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S t r e s z c z e n i e

Praca zawiera informacje potrzebne do programowania 
w języku URODA oraz do obsługi translatora tego języka dla 
maszyny cyfrowej 0DRA-1204. Język URODA jest wykorzystywa
ny w Centrum Obliczeniowym PAN do opisu programów organi
zacyjnych dla mc 0DRA-12O4. Translator tego języka został 
włączony do Systemu Uruchamiania propramów na mc 0DRA-1204- 
(patrz [4]).

A b s t r a c t

The paper contains the information necessary for pro
gramming in URODA language and for using the translator of 
this language for 0DRA-1204 digital computer. The URODA 
language is used in the Computation Centre of Polish Academy 
of Sciences for the description of operating system programs 
for ODRA-1204. Translator of this language has been included 
in the Debugg-Development System for 0DRA-1204 (cf. [4]).

C o j e p i a m e

ripHBOflHTCH HeodxoAHiiue HH$opuamiH juih nporpamiH- 
poBaHHH Ha H3HK6 TPQM a  Tarae no siccnjiyaTaiiHH rpaHCjm- 
ro p a  aioro H3uita aa  blumcjiHTejilhoK iianniHe 0flPA-I204.
B BtPiHCJiHTeras.Hou ueHTpe nAH h3uk yPOflA HcnojasyeTCH jjih 
oriHcaHHH 0praHH3aaH0HHHx nporpaim Ha BinHcraiTejEbHOft iia- 
mHHe 03PA-I20 .̂ TpaHCJiHTop 3Toro H3HKa BmnreeH b chctb- 
uy OTJiaaKH nporpauu Ha 3bn«cjinTejiŁH0fl uanmHe 0ZIPA-I204.
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1. Wstęp

URODA jest maszynowo zorientowanym językiem programowania dla 
maszyny cyfrowej ODRA 1204. V»' języku tym programowane są obecnie 
poszczególne części systemu operacyjnego SODA (patrz [1]) i tran
slatory języków programowania, które z tym systemem mają współpra
cować. Taki też był główny cel realizacji URODY - zarówno projektu 
języka jak i jego translatora. Nazwa języka jest historyczna} sta
nowi połączenie słów URaŁ - ODrA. Pierwszy translator tego języka 
został bowiem zrealizowany w formie programu działającego na maszy
nie URAŁ-2 i produkującego przetłumaczony tekst w postaci taśmy pa
pierowej. Wprowadzenie tej taśmy do maszyny ODRA, już bez żadnej 
translacji powodowało, że w jej pamięci umieszczony był gotowy do 
wykonywania profram. Drugi, działający obecnie, translator URODY 
został napisaray właśnie w tym jęr.yku i przetłumaczony przy pomocy 
maszyny URAŁ-2. Postępowanie ta ie jest dobrym przykładem opisywa
ne j w literaturze techniki z . anej’bootstrapping".

Jak większość języków maszynowo zorientowanych, URODA zawiera 
rozkazy, parametry, deklaracje i dyrektywy przy czym lista rozka
zów zawiera w całości listę rozkazów maszynowych z ich własnymi na
zwami. Język ten może z powodzeniem służyć innym celom niż wymie
niony wyżej, któremu słu'y obicnie. Może on być przydatny we wszyst
kich tych przypadkach, w których ma znaczenie oszczędność miejsca 
w pamięci maszyny i czasu jej pracy.

Dla zwięzłości zapisu gramatyki języka zastosowaliśmy w ni
niejszym raporcie notację Backusa-Haura (patrz [2")) z następujący
mi dwiema dodatkowymi konwencjami:
a. ujęcie jakiegoś elementu w nawiasy klamrowe oznacza, że może on 

(ale nie musi) wystąpić w danym miejscu. Dla przykładu, wzór

<a> ::= {Pj T
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równoważny jest wzorowi
</a> : := oC f  | »*- f> Y“

b. wystąpienie kilku znaków jeden pod drugim oznacza, że na danej 
pozycji musi wystąpić jeden z nich, ale tylko jeden. Dla przy
kładu, wzór

<̂ â  : := + <̂ liczbâ >

równoważny jest wzorowi

<̂ â > ::= + <"liczba^ | - ^liczba^>

2. Specyfikacja .języka URODA

Tekst napisany w języku URODA składa się z rozkazów, parame
trów. deklaracji, dwóch pse ud oro •: ka z ów i dwóch dyrektyw. Każda skła
dowa tekstu zajmuje jeden wiersz. Poniżej omówimy po kolei wymienio
ne elementy programu, podając na początku każdego paragrafu reguły 
gramatyczne odnoszące się do danego elementu.

2.1. Rozkazy

<rozkaz> := {: <etykieta> :] <CZOP>. <CZADR> . (<MOD>] /{<ko-
mentarzaj
etykieta^ s := ̂ GZADBT^

< CZOP> ::= <£skrót literowo-cyfrowy rozkazu, wg
<^CZADR)> : :=|£identyf i katorg ■/+ <C liczba^]
identyfikator^» ; := <litera^»j ̂ litera^

^liczba^> ^liczba dziesiętna^ | ?<£liczba ósemkowa^
/ilOD> ::= B^ I b2, P I P 

3 3 '
<komentarz;> ::= (. dowolny ciąg symboli nie zawierający
Niezdefiniowane zmienne metajęzykowe przyjmują oczywiste znaczenia. 
Przykłady:

iL: 3NTA . .
łK+2i USAK. PZ+3.

SSAK. LO-3.B2.P 
:S+?17: SK3.PZ-777.
:U-5: OEKJ. U+2.B3 / GZY TO JEST JASNE ?
:+?200: I.IOA1. .
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2.2. Parametr
<paremetr^ := < etykieta^ ¿TREŚĆ ̂  komentarz>}

¿TREŚ(i> : := ¿liczba dziesiętna^ \ ? <liczba ósemkowa^ | ̂  <(bit-y> 
^bity y. : := ¿wzorzec^ \ generator*^
¿generator^ ::= ¿generator zer̂ > \ generator jedynek^
¿generator zer^:: = 1 (¿lista numerów bitów> )
<generator jedynek >::= O (¿lista numerów bitów>)
<lista numerów bitów : := ¿liczbay \ glista numerów bitów ,^iczba> 
¿wzorzec^ s:=^ciąg składający się z co najwyżej 24 zer i jedynek^
Przykłady:

jLZ:286
? 10123*

:GM+5 : 00011100001110010101 /MASKA VIEjg(J 
:E+345:t O (2,5,3) 

t1 (?1 7 ,2 1)

2.3. Deklarac.le

^deklaracja^- s=^CZADR>(3) * ¿CZADR> (2)
(3) i <2) nie elementami syntaktycznymi, a służą jedynie do 
odróżnienia lewej części od prawej.
Przykłady:

Ic+10
ZZ-20=AA+?30 
AL + ?10 = BB

2.4. Pseudorozkaz 

^pseudorozkaz^ := cdn. pauz.
vf tekście napisanym w języku URODA może wystąpić dowolna ilość 

dowolnie rozmieszczonych "pseudorozkazów "cdn" i "pauz". Pseudoroz
kaz "cdn." służy do przerwania tłumaczenia programu umożliwiające
go na przykład zmianę taśmy na czytniku, uzyskanie pewnych infor
macji przy pomocy systemu uruchamiającego,zmianę wskaźnika "ww" itp.

Pseudorozkazy "pauz." jeśli nie są ignorowane (patrz 3.2.¿0 
powodują przerwanie wykonywania przetłumaczonego prorrarau i przekc-



zanie sterowania do programu reakcji na "PP" (przerwanie progra
mu).

2.5. Dyrektywa

< dyrektywa 1 > := <CZADR'>
^  dyrektywa 2> := 1 <liczba>

Każdy pr^rram napisany w języsu URODA musi być zakończony dyrekty
wą, która ma postać Si <CZADR>. Dyrektywa ta powoduje przerwanie 
procesu tłumaczenia i przekazanie sterowania do systemu uruchamia
jącego. <CZADR> występująca w tej dyrektywie wskazuje adres roz
kazu, od którego ma się rozpocząć wykonywanie prorrarau.

Druga dyrektywa, która ma postać * <liczba> umożliwia umiesz
czenie programu pod adresami, na które wskazują deklaracje identy
fikatorów, powiększonymi o «¿liczbę > (patrz 5.2.5. )•

2.6. Prorram

<  pro~ram'> := <^wiersz> «¿dyrektywa 1^ j wiersz^ -¿program^ 
-<wiersz]> := <deklaracja> ̂ dyrektywa 2^>|<^ rozkai>[<^parametr^>j 
<■ pseudorozkaz^,
Uwaga; Na pewnych dalekopisach znajdujących się w CO PAN, symbole 
*f« ? i  są zastąpione na klawiaturze odpowiednio symbolami
t *■ ;

3. Opis translatora

3.1. Uwagi orrólne

Trs 3lator działa przy podstawie adresowej 0. Czyhanie taśmy 
z prorramem odbywa się dwustopniowo. Do czytania bloku znaków z 
czytnika wykorzystuje się podprogram pj podając w jakim kodzie 
chcemy czytać, pierwszy adres bufora, na który chcemy czytać, jego 
długość oraz adres komórki roboczej, do .której po zakończeniu tran
smisji ma być przesłana ilość wczytanych znaków.

Podprogram, który dostarcza do akumulatora jeden znak, pobie
ra go z bufora "bu" posługując się przy tym "wskazówką", która

- 8 -
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określa kolejny znak do pobrania. Gdy "wskazówka” wskaże na koniec 
bufora lub koniec danych na buforze (w przypadku wystąpienia znaku 
końca danych bufor wypełniony jest częściowo) wtedy zostaje wyko
rzystany podprogram pj, a "wskazówka" zostaje ustawiona tak, by 
wskazywała pierwszy znak na buforze.

3.2. Reguły translacji

3.2.1. ¿łozkazy

<etykieta"> względnie <CZADR_> mają wartość powstającą ze 
zsumowania wartości odpowiadającej < identyfikatorowi> z ^licz
bą)» . Jeśli identyfikatorowi^ odpowiada wartość nieokreślona 
(brak uprzedniej deklaracji) to wartość zawierającej go ^etykie- 
ty_> /<.CZADRu> / jest także nieokreślona. «Cetykieta"^ o nieokreś
lonej wartości uzyskuje wartość równą bieżącemu adresowi translo- 
wanego programu. Jednocześnie następuje deklaracja ^[identyfikato
ra^ zawartego w «¿etykiecie^ .

Translacje rozkazu, w którym występuje .¿CZADR^ o nieokreś
lonej wartości przebiega w dwóch etapach. W pierwszym etapie zo
staje przesłana do pamięci operacyjnej pod bieżący adre3 tłumaczo
nego programu przetłumaczona część operacyjna, modyfikatory oraz 
«¿liczba występująca w części adresowej. Następnie w specjalnej 
tablicy "skoków wprzód" zostaje odnotowany adr:s rozkazu, którego 
część adresowa jest nieokreślona, numer przyporządkowany danemu 
identyfikatorowi oraz znak "+" lub poprzedzający <^liczbę^ o 
ile ona wystąpiła. Przed rozpoczęciem translacji programu, do każ
dej pozycji tablicy "skoków wprzód" zostaje tfpisany adres następ
nej pozycji a adres pierwszej nie zajętej pozycji (czyli, w tym 
przypadku, adres pierwszej pozycji) zostaje zapamiętany w komórce 
roboczej. Przy każdym spotkaniu rozkazu o nieokreślonej części 
adresowej zajmuje się pozycję wskazaną w tej komórce roboczej a 
do komórki przenosi się adres uprzednio wpisany w zajmowanej po
zycji tablicy.

W momencie deklaracji <fidentyfikstora>, który wystąpił w 
części adresowej jakiegoś rozkazu(ów) następuje drugi etap trans
lacji tępo rodliazu(ów). Z tablicy "skoków wprzód" odszukuje się 
adres rozkazu, w którym dany .^identyfikatorwystąpiły kompletu
je się część adresową te o rozkazu i odsyła pod odpowiedni adres
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w programie. Następnie likwiduje się odpowiednią pozycję w  tabli
cy "skoków wprzód" przez umieszczenie jej adresu w komórce robo
czej, której zawartość wskazuje pierwszą wolną pozycję do zapisania, 
a w zwolnionej pozycji umieszcza się adres, który uprzednio był 
zapisany w  tej komórce roboczej.

Jeśli w rozkazie adresowym -¿OZADR-̂  jest pusta, to znaczy, 
że <^CZADR^> ma wartość zero.

«¿CZOP> zosta.ie nrzeło^ona zgodnie z i odpowiednio roz- 
misszczona w obrębie słowa.

Jeśli w rozkazie występuje <¿¡£00^ , oznacza to, że rozkaz ten 
zawiera modyfikację B-rejestrami lub/oraz P-modyfikację; MODy 
zostaje przetranslowany zgodnie z dokumentem £3^1 to znaczy, że 
przy wystąpieniu zapisu B1 zostaje zapisana jedynka na bicie Nr 2, 
zapisu B2 - Nr 1, zapisu B3 - na bitach Nr 1 i 2; Jeśli dodatkowo 
występuje zapis P - to zostanie zapisana jedynka na bicie Nr O.

Wszelkie komentarze zostają naturalnie pominięte.

3.2.2. Parametry

Parametr jest translowany w  zależności od ¿TREŚĆO • Jeśli 
<'TREŚĆią> jest ¿liczba dziesiętna> lub ? ¿liczba ósemkowa> , 
to jest ona odpowiednio translowana w jednostkach ostatniego bitu.
.¿TREŚĆ >  w postaci «¿bitŷ > może być podawana w formie ¿̂wzor<Câ >, 
czyli ciąga zer i jedynek,- adjustowanego w cza3ie translacji do 
prawej strony, tak że ostatni symbol odpowiada zawsze bitowi Nr 22 
(nlewyspecyfikowane bity lewej części słowa są wypełniane zerami), 
albo w postaci «¿generatora^. /generator zer^ wypełnia całe sło
wo zerami, wyjąwszy wskazane przez «¿listę numerów bitów^> pozycje, 
na których ustawia jedynki, .¿generator jedynekdziała przeciw
nie - wypełnia słowo jedynkami, wyjąwszy bitj o wskazanych nume
rach, które wypełniane są zerami.

3.2.3. Deklaracje

W momencie wystąpienia deklaracji w  tekście translowanym, 
¿¿CZADR^> (2) powinna posiadać określoną "/artość, a w .¿CZADR^ (J) 
powinien występować «¿identyfikator S  o nieokreślonej wartości.
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Traktując podaną wyżej formę jako liniowe równanie względem < iden
tyfikatora^ występującego w ¿^CZADR^> (i) , translator URODA znaj
duje jego wartość i zapamiętuje ją do przyszłego użytku. Gdy w mo
mencie wystąpienia deklaracji «¿identyfikator^ z «¿CZADR^Qj ciał 
już określoną wartość, w wyniku opracowania tej deklaracji wartość 
ta (w ogólnym przypadku) ulegnie zmianie. Jeśli natomiast «¿CZADR y*
(2) nie ma określonej wartości, zostanie zasygnalizowany błąd 
(patrz sekcja 3.6.).

3.2.4. P3eudorozkazy

W przypadku wystąpienia w programie pseudorozkazu "cdn." tran
slator URODy formuje blok znaków składający się z trzech liter CDN 
do wyprowadzenia na monitor, adres tej części translatora, która 
tłumaczy początek wiersza programu (etykieta y) umieszczony jest w 
miejscu przewidzianym na przechowywanie śladu po przerwaniu "PP", 
następnie wykorzystuje się podprogram "pw" do wyprowadzenia przygo
towanych znaków na monitor, po czym wykonywany jest proeram reakcji 
na "PP" (patrz [V]).

Tłumaczenie pseudorozkazu "pauz." zależy od wskaźnika "vrai” 
ustawionego przy pomocy instrukcji w systemie uruchamiającym. Gdy 
wskaźnik "ww" jest 0, pseudorozkazy "pauz." są ignorowane, gdy jest 
1, wtedy do programu na miejsce "pauz." zostaje wstawiony rozkaz 
"sks. eg." gdzie eg jest adresem egzekutora URODy, który działa 
w sposób następujący:

ślad pozostawiony przez wykonanie rozkazu sks w komórce 16 
przenosi się do komórki przewidzianej w systemie uruchamiającym na 
przechowywanie śladu po przerwaniu "PP", formuje się blok znaków 
do wyprowadzenia na monitor. Blok ten składa się z czterech liter 
"STOP’, po których następują trzy spacje i sześciocyfrowy ósemko
wy adres, przeniesiony z komórki 16, a następnie wyprowadza się tę 
grupę znaków przy pomocy podprogramu "pw".

3.2.5. Dyrektywy

Po napotkaniu dyrektywy kończącej prorram translator URODy 
tworzy blok znaków do wyprowadzenia na monitor. Blok ten składa 
się z napisu 3T0P i adresu będącego wartością <^CZADR^ , która w
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tej dyrektywie wystąpiła. Następnie adres ten jest umieszczony w 
komórce, w której jest umieszczony ślad po przerwaniu "PP" i nastę
puje wyprowadzenie przygotowanego bloku znaków i przekazanie stero
wania do programu reakcji na "PP". Pojawienie się w programie wier
sza zawierającego * <£ liczba >  powoduje załadowanie wartości 
< liczby>  do komórki przeznaczonej na przechowanie wartości o ja
ką się różni adres wyliczony z odpowiedniej deklaracji od adresu, 
jod którym dany rozkaz czy parametr ma być umieszczony. Na począt
ku działania translatora komórka ta jest wyzerowana. Komórką tą 
est modyfikowane przesłanie każdego przetłumaczonego wiersza pro- 
rramu.

3.5* Sposób pisania 1 perforowania programów w języku URODA

Profrara, który ma być translowany przy pomocy translatora języ
ka URODA, musi być wydzlurkowany na taśmie papierowej w II Mlędzyna- 
rodov/ym Kodzie Dalekopisowym.

Knżdy rozkaz, parametr, deklaracja, pseudorozkazy 1 dyrektywy 
’nuszą zajmować oddzielny wiersz 1 kończyć się znakiem "odskoku".

Pierwszy wiersz programu zawierający rozkaz lub parametr musi 
być poprzedzony etykietą posiadającą wartość.

Ha początku taśmy z programem należy wyperforowi.ć właściwy 
znak pocztu. Wewnątrz prorramu między wszystkimi znacami dalekopi
sowymi można dziurkować dowolną Ilość "odstępów", "wysuwów", 
"blanków", "znaków liter" 1 "znaków cyfr". Ilość "o^skokow" pomię
dzy poszczególnymi wierszami jest nieograniczona.

3.4. Syrnallzacja błędów

Translator języka URODA w zasadzie nie przewidujo kontroli po
prawności formalnej proframów pisanych w tym języku.

Sygnalizowane są, przez wyprowadzenie na monito1.' napisu 
EłąD

.ledyrie następujące sytuacje:
a. wystąpienie niezadeklarowanego ^identyfikatora/ po prawej stro

me deklaracji /w <^CZADR> (2j/j
b. *ylicz< u wartość deklarowanero identyfikatora )> jest ujeiana;
c. użycie ■■■ czyści operacyjnej niedozwolonej o skrótu rozkazu.
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Jeśli w pewnym momencie ilość rozkazów o nieokreślonej częś
ci adresowej przekroczy 5'I2, to na monitor zostanie wyprowadzony 
napis

pełno
Po wyprowadzeniu jednego z wyżej wymienionych napisów nastę

puje przekazanie sterowania do programu reakcji na "PP".
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