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

Praca ta zawiera opia pierwszej wersji Języka MARO przezna
czonego do rozwiązywania problemów numerycznych, w trybie konwer- 
sacyjnym oraz informacje niezbędne do programowania w tym języku.

(Translator języka MARO został wykonany w Centrum Obliczenio
wym PAN dla mc 0DRA-1204.

A b s t r a c t

The paper contains (1) a description of the first 
of KARO language for solving numerical problems in the 
tional mode, (2) information necessary for programming 
language.

Translator of HARO language for 0ERA-12O4 digital 
has been developed in Computation Centre of the PAS.

C o a e p x a H u e

HacTOHman pafioTa coaepxiiT  onHcatme nepBoro BepHaHTa. H3UKa 
MAPO, npeaHasHâ eaHoro jyijj pemeHKH vacjieHHUx npoûiieu b nopale 
p a srcB o p a  a  Tanse HeoCxoaaMtie CBeaemiH juih nporpauuapoBaHMH Ha 
3T0M H3biKe.

TpaHCflflTop H3UKa MAPO <5hji p a3p a0oTaa 3 ¿u^HCJiHTejimoM ueHTpe 
DAH juin UiJM 0HPA-I204.
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18 TęP

Język MAszynowe ROzmowy jest językiem konwersacyjnym przezna
czonym głównie do rozwiązywania problemów numerycznych.. Dzięki te
mu, że program w tym języka jest tworzony na bieżąco, każde zda
nie programu lub część programu może być wykonane oddzielnie, nie
zależnie od siebie, program może być modyfikowany, rozszerzany w 
trakcie obliczeń, ma on zastosowanie zwłaszcza przy pracach, w któ
rych trudno od razu przewidzieć jak powinny przebiegać obliczenia 
1 w których drogą eksperymentu trzeba dobierać metodę obliczeń a 
poza tym w tych, w których metoda obliczeń zależy od wyników poś
rednich* Ułatwia on poza tym, uruchamianie większych programów 
przez niezależne uruchamianie jego części; program uruchomiony cał
kowicie lub częściowo może być zapamiętany na taśmie papierowej 
binarnej do późniejszego wykorzystania.

System, w którym translator Języka MARO pracuje może być rów
nież wykorzystany w sposób przypominający wykorzystywanie arytmo
metru złożonego, bo wyposażonego w obszerny zbiór funkcji elemen
tarnych, dla wykonania bardzo prostych zadań takich jak np. znale
zienie wartości wyrażenia arytmetycznego, dla których nie opłaca 
się pisać specjalnych programów.

T niniejszym raporcie została opisana pierwsza wersja języka 
MARO, której translator został wykonany w Centrum Obliczeniowym 
dla mc 0ERA-1204. Translator ten pracuje samodzielnie tzn. nie 
współpracuje z żadnym znanym systemem 1 ma własny system obsługi 
urządzeń zewnętrznych. Dlatego też w raporcie pojęcia "translator 
języka KARO" 1 "system MARO" będą z sobą utożsamiane.

System MARO opisany w niniejszym raporcie zrealizowany został 
dla następującej konfiguracji mc 0ERA-1204.:

1 . jednostka centralna ,
2. pamięć ferrytowa o pojemności 16
3» kanał przesyłania słów, do którego jest podłączony monitor,



czytnik taśmy papierowej nr 1 oraz perforator taśmy papie
rowe j,

4. kanał przesyłania znaków, do którego jest podłączony czyt
nik tp.śmy papierowej nr 2«

1. INICJACJA. PRACT

Translator języka MASO jest przechowywany na taśmie papiero
wej binarnej. Aby zainicjować pracę z systemem MARO/należy:
1 « założyć na czytnik nr 1 taśmę z translatorem;
2» nacisnąć klawisze ST i BL na pulpicie modułu czytnika nr 1)
3* nastawić adres 37777 na klawiaturze CL;
4« nastawić numer operacji 101 na klawiaturze KF;
5« nacisnąć klawisz OPERACJA;
f>. po wprowadzeniu całej taśmy z translatorem nacisnąć klawisz 

START.
Po wykonaniu wyżej wymienionych czynności na monitor zostanie 

wyprowadzona nazwa języka z numerem wersji translatora oraz znak
« n

MARO 1

co jest sygnałem, że system jest gotowy do rozpoczęcia konwersacji 
z użytkownikiem«

2. KONWERSACJA Z SYSTEMEM KARO

-Konwersacja z systemem MARO odbywa się za pośrednictwem moni
tora« Sygnałem dla użytkownika, że może rozpocząć pisanie zdania 
w języku MARO,jest znak ”*”•

Zdanie nie może zawierać więcej niż 120 znaków. Napisanie 
12 1-szego znaku powoduje wyprowadzenie uwagi 

T00 LONG
i system powraca do sytuacji oczekiwania na nowe zdanie.

Po napisaniu 117-ego znaku zostaje wyprowadzony napis ostrze
gawczy

BEWAHE
którego pojawienie się przypomina, że użytkownik może napisać jesz-
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cza tylko trzy znaki» f takiej sytuacji użytkownik ma możliwość 
zakończenia zdania, skrócenia zdania o kilka znaków i zakończenia 
lub skasowania całego zdania.

Każde zdanie powinno kończyć się średnikiem. Pojawienie się 
średnika wśród pisanych znaków powoduje rozpoczęcie translacji 
napisanego tekstu, połączone ze sprawdzaniem jego poprawności.

Jeśli napisane zdanie nie jest poprawne, użytkownik zostaje 
o tym powiadomiony odpowiednią uwagą Informującą o rodzaju popeł
nionego błędu i system powraca do sytuacji oczekiwania na napisa
nie nowego zdania.

Napisany tekst nie zakończony średnikiem może być skasowany 
w całości przez napisanie znaku "?" - wówczas zostaje wyprowadzo
ny znak i użytkownik może rozpocząć pisana zdanie od nowa.
V trakcie pisania zdania można skasować również dowolną liczbę 
napisanych znaków przez napisanie odpowiedniej liczby znaków "o", 
z których każdy powoduje skasowanie jednego, ostatniego znaku 
tekstu zdania.

W pisanym tekście może wystąpić dowolna liczba znaków odstępu, 
nowej linii, powrotu karetki i wysuwu.

Słowa specjalne języka (patrz dodatek C) są pisane dużymi li
terami,

3. IWA TETBT PRAC! Z STSTEMEM - ZIECENIOWT I PROGRAMOWY

Język MARO umożliwia pracę z systemem w dwóch trybach - zle
ceniowym i programowym,

W trybie zleceniowym każde zdanie po przetranslowaniu, jeśli 
jest poprawne, zostaje natychmiast wykonane.

W trybie programowym natomiast wszystkie poprawnie napisane 
zdania są zapamiętywane w formie wejściowej jak i całkowicie prze- 
translowanej do późniejszego wykonania.

Aby zdanie zostało przetworzone w trybie programowym,należy 
opatrzyć je numerem (patrz sekcja 4). Wszystkie zdania nienumero- 
wane są przetwarzane w trybie zleceniowym.

Kolejność wprowadzania poszczególnych zdań numerowanych nie 
jest istotna. 0 kolejności wykonywania tdań numerowanych decyduje 
użytkownik pisząc odpowiednie zlecenie.



Tekst programu składa się ze zdań, którymi mogą być:
1) deklaracje,
2) dyrektywy,
3) instrukcje.
Deklaracje i dyrektywy mogą być przetwarzane -tylko w trybie 

zleceniowym, a więc nie mogą być numerowane. Lista wszystkich de
klaracji, dyrektyw i instrukcji języka jest podana w dodatku A.

4. NUMERACJA ZDAŃ

Numer zdania jest liczbą dziesiętną bez znaku z przedziału 
[o.0001, 9999« 9999]» a więc może zawierać maksimum cztery cyfry 
przed i cztery cyfry po znaku

Zdania można numerować liczbami całkowitymi bez znaku kropki. 
Ponieważ zdania numerowane mogą być pisane w dowolnej kolejności, 
wygodne jest numerowanie kolejnych zdań programu np. kolejnymi 
liczbami całkowitymi)a potem pisanie zdań opuszczonych z numerami 
różniącymi się np. o 0.1, następnie 0.01 itd., co pozwala na roz
szerzanie programu w sposób praktycznie dowolny. Po znaku mu
si wystąpić przynajmniej jedna cyfra.

Każdy numer musi być oddzielony od tekstu zdania nawiasem 
zamykającym okrągłym.

Napisanie niepoprawnego numeru zdania powoduje wyprowadzenie
uwagi

HUM EEROB
Użycie do numerowania zdania numeru, który już w programie 

użytkownika występuje, powoduje wypisanie uwagi
NUM DUPL

V takiej sytuacji użytkownik musi opatrzyć to zdanie innym numerem 
lub usunąć z programu zdanie o danym numerze i napisać z tym nume
rem zdanie nowe.

Opatrzenie zdania więcej niż jednym numerem jest niedozwolo
ne i sygnalizowane uwagą

UNNEC NUM



Przykłady numerowanych zdań pustych (patrz sekcja 7)
a) poprawnychi

* 0.002);
* 10 . 2 );
* 999);
* .2);

b) niepoprawnych wraz z «ragą informującą o błędzie«
* );NUM ERP.OR 
* 1 )2 );UNNEC HUK* 1a);NUM ERROR
* 123.);NIP' ERROR
* 15);* 15);NUM DUPL

5. DEKLARACJE ZMTBHNTCH

Deklaracje służą do rezerwowania pól dla zalennych i informu
ją system o typie deklarowanych zmiennych*

Deklaracje mogą występować w programie wielokrotnie i w do
wolnym miejBeu* V trakcie pisania programu można używać nazw zmien
nych nie zadeklarowanych, ale w momencie wykonywania danego zdania 
wszystkie występujące w nim zmienne powinny być określone* Jeśli 
* wykonywanym zdaniu wystąpią nazwy niezadeklarowanych zmiennych 
to wykonywanie tego zdania zostanie przerwane i na monitor zosta
nie wyprowadzony ciąg uwag o następującej treści 

< nr zdania » VAR UNDEP (nazwa zmiennej» 
a system powróci do stanu oczekiwania na zlecenie od użytkownika.
W takiej sytuacji jest możliwe zadeklarowanie podanych zmiennych 
i kontynuowanie obliczeń.

Nazwą zmiennej może być ciąg co najwyżej 6 znaków spośród li
ter i cyfr, przy czym pierwszy znak powinien być literą. Nazwami 
zmiennych nie.mogą tyć nazwy funkcji standardowych oraz słowa spe
cjalne języka.
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V języku MARO są trzy rodzaje deklaracji - deklaracje skala
rów, traktorów i macierzy.

Wartości skalarów oraz wartości poszczególnych elementów wek
torów i macierzy są zapamiętywane jako liczby zmiennoprzecinkowe f 
a więc zajmują dwie komórki pamięci maszyny i muszą należeć do 
przedziału [-2511, 25 11 -2474],

5.1* Deklaracje skalarów

Deklaracja skalarów ma następującą postać:
SCALABS: V1, V2, ...»Vn{ 

gdzie V̂  - oznacza nazwę zmiennej
Przykłady»

* SCALARS:A,a,DF1G.asdfith;* SCALARS:C,X1;
*

5.2. Deklaracje wektorów

Deklaracja wektorów ma następującą formę:
VECTORS: T1 [m1],..., 

gdzie - oznacza nazwę zmiennej
m̂  - jest liczbą całkowitą określającą górne ograniczenie 

Indeksu wektora.
Elementy wektorów są numerowane od zera.
Deklaracja

VECTORS: V[0]| 
jest równoważna deklaracji 

SCALARS: V;
Aby zadeklarować kilka wektorów o tych samych wymiarach,wy a- 

tarczy podać ograniczenie indeksu przy nazwie ostatniego z nich. 
Przy ostatnie j nazwie wektora w deki«racji zawsze powinno być po
dane ograniczenie indeksu.

Indeks nie może przekroczyć liczby 4094.
Przykład:

* VECTORS:BtF[3]»G12[1000)°]:
* VECTORS:BETA,beta[ 123]J
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5.J. Deklaracje macierzy

Macierze są deklarowane w sposób następujący: 
llAIRICBS: V1 [m1 ,m2],...łyn[mk,mll| 

gdzie - oznacza nazwę zmiennej
m̂ ,m̂  - są liczbami całkowitymi określającymi górne ograni

czenie dla indeksów.macierzy, które nie mogą prze
kraczać liczby 4094.

Pierwszym elementem macierzy V jest 7[0,0].
Deklaracja:
1ULTRICBS: v[o,ol; 

jest równoważna deklaracjom 
YBCTORS: t To]; 

i SCALARS: Y$ .
Jeśli w deklaracji macierzy nazwa macierzy nie będzie uzupeł

niona nawiasami kwadratowymi obejmującymi parę ograniczeń dla in
deksów, to będzie ona miała takie same ograniczenia indeksów jak 
następna macierz.

Przykład:
* MATRICES:X,alfa[2,3]•GAMMA,omega[10,10];

5.4. Informacje o błędach

Podczas dokonywania translacji deklaracji są wykrywane i syg
nalizowane następujące błędy:

1 ) wystąpienie niedozwolonego znaku w nazwie zmiennej lub wy
stąpienie zbyt długiej nazwy zmiennej, zostaje wówczas wy
prowadzony napis

WAUit KERO®
2) próba użycia nazwy procedury standardowej lub słowa spe
cjalnego języka w deklaracji jako nazwy zmiennej - powodu
je wyprowadzenie napisu

ILLBG HAME
3) podanie więcej niż jednego ograniczenia Indeksu w deklara

cji wektora lub więcej niż dwóch ograniczeń w deklaracji 
macierzy} w takiej sytuacji zostanie wyprowadzona uwaga

UHHBO DIM
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4) błąd w liczbie określającej wymiar wektora lub macierzy 
- powoduje wyprowadzenie uwagi

DIM EKROR
5) nie podanie wymiaru przy ostatniej na liście nazwie w de

klaracji wektora lub macierzy - spowoduje wyprowadzenie 
uwagi

LACE OF DI24
6) podanie jako ograniczenie indeksu liczby większej niż 4094; 

powoduje wyprowadzenie uwagi
TOO BIG DIM

7) brak przecinka po nawiasie kwadratowym zamykającym przed 
nazwą zmiennej - powoduje wyprowadzenie uwagi

LACE OF DELIM
8) wystąpienie nazwy zmiennej już zadeklarowanej; informuje 

o tym uwaga
NAME DOPL < nazwa >

W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych błędów na liście 
w deklaracji na ogół wszystkie zmienne, których nazwy są poprawne, 
zostaną zadeklarowane (może się np. zdarzyć, że błąd w ogranicze
niu indeksu lub brak przecinka po indeksie spowoduje pominięcie 
nazwy następnej zmiennej).

Przykład:
* SCALARS:A, 1 d,sin,alfa,DO,*SDFGHJ; 
HAKI FRRORILLFG NA*fI ILLTG WAMI 
NAMI ERROR* VTCTORSjB:LACK OF DTM* VTCTORSj*[5000],FG[c];TOO BIG DTLi
DII.l IRROR* Ł!ATRICEStF[2,3]ZZ[1,10];
LACK OF DIII«* KA.®RIC£S|C[1 ];LACK OF DIM* SCALARStA;NAME DUPL A
*
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6. ZMIANY DEKLASACJI ZMIENNYCH I UZYSKIWANIE INFORMACJI 
O ZADEKLAROWANYCH ZMIENNYCH

Aby zmienić typy zmiennych lub ich wymiar należy usunąć je 
z programu przy pomocy dyrektywy, która ma postać 

DEIBTB: Y1,...,VnJ 
(Y1(...,Yn są nazwami zmiennych) 

oraz zadeklarować je ponownie.
Umieszczenie na liście niepoprawnej nazwy zmiennej powoduje 

wyprowadzenie uwagi 
NAMB EBSOB 

lub ILŁEG NAME.
Wszystkie pozostałe zmienne, których nazwy były poprawne zostaną 
usunięte.

Do sprawdzeniâ  jakiego rodzaju są zmienne zadeklarowane, służy 
dyrektywa 

LIST}
Powoduje ona wyprowadzenie listy nazw zmiennych wraz z wymiarami 
(o ile zmienna nie jest skalarem) w takiej kolejności, w jakiej 
się pojawiły w programie.

Przykłady:
* SCALARS:A.B;
* VECTORS:CD[1 ];
* MATRICI.S:X,OMIGA[2,3];
* SCALARS:PI;
* VECTORS:alfail0001;
* LIST;A

B
CD 1
X 2 3

OMEGA 2 3
PI

alfa 1000
* DELETE:X,B:
* LIST;ACD 1
OMEGA 2 3

PI
alfa 1000
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7» INSTRUKCJE PUSTE ORAZ K0MEHTAR2E

Instrukcja pusta składa się ze znaku i jej wykonanie nie 
sa wpływu na stan programu użytkownika;a proces obliczeń jest kon
tynuowany.

Instrukcję pustą można opatrzyć komentarzem umieszczając 
przed znakiem znak "/" 1 tekst komentarza. W tekście komenta
rza mogą wystąpić wszystkie znaki dostępne na klawiaturze monito
ra oprócz znaku Pamiętać przy tym należy o konwencji dotyczą
cej znaków "o" i "?" (patrz sekcja 2).

Przykład wykorzystania instrukcji pustej w programie służącym 
do sumowania wszystkich liczb dodatnich spośród 100 liczb umiesz
czonych na taśmie papierowej«

* 10)IP(X[i] le 0)GOTOj15;
* n)»j=A+xriTT* 15)/koniec cyklu;* SCALAR'*:!. j ,k.lf A;* VECT0RSjX[100J;
* j:»0;
* k76?
* k:*1;* ls-100;» READ»X;
* FOR(i-j(k)l)DOt9-15;
*

8i INSTRUKCJA PODSTAWIANIA

Instrukcja podstawiania ma postać 
y Sb *;

gdzie V jest skala rem, elementem wektora lub macierzy, a E jest
wyrażeniem arytmetycznym.

T języku MARO wyrażeniem arytmetycznym może być
1 • zmienna lub
2. liczba lub
3. funkcja standardowa, z jednym argumentem, którym jest wyrażenie 

arytmetyczne ujęte w nawiasy okrągłe lub
4. dowolna kombinacja zmiennych i/lub liczb i/lub funkcji standar

dowych połączonych operatorami arytmetycznymi, ujętych w nawia
sy okrągłe,jeśli to jeet konieczne.
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Operatory arytmetyczne są wymienione w następującej tabeli
działanie symbol

dodawanie +
odejmowanie -
mnożenie *■

dzielenie /
potęgowanie **

Liczba jest liczbą całkowitą lub dziesiętną z kropką lab 
liczbą pisaną w postaci

m E + c
gdzie m oznacza mantysę liczby« E zastępuje eimlr dziesiątki al
go 1 owakiej , + oznacza, że musi po literze E występować znak ce
chy lub , c oznacza cechę liczby. Mantysy w tyn zapisie 
opuszczać nie wolno, może nią być liczba całkowita lub dziesięt
na z kropką.

Liczby zapamiętywane są w postaci zmiennoprzecinkowej i mu
szą należeć do przedziału 2 1̂ 1 -2^* 1 *

T języku MARO można wykorzystywać następujące funkcje stan
dardowe:

abs(E) wartość bezwzględna wyrażenia E
arcsin(E) arcsinus wartości wyrażenia B (-1 4 1 41) 
arctanCS) arctangens wartości wyrażenia B

C- * ŁTC tan(E) <
cos(B) cosinus wartodci wyrażenia B w radianach

(|E\ Ł H-2*6)
entier(E) największa z liczb całkowitych nie większych od

wartości wyrażenia B 
exp(B) funkcja eB (B & 510. 99999998 ln 2)
ln(E) naturalny logarytm wartości wyrażenia B (B > 0)
max(v) wartość największego elementu wektora lub macie

rzy 7
max±(7) indeks największego elementu wektora lub macierzy

7 traktowanej jako wektor, którego elementami są 
kolejna elementy kolejnych wierszy macierzy 

min(V) wartość najmniejszego elementu wektora lub macie
rzy 7

mini(7) indeks najmniejszego elementu wektora lub macie
rzy traktowanej analogicznie Jak w przypadku 
funkcji maii

sin(E) sinus wartości wyrażenia B (\El ć 3T • 2 ®̂) *i
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sign(B) znak wartości wyrażenia B (+1 dla 3 > 0, 0 dla
£ s 0 1 -1 dla B < 0) 

sqrt(B) pierwiastek kwadratowy wartości wyrażenia E (E7 0)
tan(B) tangens wartości wyrażenia B (iBl 6 U • 2̂ ®).
Wszystkie nazwy zmiennych występujących w wyrażeniach aryt

metycznych mogą być opatrzone jednym lub dwoma indeksami, którymi 
mogą być dowolne wyrażenia arytmetyczne.

Instrukcja podstawiania powoduje obliczenie wartości wyraże
nia arytmetycznego stojącego po prawej stronie znaku a na
stępnie nadanie tej wartości zmiennej wymienionej po lewej stro
nie znaku ": = " •

Przykłady:
* 0.01)A:=SZrgamma-2*a]+B1d*SZ[SZ[SZ[-B1 <ł]+a]]+0.01;
* 1)SZ[3+A]:«(2*a-3*b)/(5*a+b)**(-^);* 2.1) SZf sin (A) ]: (z**2+z+2!E+2 )+2 exp(k z);
* 10)a:=mini(SZ)+min(SZ);

9. WYPROWADZANIE WARTOŚCI WYRAŻENIA ARYTMETYCZNEGO BEZ JEJ 
ZAPAMIĘTYWANIA

W systemie MARO można zażądać obliczenia wartości wyrażenia 
arytmetycznego i wypisania tej wartości na monitorze bez jej za
pamiętywania. V tym celu należy napisać znak "a" a po nim dane 
wyrażenie arytmetyczne. Wartość wyrażenia arytmetycznego będzie 
wypisana według obowiązującego w danym momencie wzorca (patrz 
sekcja 16).

Przykłady:
* SCALARS:A,B,C,X;
* 1) =sqrt(A*X**2+B*X+C) :
* A:=2;
* Xs=10;
B:— 55* C:«6;* D0:1; 12.4900*=2+10.5+35.21; 47.7100

* =ain(A)+cos(B)+sin(A)*cos(B); 1.4509
* =A+E*sin(C)+25£-3; 3.4221

*

*
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10. WYKONYWANIE PROGRAMU LUB JEGO FRAGMENTÓW

10.1. Instrukcja skoku
Aby rozpocząć wykonywanie zdań programu począwszy od zdania o 

numerze N> należy napisać nie numerowaną instrukcję skoku 
GO TO : N;
Instrukcja ta spowoduje wykonywanie kolejnych instrukcji w ko

lejności rosnącej numerów dopóty, dopóki nie zostanie napotkana in
na instrukcja skokowa, która spowoduje wykonywanie kolejnych instruk
cji programu,ale od innego miejsca. Wykonywanie ciągu instrukcji mo
że zostać przerwane,jeśli zostanie napotkana instrukcja "BREAK”
(patrz sekcją 17), "RESET" (patrz Bekcja 22), "STOP" (patrz sekcja 
23), "LOAD" (patrz sekcja 20).

Po wykonaniu instrukcji, która była opatrzona największym w 
programie numerem*zostaje wyprowadzona uwaga 

END
i system powraca do sytuacji oczekiwania na zlecenie od użytkownika. 

Instrukcja
GO TO i N;

gdzie N jest numerem, którym nie została opatrzona żadna instruk
cja programu,jest instrukcją poprawną i powoduje rozpoczęcie wyko
nywania programu od zdania o najniższym numerze większym od N. 

Przykład:
* GOTO:0.002;END* 3)GOT0t10;

10.2. Instrukcja WD0"

Aby wykonać poszczególne zdania programu lub jego fragment, 
należy napisać instrukcję 

DO :
gdzie F̂  oznacza numer zdania, które należy wykonać lub N̂  - •
czyli dwa numery połączone znakiem minusa, które określają początek 
i koniec fragmentu programu do wykonania.

Jeśli na liście w instrukcji "DO" nie wystąpi numer instruk
cji skokowej lub instrukcji "BREAK" (patrz 17), "LOAD" (patrz 20),
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"EESET" opatrz 22), "STOP" (patrz 23)j to po wykonania wszystkich 
zdań o wymienionych na liście numerach nastąpi powrót systemu do 
stanu, w którym się znajdował w momencie rozpoczynania instrukcji 
“DO". Tylko instrukcje skoku nie wyprowadzającê poza fragment 
określony przez N̂  - nie przerywają wykonywania instrukcji "DO".

Wymienienie na liście w instrukcji "DO" numeru, którym nie 
jest opatrzone żadne zdanie programu, powoduje wykonanie instrukcji 
pustej.

Przykład*
* 3)D0t1,12.03,5-10;
* DO j 50;
*

11. INSTRUKCJE WARUNKOWE

W języku MARO są dwa typy instrukcji warunkowych.
IF(B) GO TO « N{ 

oraz IF(B) DO:
gdzie B oznacza dwa wyrażenia arytmetyczne połączone znakiem re
lacji.

Jeśli relacja jest prawdziwa zostanie wykonana instrukcja 
"GO TO" lub "DO" w sposób opisany w sekcji 10.

Znaki relacji są symbolami złożonymi z podkreślonych małych 
liter, zgodnie z poniższą tabelą

Relacja Symbol
równe *3.
nierówne ne
mniejsze lt
mniejsze lub równe ii
większe £*
większe lub równe £&
Przykłady:

* 1)IF (alfa ea beta)G0T0:17i
* IF(A+B lt sin(X))D0:0.03,10-20,3.1 ;
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Uwagat
Kilkakrotne podkreślenie tej samej litery w znakach relacji 

nie jest traktowane jako błąd«

12. INSTRUKCJA ORGANIZOWANIA CYKLU

Instrukcja cyklu, która umożliwia wielokrotne wykonywanie 
programu przy zmieniających się wartościach jednej zmiennej.» ma na
stępującą budowę:

pqrCv1 = v2Cv3)v4) DO : iv  f2 Pm;
gdzie 7^ jest nazwą zmiennej (bez indeksu);

F̂  może być numerem zdania, lub określać fragment progra
mu - Uj ,

Ciąg instrukcji wymienionych na liście będzie wykonywany dla 
V, = V2, = V2 + Vj, V1 = 72 + 2Vj,... dopóty, dopóki spełniony
jest warunek

(V1 - V4)* sign(V5) 6 O .
Jeśli wykonywanie instrukcji "FOR" zostanie przerwane wskutek 

wykonania instrukcji "GO TO", "BREAK", "STOP", "RESET", "LOAD", to 
zmienna zachowuje swoją ostatnią wartość. Po zakończeniu wyko
nywania instrukcji "POR" zmienna ma wartość równą ostatniej 
swej wartości, dla której była wykonywana instrukcja "POR" plus 
wartość Vj.

Przykład«
* 2)P0R(I»K(P)N)D0i 100-2&0;
* 3)F0R( alfa = beta (C)D) DO:1,5,4-7;

13. WPROWADZANIE DANYCH

Do czytania danych z czytnika służy instrukcja 
READ: ,...

gdzie jest nazwą zmiennej; nazwa ta może być opatrzona indek
sem, który może być liczbą całkowitą bez znaku lub nazv.'ą zmiennej 
ber. indeksu.
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Umieszczenie na liście nazw zmiennych nazwy wektora lub ma
cierzy ba z indeksu powoduje wczytanie tylu danych, ile elementów 
ma dany wektor lub macierz. Podczas czytania macierzy kolejne licz
by czytana z czytnika podstawiane są pod kolejne elementy kolej
nych wierszy tej macierzy.

Dane na taśmie papierowej powinny być rozdzielone przecinkami.
Do wprowadzania danych z monitora służy następująca analo

giczna do "READ" instrukcja.
KEQUEST:
Powoduje ona wyprowadzenie na monitor informacji dla użytkow

nika, której zmiennej (któremu elementowi wektora lub macierzy) 
będzie nadana wartość liczby podanej przez użytkownika, np.

A[0,1] =
Po liczbie powinien być napisany średnik. W trakcie pisania 

liczby można kasować ostatnio napisane znaki znakami "o" lub ca
łą liczbę (przed napisaniem ”{") znakiem "?" (znak ten w tej sy
tuacji nie powoduje wyprowadzenia znaku nowej linii i "#")•

Wymienienie na liście nazw zmiennych, nazwy wektora lub ma
cierzy bez indeksu spowoduje pytanie o wszystkie elementy tego 
wektora lub macierzy.

Przykład:

* HATRICES: M [ 1,2 ]:
* VXCT0RS:OKEGA[ 3 J *
* SCALARSsalfa;
* REQUTST:OMEGA,alfa,M;OMEGAfO] = 1;
OMEGAMI = 0.543;OI.CFGA , 2 ] = -1;
OMEGA[3 J = 1234; 
alfa = 0;
MfO.O] = 34;
U 0, 1  = 2;
W  0,21 = -0.00005;U 1,0 = 6;
KL 1,11 = 3;M[ 1,2] = 467;
* 15)READsalfa,H[alfa, 1 ],OMEGA[alfa];

Uwaga:
Do wprowadzania danych jest wykorzystywany czytnik nr 2. 

Przed wykonaniem instrukcji "READ" należy taśmę z danymi założyć 
na czytnik, nacisnąć klawisz ST i BU.
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14» WYPROWADZANIE WYNIKÓW, NAPISÓW I TEKSTO PROGRAMU

Informacje o wartościach zmiennych, o treści programu oraz 
teksty można wyprowadzać na monitor lub taśmy z tymi informacjami 
na perforator przy pomocy instrukcji o następującej postaci:

TYPE : S1, S2,...,Sn; 
lub PRINT : S1f S2,...,Sn}

Ŝ  może być:
a) nazwą zmiennej bez indeksu lub z indeksem, którym może być licz

ba całkowita lub nazwa zmiennej; spowoduje wyprowadzenie wartoś
ci tej zmiennej zgodnie z obowiązującym wzorcem (patrz sekcja 16)} 
podanie bez indeksu nazwy wektora lub macierzy powoduje wyprowa
dzenie wartości wszystkich elementów wektora lub macierzy,

b) ciągiem znaków z repertuaru monitora nie zawierającym znaków 
"?", "o", "}", i ujętym w nawiasy w trakcie wj-
konywania takiej instrukcji zostanie wyprowadzony ten ciąg zna
ków,

c) numerem zdania, którego treść ma być wyprowadzona (łącznie z nu-

d) dwoma numerami połączonymi znakiem - zostanie wówczas wy
prowadzony fragment programu ograniczony tymi numerami,

e) słowem specjalnym "Ali", które spowoduje wyprowadzenie treści 
całego programu.
Zdania programu wyprowadzone na taśmę papierową przy pomocy 

Instrukcji "PRINT" mogą być włączone (wczytane i przetranalowane) 
do dowolnego programu (nie zawierającego zdań o tych samych nume
rach) przy pomocy dyrektywy "PROM TAPE" (patrz sekcja 21). 

Przykłady!

merem),

A = ,A, B = ,B;
* 2)TYPE:2,1-3i* 3)PRINT:ALL;* D0:1,2;A = 123.4S00 B =■ -0.0038

2)TYPI:2,1-33)PRI'rT:ALL;)TYPI: ; PRI7IT#
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15. T?H0»ADŁ15IS ZMIAN V PROGRAMIE

Do \rymazywania zdań z programu służy Instrukcja
CIKAR i 7^| 2̂i

gdzie może tyć pojedynczym numerem zdania lub dwoma numerami
połączonymi znakiem powodując usunięcie z programu zdania o 
podanym numerze lub fragmentu programu.

Podanie na liście numeru, którym nie jest opatrzone żadne 
zdanie programu nie jest traktowane jako błąd.

Wymazanie x programu zdania, którego wykonywanie jeszcze nie 
zostało zakończone/ nie uniemożliwia kontynuacji wykonywania tego 
zdania. Dopiero przy ponownej próbie wykonania tego zdania wykona
nie go nie będzie możliwe.

Przykłady:
* CLEAR: 1, 100-200, 0.01;
* 12)CLEAR: 10-15,3.567;

16. PGRUT WYPROWADZANIA WYNIKÓW 

Instrukcja
PORMAT : , Lg, Lj, |

gdzie 1^ jest liczbą całkowitą (O i 1^ i 1 1 ) określa postać wy
prowadzanych liczb

It] - określa ilość cyfr przed kropką 
1*2 - określa ilość cyfr po kropce 
I>2 - określa ilość odstępów po liczbie

- jeśli jest 0 powoduje, że liczba jest wyprowadzana w po
staci

—  .  m EHe
gdzie m jest mantysą liczby, c - cechą, 
przy czym ilość cyfr mantysy określa L2, na cechę prze
widziane są trzy miejsca, które, o ile są nie wykorzysta
ne wypełnia się odstępami

- jeśli nie jest 0,to określa ono ilość cyfr mantysy, w 
przypadku gdy wielkość liczby uniemożliwia jej w ydrukr-
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w&nle zgodnie z aktualnym wzorcem 1 liczbę wyprowadza 
się w postaci 
? a • m Em c
Zapis we wzorcu liczby u oznacza, że w tym miejscu 
może wystąpić znak lub odstęp*

Nieznaczące zera przed kropką zastępowane są odstępami.
Postać liczb określona wzorcem druku obowiązuje aż do wyko

nania następnej instrukcji ustawiania wzorca, albo wykonania in
strukcji "STOP" lub "BESET" (patrz sekcja 22 i 23).

Przed wykonaniem pierwszej instrukcji wzorca obowiązuje in
strukcja

POEMAT i 3. 11» 0, 11|
Jeśli nie jest konieczna zmiana wszystkich parametrów instruk

cji "POEMAT",nie trzeba podawać tych parametrów, które nie ulega
ją zmianie,i można je pominąć. Można również opuścić przecinki, 
które wskutek pominięcia parametrów bezpośrednio poprzedzają znak 
średnika.

Przykłady:

* SCALARS:A,B,C,D;
* A:*123.45;
* B:~-0.00876;
* Ci-0;
* D:=12345.6789;
* 1)TYPE:
,A, B, C, D ;

* FORMAT:3,1,2,11;
* DO:1;
123.5 -0.0 0.0
? .123456789001 5

* F0RMAT:6,0;
* D0:1 ;

123 -0 0 12346* FORMAT:,4;
* DO:1 ;
* FORMAT-^O* "°‘°088 °*000° 12345.6789
* DO:1 ;
* Foi&if^o; " ° - 0088 ° - 0000 12345*6̂
* DO:1 ;
#.1235E 3 -.00011 -2 .3759E 0 .1235E 5
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17. PRZERYWANIE WYKONYWANIA PROGRAMU

Przerwanie wykonywania programu może być z góry zaplanowane 
przez programistę. Służy do tego instrukcja

BREAK;
która powoduje oprócz przerwania wykonywania programu wyprowadze
nie na monitor napisu "BREAK" poprzedzonego numerem tej instruk
cji i przejście systemu do stanu oczekiwania na zlecenie od użyt
kownika.

Wykonywanie programu może być przerwane przez system s powo
du wystąpienia w wykonywanej instrukcji niezadeklarowanej zmiennej, 
użycie zmiennej w sposób niezgodny z jej deklaracją, wywołania w 
trakcie obliczania wartości wyrażenia arytmetycznego funkcji stan
dardowej ln lub sqrt dla ujemnego argumentu itp. (patrz sekcja 
19.2). Wówczas po wyprowadzeniu odpowiedniej uwagi informującej o 
zaistniałej sytuacji system oczekuje na zlecenie.

Po przerwaniu wykonywania programu można wykonać dowolne 
zdania w języku MARO nawet zmieniające program i deklaracje zmien
nych, a następnie kontynuować obliczenia od zdania, którego wyko
nywanie zostało przerwane, lub pominąwszy to zdanie (patrz sekcja 
18).

Wykonywanie programu można przerwać przez naciśnięcie klawi
sza "ZO" na monitorze, zostanie wówczas wyprowadzony napis "15- 
TERRUPT".

Uwaga*
Instrukcja "BREAK" nie numerowana, a więc wykonywana w try

bie natychmiastowym;jest traktowana tak jak instrukcja pusta.
Przykład:

* 1)TYPE:*** .

* 2)BREAK:
* 3}TYPEt
* 4)BREAK:* 5)TYPE:
* GOTO:1;***
2)BREAK* GOON;
4)BREAK* GOON;+++END
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18. KONTYNUACJA PRACY PO PRZERWANIU WYKONYWANIA PROGRAMU

Do kontynuacji pracy po przerwaniu służą dwie dyrektywy:
GO ON} 

i SKIP}
Dyrektywa "GO ON” powoduje ponowne podjęcie próby wykonania 

zdania, które nie mogło być z pewnego powodu wykonane, od początku, 
jeśli to zdanie nie zawierało listy lub od momentu przerwania.

Dyrektywa "SKIP" powoduje kontynuację wykonywania programu z 
pominięciem zdania, którego wykonywanie zostało przerwane.

Po przerwaniu wykonywania programu wskutek użycia instrukcji 
"BREAK" obie dyrektywy "GO ON" i "SKIP" powodują rozpoczęcie wy
konywania od kolejnego określonego przez program zdania.

Kontynuować pracę można tylko od miejsca ostatniego przerwa
nia, użycie jednej z wyżej wymienionych dyrektyw po danym przer
waniu likwiduje po nim ślad,a więc nie jest możliwe kilkakrotne 
wracanie do miejsca przerwania programu przy użyciu tych dyrektyw.

Użycie dyrektyw "GO ON" i "SKIP" wtedy,gdy nie ma zapamiętar- 
nego śladu po przerwaniu powoduje wykonanie instrukcji pustej.

Przerwania zdań wykonywanych w trybie zleceniowym (bez nume
ru) nie są zapamiętywane i nie niszczą śladu po ostatnim przerwa
niu zdania numerowanego.

Wersja 1 translatora Języka MARO nie umożliwia konytnuacji 
obliczeń przy pomocy w/w dyrektyw po przerwaniu spowodowanym na
ciśnięciem klawisza ZO na monitorze.

19. SYGNALIZACJA BŁĘDÓW

Wykrywanie błędów formalnych w napisanym tekście odbywa się 
podczas translacji zdania. Podczas translacji deklaracji i dyrek
tyw sygnalizowane są wszystkie możliwe do wykrycia błędy,przy 
czym zawarte w nich poprawne informacje są przez translator wyko
rzystywane. W czasie translacji instrukcji wykrycie pierwszego 
błędu powoduje jego sygnalizację, pozostały tekst zdania nie jest 
sprawdzony i należy napisać zdanie od nowa.

Sygnalizacja błędów w czasie translacji deklaracji i dyrek
tyw została omówiona w sekcjach 5.4 i 6. W niniejszej sekcji zo
stanie omówiona sygnalizacja błędów wykrywanych w czasie pisania
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1 wykonywania instrukcji.

19.1, Błędy sygnalizowane podczas translacji instrukcji

Podczas translacji instrukcji napisanej niepoprawnie może
być wyprowadzona jedna z następujących uwag:
INCORRRCT - w przypadku złej nazwy instrukcji, napisania instruk

cji w sposób niezgodny z zasadami pisania zdań,np. brak zna
ku po nazwie instrukcji, która tego wymaga, brak nawia
sów w instrukcji "POR" itp.

UDU KE20H - w przypadku niepoprawnie napisanego numeru aa liście 
w instrukcji.

STHUTG EHROR - gdy brak..znaku końca napisu w instrukcji
"TIPB" lub "PEIHT".

ILLBG nauk - gdy jako nazwa zmiennej w instrukcjach "TIPJ5", "PROTT", 
"EEQOBST", "HKAD", "POR" zostanie.użyte słowo specjalne Języ
ka lub nazwa funkcji standardowej.

NAK8 EEROE - gdy został zrobiony błąd w nazwie zmiennej.
TOO BIG IHDEX - w przypadku napisania nazwy zmiennej s indeksem 

(lub indeksami) przekraczającym liczbę 4095.
NUMBKfi KEROR - w przypadku popełnienia błędu w liczbie.
U5HBC thdkt - w przypadku podania trzeciego indeksu przy nazwie 

zmiennej.
IU£G FCR1ŁA.T - w przypadku napisania instrukcji "PCRMAT" niezgod

nie z zasadami.
STHTU BBSCE - gdy został zrobiony błąd syntaktyczny w instrukcji 

podstawiania lub w instrukcji
IHCOUPL EXP - gdy w wyrażeniu arytmetycznym jest różna liczba na

wiasów otwierających i zamykających kwadratpwych lub okrąg
łych.
Przykłady:

* A*B;DiCORRFĈ* CLEAR 1;IHCORRFCT* DO:1, ;NUM F^OR* GO TO:100000;ITT TM 1RR0»
* 2)TYPI:'ALPA;STHUJC IRROR* DO: 1 - rKUM ER°0R
* TYPFt1a;
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NUM ERROR
* 3)IP(*leB) 1; INCOWFCT-
* PRIHTsain;ILIEG NAME
* RIQUI3Tsaadfghj; NAME ERROp* READ:A[10000] '•TOO BIG IFDEt* 1)As=B*(C+D; INCOMPL ECPR
* A [ I , J  * »C :EHCOMPTj EXPR* Ai»sin():SYNTAX ERROP* READ:A[i,3.k]; UMEC UTKEI.* TYPE:Ar 1a1 ] ; NUMBER ERROR* FORMAT: 12;
ILLEG FORMAT
* FORMAT:1,2,3,4,5; IHCORRECT
*

19*2« Błędy sygnalizowane w trakcie wykonywania inatrukc.1l

T czasie wykonywania instrukcji wyprowadzane są na monitor 
następujące uwagi!
TAR UHDBF < nazwa zmienne j >

- gdy w instrukcji występuje nazwa zmiennej niezadeklarowanej 
Uf BHROR

- gdy parametr aktualny funkcji In nie jest dodatni 
TRIG ERROR

- błąd przy obliczaniu wartości funkcji sin, cos lub tan 
(I a( > K • 2 ®̂ lub cos a m 0)

ABC ERROR
- błąd przy obliczaniu wartości funkcji arcsin (\a\ 7 1 )

TtTP ERROR
- gdy parametr aktualny funkcji exp ma wartość zbyt dożą 
'(a > 510. 9999998 ln 2)

SQRT ERROR
- gdy parametr aktualny funkcji sqrt ma wartość ujemną 

0VEEFL0W
- gdy obliczana wartość przekroczyła możliwości maszyny (nad
miar zmiennoprzecinkowy* nj>. wskutek dzielenia px’zez 0}

TOMBEP ERRCS
~ gdy w azasie czytania liczby wykryto błąd w akładni liczby
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m<i»ł Tarem?
- gdy liczba ctytana przy pomocy instrukcji "EEAD" zawiera 
więcej niż 120 znaków

BUBSCRIFT KEROB
- jeśli wartość indeksu przy zmiennej przekracza ogranicznik 
określony przez ostatnią deklarację zmiennej*

Uwaga»
Jeśli wykonywana instrukcja była opatrzona numerem,wyżej wy

mienione uwagi będą poprzedzone numerem tej Instrukcji.
Przykładyt

* 1)A:-B+C;
* D0j 1;1) VAR UNDEF B1) VAR UNDEF C1) VAR UNDEF A* SCALARS«A;* GOON;1) VAR ONDEP B1) VAR UNDEF C* SCALARS:B, C;* GOON;
* 2)A:-ln(-2);* D0:2;2) LN ERROR* Bj-sart(-IO);SQRT ERROR* TYPE|A[1.1];SUBSCRIPT ERROR* 3)A:=B/0;* D0:3;3) OVERFLOW *

20. WYPROWADZANIE I WPROWADZANIE TAÓMT RTHAB1TO.T Z PROGRAMEM

Całkowicie lub częściowo uruchomiony program wraz z informa
cjami o etanie systemu,w jakim się on znajduje,może być zapamię
tany na taśmie papierowej, tak aby po wprowadzeniu było możliwe 
wykonanie tego programu lub kontynuacja już rozpoczętych obliczeń. 
Do wyprowadzania taśmy binarnej z programem i odpowiednio do wpro
wadzania tej taśmy służą dwie instrukcje 

SA7E)
1 LOADj
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Wykonanie instrukcji "SAVE" nie ma wpływu na program użytkow
nika i 8ten systemu. Wykonanie natomiast instrukcji "LOAD" nisz
czy aktualny program,a wprowadza stan, który istniał w momencie 
wyprowadzania danej taśmy z programem.

Uwagał
Taśma binarna z programem jest wyprowadzana z czytnika nr 2.

21. WPROWADZANIE PROGRAMU Z TAŚM! PAPIEROWEJ

W systemie MARO istnieje możliwość wprowadzania tego wszyst
kiego, co użytkownik pisze na monitorze - zdań numerowanych i nie 
numerowanych z taśmy papierowej. Służy do tego dyrektywa

FROM TAPE
Po napisaniu w/w dyrektywy rozpoczyna się czytanie pierwsze

go zdania wyperforowanego na taśmie do znaku "}" włącznie, tekst 
tego zdania jest wyprowadzany na monitor, następuje translacja 
tego zdania i o ile to zdanie jest poprawne,to jeśli nie posiada 
numeru,zostaje natychmiast wykonane, a jeśli ma numer,zostaje za
pamiętane} następnie rozpoczyna się czytanie i przetwarzanie w 
ten sam sposób następnych zdań.

Jeśli w czasie translacji zdania lub jego wykonywania zosta
nie wykryty błąd,zostaje wyprowadzona odpowiednia uwaga i system 
przechodzi do stanu oczekiwania na zlecenie użytkownika. Aby roz
począć znów wprowadzanie programu z taśmy papierowej,należy jesz
cze raz napisać dyrektywę "FROM TAPE".

Taśma z programem powinna być przygotowana na maszynie do 
pisania OPTIMA. Znakiem końca taśmy z programem jest znak "*" bę
dący pierwszym znakiem zdania. Znaki "?" i "o" wyperforowane na 
taśmie z programem są tak samo traktowane, jak te same znaki napi
sane na monitorze.

Uwaga;
Konstrukcja modułu czytnika wymaga,by po ostatnio wczytanym 

znaku na taśmie znajdował się przynajmniej jeden znak różny od 
znaku blanku,a więc po znaku końca taśmy z programem, którym jest 
"*" powinien być na taśmie albo dalszy fragment programu lub do
wolny znak.
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22. LIKWIDACJA PROGRAMU I WSZYSTKICH IHFORMACJI Z HIM 
ZWIĄZANYCH

W każdym momencie pracy z systemem MASO użytkownik może usu
nąć osły swój program z pamięci maszyny, usunąć zadeklarowane 
zmienne i rozpocząć pracę z systemem "czystym” przez napisanie 
lub umieszczenie w programie instrukcji 

BESET}

23. ZAKOŃCZENIE PBACY Z SYSTEMEM

Aby zakończyć pracę z systemem i przekazać sterowanie do sy
stemu, pod którego nadzorem pracuje translator MARO)należy napisać 
instrukcję 

STOP;
Uwaga:
Pierwsza wersja translatora języka MARO nie pracuje pod nad

zorem żadnego innego systemu i ma własny system obsługi urządzeń.
W tej wersji instrukcja "STOP” powoduje powrót systemu do sytua
cji, w której on się znajduje po wprowadzeniu taśmy binarnej z 
translatorem MARO i zainicjowaniu pracy (patrz 1).

24. UWAGI INFOHMUJACE 0 STANIE URZĄDZEŃ, KANAŁÓW I SYSTEMU

Oprócz uwag informujących o błędach, w trakcie pracy z syste
mem MARO mogą być wyprowadzone na monitor następujące informacje
SPACE 0V 1 - oznacza to, że w programie jest za dużo zdań numero

wanych i zadeklarowanych nazw zmiennych łącznie 
SPACE OV 2 - w przypadku całkowitego zapełnienia pamięci przezna

czonej na dane, treść zdań i przetranslowane zdania 
SPACE 0V 3 - oznacza, że w wyrażeniach arytmetycznych zbyt dużo 

wystąpiło różnych liczb 
DEV 1 W3 - błąd parzystości na taśmie (na czytniku nr 2)
DEV 1 W4 - złe hamowanie czytnika nr 2
BEV 1 W5 - transmisja z zablokowanego modułu (czytnik nr 2)
DE7 2 W4 - koniec papieru na perforatorze
DEV 2 W5 - transmisja na zablokowany perforator
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TC-D 1 EKROR - błąd na drodze maszyna - czytnik nr 2
TC-D 2 ERROR - błąd na drodze maszyna - perforator
TC CCORD ERROR - błąd koordynatora kanałów
REPEAT * - błąd parzystości podczas pisania na monitorze.

W przypadku zapełnienia pamięci przeznaczonej dla użytkowni
ka można kontynuować pracę;ale bez powiększania programu lub iloś
ci zmiennych} częściowe zwolnienie pamięci przez użycie instruk
cji CLEAR lub dyrektywy DELETE w obecnej wersji translatora jest 
niemożliwe.

Nieprawidłowa sytuacja na urządzeniach wykorzystywanych przez 
system MARO powoduje przerwanie wykonywania programu, wyprowadze
nie odpowiedniej uwagi i przejście systemu do sytuacji oczekiwania 
na zlecenie od użytkownika systemu.

Sygnały od urządzeń nie wykorzystywanych przez system są 
ignorowane.

W przypadku błędnej pracy monitora podczas wyprowadzania in
formacji następuje powtórzenie transmisji, jeśli błąd nastąpi pod
czas pisania na monitorze;system wyprowadza uwagę "REPEAT" oraz 

i użytkownik musi powtórzyć pisane zdanie.
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Dodatek A

Przykład programu « języku MARO do sporządzania wykresów dwóch 
faukcji I * sia(x) i Z * ln(x)/In(lO) dla A. « Z $ B z krokiem 
8 orass dla 0£'T i Z * D ż krokiem (D - C)/H (S s 50),

MARO 1
* 1 
* 2
* 3* 4* 4 
¿A

* 5)BREAę;* 6)TYPE:
WYKRES FUNKCJIY=sin(X) i Z*ln(X)/ln(10) X Y Z

* 8)K:=1;* 9)L:=N-1;
* 9.1 )Łi:=0:* 10)FOR(I«K(K)L)DO:12;
* 11)GOTO:13j* 12)TYPE: - ;
* 13)TYPl! s
* 14)F0R(X«A(S)B)D0:16-26;
* 15)GOTO:27:* l6)Yj=sin(X);* 17)Z:»ln(X)/ln(10);* 18)FOR(I=M(K)N)DO:20-24;* 19̂ G0T0:25;* 20)IF(I ęq entie (̂(Y-O/H+0.5))G0T0:23;* 20.1 )IF(l eq «>".tier((Z-C)/H+0.5))G0T0:23.2;
* 20.2)IF(I £q entier(-C/H+0.5))G0T0:23.4;* 21¿TYPE: :
* 22)GOTO:24:* 23)TYPF: * r
* 23.1)GOTO:24̂* 23.2)TYPF: + ;* 23.3)GOTO:2A:* 23.4)TYPE: . ;
*24); , ** 25JTYPE: .X.Y.Z,
* 26);* 27)BREAK;
* SCALARS:A,B,S,C,D,N,H.K,L,M,I,X,Y,Z:

)REQUEST:A,B,S;)REQUEST:C,D,N; )H:«(D-C)/N;)IF(N le 50)GOTO:6;
.1)TYPiTDUZE N
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Dodatek B 
Lista zdań języka MARO

Deklaracje sekcja
SCALARS i 71f...,Vnł 5.1
VECTORS i V1 [ĵ ] , ... ,Vn[*n\ i 5.2
MATRICES: V̂  [uĵ i3̂ ] *• *• S 5*3

Instrukcje
V i= B; 8
a B; 9
DO t K̂|, Kj •• Nj p. . •; 10*1
jLJKB) DO t N<|, Hg “ |«• # | 11
POfi(V̂  a V2(V3)V4) DO i Iv  j 12
GO TO . N; 10.2
IP(B) GO TO i N; 11
CLEAR t *2 - Hj,... 1 15
BREAK; 17
TTFE x S>|,.». ySĵf 14
PRINT : S1 t...fSnj 14
REQUEST : V1t...,Va} 13
READ : V1 t...,VnJ 13
FORMAT: L̂ , l̂ i i 16
SAVE; 20
LOAD; 20
RESET; 22
STOP; 23

Dyrektywy
DELETE : V̂  ,... 6
UST; 6
GO ON; 18
SOP; 18
FROM TAPE; 21
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Dodatek C 
Lista słów specjalnych języka MASO

AT.T.

BREAK
0L2AR
DELETE
DO
FOR
FORMAT
FROM TAPE
GO OH
GO TO
IF
LIST
LOAD
MATRICES
PRINT
READ
RESET
SAVE
SCALARS
SKIP
STOP
TYPE
VECTORS
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