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Streszczenie . Abstract . COflepaaiwe

Specyficzna struktura programów pisanych v językach konwer- 
sacyjnych ma ogromny wpływ aa strukturę ich translatorów. W pra
cy omówiono własności języków konwersacyjnych wpływających na 
wybór ¡netody translacji. Następnie omówiono wady i zalety stoso
wania translacji Interpretacyjnej podczas pracy w trybie konwer» 
sacyjnym oraz przedstawiono "translację lncrementalną". Ostatni 
rozdział pracy zawiera opis metody zastosowanej w translatorze 
jęsySd “MiBO".

Problems of translation in conversation systems

A specific structure of programs written in conversation 
languages influences to a great extent the structure of 
translators. The paper describes the properties of coversation 
languages which are influencing the selection of translation 
methods. Then advantages and disadvantages of an interpreta
tion translation applied in conversation mode are discussed, 
as well as an "incremental translation" is presented. The 
last chapter describes a method which was applied in the 
translator of MARO language.
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WSTJF

Jednym z celów badań naukowych w informatyce jest udoskona
lenie metod komunikowania się człowieka z maszyną cyfrową. naj 
bardziej tradycyjnych metodach współpracy z maszyną użytkownik 
rozwiązujący swój problem, na ogół nie miał bezpośredniego dos
tępu do maszyny. Układ tradycyjny co prawda pozwalał na stosowa
nie konwersacyjnego trybu użytkowania systemu liczącego, ale wią 
zało się to z ogromnymi stratami mocy obliczeniowej systemu. Po 
opracowaniu apoaobu rozwiązania problemu i opisaniu go w dostęp
nym języku programowania, a więc po napisaniu programu, użytkow
nik tracił z nim kontakt. Program był przygotowywany na odpowied 
nim nośniku informacji np. na kartach perforowanych lub taśmie 
papierowej przez wyznaczonych do tego celu ludzi a następnie 
przekazywany do wykonania na maszynie. Z reguły pierwsze próby 
wykonania programu kończyły się niepowodzeniem i użytkownik za
miast wyników obliczeń uzyskiwał listę błędów popełnionych pod
czas pisania programu. Od tego momentu rozpoczynał się długi ok
res uruchamiania programu, a więc jego testowania i poprawiania 
błędów; w końcu obliczenia zostawały wykonane a ich wyniki prze
kazywano użytkownikowi. Jeśli wyniki były niezadowalające i ko
nieczna była na przykład zmianB metody obliczeń, to użytkownik 
musiał napisać lub zmodyfikować i uruchamiać program od nowa. 
Stąd cykl obliczeń tzn. ilość czasu, który upływa pomiędzy sfor
mułowaniem zadania a otrzymaniem wyniku był często bardzo długi.
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'ii zależności od organizacji ośrodka obliczeniowego mógł trwać
od kilku dni do wielu tygodni.

Pojawienie się wielodostępnych systemów liczących wyposażo
nych w terminale składające się np. z maszyny do pisania lub mo
nitora ekranowego z czytnikiem kart lub czytnikiem tsśmy papie
rowej, umożliwiło uzyskanie bezpośredniej i "równoczesnej" łącz
ności wielu użytkowników z maszyną. Mając bezpośrednią łączność 
z maszyną poprzez np. maszynę do pisania, użytkownik może pisać 
i korygować na bieżąco swój program, kontrolować przebieg obli
czeń, badać i oceniać wyniki pośrednie, zmieniać w razie potrze
by kolejność działań w programie, a nawet stosowane w nim algo
rytmy, korygować dane zapisane w maszynie lub wprowadzać do niej 
nowe, żądać i otrzymywać od maszyny różne informacje o proce
sie przetwarzania. Taki typ pracy zwany konwersacyjnym trybem 
pr8cy jest więc niezastąpionym środkiem pomocniczym szczególnie 
we wstępnej fazie programowania, podczas tworzenia i testowania 
algorytmów, ponieważ pozwala wykonywać dowolnie małe fragmenty 
algorytmu bez czekania na możliwość wypróbowania większych ca
łości. Ma on zastosowanie zwłaszcza w tych pracach, w których 
drogą eksperymentu trzeba dobierać metodę obliczeń, a poza tym 
w tych, w których metoda obliczeń zależy od wyników pośrednich.

Pracę w trybie konwersacyjnym umożliwiają specjalne języki 
konwersacyjne. Jak wiadomo, w chwili obecnej istnieje wiele róż
nych języków konwersacyjnych, stosowanych w celach dydaktycznych, 
do obliczeń numerycznych, konstruowania wykresów i innych. Są 
one oparte na różnych językach ogólnego przeznaczenia, np. są 

zbliżone do ALGOLu lub PORTRANu, jak również są implementowane
na różnych maszynach i z różnym wyposażeniem. Hiektóre języki

2jak APL, LC mają bardzo rozbudowaną strukturę i wymagają od 
użytkownika dobrego zaznajomienia się z językiem przed rozpoczę



ciem pracy, inne jak BASIC są w stosowaniu proste. 13a ogół wy
bór stosowanego języka konwereacyjnego zależy od potrzeb środo
wiska, w którym będzie on wykorzystywany. Jednym z języków kon- 
wersacyjnych jest język EAszynowe IlOzmowy (ŁIARO) przeznaczony 
głównie do rozwiązywania problemów naukowo-technicznych na ma
szynie pozbawionej graficznych urządzeń wejściowo-wyjściowych.

Specyficzna struktura programów pisanych w językach konwer- 
sacyjnych ma ogromny wpływ na strukturę ich translatorów oraz 
metody translacji. W tradycyjnym wsadowym trybie pracy transla
tor miał.'za zadanie na ogół przetłumaczyć program napisany w 
języku programowania wyższego rzędu na taką po3tać, w której 
mógł być przez maszynę wykonany. Każdy błąd, niezgodność z re
gułami programowania w danym języku uniemożliwiała oczywiście 
przeprowadzenie translacji do końca, zmuszała programistę do 
poprawienia programu poza maszyną i podjęcia na nowo próby jego 
translacji. Ponieważ niemożliwa było poprawianie i zmienianie 
fragmentów programu zarówno w trakcie jego translacji jak i wy
konywania, tradycyjny sposób programowania wymagał również o<3 
programisty bardzo starannego opracowania algorytmu a mianowi
cie przewidzenia z góry wszystkich sytuacji, które mogłyby za
istnieć w trakcie wykonywania obliczeń.

Taka metoda programowania, dość uciążliwa dla programisty, 
miała jednak dużo zalet dla twórców translatorów, pozostawiała 
bowiem dużo swobody w doborze metody translacji - kolejności 
pobierania informacji z programu; program mógł być przez tran
slator przeglądany wielokrotnie - w kilku fazach i w dowolnym 
porządku. Na ogół stosowano tu tranelację kompilacyjną dającą 
w wyniku progrea w kodzie wewnętrznym neszyny, który w momencie 
wykonywania w większości przypadków nl.e wymagał już żadnych ;..o- 
dyfikacji.
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, zupełnie innej sytuacji znaleźli się twórcy translatorów 
języków '.:onwer6acyjnych. Ponieważ języki konwersacyjne umożliwia 

• ją tworzenie jak i wykonywanie poszczególnych fragmentów progra- 
nu w dowolnej kolejności, poprawienie i rozszerzanie programu 
zarówno podczas jego pisania jak i wykonywania, translator ta
kiego języka ma do czynienia na ogół z informacjami niepełnymi 
i zmiennymi.

Jednym z rozwiązań tego problemu jest stosowanie transla
cji interpretacyjnej - o więc dokonywanie translacji poszczegól
nych instrukcji programu dopiero w momencie potrzeby ich wykona
nia. Pociąga to za sobą konieczność "niepotrzebnej" wielokrotnej 
translacji niektórych iustrukcji np. takich, które są wykonywane 
cyklicznie, co z kolei pociąga za sobą znaczne zwiększenie czasu 
obliczeń« Aby akrócić czas obliczeń, w niektórych językach kon- 
wersacyjnych zostały na wzór języków wsadowych wyróżnione dwie 
fazy - faza pisania programu i faza wykonywania. Podczas fazy 
pisania programu następuje tylko zbieranie instrukcji programu 
(można je pisać w dowolnej kolejności, zmieniać, wyrzucać), a 
dopiero przed wykonaniem następuje sprawdzanie poprawności oraz 
kompilacja całego programu. Późniejsze zmiany programu i popra
wianie błędów wymagały jednak ponownej kompilacji programu. Me
toda ta niestety zmniejsza znacznie swobodę w posługiwaniu się 
językiem konwersacyjnym i wydłuża czas otrzymania ostatecznych 
wyników.

Ze spotykanych w literaturze opisów translatorów języków 
Konwersacyjnych [1 , 2 , 3 , 4] wynika, że w większości przy
padków stosowana jest translacja interpretacyjna, a w niektórych 
translacja kompilacyjna z podziałem na fazy tworzenia i wykony
wania programu. Translator języka KARO jest próbą połączenia
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oetody kompilacyjnej z interpretacyjną przy maksymalnym wyko
rzystaniu tej pierwszej. Translator ten kompiluje instrukcje 
programu w takiej kolejności, w jakiej są pisane, na bieżąco, 
w trakcie pisania programu, na kod, który nie wymaga rekompila
cji nawet przy dużych zmianach innych instrukcji. Kompilacja 
instrukcji przebiega w sposób całkowicie niezależny od środo
wiska, w jakim dana instrukcja jest pisana, ..dopiero w momencie 
wykonywania instrukcji uwzględnia się jej środowisko, a więc 
aktualne typy i wartości zmiennych, w danym momencie zapamięta
ne instrukcje itp. Należy jeszcze zwrócić uwagę na to, że trans
lator ten nie tylko tłumaczy instrukcje programu na kod wyniko
wy, który może być przez maszynę wykonany, ale i nadzoruje wy
konanie tych instrukcji - a więc zawiera w sobie również odpo
wiednie "egzekutory" poszczególnych instrukcji języka.

2. jęZYKI KONWERSACYJHE

Współpraca użytkowników z systemem operacyjnym maszyny z 
zasady odbywa się w trybie konwersacyjnym. Użytkownik może otrzy
mywać od maszyny informacje o jej stanie, zajętości lub dostęp
ności jej pamięci i urządzeń pomocniczych oraz określać warunki, 
w jakich ma pracować jego program itp. System operacyjny może

dopuszczać wprowadzanie programów, a nawet formułowanie proble
mów w trybie konwersacyjnym.

Systemy pracujące w trybie konwersacyjnym powinny posiadać 
następujące własności:
a) Udzielanie szybkich odpowiedzi na "trywialne" pytania. Sys

tem konwersacyjny powinien wyprowadzać żądane informacje bez 
zauważalnej zwłoki.

-  9 -



b) Prowadzenie dokładnej dokumentacji pracy użytkownika z syste
mem. Ponieważ tekst programu oraz wartości i typy danych 
użytkownika podczas prscy ulegają modyfikacjom musi pozostać 
ślad po dokonanych zmianach oraz powinna być możliwość uzys
kania pełnej informacji na temat aktualnej treści programu 
oraz wartości danych.

c) Łatwy i bezpośredni sposób wprowadzania informacji poprzez 
klawiaturę alfanumeryczną lub funkcyjną, pióro świetlne.

d) Wyprowadzanie informacji w postaci najbardziej dla użytkow
nika dogodnej i komunikatywnej.

e) Kontrola pracy człowieka z punktu widzenia poprawnego wykony- . 
wania przez niego czynności, wykrywanie błędów i informowanie 
go o możliwościach systemu, a nawet nauczanie poprawnej pracy
z systemem.

f) Możliwość zachowania programów i danych w różnych stanach na 
nieokreśloną ilość czasu.
Do porozumiewania się z systemem pracującym w trybie kon- 

nersacyjnym służą specjalne języki konwersacyjne. Zapewnienie 
swobodnego dialogu z maszyną wymaga od języka konwersacyjnego 
spełnienia pewnych warunków.

1. Z jednej strony język konwersacyjny powinien być w takim stop
niu jak to jest możliwe zbliżony do języka naturalnego, co
ma duże znaczenie psychologiczne dla potencjalnego użytkow
nika. Z drugiej strony używana notacja powinna być zwięzła, 
co przyspiesza wymianę informacji pomiędzy człowiekiem i ma
szyną.

2. Dla użytkowników, którzy znają programowanie w językach wyż
szego rzędu jak ALGOL, FORTRAN wygodne jest,.gdy zdania ję
zyka konwersacyjnego przypominają*lub sr, takie same jak ins-
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trukcje w ALGOLu lub w FORTRANie. Oprócz łatwości w operowaniu 
takimi instrukcjami ma to jeszcze jedną zaletę,a mianowicie 
uruchomiony i sprawdzony już program konwersacyjny można z łat
wością przekodować na program w odpowiednim języku niekonwersa- 
cyjnym.

3. Ogromnej, podstawowej wagi są giętkie zasady tworzenia progra
mu w danym języku - możliwość pisania w dowolnej kolejności 
zdań oraz fragmentów programu, możliwość usuwania już napisa
nego tekstu programu, jego fragmentów lub poszczególnych zdań, 
swobodne rozszerzanie już napisanego tekstu«

4. Niezbędna jest możliwość próbnego wykonania niekompletnego pro
gramu jak również dowolnych jego fragmentów w różnych kontek
stach, jak i również dla różnych parametrów. V? szczególności 
możliwość swobodnego przeplecenia programowania, uruchamiania
i wykonywania programu.

5. W związku ze zmieniającą się strukturą programu musi być moż
liwe wyciągnięcie informacji na temat aktualnego tekstu prog
ramu, zmiennych itd.

6. Zmienne w programie mogą przyjmować wartości różnych typów 
podczas różnych etapów jego wykonywania. W momencie pisania 
instrukcji języka zawierających nazwy zmiennych mogą one być 
niezadeklarowane, a więc ich typ może być nieznany, zmiany 
deklaracji zmiennych mogą być również dokonywane w dowolnym 
stadium pisania lub wykonywania programu.

7. Możliwość przerywania wykonywanego programu w z góry zaplano
wanych punktach przerwań, zmiany, ustawianie nowych luh usu
nięcie wcześniej ustawionych punktów przerwań programu. 
Możliwość przerwania z zewnątrz wykonywania programu np. przez 
naciśnięcie przycisku na pulpicie monitora.
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6« Możliwość wykonaniu, po przerwaniu wykonywania programu,
dowolnych instrukcji języka a zwłaszcza wydrukowania wartoś
ci wybranych zmiennych, zmiany wartości dowolnych zmiennych, 
zmiany instrukcji w programie, a następnie możliwość kon

tynuacji wykonania przerwanego programu.

Ogromna większość systemów konwersacyjnych, tzn. systemów 
wyposażonych w języki konwersacyjne pozwala na pracę w dwóch 
trybach: zleceniowym i programowym. W trybie zleceniowym każda 
informacja przekazana przez użytkownika zostaje bezzwłocznie 
i całkowicie wykorzystana przez system do podjęcia określonych 
przez te informacje działań. W trybie tym użytkownik może np. 
tażądać obliczenia i natychmiastowego podania wartości dowol
nego wyrażenia arytmetycznego, zapamiętania wartości tego wyra
żenia do dalszych obliczeń, wyprowadzenia informacji o progra
mie i danych itp. Tryb zleceniowy służy także do przekazywania 
do systemu zleceń natury organizacyjnej - zleceń wykonania pro
gramu lub odpowiedniego fragmentu programu, definiowania typów 
występujących w programie zmiennych, zapamiętania programu * 
pamięci pomocniczej lub sporządzenia taśmy binarnej z progra
mem, wprowadzenia taśmy binarnej itp.

V/ trybie programowym informacje przekazywane przez użyt
kownika na ogół po wstępnym przetworzeniu i sprawdzeniu popraw
ności są zapamiętywane przez system do późniejszego wykorzysta
nia - jako elementy konstruowanego programu. W trybie tym szcze
gólnie ważny jest problem wykrywania błędów formalnych we wpro
wadzonym tekście programu i natychmiastowe informowanie o nich 
użytkownika. Zalety trybu programowego w systemach konwersacyj
nych wzrastają wraz ze stopniem wykrywalności błędów i zakresem
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poprawek, na jakie tryb programowy zezwala. W niektórych języ
kach zdarza się, że błąd formalny popełniony w początkowej fa
zie pisania programu jest wykrywany dopiero no zakończenie pi
sania programu. Zdarza się więc, że zachodzi potrzeba korekty 
programu aktualnie zapamiętanego w pamięci systemu. Elastycz
ność, z jaką można te poprawki wykonać, ma duży wpływ na przy
datność języka konwersacyjnego do bezpośredniego programowania.

Z trybem programowym związana jest również powszechnie sto
sowana w językach konwersacyjnych numeracja kolejnych wierszy 
pisanego programu, wykonywana automatycznie przez system lub 
pozostawiona w gestii użytkownika. Służy ona do określenia 
miejsca pisanego wiersza wśród pozostałych wierszy programu, 
a więc ułatwia dokonywanie wszelkich modyfikacji programu. 
Poprzez zmianę na przykład numeru instrukcji można zmieniać 
lokalizację danej instrukcji w programie, poprzez napisanie 
drugiej instrukcji o tym samym numerze można spowodować zastą
pienie pierwszej instrukcji drugą, a w szczególności poprzez 
napisanie instrukcji pustej z odpowiednim numerem można wyma
zywać z programu niepotrzebne Instrukcje. Podając numer można 
również na przykład typować instrukcje, które mają być próbnie, 
niezależnie od programu wykonane [3 , 4 , 10] .

Rzeczą niezmiernej wagi jest przy tym zachowanie ciągłoś
ci języka między tymi trybami, co zmierza do ujednolicenia 
zdań, które tworzą język zleceń ze zdaniami tworzącymi język 
programowania. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest użycie 
w systemie bezpośredniego dostępu języka zawierającego język 
programowania oraz strukturalnie i leksycznie z nim zgodny ję
zyk zleceń. Najwygodniejszy jest język, którego wszystkie ins
trukcje mogą być wykorzystywane zarówno w trybie programowym, 
jak i zleceniowym.



Oczywiście, użytkownik powinien, niezależnie od tego, w ja
ki sposób współpracuje w danej chwili z systemem (podczas two
rzenia programu, w fazie wykonywania obliczeń) mieć możność 
przejście na tryb zleceniowy.

Dodatkowym ułatwieniem uruchamiania programów spotykanym 
w niektórych językach jest ntropienien (śledzenie) programu. 
Polega ono na wyprowadzaniu, w trakcie wykonywania programu lub 
po jego zakończeniu, informacji pozwalającej na ustalenie kolej
ności wykonywanych instrukcji. Informacja taka jest szczególnie 
cenna wtedy, gdy uruchamiany program ma skomplikowaną budowę lo
giczną, z wieloma rozgałęzieniami i pętlami. "Trop" programu mo
że być wyprowadzony albo jako ciąg umownych znaków, których wy
dawnictwo w odpowiednich miejscach programu zostało zaprojekto
wane przez użytkownika, albo jako ciąg numerów wszystkich wyko
nywanych kolejno rozkazów lub tylko w momentach zmiany kolejnoś
ci wykonywania rozkazów. Użyteczna może być również możliwość 
śledzenia wartości wybranych zmiennych po wykonaniu określonej
instrukcji.

Biorąc pod uwagę powyższe właściwości języków konwersacyj- 
nych możns dokonać następującej klasyfikacji ich instrukcji:
1 .  Instrukcje nie wpływające na środowisko, w którym są one wy

konywane, a więc na dane programu oraz na definicję programu. 
Są to instrukcje edytorskie, śledzenia itp.

2. Instrukcje zmieniające wartości zmiennych bez zmiany ich typu.
3. Instrukcje pozwalające na zmiany struktury danych, a więc na 

zmianę znaczenie instrukcji, które na tych danych operują.
4. Instrukcje zmieniające strukturę i definicję programu.
5. Instrukcje, które powodują rozpoczęcie lub kontynuację wy

konywania określonego programu.
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6. Instrukcje przerywające wykonywanie progranu zawieszając jegt 
wykonanie i zmieniając tryb pracy z systemem.

Oczywiście na użyteczność języka w dużym stopniu ma wpływ 
możliwość wykonywania po przerwaniu programu a przed jego konty
nuacją oraz w- programie instrukcji wymienionych w punktach 3 i 4.

Ze względu na dostarczane podczas zawieszenia wykonywania 
programu możliwości, systemy konwersacyjne można podzielić na 
pięć klas:
1. Dozwolone jest jedynie sprawdzanie środowiska programu.
2. Możliwe jest zmienianie wartości zmiennych bez zmiany ich 

struktury.
3. Dozwolone są zmiany wartości i struktury zmiennych.
4. Dozwolone są zmiany definicji programu.
5. Wszelkie zmiany są dozwolone.

Klasa, do której należy dany język ma decydujący wpływ na 
wybór metody translacji, strukturę translatora oraz organizację 
systemu konwersacyjnego.

3. METODY TRANSLACJI JĘZYKÓW KONWERSACYJNYCH

Ogólnie mówiąc, proces obliczeniowy polega na sformułowaniu 
problemu (opisie algorytmu) w pewnym języku programowania, a więc 
sporządzeniu programu źródłowego, przetłumaczeniu tego programu 
na program w kodzie maszyny a następnie wykonaniu zakodowanych 
obliczeń. Metody tłuuaozenia programów i ich wykonywania zależą 
w bardzo dużym stopniu od struktury języka programowania (złożo
ności programów, zakresu działań, które można w tym języku opisać
itp.) oraz organizacji wykorzystania systemu liczącego. Ze wzglę
du na sposób wykorzyetania systemu liczącego można wyróżnić za
sadniczo dwa tryby przetwarzania informacji:"wsadowy" oraz kon- 
sersacyjny.



Termin "przetwarzanie wsadowe" powstał w okresie, gdy prog
ramista przynosił swą pracę do ośrodka obliczeniowego i odbierał 
wyniki po pewnym czasie. Personel ośrodka zbierał różne prace i 
wprowadzał do systemu cały zestaw programów zwany "wsadem?.
Y/sine jest to, że programista nie miał kontaktu ze swym progra
mem od przyniesienia go aż do odebrania wyników. Termin ten nie 
stracił jednak na aktualności przy wykorzystywaniu systemów wie- 
loprzetwarzających i wieloprogramowanych.

Przetwarzanie wsadowe charakteryzuje się więc, jak pokazano 
na rys. 1 ścisłym rozgraniczeniem trzech etapów procesu oblicze
niowego:
- wprowadzenia programu do maszyny,
- translacji progiamu oraz
- jego wykonania.

Taki tryb pracy zakłada nie ingerowanie użytkownika w pro
ces obliczeniowy. System pracuje samodzielnie, opierając się na 
zleceniach z góry podanych przez użytkownika. Dostarczony przez 
użytkownika program musi zawierać opis wszystkich sytuacji, któ
re mogą się zdarzyć podczas wykonywania obliczeń, ponieważ użyt
kownik nie może modyfikować ani rozszerzać programu na podstawie 
informacji pośrednich otrzymywanych podczas przetwarzania. Pro
gram ten powinien stanowić pewną całość np. zawierać nagłówek 
programu i instrukcję kończącą program; musi mieć formę zgodną 
z regułami pisanis programu w danym języku, np. wszystkie wiel
kości występujące w programie (jak w ALGOLu zmienne proste, tab
lice, procedury, przełączniki) powinny być w odpowiednim miejscu 
zadeklarowane a używanie ich dozwolone tylko zgodnie z ich opi
sem, w programie nie mogą występować instrukcje skoku do etykie
ty nieokreślonej w programie itd. '.'Wystąpienie błędu lub błędów
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Rys. 1. Schemat przetwarzania wsadowego

formalnych w programie uniemożliwia translację programu, nato*- 
miast błędy merytoryczne takie, jak np. nieprzewidzenie tego, 
że dla pewnych wartości zmiennych mianownik wyrażenia arytmetycz
nego będzie miał wartość równą 0 uniemożliwia wykonanie programu 
do końca. Program w takiej sytuacji musi być poprawiony "poza ma
szyną" i nie przewiduje się kontynuacji ani procesu translacji, 
ani wykonywania.
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Pakt, że informacje zawarte w programie powinny być komplet
ne i niezmienne ma ogromne znaczenie przy opracowywaniu metody 
translacji. Program może być przeglądany wielokrotnie, od począt
ku do końca lub odwrotnie i w różnym celu. Translacja w tym try
bie zwykle składa się z kilku faz np.
- Analiza syntaktyczna programu i jego zapis w uproszczonej sym
bolicznej formie.

- Analiza poprawności fonnalnej.
- Utworzenie tablic opisów nazw (słowników), rezerwacja pamięci 
dla poszczególnych wielkości.

- Przyporządkowanie nazwom występującym w programie informacji 
z tablic.

- Translacja wyrażeń arytmetycznych na odwrotną notację polską.
- Generowanie kodu wynikowego.

Należy tu zwrócić uwagę na to, że w momencie wykonywania 
kodu programu obecność translatora w pamięci operacyjnej nie 
jest potrzebna, mogą być potrzebne tylko niektóre podprogramy 
biblioteczne, np. podprogramy funkcji standardowych, edytorskie, 
dekodowanie informacji itp.

Opisana powyżej idea translatora przedstawia typowy kompi
lator. Wykorzystanie w pełni znanych metod kompilacyjnych przy 
stosowaniu konwersacyjnej współpracy z systemem nie jest możliwe. 
Program nie jest tu bowiem obiektem statycznym a ulega w zależ
ności od przebiegu obliczeń ciągłym zmianom. Z tego względu w 
systemach konwersacyjnych na ogół stosowane są interpretacyjne 
metody translacji i wykonywania progranów.

Różnica między translacją kompilacyjną a interpretacyjną 
polega głównie na trybie translacji} w obydwu przypadkach tran
slator składa się z podobnych elementów, wykonujących zbliżone



funkcje. O ile jednak przy translacji wykonywanej przez kompi
lator poszczególne elementy translatora są wywoływane i wykony
wane przed wykonaniem generowanego kodu programu wynikowego, o 
tyle praca interpretera przeplata się z wykonywaniem kodu wyniko
wego. Translator interpretaoyjny składa aię z«

Rys. 2. Schemat translacji interpretacyjnej programu

- programu nadzorczego,
- analizatora tekstu programu źródłowego oi*az z .
- programów pomocniczych kompilujących na język maszynowy lub 
od razu wykonujących czynności opisywanej języku źródłowym.



Zadaniem programu nadzorczego jest naprzemienne aktywowanie 
analizatora w celu wydzielenia z tekstu programu a następnie 
identyfikacji kolejnej jednostki syntaktycznej do przetworzenia 
i odpowiadającego jej programu pomocniczego translatora, bieżą
ca aktualizacja wszystkich informacji potrzebnych do translacji 
i wykonania kolejnych jednostek programu oraz inicjowanie wyko
nania wygenerowanego kodu (rys. 2).

Translacja interpretacyjna ma dużo zalet ale i ma również 
wady. Do zełet należy zaliczyć:
a) Program obliczeń przechowywany jest w języku źródłowym, który 

z zasady jest bardziej zwarty niż język wynikowy, co daje du
żą oszczędność miejsca w pamięci operacyjnej.

b) Program może ulegać dowolnym zmianom podczas translacji. •
c) Interpretacyjna translacja ułatwia ingerencję w proces wyko

nywania programu, dokonywaną w ramach języka źródłowego,
Do zasadniczych wad translacji interpretacyjnej jednak na

leży:
a) Częste wielokrotne translonanie tego samego fragmentu progra

mu źródłowego, zwłaszcza w cyklach obejmujących wiele jednos
tek syntaktycznych języka.

b) Konieczność przechowywania stosunkowo dużej ilości informacji 
dotyczącej translacji i ciągłej jej aktualizacji, co zmniej
sza oszczędność pamięci uzyskaną dzięki przechowywaniu progra
mu w postaci źródłowej.

c) Długi czas wykonywania programu z powodów wymienionych w po
przednich dwóch punktach.

L) Ponowne wykonanie programu wymaga powtórzenia całego procesu 
translacji, ponieważ podczas translacji interpretacyjnej nie 
tworzy się całego programu wynikowego a jedynie potrzebne w 
danym momencie fragmenty.
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• Ze względu na wyżej wymienione wady translacji interpreta- 
cyjnej tam, gdzie to możliwe stosuje się z zasady translację kom- 
pilacyjną. A jeśli wykonanie pełnej kompilacji jest bardzo kłopot
liwe bądź niemożliwe, jak to ma miejsce przy programowaniu w try
bie konwersacyjnym,stosuje się-metodę interpretacyjną. Zostało 
ona zastosowana w większości implementacji języka BASIC oraz ję
zyków JOSS, JEAH, LC2, APL, DIALOG [i , 2 , 3 , 4] .

Jedną z prób uniknięcia pełnej interpretacji programu jest, 
jak pokazane na rys. 3, wyróżnienie podczas bezpośredniej pracy 
z maszyną dwóch faz - fazy tworzenia programu oraz fazy wykonywa
nia. Podczas pierwszej fazy zezwala się na pisanie instrukcji 
programu w dowolnej kolejności i dokonywanie dowolnych zmian w 
programie. Po skompletowaniu programu następuje przejście do dru
giej fazy, w której następuje uporządkowanie instrukcji, spraw
dzenie ich poprawności a następnie, gdy program jest poprawny je
go wykonanie. W przypadku wystąpienia błędu w programie proces 
kompilacji zostaje przerwany i następuje przejście do fazy pisa
nia programu. Po poprawieniu błędów proces kompilacji musi być 
rozpoczęty od nowa [5] •

Takie postępowanie narzuca duże ograniczenia na sposób wyko
rzystania systemu liczącego. Z reguły nie dopuszcza się wykonywa
nia instrukcji w trybie zleceniowym, a jeśli tak to się wyróżnia 
trzecią fazę - tryb zleceniowy pracy, w którym wszystkie instruk
cje są interpretowane. Ponadto uniemożliwia się używanie w pro
gramie, oraz wykonywanie w przerwie w wykonywaniu programu w ti’y- 
bie zleceniowym, instrukcji operujących na innych instrukcja.h pro
gramu i instrukcji zmieniających strukturę danych.
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Tryb zleceniowy 
pracy N

Tryb progresowy

Paza tworzenia 
programu

Paza wykonywania

Translacja
instrukcji

Dołączenie tekstu
instrukcji do
programu

Wykonanie wy
generowanego 
kodu instrukcji

Uporządkowanie tekstu 
programu

Sprawdzenie poprawności
programu
zawiera Jest popra
błędy wny

Wyprowadzenie 
informacji o 
błędach

Kompilacja
programu

Wykonanie wy
generowanego 
kodu programuI

Zmiana trybu pracy - przejście 
do f8zy pisania programu

Rys. 3. Schemat pracy aystemu konwersacyjnego z wyróżnionymi 
fazami pracy
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4 . TRANSLACJA "fflCREMKHTALHA"

Spośród wykorzystywanych metod translacji najbardziej inte
resującą wydaje się dość rzadko spotykana tzw. translacja "incre- 
mentalna" polegająca na niezależnej translacji każdej instrukcji 
programu w momencie wprowadzenia jej do systemu. Ponieważ duża 
część pracy bezpośredniej z maszyną polega na wymazywaniu starych 
instrukcji, zmiany starych na nowe i dopisywaniu nowych instruk
cji pożądane jest zastosowanie translacji kompilacyjnej, która 
pozwala tfa dowolne zmiany w programie bez kompletnej rekompilacji 
dotychczas przetranslowanych Instrukcji. Instrukcje muszą być kom
pilowane w takiej kolejności w jakiej są wprowadzane ponieważ 
w każdej chwili muszą być gotowymi do wykonania. Aby maksymalnie 
skrócić czas wykonywania programu większa część programu źródło
wego, tak dalece jak można, winna być bezpośrednio przekładana na 
kod maszynowy. Oczywiście nie jeBt konieczne aby kod wynikowy ko
lejnych instrukcji programu był zapamiętywany w kolejnych miej
scach w pamięci maszyny, jak to się działo przy stosowaniu trady
cyjnych "wsadowych" metod translacji. Struktura programu powinna 
być listowa aby umożliwić odnalezienie i ustalenie powiązań mię
dzy poszczególnymi instrukcjami programu w momencie wykonywania,

Problem budowy translatora "incrementalnego" nie jest try
wialny. Wydaje się jednak opłacalne włożenie więcej trudu w 
skonstruowanie takiego translatora bowiem możliwość kompilowania, 
wykonywania i modyfikowania programu na zasadzie zdanie po zdaniu 
daje użytkownikowi z jednej strony płynność w tworzeniu programu 
dostępną przy stosowaniu interpretacji a z drugiej w zasadniczy 
sposób redukuje największą wadę translacji interpretacyjnej a 
mianowicie długi czas wykonywania programu. Podczas, gdy w inter
preterze każda Instrukcja musi być przetwarzana za każdym razem
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gdy Jest wykonywana, w translatorze "incrementalnym" każda in
strukcja musi być przetwarzana tylko wtedy gdy Jest wprowadzana 
po raz pierwszy lub gdy Jest modyfikowana.

Z reguły wykonanie pełnej kompilacji Jest trudne. I tak w 
translatorach "incrementalnych" ALGOLu (rozszerzonego o inter
pretowane rozkazy umożliwiające konwersacyjne uruchamianie pro
gramów) instrukcje kompilowane są na pseudomaszynowy kod do póź
niejszej interpretacji [6, 7 .

W jednej z wersji translatora Języka BASIC opisanego w pra
cy [8] kompilowana Jest na Język wewnętrzny maszyny większość 
instrukcji, ale interpretowane są wszystkie instrukcje organiza
cyjne takie Jak przekazywanie sterowania, skoki do podprogramów, 
operacje na macierzach, rozkazy wykonania programu lub Jego frag
mentu itd.

Inną propozycję zawiera praca [9], w której znajduje się 
opis implementacji innej wersji Języka BASIC. Wszystkie rozkazy, 
które mogą być wykonywane tylko w tr̂ rbie zleceniowym np. polece
nia wykonania programu lub jego jednej linii oraz inne instrukcje 
języka wykonywane w tym trybie są interpretowane. Instrukcje 
programu opatrzone numerem linii są kompilowane na język wewnę- 
trzny maszyny a następnie kod instrukcji z dwoma dodatkowymi sło
wami maszynowymi zapamiętywany Jest sekwencyjnie. Pierwsze do
datkowe słowo przeznaczone jest na zapamiętanie skoku do kodu 
instrukcji o kolejnym numerze. W takiej sytuacji dopisanie no
wej instrukcji w środku programu polega na zapamiętaniu jej 
kodu na wolnym miejscu w pamięci maszyny i uaktualnieniu powią
zań pomiędzy kodami odpowiednich instrukcji. Ha przykład, jeśli 
założymy, że w danym momencie mamy przetranslowane trzy instruk
cje o numerach 1 0, 20, 30, których kod umieszczony jest odpo-



-  25 -

E

kod linii 
10

TUZ
i

kod linii

D 20

—  B

E kod linii
P 30

koniec■“wykonywania

n r
kod linii

15n — - C

Bya. * Bya. 5

t



•  26 —

wiednio od adresów A, C 1 E do B, D i ? (ostatnie słono każdego 
kodu zawiera skok do kodu następnej instrukcji), jak pokazano na 
rys. 4. Wówczas dodanie Instrukcji o numerze 15 spowoduje zmianę 
powiązań pomiędzy kodem, w sposób przedstawiony na rys. 5.

Drugie słowo dodane do kodu wynikowego zawiera numer linii 
w celu identyfikacji aktualnie wykonywanej instrukcji; ponadto 
dwa bity tego słowa wykorzystywane są do ustawiania informacji 
czy po wykonaniu tej instrukcji program ma być przerwsny oraz 
czy dana Instrukcja ma być ¿ledzona (tzn. czy po każdym wykona
niu instrukcji ma być wyprowadzany na monitor jej numer). Takie 
rozwiązanie ma jednak duże wady - uniemożliwia wykonywanie w 
programie rozkazu wykonania innaj, pojedyóczej instrukcji, a w 
przypadku wykonywania takiego rozkazu w trybie zleceniowym, aby 
sterowanie nie zostało przekazane do następnej linii programu 
musi być ustawiany bit przerwania wykonywania programu po danej 
instrukcji.

5. OPIS METODY ZASTOSOWANEJ W TRANSLATORZE JÇZYKA 
KONWERSACYJNEGO MARO

Translator języka MARO wykonany dla mc 0DRA-1204 pracuje 
pod nadzorem systemu operacyjnego MACS, którego zadaniem jest 
między innymi pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy 
translatorem a użytkownikami systemu oraz udostępnianie transla
tora kolejno użytkownikom na pewien odcinek czasu. Translator 
jest wielowejściowy ("reentrant"), czyli może być wykorzystywa
ny przez kilku użytkowników równocześnie i niezależnie od sie
bie. Schemat ogólny pracy translatora pokazany jest na rys. 6.

Translator ten jest kompilatorem w pełni "incramentalnym". 
Składa się on z szeregu programów, których zadaniem jest analiza
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syntaktyczna tekstu «prowadzonej Instrukcji a następnie tłuma
czenie na odpowiedni kod wynikowy. Oprócz tego w Bk.ład transla
tora wchodzi zestaw (na ogół rekursywnych) podprogramów biblio
tecznych wykorzystywanych podczas wykonywania instrukcji języka 
między innymi realizujących obliczanie wartości standardowych 
funkcji arytmetycznych, podprogramy przeliczające, obliczające 
aktualne wartości Indeksów w wyrażeniach arytmetycznych, spraw
dzające zgodność użycia zmiennej z jej deklaracją itd.

Każda instrukcja bez względu na to w jakim trybie ma być 
wykonywana jest (po sprawdzeniu jej poprawności) kompilowana 
niezależnie od innych Instrukcji, na kod w języku wewnętrznym 
maszyny, który może być w dowolnym momencie wykonany (o ile 
nie ma przeszkód merytorycznych, takich jak np. dzielenie przez 
zero, wystąpienie niezdefiniowanej zmiennej itp.).

Po kompilacji instrukcji bez numeru, a więc takiej, która 
ma być wykonana w trybie zleceniowym następuje przekazanie ste
rowania do kodu tej instrukcji. Jeśli Instrukcja jest opatrzo
na numerem, to następuje zapamiętanie zarówno kodu jak i jej 
tekstu źródłowego.

Z każdą wprowadzoną instrukcją skojarzone są cztery słowa 
maszynowe, z których pierwsze dwa zawierają numer, trzecie i 
czwarte - adresy, pod którymi zoBtał zapamiętany kod oraz tekst. 
Informacje te łączone są w jedną llctę.- listę numerów wykorzy
stywaną podczas wykonywania instrukcji organizacyjnych czyli 
przekazania sterowania oraz wykonywania poszczególnych instruk
cji. Podczas pisania Instrukcji numerowanych numery wraz z od
syłaczami dopisywane są na końcu listy. Dopisanie nowego elementu 
do listy powoduje ustawienie wskaźnika uporządkowania listy na 0. 
Przed wykonaniem każdej Instrukcji w trybie zleceniowym spraw
dzany jest wskaźnik uporządkowania listy numerów i o ile jest on
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zerem lista jest sortowane wg kolejności rosnącej numerów a 
wskaźnik uporządkowania ustawiany jest na 1 .

Usunięcie instrukcji z programu powoduje zaznaczenie na 
liście numerów, że dany element listy jest nieaktualny, nie bę
dzie on już brany pod uwagę w trakcie wykonywania programu, na
tomiast faktyczne usunięcie go z listy nastąpi przy najbliższym 
sortowaniu tej listy. Miejsce zajęte przez tekst wymazanej z 
programu instrukcji może być zwolnione, natomiast kod pozostaje. 
Hoże się.bowiem zdarzyć na przykład taka sytuacja, że podczas 
wykonywania instrukcji "DOtl^-Ng i" (wykonaj zdania o numerach 
z przedziału fll1 .Hg] ) zostanie wykonana Instrukcja wymazująca 
tę instrukcję "DO". Pozostawienie kodu tej instrukcji pozwala 
na dokończenie jej wykonywania bez przeszkód. Podobnie podczas 
przerwania z pewnych względów wykonywania jakiejś instrukcji, 
usunięcie jej z programu nie powinno przeszkadzać w kontynuacji 
wykonywania tej instrukcji. ♦

Instrukcje organizacyjno "DO", "POR", "GOTO" (wykonaj zda
nia o podanych numerach, wykonaj w cyklu podane zdania, wykonuj 
program w kolejności rosnącej numerów począwszy od podanego 
numeru - patrz [lO]) kompilowane są na skoki ze śladem do odpo
wiedniego podprogramu translatora, który wykorzystując informa
cje zapisane na liście numerów przekazuje sterowanie do odpo
wiedniego kodu. Kod ten może zawierać znów skok do danego lub 
innego podprogramu organizacyjnego. Z tego względu w pamięci 
tworzona jest podczas wykonywania programu lista o charakterze 
stosu, na której zapamiętywane są informacje związane z aktual
nie wykonywanymi instrukcjami organizacyjnymi. Rozpoczęcie wy
konywania nowej Instrukcji powoduje dopisanie potrzebnych do 
zapamiętania informacji o niezakończonej poprzednio wykonywa-
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□ej instrukcji na szczycie stosu, a zakończenie powoduje zmniej
szenie stosu o informacje ostatnio na nim umieszczone.

Jedną z najważniejszych informacji zapamiętywanych na sto
sie jest zawartość słowa - przełącznika, które wskazuje aktualny 
stan pracy z systemem i zawiera adres, pod który ma być przeka
zane sterowanie po wykonaniu kodu danej instrukcji. Kod instruk
cji składający się z więcej niż jednego rozkazu w języku wewnę
trznym maszyny kończy się zawsze skokiem modyfikowanym zawartoś
cią przełącznika. Kod instrukcji tłumaczonych na jeden skok do 
podprogramu translatora nie masi zawierać tego modyfikowanego 
skoku ponieważ został on umieszczony wewnątrz właściwego podpro
gramu.

Przełącznik może wskazywać na jeden z następujących stanówt
a) wprowadzanie, translacja i wykonywanie w trybie zleceniowym 

instrukcji nleorganlzacyjnej (tzn. takiej, której wykonywanie 
nie powoduje wykonania innoj instrukcji języka);

b) wykonywanie inetrukcji typu "D0»N" (wykonanie pojedyńczego 
zdania programu);

c) wykonywanie Inetrukcji "DOiI^-Hg" (wykonanie fragmentu pro
gramu) ;

d) wykonywanie instrukcji "GOTO»Ifn (wykonywanie kolejnych in
strukcji programu począwszy od instrukcji o numerze H);

e) wykonywanie instrukcji "POR" (wykonywanie podanych instruk
cji programu w cyklu).
Zawartość przełącznika Jest zapamiętywana a następnie zmie

niana przy rozpoczynaniu wykonywania każdej instrukcji organiza
cyjnej a po jej wykonaniu sten przełącznika Jest odnawiany.

Ra postać kodu wynikowego translowanych Instrukcji ma duży 
wpływ również możliwość deklarowania zmiennych w dowolnym
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Lista numerów

Rys. 7. Przykład powiązań pomiędzy kodem wynikowym 
instrukcji a listą numerów tych instrukcji 
( — * a oznacza skok modyfikowany zawartoś
cią przełącznika "a")
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momencie np. po napisaniu instrukcji, w których dane zmienne 
wystąpiły. Poza tym o programie mogą wystąpić różne deklaracje 
dotyczące tej samej zmiennej i trudno przewidzieć, która z nich 
będzie obowiązywała w momencie wykonywania danej instrukcji. 
Należy zwrócić również uwagę na to, że zmiana deklaracji zmien
nej wiąże się i zarezerwowaniem nowego obszaru na wartości ele
mentów tej zmiennej. V związku z tym, aby uniknąć rekompilacji 
nasuwa się jedno rozwiązanie - tłumaczyć instrukcje tak, aby 
nie uwzględniać w kodzie typu zmiennej oraz adresów przyporząd
kowanego jej obszaru pamięci (mcże on być w momencie translacji 
nie znany); dopiero w momencie wykonywania instrukcji powinna 
być wykrywane niezgodność z deklaracją. Dodatkowo założono, że 
nie Jest błędem traktowanie pierwszej kolumny macierzy jako wek
tora a pierwszego elementu wektora i macierzy jako skalara.

W tym celu podczas pisania instrukcji tworzona jest lista 
nazw zmiennych. Jest na niej odnotowywana podczas kompilacji 
każda nazwa zmiennej, o ile wcześniej w innej instrukcji już 
nie wystąpiła. Każdy element listy nazw zmiennych zajmuje 4 sło
wa maszyny - dwa z nieb przeznaczone są na zakodowaną nazwę 
zmiennej, trzecie przeznaczone jest na adres początku pola przy
porządkowanego danej zmiennej, w czwartym zapisywany jest wymiar 
zmiennej (liczba kolumn i liczba wierszy). Oczywiście, jeśli 
liczba kolumn i liczba wierszy jest równa zeru, to oznacza, że 
dana zmienne jest skalarem* Dopóki zmienna nie zostanie zadekla
rowana, dopóty trzecie słowo odpowiadającego Jej pola na liście 
nazw zmiennych jest wyzerowane. Dopiero deklaracja danej zmien
nej powoduje zarezerwowanie odpowiedniego miejsca w pamięci i 
uaktualnienie zapisu dotyczącego zmiennej na liście nazw zmien
nych. W przetranalowanym kodzie instrukcji występują tylko



adrosy (które nie ulegają zmianie) miejsc w pamięci przeznaczo
nych na adresy przyporządkowanych zmiennym pól. Każdy rozkaz 
kodu odnoszący się do zmiennej Jest opatrzony P-modyfikacJą 
(patrz "Opis funkcjonalny mc 0DRA-1204") pozwalającą na wykona
nie operacji z adresem umieszczonym pod adresem podanym w częś
ci adresowej rozkazu. Występowanie P-modyfikacJi wyróżnia rozka
zy dotyczące zmiennych i pozwala na sprawdzenie bez skomplikowa
nej analizy kodu, czy dana zmienna Jest zadeklarowana. Sprawdze
nie to wykonuje specjalny podprogram wykonywany tuż przed wyko
naniem właściwego kodu (rys. 8).

Dzięki zastosowanej metodzie Język MAHO może posiadać na
stępujące własności:
- Każda instrukcja Języka może być wykonana zarówno w trybie 
zleceniowym Jak również może.być zapamiętana do późniejszego 
wykonania.

- Kolejność pisania wszystkich instrukcji programu Jest dowolna 
oraz nie ma wpływu na kolejność ich wykonania.

- Każda instrukcja po napisaniu Jest sprawdzana pod względem jej 
poprawności syntaktycznej. Tylko poprawne instrukcje są zapa
miętywane do późniejszego wykonania a w przypadku popełnienia 
błędu użytkownik otrzymuje odpowiednią informację.

- Możliwe Jest usuwanie i pisanie nowych instrukcji * dowolnym 
momencie pracy z maszyną np. w przerwie w wykonywaniu progra
mu a następnie kontynuowanie obliczeń według zmienionego pro
gramu. W programie może byó wykonywana instrukcja usuwania 
innych instrukcji Jak i siebie samej.

- W momencie pisania instrukcji zawierających nazwy zmiennych 
mogą one byó niezadeklarowane, a więc ich typ (skalary, wek
tory, macierze) i wymiar mogą być nieznane. Zmiany deklaracji



ekok do podprogramu "XP", którego zadaniem
iest sprawdzanie, czy zmienne występujące alej w kodzie są zadeklarowane 
pobranie wartości zmiennej Y
nadanie wartości zmiennej Z

przekazanie sterowania pod adres wskazany w przełączniku "a”

Lista nazw zmiennych

nazwa zmiennej
adres zarezerwowanego miejsca dla zmiennej 
X jest skalarem

adresu brak - zmienna niezadeklarowana wymiar jeszcze nieustalony

13500
1
2
3

13500
1
2
3

1^000
o"

o
o

SKP.XF.

02AK.13551.P 
PZKA.13502.P

SKB.a.P

Rys. 6. Przykład kodu wynikowego otrsymanego w wyniku 
kompilacji instrukcji X»«Yj 
oraz związanych z nim informacji na liście nazw 
zmiennych



zmiennych mogą być również dokonywane w dowolnym stadium pi
sania lub wykonywania programu.

- V dowolnym momencie pracy z aystemem można uzyskać informację 
na temat aktualnego tekstu programu, aktualnego typu i war
tości używanych w nim zmiennych.

- Dozwolone jest w dowolnym momencie wykonanie dowolnego frag
mentu programu«

Zastosowana metoda generowania kodu, który z kolei wywołu
je podprogramy translatora, mające dostęp do wszystkich informa
cji zbieranych przez translator minimalnie wydłuża czas wykony
wania programu ale pozwala na swobodne modyfikowanie proceau 
obliczeń bez bardzo czasochłonnej rekompilacji programu. Listo
wa struktura programu daje dużo swobody w wyborze metody orga
nizacji pamięci, pozwala na zastosowanie zbierania zwolnionych, 
niepotrzebnych pól w pamięci ("garbage collection") do ponowne
go wykorzystania. Omówiona metoda pod wieloma względami prze
wyższa metody opisane w dostępnej literaturze.
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