) of een catenate ( , ) is. V geeft weer de reI evan-

te as aan.

Deze indeling van functies zullen we in het verdere verslag

blijven handhaven.
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3 DE TAKEN VAN DE INTERPRETER.

Een Interpreter heeft in het algemeen twee taken

1. Analyse van het aangeboden programma.

2. Interpretatie van dat programma,

programma is gebleken.

indien dat een correct

De analyse kunnen we in drie soorten onderverdelen

a. Lexicografische analyse

Dit deel wordt ook weI 'scannen' genoemd en uitgevoerd

door een scanner. De aangeboden externe karakters worden

geconverteerd naar interne symbolen, zogenaamde syntacti

sche eenheden of tokens. In APL worden namen van systeem-

variabelen, systeem-functies, de dubbele (zogenaamde

stanten als een eenheid gezien.

'overstruck'-) karakters, maar ook gewone namen en con

De scanner herkent deze

woorden, die intern als een symbool worden verwerkt.

De scanner verwijdert ook aIle redundante informatie,

zoals niet-significante spaties,

namen.

b. Syntactische analyse

commentaar en label-

een parser. De structuur (vorm of syntax) van de

Oit

door

deel wordt oak weI 'parsen' genoemd en uitgevoerd

statements wardt bepaald. Deze structuur van APL is

beschreven In een grammatica of weI een verzameling

syntax-regels. We kunnen anderscheid maken tussen :

context-vrije syntax-regels,

die taalconstructies beschrijven die onafhankelijk

zijn van de context (de amringende symbalenl waarin ze

voorkomen. Oit deel wardt meestal in een speclale

genaamd BNF (Backus-Naur-Form),notatie,

waarbij canstructies als statements,

beschreven,

e;{pressi es en

functies ontleed worden in e;·~terne invoer-symbolen.

Andere notaties zijn ProdLictieregels en Syntax-

dlagrammen (lie Appendix A; de gebruikelijke termina-

Iagie en de juiste definities die bij

kamen, worden gegeven in paragraaf 5.1).

De APL-syntax is eenvoudig :

parsen voor-
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Er zijn drie statement-types, te weten specificatie,

goto-statement (branch) of (andere) functle.

Aile functies hebben dezelfde prioriteit.

Functies hebben of 0 of 1 of 2 argumenten.

Primitieven en gedefiniierde functies worden het

zelfde behandeld.

Naast het test en van de grammaticale correctheid neemt

de parser namen van globale variabelen op in een

lijst, de zogenaamde Symbol Table. Ook voegt hij

adrespointers, die wijzen naar de bij de namen horende

waarden van variabelen, aan de Symbol Table toe (Opm.

de Symbol Table bevat oak aile namen van de door de

gebruiker gedefiniierde functies, maar voor de

verwerking hiervan zorgen de functie-definitie

procedures (zie H.9) en niet de parser).

en context-gevoelige syntax-regels,

die beperklngen op de context-vrije constructies be

schrijven. Het is meestal niet mogelijk om aile taal

eigenschappen met betrekking tot de vorm, onafhanke

lijk van de context waarin ze voorkomen, te beschrij

ven. Enkele voorbeelden 1n APL zijn onder andere:

Type en vorm (rang en dimensies) van het linker- en

rechterargument mogen niet strijdig zijn en moe~en

voldoen aan de eisen van de gebruikte operator (of

functie).

taal

devan

gebruikt

met de

geldende

die

kan84],

overeenkomen

Argumenten moeten een waarde toegekend hebben gekre

gen op het moment van executie van de operatie (of

functie).

Indices van een array moeten

rang en dimensies van de op dat moment

waarde van dat array.

Vaak worden deze regels in een natuurlijke

beschreven, maar ook een formele vorm,

'attribute grammars' [Hemerik

worden.

c. Semantische analyse

De semantische regels beschrljven

(semantiekj van taalconstructies. Ze

de betekenis

definieren het
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effect en/of de waarde van taalconstructles, dus wat er

moet gebeuren, biJ executie. De regels zljn derhalve

context-gevoelig en deze centrole is daarom aileen bij

executie uit te voeren.

APL kent weinig semantlsche regels

De definitles van primitieven is onafhankelijk van de

data-representaties van hun argumenten.

AIle scalar functies zijn (door 'elementsgewijze uit

breiding') oak gedefinieerd voar array-argumenten.

Primitieven kennen geen zogenaamde zij-effecten.

Meestal gebruikt men een natuurlijke taal om de semantiek

te beschrijven. Deze infarmele methode heeft het nadeel

dat de beschrijving dan vaak incompleet en dubbelzlnnig

is. Een formele beschrijving van de semantiek maakt de

implementatie eenvoudiger~ omdat het effect van

constructies dan preciezer is gedefinieerd. Van de drie

formele methoden (de operationele, de denotationele en de

aXlomatische methode) is voar implementatiedaeleinden

vooral de operationele semantiek~ die uitgaat van een

abstracte machine, het meest geschikt [Amstel 83, p55J.

De scheiding tussen de drie soorten van analyses is in de

praktijk vaak niet scherp te trekken. In deze Interpreter is

geprobeerd de drie soarten zoveel mogelijk modulair op te

zetten.

De interpretatie van het programma kan gebeuren nadat een

volledige analyse heeft plaatsgevonden. In ons geval worden

delen van het programma geinterpreteerd, zodra afzonderlijke

taalconstructies zljn herkend en correct bevonden.
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4 DE OPBOUW VAN DE INTERPRETER.

De APL-interpreter kan, aangegeven door de globale variabele

mode, in de volgende drie modes ve~ke~en :

de systeem-commando mode.

'computing mode'), dit is demode=O

illode=l

mode=2

de executle mode

initdi!Ie mode.

de +unctie-definitie mode.

De mode waa~in we ens bevinden is aIleen afhankelijk van het

ee~ste \meest Ii nkse) nlet-spatie ka~akter- van een

invoe~~egel

1. ~ i ghtpa~en-ka~;~kte~ (')') : ove~gang naa~ de systeem-

commando mode. Het daa~op volgende commando wo~dt

gelezen en uitgevoe~d. Afhankelijk van de oude mode

zijn aIle commando's (mode=O) , of slechts een

bepe~kt aantal commando's <mode=! ) toegestaan. Na

uitvoe~ing keren we te~ug in de Dude mode.

2. del- of deltilde-ka~akter .; , y' ~esp. 'Iii') : Al s mode=O,

vindt ove~gang naar de functie-definitie mode

plaats. De ~est van de invoe~~egel is de functie-

heade~, die verwe~kt wordt. De daa~op volgende

(functie)~egels wo~den in de functie-body opgesIa-

gen. In deze mode kan oak editing van de functie-

heade~ of functie~egels plaatsvinden. Er vindt geen

executie plaats.

Als mode=l, vindt ove~gang naa~ de executie mode

plaats. De functie wo~dt afgesloten door aIle

relevante tabellen (zoals line- en label-table) bij

te we~ken.

3. overige karakters De mode bIijft ongewijzigd.

mo.je=O

In de executie mode wo~dt een invoe~regel eerst van links

naa~ ~echts door de p~acedu~e conve~t (zie H6.3 en App.Jl

ve~taald van de externe naa~ de inte~ne rep~esentatie. Het

dezeg~ootste deel van de lexicog~afische analyse vindt in

ve~taalslag plaats.

Daarna wordt de interne APL-regel van ~echts naa~ links doo~
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de parser procedure parse (zie H5.6 en App.K) geanalyseerd

op zijn grammaticale vorm. Direct na het herkennen van

correcte taalconstructies, vindt in deze parse-slag, door

het aanroepen van de procedure interpret (zie H8.1 en

App.K), interpretatie van die constructies plaats. Daarin

wordt feitelijk ook de semantische analyse uitgevoerd. Het

eindresultaat van de APL-regel wordt zonodig zichtbaar

gemaakt op het uitvoerapparaat.

Bij het constateren van een Iexicografische, syntactische of

sematische fout, wordt de analyse en de interpretatie

gestopt. De toestand, zoals die was voor uitvoering van de

APL-regel, wordt zoveel mogelijk hersteld. Een duidelijke

foutmelding, met een indicatie onder het symbool dat de fout

veroorzaakte, wordt gegenereerd. Echter de resultaten van

correcte zinsconstructies rechts van het foutieve symbooI,

dus bijvoorbeeld ook specificaties, blijven gehandhaafd. Bij

een fout tijdens executie van een functieregel, kan men de

regel 'editen' en de executie met behulp van een sprong

operatie herstarten.

aode=1

In de functie-definitie mode zijn de te

invoerregeis onder te verdelen in vier groepen (ni.

header, functieregel, definitie-beeindiging en

request'), die door de volgende vier procedures

worden :

1. openfunc : deze procedure leest de functie-header in en

verwerkt die. De voor de functie beschrijving beno

digde objecten worden gecreeerd (zie H.9 en App.L).

2. fltobody nadat een functieregel door de procedure

convert is vertaald naar zijn interne representatie,

wordt door fltobody die regel opgeslagen in de

functie-body, waarna het regelnummer voor de volgende

invoerregel wordt bepaald (zie H.9 en App.L).

3. closefunc als een volledige functie-definitie is vol

tooid , wordt de tabel met labelnamen door closefunc

van juiste pointers voorzien. AIle functieregeis wor

den tot opeenvolgende integers hernummerd en



- 1:. -

relevante variabelen in de functie beschrijving

worden aangepast ~zie H.9 en App.L).

4. editfunc : als de invoerregel een 'function

request' bevat , zorgt deze procedure ervoor

juiste functieregel of functie-header bewerkt

(zie H.9 en App.L).

'mode=2'

editing

dat de

De uitvoering van de systeemcommando's wardt verzorgd door

de procedure syscommand (zie H.10 en App.M). De waarde van

mode blijft gedurende de uitvoering van syscommand

ongewijzigd, zodat de geldigheid van de commando's aan de

(oude) mode getoetst kunnen worden en na uitvoering terug-

INIT

PREPROC

ch:= 1& (meest Linkse) niet- spatie dplchar

ch=')'
T

SYSCOMMAND

LOSEFUNC mode" 1

mode,=O OPENFUNC EDITFUNC ERROR T

CONVERT

mode~1

F

terminate

FLTOBODY PARSE

Fiquur 4.1 Het Nassi-Shneiderman dIagram

van het hoofdprogramma APLlnterpreter.
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gekeerd wcrdt naar deze mode. De variabele mode is dus ncolt

expliciet gelijk aan 2.

Het hoofdprogramma APLinterpreter (zie App.F> weerspiegelt

duidelijk de structuur, zoals die is ontstaan uit de

hierboven geschetste mode-beschrijving. De hoofdius in het

programma wordt steeds per invoerregei doorlopen. De regel,

die als een ASCII-string wordt ingevoerd, wordt eerst, door

de procedure preproc (zie paragraaf 6.2 en App.l), naar een

apl-karakter-string vertaald. De wenselijkheid van deze

extra vertaalslag is uitvoerig in H.6 beschreven. Na de

eerste vertaling vinden, afhankelijk van het eerst

ingevoerde apl-karakter, de benodigde akties plaats.

De procedure parse is niet het hoofdbestanddeel, maar vormt

wei min of meer de basis van de totale interpreter. De

gekozen parsing strategie bepaalt namelijk welke interne

representatie wenselijk is en welke bewerkingen hierop nodig

zijn.

We hebben ons nog niet uitgelaten over de machine waarop de

APL-interpreter geimpiementeerd gaat worden. Het doel was

een grote machine-onafhankelijkheid te creeren. Daartoe

veronderstellen we in eerste instantie slechts een machlne

geheugenstructuur met o.a. een stack. Het geheel hebben we

beschreven in PASCAL (zie H.7). Door oak de totale inter

preter in PASCAL te beschrijven, kunnen we de machine

instructies en de registerstructuur van de doeimachine

buiten beschouwing laten. Bij implementatie op een speci

fieke machine kunnen de elementaire PASCAL-statements altijd

vertaald worden in geschikte machine-instructies.



3. S

4. P

- 15 -

5 HET PARSEN VAN APL.

5.1 Terminologie en definitie van grammatica's.

Een grammatica is een formeel hulpmiddel am de structuur van

een taal te beschrijven, en wordt als voIgt gedefinieerd

[DeRemer 76].

Een eindige, niet-Iege verzameling symbol en noemen we een

alfabet ('vocabulary'). Een string is een eindige rij van

symbol en. Als V een alfabet is, is V* de verzameling van

aIle strings uit V, inclusief het lege rijtje e. V+ is de

verzameling V*\{£} van aIle niet-Iege strings over V.

Een context-vrije grammatica G is een vier-tupel (VN,VT,S,P)

waarin

1. VT ' het (eind-)alfabet, een eindige verzameling van

eindsymbolen ('terminals').

2. VN ' het hulpalfabet , een eindige verzameling van hulp

symbolen ('non-terminals').

het startsymbool, S E VN•

, de verzameling van productieregels, bevat geordende

paren (A,«) , meestal geschreven als A~« , met AEVN
als linkerlid ('left-hand part') en 'zijn productie'

*«E(VTUVN} als rechterlid ('right-hand part').

De verzamelingen VT -informeel de symbolen die we via het

toetsenbord kunnen invoeren- en VN -de voor de beschrijving

van de taal benodigde symbolen- zijn disjunct. De verzame-

ling V=VTUVN is het totale alfabet van G.

Ten behoeve van de uniformiteit houden we de volgende

symboolafspraken aan :

a, b, c, ••• E VT (eindsymbolen)

A, B, C, ••• E VN (hulpsymbolen)

X E V (eind/hulpsymbool)

E VT
* (strings eindsymbolen)u, v, w, ••• van

«, 13, y, ••• E V* (strings van eind/hulpsymbolen)

Een string an' kan uit een string «0 afgeleid worden als «0'



- 16 -

door herhaald vervangen van hulpsymbolen (linkerteden) door

hun producties (rechterleden)

den. D1t geven we aan met

, tot <X
n

herschreven kan wor-

=)., •• =...=" => <Xn
ofwel <X_~.> <X

U n
, waarb1j voor elke str1ng <X1=f.~Y een productieregel A~<x

wordt toegepast zodanig dat ai+l=~ay verkregen wordt.

*eOpm. => is de reflexief, transitieve afsluiting van => ).

De (sub>taal L die men uit een string <X kan genereren, is de

verzamel1ng van strings van eindsymbolen, die uit <X volgens

de productieregels P afgele1d kunnen worden :

LCa) = { u E VT* I a I> u }

De taal L gegenereerd door grammatica G, is de taal gegene

reerd door het startsymbool S, ofwel de verzameling van aIle

Z1nnen die door G worden voortgebracht :

LeG) = L(S) = { u E VT* S I> u }

Bij iedere afleiding in een context-vrije grammatica hoort

een syntactische boom C syntax-tree','parse-tree' of 'der1

vation-tree').

Een syntactische boom is een geordende en gelabelde boom.

Elk blad is van een eindsymbool-iabel voorzien, elke andere

niet-blad Knoop bevat een huipsymbool-iabel. De wortel

correspondeert met het startsymbool.

Voor elke subboom van de vorm :

is er een productieregel van de vorm A ~ Xl X2 .•• Xn •

Opm. we tekenen de bomen met de wortel boven en de

bladeren onder ).

Indien een zin verschillende syntactische bomen heeft wordt

deze dUbbelzinnig (ambigu) genoemd. Ambiguiteit is te ver

wijderen door de grammatica eenduidig te definieren.

Het doel van de parser is het herkennen van de syntactische

structuur van een programma,

van de syntax.

aan de hand van de definitie
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Het parsen kan gez1en worden als het spelen van een

dominospel. Probeer de wortel, corresponderend met het

startsymbool, te verbinden met oe bladeren~ die in vaste

volgorde van links naar rechts corresponderen met de

eindsymbolen van de te analyseren zin. Hierbij heb Je, voor

elke productieregel van de vorm A -4 Xl X~ X ~
~ n

willekeurig veel dominostenen ter beschikk1ng van de vorm

De vlakke onderkant van een dominosteen is rekbaar, om elke

mogelijke subboom eronder te kunnen leggen, maar de volgorde

van de labels ligt vast. Bovendien mogen de dominostenen

niet ondersteboven gespeeld worden.

Elk label van een vlakke onderkant moet corresponderen met

het label van een vlakke bovenkant~ of met het eindsymbool

van de zin. Omgekeerd moet het label van een vlakke

bovenkant corresponderen met een label van een vlakke

onderkant, of met het startsymbool S. Kunnen aIle onbedekte

vlakke kanten verbonden worden, dan is het dominospel

beeindigd. De syntactische boom is geconstrueerd en de zin

lS een toegestane structuur. Io niet dan is het spel

verloren en 1S de zin geen correcte taalstructuur.

5.2 Keuze van de parsing strategie.

Er ziJn vele parsing strategieen. Giobaal kunnen we d1e

onderverdelen in 'top-down'- en 'bottom-up'-strategieen.

Bij de 'top-down'-strategie wordt de syntactische boom

startend met wortel S naar de bladeren toe opgebouwd. Elk

hulpsymbool wordt daarbiJ systematisch~ door geschikte

dom1nostenen te spelen, uitgesplitst in meerdere hulp- en/of

eindsymbolen. Als S precies tot op de eindsymbolen van de te

analyseren zin is geexpandeerd, is het spel beeindigd. Deze

afleiding wordt links-preferent genoemd, vandaar de in de

literatuur voorkomende afkort1ng xL.
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'bottom-up'-strategie wordt de syntactische boom

startend met de bladeren naar wortel S toe opgebouwd. Door

geschikte dominostenen te spelen worden meerdere eind- en/of

hulpsymbolen samengevoegd tot een hulpsymbool. Lukt het om

zo de eindsymbolen van de te analyseren zin prec1es te

reduceren tot de wortel 5, dan is het spel beeindigd. Deze

afleiding is rechts-preferent, vandaar de afkorting xR.

Onafhankelijk van de verticale strategie is er nog een

horizontale strategie voor de opbouw van de boom. Je kunt

van links-naar-rechts (Lx) of van rechts-naar-links (Rx)

werken. Schemat1sch is de onderverdeling met de gebruikeliJ

ke afkortingen als voIgt :

van links van rechts
naar rechts naar links

--+ ~

top-down ~ LL RL

bottom-up t LR RR

Vaak worden deze afkortingen gevolgd door een getal tussen

haakjes. Oat 15 het aantal symbolen dat de parser vooruit

kijkt in de te analyseren zin (zgn. 'look-ahead-symbols').

Omdat het een APL-wet is dat expressies van rechts naar

links worden uitgevoerd, is onze horizontale strategie ook

van rechts naar links. De keuze 'top-down' of 'bottom-up'

wordt voornamelijk bepaald door de ter beschikking staande

programmatuur en de gekozen APL-grammatica.

Er zijn enkele efficiente parsing methoden die allen tot de

Lx-familie behoren en derhalve productieregels van links

naar rechts verwerken. Door de grammatica-regels in omge-

keerde volgorde te schrijven, kunnen we de standaardtechn1e

ken toepassen.

Io wordt de regel

nu

Object ~ Varid [ ExpL ]

Object ~ ] ExpL [ Varid

en wordt van links naar rechts gelezen.

Vergelijk in deze context de APL-vorm :

A[l 2;1 2 3;;4] met ]4;;3 2 1;2 l[A .
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Uelke parsing-techniek is nu geschikt voor APL?

Hiertoe geven we eerst een korte, vrij algemene beschouwing

van de efficiente LL- ( LL(l) en LR-technieken ( LR(O),

SLR(I). LALR(I) en LR(I) (zie (Horning 76], (deRemer 71]

en (Ahe 73] voer de precieze definities).

Drie evereenkemsten tussen LL(I)- en LR-parsers zijn

1. Beide parsers zijn deterministisch en lineair. Dit bete

kent dat de tekst zander 'backtracking'(d.w.z. we nemen

eenmaal gespeelde dominestenen niet meer terug) en recht

evenredig met de lengte van de tekst geanalyseerd wordt,

wat veoral bij een interpreter van belang is.

2. Beide parsers detecteren ze vreeg mogelijk een fout in

het te analyseren programma en weI zodra er een symbool

wordt gelezen, dat niet een logische voertzetting kan

zijn van het reeds geanalyseerde pregrammadeel.

3. De efficientie van LL(I)- en LR-parsers is meeilijk te

vergelijken, omdat LL(l) impliciet ,deer al dan niet

recursieve precedure-aanreepen, veel stackruimte nedig

heeft en de parser uitsmeert over de totale interpreter.

Uit studies echter blijkt dat LR-parsers in tijd en

geheugenruimte net zo efficient zijn te maken als LL(l)

parsers, deer het compact maken van de benedigde

'parsing-actien-table'.

Nu voIgt een kleine opsemming van de veor- en nadelen van de

diverse methoden :

LL(l) + Het is de meest eenveudige parsingmethode, veeral

elegant in de vorm van de 'recursive descent parser'

, die autematisch maar oak geed met de hand is te

schrijven.

+ semantische- en executiereutines kunnen eenveudig

verweven werden in de parser.

is slechts veer een kleine klasse van grammatica's

geschikt en daarem meet de grammatica vaak getrans

formeerd worden em hem LL(l) te maken. (Opm. Een

taal is van een bepaalde klasse , als er een gram

matica van die taal te vinden is die tet die klasse

beheert. Of de taal LL(l) is , is niet bewijsbaar,
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dus aIleen het vinden van een LL(!)-grammatica voor

die taal geeft uitsIuitsel over het weI LL(!) zijn.)

LR(k) algemeen

+ semantische acties kunnen modulair bij elke reductie

toegevoegd worden en daardoor gescheiden blijven van

het parsing gedeelte.

+ elk constructie-algoritme is tevens een beslissings

algoritme, dat bepaalt of een grammatica van de cor

responderende klasse is.

+ de door de LR-parser geanalyseerde taal kan gewij

zigd worden door slechts een tabel te wijzigen.

+ in de 'parsing-action-table' vinden we aIle symbolen

die weI een logische voortzetting van een zin vormen

,waardoor een goede foutmelding c.q. foutherstel mo

gel i jk is

de implementatie is niet elegant

LR-parsers zijn niet betrouwbaar met de hand te con

strueren. Hiervoor is een 'parser-generator' nodig ,

een hulpprogramma dat, gegeven een LR-grammatica,

een parser produceert.

LR(O) + eenvoudig constructie-algoritme

is slechts voor een kleine klasse van grammatica's

geschikt; de grammatica moet daarom vaak getrans

formeerd worden om hem LR(O) te maken.

SLR(l) =Simple LR(l)

+ de meeste niet-ambigue grammatica's zijn uit zich

zelf al SLR(l). Hij accepteert ook aIle grammatica's

die ook LL(l) zijn.

+ een nog vrij eenvoudig constructie algoritme.

LALR(l)=Look-Ahead LR(l)

+ weinig verschil met SLR(!) ; LALR(l) kan iets meer

grammatica's aan maar niet meer talen (zie de opmer

king bij LL(1) ).

een ingewikkelder constructie-algoritme dan SLR(l).

LR(l) + de meest krachtige parsing methode; accepteert een

grote klasse van grammatica's , maar niet meer talen

dan LALR(l) of SLR(l).

een veel ingewikkelder constructie-algoritme dan
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SLR(l) of LALR(l).

Voor de syntactische analyse van APL is de keuze gevallen op

een SLR(1)-parser omdat

1. eenvoudiger parsers (LR(O) en vooral LL(l» voer APL niet

bruikbaar zijn. Volgens K.E.Jordan is er weI een LL(l)

grammatica beschrijving van APL, mits we afwijken van

standaard APL [Jordan 81]. Hiertoe moesten enkele APL

regels als voIgt gewijzigd worden:

a. globale variabelen moeten gedeclareerd worden.

b. van elke functie -zowel 'user-defined' als primitieve

operator- moet bij het inlezen bekend zijn of hij in

deze context niladisch, monadisch of dyadisch gebruikt

werdt.

c. aIle andere identifiers binnen een functie zijn strikt

locaal.

d. verder moet de scanner onderscheid

haakjes om een indexlijst (bv A[2;3]

van een as-operatie bij een afgeleide

in +/[2]A)

De APL-standaard definitie volgens A.O.Falkoff, waarvan

wij zijn uitgegaan is zeker niet LL(1) [Falkoff 79].

1. er een SLR(l)-parser-generator beschikbaar was. Deze in

PASCAL geschreven constructor kon met medewerking van

C.Hemerik van de afdeling Informatica gebruikt worden.

(Opm. de SLR(l)-klasse van geaccepteerde talen is groter

dan die voor LL(1) en LR(O) ).

3. deze de prettige LR-eigenschappen van een goede foutmel

ding, de tabelwijzigingsmogelijkheid en de modulair op te

zetten semantische akties bezit.

De SLR(l)-parser behoort tot de LR(k)-familie, wiens

algemene strategie in de volgende paragraaf werdt besproken.

De typische opbouw van de tabel met akties veer een SLR(1)

parser komt daarna in paragraaf 5.4 aan bod.
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~.3 De LR<k)-parser algemeen.

Een LR(k)-par-ser- kent de volgende str-ategi e om een

syntactische boom vanuit de blader-en naar- de wor-tel toe op

te bOLlwen.

Ti jdens het par-sen kun je een deel van de totale boom

beschauwen ais een bas ( 'far-est' .> van geor-dende,

gedeelteIijk opgebauwde (dus her-kende) subbomen. Elke

subboam IS voor-zien van een coder-ing, genaamd een taestand

('state'>, die zowel lnfor-matie geeft over- de wor-tel van

deze subbeam ais over- de wor-tels van r-eeds eer-der- opgebeLlwde

subbomen. De meest r-echts gelegen subboom geeft de huidige

toestand ( , cur-r-ent state' ) aan. Deze toestand en de

eer-stvalgende k invaer-symbolen bepalen bij een LR(k)-pa.ser

de te nemen aktie. Er- zijn vier- mogelijke akties:

1. 'shi ft i' : voeg het laatstgelezen invoer-symbool aan het

bos toe , door hem een toestand S. toe te
1

2. r reduce j r

kennen; lees daar-na het volgende symboal.

speel een dominosteen har-ende bij pr-aductie-

r-egel j, stel

er- minstens

A~ Xii X J-."":. ••
J - ..

n subbamen , de

xj n' Dan z i j n

meest rechts

, zijn linker-buur-als war-telgelegen met Xi
-n

met Xjn-i als wor-tel , enzovaor-ts tot en met

Xjl' Deze war-den ver-banden tot een nieuwe

subbaam met A als war-tel. De toestand van
J

deze nieuwe subboam war-dt m.b.v. de functie

, Ne:·:tstate ' (die we nag zullen behandelen)

bepaald door

linker-buur-.

A.
J

en de toestand van zijn

Het aantal subbomen war-dt dus met n-1

3. . accept·

ger-educeer-d en er- wor-dt bovendien geen enkel

invoersymbool ver-wer-kt.

de complete syntactische boom is geconstr-u-

eer-d dus stappen.

4. ' er-r-o•. Vanuit de huidige toestand is geen corr-ecte

vDartzetting meer- mogelijk met de gegeven k

invoer-symbolen.

Voar- een LR(l)-par-ser-, dus oak voar- SLR(l), is aIleen het



eerstvolgende invoersymbool van belang.

Nu willen we een machine gaan maken die syntactische bomen

construeert, voor zinnen die een (S)LR{l)-grammatica kan

genereren. De machine moet bepalen welke aktie we, gegeven

een toestand en een invoersymboal, moeten uitvoeren. Een

machine R en een grammatica G heten equivalent als de door R

geaccepteerde taal L(R) gelijk is aan de door G gegenereerde

taal L(G). Zogenaamde 'pushdown automata'

met context-vrije grammatica's.

zijn equivalent

Hier voIgt eerst een definitie van een voor c,ns doel

geschikt 'pushdown-automaton'.

Een pushdown-automaton R is een 6-tupel :

(V T ! VN, State, PA, Nextstate, c 1...... 0·

waarin,

V T ' het invoeralfabet, een eindige verzameling invoersymbo

len (eindsymbolen) is.

VN ' het hulpalfabet , een eindige verzameling hulpsymbolen

is.

State het stack-alfabet, de eindige verzameling van toe-

standen (states) is. State={ SO'

PA de 'parsing-action-table', een functie is :

PA: State ~.~ V
T

---;0. Piction

met Action={ shift i S. E State } U
1

.r reduce j (A.---;o. Xh X· ) E F' } U..
J In

{ accept error "'-, ..
Nextstate , de 'nextstate-table', een functie is

Nextstate: State x VN ---;0. State

So ' de begintoestand , So E State de beginvulling is van de

stack.

Vanwege de beschrijving die voIgt is het nag handig een

extra functie Label in te vaeren als:

als

\i
N
ei nd/hLlI ps;/mbool

v UT
: StateLabel

taestand S. IS voorzien van een
1

, namelijk het label van de wartel van de bijbehorende

Elke

I abel

subboom.
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Zoals we nog zullen zien wordt dit label ook weI het

toegangssymbool van S. qenoemd.
1 -

Er zijn in het algemeen

meerdere toestanden met hetzelfde label. Dit betekent dat de

wortels gelijk zijn, maar dat

lend is.

de voorgeschiedenis verschil-

We kunnen de toestanden van de geordende subbomen opslaan in

een 'pushdown stack', omdat aIleen de meest rechtse (de

hLlidige toestand de aktie bepaalt. De toestanden kunnen

daarom beter gezien worden ais stacksymbolen, vandaar de

naam stack-alfabet. De stacksymbolen zijn, ais coderingen

van subbomen, een interpretatie van het gelezene en een

verwachting voor de toekomst.

Met a ais invoersymbool en 5 t ais de huidige toestand~ is de

aktie van de automaat gegeven ais PA{St,a). Om het effect

van een aktie eenduidig te beschrijven definieren we een

'configuratie', die aIle invoer- en stack-informatie bevat.

Een configuratie is een geordend paar (w,y)

met

w , de invoerstring, wEV T* de string invoersymbolen met het

eerst te lezen symbool links.

y , de pushdown-stack, yeState* de string van stacksymbolen

met het top-stacksymbool rechts.

De beginconfiguratie is (w,50 ) , waarbij w de volledige in

voerstring bevat. De stack bevat steeds het vaste symbool So

op de bodem.

De relatie cl I-- c2 gee-i:t het verband aan tussen de

configuratie net voor, cl, en de configuratie net na, c2, de

aktie. Voor de vier mogelijke akties gelden de volgende

relaties

1. shz-ft i

(a w , y St) !-- (ltJ Y St 5 i )

met shift i E PA(St,a)

en Label (S. )=a
1

8ij een shift-aktie wordt een eindsymbool (a) gelezen. De

nieuwe toestand, met dat e1ndsymbool aI·:=. label,wordt op
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stack geplaat:st:.

2. reduce J :

(a w , y S Sl" S n ) I- (a w , y St s. )
t 1

met: reduce j E PA(Sn,a)

en S. E Nextst:ate (St ,PI j)
1

en Label (5. )=A.
1 J

Bij een reductie worden in een klap een aantal symbol en

(toestanden) van de stack verwijderd en slechts een

stack symbool teruggelegd. Ais Aj ~ Xjl Xjn de bijbe

horende productie is , worden n stacksymbolen verwiJderd.

De toestand die dan boven op de stack ligt , stel St ' en

het hulpsymbool A. bepalen het nieuwe stacksymbool dat
J

gegeven is als Nextstate(St.A.). Het label van deze. J

nieuwe toestand is Aj . Merk op dat bij een reductie de

automaat weI "spiekt" naar de Invoer , zonder echter een

eindsymbool (a) te lezen.

(a , 50 St) !-- "acceptatie U

met accept E PA(St.a)

Bij een accept is de invoerstring volledig verwerkt en

kan gestopt worden. 5 t is de toestand die correspondeert

met een volledige syntactische boom, a is het laatste

symbool van de invoerstring.

1 igt nog SO'

4. error :

Op de bodem van de stack

(a w , y St) !-- "foutmelding"

met: error E PA(St,a)

Bij een error is voortzetting niet meer mogelijk en wordt

de parsing afgebroken
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5.4 Cons~ructle van een SLR(lJ-parser uit een grammatica.

Hoe vlnden we nu een machine die equivalent IS aan een

SLR<l)- grammatica ; ofwel hoe construeren we de States, PA

en Nextstate voor een SLR(l)-parser ? <Opm. voor een formele

definitie van een SLR<l)-grammatica verwijzen we naar de

literatuur [Aho 73, p622J).

Om te beginnen introduceren we een extra symbool eos , de

zogenaamde 'endmarker' (of 'bottom-symbol'), waarmee elke

invoerstring afgesloten is. De verzameling P wordt nu

uitgebreid met een nieuwe productieregel S'---,)o S eos , de

zogenaamde superregel, met S' ,het supersymbool, dat als

element aan VN wordt toegevoegd.

Analoog aan de subbomen in de syntactische boom introduceren

we nu ' items' •

Een item heeft de vorm [ A

• waarin A E VN en a 1 '«2 E V*

Het is te beschouwen als een gedeeltelijk herkende productie

, waarin we het deel voor de punt, een string afleidbaar uit

«1 ' reeds hebben gelezen en we de string na de punt , «2 '

kunnen verwachten. Als we daarna een string afleidbaar uit

«~ zien , kunnen we mogelijk reduceren volgens productie-...
regel A ~ a 1 «2 .

De vorm [A ~ « • ] heet een 'completed item'.

Soms gebruikt men de notatie Cp,j] ,waar p het nummer van de

productieregel is en j het aantal hulp/eindsymbolen dat al

herkend is, m.a.w. het aantal elementen van de string a
1

•

I, die als voIgtvan

AEVN AI = { [ A ~ a
1

• a
2

]

(A -4 a 1 «2) E P }

toestand is nu een deelverzamelingEen

De totale itemverzameling I is gegeven door:

*tt1 ,a2 E V A

wordt verkregen.

Vanuit een bepaalde toestand zijn een beperkt aantal

toestanden, opvolgers of 'accessible states', toegankelijk,

door het uitvoeren van de shift-aktie op zijn items. De

shift-aktie komt overeen met het verplaatsen van de punt in
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elk mogelijk item over een specifiek hulp/eindsymbool ,het

toegangssymbool ('access-symbol '). Het toegangssymbool is

het reeds genoemde label van de toestand of wei , in termen

van subbomen, het label van de wortel van de bijbehorende

subboom. De begintoestand So heeft geen toegangssymbool en

krijgt daarom een bijzonder label n.l. {initial}.

Stel het toegangssymbool van een toestand 5 i lS X (met XEV).

5 i bevat dan items van de vorm [A ~ «1 X «2 J voor elk

item van de vorm [A ~ «1 • X «2 J in de oorspronkelijke

toestand Sj. Deze kleinste deeiverzameling van 5 i wordt de

kern ('core') van S. qenoemd, oak weI als ~ genoteerd.
1 - 1

De volledlge toestand Si wordt nu verkreqen door de zoge-

naamde afsluiting ('closure') van Si (of 5 i ) te nemen :

* Als Si items bevat van de vorm [ A ~ at X • B «3 ] • met

B E VN ' dan voegen we aan 8 i aIle items toe van de vorm

[ B ~ .~ J • Introduceren we hierdoar weer nieuwe items

met de punt precies voor een hulpsymbool, dan voegen we

ook aile items met dat hulpsymbool als linkerlid toe. Dit

passen we herhaald toe, tot er geen nieuwe items meer

aan S. worden
1

toegevoegd.

De begintoestand So verkrijgen we door de afsluiting van

[ S·~ • 5 eos ] te nemen.

Hieruit bepalen we de kern van al zijn opvolgers, waarna we

van elke opvolger de afsluiting nemen. Dit proces wordt

herhaald tot er geen nieuwe toestanden meer gevonden worden.

(Opm. twee toestanden zijn verschillend als hun kernen

verschillend zijn).

Nu hebben we de volledige verzameling State, aile

toestanden, gevonden.
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PAT

-i

De opbouw van PA en Nextstate is recht toe recht aan. EI~e

rij van beide tabellen komt overeen met een toestand. De

kolommen van PA corresponderen met de eindsymbolen (incl.

'eos'), de kolommen van Nextstate corresponderen met de

hulpsymbolen (incl S'). Beide tabellen zijn daarom te

combineren tot een nieuwe 'parsing-action table'

waarin de volgende coderingen voorkomen :

+i : shift naar S .•
I

reduce volgens productieregel i.

o error.

Opm. de accept-aktie treedt op als we een distincte toe

stand, de elndtoestand, bereiken; deze wordt gekenmerkt

door O-coderingen in al zijn kolommen.

De productieregels zijn genummerd van 1 •• maxrule, waarbij de

superregel het hoogste nummer (maxrule) heeft. De toestanden

(rijen van PAT) ziJn genummerd van 1 •• maxstate , met S1 nu

als begintoestand. De symbol en (kolommen van PAT) zijn

genummerd van O•• maxsymbol, beginnend met de eindsymbolen

(met 0 voor 'eos') en gevolgd door de hulpsymbolen (met

maxsymbol voor S').

De shift-aktie plaatsen we in de kolom overeenkomend met het

te lezen symbool (het toegangssymbool voor de opvolgende

toestand>.

De reduce-aktie wordt in rlJen geplaatst, wiens toestanden

completed items bevatten. Een completed item betekent immers

dat we een volledig rechterlid van een productieregel

herkend hebben, waardoor we dit door het linkerlid kunnen

vervangen (reduktie). De diverse LR-parsing methoden ver

schillen hoofdzakelijk in de selektie van de kolommen waar

we redukties (-i) plaatsen.

Voor LR(O) is de regel :

* plaats -i in aIle met een eindsvmbool verbonden kolommen.

Dit betekent dat we ongeacht het eerstvolgend te lezen

symbool de reduktie volgens productieregel i uitvoeren.

Als een toestand naast een completed item ook nog andere

items bevat ontstaan in enkele kolommen zogenaamde 'shift-
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bevat, ontstaan

(RR) • In deze

te

engrammatica LR(O)

naar de invoer

reduce'-conflicten (SR). We hebben weliswaar een volledige

productie gelezen, maar het invoersymbool is ook het begin

symbool van een string dat volgens een ander item verwacht

kan worden.

Ais een toestand meer dan 1 completed item

er in de kolommen 'reduce-reduce'-conflicten

situatie is de reeds gelezen string vol gens meer dan een

productieregel te reduceren.

Als er geen conflicten ontstaan is de

zijn reducties uit te voeren zonder

kijken.

Voor SLR(1J is de regel :

* plaats -i aIleen in die kolommen , wiens eindsymbolen

kunnen volgen op het linkerlid van de bijbehorende

productieregel. Hiertoe bepalen we de zogenaamde FOLLOW

verzamelingen , waarbij FOLLOW(A) aIle eindsymbolen bevat

die in een correcte zinsvorm op A kunnen volgen. We

voeren een reductie nu niet meer blindelings uit, maar

kijken naar het invoersymbool dat voIgt.

Ais hierdoor aIle SR- of RR-conflicten verdwijnen is de

grammatica SLR(l).

Nadat de shift- en reduce-akties verwerkt zijn

overgebleven (lege) plaatsen in PAT overeen

akties.

, komen aIle

met error-

Voor een kleine grammatica, die tevens de basis van APL

vormt, is een en ander in Appendix B uitgewerkt.
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5.5 Een grammat~ca voor APL.

De APL-definitie volgens A.O.Falkoff geeft een volledige

grammaticale beschrijving van APL uitgewerkt tot op de

eindsymbolen (Falkoff 79] (VT is de verzameling van APL

karakters , zie App.C). De context-vrije syntax is in een

soort BNF besch~even, waarbij strings van kleine letters de

hulpsymbolen aangeven en de overige letters/symbolen

eindsymbolen

alsmede de

aanduiden. De context-gevoelige syntax-regels

bijbehorende semantiek zijn in de natuurlijke

taal beschreven.

Een groat deel van de grammatica is gebruikt am

oninteressante constructies als names, constants en comments

te beschrijven. Dit zijn echter syntactische eenheden

(tokens) die, statisch, door de scanner herkend kunnen

worden.

Een voorbeeld is de syntax van Name, die 66 (~) productie

regels nodig heeft, hoofdzakelijk am te definieren dat een

Name een rijtje letters en cijfers is startend met een

letter. De grammatica kan sterk ingekort worden met de

volgende transformaties (Hemerik 84]:

.. verwijder de productieregels voor Name, Letter en Digit

(uit P).....

..

verwijder de hulpsvmbolen Letter en Digit (uit VNJ •

introduceer twee deelverzamelingen van V
T

:

Letter = {' A ' , •• , .' Z ••• & ' , 'B.' , •• , . ~ •}

Di 9 it = {' 0 . , •• , '9 ' }

De subtaal die Name genereert, aangeduid door L(Name) ,

kunnen we noteren als een verzamelings-expressie :

L(Name) = Letter(Letter U Digit)*

Na transformatie zal het hulpsymbool Name zich gedragen

als een eindsymbool ( daarom vanaf nu als name geschreven

) .
We laten de scanner nu name als een token herkennen en af

leveren. Zulke door de scanner afgeleverde tokens die geen

eindsymbolen zijn noemen we pseudo-eindsymbolen (pseudo

terminals) •

Door VT in meerdere disjuncte deelverzamelingen (klassen van



- 31 -

symbolen} op te splitsen, kan de grammatica ,van maar liefst

320 productieregels , aanzienlijk ingekort worden. De sym-

bolen binnen een deelverzameling zijn uitwisselbaar in een

programma, zander de correctheid ervan aan te tasten.

Hierdoor krijgen we de (voorlopige) context-vrije grammatica

beschrijving zoals die gegeven is in Appendix D.

zeker nietDeze grammatica is vanwege de volgende oorzaken

SLR<l)

1. Het reduceren van een name is context-afhankelijk. Het

syntactische type van een name (zoals label, globale

variabele, locale variabele of functie) kan niet tijdens

het intypen van een APL-statement (dus statisch) bepaald

worden.

2. Reducties van zowel monadisch als dyadisch te gebruiken

primitieve functies <zoals scaprim, comma, query,

mixprim1, mixprim2) leidt tot vele RR-conflicten.

De oplossing van deze twee problemen is als voIgt:

1. Op het moment van interpreteren (dus dynamisch) is een

name als voIgt verder te analyseren.

* Een name beginnend met SA •• of TA•• wordt als een

de parser door-aan'controlid' (control-identifier)

gegeven (Falkoff 79].

* Is het een naam van een locale variabele, dan wordt het

token 'varid' (variable-identifier) doorgegeven.

* Is de naam een label-naam , dan wordt het token 'conid'

(constant-identifier) doorgegeven; immers een label is

een constante binnen een functie-body.

* Komt de naam niet in de functie-body voor, dan doorzoe-

ken we eerst aIle locale namen van aanroepende func-

ties. Vinden we hem daar dan wordt het token varid

doorgegeven.

* Ais de naam niet in aanroepende functies voorkomt, is

het een globale naam die in de Symbol-Table aanwezig

is. Is hij van het type

variabele, dan wordt het token varid.

functie, dan wordt het token 'nilid' (niladic-identi-
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fier), 'monfuname' (monadic-function-name) of

'dyafuname' (dyadic-function-name), afhanke

lijk van het aantal argumenten van de

functie (0, 1 of 2).

niet-gedefinieerd, dan wordt het token varid en betreft

het een nog niet gedefinieerde variabele die

bijvoorbeeld in een assignment voor het

eerst als object voorkomt.

Het gevolg van dit alles is, dat we in plaats van Name nu

vijf nieuwe pseudo-eindsymbolen hebben geintroduceerd na

meIijk : varid, conid, nilid, monfuname en dyafuname.

Hierdoor kunnen varid en conid niet meer als hulpsymbolen

in de grammatica voorkomen. Daarom wordt 'sysvarname'

(system- variable-name) als varid, en numcon (numeric

constant) en 'charcon' (character-constant) als conid aan

de parser doorgegeven.

2. Het onderscheid tussen 'Monid' (monadic-identifier) en

'Dyaid' (dyadic-identifier) is slechts gedeeltelijk

noodzakelijk. AIle RR-conflicten verdwijnen als we in

plaats van Monid en Dyaid een nieuw huipsymbool 'Funid'

(function-identifier) introduceren. De productieregels :

Exp ~ Exp Funid (monadische functie)

en Exp ~ Exp Funid Simexp (dyadische functie)

worden correct gereduceerd , zoals ook in de basisgramma

tica het geval bleek. Er is slechts een extra test no

dig, zodat aIleen monadisch te gebruiken primitieven niet

volgens de tweede, en aIleen dyadisch te gebruiken primi

tieven niet vol gens de eerste regel gereduceerd worden.

niet zuiver

zijn eenduidig

productieregel 4 tot een SR-conflict

met 30

zoals in

Dit leidt tot de definitieve grammatica voor APL,

eindsymbolen, 8 hulpsymbolen en 45 productieregels,

Appendix E is beschreven.

De grammatica in Z1Jn definitieve vorm is

SLR(l), maar aIle 6 optredende SR-conflicten

oplosbaar :

a. Zo Ieidt in een



toestand (5;:-...,) die de items :
..J ....

[ E>:pL ~ E:<pL Expl ] en

[ Expl ~ ExpL . . ExpL ]
~

bevat, als we weer een semicolon lezen. kiezen we voor

reductie vol gens productieregel 4 dan zal een links-

associatieve afleidingsboom ontstaan; kiezen we voar de

shift-aktie dan zal een rechts-associatieve subbaom

ontstaan. Gekozen is voor de reductie (-4), amdat dan de

stack minder vol raakt en het in dit geval toch niets

uitmaakt of de afleiding I inks- dan weI rechts-

associatief is. We hadden ook de grammatica kunnen

transformeren, door een extra productieregel en een extra

hulpsymbool in te voeren, maar de gekozen oplossing is

veel eleganter en toch deterministisch.

b. Toestand 30 bevat als kern de items:

[ Funid ~ dyamixprim2 Dyascaprim ] en

[ Funid ~ dyamixprim2 • ]

(scalar-primitive) en

en leidt tot SR-conflicten

'relop'

voor de tokens scaprlm

(relational-operator). De

enige

+25) .

juiste aktie echter is dan een shift (+24 resp.

c. Analoog is het SR-conflict

items:

in toestand 59 met o.a. de

dyamixprim2 Dyascaprim) en

dyamixprim2 • ]

[ Funid ~ ] Exp (

[ Funid ~ ] Exp (

, waar ook een shift (+24

aktie is.

resp. +25) de enige juiste

d. Toestand 35 met de items:

[ Exp ~ Exp Funid • ) en

[ Exp ~ Exp Funid • Simexp J

leidt tot een SR-conflict voor rbracket. De enige juiste

aktie echter is shift (+3), omdat Simexp weI met een

rbracket kan beginnen maar op een monadische functie geen

rbracket kan vol gen.

Hierdoor ontstaat een Parsing-Action-Table met 61 toestanden

en 39 symbolen (zie App.E.7). De tabel is echter zeer regel-
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matig gevuld. Vaak komt In een SLR(l)-Parsing-Action-Table

in een rij (toestandJ slechts een reductie voor en in een

kolom (symbool) zie je vaak een shift-aktie. Bovendien zijn

de reducties en error-akties in het VN-gedeelte pure "don't

care's" [Anderson 73][Horning 76][Pager 77]. Hierdoor is een

sterk gecomprimeerde opslagvorm mogelijk (ongeveer 15-20%

van de oorspronkelijke tabel-omvang). Helaas is onze gramma-

tica niet zuiver SLR(l) en ontstaan er , door de conflicten

in S<t-J' S7~ en SC9 ' onregelmatigheden in de tabel , die een
~ ~~ ~

recht-toe-recht-aan compressie verstoren.



5.6 Het parser alqoritm~.

De procedure parseline {zie App. k) voert de syntactische

analyse van ~en APL-invoerregel '...'01 gens de SLR ( 1) -methode

Llit. Twee variabelen, cs (de huidige toestand, . current

state' ) en sym (het laatstgelezen e~~dsymbool), bepalen de

te nemen aktie ac, die wordt g~~eYen door de functie PAT.

Deze functie maakt gebruik van de parsing-action-table, die

volledig door net array patable gerepresenteerd wordt of die

in gecomprimeerde yorm is opgeslagen.

Als ac=O, dan wardt een syntactische foutmelding gegeven.

lndien de Yolledige invoerregel is herkend en correct 15

bevonden, is ae gelijk aan de constante endstate (17 is in

ons geval de eindtoestand) en vindt acceptatie plaats.

cs:=1

GETSYM

Eastack[spJ.stack:= 1

ac:: PAT( 1, sym)

acOG and acO endstate

~C)~
T {shifl:.} {reduce} F

cs:: ac sp:: sp- RHSLENGTH[- acJ

GETSYM cs:: PAT(Eastack[spJ.state. LHSSYMBOL[-ac])

sp:: sp+ 1

Eastack[sp]·sl:.ate :=cs

ac::PAT(cs,sym)

Het Nassi-Shueiderman dlaqram van

het parser alqoritme.
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De twee meest vDorkomende akties echter zijn shift (ac>O en

ac ~ endstate) en reduce (ac<O).

Bij een shift-aktie bevat ac het nummer van de nieuwe

toestand, die op top van de stack wordt geplaatst. De

structuur van deze stack, de zogenaamde Evaluation/Allo

cation Stack of kortweg Eastack, is beschreven in paragraaf

7.4 De procedure getsym levert daarna het volgende

(pseudo)eindsymbool af in sym.

8ij een reduce-aktie is het nummer van de corresponderende

productieregel gelijk aan -ac. Dan geeft het array-element

rhslength[-acJ het aantal symbolen in het rechterlid van

deze productieregel, ofwel het aantal toestanden dat van de

stack verwijderd kan worden. De toestand die daarna op top

van de stack ligt en het linkerlid (hulpsymbool) van de

productieregel (door het array-element lhssymbol[-acJ

gegeven), bepalen de nieuwe toestand cs, die op de stack

wordt geplaatst.

Een reduktie ontstaat, als een correcte zinsconstructie is

herkend, dus als er interpretatie plaats kan vinden. Het

effect (de waarde) van de zinsconstructie wordt door de

procedure interpret (zie paragraaf 8.1 en App.k) met als

enige parameter ac, bepaald. Het verwijderen van het gegeven

aantal toestanden vindt in deze procedure, parallel aan de

interpretatie, plaats.

De procedure parseline analyseert slechts ~~n APL-regel.

Tijdens de interpretatie van een door de gebruiker

gedefinieerde functie, wordt voor elke functieregel de

procedure parseline weer (recursief) aangeroepen. Zoals we

in Hoofdstuk 7 zullen bespreken, gaat dit per functie ook

gepaard met het creeren ~resp. verwijderen) van een nieuw

dataframe.



6 DE INTERNE REPRESENTATIE VAN APL.

6.1 Inleiding.

De beschreven uiteindelijke parser geeft aan welke (pseudo)

eindsymbolen <in tataal 29 verschiliende tokens) hij

scanner als invoer verwacht.

van de

De externe APL-symbolen die via het toetsenbord worden in

gevoerd, moeten door de scanner gecodeerd worden tot de ge

wenste tokens. Deze vertaling moet per invoerregel gebeuren.

In de functie-definitie-mode (mode=1) meeten de ingevoer-de

functier-egels in het geheugen opgeslagen warden. Vaor

opslag kunnen we twee representaties kiezen :

deze

1. De ingelezen externe APL-symbolen worden als zodanig

--:.
..:...

apgesl.3gen.

De exter-ne APL-symbolen worden eer-st gecodeerd tot een

nag nader- te kiezen tussenvor-m van tokens en als zodanig

opgeslagen. Het niveau van deze tussenvor-m ligt er-gens

tussen de externe APL-symbolen

te leveren tokens in.

en de door de scanner- af

Het ligt voor- de hand om een interne repr-esentatie van APL

1n de vor-m van tokens te kiezen. De lexicografische analyse

hoeft dan bij de executie van functies niet steeds her-haald

uitgevoerd te worden.

Dp ~elk niveau liggen de vertaalde tokens?

Aan de ver-taling zijn de volgende eisen gesteld

moetinterne symbolena. De afbeelding van

eenduidig zijn.

b. De edit-mogelijkheid in APL moet gedeelten van statements

kunnen herdefinieren, zander dat ander-e statements

opnieuw ver-taald dienen te war-den.

De tokens maeten daar-om statisch, dus direct na het intypen

van het statement, te bepalen zijn. De tokens kunnen dan van

de volgende typen zijn :

charcon , numcon , name scaprim , relop , monmixprlml

m1xprim1, mixpr-im2, dyamixpriml, dyamixprim2, monsysname,

sysname, sysvarname en comment;

assign, branch, Ibr-acket, rbracket, Iparen,rpareG, tIlde,
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query, comma, semicolon, period, nullperiod, quad, quote

quad en colon:

Op comment en colon na komen de tokens overeen met de 13

pseudo-eindsymbolen en de 14 eindsymbolen van de in Appendix

D beschreven voorlopige APL-grammatica.

In de interne representatie zijn aile redundante Sp.3tl es

verdwenen. De originele lay-out

dat heeft voor APL geen effect.

gaat zo weI verioren maar

De tokens worden gerepresenteerd door records, die allen Met

type-veld tsym gemeen hebben.

type token = record case tsym : symbol of

ehareon : (nee O•• maxelem;

ace array [1 •• maxelem] of aplcharl

numeon

name

(ne

nvee

(nne

O.• maxel em;

array [1 .• maxelem] of real)

O.. maxlength;

id loname;

opn (ident, stopetrl, traeeetrl»

seaprim,relop,monmixprim1,mixprim1,mixprim2,dyamixprim1,

dyamixprim2,monsysname,sysname,sysvarname

(opindx: 1 .• maxop)

comment : (nco : O•• maxeh;

aeo : array [1 .• maxeh] of maxeh)

eos,assign,braneh,lbraeket,rbraeket,lparen,rparen,

tilde,eomma,query,semicolon,period,nullperiod,quad,

quotequad,eolon,nonsense,eol

: ()

end;

De tokens die corresponderen met pseudo-eindsymbolen

bevatten buiten het type-veld nag e;.~ tra velden am het

volledige token te beschrijven, voor

charcon: het aantal elementen in de karakter-vector (ncc) en

de vector die de betreffende karakters bevat (acc).

numcon het aantal elementen in de numerieke vector (ne) en

een vector die de betreffende waarden van de getal

len bevat (nvec).

name het aantal karakters in de naam (nne) een vector

die de naam bevat (i d) en een veld (opn) dat

aangeeft of het een stop-control-, trace-control-

of gewone identifier is.

scaprim, relop, monmixprim1, mixprim1, mixprim2, dyamixprim1



39

en dyamixp~im2 :

de index (opind>:> van het ope~ato~-symbool in ~es-

pectievelijk de ve~zameling Scala~p~im, Relatop,

Monmixpl,

Dyamixpl.

Mixedpriml, Mixedp~im2, Dyamixpl en

monsysname en sysname

de index (opindx) van de systeemfunctie-naam in de

ve~zameling Monsysn ~espectivelijk Systemname.

sysva~name: de index van de systeemva~iabele-naam in de ve~

zame1ing Sysva~n (opindx).

comment: het aantal APL-ka~akters in het eomrnentaar (nco) en

de vecto~ die de bet~effende kar~kte~s bevat taco).

6.2 De preprocesso~ p~ep~oe.

We willen de invoer van APL-karakte~s maehine-onafhankelijk

houden. Daa~om gaan we e~ niet van uit drl een APL-

ka~akte~set op de machine aanwezig is. We ve~onde~stellen

een invoermogelijkheid (via terminal, tape, disk enz •. ) van

louter ASCll-karakte~s. De p~oeedu~e p~ep~oc ve~taalt deze

ASCII-invoe~ naa~ een APL-ka~akterset, die in ~ASCAL als het

scala~type aplcha~ gedefiniee~d is (zie App.I). Deze

p~oeedu~e maakt geb~uik van een buffe~ inputline en de

variabelen peh en ch, die in PASCAL als voIgt gedefiniee~d

zijn :

var inputline array Cl •• maxchJ of aplchar;

pch 1 •• maxch;

ch aplchar

Het ingelezen APL-ka~akte~ eh van een inYoer~egel komt in

inputline op de plek aangewezen doo~ pointe~ peh, dIe steeds

de ee~st te beseh~ijYen v~ije plaats aanwijst (zie Fig.b.l).

Een invoe~~egel wordt in inputline afgesloten met het '1ine

delimiter' ka~akte~ chlndel.

Aan de afbeelding

vijf eisen gesteld

van ASCII- naar APL-karakters hebben ~e

1. APL-symbolen die in de ASCII-set aanwezig ZIJn, behouden

hun betekenis. Dit om APL-gebruikers niet te verwa~~en.
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2. AIle ASClI-karakters mogen zonder restrictie gebruikt

worden.

3. De afbeelding moet eenduidig zijn.

4. De afbeelding moet zoveel mogelijk leesbaar blijven.

(korte)

probleem te

Daarom moeten

worden.

5. We moeten geen pogingen

cryptische afkortingen

doen het parsing

verm·eden

veranderen (vereenvoudigen) door bijvoorbeeld functie-

namen met kleine letters en var i abel e-n,~men met

hoofdletters weer te geven [Bennett 82J.

De gekozen ASClI-representaties, van de in totaal 98 sym-

bolen, zijn onder te verdelen in vier groepen (zie App.C)

1. OE : Dud Enke!voudig, dezeifde enkelvoudige karakters,

bevattende de 26 hoofdletters, de 10 cijfers en 21

symbolen, plus het in APL dubbele ( 'overstruck' )

symbool quoteperiad dat nu als het enkelvoudige

'~'-symbool aanwezig is.

2. NE Nieu~ Enkelvoudlq, n1 eu~~e enkelvoud1ge karakters~

die 9 symbolen bevat.

3. ND HiewlJ Dubbel, nieuwe dubbele karakters, die 8 sym-

bolen bevat (waarvan er 3 reeds dubbel waren).

4. NS Nieu~ String, enkelvoudige en dubbele karakters

vervangen door strings van 2, 3 of 4 k1eine

letters, bevattende 23 symbol en.

Met de gekozen ASClI-representatie zijn er (statisch gezien)

gemiddeld 29% meer tekens nodig om eenzelfde APL-regel in te

voeren.

6.3 De vertaling van externe naar interne representatie.

Ais de interpreter in made 0 of 1 is en inputline een APL-

statement bevat, dan worden de APL-karakters door de

procedure convert vertaald naar

(zie App.J). Deze procedure doet

lexicografische analyse

de reeds genoemde tokens

het overgrote deel van de

Redundante spaties,

token, verdwijnen.

bijvoorbeeld aan het begin van elk
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van een invoe~regel wo~den,

inclusief de colon, ve~wijde~d en ve~we~kt in de aktieve

1 abe1-tabel <mode=! ) of 1 ei den tot een syntactische

foutme1ding (mode=O).

Procedu~e conve~t maakt geb~uik van een bL\ffe~ aplline,

waa~in de tokens van links naa~ ~echts (dus met oplopende

~ndex) opgebo~gen wo~den (zie Fig.6.1)

var aplline : array Cl •• maxtokl of token;

ptok 1•• maxtok;

sym symbol

Tijdens het verta1en wijst pch naa~ het laatstgelezen APL-

ka~akte~ in inputline ; de initiele waa~de van pch is O. De

ext~a pointe~ psym geeft de sta~tp1aats aan van de ~ep~esen-

tatie van het laatstgelezen symbool (token) . De ee~st te

besch~ijven v~ije plaats in aplline wo~dt aangegeven doo~

ptok.

aplLine
(~en)

I
(b) vertalen

I

f _bi

EB7Leeg
-;I

-t....
ptok

,
(e) interpretatie

Figuur 6,1

De toestanden van inputline en apl1ine tijdens invoer (a)

vertalen (b) en interpretatie {el.

Conve~t maakt geb~uik van de p~ocedu~e nextsym, die steeds

het ee~stvolgende token (uit inputline) in de va~iabele sym

afleve~t. Wo~dt een il1egaa1 token gelezen dan is de waa~de

van sym gelijk aan 'nonsense'. Dit leidt in conve~t tot een
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de

uit

gebruikt weer

APL-karakter

Nextsymmelding.ERROR''CHARACTER

procedure nextch, die het eerstvolgende

inputline in ch aflevert.

De interne representatie van een invoerregel in aplline kan

op twee manieren verder verwerkt worden. Als mode=O, dan

wordt het globale statement van aplline gekopieerd naar het

array global line, dat steeds de back-up van het globale

statement bevat.

var globalline : array (l .• max~okJ of ~ok.n;

Direct daarna kan het statement in apillne van rechts naar

links geinterpreteerd worden. Als mode=l, dan bevat aplline

een functieregel en wordt hij gekopieerd naar het array

funcline van een fuline-record van de aktieve functie (zie

hiervoor paragraaf 7.3).

6.4 De scanner getsym.

Bij de interpretatie van een statement (dus in mode=O), be

zitten we aIle gegevens am de tokens naar de voor de parser

gewenste \pseudo)eindsymbolen te vertalen. Hiervoor zorgt de

procedure getsym \zie App.K). Oit is de eigeliJke scanner.

Getsym, die aIleen door de in paragraaf 5.6 besproken proce

dure parse wordt aangeroepen, leest zijn tokens van rechts

naar links uit apliine. Hierin bevindt zich ten aIle tijden

het aktieve statement. Bij de start van de interpretatie

Cqlobaal, dus niveau=O) is dat het globale statement uit

globalline. Na een functieaanroeo moeten een of meer func

tieregels gelnterpreteerd worden (interpretatie l<,caaI, dus

niveau>O) en bevindt zich in aplline het statement lilt een

van de funcline-arrays (zie Fig.6.2). De systeemvariabele

linecounter (zie paragraaf 7.1) geeft aan waar het aktieve

statement vandaan komt.

Het gelezen token wordt in de variabele sym afgeleverd

waarbij ptok de index van het laatstgelezen token in aplline

aangeeft.

Als aIle tokens uit het statement zijn gelezen, is de waarde

van sym geiijk aan eos Cend-of-statement). Is de interpreta

tie Iocaal, dan wordt nu de volgende functieregel in aplline
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Ais zojuist een functie-interpretatie op niveau 1

IS beeindigd, ~"iordt globalline weer in aplline galaden.

Daarna start getsym bij het aktleve symbool, aangegeven door

de geredde ptok, in aplline. Is de interpretatie globaal,

dan geeft sym=eos de beeindiglng van een volledige interpre

tatie aan.

De vier tokens charcon, numcon, sysvarname en name worden,

afhankelijk van de geldende context, vertaald in de door de

parser gewenste symbolen: conid, varid, controlid, nilid,

monfuname of dyafuname. Commentaar (het token comment) wordt

overgeslagen, door direct het volgende token in sym in te

lezen. Hierdoor kan commentaar niet aIleen -zoals de APL

standaard voorschrijft- als enige token in een APL-statement

voorkomen, maar in het algemeen als het

een APL-statement.

laatste token van

aociL_preproc-.j

,Ciguur 6.2

inputline f-convert
aplehar

funcLine ]
\:oken

De interaktie tussen inputline~ apl1ine~ global1ine en de

funcli.ne'sr

Voor het parsen zou aIleen de variabele sym volstaan. Voor

de verdere interpretatie bepaald gets'y'm nog z es e>~tra

variabelen, met de volgende betekenis :
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1. symkind : geeft het type van de attributen (yariabelen)

(zie paragraaf 7.4).

hulpsymbaol.

Dit is relevant vaar elk eind- af

2. ap de index van het (pseuda-eind)symbaal in de

bijbehor-ende deelver-zameling. Dit is r-el e\/ant vaar-

Scapr-im en Relap (symkind=sca), Manmixpr-im1,

Mi}:pr-im2, Dyami }:pr-i ml en Dyamixpr-im2 (symkind=mix) en

vaar- Monsysname en Sysname (symkind=s7u).

3. parvar de pointer- naar de waar-de van de variabele of

constante.

val) •

War-dt gebr-uikt vaar- Var-id en Conid (symkind=

4. pst de i nde}: in ST. Wor-dt gebr-uikt vaor een (nag)

niet gedefinieer-de Var-id (symkind=uud).

5. pfuhead : de painter- naar- de functie-header-. Is r-elevant

vaor- Nilid, Manfuname en Dyafuname (symkind=u7U) en

Contr-alid (symkind=tsc).

6. tars een boolean die 'tr-ue' wordt als we een trace-

control vector- lezen. Is aIleen r-elevant voor- Contr-olid.
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7 DE GEHEUGENSTRUCTUUR VAN DE ABSTRACTE MACHINE BESCHREVEN

IN PASCAl.

7.1 Inleiding.

Een APL-systeem beschikt over een geheugenruimte, de

workspace, die de volgende gegevens moet kunnen bevatten

data (waarden en namen van variabelen)

programma's (door de gebruiker gedefinieerde fu~cties)

executie-status (en informatie over de 'environment')

Per gebruiker is er, gedurende een APL-sessie, steeds een

aktieve workspace en mogelijk meerdere 'saved workspaces',

die ontstaan zijn door een aktieve workspace in zijn geheel;

onder een bepaalde naam, in het achtergrondgeheugen op te

slaan.

Een verzameling workspaces wordt een library genoemd. Ais

het APL-systeem een multi-user systeem is, bestaat er een

'public library' die voor aIle gebruikers toegankelijk is,

en meerdere 'private libraries', voor elke gebruiker precies

een.

Voor we een APL-statement (of APL-commando)

bevat de aktieve workspace in het algemeen :

gaan e>;ecuteren

namen en waarden van globa1e variabelen, die in het alge-

meen de vorm van een array hebben.

namen en definities van door

functies.

de gebruiker gedefinieerde

Tijdens de executie kunnen we de volgende mogelijke geheu

genstructuren onderscheiden

1. Symbol Table

Deze tabel bevat aIle namen van door de gebn.\i ker

gedefinieerde (globale) variabelen en functies. Descrip-

tors verwijzen naar de waarden en/of beschrijvingen van

deze objecten. De Symbol Table heeft een vaste lengte en

kan een beperkt aantal namen bevatten.

2. Value Stock

Dit geheugengebied bevat aIle waarden van zowel globale
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ais locale variabelen (arrays). Het gebied groeit als

een stack, is echter adresseerbaar ais een lineair

geheugen. Om te voorkomen dat de Value Stack snel vol

raakt, zullen we 'garbage collection' moeten toepassen.

Niet langer relevante waarden worden daartoe tijdig

de argumenten en

verwijderd.

3. Function Definition Area

Deze bevat elke door de gebruiker gedefinieerde functie,

te weten :

de function-header, deze bevat aIle (mogelij~e) inter-

ne namen, dus die van het resultaat,

aIle locale variabelen

de function-body, dus aIle functieregels.

aIle label-namen plus bijbehorende regelnummers.

4. Evaluation Stack

Deze stack wordt gebruikt tijdens het

syntactische/semantische analyse en

evalueren (dus de

interpretatie) van

APL-statements. In principe is dit de pushdown stack van

de parser. De door de parser gebruikte stacksymbolen

(toestanden) worden voorzien van extra attributen om de

executie van functies e.d. mogeIijk te maken. Bij

operanden in de vorm van pointers naar de bijbehorende

waarde en bij operatoren in de vorm van nog nader te

specificeren informatieve codes.

5. Allocation Stack

Bij aanroep van een functie tijdens de executie van een

APL-statement, moet de evaluatie van dat statement

onderbroken worden om eerst het functieresultaat te

kunnen berekenen. Daartoe wordt een dataframe op deze

stack gecreeerd. Dit bevat pointers naar de functie-

definitie en naar aIle voorkomende waarden van interne

gebruik makend van de Evaluation Stack. Het

een nieuwe functie-aanroep nodig

namen.

daarbij

ingeval

De functie wordt regel voor regel uitgevoerd,

is

am in het

dataframe een pointer naar de functieregel, plus het

token daarin waar we met de e:,ecutie bezig zijn, bij te

houden. Door- het bestaan van de systeemvariabele

linecounter is aileen een tokenpointer voldoende.
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De linecounter OLe (zie CFalkoff 79, p431]) is een

integer-vector, die in element OLCE1] steeds het ;ktieve

functleregelnummer bevat. Bij functie-aanroep wordt

regelnummer 1 aan OLe toegevoegd (OLC ~ 1,OLC). Na

evaluatie van de aktieve functieregel, wordt OLCE1] met

1 opgehoogd. Na functiebeeindiging wordt het eerste

element van OLC verwijderd (OLC ~ 1+0LC). Bevat OLe

bijvoorbeeld twee elementen, dan betekent dit dat we

twee nestings diep zitten bij het interpreteren van een

functie. Vanuit het globale statement in aplline is

functie A aangeroepen. In functieregel OLCE2J van A is

functie B aangeroepen en DLCE1] bevat het aktieve

regelnummer van B, waar op dit moment de interpretatie

plaatsvindt. Bij uitvoering van het globale statement in

aplline, is OLe de lege vector.

Verder bevat het dataframe een pointer naar het vorige

dataframe. Dit laatste wordt weI het return-adres

genoemd die wijst naar het dataframe van de aanroepende

functie, als die er is. In het andere geval wijst hij

naar de bodem van deze stack, ten teken dat het te

evalueren statement globaa1 is. Na volledige executie

van de functie wordt het dataframe verwijderd. Het

eventuele functieresultaat gaat mee als rechterargument

voor de eerstkomende operatie in het daarna aktief

wordende statement. Dit statement wordt bepaald door de

reeds genoemde tokenpointer (die, tesamen met OLC, wijst

naar het volgende token in de aktief wordende

functieregel).

De vijf geheugenstructuren zijn onder

geheugengebieden :

1. Symbol Table (ST)

Bevat aIleen de Symbol Table.

2. Value Stock

te brengen in drie

Omvat zowel de Value Stock als de Function Definition

Area. Dus zowel waarden van variabelen als definities

van functies zijn hier ondergebracht.
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3. Eastack

Omvat zowel de Evaluation- als de Allocation-Stack.

Hie~toe wo~den dataf~ames gec~eee~d boven op de

Evaluation stack. Bovenop het aktieve dataf~ame is wee~

~uimte voo~ een nieuwe Evaluation stack. De stack

pointe~ SP wijst naa~ de top van de Eastack, en de~halve

naa~ de top van de aktieve Evaluation stack. Een local

base-pointe~ LB wijst naa~ de bodem van het bovenste

dataf~ame, dus eigenlijk de top van de na functie-~etu~n

aktief wo~dende Evaluation stack.

In een lineai~e geheugen~uimte kunnen we dan schematisch tot

da Yoigende wo~kspace-o~ganisatie komen :

Symbol Table ST

F~ee Space

r------------------I
Eastack

I 1

Fiquur 7.1 De geheuqenstructuur in een lineair geheugen.

Het v~ije gebied liqt tussen Value Stock en Eastack in.

Beide gebieden g~oeien bij 'vulling' naa~ elkaa~ toe. Een

'wo~kspace full' melding t~eedt op ais de v~ije ruimte leeg

1S. dan zijn twee akties mogelijk

Pas 'ga~bage collection' op de Value Stock toe. AIle niet

~elevante data wo~dt dan verwijde~d en de daardoo~ ontsta

ne gaten naa~ een kant van het geheugen geb~acht (richting

F~ee Space).

Als bovenstaande aktie niet voldoet , kun je aIleen nog

deze wo~kspace naar een grote~e wo~kspace copie~en.
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7.2 De ~vmbal-rable.

De Symbol Table

tegenstelling tot

namen in een tabel

ST bevat aIleen glcbale namen; dit in

veel andere implementaties, waar aIle

zijn verwerkt.

Er zijn weinig statistische gegevens bekend over het gebruik

van namen in APL-programma's. Volgens H.Bingham is een token

in 27% van de gevallen een naam [Bingham 75J. Korte namen

zijn karakteristiek voor APL; hun gemiddelde lengte is 2,3

karakters. Slechts in 28% van de gevallen betreft het een

globale naam uit ST, waarbij het aantal globale variabelen

vergelijkbaar is met het aantal gedefinieerde functies.

Hoewel Bingham's analyse statisch is, zijn Yolgens Wiedmann

bij een dynamische analyse ongeveer dezelfde resultaten te

verwachten UlJiedmann 83], Ondanks deze data zijn ST-

eigenschappen als compactheid en toegangssnelheid nog

onvoldoende te optimaliseren.

De eenvoudigste ST organisatie is een array. ST heeft een

vaste lengte en kan maximaal stsize namen bevatten. De

elementen van ST zijn symboltable-woorden van het recordtype

stword.

type stword ~ r.cord chain: O•• stsize;

length: O•• maKlength;

.tid r.cord ca_ sol of

short <stname shnamel

funid

end;

ca_ sttype : idtype of

varid : (artype arraytype.

rank O•• maKrank;

pvardesc : @arvariablel

(result bool;

nrargs (0,1,2l;

pfundesc @fuheaderl

end

undid ()

var ST : array Cl •• stsizeJ of stword;

De stword-records bestaan grofweg uit een naam en een

pointer naar een descriptor. Ten behoeve van de efficientie

hebben ze een vaste lengte de zogenaamde "epber-g-eenheid".

Voer elke naam is een beperkte ruimte, ter grootte idlenght,
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beschikbaar. Gezien de statistische gegevens hoeft idlength

niet groat te zijn (ongeveer 6 tot 10) [Bingham 75]. Om geen

beperkingen aan de lengte van een naam op te leggen, worden

1 angere na.men in de Value Stock als 'entry-extensions'

opgeslagen. Het veld stname bevat de naam ais het aantal

karakters niet grater is dan idlength. Het veld pstext bevat

de pointer naar de entry-extension als een naam meer

idlength karakters bevat. In APL zal een entry-extension

slechts bij uitzondering gebruikt worden.

De naam kan een object van de volgende typen (idtype)

aanduiden, aangegeven door het veld sttype :

varid (globale variabele)

In dit geval is pvardesc de pointer naar Met object in

de Value Stock die de waarde van de variatele bevat. Ten

behoeve van de efficientie van de interpreter geeft

artype het type van de variabele (numeriek of karakter)

aan. Het veld rank geeft de rang van het array (immers

een variabele is in het algemeen een array).

funid (gedefinieerde functie)

Nu is pfundesc de pointer naar het object in de Value

Stock, die een beschrijving van de functie geeft. Als

extra informatie geeft nrargs aan of de functie

niladisch, monadisch of dyadisch (0,1 of 2) is. Hat veld

result is 'true' als de functie een resultaat kent.

undid (niet-gedefinieerde naam)

In dit geval is de naam nag niet veroonden met een

object, en bevat het record derhalve ook geen pointer of

andere infor-matie. Het kan een naam van een var-iabele

zijn die pas met een specificatie een waarde kr-ijgt.

In totaal zijn er vijf akties op ST te onderscheiden

1- bepalen of een naam in ST aanwezig is <m.b.v. de functie

search, zie ~ "" za ja (search>O) deln zijn '7 4 en 5Hpp./'... ; ..;. ,
de mogeliJke vervolg-akties~ zo nee (search=O) dan is

de enige vervolg-aktie.

2. een nieuwe naam aan ST toevoegen (de index bepaald door

de functie newid; gebr-uikt in addid, zie App.K).

3. informatie van een gegeven naam uit ST ophalen.
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4. nieuwe informatie ven een gegeven naam in 5T ·."..er~..erken

(toevoegen resp. wijzigen).

5. een oude naam '...lit 5T verwijderen.

Wanneer ;.Jorden

verwijderd .::>

lDode=O

globale namen aan ST toegevoegd resp. uit ST

Tijdens de invoer van een APL-statement In de executie-mode

corresponderer; bijna aIle gebruikte namen met ,eeds

gedefinieerde giobale variabelen of functies, die reeds in

ST aanwezig zijn. De enige uitzondering is een naam van een

tijdens de 2xecutie onder-

(=ie procedure addid,

als object

variabele,

assignment

wo,dt

opgenomen

die in dit statement

';lebr-ui kt

voor het eerst in een

wordt. La ··n glob.=.le naam

het type undid in ST

App.1O • AIleen doQt-

specificatie kunnen namen nog van type (van undid in va,id)

veranderen.

mode=l

In de functie-definitie-mode 1 wor-dt aIleen de functien~am -

die in de header- is genoemd- onder het type funid in ST

verwerkt.

'mode=2'

Aileen met het systeem-commando )ERASE <names> zijn namen

uit 5T te verwijderen. Par-allel hier-mee wordt de ruimte van

de bijbehor-ende objecten

(dispose) .

in de Value Stock vrijgegeven

Als we tijdens interpretatie van een APL-statement een glo-

bale naam tegenkomen, moeten we snel zijn index in ST kunnen

bepalen. Er zijn vele strategieen voor ordening van en

toegang tot namen in ST.

Er is gekozen voor een vorm van 'hash-decodering' en wei met

'dir-ect-chaining' [Gries 71, p212J [McKeeman 76J. Hat voor

deel van deze strategie is dat er geen ST-records verplaatst

hoeven te worden bij toevoeging van nieuwe records. Boven

dien is de zoektijd van een record vrijwel onafhankelijk van

de naam van cat record. De toegang is sneller dan bij ge

bruik van een lineaire zoekmethode of een gesorteerde tabel.
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een snellere toegang opleveren, maar dit is weI afhankelijk

van de (onbekende) vulfactor van ST.

Bij de gekozen strategie bepaalt de zagenaamde hash-functie

hash(id) voor eike naam id van een item, een index (ook weI

'hash-key') in ST. Een goede hash-functie zal de verschil-

lende namen van items regelmatig verdelen over de mogelijke

indices van ST. In het algemeen zullen meerdere namen een

zelfde index opleveren.

De toegang van een naam id tot ST (toegepast

search en newid, zie App.K) is nu als voIgt:

in de functies

:.:=:tap 1 Bepaal hash (i d) .

stap ~ Bevat ST[hash(id)] nog geen item (geen naam dus

I ength=Oi , dan is id een nieuwe naam voor 5T en plaatsen

we zijn attributen in ST[hash(id)].

Als id in 5T had moeten staan, geeft

een foutmelding.

dit aanleiding tot

naam dezelfde hask-key op als id.

stap.3 Bevat STI:hash(id)] al een item, dan levert diers

Is die naam inderdaad

gelijk aan id, dan is het record gevonden.

Is die naam ongeIijk aan id! dan geeft het veld chain aan

of er nog een record in 5T is wiens naam dezelfde hash

key al sid opl evert; de ver\/ol g-akti e is

Als ST[hash(id)J.chain=O~ dan bevat 5T geen record voor

io en wordt de eerste vrije plaats in ST vanaf hash(id)

(met pstl<>O) , dan testen

(de index modulo stsize ophogend)

index, voor id gebruikt

ST[hash(id)J.chain:=pst;

plaats id in ST[pstJ;

Als ST[hash(id)].cnain=pstl

stel met pst als

we 5TEpstlJ op dezelfde manier als ST[hash(id}] volgens

stap 3.

De 'ketting' aflopend vinden we op een

een psti :zodat

gegeven moment

of 5T[pstiJ een item met naam id bevat en derhalve

is de naam reeds in 5T verwerkt.

6f 5T[pstil.chain=O, waardoor een nieuw record als

voIgt aan 5T wardt tcegevoegd :
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ST[pstiJ.chain:=pstj;

plaats id in ST[pstj]; met pstj- ais de ee~ste

vr-ije inde>: vanaf psti (modulo stsize).

81j het testen of twee namen gelijk zijn, wo~dt ee~st

gekeken of hun lengten ove~eenstemmen. Pas als dat het geval

is, wo~den de namen ka~akte~ voo~ ka~akte~ ver-geleken.

Systeemvariabelen.

Het vaste aantal (15) systeemvariabelen wo~dt ander-s

behandeld dan de ge~'lJone va~iabelen. Ze kunnen niet

ve~wijde~d of (expliciet) gecopieer-d wo~den, hebben di~ect

na Met opstarten al sen (default) waarde en zijn binnen een

functie nooit ander-s te geb~uiken dan als globale of locale

var-iabele. Bovendien zijn het allen scalars of Yecto~en. Van

enkele systeemva~iabelen kan de waa~de dDO~ de geb~uiker

gewijzigd wo~den, ander-en kunnen aIleen gelezen wo~den

(assignments wo~den doo~

79J.

het systeem genegee~d) [Falkoff

Daa~om zijn aIle systeemva~iabelen in de speciale tabe}

svntab onde~gebr-acht, waa~bij hun inde>: in de ve~zameling

Sysva~n (zie App.DJ ook de index in svntab is.

var svntab array [accinf •• workareal of record writeprot

artype

rank

pvardesc

end;

bool;

arraytype;

(0,1) ;

@arvariable

Bij inter-p~etatie is altijd de pointe~ naar de waa~de in

Value Stock te geven en is de ve~de~e verwe~king analoog aan

die van de gewone va~iabelen.
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7.3 Dp Value Stock.

De Value Stock is een verzameling van objecten. Elk object

heeft een record-structuur en kan van de volgende zeven

typen zijn

type object=(arvariable,stext,fuheader,linetable,fuline,

labtable,intnametable)

1. arvariable Dit object bevat de waarde van een varia-

bele.

type arvariable - r.cord back r.cord ca_ gal of

glob 1st r 1 •• st.ize>

IDe Idf bottom•• top>

length

rank

shape

."d;

intlt9.r;

O•• maxrank;

I array C1 •• maxrankJ of O•• maxelem;

ca.. artype I arraytype of

numeric (nvalue r array C1 •• rktimelJ of real>

character: Icvalue : array C1 •• rktimell of aplchar>

IH1d

De variabele, in het algemeen een array, kan zowel

aangegeven door het veld gol

bevat back.st de index

als zijn,

. ....
OEval...

globaleeen

anders

van

ST,in

gevalhetIn

locaal

local').or

variabele

globaal

( < global

van het totale arvariable-record is, in nog nader

back.df

lengte

de i nde~{ in een dataframe, dus in Eastack. De

te omschrijven eenheden, gegeven in length. Rank en shape

geven resp. de rang (rank=O voor een scalar) en de

dimensie vector van het array. Afhankelijk van het type

van het array (artype= numeric resp artype= character),

bevat nvalue resp. cvalue de waarden van aile elementen

in 'row-major-order'.

2. ste>:t Dit symbol-table-extension object bevat

aIleen de naam van een item, die langer is dan idlength

en daarom niet in een ST-record past.

type stext = record back

length

extname

1 •• stsize;

1 •• max 1ength;

lonam..

end;
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Het veld back geeft de index in ST, length bevat net

aantal karakters van de naam en extname bevat de lange

naam.

3. fuheader Dit object bevat aile informatie over een

door de gebruiker gedefinieerde functie.

type fuheader = r.ccrd back

length

: 1•••tsize;

: int.g-.r;

lcck,stcp,trace,r.sult : bool;

nrargs (0,1,2);

nrlccvars O•• maKlccvar;

plin.tab @linetable;

plabtab @labtable;

pintntab @intnametabl.

end

De velden van dit record hebben een vaste

volgende betekenis

lengte en de

back de index van de functienaam in ST.

length

lock

de lengte van het totale fuheader-record.

Gee+t aan of de functie 'locked' is of niet.

Een , locked function' kun je niet editen en

gedraagt zich naar buiten toe als een

stop

primitieve functie.

Is 'true', als er

tief is.

een stop-control vector ak-

trace idem voor een trace control vector.

result 8eeft aan of de functie een expliciet resul-

taat kent.

0: nila-het aantal argumenten van de functie

disch, 1: monadisch of 2: dyadisch).

nrlacvars:het aantal locale variabelen die in de functie

nrargs

header zijn vernoemd.

plinetab: een pointer naar de bijbehorende tabel van

functieregels (linetable) in de Value Stock.

plabtab sen painter naar de bijbehorende label-tabel

(labtable) in de Value Stock, indien aanwezig.

pintntab: een pointer naar de tabel met aIle interne na-

men van deze functie (intnametable).

4. linetable Dit object be'.'at de pointers naar aIle
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functieregels van een functie-definitie.

type linetable = record pback

length

line

llIfuheaderJ

int~.,..;

array [l •• maxfulineJ of

record pfuline

linenr

@fuline;

r.al;

trace,stop : bool

end

end

Het aantal functieregels in deze tabel is in length gege-

ven. Elk record van line geeft informatie over ~en func-

tieregel

pfuline : een pointer naar de corresponderende functiere

gel (fuline).

1 i nenr het regelnummer van die functieregel. Tijdens

het editen (dus in functie-definitie mode) J IS

de waarde in het algemeen een niet-integer.

Wordt de functie afgesioten, dan worden aIle

line-records op linenr gesorteerd. Daarna is de

waarde van linenr geIijk aan zijn index in het

array line. Dit veld heeft derhalve aIleen een

functie tijdens de functie-definitie (of

'editing').

De booleans stop resp_ trace zijn 'true' ais de aktiev'S!

stop- resp. trace-control vector linenr als waarde bevat.

5. fuline Dit object bevat de volledige int.erne

representatie van een functieregel.

type fuline = record pback

length

funcline

end

@fuheaderJ

int~.r;

array [l •• maxtokJ of tokliln

Length geeft het aantal tokens die de functieregel bevat.

Het array funcline bevat aIle tokens.

6. labtable

functie.

Dit object bevat aIle labelnamen van een

type labtable record pback

length

label

end

@fuheader;

integer;

array [l •• maxfulineJ of record labname

end
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Het aantal labels, dat in de functie-definitie gebruikt

is, wordt gegeven door length. Elk element van label

geeft de naam van een label (labname) en het corresponde

rende regelnummer (linenr).

7. intnametable : Dit object bevat aIle in de functie-header

gebruikte interne namen.

type 1ntnametable = record pback

length

intname

end

@fuheader;

integer;

array Cl •• maxlocvar+3J of stname

Length geeft het aantal interne namen. Het array intname

(dus de meest linkse

bevat in vaste volgorde, en indien aanwezig, de namen van

het resultaat

het linkerargument

het rechterargument

de eerstgenoemde locale variabele

in de functie-header) •

• • enz. tot en met .•

de laatstgenoemde locale variabele (de meest rechtse in

de functie-header).

Voor elke functie bestaat er een tabel met interne namen,

met uitzondering van de niladische functie, zander

resultaat en zander localen. In het laatste geval is in

de bijbehorende fuheader pintntable=nil. De functienaam

zelf is geen interne, maar een globale naam, die daarom

in ST verwerkt is.

Van de zeven genoemde typen van objecten kunnen er in

principe ongelimiteerde aantallen bestaan. De voer de Value

Stock

limiet.

beschikbare geheugenruimte is de enige praktische

Om objecten toe te voegen of te raadplegen worden nag zeven

pointervariabelen, voor elk ebjecttype een, gebruikt :

1- nparvar de pointer naar het meest recent gebruikte

arvariable-record.
'") npstext idem naar ste>:t-record......
<' npfuhead idem naar fuheader-record.._1.

4. nplinetab idem naar linetable-record.
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5. npfuline idem naar fuline-record.

6. nplabtab

7. npintntab

idem naar labtable-record.

idem naar intnametable-record.

arvariabLe

arvariabLe

expList

stext

EASTACK

ST
(symboL table)

r: --------------YALUESTocK"l

lobal arvariable /"_._._._._._._. -'-'-'#n7;;cL~-'-''''''\ I
./ fuLine I

./ LinetabLe I
/) I

"'-'-' _._._._._._.-' fuLine I
"

I--+--+-/..r-fu-h-e-a-de-r----'\".." labtabLe IL-____ \. I
...... .....

-'------"", __ :~n:::t~::__ _ __ __) i

I
I
I
I
I

'«ddt arvariabLe I
\ J______________________________ J

F'iquur 7.2

De pointerverbindinqen tussen de verschillende objecten

onderlinq en 51 en Eastack anderzijas.

Objecten creeren we met de PASCAL-procedure new. Het

verwijderen van objecten gebeurt met de procedure dispose.

Bij implementatie op een echte machine zullen we hiervoor

twee procedures moeten maken die, buiten het creeren en

'garbageoak de zogenaamdevrijgeven van geheugenruimte,

collection' verzorgen.

De levensduur van de objecten wordt bepaald door de locali-

teit. De levensduur van objecten, die met globale namen cor-

responderen , is kort besproken in paragraaf 7.2. Merk op

dat bij elke functienaam ~~n fuheader- , ~~n linetable- ,
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~~n intnametable- , mogelijk een labtable-record en een of

meerdere fuline-records horen. Objecten die met locale

variabelen corresponderen worden gecreeerd bij aanroep resp.

executie van de functie en verwijderd als de functie

volledig is geinterpreteerd.
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7.4 De Evaluation/Alloration Stac~.

De Evaluation/Alocation Stack Eastack is te besch~ijYen met

een arraystructuur met elementen van het, nag nader te

spec~ficeren, recordtype stackel. We zullen nu de beide

functies van de Eastack -het evalueren van expressies en het

creeren en verwijderen van dataframes- analyseren, am zo tot

de definitie van stackel te komen.

7.4.1 Het evalueren van expressies.

Tijdens het evalueren van APL-statements doorloopt de parser

vele toestanden (zie paragraaf Elke toestand is een

codering van het met de wortel van de subboom corresponde-

rende (hulp/(pseudo)eind)symbool, plus de geschiedenis van

subbomen die eraan vooraf ging. Deze coderingen zijn als een

eenvoudig integer subrange-type staterange gedefinieerd :

canst max state = 61; {het max. aantal parser-toestanden}

type staterange = O.. maxstate;

Voor de syntactische analyse aIleen zou een veld state van

het type staterange volstaan. Voor de semantische analyse en

interpretatie van de zinsconstructies voegen we aan een

stackel-record nog extra velden toe. Deze geven informatie

over de waarde van het, bij deze toestand horende, symbool,

of over de operatie die hierbij uitgevoerd moet worden.

AIleen voor de eindsymbolen <15 in totaal) zijn geen

attributen, dus extra velden, nodig. De verzameling velden

die Io'le voor elk hulpsymbool en pseudo-eindsymbool nodig

hebben, zijn onder te verdelen in de volgende groepen :

1. val {'value'}

Het record bevat slechts een extra veld :

pvalue een pointer naar een arvariable-record.

Dit is te gebruiken voor de hulpsymbolen die een waarde

representeren

Varid, Conid, Simexp, RSE, Object, E~p, ExpL en Stat.

2. ufu ('user-defIned function')
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Het record bevat als extra veld :

pfuhead : een pointer naar een fuheader-record.

Dit wordt gebruikt voor de hulpsymbolen die aan een door

de-gebruiker-gedefinieerde functie gekoppeld zijn :

Nilid, Monfuname, Dyafuname en Funid.

3. und ('undefined')

Het record bevat als extra veld

stindx : een index in ST.

Dit wordt gebruikt voor het hulpsymbool Varid,

een (nag) niet-gedefinieerde naam betreft.

als het

met

de

scalar

enc

een

tokens

{chtilde ,

van de APL-

4. sea ('scalar primitive')

Het record bevat als extra veld :

opindx een index in de deelverzameling

chquery} + Scalarprim + Relatop

karakterset. Er zijn vier mogelijke

als waarde voor opindx (zie Appendix

constanten-declaratie in Appendix G)

1 sym=tilde.

2 sym=query.

plus •• circle: sym=Scaprim.

orsy •• geq sym=Relop.

Dit wordt gebruikt voor de hulpsymbolen die

primitieve beschrijven :

Scaprim, Relop, Dyascaprim en Funid.

sym=query.

sym=Monmi :<pri mi.

sym=Mi >:pri m1.

sym=Mixprim2.

sym=comma.

5. mix ('mixed primitive')

Het record bevat als extra veld :

opindx : een index in verzameling Monmixp1 + Mixedprim1 +

Mixedprim2 + {chcomma, chquery} + Dyamixpl +

Dyamixp2. Er zijn zeven mogelijke tokens, met

opindx= :

basenull •. delstile

rho •. topnull

circlestar •• circlebar

circlebar+l

circlebar+2
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uparrow .• base

slash •. slopebar

: sym=Dyamixpriml.

sym=Dyami >:pri m2.

Dit wordt gebruikt voor de hulpsymbolen die een mixed

primitieve beschrijven

Monmixpriml, Mixpriml, Mixprim2, Dyamixprimi, Dyamixprim2

en Funid.

('system function')

Het record bevat als extra veld :

opindx : een index in de verzameling Monsysn + Systemname

van de APL-karakterset. Voor de twee mogelijke

tokens is de waarde van opindx

canrepr •• shvarrtrct

shvaroffer •• namelist

sym=Monsysname.

sym=Sysname.

Dit wordt gebruikt voor de hulpsymbolen die een systeem

functie beschrijven :

Monsysname, Sysname en Funid.

Enkele symbolen, ExpL, Controlid (en mede daardoor Object),

Object en Funid zijn niet in aIle gevallen

soorten attributen volledig te beschrijven.

met deze zes

Voor een ExpL (expression-list, ook weI index-expressie

genoemd) voldoet een arvariable-beschrijving niet meer als

het een echte lijst van meerdere expressies, gescheiden door

semicolons, betreft. Daarom is een extra objecttype explist

aan de Value Stock toegevoegd.

type e"~IIGt ~ record back

length

e::pr

end

bottom•• top;

integer;

array Cl .. ma"rank] of @arvariable

De betekenis van de velden is :

de index in de Eastack naar de aktieve referentie.back

length het aantal expressies dat ExpL bevat (dat is het

expr

aantal gebruikte semicolons plus een).

Voor elke i e expressie binnen ExpL bevat expr[iJ

een pointer naar het arvariable-record, die de

waarde van die expressie geeft. Bij een lege
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[ 2 3 7;;1 ]) heeftinexp~essie (zoals de tweede

exp~[i] de waarde nil.

Opmerking: aIleen numerieke expressies ZlJn in Expl

toegestaan. De in APL\360 te gebruiken notatie van

gemengde data voor uitvoer dntermi::ed data~ [Pakin

72~ p15J) is in de APL-standaard niet toegestaan.

Het geschikte attribuut dat nu voor ExpL te gebruiken is

vormt de zevende groep :

7. 12)..:-1 ('expression-list')

Het record bevat ais ext~a veld

pexplist : een pointer naar een explist-record.

Het pseudo-eindsymbool Contralid bevat~ na de procedure

getsym~ als geschikt attribuut een painter naar de

bijbehorende fuheader. Een boolean variabele ts geeft dan

bovendien aan of het de trace- (tors=true) of de stop-

control (tors=faisel vector is. Daarom is het attribuut van

groep 2 niet te gebruiken en wordt de achtste groep :

8. tsc ('trace- or stop-control')

Een record met twee extra velden :

ts

tsfuhead een pointer naar een fuheader-record.

een boolean , die true is als het de trace

control-vector is.

Dit IS te gebruiken voor :

Controlid en Object bij reduktie van Controlid ; niet

yoor Exp, want hiermee is altijd

associeerd.) .

een waarde (val} ge-

Het object in een specificatie is in 16% van de gevallen een

gewone variabele [Bingham 75]. Een attribuut van het type

variabele in zo'n geval vervangen,

val is in dit geval voldoende. In Met algemeen wordt de

waarbij buiten de waarde

oak het type en de vorm (rang en dimensies) kunnen

veranderen. Bovendien kan de waarde nog niet gedefinieerd

(type 'undid') zijn. In 1,7% van de gevallen is het object

een geindexeerde variabele. In zo'n geval worden slechts een
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de reeds gedefinieerde variabele

veranderd, terwijl het type en de vorm constant blijft. Deze

aktie wordt echter pas uitgevoerd bij de reduktie vol gens

produktieregel 10 (zie Hoofdstuk 8). De attributen voor het

object moeten daarom, buiten de pointer naar het arvariable-

record, oak een pointer naar de (inde}: ) e}~pressi on-1 i st

(E>: pI ) bevatten. Hierdoor wordt een negende groep

geintroduceerd :

9. v::d ('value ~ith an index-list')

Het record bevat a1s extra velden :

ova1ue een pointer naar het met Met object correspon

derende arvariable-record.

012:< pi i st een pointer naar Met explist-record , dat

index-expressie van het object beschrijft.

Dit is aileen te gebruiken voor Object.

de

Het huipsymbool Funid kan ontstaan door toepassing van de

produktieregels tim 41 (zie App E.4). Deze beschrijven

operatoren met monadisch of dyadisch afgeleide ('derived')

functies [Falkoff 79], ook weI samengestelde ('composite')

functies genaamd [Pakin 72].

De monadisch afgeleide functies ZlJn onder

drie groepen

te verdelen in

ml reduce : beschreven door produktieregel

of op=slashbar.

, als op=slash

m2 scan : beschreven door regel 35 , maar nu met op=slope

of op=slopebar.

beschreven in regel 36 (reduce of scan) en in

regel 40 (reverse).

Oak de dyadisch afgeleide functies kennen oak drie vormen

in regel 38.

dl inner product

d2 outer product

beschreven

: beschreven

in regel ""':!"7
'_-I •

d3 a~< i s bescMreven in de regels 39 (compress of expand)

40 (rotate) en 4i (catenate).

Met de introduktie van drie extra groepen van attributen

zijn deze operatoren eenduidig te beschrijven :
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('reduce or scan function')

a>:i sm

Een record met vier extra velden :

Geeft aan of een expliciete as-specificatie ge

bruikt Hordt.

axvaluem: een integer , die de betreffende as aanduidt en

aIleen relevant als axism=true.

opmixm de index in de verzameling Dyamixp2 die

aangeeft Helke dyadische

gebruikt is, met de waarden

mixed primitieve

voor de reduce-operator.slash •. slashbar

slope •• slopebar voor de scan-operator.

opsca de index in de verzameling Scalarprim+Relatop ,

die aangeeft welke dyadische scalar primitieve

gebruikt is. Hierbij zijn twee Haarde-domeinen

te onderscheiden :

pI us •• ci r'cl e

orsy •• geq

: als sym=Scaprim.

als sym=Relop.

Dit Hordt bij Funid gebruikt voor de

en scan functies.

(monadische) reduce

11.dax ('derived function Nith axis')

Een record met tHee extra velden :

opmix : de index in de verzameling Mixedprim2 + {comma}

+ Dyamixp2 , met de Haarden :

circlestile •• circlebar : reverse- resp. rotate-

operator

Mixprim2) •

(beide sym =

circlebar+l : catenate-operator (sym

=comma) .

slash .• slashbar compress-operator (sym

=Dyamixprim2>.

slope•. slopebar : expand-operator (sym =

Dyami xpri m2> •

axvalue : Duidt de relevante as aan.

Dit Hordt bij Funid gebruikt voor de (monadische) reverse

functie en de (dyadische) rotate , catenate , compress en

e:·:pand functi es.
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("lnner or ou~er product')

Een record met twee extra velden

opscar een index in de verzameling Scalarprim+Relatop,

die de rechter operator aangeeft , met de waar

den

plus .. circle sym=Scaprim.

orsy .. geq sym=Relop.

opscal ais opindxr, maar deze geeft de linker opera~or

aan en is aIleen relevant bij het inproduct. De

waarden zijn

o hat is een uitproduct operatie.

plus .• circle sym=Seaprim.

orsy•. geq sym=Relop.

Dit wordt bij Funid gebruikt voor het in- en uitproduct.

Nu zijn aIle kenmerken van symbolen, horende bij een toe

stand, te besehrijven. Het veld skind, van het type kindtype

, geeft aan welke groep attributen gebruikt wordt.

type kindtype =(val, ufu, und, sea, mix, sfu, exl, tsc, vxl,

rsf, dax, iop, ter)

Voor eindsymbolen is skind=ter ('terminal') en zijn er geen

extra veiden nodig.

7.4.2 Het creeren en verwijderen van dataframes.

De tweede funetie van de Eastack is het creeren van een

dataframe, elke keer ais een functie wordt aangeroepen,

resp. het verwijderen van een dataframe, als een functie

executie is beeindigd.

Ais aIle argument en van een functie Zl]n bepaald, kan

reduktie plaatsvinden vol gens produktieregel 7 (niladische

functie),8 (monadische funetie) of 9 (dyadisehe functie).

Eerst wordt de tokenpointer ptok, die de index in de aktieve

functieregel (0+ aplline) bevat, op Eastack gered. Hierdoor

kunnen we na terugkeer de executie met het juiste token

vervolgen. De systeem-variabele lineeDunter wordt aangepast

(zie paragraaf 7.1). SP geeft nu de bodem van het nieuwe

dataframe aan.
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Het return-adres retlink, met LB ais

Eastack gezet. De nieuwe waarde van

SP.

Daarna volgen in het dataframe nag pointers met een vaste

configuratie, te weten :

een pointer naar het corresponderende fuheader-record.

en pointers naar de waarden van aIle interne namen (naar

arvariable-reeords), in de volgorde zoals die door het

bijbehorende intnametable-record Czie paragraaf 7.3) is

bepaald.

Een dataframe bevat een vast aantal staekel-records, gelijk

aon het aantal interne namen plus drie.

Bij het verwijderen van een dataframe wordt SP eenvoudig

gelijk gemaakt aan LB, die naar het record wijst waar zich

het return-adres bevindt. De nieuwe waarde van LB wordt dan

Eastack[SPJ.retlink. Op Eastack[SP-IJ vinden we nu de

tokenpainter. Met het functieresultaat (pointer op

EastackESP+IJ) ais rechterargument kunnen we de evaluatie

van het (aude) statement voortzetten.

Het record-type stackel is nu volledig bepaald ais we

kindtype met twee groepen uitbreiden tot

type kindtype =(val, ufu, und, sea, mix, sfu, exl, tsc, vxl,

rsf, dax, iop, ter, tkp, rtl)

Met :

13.tkp ('tokenpointer')

Een record met een extra veld

ptak : de tokenpointer, een index in

funcline van een fuline-record.

aplline of in

14.rtI ('return-link')

Een record met een extra veld :

retlink: een index in Eastack, die de bodem van het

dataframe van de aanroepende functie aangeeft.

De waarde is gelijk aan bottom, als de aanroep

vanuit het globale niveau plaatsvond (dus

statement in apl1ine).



Het stackel-record bevat

- 68 -

nu of een state-element of een

dataframe-element.

type stackel record case sord : sod of

selem : (state : staterange;

case skind : kindtype of

val

ufu

und

(svalue

(sfuhead

(stindx

@arvariablel

@fuheaderl

I .• stsizel

sca.mix,sfu : (opindx : 1 •• maxopl

exl (pexplist @explistl

tsc

v:·: 1

rsf

(ts

tsfuhead

(ovalue

oexpli st

(opmixm

bool;

@fuheaderl

@arvariable;

@explistl

1 •• malCop;

opsea 1 •• maxop;

case axism : bool of

dax

i op

true

false

(opmix

axvalue

(opsear

opseal

ter (l)

(axvaluem : O•• maxrankl

()

1 •• maxop;

O•• maxrank l

1 •• maxop;

O•• maxopl

end

delem (case pkind : kindtype of

val (pvalue @arvariabll2l

ufu (pfuhead @fuheaderl

tkp (ptok 1•• maxtok l

rtl (retlink bottom•• top l l

Het onderscheid wordt bepaald door het veld sord. Als sorj=

selem ('state-element'), dan bevat het record een statecode

ring (state) en een groep attributen, gekenmerkt door skind.

Als sord=delem ('dataframe-element'), dan bevat het record

aIleen een groep attributen, gekenmerkt door dkind.

Hiermee is de Eastack beschreven (zie Appendix G).
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8 DE EXECUTIE-OPERATIES.

8.1 Inleiding.

Ais de parser een reduktie uitvoert, is er een correcte

zins(deel)constructie herkend. AIle elementen van het rech-

terlid van de corresponderende produktieregel liggen nu op

top van de Eastack. Elk element is voorzien van attributen,

(de waarde) van deeffectzodat de procedure interpret het

zinsconstructie kan bepalen.

Hulpsymbolen kunnen, afhankelijk van de context, verschil

lende typen attribuut-groepen bevatten :

Stat : ter.

Elke APL-regel correspondeert met een statement (Stat).

Bij de reduktie naar Stat worden de laatste akties

(zoals het volgende regelnummer bepalen) genomen. Daarom

hoeven we Stat niet meer van verdere attributen te

voorzien.

E>:pl

Het attribuut is altijd een pointer naar een expression

1ist.

Exp val.

Met een expressie is altijd een waarde geassocieerd, dus

een pointer naar een arvariable-record

Simexp val.

zie Exp

RSE val.

zie E>:p

Object val, vxl, UTld,tsc, ter.

Een object is een reeds bestaande variabele (val), een

deel-array van een reeds bestaande variabele (vxl), een

nieuwe variabele (und), een control-vector <tsc) of een

output-symbool (ter).

Funid

De verschillende attribuut-typen maken geen onderscheid

tussen monadische of dyadische functies, hun onderscheid

is meer functioneel :

ufu : een door de gebruiker gedefinieerde functie.
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sea: een scalar primitieve, met

mix

sfu

opindx=l •• circle voor monadische functies en

opindx=plus•• geq voor dyadische functies.

een mixed primitieve. met opind~~=

basenull •• circlebar+l monadisch.

rho •• slopebar dyadisch.

een systeem-functie. met opindx=

canrepr •• namelist : monadisch.

shvaroffer •• namelist dyadisch.

rsf een reduce- of scan-functie. die altijd monadisch

is.

dax : een afgeleide functie (reverse, rotate. catenate.

compress of expand). met opmix=

circlestile•• circlebar

circlestile•• slopebar

monadisch.

dyadisch.

iop het in- of uitprodukt. dat altijd dyadisch is.

ter Het query-symbool kan zowel de monadisch scalar

primitieve roll, als de dyadische mixed primitieve

deal aanduiden en past derhalve niet in een van de

bovenstaande groepen.

Dyascaprim : sea

Met dit hulpsymbool is altijd een scalar primitieve

geassocieerd.

8.2 De procedure interpret.

Het nummer van de produktieregel is de enige informatie die

interpret (zie App.K) als parameter voor de interpretatie

nodig heeft. De overige informatie vinden we op top van de

Eastack.

Helke akties voert interpret bij elke produktieregel uit ?

De akties van aIle produktieregels (met het

linkerkantlijn) worden nu kart besproken.

nummer aan de

1. Bij reduktie naar Stat in produktieregel 1 is een vol-

ledige expressie als hoofdstatement herkend. Ais de

interpretatie locaal is wordt linenr met een opgehoogd.

Daarna wordt het resultaat van Exp, met uitzondering van
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expressies wier hoofdfunctie een specificatie is, op het

uitvoer-apparaat zichtbaar gemaakt.

2. Een expliciete sprong-opdracht is aIleen toegestaan in

een functie-body; een branch in het globale statement

genereert een syntactische faut. De waarde van Exp (een

integer scalar, of het eerste element van een integer

vector) is de nieuwe waarde van linenr.

Een sprong-apdracht zonder argument, aIleen taegestaan

in een functie-body, heeft beeindiging van die functie tot

gevolg. Daartoe wordt linenr nul gemaakt.

4. In deze produktieregel wordt een nieuwe Expl gevormd,

door de elementen van de onderste Expl op de Eastack (dwz.

de meest rechtse in de te interpreteren APL-regel) achter

de elementen van de Expl op top van de Eastack te

plaatsen.

Er wordt een nieuw explist-record gecreeerd, die slechts

een pointer bevat, namelijk die naar het met Exp

carrespanderende arvariable-record.

Er wordt een nieuw explist-record gecreeerd, met een nil

pointer.

Het hulpsymboal Simexp heeft een attribuut van het type

val. Exp behaudt dat attribuut en er vindt derhalve geen

aktie plaats.

8. Er is een monadische expressie herkend, die nu geinter

preteerd zal worden. Eerst wordt getest of de functie (of

primitieve) monadisch is.

In het geval van een doar de gebruiker gedefinieerde func

tie, wordt eerst ptok gered. De functie userfun bepaalt

het functieresultaat. Userfun creeert daartoe eerst een

dataframe. De eerste functieregel Hardt in aplline geladen

en de interpretatie Hardt (recursief) voortgezet. Na

beeindiging van de functie wardt het dataframe afgebroken

en de interpretatie vaartgezet in de APL-regel G~e de

functie aanriep. De waarde van userfun, een paintp-r naar

het functie-resultaat, Hardt als attribuut aan Exp

meegegeven. Voar functies zander resultaat, aIleen als

haafdfunctie in een statement taegestaan, is de

painter=nil.
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Een monadische scala~ of mixed p~imltieve, systeem-functie

of afgeleide functie leve~t altijd een ~esultaat aan Exp

(het linke~lid) af, dat di~ect doo~ de daa~voo~ aanwezige

PASCAL-functies (seamon, mixmon, sfumon enz •. ) bepaald

wo~dt.

9. Van de dyadische exp~essie wo~dt ee~st de functie op het

dyadisch zijn getest. Ook hie~ bepaalt use~fun het

functie-~esultaat in het geval van een doo~ de geb~uike~

gedefiniee~de functie (zie besch~ijving onde~ 8).

Een dyadische scala~ of mixed p~imitieve, systeem-functie

of afgeleide functie leve~t altijd een ~esultaat aan Exp

af, dat bepaald wo~dt doo~ (o.a.) de PASCAL-functies

scadya, mixdya, sfudya, inne~p~od en oute~p~od.

10. De specificatie wo~dt uitgevoe~d, doo~ het object de

waa~de van Exp toe te kennen. Deze waa~de wordt oak als

attribuut aan het linkerlid-symbool Exp meegegeven.

11. De doo~ Expl aangewezen elementen van het met RSE cor~e

sponderende a~variable-reco~d worden in een nieuw te cree

~en arva~iable-~ecord geplaatst. De pointe~ naa~ dat nieu

we ~eco~d wo~dt als val-attribuut aan Simexp meegegeven.

12. Er vindt geen aktie plaats. Het attribuut van RSE wo~dt

oak aan Simexp meegegeven.

13. We hebben een volledige subexp~essie he~kend. De pointe~

naar de waa~de van Exp wo~dt aan RSE meegegeven.

14. Er vindt geen aktie plaats. De pointe~ naar de constante

(a~variable-~ecord) wordt als att~ibuut aan RSE meegege

Yen.

15. Ook hie~ vindt geen aktie plaats; het attribuut blijft

ongewijzigd.

16. De niladische functie wo~dt geinterp~eteerd, zoals voo~

een monadische functie is besch~even onde~ regel 8. De

pointer naar het resultaat (nil ingeval de functie geen

~esultaat kent) wo~dt aan RSE meegegeven.

17. Er wo~dt invoer verzocht. De tokenpointe~ ptok wordt

gered, waarna de invoe~ in inputline wo~dt gelezen. Het

effect (de waarde) van de ve~taling van de invoer in

aplline wordt, door het recursief aan~oepen van parseline,

bepaald. Een pointer naa~ het cor~esponderende arva~iable-
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record wordt als attribuut aan RSE

wordt het statement dat aktief was

invoer weer in aplline geladen en interpretatie op de

juiste plaats voortgezet.

18. Er wordt karakter-invoer verzocht. De invoer-regel in

inputline wordt als een karakter-vector beschouwd en als

zodanig in een nieuw arvariable-record verwerkt. De poin

ter naar dit record wordt als attribuut aan RSE meegege

Yen. Het buffer aplline blijft gedurende de aktie ongewij

zigd.

19•. 23. Bij geen enkele reduktie naar Object (regels 19 tim

23) vindt een aktie plaats. Er worden slechts attributen

(van het type val, vxl, ter en tse) doorgegeven. Pas bij

een reduktie naar produktieregel 10 zal de waarde van de

expressie aan het object toegekend c.q op het uitvoer

apparaat zichtbaar gemaakt worden.

24 •• 43. Bij geen enkele reduktie naar Funid (regels 24 tim

43) vindt een aktie, anders dan het doorgeven c.q. ordenen

van attributen, plaats. De Funid-attributen zijn resp. van

het type ufu (regel 24 en 25), sea (26 en 27), ter (28),

~ix (29 tim 34), rsf (35 en 36), iop (37 en 38), dax (39

tIm 41) en STU (42 en 43).

Pas bij de redukties naar regel 8 en 9 wordt

op het monadisch resp. dyadisch zijn en zal

geevalueerd worden.

44 .• 45. Er vindt geen aktie plaats bij een reduktie naar

Dyascaprim. De attributen van Scaprim en Relop worden

ongewijzigd aan Dyascaprim doorgegeven.

46. Een reduktie naar deze zogenaamde 'superregel' zal nooit

plaatsvinden. De regel dient slechts am de SLR(1)-parser

te beschrijven en te genereren.



- 74 -

9 DE FUNCTIE-DEFINITIE.

Zoals in H.4 al is aangegeven, zijn de te verwerken invoer

regels in de functie-definitie mode (mode=!) onder te

verdelen in vier groepen

functie-header.

functieregel.

definitie-beeindiging.

en 'editing request'.

De vier procedures: openfunc, fltobody, closefunc resp.

editfunc, die ieder zo'n type invoerregel in de functie

definitie volledig verwerken, worden in dit hoofdstuk

beschreven. Hun listings vindt u in Appendix L.

Open~unc

Ais we in mode=1 verkeren en het eerste niet-spatie symbool

van een APL-regel een V- of ~-symbool is , wordt de functie

definitie geopend. De regel bevat dan of een functie-header

o~ een function-editing request.

In het eerste geval wordt de header ingelezen en verwerkt.

De objecten die voor de functie-beschrijving nodig zijn

(fuheader en intnametable) worden gecreeerd.

In het andere gevel voIgt na het eerste symbool een

bestaande functienaam, gevolgd door een [-symbool. De

procedure edit~unc voert dan het request uit, dat door het

eerstvolgende ]-symbool wordt begrensd.

In beide gevallen blijft men in de functie-definitie mode,

totdat het laatste niet-spatie symbool van een regel (dat

geen commentaar is) een V- of ~-symbool is.

Fltobody

Na de header voIgt in het algemeen een body van 0 of meer

functieregels.

Bij de aanroep van ~ltobody is de functieregel in inputline

reeds door convert vertaald naar zijn interne representatie

en opgeborgen in aplline. De procedure fltobody creeert nu

een fuline-record. Aplline wordt daarna gecopieerd naar het

funcline-array van dit record. Het linetable-record wordt
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aangepast. Indien het de eerste functieregel betreft, wordt

oak een linetable-record gecreeerd. Pas bij het verwerken

van de eerste labelnaam creeren we een labtable-record. Tot

slot wordt het volgende functieregelnummer bepaald (Opm.

tijdens de functie-definitie zijn de regelnummers i.h.a.

geen opeenvolgende integers). De functieregel is nu door

fltobody verwerkt.

Een functie zander body Hardt door het systeem behouden (in

de fuheader is dan plinetab=nil); fltobody Hardt dan niet

gebruikt. Als in mode=! een regel begint met het [-symbool,

is het geen functieregel maar een 'editing request'. Zo'n

request wordt verwerkt door de procedure editfunc.

Closefunc

Ais de functiedefinitie mode wordt beeindigd, voert

closefunc de volgende akties uit

AIle functieregelnummers (i.h.a. geen integers) worden tot

opeenvolgende integers hernummerd.

De tabel met labelnamen wordt van de juiste pointers voor

zien.

In de fuheader geeft het veld lock aan of de functie al

dan niet 'locked' is. Een 'locked' functie kan op geen en

kele manier gewijzigd of zichtbaar gemaakt worden; een

stop- of trace-control vector heeft geen effect. Zijn

werking is als die van een primitieve functie. Een functie

wordt pas 'locked' bij het (her)openen of sluiten van een

functie-definitie met het ~-symbool. In closefunc krijgt

het veld lock (initieel is lock=false) zijn definitieve

waarde.

Na closefunc wordt mode:=O en de volgende invoer gelezen.

Editfunc

Bij de aanroep van editfunc is het (-symbool reeds gelezen.

Editfunc voert het editing request uit, dat door het

eerstvolgende ]-symbool wordt afgesloten. De functieregels

kunnen gewijzigd, toegevoegd of verwijderd worden, waarbij

de bijbehorende fuline-, linetable- en labtable-records

aangepast worden.
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iO DE VERWERkING VAN SY5TEEMCOMMANDO'S.

Op het moment dat de procedure syscommand wordt aangeroepen,

is het }-symbool weI herkend maar nog niet gelezen. De

variabele mode blijft tijdens de executie van deze procedure

ongewijzigd om zo de geldigheid van enkele commando's te

kunnen testen. Door de tijdsbeperking van een afstudeer

opdracht zijn aIleen de meest elementaire commando's

uitgewerkt. Van hierbij horende akties voIgt nu een korte

beschrijving.

1 )51

AIle 'halted' functies worden zichtbaar gemaakt; de meest

recente eerst. Dit wil zeggen dat we van aIle aanwezige

dataframes (de meest aktieve bovenaan) een regel (dus een

element van de te produceren SI-lijst) zichtbaar maken in

de vorm :

<functienaam}E<regelnr}J * Voor een suspended functie.

of <functienaam>E(regelnr}J Voor een pendent functie.

In het dataframe wordt de suspension-bit geset zodra een

functie 'suspended' wordt. Het regelnummer geeft de

functieregel aan waarin de executie is onderbroken. Een

negatief regelnummer betekent dat de 'halted' functie niet

herstart kan worden, omdat zijn interne representatie is

gewijzigd. Dit (een zgn. 51 DAMAGE) is het geval bij een

'halted' functie :

en niet de meest recente die wordt geedit.

die uit de workspace wordt verwijderd

als een object van dezelfde naam in de workspace wordt

gel aden.

wiens header wordt gewijzigd.

waarvan een label wordt veranderd.

2 )SINL (= }S1V in APL\360)

Dit commando is als het S1-commando, maar nu worden aan

elke regel de locale namen van die functie toegevoegd. Dit

zijn aIle namen uit het intnametable- en labtable-record.

3 }CLEAR

Er wordt een nieuwe workspace, zonder naam,

Daarna voIgt de melding WS CLEAR.



het ST-record plus de

Stock) worden uit de

- 77 -

4 )VARS [<letter>]

AIle namen van de (globale) variabelen uit ST (dus entries

met sttype=varid) worden in alfabetische volgorde,

beginnend vanaf de gespecificeerde letter, afgedrukt. Ais

de letter optie wordt weggelaten geldt letter=A, dus bevat

de lijst aIle globale variabelen.

5 )FNS [<letter>]

Dit commando is als het VARS-commando, maar nu van aIle

door de gebruiker gedefinieerde functies (dus aIle entries

met sttype=funid).

6 )ERASE <namen>

AIle genoemde globale objecten (dus

bijbehorende records in Value

workspace verwijderd.

7 )DFF

De APL-sessie wordt beeindigd (door terminate:=TRUE te

maken).
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11 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

In dit verslag is de basis gelegd voor een machine

onafhankelijke APL-interpreter. De beschrijving in PASCAL en

het veronderstellen van een abstracte machine met slechts

een stack-mechanisme en een lineair geheugen h~bben sterk

bijgedragen tot deze machine-onafhankelijkheid.

Eike terminal die beschikt over een ASClI-karakterset, is

geschikt als in- en uitvoerapparaat. Een preprocessor zorgt

voor de afbeelding van deze set naar een APL-karakterset.

De syntactische analyse, gebruik makend van een SLR(l}

parser, is volledig uitgewerkt. De geheugenstructuur, met de

voor de interpretatie benodigde objecten, is volledig in

PASCAL beschreven.

De grote lijnen van het programma zijn aIle gegeven. In een

vervolg op dit afstudeerwerk zullen nog verder uitgewerkt

moeten worden :

1. De routines die, gegeven de pointers naar de argumenten,

het resultaat van primitieven en systeem-functies

bepalen.

2. Enkele onderdelen van de functiedefinitie-procedures.

3. De meeste systeemcommando's. Hierbij zal vooral gekeken

moeten worden naar de interaktie tussen meerdere

workspaces en het behandelen van 'shared variables'

[Falkoff 79].

Het geheel kan dan uitgebreid worden tot een multi-user

systeem, waarbij parallelle processing toegepast wordt.
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Ook een woord van dank voor de heer C. Hemerik van de afde

ling Informatica, voor het gebruik van zijn SLR(l)-parser
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DRIE NOTATIES OM CONTEXT-VRIJE G~mTICA'S TE BESCHRIJVEN.

Appendix A

A) Productieregel-s.

Aile n syntax-regels voor een hulpsymbool worden expliciet genoemd in

de vorm :

, met AE V
N

A-c<,
l

A -()(
I 2
I
I
I

I

A-a(
n

en oc. ~ V·
~

l~i~n ).

B) EBNF (Extended Backus-Naur' Form).

In plaats van ,~, schrijven we '::=' •

Aile n syntaxregels voor een hulpsymbool worden in een regel geschreven

, gescheiden door' !'-scheidingstekens als :

A ::=0(110(21 .. lct'n
• In zuiver BNF zijn aile hulpsymbolen tussen het hakenpaar (en) ge-

plaatst.

• In EBNF zijn er bovendien nog de metasymbolen :

[ 0( ] , dwz 01 komt 0 of 1 keer voor.

{ oc } , dwz or komt 0 of meer keer voor.

{oc t , dwz 0( komt 1 of meer keer voor.

of soms {ott dwz oc komt minimaal m en maximaal n keer voor.
m

C) ~yntax-diagrcorunen (syntax-grafen)

• Voor elk hUlpsymbool is er een diagram met een inkomende pijl en een
uitgaande pijl. Elk pad door het diagram, in de richting van de pijlen,

komt overeen met een toegestane rij symbolen.

• Eindsymbolen staan in circels, hUlpsymbolen in rechthoekige hokjes.

op de volgende bladzijde vindt men een overzicht van aile basisconstructies

, volgens de drie notaties.
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PY'oduct"ieregels EBNF Syntax-diagY'ammen

1. Concatenatie. (i.) •

A ;;= 0(1 0<2 •• OC'n

2. Alternatieve keuze (case).

A--..,....~

A - 01'2
I
I
I . .
I

L[;}-JA -+ c(
n

A - 0<'1

3. Optie (iL).

A ::=[0<] •

4. Repetitie (while J.

A ::={Ol'} J?l=A~'-----"'''

(rechtse resp. linkse recursie)

5. Sequence (!:..epeat) .

A --+0<

A -+ Of A (6f A -+ At)( )
A---LB=JL....---.........

6. Lis t (0< 2 1-S de separatoY' ).

A.--........-9I
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OPBOUW VAN EEN SLR(l)-PARSER VOOR EEN KLEINE BASISGRAMMATICA VAN APL.

B.1 De Grammatica.

Eindsymbolen :
met '0'

V
T

= {'o' , '-1=' , ')' , '('

operand (variabele of constante).

} .

'f' functie (of operator).

'(' en ')' : het gewone haakjespaar.

Hulpsymbolen V
N

= {Stat , Exp , Simexp}.

met Stat statement, een volledig APL-statement (een regel) •

Exp = expression, een niladische, monadische of dyadische

expressie (resp. 0,1 of 2 argumenten).

Simexp simple-expression, een operand, of daarmee equi

valente expessie-tussen-haakjes, die

direct een waarde representeert.

Startsymbool :

Productieregels :

Stat VN·

l. Stat - Exp

2. Exp - Simexp

3. Exp - Exp f

4. Exp - Exp f Simexp

5. Simexp - 0

6. Simexp - Exp

productie-

Merk op dat deze productieregels de basisvorm van APL weergeven. APL-

statements worden van rechts-naar-links geexecuteerd. De

regels moeten van links-naar-rechts gelezen worden

regel 2 beschrijft een niladische expressie.

regel 3 beschrijft een monadische expressie, waarbij Exp het rech-

ter argument (~) is (de volledige expressie rechts van f in

de APL-regel).

- regel 4 beschrijft een dyadische expressie, met Exp als het rechter

argument en Simexp als het linkerargument (:) de deelex-

pressie links van f, die equivalent is met een operand).

Het toevoegen van de zgn. superregez. leidt tot de volgende uitbreiding

a) extra eindsymbool 'eos' E V (eos = end-af-statement).
T

b) extra hulpsymbool SE V
N

, het supersymboo z..
c) extra productieregel 7. S - Stat eos
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B.2 De Toestanden (States).

[Simexp - ) ~x~(_J )

[Exp Simexp]

[ Exp Exp f]

[EXp - • Exp f Simexp J

[Simexp ".0]
[ Simexp -.) Exp (]

o

[s - • Stat eos]------ --------
[ Stat - .Exp ]

[ Exp - .Simexp]
84

Exp
[ Exp f] Stat

[s - Stat. eos]..... Exp

[ Exp ...Exp f simexpl eos

[Simexp - .0 J
Simexp 58

[ Simexp -.) Exp (] [S - Stat eos. J

.. Exp. ]

.. Exp • f J

- Exp • f Simexp]

[ Stat

[EXp

[EXp

f

o

[ Exp -to Exp f.]

[Exp .... Exp f. Simexp]

[Simex;-~]----

[ Simexp ... ) Exp (]

[Simexp
f

(EXp

(EXp

Exp

.. ) Exp. (]

.. Exp • f]

.. Exp • f Simexp]

Simexp

[EXp .. Exp f Simexp.] [Simexp .. ) Exp (.]

Opm..Voor slechts drie toestanden (Sl,53 en S9) levert de afsluiting nieuwe

items op (de kern staat dan boven de stippellijn). In de overige ge

vallen bevat de toestand aileen kern-items .

. Het symbool bij de pijlen is het toegangs-symbool (access-symbol) , of

ook wei het label van die toestand.

B.3 De FoU()1.J)-verzcuneZingen.

FoU()1.J) ( Stat) { 'eos I }

FoUow( Exp) { 'eos' ,[, I ( , }

FoUow( Simexp) { 'eos' I f' I ( I }
FoU()1.J) ( S ) { } ,dit is per definitie altijd leeg.
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8.4 De Farsing-Action-Table PAT.

Symbol,en~

Appendix B

E V
T !

v
N

label 'eas' '0' 'f' , ) , , ( I

I
8tat Exp 8imexp S

I

~nitiaJ} 8
1

0 2 0 3 0

I
4 5 6 0

a S2 -5 0 -5 0 -5 0 0 0 0

) 8 3 0 2 0 3 0
1

0 7 6 0

Stat 8
4

8 0 0 0 0 0 0 0 0

I
Exp 8

5
-1 0 9 0 0 0 0 0 0

8imexp 8
6 -2 0 -2 0 -2

I
0 0 0 0

Exp 8
7 0 0 9 0 10 0 0 0 0

eas 8
8 0 0 0 0 0

I
0 0 0 0

f 8
9 -3 2 -3 3 -3 0 0 11 f"\v

( 8
10 -6 0 -6 0 -6 I 0 0 0 0

5imexp 5
11 -4 0 -4 0 -4 I 0 0 0 0

-imet 'reduce' valgens productieregel i (1 ~ i ~ 6) ,

opm.: er wordt nooit volgens de superregel (i=7) gereduceerd.

+i =' shift I naar toestand 5. (1 ~ i ~ 11) .
1.

o = 'error'.

PAT volgt direct uit het diagram van de toestanden(B.2) en de Follow-verzame

lingen (B.3).

Toestand 58 is de eindtoestand, indien er een correcte zin is geanalyseerd

hierin aangekomen worden geen acties meer ondernomen, maar wordt gestopt.

Er zijn geen SR- of RR-conflicten, de grammatica is derhalve 5LR(1) .

(opm. de grammatica is niet LR(O), want dat zou 5R-conflicten geven in 55

en in 59 ; immers reducties worden dan in alle VT-kolommen geplaatst , ook

voor sym='f' in 55 en sym='o' en ') r in 59 ' waar alleen shift-akties correct

zijn).
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B.5 Opbouw van de syntactische boom van een correcte zin uit de grammatica.-De zin in leesbare vorm f ( 0 f 0 f 0

(een analoog APL-statement is bv f' ( -4 e t y ) 2 ).-De zin volgens de grammatica (van links-naar-rechts) : 0 f 0 f 0 f eos.

2.Constructie-volgorde
met een SLR(l)-parser.

Toestand Symbool Aktie

S1 0 +2

S2 f -5

S1 Simexp +6

Se f -2

S1 Exp +5

S5 f +9

S9 +3

S3 0 +2

S2 f -5

S3 Simexp +6

Se f -2

S3 Exp +7

S7 f +9

S9 0 +2

S2 -5

S9 Simexp +11

S11 -4

S3· Exp +7

S~ +10I

S10 f -6

S9 Simexp +11

S11 f -4

S1 Exp +5

S5 f +9

S9 eos -3

S1 Exp +5

S5 eos -1

S1 stat +4

S4 eos ....8

S8 - 'accept'

xp

~p'

r;;;; l f '1Simexp

1. De syntactische boom

d

I )

r. Exp

5 s71
rxp ,rxp

Simexp Sime

el sel

lu ·r:ime

S

S
.$
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B.6 Opbouw van de (subJbocm van een grammaticaa~ foutieve zin.

Appendix B

De zin in ieesbare vorm

(een anaioge fout in APL is b.v.

De zin voigens de grammatica

•• , 0 0 f 0
1\

SYNTAX ERROR

. .• 4 7 A + 2 ;) 5 }.
1\

SYNTAX ERROR-o f 0 0 •••

1. De syntactische boom 2. Constructie-voigorde

met een SLR(l)-parser.

Q
Toestand Symboot Aktie

81 0 +2

85\
82 f -5

87 Simexp +6IExp J..

ISimexp
86 f -2

81 Exp +5

561 85 f +9
lSimexp 8 9 0 +2

lo 82 0 /0

821 Scbs~51
~ C3J Dus 'error' in 52 ; uit

PAT voigt dat 'eos', ' f'

Of '(' verwacht werd:
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DE APL-KARAKTERSET.

C.l De volledige standaard APL-karakterset. *

Appendix C

Deze set bevat 26 hoofdletters,

26 onderstreepte hoofdletters,

10 cijfers

en 72 symbolen, waarvan 18 'overstruck-characters'.

A B C D E : G H I J K '"' 11 ,. 0 p Q R 5 T U V W X y Z.1

d. g r;: I2 ~ f- It it. l .J.. is. .. !:1 ii. Q I: Q B. ~ f 11. l it X- l Z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

..
dieresis blank- a alpha
overbar r ups tile .. nor - \I

< less L downstile ... nand - 1\

:S not greater underbar , del stile 'J I-
= equal 'J del ! delta stile to I
~ not less t:. delta c!> circle stile 0 I
> greater . null ~ circle slope 0 \

" not eqllal , quote a circle bar 0 -
II or 0 quad • circle star 0 "
1\ and ( left paren 'il del tilde 'J -- bar ) right paren ~ base null .I. ·.;- divide [ left bracket T top null T ·~ plus ] right bracket " slope bar \ -
x tir.les c left shoe f slash bar / -
? query ::J right shoe A cap null n ·w omega n cap ~ quote quad , 0
e epsilon u cup ! quote period ,
p rho .I. base ffi quad divide 0 .;-

- tilc.e T top I i-beam .I. T
t up arrow I stile
.;. dc~ arrow ; semicolon
I iota : colon I
0 c:'rcle I. comma
" star period
~ left arrow \ slope... right arrow / slash

~

(Volgens [Falkoff 79, p417] )

De gebruikte APL-karakterset is een deelverzameling van bovenstaande

set en bevat slechts : 27 letters (inclusief delta-symbool) ,

10 cijfers

en 61 symbolen, waarvan 17 'overstruck-characters'.

Zie paragraaf C.2



- 92 -

C.2 De APL-karakterset.

Appendix C

ORO CHR CHR-NAA/'I ASCII 6EBRUIK *DEELVERZ. GRP
MDNADISCH DYADISCH

vcr III type functienaalll vcr. type functienaalll

0 A chA Letter A DE
1 B chB Letter B DE
: : : : : :

25 Z chZ Letter Z DE
26 6 chdelta Letter A NE

1--- --- ------------ ---------- ----- --- ---- ---- -------------- ---- ---~-------------
27 0 chO Digit 0 DE

: : : : : :
36 9 ch9 Digit 9 DE

1---- --- -----_._------ ----------- ----- --- ---- ---- -------------- --- --- --------------
37 ... chtilde ... DE "'B msp not
38 ? chquery ? DE ?B IIlSP roll A?B dlllp deal

---- --- ----------- ---------- ----- --- ---- ---- -------------- ---- ---- -------------
39 + chplus ScalarpriIII + DE +B msp conjugate A+B dsp plus
40 - chbar Scalarprilll - DE -B IIlSP negative A-B dsp minus
41 x chtimes Scalarprim tim NS xB msp signum AxB dsp times
42 chdivide Scalarprim :c. NE +B msp reciprocal A+B dsp divide
43 r chupstile Scalarprim max NS rB msp ceil ing ArB dsp maximum
44 L chdownstile Scalarprim min NS LB IIlSP floor ALB dsp minimum
45 * chstar Scalarprim * DE *B msp exponential A*B dsp power
46 • chcirclestar Scalarprim log NS 8B msp natural log. A.B dsp general log.
47 I chstile Scalarprilll ,

DE IB msp magnitude AlB dsp residue,
4B I chquoteperiod Scalarprim ! DE !B lIlSP factorial A!B dliP binolll. coeff_
49 0 chcircle Scalarprilll cir NS OB msp pi times AOB dliP circular fu's

1---- --- ------------- ~---------- ----- --- ---- ----1-------------- ----1--.-- ----------
50 V chcr ReI atop or NS AVe dsp or
51 " chand ReI atop " NE AAB dsp and
52 ¥ chnor Reliltop nor NS MlB dsp nor
53 " chnand ReI atop

..." NO MB dsp nand
54 = cheql ReI atop = DE A=B dliP equal
55 '" chneq ReI atop <> NO Af6B dsp not equal
56 < chlss ReI atop < DE A<B dsp less
57 S chleq Relatop <= NO ASB dsp not greater
58 > chgtr Reliltop > DE A>B dsp greater
59 ~ chgeq ReI atop >= NO A~B dsp not less

1---- --- ------------ ----------- ----- --- --- ---- ----------- --- ---- ------------
60 .f chbasenull Monmixp1 exe NS .fB mmp execute
61 ... chdeltastile Monmixp1 gup NS .B mmp grade up
62 t chdelstile Monmixp1 gdo NS tB mlllp grade down

1---- --- ------------- ----------- ----- --- ---- ---- -------------- --- ---- -----------
63 P chrho Mixedprim1 rho NS PB mmp shape APB dmp reshape
64 'I. chiota Mixedprim1 iota NS 'I.B IIImp indx generator A'l.B dmp index of
65 & chcircleslope Mixedprim1 trp NS ~B mmp mon.transpose A&B dmp dya.transpo.se
66 a chquaddivide Mixedprim1 mxd NS aB mmp matri:c inverse AaB dl1lp matrix divide
67 l' chtopnull Mixedprim1 for NS l'B mmp format A'B dmp dyadic format

1---- --- ------------- ----------- ----- --- ---- ---- ------------- f---- ----~------------
68 ~ chcirclestile Mixedprim2 rot NS ~B mmp reverse A'B dmp rotate
69 €I chcirclebar Mi:,edprim2 rev NS eB mmp reverse AeB dmp rotate

* zie volgende blad2ijde voor de beteken1S van de gebruikte afkortingen.
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C.2 (vervolg •. )

ORD CHR CHR-NAA/1 DEELVERZ. ASCII GRP GESRUIK
1'10NADISCH DYADISCH

Vorlll type functienaam vorm type functienaalll

70 • chcomma , OE ,B mmp ravel A,S dmp catenate
1---- --- ------------- ----------- ----- --- ---- ---- ------------ ---- ---- --------------

71 l' chuparrow Dyamixp1 take NS A1'B dlllp tal<e
72 .j, chdownarrow Dyamixp1 drop NS A.j,S dmp drop
73- e chepsilon Dyamixp1 mem NS AEB dmp member of
74 T chtop Dyamixp1 top NS ATB dmp encode
75 1 chbase Dyamixp1 base NS ALB dmp decode

~--- --- ----------- ----------- ----- --- ---- ---- ------------- ----- --- -----~-------

76 I chslash Dyamixp2 I DE fl mdf reduce AlB dmp co.press
77 01- chslashbar Dyamixp2 } NE H mdf reduce A-fB dmp compress
78 \ chslope Dyamixp2 \ OE f\ mdf scan A\S dmp expand
79 'I' chslopebar Dyamixp2 C NE f'l' mdf scan A'I'B dmp expand

g~ruik van de overige speciale sylllbolen :

80 - chassign := ND A+--B specification; is een dmp-operatie
81 --I> chbranch -> ND -+B branch; is een mmp-operatie
82 [ chI bracket [ OE HV] a>e i 5; is zONel een mdf- als ddf-operatie
83 ] chrbracket ] OE feLl indexing; is een dmp-operatie
84 ( chlparen ( OE ( bij prioriteiten in expressies
85 ) chrparen ) OE ) gebruik als . ( " en bij systeem-commando's
86 ; chsemicolon ; DE ; alg&m_n scheidingsteken
87 . chperiod . DE f.g inner product; is &en ddf-operatie
88 0 chnull null NS °of outer product, is een ddf-operati e
89 C chquad $ NE 0 bij input en output en systeemnamen
90 rJ chquotequad $$ ND ~ bij karakter-input (geen quotes nodig)
91 - choverbar NE - negatie-teken bij nu_rieke constantan
92 chquote OE omsluit karakter constanten
93- I'l chcapnull @ NE 1'1 het beginsymbool van commentaar
94 : chcolon : DE : scheidt een labelnaam van de functieregel
95

I
V chdel • NE V openen/sluiten van functie-definities

96 " chdeltilde .... ND " bij het definieren van een locked functie
97 chblank DE spatie

(zie paragraaf 6.3).

[Falkoff 79]).

monadische scalar primitieve.
monadische mixed primitieve.
monadisch afgeleide functie.
("monadic derived function")
dyadische scalar primitieve.
dyadische mixed primitieve.
dyadisch afgeleide functie.

indicatie van het gebruik (zie

mmp
mdf

2. Dyadisch dsp
dmp
ddf

of speciaal symbool -> een korte

betekenis van de gebruikte afkortingen :
het ordeningsnummer van het APL-karakter in aplchar.
de symbool representatie.
de naam van het APL-karakter in aplchar.
de deelverzameling waartoe het sy..oool behoort (zie appendix D).
de ASCII-representatie van het symbool.
de groep waartoe de ASCII-representatie van het symbool behoort
het gebruik van het symbool aI'S
operator -j 1. l'1onadisch msp

* De
ORD
CHR
CHR-NAAI'1
DEELVERZ.
ASCII
GRP
GEBRUII<
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EEN VOORLOPIGE GRAMMATICA-BESCHRIJ\J1NG VAN APL.

0.1 De eindsvmbolen.

Appendix 0

De standaard APL-karakterset bevat 133 symbolen (Zie App.C).

Bij deze implementatie zijn 35 karakters buiten beschouwing

gelaten, amdat deze niet in de standaard APL-beschrijving

voorkomen ( de 8 speciale symbolen cap, cup, leftshoe,

rightshoe, dieresis, omega, alpha en ibeam) , respect:evelijk

niet van v-lezelijk belang zijn (de 26 onderstreepte hoofd-

letters en het underbar-symbool). Van de overige 98 symbolen

=ijn er in 12 deelver=amelingen onder te verdelen :

Letter = { "A","B", , II ZII, I. ~ JJ }

bevat aIle hoofdletters en het delta-symtool da-:' ais

een alfabetisch karakter wordt beschoLlwd. Hat komt

immers aIleen in speciale namen voor ter indicatie van

een stop- of trace-control-vector [Paldn P 118-119)

[Falkoff 79, p449-450J.

Digit = { "0","1", ,119" }

bevat aIle cijfers.

Scalar p r i m= { II + U , II _ II , .. >: U , 11 +- n , II r n , II l U , U * II , Ii. if , II I U , II ~ II , II (J" }

monadische of dyadische scalar primitieven.

Relatop = { IiVI1,U!\II,J1Jf,II,U;'!I,.U=U,if;i:.H,U<iI,lI~fi,u>.H,n;::1I }

dyadische scalar primitieven, de ver=ameling van rela-

tionele operatoren.

Monmi >:p 1 = { II i II , II~ II , il t If }

monadische mixed primitieven.

Mixedprim1= { "P","'lIJ,"&U, 1J 8","T" }

monadische of dyadische mixed primitieven.

ML:edprim2= { U(P","6" }

monadische of dyadische mixed primitieven die oak in

een monadisch of dyadisch afgeleide functie (operator)

voorkomen.

Dyami }:p 1 = {"~'t-",Il"i,ff,JJEII"nTII"ullI}

dyadische mixed primitieven.

Dyami ::p2 == { 1/",I-fI,I\","~1 }

dyadische mixed primitieven, die ook in Een monadisch of

dyadisch afgeleide functie voarkomen.
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Mansysn = { "OCR", "DDL.", "OE)(", "CFX", "ONC", "OSVQ", "OS'iR" ]

(gereserveerde) namen van monadische systeem fu~cties.

Systemname= { "DSVD","OS~JC","ONL" }

(gereserveerde) namen van monadisc~e of dyadische sys

teem-functies.

Sysvarn = {"DAI","OAV","OCT","0HT","OIO","OLC","OLX ll ,"OPP"

, "0PW", "DRL", "DTe", "DTS", "OTT", "GUL", "DWA" ]

(gereserveerde) namen van systeemvariabelen.

De overige 21 eindsymbolen kunnen niet in een van

bovenstaande deeIverzameIingen ondergebracht worden. De

volgende overwegingen zijn daarbij gebruikt

a. leftarrow Dit kan ais een dyadische mixed.primitieve

beschouwd worden, maar het linkerargument van een

assignment kan aIleen een variabele aa~duiden of een

inputsymbool (quad of quotequad) zijn. Daarom is de

productieregel

E:<p ---;. E:·;p : = Object opgenomen,

alsmede de productieregels voor Object, die een

deelverzameling van Simexp vormen.

b. rightarrow : Dit zou een element van Monmixpl kunnen zijn

, maar de branch-functie is altijd de hoofdfunctie

in een statement. Bovendien heeft het statement -~

, dus zender een argument, in een functie-body een

speciale betekenis. Dit veroorzaakt de beeindiging

van de functie en al zijn aanroepende functies.

Vandaar ook de extra productieregels

Stat ---;. E}~p ->
en Stat ~ -}

c. leftbracket : Dit symbool omsluit samen met rightbracket

een index-expressie van een array, of de as-aandui

ding bij een monadische of dyadische afgeleide func

ti e.

d. rightbracket Zie leftbracket.

e. leftparen Dit symbool omsluit, samen met rightparen,

een expressie, die in zijn geheel berekend moet wor

den, alvorens diens waarde in de rest van het state

ment te gebruiken.
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f. rightparen : Zie leftparen. Geeft als eerste niet-blanke

symbool in een regel bovendien aan dat een systeem

commando voigt.

g. tilde Oit is aileen een monadische scalar primi-

tieve en past daarom niet in Scalarprim.

h. comma Oit zau een element van Mixedprim2 kunnen

zijn, maar de comma komt niet voor in een monadische

afgeleide functie.

i. query : Dit is of een dyadische mixed, of een mona-

dische scalar primitiEve.

j. semicolon Dit wordt gebruikt als scheiding5teken in

een 'expression-list' en om de locale variabelen in

een functie-header te scheiden.

in getallen gebruikt

functie van het in-

quadm.

k. period Dit symbool wordt zowel

, als in de dyadische afgeleide

product.

1. nullperiod : De scanner levert dit symbool als een geheel

af; het komt aIleen in een dyadische afgeleide

functie voor, en duidt dan een uitproduct aan. Merk

op dat het symbool null nooit geisoleerd voor komt.

Dit is een teken voar input/output of geeft

het begin van een systeem-naam aan en wordt gebruikt

bij functie-'editing'.

n. quotequad : Dit is een teken voar

karakter.

input van het type

o. overbar Het negatie-teken van getallen.

p. quote Dit symbool wordt aileen gebruikt om karak-

ter constanten te definieren.

q. capnull Geeft het begin aan van commentaar op een

regel. Volgens de APL-standaard mag aIleen een

volledige regel commentaar zijn, terwijl het in deze

implementatie ook mogelijk is am commentaar aan het

einde van een regel toe te staan (zoals ook het

geval is in BurrouQhs APL/700). Cemmentaar Herdt ais

een token opgeslagen en in de parse-slag door getsym

genegeerd; getsym Ieest direct het volgende token.

r. colon Scheidt een label-naam van de rest van de
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s. del

+unctieregel.

: 6eeft het openen of sluiten van een functie

definitie aan; komt niet in een functieregel voor.

t. del tilde : Geeft de definitie van een 'locked'-functie

u. bl ank

aan; komt eveneens niet in een functieregel voor.

: Een spatie geeft het einde van een naam of

numerieke constante aan, maar is zelf geen token. In

slechts drie geval1en is een spatie nodig :

1. tussen twee opeenvolgende namen.

2. tussen een naam en een numerieke constante.

3. tussen twee elementen van een numerieke VEctor.

In aIle overige gevallen zijn spaties redundant,

behalve in een karakter-canstante en in commentaar.

Het symbool overbar zit in Met token (pseudo-eindsymbool)

numcon verll'.erkt. Numcon bevat een voll edi ge numeri eke vector

(of scalar) en wordt ais '~n token door de parser verwerkt.

Het symbool quote zit in het token charcon verwerkt. Charcon

en wordt als een tokenbevat een volledige karakter-vector

aan de parser doorgegeven.

Commentaar wordt door de scanner overgeslagen en daarom is

het token comment geen pseudo-eindsymbool voor de parser

(immers het token comment is door de procedure convert, bij

de vertaalslag van links naar rechts! gevormd en wordt

de scanner getsym, bij de parse-slag van rechts naar

genegeerd.).

door

links,

De symbol en overbar, quote en capnull zijn daarom geen

eindsymbolen voor de parser.

Labelnamen aan het begin van een statement Z1.Jn" inclusief

de colon, verwijderd. De waarde van het label, het

corresponderende regelnummer, is intern als een constante in

de label-tabel verwerkt. Het gevolg is dat colon geen

eindsymbool is voor de parser, want dit symbool wordt verder

nergens meer gebruikt. De naam van een label wordt ais name

token aan de parser doorgegeven.

De symbolen del en deltilde worden niet door de parser, maar

in de functie-definitie, verwerkt en zijn derhalve in die

zin geen eindsymbolen voor deze grammatica.
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Een spatie (blank) is zoals reeds opgemer~t

ook geen eindsymbool voor de parser.

geen

Appendi}: D

token dus

Met de hierboven gegeven beschrijving blijven er nog slechts

14 eindsymbolen over, die aan de parser afgeleverd worden

(de overige worden in de pseudo-eindsymbolen verwerkt

eindsymbool-naam '-Iol1edige standaard-APL naam

assign left a.rrow
branch right arrow
Ibracket left bracket
rbracket right bracket
lparen left paren
rparen right paren
tilde tilde
comma comma
query query
semicolon semicolon
period period
nullperiod null period
quad quad
quotequad quote quad

De totale eindsymbolen-verzameling is te noteren als :

I'. )

V
T = { Jr~JI H-"*U "[" "]" II ( II .. ) II U rvu II II, , ,

"?U " . II II II 110 II "0 11 "r:l" "\. U, , ..
Letter U Digit U Scalarprim U Relatop U Monmixp1 U

Mixedpriml U Mixedprim2 U Dyamixpl U Dyamixp2 U

Monsysn U Sytemname U Sysvarn •
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In par-agr-aaf we aan hoe we hulpsymbolen tot

pseudo-eindsymbolen kunnen tr-ansfor-mer-en, die pr-ecies de-

zelfde subtaal beschr-ijven [Hemerik 84). Deze context-vrije

tr-ansfor-matie vindt plaats in de pr-ocedure conver-t (zie pa

r-agr-aaf 6.3 en App.J). We maken daar-bij ster-k gebr-uik van de

12 eindsymbool-deelverzamelingen, zoals die in de vor-ige pa

r-agraaf zijn beschr-even.

De totaal zijn er- 13 pseudo-eindsymbolen, te weten

pseudo- gegenereet-de subtaal
eindsymboolnaam

char-con L(char-con) = {"' "} (Symbol U rll II) UL

{II'II}{II'"})* {II .- II}

"} + "*numcon L(numcon) = Numrep({11 Numr-ep)
name L(name) = Letter-(Letter- U Digit)*
scapr-im L(scaprim) = Scalarprim
r-elop L (r-el op) = Relatop
monmi >:pr-i m1 L (monmi :-:pri ml) = t10nmi }:p 1
mi }:pri m1 L (mL{pr-i m1 ) = Mi;.:edpr-im1
mixpr-im2 L(mixpr-im2) = Mi :-:edpr-i m2
dyami ;-:pri m1 L (dyami :~pr-i m1) = Dyami }:p 1
dyami :-:pr-i m2 L(dyamixpr-im2)= Dyami ::p2

monsysname L(monsysname) = Monsysn
sysname L(sysname) = Systemname
sysvarname L (sysvarname) = Sysvar-n

De hierbij gebr-uikte deelverzamelingen zijn

Symbol = VT\{"'''}.

Decrep = ({" "} U {E}) (Digit+ U Digit+{I1."} U

Digit+{".II}Digit+ U {!I.II}Digit+j.

Scarep = Decr-ep{llE"} ({" "} U {E}}Digit+.

Numrep = Decrep U Scarep.

Hierbij geldt de notatie volgens par-agraaf 5.1

V* = verzameling strings uit V.

V+ = verzameling niet-lege strings uit V.

VW = verzameling strings ter lengte twee , bestaande uit

een symbool uit V gevolgd door een symbool uit W.

De tekens U en \ staan voor de standaard operatoren ver-eni

ging en ver-schil van verzamelingen.
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D.3 De hulpsymbolen.

Appendi ;.~ 0

Oe 23 hulpsymbolen, met tussen haakjes net aantal in de

syntax-diagrammen (zie paragraaf D.4) gebruikte productiere

gels, gevolgd door de in de APL-standaard gebruikte naam :

Stat (3) statement

E~<pL (3) e:<pression-l ist

E;-~p (4 ) e>~pressi on

5i mei<p (2) simple-expression

RSE (6) rest-of-simple-expression

Object (5 ) object

Dyaid : E:''' dyadic-identifierL..;1

Dyafuname (1) dyadic-function-name

Dyascaprim (2) dyadic-scalar-primitive

Dyamixprim (6) dyadic-mixed-primitive

Oyaderfun (5) dyadic-derived-function

Monid (6) monadic-identifier

Monfuname (l) monadic-function-name

Monscaprim (3 ) monadic-scalar-primitive

Monmi >: pr i m (4) monadic-mixed-primitive

Monderfun (3) monadic-derived-function

Conid (3) constant-identifier

Varid (3) variable-identifier

Nilid (1) niladic-identifier

Lab (1) label-name

Varname (1) variable-name

Undname (1) undefined-name

Controlid (1) control-identifier

Voor de informele definities van bovenstaande constructies

verwijzen we naar de APL-standaard [Falkoff 79J. De formele

definities zijn gegeven door de syntax-diagrammen in

graaf 0.4.

In totaal worden 27 (pseudo)eindsymbolen,

23 hulpsymboien,

en 70 productieregels gebruikt.

para-
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D.4 De produktieregeZs ~n de vorm van syntax-diagrammen.

APL- st.l/;eme,,/;s

~

----I C%d'-----=E=:;.X2....PL-

Appendix D

______----l~I-------....:..M.:::o::.:.n:.J.{1:=::l.(~na~".,~e~

Simex

HcmadiC. identi iu.s

l'1onfundme

Monsysname

!"Ion id

f'lonSCClprim

Varid

Contrelid

Kenrni xprim t

/fixprim!

!'1ixcrim'l

'--__----<r-..,~---...J,

Dyal'uname Dyaid

Dyascaprim

DYClmixprim

D'yddertl.U1

Sysname

_______-1~i"f--------=.D:...<y:..::Cl::!.j'.~I.I.:..:na::.'":....:.::..e

ATTc1Y _d varjiJo/~ ; en iers

t :::.: I"

L.---ffiIJl--.---

Conia

:

Sc Dyascaprim

t=~~ap~rimJ==T]~
: Re/op .

Varndme

Sys VOIr/161m€,

IIdricl

l'1ixprimi Dydmixprim

Mixprim 1

f\,
'-.0

Dycomixpriml

hyamixprim2

Nilid....---------4~I-o.'----------.:..:..:.:.:..::.-

____--I~I--.-------.::::U1::.:b~

~ Varname.....>--------4~I-o.o---------~~~~

Urtdniiim.e....>---------1~"'._-------_....:...._..;..

_-----1~r,...---,------,_Con=.:::.tro.:::L:.::id::..,.
~ (~I'-<."t"'J ,-t~ce-c<w<traJ)
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DE OEFINITIEVE GRAMMATICA-BESCHRIJVING VAN APL.

E.1 De eindsymbclen.

Appendi :.: E

De 14 aan de parser afgeleverde eindsymbolen zijn

assign! branch, lbracket, rbracket, Iparen, rparen, tilde,

comma, query, semicolon, period, nullperiod, quad en

quotequad.

Dtt zijn dezelfde eindsymbolen ais voor de grammatica in

Appendi >:

vingen.

D. Zie paragraaf 0.1 voor de precieze beschrij-.

E.2 De pseudo-eindsymbolen.

De 15 aan de parser afgeleverde pseudo-eindsymbolen zijn

pseudo
eindsymboolnaam

scaprim
relop
monmi:<priml
mi::priml
mi :<pri m2
dyami >:pri m1
dyamixprim2
monsysname
sysname
varid
conid
controlid
nilid
monfuname
dyafuname

volledige naam

scalar-primitive
relational-operator
monadic-mixed-primitive-l
mixed-primitive-1
mixed-primitive-2
dyadic-mixed-primitive-l
dyadic-mixed-primitive-2
monadic-systEm-name
system-name
variable-identifier
constant-identifier
control-identifier
niladic-identifier
monadic-function-name
dyadic-function-name

Ten opzichte van de pseudo-eindsymbolen in paragraaf 0.2

zijn name, charcon, numcon en sysvarname verdwenen en ver-

werkt in de zes identifiers varid tim dyafuname. AIleen de

transformatie van name is context-afhankelijk; die van char-

can, numcon (beide getransformeerd tot conid) en sysvarname

(tot varid> niet. De transformatie vindt plaats in de

uiteindelijke scanner getsym (zie paragraaf 6.4 en App.K).
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E.3 De hulpsymbolen.

De 8 hulpsymbolen, met tussen haakjes het aantal productie-

regels (zie App E.4), gevolgd door de betekenis van de

gebruikte afkorting :

stat (3) statement

E~-:pL (3) e~{pression-l i st

E>:p (4) e:-:pressi on

Sime~{p (2) simple-expression

RSE (6) rest-of-simple-expression

Object (5) object

Funid (20) function-identifier

Dyascaprim (2) dyadic-scalar-primitive

De betekenis van de symbolen is al gegeven in paragraaf D.3

(en [Falkoff 79]). Het belangrijkste anderscheid met de

grammatica uit Appendix D, is het hulpsymbool Funid! die nLI

zowel de monadische als dyadische function-identifiers

beschrijft (zie produktieregel 8 resp. 9 in paragraaf E.4).

In totaal zijn 29 (pseudo)eindsymbolen,

8 hulpsymbolen,

en 45 productieregels gebruikt.
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Elke produktieregel is genummerd, gevolgd door het linkerlid (hulpsym

bool) links van de dubbele punt en rechts ervan de rechterlid-symbolen

(de produktie), gescheiden door komma's en afgesloten met een punt.

1 STAT EXP.
2 STAT EXP, BRANCH.
3 STAT BRANCH.
4 EXPL EXPL, SEMICOLON, EXPL.
5 EXPL EXP.
6 EXPL : .
7 EXP SIMEXP.
8 EXP EXP, FUNID.
9 EXP EXP, FUNID, SIMEXP.

10 EXP EXP, ASSIGN, OBJECT.
11 SIMEXP RBRACKET, EXPL, LBRACKET, RSE.
12 SIMEXP RSE.
13 RSE RPAREN, EXP, LPAREN.
14 RSE CONID.
15 RSE VARlD.
16 RSE NILID.
17 RSE QUAD.
18 RSE QUOTEQUAD.
19 OBJECT RBRACKET, EXPL, LBRACKET, VARID.
20 OBJECT VARID.
21 OBJECT QUAD.
22 OBJECT QUOTEQUAD.
23 OBJECT CONTROLlD.
24 FUNlD MONFUNAME.
25 FUNlD DYAFUNAME.
26 FUNID TILDE.
27 FUNlD DYASCAPRIM.
28 FUNID QUERY.
29 FUNID MONMIXPRIMI.
30 FUNlD DYAMIXPRIM 1.
31 FUNlD DYAMIXPRIM2.
32 FUNlD MIXPRIMI.
33 FUNlD MIXPRIM2.
34 FUNID COMMA.
35 FUNlD DYAMIXPRIM2, DYASCAPRIM.
36 FUNID RBRACKET, EXP, LBRACKET, DYAMIXPRIM2, DYASCAPRIM.
37 FUNlD DYASCAPRIM, PERIOD, DYASCAPRIM.
38 FUNlD DYASCAPRIM, NULLPERIOD.
39 FUNlD RBRACKET, EXP, LBRACKET, DYAMIXPRIM2.
40 FUNlD RBRACKET, EXP, LBRACKET, MIXPRIM2.
41 FUNlD RBRACKET, EXP, LBRACKET, COMMA.
42 FUNlD MONSYSNAME.
43 FUNlD SYSNAME.
44 DYASCAPRIM SCAPRIM.
45 DYASCAPRIM RELOP.
46 $SUPERSYMBOL STAT, $ENDMARKER.
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Van elke toestand is gegeven zijn label (toegangssymbool ofwe I access

symbol), gevolgd door aIle items. Een item is gekarakteriseerd door het

nummer van de produktieregel (zie paragraaf E.4), het aantal hulp/eind

symbolen dat al herkend is en het eerste symbool van de string die nog

verwacht wordt (dit is leeg in het geval van een completed item).

STATl:: 10 ACCESS' STAT
STATI:: 46 2 SENDHARKJ::R

It: 1 QUO,EQUAD STATE. j 1 ACCESS. EXP
17 1 QUAD 45 1 RELOP
16 1 NILID 44 1 SCAPRnl
15 1 VARID 43 1 SYSNAHE
14 1 cornD 42 1 :lONSYSNAHF
13 1 RPARCN 41 1 RBRACKET
12 1 RSE 40 1 RBRACKET
11 1 RRRACKET 39 1 RBRACKET
10 1 EXP 38 1 DYASCAPRUI

9 1 EXP 37 1 DYASCAPRllI
8 1 EXP 36 1 RBRACKET
7 1 SIHEXP 35 1 DYAHIXPR 1M2
3 1 BRANCH 34 1 COM!'IA
2 1 EXP 33 1 :IIXPRIM2

1 EXP 32 1 MIXPRIMI
46 1 STAT 31 1 DYAHIXPRlM2

STATE. 2 ACCESS; BRANCH 30 1 DYAMIXPRlMl
3 2 29 1 MONHIXPRllll

STATE: 3 ACCESS: RBRACKET 28 1 QUERY
18 1 QUOTEQUAD 27 1 DYASCAPRlM
17 1 QUAD 26 1 TILDE
16 1 NILID 25 1 DYAFUNAME
15 1 VARID 24 1 MONFUNAME
14 1 CONID 1 2
13 1 RPAREN 2 BRANCH
12 1 RSE 8 FUNlD
11 1 RBRACKET 9 FUNID
6 1 10 2 ASSIGN
5 1 EXP STATE: 12 ACCESS: SIMEXP
4 1 EXPL 7 2

10 1 EXP STATE. 13 ACCESS: RSE
9 1 EX? 12 2
8 l EXP STATE 14 ACCESS. EXP
7 1 S1:1EXP 45 1 RELOP

11 2 EXPL 44 1 SCAPRIM
STATJ::. 4 ACCESS; RPAREN 43 1 SYSNAME

18 1 QUOTEQUAD 42 1 ;·IONSYSNAHE
17 1 QUAD 41 1 RBRACKET
16 1 NILID 4U 1 RBRACKET
15 1 VARID 39 1 RBRACKET
14 1 COKID 38 1 DYASCAPR L'I
13 1 RPA..'l.LN 37 1 DYASCAPR 1lI
12 1 RSE 3(, 1 RBRACKET
11 1 RBRACKET 35 1 DYAN IXPR L'l2
10 1 EXP 34 1 C011:·1A
9 1 EXP 33 1 :IlXPRnI2

" 1 EXP 32 1 NlXPRIXI
7 j SI:1EXP 31 1 DYAHIXPRU'2

13 EXP 3U 1 DYA:-IlXPR 1:-11
STATE 5 ACCESS; QUAD 29 1 NONMIXPRHII

17 2 28 1 QUERY
STATE. 6 ACCESS. QUOTEQL'AD 27 1 DY,\SCAPRI:-I

1(; 211 1 TILDE
STATJ:: ACCESS: VARID 25 1 DYAFUNMIE

15 24 1 H0"FL'NAHE
STAn: 6 ACC':SS. CONID 13 FC:,rID

l~ 9 2 £U;;ID
STATE. 'J \'::;~SS ~; IL ID '0 ASSIGN

16 2 5 2

STATE. 15 ACCESS EXPL
11 3 LRRACKET
4 ., SE:1ICOLOK

STATE' 16 ACCESS: EXP
45 1 RHOP
44 1 SCAPR IH
43 1 SYSNMiE
42 1 MONSYS:;AJ.'lE
41 1 RBRACKET
40 1 RBRACKET
39 1 RBRACKET
38 1 DYASCAPRllI
37 1 DYASCAPRI:I
36 1 RBRACKJ::T
35 1 DYAJ.'1IXPRIM2
34 I CO~lMA

33 1 :IIXPRIM2
32 1 XIXPRINI
31 I DYMIlXPRUI2
30 1 DYAMIXPRUll
29 I HONNIXPRIHI
28 1 QUERY
27 1 DYASCAPRUI
26 1 TILDE
25 1 DYAFUNANE
24 1 HONE UNA.'1E
13 3 LPAREN
8 2 FUNID
9 2 FUNID

10 2 ASSIGN
STATE : 17 ACCESS. $ENDNARKJ::R

46 3
STATE: 18 ACCESS: BRANCH

2 3
STATE: 19 ACCESS. ASSIGN

23 1 CONTROLID
22 1 QUOTEQUAD
21 1 QUAD
20 1 VARID
19 I RBRACKJ::T
10 3 OBJECT

STATE: 20 ACCESS. RBRACKET
18 1 QUOTE QUAD
17 1 QUAD
16 1 NILID
IS 1 VARID
14 1 CONlD
13 1 RPARt:N
12 1 RSE
II 1 RBRACKET
10 1 EXP

9 1 EXP
II 1 EXP
7 I S I~IEXP

36 2 EXP
39 2 EXP
40 2 EXP
41 2 EXP

STATE 21 ACCESS. TILDE
2(, 2



E.5 (vervolg .. )

STATE ~'- ACC~SS CC:iHA
34 2

STAn: 23 ACCESS' OUERY
2B 2

STAiE 24 ACCf:SS. SCAPRHl
44 2

STATE 25 ACCESS: RELOP
~5 2

STt\TE . 26 ACCESS t-lot;I1IXPRIM1
29 2

STATl: ; 27 ACCESS: HIXPRIHI
32 2

STATE 28 ACCESS: I1IXPRUI2
33 2

STATE; 29 ACCESS: DYANIXPRUll
30 2

STATE' 30 ACCESS; DYANIXPR UI2
45 1 RELOP
44 1 SCAPRIM
31 2
35 2 DYASCAPRDI

STATE: 31 ACCESS: MONSYSNA}IE
42 2

STATE: 32 ACCESS: SYSNAME
43 2

STATE: 33 ACCESS: MONFUNA.'lE
24 2

STATE. 34 ACCESS: DYAFUNAME
25 2

STATE: 35 ACCESS: FUNID
18 1 QUOTEQUAD
J.7 I QUAD
16 I NILID
IS I VARID
14 1 CONID
13 I RPAREN
12 1 RSE
11 I RBRACKET
9 3 SIMEXP
8 3

STATE: 36 ACCESS: DYASCAPRllt
27 2
37 2 PERIOD
38 2 NULLPERIOD

STATE: 37 ACCESS: LBRACKET
18 I QUOTE QUAD
17 1 QUAD
16 1 NILID
15 1 VARID
14 1 CONID
13 1 RPAREN
11 4 RSE

STATl:: . 38 ACCESS. SEMICOLON
18 1 QUOTEQUAD
17 1 QUAD
16 1 NILID
15 1 VARID
14 I CONID
13 1 RPARS1;
12 1 RSE
11 1 RBRACKET

6 1
I lXP

4 1 EXPL
10 I EXP

9 1 EXP
K I EXP
7 1 SINEXP
4 3 EXPL
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STATE 39 ACCESS: LPARl:N
13 4

STATE : 40 ACCESS. RBRACKET
18 1 QUOTEQl;AD
17 1 QUAD
16 1 nUD
15 I VARID
14 1 CONID
13 1 RPAREN
12 1 RSE
II 1 RBRACKET
6 1
5 1 EXP
4 1 EXPL

10 1 EXP
9 I EXP
8 1 EXP
7 I SINEXP

19 2 EXPL
STATE: 41 ACCESS: QUAD

21 2
STATE: 42 ACCESS: QUOTE QUAD

22 2
STATE: 43 ACCESS: VARID

20 2
STATE . 44 ACCESS: CONTROLID

23 2
STATE; 45 ACCESS: OBJECT

10 4
STATE: 46 ACCESS: EXP

45 I RELOP
44 1 SCAPRL'l
43 I SYSNA.'lE
42 1 MONSYSNAME
41 1 RBRACKET
40 1 RBRACKET
39 1 RBRACKET
38 1 DYASCAPRIM
37 I DYASCAPRIM
36 1 RBRACKET
35 1 DYAMIXPRIM2
34 I CO~lMA

33 I NIXPRIM2
32 I MIXPRUll
31 I DYA}IIXPRIM2
30 1 DY AMIXPRIMI
29 1 MONMIXPRllll
28 1 QUERY
27 I DYASCAPRDI
26 1 TILDE
25 1 DYAFUNANE
24 1 HONFL'NAME
41 3 LBRACKET
40 3 LBRACKET
39 3 LBRACKET
36 3 LBRACKET

8 2 FUNID
9 2 FUNID

10 2 ASSIGN
STATE 47 ACCESS; DYASCAPRlll

35 3
STATE: 48 ACCESS: SIMEXP

9 4
STATE: 49 ACCESS: PERIOD

45 1 RELOP
44 I SCAPRUl
37 3 DYASCAPRlll

STATE; 50 ACCESS NULLPERIOD
38 3

Appendix E

STAn: . 51 ACCESS; RSL
11 5

STATI:: . 52 ACCESS. EXPL
4 4
4 2 SOIICOLON

STATE' 53 ACCESS: EXPL
19 3 LBRACKET
4 2 SEMICOLON

STATE: 54 ACCESS LBRACKET
36 4 DYANIXPR1ll2
39 4 DYANIXPRIH2
40 4 MIXPRI~12

41 4 Cmg'!A
STATE: 55 ACCESS: DYASCAPRIH

37 4
STATE. 56 ACCESS: LBRACKET

19 4 VARID
STATE. 57 ACCESS: cml!'.A

41 5
STATE: 58 ACCESS: NIXPRIM2

40 5
STATE: 59 ACCESS: DYA.'HXPRIM2

45 I RELOP
44 1 SCAPRIM
39 5
36 5 DYASCAPRIM

STATE: 60 ACCESS: VARID
19 5

STATE: 61 ACCESS: DYASCAPRDI
36 6
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Een F op plaats (i,j) dwz

symbool . E. FOLLOVl (symbool. )
J ~

Dus er bestaat een zins-

vorm waarin symbooi. op
J

symbool. direct voigt.
~

o $ENDHARKER
1 BRANCH
2 ASSIGN
3 LBRACKET
4 RBRACKET
5 LPAREN
6 RPAREN
7 TILDE
8 COMHA
9 QUERY

10 SEMICOLON
11 PERIOD
12 ~TlJLLPERIOD

13 QUAD
14 QUOTEQUAD
15 SCAPRIM
16 RELOP
17 MONHIXPRUll
18 M1XPR1Ml
19 HIXPRIM2
20 DYAM1XPRIMI
21 DYA..'11XPR1H2
22 HONSYSNAME
23 SYSNAME
24 VAR1D
25 CON1D
26 CONTROLID
27 NIL1D
28 HONFUNANE
29 DYAFUNMIE
30 STAT
31 EXP
32 EXPL
33 S1NEXP
34 FUNID
35 OBJECT
36 RSE
37 DYASCAPRI:l
38 $SUPERSYHBOL

COUOO(jl~(jCOllllll11112222222222333333333

012345678901234567P90123456739(J12345G7B

$BALRLRTCQSPNQQSRMHHDmlSVCCNHDSEESFURD$
ERSBBPPIOUEEUUUCFOI1YYOYAOOIOYTXXIUBSYS
NASRRAALND-IRLAOALNX)CAANSRNNLNAAPPH:-JJEAU
DNlAARRDHR1ILDTPOHPPNHSNIITIFFT L£1£ SP
HCGCCEEEAYCOP ERP1RRIlYADDRDUU! XDC CE
AHNKKIn~ ODE QI X11XXSM !O NN! P T AR
R EE! L R UH P~1MPP~E ! L AA! I PS
K TT! 0 I A! R12RRA ! I HH! ! RY
E ! NOD! I 11M ! 0 EI:! ! IH
R ! ! D ! N HHE! ! ! HB
! ! ! ! 1 12 ! ! ! 0
! ! ! ! ! ! ! ! L

+----+----+----+----+----+----+----+---
F t ! ! ! ! ! !
! F! ! FF! ! F! F ! F
! ! F F! FF ! F! F FF F! ! F
! FF! F F FF! ! FF F !FFF ! F
FFFFFF-FFFf----FFFFFFFFF-+--fF+---F+-F-
! F!F ! FF! ! FFF !FF!F
FFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFF FFF! FF!FF
FFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFF FFF! FF!FF
FFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFF FFF! FF!FF
+--FF+F---F--FF+----+---FF-F--+FFf-+F-
! ! ! FF ! ! ! ! F
FFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFF FFF! FF!FF
FFFFFF FFFF FFFFFFFFF! FF! F! F
FFFFFF FFFF FFFFFFFFF! FF! F! F
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF-FFF+--FF+FF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF FFF! FF!FF
FFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFF FFF! FFlFF
FFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFF FFF! FF!FF
FFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFF FFF! FF!FF
FFFFFFFFFFF--FFFFFFFFFFFFF-FFF+--FF+FF
FFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFF FFF! FF!FF
FFFFFFFFFFF FFFfFFFFFFFFF FFF! FF!FF
FFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFF FFF! FF!FF
FFFfFF FFFF FFFFFFFFF! FF! F! F
FFFFFF-FFFF----FFFFFFFFF-+--FF+---F+-F-
FFFFFF FFFF FFFFFFFFF! FF! F! F
FFFFFF FFFF FFFFFFFFF! FF! F! F
FFFFFFFFFFF FFFFFFFFFFFFF FFF! FF!FF
FFFFFFFFFFF FFFFfFFFFFFFF FFF! FF!FF
F----+----+----+----+----+----+----+---
FFFFFF FFFF FFFFFFFFF! FF! F! f
! F! F ! ! ! ! !
FFFFFF FFFF FFFFFFFFF! fF! F! F
FFFFFFFFFFf FFFFFFFFFFFFF FFF! FF!FF
FFFFFF-FFFF----FfFFFFFFF-+--FF+---F+-F
FFFFFF FFFF FFFFFFFFF! FF! F! F
FFFFFFFFFFFFFFFFFFfFFfFFFF FFF! fF!FF
! ! ! ! ! ! ! !
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HET HOOFDPROGRAMMA APLinterpreter.

Appendix F

h:u PROCKi).,:l APLinterrretcr (pataplfull : fILt.<KU,u=LiISK,
200 DEPE~DE~TSP~CS=TRUE>,

3C(j arrays! 3jJlfull FILE<K1~\LJ=j)ISK,

4uO DlPENDt::';TSPECS="L fWE),
5LJU
GGU
7('(I

<'~uU

%U
LUon
1lUU
12 110
1 J(IO
14fj (I

15UIJ
louU
171jO
1dUU
19UO
2(lOO
2. 1(J(!

nl)O
2JUli
2.4U(l
2.5U,
2GUli
27eu
neG
2~OD

3UOu
31UU
32.utj
.3300
34uu
35uO
3bUU

It,PUT,
OUTPLT) ;

{see contypvardecs for the dec~arations of constants}
{, types and global variables, see Appendix G }

{tu.:re must Ix the dcclarat ions of all the proccJures uSed:}
{init, error, pr~proc, convert, nextch, sKirspac~s, parse,}
{openiunc, iltobody, closefunc, ~Qitfunc, syscoremand }

ilEGIN {APLintcrpretcr}
init;
R£PL\T

99: H noul;=(} TilE:; J:)l':Ca,·. lin..:;nr: =0; \.-IUTt.U;(" "; b) END
.c:LSi~ {mode=l} iI1UTt:U,("[",lil1l'nr,"J"," ":3):

preproc;
pch:=U,
flL'xtcll; skips paces :
{now the first nOLI-blank apl-charactc:r is in cll}
CA;::,l:. cn OF

chr[laren ; syscommallu:
cildel ,chdcltildc: I? mode=l TtH~~; :iCGlt'. c loscfunc ;rojc :=(1 E:W

ELSt MEGI~ moJe:=l:openfunc L~D;

chlbracKct: IF mode=l IHL~ ectitiunc
t:L s;~ c rr 0 r ( 4 ) ~

OThLKWISE : bEGI~ convert;
IF moje= 1 TilEr, £ ltoDody

ELSe. P<.Jrsc
G1\u {otilcrwis,:>}

6:m {cdse}
m,TIL tcrmillat>:>

L;',D. {APLinter prC'tcr}
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DE DECLARATIES VAN CONSTANTEN, TYPEN EN GLOBALE VARIABELEN.

(;00. TYP"Ai([)LCS
UATL ~ Tl'lr. Plun~D: l'LcSDAY, ~iPTI:J1B~R 25, 19ti" @ l": 14:55.

Appendix G

luU
ZOU
300
4uo
500
600
700
tiOO
900

1U0U
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2/l00
2900
3000
3100
3200
330u
3400
3500
3600
3700
3/l00
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4/l00
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5/l00
5900
6000
6100
6200
6300
0400
6500
6600
6700
6bOO
6900
7U00
710u
7200

{**~**x**x*****************contypvardccg************************x**~t**}

(conNt~nt-. type- and vdr-declardtioDp~rts )
{all the blobal variables are declared here}

LABl::L 99;

CONST maxch~til; {max Dr of characters in inputline}
maxtok-Hl; {~ax nr of tokens in aplline}
maxop~Z3; {max nr of elements in a subset of terminals}
maxlength-ZO;{max length of an identifier}
idlength~IU: {max l~ngth of an identitier in the Symbol Table}
nrofsyswords-25: {number of reserved system names}
stsize=256: (max nr of symboltable-words)
maxrank-/l: {max nr of ranks tor an array-variable}
maxelem-/ll; {max nr of elements in a character/numeric constant}
rktimel-648; {-maxrank * maxelem}
maxlocvar=20;(max nr of local variables allowed in a function}
maxfulinc=50;{max nr of iunction-lines in a function-body}
bottom=O: {bottom of eastack address}
top=3000; {max top of eastack address}
maxstate-61; {nr of parser-states}
endstate-17; {the parser-state in which acceptance takes place}
maxrule=46; {nr of production rules}
maxsymbol-37;{nr of parser input symbols}
nrofsyscoms=19: {nr of system-command words}

ident ~1; {name}
stopctrl ~2;

tracectrl-3;

plus - 3; {scaprim}
bar :II' 4;
times :;II: 5;
divide - 6;
upstile 7;
downstile 8;
star 9-
circles tar -10;
stile -11;
quoteperiod~12;

circle =13;

orsy =14; {relop}
andsy -15;
norsy -16;
nandsy=17;
eql -18;
neq -19;
lss -20;
leq -21 ;
gtr =22;
geq -23;

basenull -I: {monmixpriml}
deltastile-2;
delstile =3;

rho =4; {mixpriml}
iota =5;
circleslope=6;
quaddivide =7;
topnull ~8;

circlestar=9: {mixprim2}
circlebar -10:

uparrow -13; {dyamixpriml}
downarrow-14;
epsilon -IS;
top ~16:

base -17;
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END;
length INTEGER;
rank O.. maxrank;
shape ARRAY[l •• maxrank] Uf O•. maxelem;
CASE artype : arraytype OF

numeri~ : (nvalue ARRAY[l •. rktimelJ OF REAL)
cha~acter;(cvalue ; ARkAY[l •• rktimelj OF aplchar)

END;

Letter - SET OF chA •• chdelta;
Digit - SET OF chO •• ch9;
Scalar prim - S~T OF chplus •• chcircle;
Relatop " SET OF chor .• chgeq;
Monmixp1 " SET OF chbasenull •• chchdelstile;
Mixedpriml = SET OF chrho •. chtopnull;
Mixedprim2 = SET OF chcirclestile •• chcirclebar;
Dyamixpl = SET OF chuparrow •• chbase;
Dyamixp2 - SET OF chslash •• chslopebar;
loname-ARRAY[l •• maxlengthj OF aplchar;
shname-ARRAY[l •• idlengthj OF aplchar;
gol-(glob,loc);
arraytype=(numeric,character);

aplchar=(chA,chB,chC,chD,chE,chF,chG,chH,chI,chJ,chK,chL,chM,chN,
chO,chP,chQ,chR,chS,chT,chU,chV,chW,chX,chY,chZ,chdelta,
chO,chl,ch2,ch3,ch4,ch5,ch6,ch7,ch8,ch9,
chtilde,chquery,
chplus,chbar,chtimes,chdivide,chupstile,chdownstile,
chstar,chcirclestar,chstile,chquoteperiod,chcircle,
chor,chand,chnor,chnand,
cheql,chneq,chlss,chleq,chgtr,chgeq,
chbasenull,chdeltastile,chdelstile,
chrho,chiota,chcircleslope,chquaddivide,chtopnull,
chcirclestile,chcirclebar,chcomma,
chuparrow,chdownarrow,chepsilon,chtop,chbase,
chslash,chslashbar,chslope,chslopebar,
chassign,chbranch,chlbracket,chrbracket,chlparen,
chrparen,chsemicolon,chperiod,chnull,chquad,chquotequad,
choverbar,chquote,chcapnull,chcolon,chdel,chdeltilde,
chblank,chlndel);

shvaroifer=8; {sysname}
shvarctrl =9;
namelist -10;

1. .stsize)
bottom .• top)

RECORD CASE gol OF
glob (st
loc (dt

slash -18; {dyamixprirn21
slasnbar-l9;
slop~ -20;
slopeoar-21 ;

accinf - 1; {sysvarname}
atomvect ,. 2;
cmptolr = 3;
hortabs - 4;
indxorg = 5;
linecount= 6;
latexp = 7;
prntprec = 8·
prntwidth= 9;
rndlink =10;
termctrl =11;
timestamp=12;
termtype =13;
userload =14;
workarea 315;

canrepr -1; {monsysname}
delay =2;
expunge ::;:);
fix =1:4;
nameclass =5;
shvarquery=6;
shvarrtrct=7;

arvariable-RECORD
back

TYPE

7300
7400
750U
7bOO
77UO
7800
7900
8000
8[00
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13600
13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
146UO
14700
14800
l4900
15000
15100
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object-(arvariable,stext,fuheader,fuline,linetable,
labtable,intnametable,explist);

sod=(selem,delem):
staterange 21 ..maxstate;
kind type =(val,ufu,tsc,und,exl,sfu,sca,mix,mder,dder,rtl,tkp,ter);

fuheader =KECOKD
back : I •. stsize;
length : INTEGER;
lock,stop,trace,result : BOOL;
nrargs : (0,1,2);
nrlocvars O•• maxlocvar;
plabtab @labtable;
plinetab @linetable;
pintntab @intnametable

END;,

stackel-RECORD CASE sord : sod OF
selem:(state : staterange;

CASE skind : kind type OF
val (svalue @arvariable)
ufu : (sfuhead : @fuheader)
und : (stindx : 1•. stsize)
sca,mix,sfu : (opindx : 1••maxop)
exl (pexplist @explist)
tsc (ts BOOL:

(tsfuhead @fuheader)
vxl (ovalue @arvariable;

oexplist @explist)
rsf (opmixm l..maxop;

opsca 1•• maxop ;
CASE axism : BOOL OF

TRUE (axvaluem O•• maxrank)
FALSE : ()

1•• stsiZ0:2;
INTEGEK;
loname

END

@fuheader;
INTEGEK;
ARRAY[ 1•• maxlocvar+3] OF shname

END

@fuheader ;
INTEGER;
ARRAY[l •. maxtok] OF token

@fuheader;
INTEGER;
ARRAY[l •• maxfuline] OF

RECORD labname shname;
linenr : RJ::AL

@fuheader;
INTEGER;
ARRAY[l ••maxfuline] OF

RECORD pfuline : @fuline;
linenr : REAL;
trace,stop : BOOL

bottom •• top;
INTEGER;
ARRAY[l •• maxrankj OF @arvariable

=t<.ECORD
back
length
extname

lil'lD;

END;

-RECORD
back
length
expr

END;

END;
-RECORD

pback
length
funcline:

END;
=RECORD

pback
length
label

stext

intnametable=RECORD
pback
length
intname

END;

explist

labtable

fuline

linetable =RECORD
pback
length
line

152UO
15JOU
154UO
15500
15600
15700
15800
15g00
16000
16100
16200
16300
16400
16500
16600
16700
16800
16900
17000
17100
17200
17300
17400
17500
17600
17700
17800
17900
18000
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18800
18g00
19000
19100
19200
19300
19400
19500
19600
19700
19800
19900
20000
20100
20200
20300
20400
20500
20600
20700
20800
20900
21000
21100
21200
21300
21400
21500
21600
21700
21800
21g00
22000
22100
22200
22300
22400
22500
22600
22700



113 - Appendix G

END;

I::ND;

END; {reeD rd }

sysnametype=ARRAY[1 •• 2] OF aplchar; {used in convert}
strtype =PACKED ARRAY[I •• 4j OF CHAR; {used in preproc}

shname)
@stext)

u •• maxop;
I •• maxran,,)
1•• m;lxop;
U•. maxop)

OF
(stname
(pstext

(opmix
axvaluc

(opsear
opseal

()ter

da"

iop

undid

funid

input line : ARRAY[l ..maxchj OF aplchar; (input buffer of apl-}
(characters }

ch aplchar; (aplcharacter last read}
pch l •. maxch; {index in inputline , during }

{input of first free place }
{conversion : of api-character last read}
{last read}

psym l •• maxch; {startindex op apl-character-representation}
{in input line of token last read

aplline ARRAY[l .. maxtok] OF token; {internal Duffer of the}
(actual APL-statement }

ptok I .•maxtok; {index in aplline of token last read)
(O=undefined ; l .• maxop=defined }

)
delem:(CASc dkind : kindtype OF

val (pvalue @arvariable)
uru (pfuhead @funeader)
tkp (ptok l •• maxtok)
rtl (retlink bottom •• top)

rulerange=l •• maxrule;
action =-maxrule •• maxstate; {the parser actions}
symbol~(eos,branch,assign,lbracket,rbracket,lparen,rparen,

tilde,comma,query,semicolon,period,nullperiod,
quad,quotequad,scaprim,relop,monmixpriml,mixpriml,
mixprim2,dyamixpriml,dyamixprim2,monsysname,sysname,
varid,conid,controlid,nilid,monfuname,dyafuname,
stat,exp,expl,simexp,funid,object,rse,dyascaprim,
c ha rcon 1 numcon.name,sysvarname,comment,
nonsense,eol);

symbolrange=O •• maxsymbol; {only inputsymbols for parser}
token=R£CORD CASE tsym : symbol OF

charcon (ncc O•• maxelem;
acc ARRAY[l •• maxelem] OF aplchar)

numcon (ne O••maxelem;
nvec ARRAY[l •• maxelem] OF REAL)

name (nnc O••maxlenght;
id loname;
opn (ident,stopctrl,tracectrl»

scaprim,relop,monmixpriml,mixpriml,mixprim2,dyamixprim1,
dyamixprim2,monsysname,sysname,sysvarname

(opindx: 1. .maxop)
comment : (nco : O•• maxch;

aco : ARRAY[I •• maxch] OF aplchar)
eos,assign,branch,lbracket,rbracket,lparen,rparen,tilde,
commaJquerY,semicolon,period,nullperiod,quad,
quotequad,colon,nonsense,eol

()

idtype=(unJid,funid,varid);
stword~RECORD chain; O•• stsize;

length: O.• maxlength;
stid RECORD

CAS!:: sol
short:
long :

E~D;

CAS!:: sttype : idtype OF
varid : (artype array type;

rank O•• maxrank;
pvardesc @arvariable)

(result tiOOL;
nrargs (0,1,2);
pfundesc @iuheader)

()

VAR

ll8UU
22YOU
l3uuu
L3l00
232lJU
233iJu
234uu
23500
2360U
l370U
23800
23900
24000
24100
24200
24300
24400
24500
24600
24700
24800
24900
25000
25100
25200
25300
25400
25500
25600
25700
25800
25900
26000
26100
26200
26300
26400
26500
26600
26700
26800
26900
27000
27100
27200
27300
27400
27500
27600
27700
27800
27900
28000
28100
28200
28300
28400
28500
28600
28700
28800
28900
29000
29100
2Y200
29300
29400
29500
296uO
29700
29800
29900
30000
3u!U0
3u20U
30300
30400
305UU
30600
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ValueStock: SET OF object;(the Value Stock}

{*********~****************contypvardecs ****************************}

sysnametype;
(1,2.3) ;

O•• maxop

bu i t ~ r 0 f t n" }
PL-statement }
tion- or system-}

op

strtype;
aplchar

(the symbol-table}
OF
600L;
araytype;
(0, 1) ;
@arvariable

{symbol (token) last read}
(type of last symbol scanned/parsed}
(index in a terminal symbol subset}
(pointer to arvariable}
{index in ST}
(pointer to fuheader}
(true for trace-, false for stop-ctrl}

ARRAY[I •• 231 OF RECORD name
ch

ARRAY[staterange,symbolrange] OF action;
(the parsing-action-table}

ARRAY[rulerange] OF INTEGER;
{nr of symbols in the rhs of every production rule}
ARRAY[rulerangel OF symbol;
{the left-hand-sides of every productionrule}

ARRAY(accinf .•workarea]
RECORD write prot

artype
rank
pvardesc

~ND;

ARRAY[I •• stsize] OF stword;

O•• maxop; {index in terminal symbol subset}
O•• maxrank {axis-integer}
800L (axis-boolean)
ARRAY[bottom •• top] OF stackel;(the Evaluation and}

(Allocation Stack
bottom •• top; (stack-pointer of eastack)
bottom •• top; {local base pointer}

END;
{the ASCII strings used in preproc to convert
(them to api-characters }
ARRAY[l •• nroEsyswords] OF RECORD name

cat

@arvariable;{pointer to most recently used arvariable}
@stext; {id. to stext }
@fuheader; lid. to Euheader }
@fuline; (id. to fuline }
@linetable; (id. to linetable }
@labtable; (id. to labtable }
@intnametable;{id. to intnametable}
@explist; (id. to explist }

(U. l • 2) ;

kF.AL;
BOOL;
; tlOOL;

symbol;
kind type ;
O•• maxop;
@arvariable ;
0 •• stsize;
@fuheader;
tlOOL;

END;
{all the system variable-names and system functios
{used in convert }

syscomstring : ARRAY[I •• nrofsyscoms] OF shname;
{all the words used in system-commands: CLEAR,}
(CONTINUE, ••• SINL, VARS,IoiSID }

v

sysword

incani t
lock

nC,ne

terminate.

rhslength

lhssymbol

pat able

nparvar
npstext
npfuhead
npfuline
nplinetab
nplabtab
npintntab
npexplist

a
id

sysstring

mode

sp
lb

ST
svntab

globalline : ARR"""[l..",axtok] 'JF tok.~n; {interna
{global

i~xectJtion-, tun~tion-detin

(command -mode }
{increment-unit of linenr~s in mode~l}

{loc~ of active function I
{int~rpretcr state; only the commands )OFF and}
()CONTINU~ can terminate the APLinterpreter }

ARRAY[l..maxelem] OF aplcl1ar; lchar. vector last read}
loname;
ARRAY[I .• maxeleml OF R~AL; (numeric vector last read}
O•• maxelem; (nr of elements in a or id, v resp.}

op2
axval
axbool
Eastack

sym
symkind
op
parvar
pst
pfuhead
tors

307,)(.,
30;'00
30<100
31000
31[01)
31200
31300
31400
31500
31600
31700
31800
31900
32000
32100
32200
32300
32400
32500
32600
32700
32800
32900
33000
33100
33200
33300
33400
33500
33600
33700
33800
33900
34000
34100
34200
34300
34400
34500
34600
34700
34800
34900
35000
35100
35200
35300
35400
35500
35600
35700
35800
35900
36000
36100
36200
36300
36400
36500
36600
36700
36800
36900
37000
371UO
37200
37300
37400
37500
37600
37700
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lUO
200
300
400
)00
bOO
700
800
900

lUOO
IlOO
1200
UOO
1400
1500
1600
1700
11100
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
b600
6700
6800
6900
7000
7!OG
7200
7300

{inlt }

PROC~OURE writename(id: loname; nco 1..maxlength);
{displays the name given by id}

VAR c CHAR;
i : INT~GER;

~EGIN {writename}
FOR i:=1 TO nc 00
~EGIN {c:=the char-representation of id[i]}

WRITE(c)
END {for}

ENU; {writename}

PROCEDURE writeintnames(pth: @fuheader);
{displays all the internal names of a function including : }
{labelnames, result-, larg-, rarg-names and local variables}

YAR i : INTEGER;

BEGIN {writeintnames}
IF pfh@.pintntab(>NIL TH~N

dEGIN {write header names}
WITH pfh@.plntntab@ DO

FOR 1:=1 TO length
DO writename(intname[i], idlength)

~ND; {then}
IF pfh@.plabtab(>NIL TH~N

BEGIN {write labelnames}
WITH pfh@.plabtab@ 00

FOR i:=1 TO length
DO writename(label[iJ.labname, idlength)

END {then}
END; {wri tenames}

PROCEDURE wrltestname(pst : l .• stsize);
{displays the name of the ST-entry given by it's index}
VAR alf : loname;

BEGIN {writestname}
IF ST[pstj.length>idlength

THEN alf:=ST[pst].stid.pstext@.extname
ELSE alf:=ST[pstJ.stid.stname;

wrltename(alf,ST[pst].length)
END; {writestname}

PROCEDURE error(n : INTEGER);
{this procedure displays an error message}
{the active apI-statement is shown, with the cursor
{at the error position

BEGIN
WRITE (" ERROR") ;
CASE n OF
1.2,3 : BEGIN WRITE(" CHARACnR");

CASE n OF
1 WRITELN() ;
2 : WRITELN("; inputbufIerlimit exceeded");
3 : WRITELN("; label used outside function-body")
END; {case}
{" display inputline, pch gives error-position"}
GOTO 99:

END; {character-error}
4,5,6,7,8,9, lO,ll, 12, 13,14,15, Ib,17, 18,19

BEGIN {syntax-error}
IF lbObottom

THEN BEGIN pst:=Eastack[lb+lj.sluhead@.back;
IF ~astack[lb+lJ.sfuhead@.lock

TH~N dEGIN writestname(pst);
{writes function-name only}
COTO 99

END {then}
~ND; {then}
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PROCEDURE init;{***********************init************************}

SY~~TAX; t'l1itir1~~ not all.owerl ill moJe=lll)~

SY"TAX; fUllC [lonna",e no t deil ned" ) ;
SY;\TAX; branch useJ in non-runctlon-line");
TYPI::; line number expected");
RANK; scalar or vector expected"):
SY:-OTAX; monadic function expected");
SYNTAX: dyadic tunctlon expected");
RA~K: control-arg is P.Q sedlar or vector");
LENGTH; scalar expected");
rtANK; scalar expec ted");
SYNTAX; general ");
be specified uslng the table PAT}
SYNTAX; name not derined");
SYNTAX; label-name too long");
SYNTAX; label-name used twice");
SYNTAX; fonction-line labeled twice");
TYPE; numeric value expected")

END; {for}
stringtonum:=num

END; {stringtonum}

PROCEDURE readlhsandrhs;
VAR i : rulerange;
BEGIN RESET(arrays!aplfull);

READLN(arrays!aplfull); {contains maxstate,maxsymbol and maxrule}
READLN(arrays!aplfull); {contains the access-symbols}
FOR i:=l TO maxrule DO
BEGIN Ihssymbol [i I :=CHR( st ri ngtonllm( arrays! aplfull ,4» ;

rhslength[i J :=stringtonum(arrays/aplfull);
END; {for}
CLOS~(arrays/aplfull)

~ND; (readl hsandrhs}

CA~t: n uf
4 wklTt.Lt\("
5 wRITELt\("
6 I.RlIEL:-O("
7 l/RlTI::L:\( "
8 WRITEL~("

~ ;;RIHLN("
Ill: ',jRI'fELN( "
11: WRlTI::LN("
12: WRlTELN("
13: wRITELN("
14: WRlTI::LN("

{can
15: WRlTI::LN("
16: \oIRlTELN("
17: WRlTELN("
18: WRlTELN("
19: WRlTELN("
eND; {case}
If IbObottom

THEN WRITE(" ":b)
ELSE BEGIN writestname(pst);

WRITE("[" ;linenr;" ]")
I::ND; {else}

{"display aplline, ptol< gives the error-symbol"}
GOTO 99

END; {syntax error}
2U: WRITELN(" DEFN; a locked function can't be edited");
21: WRITELN(" DEFN; internal name too long");
22: WRITELN(" DEFN; name expected");
3u: WRlTELN (" ST fULL");
31: WRITELN(" COMMAND: one letter expected");
32: WRlTELN(" COMMAND; ]-symbol expected");
33: WRlTELN(" COMNAND; illegal system command");
34: WRlTELN(" COMMAND; name expected");
END; {case}
GOTO 99

END; {error}

PROCeDURE readpatable;
VAR i : staterange;

j : symbolrange;
BEGIN RESET(pataplfull);

FOR i:=l TO maxstate DO
BEGI~ fOR j :=0 TO maxsymbol-l DO

patable[i,j]:=stringtonum(pataplfull,4);
IF NOT ~OLN(pataplfull) THEN READLN(pataplfull)

END; {for}
CLOSE(pataplfull)

~ND; {readpatable}

FUNCTION stringtonum(diskfilename :TEXT; nrofchars : INTEGER) : INTEGER;
VAR i,num,numc : INTEGER;

c : CHAR; {c can only be space, minus-symbol or digit}
BEGIN num:zO;

FOR i:=l TO nrofchars DO
BEGIN READ(diskfilename,c);

numc:=ORD(c)-ORD('O');
If c='-' THEN num:=-num

ELSE IF numc)=O THEN num:=10*num+numc;

7~1)()

75"v
7bvU
nUl;
7~OU

7'10u
bUUU

81u"
S2Ul)
830U
84UO
b5uO
boliO
8700
8800
1l'100
YOliO
9100
9200
9300
94liO
9500
'1600
9700
9800
9900

10000
lU100
10200
10300
10400
lU500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
1180U
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
127UO
12800
1290li
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13600
13700
13800
13900
14000
14100
142uO
14300
11;4UO
145UO
1460U
14700
148UO
14'100
150UO
15100



152UU
153uu
l54uu
1550U
156UU
15700
158ua
159f)u
16000
16100
l6200
16300
16400
16500
166UO
Ib700
16BOO
16900
17000
17100
17200
17300
17400
17500
17600
17700
17800
17900
180UO
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18800
18900
19000
19100
19200
19300
19400
19500
19600
19700
19800
19900
20000
20100
20200
20300
20400
20500
20600
20700
20800
20900
21000
21100
21200
21300
21400
21500
21600
21700
21800
2L900
22000
22100
22200
22300
22:'00
22500
22600
22700
22800
22900
230UO
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IJt:Gl~ {init}
{initialize th~ table of system-strings used by preproc}
sysstrln~l 1] .name.:.=;.'oase"; sysstring[ 1] .cn;:::cnuuse;
sysstring[ 2}.name:",,"cir .. ; sysstrin~[ 2].ctt:=cnci..rclc;
sysstring[ 3J .name :='drop'; sysstring[ 3] .eh:=ehdownarrow;
sysstrLng[ 4}.name:='exe' sysstrinf,[ 4J.eh:=ehbasenull;
sysstring[ 5].name:='for' sysstringl 5j.eh:=ehtopnull;
sysstring[ 6).narne:='gdo sysstringl 6).eh:=chdelstile;
sysstring[ 7].name:='gup sysstLlng[ IJ."h:=chdeltastile;
sysstrLng[ b}.name:='iota'; sysstring[ 8].eh:=chiota:
sy;stringl 9] .name:='log' svsstring[ 9] .eh:=ci,cirelestar;
sysstnng[ lUj.narne:='max' sysstring[ 10l.ch:=ehupstile;
sysstring[IIJ.name:='mem' sysstring[IIJ.eh:=chepsilon;
sysstring[12].name:='min' sysstring[12j.ch:=chdownstile;
sysstring[13].name:='mxd' sysstring[ 13j.ch:=chquaddivide;
sysstring[14}.name:='nor' sysstring[14].ch:=ehnor;
sysstring[15j.name:='nul1'; sysstring[ 15].cn:=chnull;
sysstring[16].name:='or sysstring[16j.eh:=chor;
sysstring[17].name:='rev' sysstring[17].eh:=chcirelebar;
sysstring[18j.name:='rho' sysstring[18j.ch:=chrho;
sysstring[19J.name:='rot '; sysstringlI9j.eh:=chcirelestile;
sysstring[20j.name:='take'; sysstring[2Uj.eh:=ehuparrow;
sysstring[21].name:='tim' sysstring[21].ch:=chtimes;
sysstring[22J.narne:='top sysstring[22}.eh:=ehtop;
sysstring[23j.name:='trp' sysstring[23].ch:=chcircleslope;

{initialize the sysword-table used by convert}
sysword[ IJ.name[I]:=ehA; sysword[ 1].name[2]:=chl;
syswordl I].name[ IJ :=chA; sysword[ 1].namel2] :=chl;
sysword[ 2].name[I]:=chA; sysword[ 2].namel2]:=chV;
sysword[ 3J.name[ IJ :=chC; sysword[ 3].namel2]:=chR;
sysword[ 4J.name[ll:=chC; sysword[ 4].name[2]:=chT;
sysword{ 5].name[ I] :=chD; sysword[ 5j.name[2] :=ehL;
syswordl 6].namell}:=chE; sysword[ 6).name[2j:=chX;
sysword[ 7].name[l] :=chF; sysword[ 7j.name[2J :=ehX;
sysword[ 8].name[lj:=chH; sysword[ 8].name[2] :=chT;
sysword[ 9] .name[ IJ :=chl; sysword[ 9J .name[2] :=ehO;
syswordll0].name[I}:=chL; sysword[10].name[2] :=chC;
sysword[llj.name[l] :cchL; sysword[II).name[2] :=chX;
sysword [12].name [1 J : =chN; sysword [ 12] .name [2] :=chC;
sysword [13] .name [I} : =ehN; sysword [ 13] .name [2] : =ehL;
sysword[ 14].name[l] :=chP; sysword[ 14J .name[2] :=ehP;
sysword[ 15J .name[ 1] :=ehP; sysword[ 15].name[2] :=ehW;
sysword[ 161.name[ 11 :=ehR; sysword[ 16].name[2] :=chL;
sysword[17].name[ I] :=chS; sysword[17j.name[2] :=chC;
sysword[ 18].name[ I J :=ehS; sysword[ 18j.name[2] :=chO;
sysword[19j.name[l] :=chS; sysword[19J.name[2] :=chQ;
sysword[20j.name[IJ :=chS; sysword[20].name[2]:-ehR;
sysword[21].name[ I] :=chT; sysword[21 J .name[2J :;'chC;
sysword [22 J.name [ l1 :=chT; sysword [22] .name [2] :=chS;
sysword[23].name[ I] :=chT; sysword[23].narne[2] :=ehT;
sysword [24j.name [I] : =chU; sysword [24] .name [2] : =chL;
sysword[25].name[l] :=chW; syswordl25].name[2] :=chA;

sysword [ I]. cat: =3; sysword [ I J .op: =accinf;
sysword[ 2j.cat:=3; sysword[ 2J.op:=atomvcct;
sysword[ 3j.eat:=2; sysword[ 3).op:=canrepr;
sysword[ 4}.cat:=3; sysword[ 4j.op:=ernptolr;
sysword [ 5 J .cat :=2; sysword [ 51.op :=delay;
sysword[ 6j.cat :=2; sysword[ 6].op:=expunge;
sysword[ 7J.cat:=2; sysword[ 7].op:=fix;
sysword[ B}.cat:=3; sysword[ 8].op:=hortabs;
sysword[ 9].cat:=3; sysword[ 9j.op:=indxorg;
sysword[IO].cat:=3; sysword[IO].op:=linecount;
sysword [ l.l] .cat : =3; sysword [ II J.op: =lat exp;
sysword[12].cat:=2; sysword[12].op:=nameclass;
sysword[ 13].cat:=I; sysword[13j.op:=namelist;
sysword[14j.cat:=3; sysword[ 14j.op:=prntpre";
sysword[ 15].cat :=3; sysword[ 15j.op:=prntwidth·
sysword[16!.cat:=3; sysword[16j.op:=rndlink;
sysword [ 17].eat :=1; sysword [ 17 J .op :=shvaret rl;
sysword [ I Bj. cat: = I; sysword [I Bj .op: =shvaroffer;
sysword[19J.cat :=2; syswordlI9].op:=shvarquery;
sysword[2UJ.cat:=2; sysword[20j.op:=shvarrtret;
sysword (21] .cat :=3; sysword [21] .op :=termctrl;
sysword[22].cat:=3; sysword[22j.op:=timestamp;
sysword(23J.cat:=3; sysword[23].op:=termtype;
syswordl24j.cat:=3; sysword[24j.op:=userload;
sysword[25].eat:=3; sysword[25J.op:=workarea;

Appendix H
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23100

L3Wo
233UJ
2341iU
235(JiJ

23600
23700
2380u
23900
2400u
24100
24200
24300
24400
24500
24600
24700
24800
24900
25UOO
25100
25200
25300
25400
25500

{initializ~ tIle ;lrray syscomstrin8, containing all th~

{syst~ra-commant.i \Vords; it is useJ by syscom
( the commanus use" thus tar (tl'e indices in parens)
( CLt.AR (l), ERASe (5), F~S (6), 0,'" (13), 51 (16),
( 5I~L (17) and V~~S (IH)
{ the other words are :
{ CO~TINUE, COPY, OROP, 0ROUP, CRP, GRPS, HOLD, LIB, LOAD
{ LOAD, PCOPY, SAV£ and wSIO

{initialize patable used by parse}
readpatable;

(optional: initiali2e lh"symbol and rhslength used by parse)
readlhsandrhs;

{initialize state of APLinterpreter)
mode:=U;
incunlt:=I;
lac 1<: =]'ALSE ;
terminate:=FALSE;

~~D; {********************************init************************}
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DE PREPROCESSOR PREPROC

PRI::PROC
DATI:: & TIME PRINTED: TUESDAY, SEPTEMBER 25, 19H4 @ 14:IH:24.

PRUCEDUHL prcproc;{*******x***********preproc************************}

PROCEDURE rdwrchar(c CHAR);
BEGIN

READ(c);WRITE(c)
END; {rdwrchar}

PROCI::DURt:: chinline(ch : aplchar);
{stores one APL-character (ch) in the input-buffer (input line)}
{, therebye adjusting pointer pch }
BEGIN

inputline[pchj :=ch;
pch: =pch+l

END; {chinline}

PROCEDURE single(c : CHAR);
{one ASCII-character (c) is translated to the corresponding}
{APL-character (ch). If that is not possible, we have
{an illegal character so we generate a "CHARACTER ERROR"
BEGIN

CASE c OF
'A' ch:=chA;
'B' ch:=chB;
'c' ch:=chC;
'D' ch:=chD;
'E' ch:=chE;
'~" ch:=chF;
'G' ch:=chG;
'w ch: =chH;
'I' ch:=chI;
, J' ch:=chI;
'K' ch :=chK;
'L' ch:=chL;
'M' ch:=chM;
'N' ch:=chN;
'0' ch:=ehO;
'P' ch:-chP;
'Q' ch:=chQ;
'r ch:=chQ;
's' ch:=chS;
'T' ch:=chT;
'u' ch:=chU;
'V' ch:=chV;
'w' ch:=chW;
'X' ch:=chX;
'y- ch:=ch'i:
''1.' ch:=chZ;
'0' ch:=chO;
'I' ch:=chl;
'2' ch:=ch2;
'3' ch:=ch3;
'4' ch:=ch4;
'5' ch:=ch5;
'6' ch:=ch6;
'1' ch:=ch7;
'H' ch:=ch8;
'9' ch:=<:h9;
'+' ch:=chplus;
~*; ch:=chstar;
"I' ch:=chstile;
'%' ch:=chdivide;
'!' ch:=chquoteperiod;
'(' ch:=chlparen;
')' ch:=chrparen;
'[' ch:=chlbracket;
'j' ch:=chfbracket;
'=' ch:=cheql;

{input-character}VAR c : CHAR;
lcstring : strtype;
n : lJ •. 4;
i ,j ,k : 1•• 23 ;

lUO
200
300
40lJ
500
600
700
HOO
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
61:100
6900
7000
7100
7200
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END
ELSE chinline(chquad)

END; {' g' }

END
ELSE IF c='#' THEN

BEGIN chinline(chdeltilde);
rdwrchar(c)

END
ELSE chinline(chnot)

END;{'-'}
'g' BEGIN {'gg' or 'g'}

rdwrchar(c) ;
If c='g'

THEN BEGIN chinline(chquotequad);
rdwrchar(c)

, }is just a single quote

clt:=chand;
ch:=chquery;
ch: .zIchcomma;
ch :=chslash;
ch:=chslope;
ch:=chslashbar;
ch: =chslopebar;
ch:=chperiod;
ch:=chsemicolon;
ch: =chquote; {this

'~' ch:=chcapnull;
'P' : ch:=chdel;

ch: =chblank
OTHERWISE error(l)
END; {case}
chinline(ch)

END; {single}

END {then}
ELSE BEGIN {check for double-symbol characters next}

CASE c OF
BEGIN {'-&' or '-,' or '-'}

ruwrchar(c);
IF c=' &'

THEN BEGIN chinline(chnand);
rdwrchar(c)

BEGIN {preproc}
WRlTE(' ');
{begin with asking input)
pch :=1;
rdwrchar(c) ;
WHILE NOT EOLN(INPUT)

DO BEGIN {read the ASCII-string of one APL-character and store it)
{check for lowercase-string first}

IF (ORD('a')<=ORD(c» AND (ORD(c)<=ORD('z'»
THEN BEGIN {the ASCII-string is lowercase}

0:=0;
REPEAT n: =n+ I;

lcstring[n] :=c;
rdwrchar(c)

UNTIL (ORD('a'»ORD(c» OR (ORD(c»ORD('z'» OR (n=4);
IF n=1 THEN error(l)

ELSE BEGIN
If n<3 THEN Icstring[3] :=' ';
IF n<4 THEN Icstring[4]:=' ,
{test if string is a legal one}
i:=l;j :=23;
REPEAT k:=(i+j) DIV 2;

If lcstring<=sysstring[kj.name
THEN j:=k-I;

IF lcstring)=sysstring[k].name
THEN i:=k+1

UNTIL Dj;
II' i-l)j

THEN {the string is legal and}
{k is the rigllt index I
chinline(sysstring[k].cn)

ELSE error(l)
END {else}

73uO
74UO
750u
71>00
7700
7800
7900
8000
8100
8200
83uO
8400
8500
81>00
8700
8800
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9&00
9700
9800
9900

10000
10LOO
10200
10300
10400
10500
10&00
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11&00
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12&00
12700
12800
1290U
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13&00
13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14&00
14700
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14~OU

14'100
15000
15100
15200
15300
154UO
155UU
I 560lJ
1570U
15800
15900
1600U
16100
16200
16300
16400
16500
16600
16700
16800
16900
17000
17100
17200
17300
17400
17500
17600
17700
17800
17900
18000
18100
18200
18300
1b400
18500
18600
18700
18800
18900
19000
19100
192UO
19300
19400

'.- llEGIN {':=' or -:'j
rdwrchar(c) ;
1F c= =

THE~ BEGIN chinline(chassign);
rdwrchar(c)

EN!)
ELSE chinline(chcolonl

I::l'lD; {': 'I
'<' BEGIN {'<=' or '<)' or '<'j

rdwrchar(c);
IF c= =

THEN BEGIN chinline(chleq);
rdwrchar(c)

END
ELSE IF c=')' THEN

BEGIN chinline(chneq);
rdwrchar(c)

END
ELSE chinline(chlss)

END; {'<'j
')' BEGIN {')=' or ')'1

rdwrchar(c) ;
IF c=' ='

THEN BEGIN chinline(chgeq);
rdwrchar(c)

END
ELSE chinline(chgtr)

END; {')'}
- BEGIN {'-)' or '-'I

rdwrchar(c) ;
IF c=')'

THEN BEGIN chinline(chbranch);
rdwrchar(c)

END
ELSE chinline(chbar)

END; {'-'j
OTHERWISE BEGIN {ASCII-string must be one symbol}

single(c);
rdwrchar(c)

END
END {case}

END {elsel
END; {while/ do 1

(now close inputline with line-delimiter :j
chinline(chlndel);
WRITELN

END; {********************************preproc************************}
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DE VERTAALPROCEDURE CONVERT

CO/;VI::KT
DATE & TI~£ PRI~TED: rUI::SDAY. SEPTEMHEK 25. [Y84 @ \4:33:27.

PROCEDURE nextsym;

PROCEDURE fractionandexponentpart;

{k****************x**~**********convert**************~**********xk*~*}

PROCEDURE skipspaces;
BEGIN

WHILE ch=chblank DO nextch
END; {skipspaces}

INTEGER;
(-1,+1);
BOOL;
REAL;

q ,i ,j ,it
sign
stop
num

VAR

PROCEDURE fractionpart;
VAR f : REAL;
BEGIN

f :-1;
WHILE ch IN Digit DO

HEGIN f: =f/ 10;
num:-num + f*(ORD(ch)-ORD(chO));
nextch

END; {while/do}
num:=num*sign

END; {fractionpart}

PROCEDURE exponentpart;
VAR multiplier : REAL;
BEGIN {ch=chE}

mu1tiplier:-num; sign:-l; nextch;
IF ch-choverbar THEN BEGIN sign:=-l; nextch END;
IF ch IN Digit

THEN BEGIN integerpart;
num:=mu1tiplier*10**(sign*num);
sym:=-numcon

END {then}
ELSE sym:=nonsense; {digit expected}

END; {exponent part}

PROCEDURE integerpart;
BEGIN

num:-O;
WHILE ch IN Digit DO

BEGIN num:-lO*num + (ORD(ch)-ORD(chO)); nextch END
END; {integerpart}

PROCEDURE numberpart;
BEGIN

integer part ;
CASE ch OF

chperiod : BEGIN nextch;
IF ch IN Digit

THEN fractionandexponentpart
ELSE IF ch=chE THEN

exponent part
ELSE BEGIN num:=num*sign;

BEGIN {fractionandexponentpartl
num:=-O;
fractionpart;
IF ch=chE THEN exponent part ELSE sym:-numcon

END; {fractionandexponentpart}

PROCEDURE nextch;
HEGIN

IF pch<maxch
THEN BEGIN pch:=pch+l; ch:=input1ine[pch] END
ELSE {"ERROR: read beyond inputbuffer limit"}

END; {nextch}

100
200
300
400
500
bOO
700
800
YOO

lUUO
1100
\200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
\90U
2000
2100
2200
2300
2400
2500
21:>00
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
41:>00
4700
4800
4900
5000
51UO
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
1:>000
6100
6200
6300
6400
6500
61:>00
6700
6800
6900
7uOO
7lUO
7200
7300
7400
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END;

END {charcon}

sym::=numcon
r::;o {eise}

t:tiD; {ehp"riod}
exponent.parc;
BEGIN num:=num*sign; sym:=numcon END

ELSE IF ch IN Digit+[chperiod,choverbar] THEN
/lEGIN {numcon and period}

ne:=O; stop:=FALSE;
REPEAT

IF ch-chperiod
THEN BEGIN nextch;

IF ch IN Digit
THEN BEGIN sign:=I;

fractionandexponentpart
END

ELSE sym:=period
END {chperiod}

ELSE IF ch=choverbar THEN
BEGIN sign:=-I; nexteh;

IF ch=period
THEN BEGIN nextch;

IF ch IN Digit
THEN fractionandexponentpart
ELSE sym:=nonsense

END {then}
ELSE IF ch IN Digit THEN

numberpart
ELSE sym:=nonsense

END (choverbar}
ELSE IF ch IN Digit THEN

BEGIN sign:=i;
numberpart

END; {digits}
IF sym=numcon

THEN /lEGIN ne:=ne+l; v[ne]:=num;
IF ch=chblank

THEN BEGIN skipspaces;
IF NOT ch IN Digit+[chperiod,choverbar!

THEN stop:=TRUE
END {then}

END {then}
ELSE IF (sym=period) AND (ne<>O) THEN

sym:=nonsense (numeric part missing}
UNTIL stop {all numeric values in v}

END (numcon and period}

nexteh;
WHILE eh<>ehquote DO

BEGIN ne:=ne+i; alne] :=ch;
nexteh

END; {now ch=ehquote}
q:=q+l; nextch

l::ND; {while/do}
sym:=eharcon {if nc=O -> char.vector is empty}

{if nc>O -> all only contains aplehars}

ELSE IF ch IN Letter THEN
BEGIN {name}

IF (ch=chS) OR (ch=chT)
THEN BEGIN (test for stop- or tracecontrol}

nc:=I; id[nc) :=ch; nextch;
IF ch=chdelta

THEN /lEGIN (functionname following}
nextch;
IF eh IN Letter

THEN BEGIN sym:=name;

ehE
OTHERWISE.

I::ND {case}
r:ND; {numberpart}

/lEGIN {nextsym}
skipspaees;
psym: apeh;
If eh=ehquote

THEN BEGIN {ehareon}
q:=O; nc:=O; {q=#quotes}
WHILE eh=ehquote DO

BEGIN q :=q+l;
IF q>=3 THEN /lE.GIN ne:=ne+l;

alne] :=ehquote

7SuO
7bUO
77uO
7~OU

7900
~OOO

~l()O

~200

830U
8400
8500
8600
8700
!l800
8900
9000
9100
noo
9300
9400
9500
9600
9700
91100
9900

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
i0800
10900
11000
II iOO
11200
11300
11400
11500
i 1600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
i2900
13000
13iOO
i3200
13300
13400
13500
13600
13700
13800
13900
14000
i4100
14200
i4300
14400
14500
i4600
14700
i4800
14900
i5000
i5100
i5200
15300
15400
15500



- 124 - Appendix J

If ia[I]=chS TllE:-J op:=stopctrl
~LSE op:=tracectr1;

ELSE IF ch IN Mixedprim2 THEN
BEGIN {mixprim2}

sym:amixprim2;

ELSE IF ch IN Monmixp1 THEN
BEGIN {monmixprim1}

sym:=monmixprim1;
CASE ch OF

chbasenull op:=basenull;
chdeitastile op:=deltastile;
chdeistile op:=deistile

END; {case}
nextch

END {monmixprim1}

ELSE IF ch IN kelatop THEN
BEGIN {reIop}

sym:~reIop;

CASE ch OF
chor op:=orsy;
chand op:=andsy;
chnor op:=norsy;
chnand op:~nandsy;

cheqi op:=eql;
chneq op:-neq;
chiss op:~lss;

chIeq op:=leq;
chgtr op:=gtr;
chgeq op:=geq;

END; {case}
nextch

END {reIop}

THEN

op:=-rho;
op:=iota;
op:=circ1es1ope;
op:=quaddivide;
op: =topnull

THEN

op:=plus;
op:;=bar;
op:~times;

op:=divide;
op:=upstile;
op;=downstile;
op:=-=star;
op:=circlestar;
op:~stlle;

op:=quoteperiod;
op:=circle

IF ch IN Mixedprim1
BEGIN {mixpriml}

sym :=rnixprim1;
CASE ch OF

chrho
chiota
chcirclesiope
chquaddivide
chtopnull

END; {case}
nextch

END {mixprim1}

nc: ==0
D,D (then}

ELSE sym: =nonsense
END (then}

J£LSJ:: BEGIN sym:~l\i1me; op:=ident ~",i)

END (then}
ELSE BEGIN {it's a normal identifier}

nc:=O; sym:=name; op:=ident
END; {else}

IF sym=name
THEN (get 'rest' of identifier}

REPEAT nc:=nc+1; id[nc] :=ch; nextch
UNTIL NOT ch IN Letter+Digit

END (name}

IF ch IN Scalarprim
BEGIN (scaprimf

sym:=scaprim;
CASE ch OF

chplus
chbar
chtimes
chdivide
chupsti1e
chdownstile
chstar
chcirclestar
chstile
chquoteperiod
chcircle

END; {case}
nextch

END {scaprimf

ELSJ::

ELSE

IS600
IS7t.)0
ISIlOCJ
15900
16000
16WO
16200
16300
16400
16S00
16600
16700
16800
16900
17000
17100
17200
17300
17400
17500
17600
17700
17800
17900
18000
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18800
18900
19000
19100
19200
19300
19400
19500
19600
19700
19800
19900
20000
20100
20200
20300
20400
20500
20600
20700
20800
20900
21000
21100
21200
21300
21400
21500
21600
21700
21800
21900
22000
22100
22200
22300
22400
22500
22600
22700
22800
22900
23000
23100
23200
23300
23400
23500
23600
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2370(;
231000
239lJu
24000
241UU
24200
24300
24400
24500
24600
24700
24iSOO
24900
25000
25100
25200
25300
25400
25500
25600
25700
25800
25900
26000
26100
26200
26300
26400
26500
26600
26700
26800
26900
27000
27100
27200
27300
27400
27500
27600
27700
27800
27900
28000
28100
28200
28300
28400
28500
28600
28700
28800
28900
29000
29100
29200
29300
29400
29500
29600
29700
29800
29900
30000
30100
30200
30300
30400
30500
30600
30700
30800
30900
31000
31100
31200
31300
31400
31500
31600
31700

IF ch=chcircle.tile THEN op:=circle.tile
[LSE op:=circl~bar;

nextch
E"D {mixprim2j

ELSE IF ch l~ Dyamixpl THE~

BEGI" - (dyamixpriml)
sym:=ciyamixpriml;
CASE ch OF

chuparrow op:=uparrow;
chdownarrow op:=downarrow;
chepsilon op:=epsilon;
chtop op: =top;
chbasc op:=base

END; {case}
nextch

END {dYamixpriml}

ELSE IF ch IN Dyamixp2 THEN
BEGIN {dyamixprim2}

sym:=dyamixprim2;
CASE ch UF

chslash op:=slash;
chslashbar op:=slashbar;
chslope op :=slope;
chslopebar op:=slopebar

END; {case}
nextch

END {dyamixprim2}

ELSE IF ch=chnull THEN {null}
BEGIN nextch;

IF ch=chperiod
THEN BEGIN sym:=nullperiod; nextch END
ELSE sym:=nonsense {null can't be isolated}

END {nUll}

ELSE IF ch=chcapnull THEN {comment}
BEGIN sym:=comment

nextch; nc:::zO;
WHILE NOT ch=chlndel DO

BEGIN nc:=nc+l; a[nc] :=ch; nextch END
END {comment}

ELSE IF ch=chquad THEN {sysname, monsysname, sysvarname or quad}
BEGIN nextch;

IF ch IN Let ter
THEN BEGIN k:=O;

REPEAT k:=k+l; id[k]:=ch; nextch
UNTIL NOT ch IN Letter;
IF k=2 {all reserved words are 2 chars long}

THEN BEGIN i:=l; j :=nrofsyswords;
REPEAT k:=(l+j) DIV 2;

IF id<-sysword[k].name THEN j :-k-l;
IF id)=sysword[k].name THEN i:=k+l

UNTIL i>j;
IF l-l)j

THEN BEGDI
CASE sysword[k!.cat OF

1 sym:=sysname;
2 : sym:=monsysname;
3 : sym:=sy.varname

END; {case}
op:=sysword[kj.op
END {then}

ELSE sym:=nonsense {illegal system name}
END {then}

ELSE sym:=nonsense (illegal system name}
END {then}

ELSE sym:=quad
END {sysname, monsysname, sysvarname or quad}

ELSE CASE ch OF
chquery BEGIN sym:=query; nextch END;
chtilde BEGIN sym:=tilde; nextch END;
chbranch BEGIN sym:=branch; nextch END;
chassign BEGIN sym:Dassign; nextch END;
chlbracket BEGIN sym:=lbracket; nextch E:-lD;
chrbracket BEGIN sym:=rbracket; nextch END;
chlparen BEGIN sym:=lparen; nextch END;
chrparen BEGIN sym:zrparen; nextch END;
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END

PROCEDURE convert; {********~***convert******1C******H**********"'("x*****}

BEGIN {convert}
pch:-O; ptok:-1
nextch;
nextsym;

END:
scaprim,relop,monmixpriml,mixprim1,mixprlm2,dyamixprim1,
dyamixprim2,monsysname,sysname,sysvarname

aplline[pcokj.opindx:-op;
comment BEGIN aplline[ptok].nco:-nc;

aplline[ptokJ.aco:=a

in the active label-table}
as well as linenr and }

}

END;
BEGIN aplline[ptok).nvec:=v;

aplline[ptokJ.ne :-ne
END;
BEGIN aplline[ptok).nnc:-nc;

apllinelptok] .id :-id

~EGL~ sym: =quotequad; nextch r:~D

•.. ~l~ sym:=semicoLon;nextch i::~D

~EGIN sym:=colon; nexcch i::~D

oELIN sym: =comma; nextcn E~j);

BEGIN sym:=col; END;
total it/then/else/it •. link}

name

nurneon

chquocequad
chs~micolon

chcolon
chcomma
chlndel

END (case dnd
(nexcsym)t,;ND;

PROCEDURE idtolabcable;
(puts labelname and linenr
(upon call sym-name; id,nc
(pfuhead are set
VAR k : INTEGER;

IF sym-name
THEN BEGIN

skipspaces;
If ch-chcolon

THEN BEGIN {sym is a purported label}
IF mode-l

THEN idtolabtable
ELSE error(3)

END; (then)

BEGIN (idtolabtable}
IF nptuhead@.plabtab=NIL
THEN ~EGIN {create a new labtable-record}

NEW(nplabtab);
npfuhead@.plabtab:=nplabcab;
WITH nplabtab@ DO
BEGIN pback:=npfhead;

length:-l;
label[l).labname:-id;
label[I).linenr:-linenr

END {with}
END {then}
ELSE {check if id or linenr are already present}

{in labtable; if not: add this label }
WITH npfuhead@.plabtab@ DO
BEGIN FOR k:-l TO length DO

BEGIN If label[k).labname-id THEN error(17);
If labe[k].linenrclinenr THEN error(18)

END; {for}
lengch:-Iength+1;
label\lengthj.labname:=id;
label[length).linenr:=linenr

END {with}
END; {idtolabtable};

WHILE (sym(>eol) AND (sym(>nonsense)
DO BEGIN

aplline[ptokj.tsym:-sym;
CASE sym OF

charcon BEGIN aplline[ptok].ncc:=nc;
ap1line[ptokj.acc:=a

END; (case)
ptok: =ptok+ L;
nextsym

END; (while/ do)
If sym-nonsense THEN error(l)

END; {**************************convert*******************************}

3UlOO
3190lJ
32IJOU
32100
3nuO
32300
32400
3250U
32600
J~700

32HOO
32900
33000
33100
33200
33300
33400
33500
33600
33700
33800
33900
34000
34100
34200
34300
34400
34500
34600
34700
34800
34900
35000
35100
35200
35300
35400
35500
35600
35700
35800
35900
36000
36100
36200
36300
36400
36500
36600
36700
36800
36900
37000
37100
37200
37300
37400
37500
37600
37700
37800
37900
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38200
38300
38400
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38800
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39000
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39300
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39600
39700
39800
39900
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IUO
20G
300
4uO
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5l:l00
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6HOO
6900
7000
7100
7200

{**************************parse*******~************·*********~******t

FUNCTION hash(id: loname; I: 1•• maxlengtn):I •. stsize;
{performs the hash-function on the given identifier}
{t he result is an index in 5T }

BEGIN {hash}
{a very simple algorithm for the time beeing is :}
hash:=ORD(chdelta)-OKD(id[I])

END; {hash}

FUNCTION search(id: loname; 1: l •• maxlength): O•• stsize;
{find the index of id in 5T; 0 if id is not in ST}

VAR alf loname;
pst: O.. stsize;

BEGIN {search}
pst:=hash(id,l);
REPEAT IF ST[pstj.length=1

THEN BEGIN
IF l>idlength THEN alf:=5T[pstj.stid.pstext@.extname

ELSE alf:=ST[pstj.stid.stname;
IF id<>alf THEN pst:=ST[pstj.chain

END {then}
ELSE pst:=ST[pst].chain

UNTIL (pst=O) OR (id=alf);
search:=pst

END; {search}

FUNCTION newid(id: loname; 1: I •• maxlength): I •• stsize;
{called if search=O : so id is not in ST }
{finds for id the first available place in S1 }
{generates ST FULL ERROR if there are no free entries}

VAR i : INTEGER;

BEGIN {newid}
pst:=hash(id.l); i:=O;
WHILE (ST[pstj.length<>O) AND (i<stsize) DO
BEGIN (there is an entry for pst}

i :=i+l;
IF 5T[pst].chain=0 THEN pst:=(pst+l) MOD stsize

ELSE pst:=ST[pstj.chain
END; {while}
IF i<stzize THEN error(30)

ELSE newid: =pst
END; {newid}

PROCEDURE addid(id: loname; 1: l..maxlength; idt: idtype)
(adds a new entry of the given type(idt) to ST }
{after addid, pst is the index of this new entry}

BEGIN {addid}
pst:=newid(id,l);
WITH ST{pst 1 DO
BEGIN sttype:=idt;

chain:=O;
IF Didlength
THEN BEGIN NEW(npstext);

stid.pstext:=npstext;
WITH npstext@ DO
BEGIN back:=pst;

length: =1
extname:=id

END {with}
END {then}

ELSE stid.stname:=id
END {with}

END; {addid}
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730U
7...uu
7 SOl!
76UU
nuo
7~OO

7':IOu
8000
llLUO
~20(J

ll300
840()
ll500
8600
ll700
8800
8':100
':1000
9100
9200
':1300
9400
9500
9600
9700
9800
9900

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
lLJOO
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
13100
LJ200
13300
13400
13500
13600
13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
14700
14800
14':100

FU~CTION equalnames(a,b: loname): UOOL;
{determines if two names. 3 alld b. are ~qual}

{should be used in '>quations instead of a=bl
VAR eqnms : dOOL:

i : O•• maxlengtn;

BEGI~ {equalnamesl
eqnms:=TRUE; i:=U:
'.HILt: (i<idlength) AND eqnms DO
BEGIN i: =i + I:r. a[iJ<>b[ij THEN eqnms:=FALSE
END; {whilel
equalnames:=eqnms

END; (equalnamesl

FUNCTION range(ln: real; pit!: @fuheader): BOOL;
{determines whether In is an excisting linenr in the functionl
(body : the function is pointed at by pih I

BEGIN
range:=(ABS(ln-TRUNC(ln))=O) CAND (I<=ln) CAND

(In<=pfh@.plinetab@.length)
END; \ range I

PROCEDURE parse; {******·*************the parser*********************j
VAR cs staterange;

ac action;
i l .•maxtok;

PROCEDURE parseline:
{parses one APL-statement, which is present in apllinel

PROCEDURE getsym; {this is the actual scannerl
(the global variables are sym,symkind,op,parvar,pfuhead,tors and pstl

PROCEDURE findname(id: loname; 1: 1 •• maxlength);
{finds the actual referent of a namel
(upon return sym=varid ,symtype=val, parvar is set
{ or symtype=und, pst is set
{ or sym=nilid, monfuname or dyafuname
{ symtype=ufu, pfuhead is setl
{ or sym=conid, symtype=val, parvar is set I

VAR Ibac bottom•• top; (pointer to actual dataframe I

PROCEDURE findglobalname(ld: loname; 1: 1•• maxlength);
{searches id in STI

BEGIN (findglobalnamel
pst:=search(id,l);
IF pst=O
THEN BEGIN (name not defined so type=undidl

addid(id,l,undid):
sym:=varid; symkind:=und {pst is set by addidl

END {thenl
ELSE {name is already present I

WITH ST[pst] DO
CAS!:: sttype OF
varid : BEGIN sym:=varid; symkind:=val;

parvar:apvardesc
END; {varidl

funid BEGIN CASE nrargs OF
o sym:=nilid;
1 : sym:=monfuname;
2 : sym:=dyafuname
END: {easel
symkind:=utu; pfuhead:=pfundesc

END; {funidl
undid: BEGIN sym:=varid; symkind:=und:

{pst is already setl
END {case/with/elsel

END; {iindglobalnamel
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END {else}
END {else}

I::ND; {findname}

END {while}
END; {with/then}

nameisinternal:=nisi
END; {nameisinternal}

FUNCTION nameisinternal(id: shname; 1: l •• idlength;
pfuheader: @fuheader): BOOL;

{searches for id in the intntable of the given function}
{result is true if the name is found, false otherwise }

VAR ptointntable: @intnametable;
i : INTEGER;
nisi : MooL;

BEGIN {nameisinternal}
nisi:=FALSE;
ptointntab:=pfuheader@.pintntab;
IF ptointntab<>NIL
THEN WITH ptointntab@ DO

BEGIN i:=O;
WHILE (i<length) AND (NOT nisi) DO
BEGIN i:=i+l;

IF id=intname{i] THEN BEGIN nisi:=TRUE;
parvar:=Eastack[jb+l+ij.pvalue

END {then}

1•• idlcngth): uUOL:
t~le result is true}

}

fUNCT1UN nameislahel(id: s~name; 1:
{it the name is a label-name then
{else the result is tals~

VAR ptolabtab : @labtable;
i : lNnG!::R:
nisi : uOOL;

JlI::GIN {nameislabel1
nisl;~FALSE;

ptolabtab:=Eastack[lb+l).pfuhead@.plabtab:
IF ptolabtab<>NIL
THI::N {there is at least one label}

WITH ptolabtab@ DO
IlEGIN i:=O:

WHIL!:: (i<length) AND (NOT nisI) DO
BEGIN i:=i+l;

IF (id=label[i!.labname)
THEN BI::GIN nisl:~TRUE; {now create object in Value Stock}

NEW(parvar);
WITH parvar@ DO
BEGIN length:=I;

rank:=O;
sha pe [ 1] : = I ;
artype:~numeric;

nvalue[l]:=label[ij.linenr
END {with}

END {then}
END {while}

END; {with/then}
nameislabel:=nisl

END; {nameislabel}

BEGIN {findnamel
IF (lb=bottom) OR (l>idlength)
THEN {name must be global} findglobalname(id,l)
ELSE BEGIN {name is local or global}

{test for labelname first}
IF nameislabel(id,l)
THEN BEGIN sym:=conid; symkind:=val {parvar is set} END
I::LSE BEGIN {test for internal name now}

lbac:=lb;
WHILE (NOT nameisinternal(id,I,Eastack[lbac+lj.pfuhead)

AND (Ibac<>bottom)
DO lbac:=Eastack{lbacj.retlink;
IF lbac=bottom THEN {it was no internal name}

findglobalname(id,I)
ELSE BEGIN {name is internal, parvar is set)

sym:=varid; symkind:=val
O:ND {else}

15000
151UO
15200
153uO
15400
15500
15600
15700
15BUO
15900
1600D
16100
16200
16300
16400
16500
16600
16700
16800
16900
17000
17100
17200
17300
17400
17500
17600
17700
17800
17900
18000
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18800
111900
19000
19100
19200
19300
19400
19500
19600
19700
19800
19900
20000
20100
20200
20300
20400
20500
20600
20700
20800
20900
21000
2HOO
21200
21300
21400
21500
21600
21700
21800
21900
22000
22100
22200
22300
22400
22500
22600
22700
22800
22900
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charcon,numcon
BEGIN

NEW( parvar) ;

23000
23100
23200
23300
23400
23500
23600
23700
23800
23900
24000
24100
24200
24300
24400
24500
24600
24700
24800
24900
25000
25100
25200
25300
25400
25500
25600
25700
25800
25900
26000
26100
26200
26300
26400
26500
26600
26700
26800
26900
27000
27100
27200
27300
27400
27500
27600
27700
27800
27900
28000
28100
28200
28300
28400
28500
28600
28700
28800
28900
29000
29100
29200
29300
29400
29500
29600
29700
29800
2':1900
30000
30100
30200
30300

HEGI~ {gecsym}
If ptok=1 THEN sym:=cos

t::LSt:: HI::GIN
ptok:=ptok-l;
sym:=aplline[ptok].tsym;
IF sym=comment AND ptok=l

THEN sym:=cos
t::LSE BEGIN ptok:=ptok-l;

sym:=aplline[ptokj.tsym
END; (else}

CASE sym OF
name IF aplline[ptokj.opn=ident

THEN BEGIN
findname(id,nc)
{now sym=Varid,Conid,Nilid,Monfuname}
{ or Dyafuname f
{and symkind=val,und or ufu }
END {then}

ELSE BEGIN
sym:=controlid; symkind:=tsc;
IF aplline[ptok] .opn=tracectrl

THt::N tors:=TRUE
ELSt:: tors:=FALSE;

pst:=oldid(aplline[ptokj.id,aplline[ptokj.nnc)
IF pst=O

THEN error( 5)
ELSE IF ST[pstj.sttype=funid

THEN pfuhead:=ST[pstj.pfundesc
ELSE error( 5)

t::ND; {else}

{create new room in Value Stock}
{now parvar points to new arvariable}

WITH parvar@ DO {store attributes in this record}
BEGIN IF sym=charcon

THEN BEGIN length:=aplline(ptokj.ncc;
artype:=character;
cvalue:=aplline[ptokj.acc

END {then}
ELSE BEGIN length:=aplline[ptokj.ne;

artype:=num~ric;

nvalue:=aplline[ptokj.nvec
END; {else}

IF length<=1
THEN rank:=O {it's a scalar}
ELSt:: BEGIN

rank:=I; {it's a vector if length)l}
shape[lj:=length
END; {else}

END;{with}
sym:=conid; symkind:=val;

END; {charcon and numcon}

sysvarname
BEGIN

sym:=varid: symkind:=val;
parvar:=svntab(aplline[ptok].opindx]
{the table for systemvariable-names contains}
{pointers to their values in Value Stock }

END; {sysvarname}

scaprim, relop
dyamixprim2,monsysname,sysname

: BEGIN op:=aplline[ptok!.opindx;symkind:=sca END;
monmixpriml,mixpriml,mixprim2,dyamixpriml,dyamixprim2

: BEGIN op:=aplline[ptokj.opindx;symkind:=mix END;
monsysname,sysname

BEGIN op:=aplline[ptokj.opindx;symkind:=sfu END;
t::ND {case}

END {else}
END; {getsym}
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3U500
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32000
32100
32200
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33800
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34400
34500
34600
34700
34800
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35100
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35300
35400
35500
35600
35700
35800
35900
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36100
36200
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36400
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PROCEUURE pushattributes(symbolkind: kindtype);
{global variables used her~ are: op,parvar,pfuhead,pst.tors,1
{ npexplist,opL,axval,axbool }
BEGIN sp: =sp+ 1;

WIfH Eastack[sp! DO
rlEGIN sord:=seleru;

state:=cs;
skind:=symbolkind;

CASE symbolkind OF
val svalue:$parvar;
ufu : sfuhead:=pfuhead;
und : stindx:=pst;
sca,mix,sfu : opindx:=op;
exi pexplist:=npexplist;
tsc BEGIN ts:=tors;tsfuhcad:=pfuhead END;
vxl BEGIN ovalue:=parvar;oexplist:=npexplist END;
rsf BEGIN opsca:=op;opmixm:=op2;

Ifaxbool THEN axvaluem:=axval
c.ND;

dax BEGIN opmix:=op;axvalue:=axval END;
iop BEGIN opscar:=op;opscal:=op2 END;
END {case}

END {with}
END; {pushattributes}

PROCEDURE interpret(ac : action );
{interprets the recognized construction}
{51' points to top-stack element }
{after interpret, the lhssymbol is on top of stack}
VAR i : INTEGER;
{the parser effect only is :
{sp: =sp-rns length {-ac] ; }
{cs:=PAT(Eastack[sp).state, lhssymbol[-ac];}
{sp:=sp+1; }
{Eastack[sp].sord:=selem; Eastack[sp].state:=cs}

{here the declarations Df the functions : }
{scamon,mixmon,sfumon,scadya,mixdya,sfudya, }
{innerprod and outerprod and of procedure showresult should be}

FUNCTION userfun(plarg:@arvariable; pfheader:@fuheader;
prarg:@arvariable) : @arvariable;

{plarg is NIL for niladic and monadic functions
{prarg is NIL for niladic functions }
{the result is NIL for a functiDn without a result}

VAR pdf: bottom•• top;{index of first arg in dataframe}

PROCEDURE pushptok;
BEGIN Eastack[spj.sord:=delem;

Eastack[sp].dkind:=tkp;
Eastack[sp].ptok:=ptok

END; {pushptok}

PROCEDURE popptok;
BEGIN ptDk:=Eastack[sp!.ptok EN~;

PROCEDURE adjustlcforfucall;
{adjust linecounter, net effect: $LC(-I,$LC}

VAR i : INTEGER,
BEGIN WITH svntab[linecountj.pvardesc@ DO

BEGIN FOR i:=length DOWNTO I DO nvalue[i+l] :=nvalue[i];
nvalue[lj :=1;
length:=length+l; shape[l]:=shape{l]+l

END; {with}
linenr:=l

END; {adjustlcforfucall}

PROCEDURE adjustlcforstat (lnr : 1•• maxfuline);
{adjust linecounter, ne~ effect $LC(-lnr, 1 drop $LC}

BEGIN svntab{linecDuntJ.pvardesc@.nvalue[lJ:=lnr END;

Appendix K
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PROCEDURE copyfunctoaplline(pfline : @fuline);
{copies active function-lines in apllinel
{and init ial izes ptok I

VAR i INTEGER;

PROCEDURE dfremoval;
BEGIN sp:=lb;

Ib:=Eastack[sp].retlink
END; {dfremovall

BEGIN
WITH pfline@ DO

FOR i:=1 TO length DO aplline[i] :=funcline[i];
ptok:=length

END; {copyf"nctoaplline}

PROCEDURE copyglobtoaplline;
{copies global statement to aplline}

VAR i : INTEGER;
BEGIN

fOR i:=1 TO maxtok DO aplline[ij :=globalline[i]
END; {copyglobtoaplline}

@fuheader);~ROCEDURE dfcreation(Dfheader
VAR nrofintnames : INTEGER:

~KUC~DLKt aJjustLcruriuret~rn;

{a~ljust iincCOul1ter, 11~t ~r[ect: SLC(-l Jrap SLC}
VAK 1 : I~T~GEK.

BH';Ii'. l"lTh "'lvntab(linecount ]_;Jvardcsc@ JCJ
IlEGICi ,"UK i :=2 TO length IJU n'Jdlueli-lj :=nvaiudi j:

length:=length-l:
sltapellJ :=shape[lj-l

D,D {withl
Ei\U; {adjust lcforfuretllrnl

hEGIN {first push returnlinkl
Eastack[sp].sord:=delem; Eastack[sp] .dkind:=rtl;
Eastacklsp!.retlink:=lb;
lb:=sp; sp:=sp+l;

{now push pointer to fuheaderl
£astacklsp] .sord:=delem; Eastacklsp].dkind:=ufu;
Eastack[sp].pfuhead:=pfheader;
sp:=sp+l;

{now make rOOm for all internal namesl
nrofintnames:=pfheader@.nrargs+pfheader@.nrlocvars;
If pfheader@.result THEN nrofintnames:=nrofintnames+l;
WHILE nrofintnames>O DO
BEGIN Eastack[sp].sord:=delem; Eastack[sp].dkind:=val;

Eastack[sp] .pvalue:=NIL;
sp:=sp+l;
nrofintnames:=nrofintnames-I

END {whilel
END; {dfcreationl

BEGIN {userfunl
pushptok; {ptok saved first}
adjustlcforfucall; {new linccounter: SLC(-I,SLC}
linenr :=1;
dfcreation(pfheader); {creates a new dataframel
pdf :=lb+2;
If pfheader@.result THEN pdf:=pdf+l;
If pfheader@.nrargs=1 THEN Eastack[pdfj.pvalue:=prarg;
IF pfheader@.nrargs=2 THEN BEGIN Eastack(pdfj.pvalue:=plarg;

Eastack[pdf+lj.pvalue:=prarg
END; {then}

REPEAT copyfunctoaplline(pfheader@.plinetab@.line[linenrj.pfuline@);
{the actual funcion-line is copied to apllinel
{ptok now points to start position; linenr is right line}
adjustlcforstat(linenr);(new linecounter: SLC(-linenr,ldrop$LC}
parseline; {linenr is set to new line}
IF ac=1J THEN error(14)

ELSE sp:=sp-2
UNTIL NOT range(linenr,pfheader);
adjustlcforfureturn; {new linccounter: $LC(-l drop SLC}
IF pfheader@.result THEN userfun:=£astack[lb+2].pvalue

ELSE userfun:=NIL;
dfremoval; {remove the old dataframel
popptok; {get oid tokenpointer back}
copyglobtoaplline; {get global statement back in apillne}

END; {userfun}

Jt5 .... lj\.;

);,SULJ
366ULJ
)6 7~!O

)b6UO
3!l90U
39000
J 9 llJU
39200
393Uu
3940U
39500
3960U
3970U
39800
39900
40000
40100
402UO
40300
40400
405UU
40600
40700
40800
40900
41000
41100
41200
41300
41400
41500
41600
41700
41800
41900
42000
42100
42200
42300
42400
42500
42600
42700
42800
42900
43000
431UO
43200
43300
43400
43500
43600
43700
43800
43900
44000
44100
44200
44300
44400
44500
44600
44700
44800
44900
45000
45100
45200
45300
45400
45500
45600
45700
45800
45900
460UO
46100
46200
46300
46400
46500
46600
46700
468UO
46900
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47U!)u
~ 7 Iuu
47LuU
47300
4740()
475(j()
47600
47700
4780()
4790U
48()00
48100
41>200
48300
48400
41>500
41>6fJO
41>700
48800
48900
4':1000
49100
49200
49300
49400
49500
49600
49700
49800
4':1900
50000
50100
50200
50300
50400
50500
50600
50700
50800
50900
51000
51100
51200
51300
51400
51500
51600
51700
51800
51900
52000
52100
52200
52300
52400
52500
52600
52700
52800
52900
53000
53100
53200
53300
53400
53500
53600
53700
53800
53900
54000
54100
54200
54300
54400
54500
54600
54700
54800

rlEG1~ {interpret}
l:i\Sr:. -dC vI'

1 : ~EGIK IF ibC)bottom lh~~ {local, so CuncLlnc in apllinc}
Linenr::linenr+l;

parvar:=Eastack[sp] .svalue;
sp:=sp-l;
{show EXI'-valuc on output: shOl;result(paravar)}
cs :=PAT(EascacK[sp] .state ,stat);
pushattributes(ter)

~ND; {l}
2 BEGI~ {explicit branch}

IF Ib=bottom THEN error(6)
{no branch in global statement}

ELSE rlEGIN {local}
sp:=sp-l; {delete branch-symbol}
parvar:=Eastack(spj.svalue;
{read new linenr, first test if it's an integer}
WITH Eastack[sp] .svalue@ DO
BEGIN IF artype=character

THEN errore 7)
ELSE {value is numeric}
BEGIN IF rank>l

THEN error(8)
ELSE {value is (one-element vector}

linenr:=nvalue[l]
{test on integer is performed}
{after acceptance }

END {else}
END; {with}

sp:=sp-l; cs:=PAT(Eastack[spj.state,stat);
pushattributes(ter)

END; {2}
3 BEGIN {empty branch}

IF lb=bottom THEN error(6)
ELSE BEGIN local}

linenr:=O;
sp:=sp-l; cs:=PAT(Eastack[sp].state,stat);
symkind:=ter; pushattributes

END {else}
"NO; {3}

4 BEGIN {new expl: place bottom-expl behind top-expl}
npexplist:=Eastack[sp}.pexplist;
sp:=sp-2; {now sp points to bottom expl}
WITH Eastack[sp}.pexplist@ 000
BEGIN {add attributes to npexplist}

FOR i:=l TO length DO
npexplist@.expr[i+npexplist@.length).:-expr[i} ;
npexplist@.length:=npexplist@.length+length;
npexplist@.back:=sp;

END; {with}
DISPOSE(Eastack[sp).pexplist);
sp:=sp-l; cs:=PAT(Eastack[sp].state,expl);
pushattributes(exl)

"NO; {4}
5 BEGIN

IF Eastack[sp].svalue@.artype=character THEN error(19)
ELSE BEGIN NEW(npexplist);

WITH npexplist@ DO
BEGIN back:-sp; length:=l;

expr[I!:=Eastack[spj.svalue
END; {with}
sp:=sp-l; cs:=PAT(Eastack[sp].state,expl);
pushattributes(exl)

END; {5}
6 BEGIN {create a new empty explJ

NEW( npexpl is t) ;
WITH npexplist@ DO
BEGIN back:=sp+l; length:=l;expr[IJ :=NIL END; {with}
cs:=PAT(Eastack[sp].state,expl);
pushattributes(exl)

END; {6}
7,12,14,15,20 {only state change}

BEGI~ parvar:=Eastack[spj.svalue;
sp:=sp-l; cs:=PAT(Eastack(sp].state, lhssymboll-ac]);
pushattributes(val)

END; {7,12,14,15,2U}
8 BEGIN {monadic expression}

CASE Eastack[sp].skind OF
ufu : BEGIN npfuhead:=Eastack[sp] .sfuhead;
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5~<;lj\J

55lJ(JlJ
55llJU
55Lu(J
55JOu
554iJO
55500
55bOO
55700
551;00
55900
56000
56lO0
56200
56300
56400
56500
56600
56700
561;00
56900
57000
57100
57200
57300
57400
57500
57600
57700
571;00
57900
511000
58100
58200
58300
58400
58500
58600
58700
511800
58900
59000
59100
59200
59300
59400
59500
59600
59700
59800
59900
60000
60100
60200
60300
60400
60500
60600
60700
60800
60900
61000
61100
61200
61300
61400
61500
61600
61700
61800
61900
62000
62100
62200
62300
62400
62500
626lJO
62700
62800

9

If nrLuhead~.nrargs<>1

TilL" e nor ( 9)
ELSE BEGIN sp:=sp-I:{SP ?oints to rig~t arM.1

parvar:=usertun(~IL,nrfuhead,Eastacklsrl.svalue)

{builds dataframe and evaluates function}
END {else}

END;
sca BEGIN op:=Eastack[sp].opindx:

If (op<l) OR (op)circle)
THEN error(9)
ELSE BEGIN sp:=sr-l;

parvar:=scamon(Eastack[sp].svalue,op)
END {else}

END; {sca}
mix BEGIN op:=Eastack[sp].opindx;

If (op<basebull) OR (op>circlebar+l)
THEN error(9)
ELSE BEGIN sp:=sp-l;

parvar:=mixmon(Eastack[sp].svalue,op)
END {else}

END; {mix}
sfu BEGIN op:=Eastack[sp].opindx;

IF (op<canrepr) OR (op>namelist)
THEN error(9)
ELSE BEGIN sp:=sp-I;

parvar:=sfumon(Eastack[sp].svalue,op)
END {else}

END; {sfu}
rsf BEGIN {reduce or scan}

{body}
END; Irs£}

dax BEGIN op:=Eastack[sp].opmix;
IF (op<circlestile) OR (op)circlebar)

THEN error(9)
ELSE BEGIN {body}
END {else}

END; {dax}
iop error(9);
END; {case}
sp:=sp-l; cs:=PAT(Eastack[sp].state,exp);
pushattributes(val)

END; {8}
BEGIN {dyadic expression}

parvar:=Eastacklsp].svalue; sp:=sp-l;
CASE Eastack[sp].skind OF
ufu : BEGIN npfuhead:=Eastacklsp].sfuhead;

IF npfuhead@.nrargs<>2
THEN error(lO)
ELSE BEGIN sp:=sp-l;
parvar:=userfun(parvar,npfuhead,Eastack[sp].svalue)

END {else}
END; {ufu}

sca BEGIN op:=Eastack.opindx;
IF (op<plus) OR (.op)geq)

THEN error(lO)
ELSE BEGIN sp:=sp-l;

parvar:=scadya(parvar,op,Eastack[sp].svalue)
END {else}

END; {sca}
mix 8EGIN op:=Eastack.opindx;

IF (op<rho) OR (op)slopebar)
THEN errore 10)
ELSE BEGIN sp:=sp-l;

parvar:=mixdya(parvar,op,Eastack[sp].svalue)
END {else}

END; {mix}
sfu BEGIN op:=Eastack.opindx;

IF (op<shvaroffer) OR (op)namelist)
THEN error(10)
ELSE HEGIN sp:=sp-l;

parvar:=sfudya(parvar,op,Eastack[sp].svalue)
END {else}

END; {mix}
rsf error(10);
dax BEGIN op:=Eastack.opmix;

IF (op<circlestile) OR (op>slopebar)
THEN {SYNTAX ERROR)
ELSE BEGIN {body}
END {else}

ENIl; {dax}
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b2':10U
0300U
63100
632UU
63300
63400
6350u
63000
63700
6380U
63':100
64000
64100
64200
64300
64400
64500
64600
64700
64800
64900
650UO
65100
65200
65300
65400
65500
65600
65700
65800
65900
66000
66100
66200
66300
66400
66500
66600
66700
66800
66900
67000
67100
67200
67300
67400
67500
67600
67700
67800
67900
68000
68100
68200
68300
68400
68500
68600
68700
68800
68900
69000
69100
69200
6':1300
69400
69500
69600
69700
69800
69900
70000
70100
70200
70300
70400
70500
70600
70700
70800
70900
71000

i8p ~EGI~ op:=~astack[spl.onscar;
If ~asstack[sp].opscal=U

TH~N BEGIN sp:.sp-l;
parvar:·outerprod(narvar,op,~astack[sp].svalue)

END {then)
~LSE BEGIN op2:=~astack[spl .opscal; sp:=sp-I;
parvar:=innerprod(parvar,opl,op,iastack[sp] .svalue)

~ND {else}
END; {iop)

I:;NIJ; (case 1
sp:=sp-l; cs:=PAT(Eastack[spj.state,exp);
pushattributes(val)

END; {'I}
10: BEGIN {assignment)

CASE Eastack[spj.skind OF
val: BEGIN nparvar:=Eastack[sp].svalue; {object}

sp:=sp-2; {sp now points to exp}
parvar:=Eastack[sp].svalue; {right arg.}
IIITH nparvar@ DO
BEGIN back :=parvar@.back;

length:=parvar@.length;
rank :-parvar@.rank;
shape :·parvar@.snape;
artype:-parvar@.artype;
IF artype=numeric

THEN nvalue:=parvar@.nvalue
ELSE cvalue:=parvar@.cvalue

END {with}
END; {val}

und BEGIN pst:=Eastack[sp].stindx; {new object}
ST[pst].sttype:=varidd;
NEII(nparvar) ;
sp:·sp-2; (sp now points to exp}
parvar:=Eastack[sp].svalue; {right arg.)
IIITH nparvar@ DO
BEGIN back :=pst;

Iength:·parvar@.length; .
rank :=parvar@.rank; ST[pst].rank:=rank;
shape :=parvar@.shape;
artype:=parvar@.artype;ST(pstj.artype:=artype;
IF artype-numeric

THEN nvalue:=parvar@.nvalue
ELSE cvalue:=parvar@.cvalue

END {with}
END; {und}

vxl BEGIN {now we have @arvariable and @explist}
nparvar:=Eastack[sp].ovalue;
npfuhead:=l:;astack[sp].oexplist;
sp:-sp-2; '{sp now points to right arg.}
parvar:=Eastack[sp].svalue; .
IIITH nparvar@ DO
BEGIN {test npexplist@ on rank and shape]

{test parvar@ on rank and shape}
{change values in row-major-order}

END {with}
END; {vax}

ter BEGIN {output}
sp:-sp-2; {sp now points to right arg.}
parvar:-Eastack(spJ.svalue;
{showresult(paravar)}

END; {ter}
tsc BEGIN {adjust trace- or stop control}

npfuhead:=Eastack[sp] .tsfuhead;
tors:=Eastack[sp}.ts;
IF tors THEN {trace} npfuhead@.trace:=TRUE

ELSE {stop} npfuhead@.stop:=TRUE;
sp:-sp-2; {sp now points to right arg.}
parvar:=Eastack[sp].svalue;
IIITH parvar@ DO
BEGIN IF (rank>l) OR (artype=character)

THEN error(ll)
ELSE BEGIN

IF Iength=O
THEN IF tors THEN npfuhead@.trace:=FALSE

ELSE npfuhead@.stop:=FALSE
EL~~ ruR i:=1 TU length DO

IF range(nvalue[i],npfuhead)
THEN If tors

THEN npfuhead@.plinetab@.Iine[nvalue[i]l.trace:=TRUE
ELSE npfuhead@.plinatab@.line[nvalue[i]].stop:=TRUE

END {with}
END; {tsc}
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7 j lu(}
7l2uu
713ljO
71400
71~00

71600
71700
71!;UO
7i9UO
720UO
7210U
722uO
72300
72400
72500
72600
72700
72800
72900
7)000
73iUO
73200
73300
73400
73500
7)600
73700
73800
73900
74000
74iOO
74200
74300
74400
74500
74600
74700
74800
74900
75000
75100
75200
75300
75400
75500
75600
75700
75800
75900
76000
76100
76200
76300
76400
76500
76600
76700
76800
76900
77000
77100
77200
77300
77400
77500
77600
77700
77800
77900
78000
781UO
7820U
71;300
78400
78500
78600
78700
781;0U
78900
7':1000
7'JiOO

t.~j); {cast!}
Sl' :=s1'-I: cs: =1:'AT( c.ascdck [sp ] .scaCe, exp):
pllsllattribut~S(Vdl)

1:::;0; {!O)

II: ~I::GI~ {indexing}
{bodYI

c.~D; {iii
i3: IlI::GII; {exp bec,",een parencllesisl

sp:=sp-I; {no,", sp poincs Co exp}
parvar:=c.astack(sp].svalue;
sp:~sp-2; cs:=PAT(Eastack[sp].scaCe,rse);
pushatcribuces(val)

END; {l31
16: llEGIN {niladic tunccionl

parvar:=userfun(NIL,Eastack[sp!.stuhead,NIL);
{creates dataframe and evaluates functionl
sp:=sp-l; cs:=PAT(Eastack[sp].scace,rse);
pushattributes(val)

END; {161
17: 8EGIN {numeric inputl

{reads inpuF in inputline, save aplline cemporarily,l
{interpret aplline and deliver result in parvar,
{return old aplline and ptok
sp:=sp-I; cs:=PAT(Eastack[sp].state,rse);
pushattribuces(vaI)

END; {I 71
18: BEGIN {character inputf

{as with -ac=17, but now for a character vectorl
sp:=sp-I; cs:=PAT(Eastack[sp].state,rse);
pushattributes(val)

END; {i81
19: BEGIN parvar:=Eastack[sp].svalue;

sp:=sp-2; {sp now points co expl}
npexplist:~Eastack[sp].pexplist;

sp:~sp-2; {also test if expl is legal Ior varid}
cs:=PAT(Eastack[sp].state,object);
pushattributes(vxl)

END; {I ':il
2i,22,28 : BEGIN Iter-type}

sp:=sp-I; cs:=PAT(Eastack[sp].state,lhssymbol[-ac]);
pushattributes(cer)

END; {21,22,281
23: BEGIN tors:=Eastack[sp].ts;pfuhead:=Eastack[sp].tsfuhead;

sp:=sp-I; cs:=PAT(Eastack[sp].state,object);
pushatcributes(tsc)

END; {231
24,25: 8EGIN {ufu-type}pfuhead:=Eastack[sp].sfuhead;

sp:=sp-I; cs:=PAT(Eatsack[sp].state,funid);
pushattributes(uf~)

END; {24, 251
26: BEGIN op:=I; sp:~sp-I;

cs:=PAT(Eatsack[sp].state,funid);
pushattributes(sca)

END; {26}
27: BEGIN op:=Eastack[sp].opindx; sp:=sp-I;

cs:=PAT(Eastack[spj.state,funid);
pushattributes(sca)

END; {27}
29,30,31,32,33: BEGIN op:=Eastack[sp}.opindx;

sp:=sp-l; cs:=PAT(Eastack[sp).state,funid);
pushactributes(mix)

END; {29 •• 33)
34: llEGlN op:=circlebar+i;

sp:=sp-I; cs:=PAT(Eastack[sp].stace,funid);
pushattribuces(mix)

END; {34}
35: BEGIN op:=Eastack[sp].opindx; sp:=sp-I;

oo2:=Eastack[sp].opindx; sp:=sp-I;
CS:=PAT(Eascack[sp].state,funid);
pushatcribuces(rsf)

END; {351
36: 8EGIN op:=Eastack[sp].opindx; sp:=sp-I;

op2:=Eascack[sp].opindx; sp:=sp-2;{poincs co exp}
wITH Eastack[sp].svalue@ DO

IF rank=O THEN axval:=nvalue[l]
ELSE IF rank=1 THEN IF shapell]=1 THEN axval:=nvalue[l]

SLSE errore 12)
ELSE errore 8);

sp:=sp-2: cs:=PAT(Eastack[sp].state,funid);
axbool:=TRUE; pushattributes(rsf)

END; {361
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7~2UI)

7Y3uO
79400
7';150U
7%00
7Y700
7';1S00
7';1900
SOOUO
SOIOO
H020U
80300
M0400
80500
80bOO
80700
80S00
80900
81000
81100
81200
81300
MI400
81500
M1600
81700
81800
81900
82000
82100
82200
82300
82400
82500
82600
82700
82800
82900
83000
83100
83200
83300
83400
83500
83600
83700
83800
83900
84000
84100
84200
84300
84400
84500
84600
84700
84800
84900
85000
85100
85200
85300
85400
85500
85600
85700
85800
85900
1:l6000

37: ~EGIN op:=Eastdck[sp].opindx; 8p:=sp-2:
op2:=Eastack(spj.opindx; sp:=sp-l;
cs:=PAT(Eastack[spj.state,runid);
pU8hatrributes(iop)

ENG; (371
JI:l: I:lEGIN op:=Eastacklsp] .opindx; sp:=sp-2;

cs:=PAT(Eastack(spj.state,lunid);
op2:=0; pushattributes(iop)

END; (381
)';1,40: BEGIN op:=Eastack(spj .opindx; sp:=sp-2;

WITH Eastack[spJ.svalue@ DO
iF rank=O THEN axval:=nvaluell]

t:LSE IF rank=1 THEN If shape( I J=I TIlJ::N axval :=nvalue [I]
ELSE error(12)

ELSE error(13)
sp:=sp-2; cs:=PAT(Eastack(sp].state,tunid);
pushattributes(dax)

END; (3Y,401
41: BEGIN op:=circlebar+l; sp:=sp-2;

WITH Eastack[sp].svalue:=nvalue[l]
IF rank=O THEN axval:=nvalue[l!

ELSE IF rank=1 THEN iF shape[I]=1 THEN axval:=nvalue[l]
ELSE error(12)

ELse error(13)
sp:=sp-2; cs:=PAT(Eastack[sp).state,funid):
pushattributes(dax)

END; {411
42,43: BEGIN op:=Eastack[sp].opindx; sp:=sp-l:

cs:=PAT(Eastack(sp].state,funid);
pushattributes(sfu)

eND; {42,431
44,45: BEGIN op:-Eastack(sp].opindx: sp:=sp-l;

cs:=PAT(Eastack[sp).state,dyascaprim);
pushattributes(sca)

END; {44,451
eND {case}

END; {interpret}

FUNCTION PAT(cs : staterange, sym : symbol) action;
{determinates the parsers action}

BEGIN
{when the tull parsing-action-table is present the body isl
PAT:=patable[cs,ORD(sym)}

END; {PATI

BEGIN {parselinel
cs :-1;
pushattributes(ter);
getsym;
ac:=PAT(cs,sym);
WHILE (ac(>O) AND (ac(>endstate) DO
BeGIN IF ac>O THEN BEGIN cs:=ac;

getsym;
pushattributes(symkind)

END
ELSE interpret(ac);

ac:-PAT(cs,sym)
END; {whilel

END; {parseline}

BEGIN {parse}
FOR i:=1 TO ptok DO globalline[i) :=aplline[i);
parseline
IF ac-O THEN error(14)

ELSE BEGIN {acceptance: correct parse}
sp:=sp-2;

END
END; {*************************************parse**********************}
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DE FUNCTIE-DEFINITIE PROCEDURES (fundef)
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Appendix L

IUO
2UU
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
IBOO
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
41100
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200

{***********x*****************~*****xfun~er**********~****************}

PROCEDURE opcnfunc; (***************opentunc************~*************)

VAR idres,idlarg,idrarg,iJfun ; loname;
ncr"s ,nclarg ,ncrarg ,ncfun : I •• madength;
idloc ; ARRAYll •• maxlocvar! OF shname;
ncloc : ARRAY[I •• maxlocvar] OF I •• idlength;
fresult BOOL;
nrofarg : (0,1,2);
nrofloc ; O•• maxlocvar;
i : INTEGER;

BEGIN {openfunc}
IF ch~chdeltilde THE~ error(2U); {lock must be false to edit}
nextch; skipspaces;
IF chlbracket
THEN BEGIN nextsym {I is read}; editfunc END
ELSE BEGIN {a header follows}

fresult:sFALSE; nextsym {sym must be a name};
IF symsname
THEN BEGIN skipspaces; lid contains res-,fun- or larg-name)

IF chschassign THEN BEGIN lid contains res-name}
IF nc>idlength THEN error(21);
idres:aid; ncres:=nc; fresult:aTRUE;
nextsym {(- is read):
nextsym {sym must be a name};

END; {then}
IF symsname
THEN BEGIN skipspaces; lid contains fun- or larg-name}

IF ch IN Letter
THEN BEGIN {a name follows so id contains fun or larg}

{suppose it's the larg-name}
idlarg:zid; nclarg:znc;
nextsym; skipspaces;
IF ch IN Letter
THEN BEGIN {a (fun-)name follows, so dyadic function)

nrofargs: s 2; IF nclarg>idlength THEN error(21);
idfun:zid; ncfun:-ncj
nextsym; IF nc>idlength THEN error(21);
idrarg:=id; ncrarg:-nc;

"ND {then}
ELSE B"GIN {this is rarg-name, so former was fun-name}

{so monadic function}
nrofarg: =1;
idfun:=idlarg; ncfun:=nclarg;
idrarg:=id; ncrarg:=nc

END {else}
END {then}
ELS" BEGIN lid contains fun-name, so niladic function}

nrofarg:=O; idfun:=id; ncfun:=nc
END {else}
{now local variables may follow}
skipspaces; nrofloc:=O;
WHILE ch=ehsemieolon DO
BEGIN nrofloe:=nrofloc+l: nextsym {; is read};

nextsym {sym must be a name now};
IF sym=name THEN BEGIN IF nC>idlength THEN error(21);

idloe[nrofloc]:=id;
neloclnrofloc] :=ne

"NO {then}
ELSE error (21) ;

skipspaces
END; {whllet
{process the header}
pst:=search(idfun,ncfun);
IF pst=O
THEN BEGIN NEW(npruhead);

addid(idfun,ncfun,funid);
BEGIN baek:pst; 10ek:=FALSE; stop:=FALSE; traee:=FALSE;

plabtab:=NIL; plinetab:~NIL; pintnametab:sNIL
END {with}

"ND {then}
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731)U
74UU
7SUU
760U
7700
7800
7':iOU
800u
8 1O0
8200
8300
8400
8500
8600
8700
8000
8900
9000
9100
':1200
9300
9400
9500
9600
9700
9800
9900

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13600
13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
14700
14800
14900
15000
15100
15200

ELSE npfuhead:-STlpst].pfundesc;
{now npfuhead pOints to ri~nt headert
{lock, stop, trace are not cnanged }
wITH nptuheaa@ DO
BE~IN result:=fresult; nrargs:-nrofarg; nrlocvars:=nrofloc;

If (NOT fresult) AND (nrofloc+nrofargs=O)
THEN {no internal names, So no intnametable-record}

I, pintntab<>NIL THEN BEGIN DISPOSE(pintntab);
pintntab:=NIL

END; (then}
ELSE 8EGIN {there are internal names}

I, pintntab<>NIL ,HEN npintntab:=pintntab
ELSE BEGIN NEW(npintntab);

npintntab@.pback:-npfuhead;
pintntab:=npintntab

ENIJ; {else}
~ITH npintntab@ DO
BEGIN length:-O;

IF fresult THEN 8EGIN length:=length+l;
intname(lengthl :-idres END; {then}

IF nrofarg=2 THEN BEGIN length:=length+l;
intname(length]:-idlarg END; {then}

IF nrofarg-I THEN BEGIN length:=length+l;
intnamelength!:=idrarg END; {thenl

If nrofloc>=1 THEN
FOR i:=l TO nrofloc DO
BEGIN length:-length+l;

intname(length] :=idloc(i]
END {fori

END {with, npintntab@1
END {elsel

END {with, npfuhead@1
END {thenl
ELSE error( 22)

END {thenl
ELSE error(22);
{process the end of the linel
skipspaces;
If (ch=chdeltilde) OR (ch=chdel)
THEN BEGIN closefunc; mode:=O ENIJ
ELSE IF ch<>chlndel THEN error(l)

END {elsel
END; {******************************openfunc**************************}

PROCEDURL closefunc;{**************closefunc**************************}
VAR i,j,nrlabs : INTEGER:

PROCEDURE quicksort(VAR A : ARRAY[l •• maxfulinel OF
RECORD pfuline:@fuline; linenr:REAL END;

l,r: 1•• maxfuline);
VAR i,j ; 1•• maxful1ne;

x,y : RECORD pfuline:@fuline; linenr:REAL END;
BEGIN i:=l; j:=r;

x:=A[(l+r)DIV 2J.linenr;
WHILE i<-j DO
BEGIN WHILE A(il.linenr<x DO i:-i+l;

WHILE Alj 1.l1nenr>x DO j :=j-l;
IF i<=j THEN BEGIN y:=A(il; A[i]:=A(j]; A[j] :=y;

i:=i+l; j :=j-l
END {then}

END; {while}
IF j>l THEN qUicksort(A,I,j);
IF i<r THEN quicksort(A,i,r)

END; {quicksort}

BEGIN {closefuncl
{first lock must be set to it's final value}
{the del- or deltilde-symbol has not yet been readl
IF ch=chdeltilde THEN npfuhead@.lock:=TRUE;
{now the line table-record must be sorted I
{the quicksort-method is used here I
WITH nptuhead@.plinetab@ DO

quicksort(line,l,length);
{the index in linetable gives the correct integer, I
{to adjust the labtable we wait with the renumbering}
{first labtable is adjusted I
WITH npfuhead@ DO
BEGIN nrlabs:=plabtab@.length;

i:=l; {i is labelindexl
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l5300
15400
L5500
1560U
15700
15<300
15~Ou

16000
16100
16200
16300
16400
16500
16600
16700
16800
16900
17000
17100
17200
17300
17400
17500
17600
17700
17BOO
17900
18000
18100
18200
18300
18400
18500
18600
18700
18800
18900
19000
19100
19200
19300
19400
19500
19600
19700
19800
19900
20000
20100
20200
20300
20400
20500
20600
20700
20800
20900
21000
21100
21200
21300
21400
21500
21600
21700
21800
21900
22000
22100
22200
22300
22400
22500
2:l600
22700
22800
22900
23000

WHILE i(=nrlabs DO
BEGI:-; j :=1; {j is lineindex}

WHILE (plinetab@.line[jl.linenr<>plabtab@.label(i).linenr)
A~}) (j(plinetab@.lengtt,)

DOj:=j+l;
IF j(=plinetab@.length

THEN {renumber line} plabr"~@.la~-:[iJ.linenr:=j
ELSE BEGIN {remove labelfi), shitt all label[ I for index}

{greater then i; nrlabs is renuced by One
I<:=i
WHILE k(nrlabs DO
BEGIN plabtab@.label[kj:=plabtab@.label[k+l);

k:=k+l
END; {while}
nrlabs:=nrlabs-I

END;
i:=i+L

END {whi Ie}
{now the labtab~e is adjusted}
{we can renumber the linetable-record}
FOR j :=1 TO plinetab@.length

DO plinetab@.line[j].linenr:=j;
END; {with, npfuhead}
{all the closefunc-actions are performed}
nextch {the del- or del tilde-symbol is read}; skipspaces;
IF ch<>chlndel THEN error(l)

-END; {*****************************closefunc**************************}

PROCEDURE fltobody; {***************fltobody**************************}
{stores the contents of aplline in the funcline-arrayl
{of a new fuline-record for the active function
{linenr, pfuhead and ptok are the parameters }
VAR i : INTEGER;

BEGIN {fltobody}
NEW(npfuline) ;
IF npfuhead@.plinetab=NIL
THEN BEGIN {create a linetable-record first; this

{must be the first function-line
NEW(nplinetab) ;
npfuhead@.plinetab:=nplinetab;
WITH nplinetab@ DO
BEGIN back:=npfuhead;

length:= 1;
line[l).pfuline:=npfuline;
line[I).linenr:=linenr;
line[I).trace:=FALSE; line[l).stop:=FALSE

END {with}
END {then}
ELSE

WITH npfuhead@.plinetab@ DO
BEGIN length:=length+l;

line(length].pfuline:=npfuline;
line(length].linenr:=linenr;
line[length).trace:=FALSE;
line(length).stop:=FALSE

END; {with/else}
{npfuline points to new fuline-record }
{now copy apiline to it's funcline-array}
WITH npfuline@ DO
BEGIN pback:=npfuhead;

length:=ptok;
FOR i:=1 TO ptok DO funcline[i):=aplline[i)

END {with}
END; {******************************fltobodv**************************}

PROCEDURE editfunc; {***************editfunc**************************}
{edits the function pointed at by npfuhead }
{the [-symbol is read, the request itself not }
{after this procedure the ]-symbol must be read}
VAR {declarations};

BEGIN {editfunc}

END; {******************************editfunc**************************}

{************************************fundef***************************}
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DE SYSTEEMCOMMANDO PROCEDURE SYSCOMMAND (syscom)

Appendix M

SYSCON
DAT~ & TI~~ PRINTED: TUESDAY, SEPTtMBER 25, 1984 @ 14:10:01.

PRUCeDURE syscom: {*************syscom*******************************}

VAR Ibac bottom •• top; {actual local-bas~ pointer}
nhi INTtGER; {nr of halt~d functions}
cnr I •• nrofsyscoms; {number of the system-command word}
i,j ,k,s : INTEGER;
names: ARRAY[l •• stsize] OF loname;
ali : loname;
pst.nrofnames : O•• stsiz~;
nochain : Il00L;
chletter : aplchar;

BEGIN {syscom}
nextch; {read )-sYfDbol}
nextsym; {now sym=name (a system-command word), else error}
IF sym~name

THEN BEGIN {determine the number of the command-word in id}
IF nc>idlength THEN error(33);
i:=l; j :=nrofsyscoms;
REPEAT cnr:~(i+j) DIV 2;

IF id<=syscomstring[ncr] THEN j :~k-l;

IF id>=syscomstring[cnrj THEN i:=k+l
UNTIL OJ
IF i-l<=j THEN error(33);
{now cnr is the right index}
CASE cnr OF
16,17 : BEGIN {lSI or lSINL}

nhf:~O;

IF IbObottom
THEN BEGIN (there is at least one halted function}

lbac:=lb;
WHILE lbac<>bottom DO
BEGIN nhf:~nhf+l;

writestname(Eastack(lbac+l).sfuhead@.back);
(function name is displayed}
WRITE(" [" ; svntab [linecount J •pvardesc@ .nval ue [nhf J ; "j") ;
(line number is displayed} -
IF Eastack[lbac].suspend (test suspend-bit}

THEN WRITE ( " .. ");
IF cnr-17 THEN writeintnames(Eastack[lbac+1J.sfuheadl;
(for )SINL all internal names a,e displayed}
Ibac:=Eastack[lbac].retlink

END (while}
END (then}
{if there are no dataframes then no list was displayed}
WRITELNO

END; {lSI or )SINL}
BEGIN () CLEAR}

WRITELN("WS CLEAR"); init
END; ()CLEAR}

6,lB BEGIN {)FNS or )VAKS}
skipspaces; nextch;
IF ch=chlbracket
THEN BEGIN {there is a letter-specification}

nextsym; {reads let ter}
IF sym-name THEN IF nc>l TIIEN error(31)

ELSE chletter:=id[l]
ELSE error(3I);

100
200
300
400
500
600
70u
800
900

1000
1100
1200
1300
1400
15uO
1600
1700
11100
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
51100
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000
7100
7200
7300

nextsym;
IF sym<>rbracket THEN error(32)

END {then}
ELSE chletter:=chA;
{now all var!fns-names, from chletter on, must
(first read all these nameS in the array names
nrofnames:=O;
FOR i:=l TO stsize DO

IF ST[i].length>O THEN
BEGIN If ST[i].length>id

THEN alf:=ST(ij.stid.pstext@.extname
ELSE alf:=ST[ij.stid.stname;

IF ORD(alf[ljl>ORD(chletter)
THEN IF cnr-18 THEN {)VARS}

BEGIN IF ST[i).sttype~varid THEN

be displayed}
}
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7:'1)0
751)0
7600
7700
7800
7900
dOOO
81UO
8200
8300
8400
8500
8600
8700
/:l800
8900
9000
9100
9200
'1300
9400
9500
9600
9700
'1800
9'100

10000
10100
10200
10300
10400
10500
10600
10700
10800
10900
11000
11100
11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
12000
12100
12200
12300
12400
12500
12600
12700
12800
12900
13000
13100
13200
13300
13400
13500
13600
13700
13800
13900
14000
14100
14200
14300
14400
14500
14600
14700
148UO
14900
150UO
15100
15200
15300

tlEGI~ nro£names:=nrofnames+l,
names[nrofnames] :=alr

£:<D {tllen}
EXD {then}
ELSI:: {)FNS}

IF ST[ij.sttype=funid
THE~ BEGI~ nrofnames:=nrofnames~l;

names[nrofnames]:=alf
END {then/else}

END; {thenl for}
{now names contains all the names to be displayed)
{first order them alphabetically }
IF nrofnames>1 THEN
BEGIN s:=I; {s-1 is number of sorted elements}

~HILE s<nrofnames 00
BEGIN FOR j:=s+1 TU nrofnames DO

IF names[sJ>names[j J THEN
BEGIN {swap the two names}

alf:=names[sl;names[s] :=names[j];names[j]:=alf
END; {if/for} .

{now s is smallest in range s •• nrofnames}
s :=s+1

END {while}
END; {then}
{names is sorted or empty}
IF nrofnames>O THEN

FOR j :=1 TO nrofnames 00 writename(names[j]);
{the complete list is displayed}
skipspaces;
nextch;
IF ch<>chlndel THEN error(33)

END; {)FNS or )VARS}
5 BEGIN {)ERASE}

sk.ipspaces;
~HILE ch IN Letter DO
BEGIN nextsym;

IF sym=name THEN
BEGIN lid gives the name, nc the nr of chars}

pst:=search(id,nc);
IF pst>O THEN {delete item}
BEGIN ST[pst].length:=O;

IF ST(pst].chain<>O THEN {repair chain}
BEGIN i:=I; nochain:=TRUE;

WHILE (i<stsize) AND nochain 00
BEGIN IF ST[i].chain=pst THEN

BEGIN ST(i].chain:-ST[pstl.chain;
nochain: =FALSE

END {cnen}
END {while}

END; (then}
{now delete all corresponding objects in V.S.}
IF ST[pst).sttype-varid THEN

DISPOSE(ST[pstj.pvardesc)
ELSE IF ST[pstj.sttype=funid THEN
BEGIN ~ITH ST[pstJ.pfundesc@ 00

BEGIN DISPOSE(plabtab);
DISPOSE(pintntab);
IF plinetab<>NIL THEN
BEGIN FOR 1:=1 TO plinetab@.length 00

DISPOSE(plinetab@.line[iJ.pfuline);
DISPOSE(plinetab)

END {then}
END; (with)
DISPOSE(ST(pstj.pfundesc)

END {else}
END {then pst>O}

END (then sym=name}
ELSE error(34);
sk.Ipspaces

END; {while ch IN Letter}
IF ch<>chlndel THEN error(33)

END; () ERASE}
13 : BEGIN {)OFF} terminate:=TRUE END; {)OFF}
OTHERWHISE : error(33)
END; {case)
sk.Ipspaces; nextch; {test proper command-ending)
IF ch=chlndel THEN error(33)

END {then}
ELSE error(J3)

END; {************************syscom*******************************}
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