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PREFÁCIO

Este trabalho apresenta o desenvo].vimento de unia mãqui
na vi.rtual adequada para a execução de programas em li.nguagern
SNOBOL (especificamente $NOBOL4) . A maquina fol desenvolvi.da
com o propósito de i.mplementã-la, sob forma mlcroprc'granada,
em computadores atualmente disponíveis.

O capítu].o um. Introduz o conceito de nível ou mãqui.na
virtual, passando a seguir para a descrição do nível de mi.cro
programação. Também é apresentada, com certo detalhe. a estro
tuta de um computador mlcroprogramado anual.

O capítu].o dois apresenta Inicialmente um resumo da
sintaxe abstrata da IJ.nguagem SNOBOL, e paralelamente assinala
suas peculiaridades e pontos importantes para o desenvo].vin\en
to da maquina virtual. À aegulr são apresentadas as estrutu
ras de dados que serão manipuladas, sendo dada particular atem
çao as estruturas de cÓdIgo normal e cÓdIgo de padrões. Procu
rou-se neste capítulo, manter sem modificações a sintaxe e a
semântica das Construções da ].ínguagem. o que torna comp].exas
algumas estruturas empregadas.

O capítulo três focallza a implementação da maquina em
mlcrocõdígo. O computador descrito no capítu].o um é escoa.hldo
como suporte er em função de suas características são obtidos
os formatos das estruturas e].ementares de dados. Também é vis
to o mícrocõdígo de a].gumes funções prImItIvas da linguagem.

O capítulo quatz.o comenta a tarefa efetuada
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CAPITULO l

nÁQtliwAS VIRTUAIS

A organização de um computador pode ser vista como uma
hlerarqui.a de níveis, onde cada nível representa um novo coKlpD-
tador. Esta abordagem conduz a definição de maquinas virtuais,
preocupação iniéia]. deste capítulo. Em seguida estudaremos o ní
vel mais elementar da estrutura, evoluindo até a apresentação
da organização do si.stema Burroughs B1700, como exemplo marcan-
te dos tópicos abordados.

À matéria deste capítulo é composta de assuntos bela es-
tabelecidos e certo grau de detalhe fol omitido. Informações a-
di.cionais podent ser obtidas na bibliografia correspondente,par-
ticu].aumente em manuais de sistema dos computadores citados.

]..] Estrutura Fundamenta].

Um computador digital é um recurso para resolver pro-
b].elas através da execução de conjuntos de instruções ( progra-
mas ) que Ihe foram fornecidos. A comunicação homem/mãquiria é
feita através de uma linguagem próprias dita linguagem de da-
qui.na (L].) , na qual são especificadas as Instruções para o com-
putador

O desenvo].vlmento de um computador exige, em geral,a de
finíção das i.nstruçÕes básicas que e].e será capaz de executar e
a implementação destas através dos recursos atua].mente di.sponí-
veis. Tais instruções são normalmente mui.to simples em função
âo barateantento dos custos de engenharia e da dlmi.nuição da coB
plexidade dos ci.ocultos.. Como conseqtlênci.a, torna inconveni-
ente ao ;usuãrlo utl.ljzar a linguagem LI como forma de expressar
os seus a].gori. tios .



CoIRo alternativa, podemos desenvolver uma nova língua
gem L9 conveniente ao usuãr]o. Cada programa escrito nesta ].i.n
guagem poderá ser executado segundo duas si.stemãticas:

a Conversão do conjunto de instruções em L9 para um conjunto
equivalente de instruções em L.t através de um programa ai.g
ponivel na linguagem LI dito Compllador. Em seguida o no-
vo conjunto é executado. O processo é chamado de Compila-
ção

D Executar um programa disponível em LI ,' dito Ínterpretador.
que examina cada Instrução em L9 e executa diretamente as
instruções de LI que ].he são equi.valentes. Este processo é
chàlBado de Interpretação.

O processo explícito de compilação ou interpretação po-
de ser multas vezes ignorado, e em seu lugar imaginada uma mã
quina virtual cuja linguagem de maquina é a própria Lo' O usuã-
rio deve imaginar que tudo se passa como se realmente existisse
a nova máquina. Além disso, o conceito envolvido pode ser estes
digo, uma linguagem L3 pode ser definida, tendo como suporte L2
ou LI , e assim por diante. Desta forma obtemos uma série de ní-
vel-s ou maquinas virtuais, o nível mais baixo o mais simples e
o mais alto, o mais sofisticado. O nível mais baixo sela executa
do pelos circuitos do computador.

Cada maquina, virtual ou não, define uma linguagem cona
tituÍda de todas as instruções que a maquina pode executar. Por
outro lado, cada linguagem também define uma maquina, vire;ual cn
não, capaz de executar todos os programas escritos na linguaWm
A estrutura de uma maquina de múltiplos níveis é vista na figu-

l lra
Computadores atuaís são normalmente constituídos de dois

ou mais nÍveIs. Séries tradicionais são compostas de cinco nÍ-
veIs:



n Í v s]. Proa ramas em Lm ( l<rr-(n )
sao .ín t erpret ad os p or i n-
terpretadores em Mm-l,
MI ou tradu zldos par'a Lm-l

. . L- 'l

n ívctl

n í v.31

nÍv e l Programas em LI são t3XDC U-tados díretament e ótí'avos
d 0 3 cí rc u]t os e].et rãí.i cos.

Figura Hierarquia de maquinas virtuais

nível. l É o nível de mlcroprogramação. Os microprogramas
sao executados dlretamente pelos circuitos do com-
putador

nível 2 É o nível da Linguagem de maquina tradici.anal. que
ê executada através de interpretação em nível ]- por
mzcroprograma.

nível 3 Ê o nível. do sistema operaci.oral, constituído em
grande parte de Instruções que também comparecem no
nível 2. As Instruções de nível 3 são executadas .g
través de um Interpretador em nível 2 dito sistema
operaci.onal. As instruções em nível 2 também são
executadas por mlcroprograma.

riÍVC]. 4 É o nível. da ].Inguagem de montagem(+) . Proqruüas
nesta linguagem são traduzidos para linguagem de
nível 1, 2 ou 3 e executados em seguida. Perdi.t.e
acesso a recursos dos níveis inferiores,

(+) En inglês "assembly language"

  Máquina v.Irtual Mn com'u-l=n''u v +e wuudb l lrl u\all
línguagém de maquina Ln

 
  Maquina virtual M3 com

linguagem de máquina L3

  Maquina virtual M2 com
linguagem de máquina L2

  M aqui na .=g.g.L MI com
lingeiagem d Q maquina LI



nível 5 : É o nÍveL das. ].ínguagens de a]to nível, tais como
ALGOL, LISP, FORTRAN, SNOBOL, etc. . P:rogramas nestas
].inguagens são em geral traduzidos para os níveis 3
ou 4; eventualmente são interpretadas.

Em alguns computadores não existe o nível. de mi.croprogramação,
as instruções em Linguagem de maquina tradicional. são executa-.
das diretamente pelos circui.toa. Programas de. aplicação podem
constituir um sexto nível

Consideremos um esquema de três níveis

nível l

nível 2

Nível de mlcroprogramação (execução 'por circuitos)

NÍve[ de [[nguagem de maquina adequada a ].]nquagem
de alto nível. (Interpretação por mlcroprograma)

nível. 3 NÍveL da Linguagem de dito nível. (tradução para ]i2
guagem de máquina)

Neste esquema, o aspecto essencial. é a Interpretação de
i.nstruções de maquina desenvo].vidas em função da linguagem de
programação e não em função do computador. lgnorainos o nível- do
sistema operacional a fim de simplificar o raciocínio, mas nada
impede sua presenças ]nc]us]Ve podendo estar implícito no nível.
1. Transparece uma relativa simplicidade e provavel eficiência
do esquema, que é viável para diversas linguagens de programa
ção num mesmo computador. Nosso objetivo é estudar e viabi].j.
zar um esquema deste tipo. O passo Inicial sela obter mais sub
sídi.os sobre o nível l

1. 2 Pjgg:çntos dq MlçrQprogramação

As Idéias básicas da microprogramação fOlãrÜ lançadas em
195]. por M. V. Wilkes CWilkes 1951) com o objetivo de fornecer
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uma alternativa slstemãti.ca para o desenvolvimento das unida-
des arltmétJ.cas e de controle de computadores, que na época e-
ram construídas completamente sob forma de circuitos eletrõnl-

Somente na década de 60, a mlcrop.rogramação passou a ser
efetivamente utilizada em computadores comercializados ( a sé-
rie IBM/360 é marcante) . Nestes equipamentos o usuárlo não ti
nha acesso ãs. memórias mlcroprogramadas pelo fabricante. A mj.-
croprogramaçao era utilizada princ]pa]mente como a].ternas.va pg:
ra implementação de Instruções de maquina. No final da década
de 60 passaram a ser comercializados computadores mlcroprogra-
mãvei.s pelo usuãrlo, que dessa forma podia ajustar melhor o
computador a seus objetlvos.

Infelizmente a mlcroprogramação é uma tarefa que utiliza
recursos multo prImItIvos e por vezes escasso$p tornando-se u-
ma ativldade Incómoda. R.F.Rosln CRosln 1974) define microprg
gramação como "a implementação de sistemas esperançosamente rg:
clonals através de Interpretação em máquinas não racionais". À
definição fica aparente nos parãgzafos que laeguem.

cos

1.2.1 B9çy:Egos Básicos de Processadores

Um processador pode efetuar uma série de operações com os
elementos que o compõem. Podemos caracterizar três componentes
básicos num computadori

a Unidades de Transformação: são unidades capazes de promo-
ver transformações específicas sobre dados através de cir-
cui.tos adequados. Por exemplos o domador que é capaz de re
beber como entrada duas Informações, efetuar sua sam e for
Reger como saída o respectivo resu].taco.

b. Unidades de Armazenamento: São unidades capazes de armaze
nar dados durante um certo período, e têm por característl
ca um comprimento fixo em bICa. Por exemplo, os reglstradQ
res e palavras da memõri.a.



C Vias de interligação: são rotas por onde f].uem informações
entre uni.danes de transformação e/ou de armazenamento. As
Informações podem ser dados ou controles, em geral compos-
tos por conjuntos de bits. De preferência, os bits de um
conjunto fluem simultaneamente na rota. Cada vía é caracte
gizada pelo numero de bits que simultaneamente nela podem
caminhar; este numero é a largura da vla. Normalmente di-
versas unidades de armazenamento e transformação estão co-
nectadas numa Única vla de Interligação.

Através da conexão destes três componentes, o preces
dador reall.za operações prImItIvas de três tipos:

a

b

Operações de Movimento: S]mp].esmente transferem dados de
uma unidade de armazenamento para outra.

Operações n las: Nestas operações uma unidade de trans-
formação recebe como entrada o conteúdo de n uni.dados de
armazenamento através de uma ou mais vias de Interligação,
efetua a transformação e envia o resultado através de uma
via de ligação para uma unidade de armazenamento.

C Operações de Conversão: são operações n-árias cujo resu].
nBn PK n . -ELado são Informações de controle

A execução de uma operação prImItIva exige uma série
de controles. Por exemplar uma operação unãrla pode exigir a sgl
loção de uma unidade de armazenamento, da vla de ligação, da u-
nidade de transformação, de outra v]a de ].ilação e da unidade
de armazenamento para o resultado. Eventualmente a operação pr.L
cultiva exige que os controles sejam realizados em uma seqtlência
de Instantes de tempo. Por exemplo, numa operação unãri.a, pode
ser que a unidade de transformaçãc> consuma um tempo relevante
na operação e a atlvação da vla de ligação e da unidade de alma
zenamento do resultado deva ser feita após, e não slmultaneamen



te, com a atlvação da unidade de armazenamento e vla de ligação
da entrada. De qualquer forma, as operações prImItIvas em geral
são completadas em uma ou duas fases, o que significa um mini.mo
contrate seqt]enc]a]..

As operações prImItIvas encontradas nos computadores atu-
als são somas, operações booleanas, deslocamentos de bits, etc.
Contudo, um computador necessita efetuar operações mais comple-
xas tais como mu]t]p].]cações e divisões. Um método de in\p]emeD
tar estas operações é construir um circuito lógico seqtlencial
que gera na seqtlênci.a adequada e nos Instantes carretos as in-
formações de conta'ole para atlvar as operações primitivas (ãue al
mam a operação complexa. Num computador de porte é de se pre'
ver uma proliferação destes circuitos o que conduz a uma unida-
de de contro].e complexa.

Muitos computadores têm esta estrutura, e as .opera(?oes com-
pJ-exas constituem ag Instruções de maquina. Cada instrução se-
rá lida da memÓrIa e decodlflcada em sInaIs de controle que at.}
vam o circuito lÓgIco correspondentes este por sua vez atava as
operações prImItIvas na seqtlencla adequada. Desta forma o com-
putador é capaz de executar somente as Instruções de máquina pg
ra as quais ele fol desenvolvido.

Outro método para Implementar operações complexas é atra-
vés de mlcroprogramação, evitando uma complicada unidade de coB
prole, e adicionando maior flexibilidade no repertório de opera
ções complexas que ela pode executar. Este método é discutido
no parágrafo 9egulnte

1. 2. 2 Controle Mi.croprQgramado

A série de operações prImItIvas que constitui uma operação
comp].exa é codificada e armazenada numa memória, em geral. dis-
tinta da memÓrIa do sistema, conhecida por memória de controJ-e
ou memÓrIa de mlcroprogramas. A série é executada seqtlencial-
mente, e envolve a leitura de cada operação prImItIva da memê

ría de contro].e, sua decodlflcação e a atlvação dos controles
correspondentes.



As operaçoes prImItIvas passam a ser referenciadas como

mlcrooperações e são Identificadas unlvocamente pela unidade de
controle. Em geral, seqtlênclas de certas mi.crooperações pode"l
ser agrupadas e executadas em paralelos a estas seqtlências dã-
-se o nome de mlcrolnstruções. Assim, cada mlcrolnstrução é co=
posta de uma ou mais mlcrooperações. Por slmpli.cidade conslder2
remos i.niclalmente cada mlcrolnstrução composta por uma Única
mxcrooperaçao.

UNIDADES 'DE
EF.ITRADA/SALDA

MEMORIA UNIDADE
ARtTMETICA

UNIDADE DE
CONTROLE

FLUXO DEDADO$

FLUXO DE SINAIS
DE CONTROLE

MEMORIA DE
CONTROLE

Figura ]..2 Esquema de um computador mlcroprogramado

Na figura 1.2 apresentamos o esquema de um computador
mlcroprogramado. A execução das mlcrolnstruções,é efetuada em
quatro passos:

passo 1: Sob ação da unidade de controle a próxima mi.crolnstrg
ção é lida e armazenada num reglstrador de mlcroins-
truções.

passo 2: A mlcrolnstrução é decodlflcada e converti.da em si-
nais de controle pela unidade de controle

passo 3: Os sInaIs de controle atavam as operações prima.alvas



correspondentes

passo 4: O endereço na memória de controle da próxima mi.cro-
ihstrução a executar é obtido, por exemplo, incremen
tardo um reglstrador de endereço de mlcroínstruções.

A execução de cada mlcrolnstrução exige uma seqUênci.a
de ações composta de ].ei.Lura, decodlfícação ê atlvação de sífilis .
Esta seqtlêncla de ações é provocada por circuitos eletrÕn.i.cos de
estrutura multo menos complexa do que os circuitos necessários a
execução dlreta de Instruções de maquina.

1.2.3

A característica marcante é a poss]b]].idade de serem
ou não mlcroprogramãvels pelo usuãrlo. Encontramos no mercado
uma grande variedade de sistemas microprogramados, porém, não ml
Croprogr'amáveis pelo usuãrlo. A mai.orla dos modelos das séri.es
IBM/360, iBM/370, PDP/].]. são um exemp].o. Relativamente poucosr e
em geral. de pequeno poster são os sistemas mlcroprogramãvei.s pe-
lo usuãrlo e as séries Burroughs/1700, VARIAN/73, HP/21MX são um
exempl-o.

Sistemas não mlcroprogramãvels pelo usuãrlo normalmente
utilizam memórias de contro].e do tipo que permite somente leitu-
ra, relativamente baratas e rápidas em comparação a outras memó-
rias. O objetivo nestes sistemas é obter uma unidade de controle
mais simples e flexível, sendo fixa a ].Inguagem de mãqulnado can
É)utador

Sistemas mlcroprogramãvels pe]o usuãr]o. em geral., uti
llzam memórias de controle do tipo que permite leitura rápida e
gravação lenta. são de custo relativamente mais a].to e normal-
mente exige-se boa quantidade de memÓrIa de controle, a flm de
que, o usuãrlo possa desenvolver seus próprios mlcroprogramas
Estes sistemas também são conhecidos como de mlcroprogramcção di.
namlca.



Outras características de sistemas mlcroprogramados d.í
zem respeito a memória de contro].e, unidade lógica. e aritméti-
ca , registradores ].ocals e repertório de mlcrolnstruçÕes.

A memÓri.a de controle normalmente é organlzad.a de modo

a cada palavra armazenar uma mlcrolnstrução. C)utras alternati-
vas são: armazenar mais de uma mlcrolnstrução por palavra. ou
prover uma memória de controle pequena e rápida, alIHenLcãdã ag
temática e contlnuadamente com mlcx-olnstruçÕes residentes numa
memória mais ].ente. En\ geral, associados ã memória de contro].e
temos dois regi.stradores: o reglstrador de endereço da prÓxIma
mlcrolnstrução a executar e o reglstrador da mlcrolnstrução cor
re:ntemente em execução. Em alguns sistemas também encontramos u
ma pilha capaz de armazenar endereços de mlcrolnstruçÕes,o que
permite simplicidade na programação e execução de subrotinas ao
nível- de mlcroprograma. Ela também permite um mecanismo sim-
ples para tratamento de InterrupçÕesi na ocorrência de uma, é
automaticamente empilhado o conteúdo do reglstrador de endere-
ço de mlcrolnstrução e em seu lugar colocado o endereço de mi.-
croprograma da rotina de tratamento da Interrupção.

A unidade ].Õglca e aritmética em geral admite duas en-
tradas e uma saída e efetua operações aritméticas e booleanas
e[ementares. Normalmente as entradas para a unidade ].óg]ca e
aritmética podem passar previamente através de unidades de deg
locamento e/ou mascara. Unidades lógicas e aritméticas evento
aumente admitem três entradas uma das quais pode ser o "vai
um" de uma operação anterior

Reg[stradores ou memória ]oca]. constituem um conjunto
de registradores para armazenamento temporário de informações,
são de acesso rápido e residentes na própria unidade de proceg.
lamento. Não tem função especifica, sua ap].lcação é dada ao n!
vel- da maquina virtual, por exemplo,como reglstrador de Instou
ção de maquina.

Cada mlcrolnstruç5o pode aclarar simultaneamente deve:
sas mlcrooperações. Sob este aspecto as mlcrolnstruções são
classe.facadas em verticalé, diagonais e horizontais. Mlcrc>lns--
truções verticais aclonam apenas uma mlcrooperação, .sua progrg



mação é relata.valente simples. Mlcroi.nstruçÕes horizontais a-
ci.unam uma ou mais mlcrooperações que normalmente são executa-
das em param-elo. No caso extremo, cada mlcrolnstrução controla
todos os recursos do processador. Mi.crolnstruçÕes horizontal.s
têm comprimento maior em relação ãs verticais. Mlcrolnstruções
diagonais discriminar menos param.e]]smo entre mícrooperaçÕes.

Dependendo do sistema, a mlcrolnstrução correntemente
no reglstrador de mlcrolnstruçÕes pode ser executada em parale
lo com as .fases de leitura e decodlflcação da próxima mlcroins
tenção. Conseqtlentemente maior velocidade de processamento é
obtida.

Outra característica das mícrolnstruçÕes se refere ao
numero de fases necessárias para gua execução. Na maIorIa dos
computadores existe um relógio Interno que emite pulsos em fre
([tlêncla constante, o ]nterva].o entre dois pulsos sucessivos é
dito ciclo básico da maquina. Cada mlcroi.nstrução consome um
número Inteiro de ciclos durante os quais são emitidos os con-
tro].es correspondentes às mlcrooperaçÕes. Estes contro].es de-
vem ser emitidos em Instantes determinados, responsabi..idade que
pode pertencer ao usuãrlo e tornar Intrincada a tarefa de mí-
croprogramaçao.

1.3 Sistema Burrouahs B].700

A séri.e Burroughs B].700 é uma famí].la de computadores
com nível de mlcroprogramação genérico, não .dIrIgIdo para ne-
nhuma linguagem de maquina particular. Permite mlcroprograinação
dinâmica simples e apresenta estrutura de fácil entendimento e
boa efIcIêncIa. Em comparação a sistemas de mesmo porte, a ].i-
teratura a firma como um marco nos sistemas mlcroprogramados a
tuals. Em vista de. suas qualidades marcantes, descreveremos es
te sistema com certo detalhe, na Intenção de reforçar os con-
ceitos de mlcroprogramação, apresentar uma maquina disponível
no mercado atua] e escol.her posteriormente o sistema como su-
porte para a maquina virtual que sela desenvolvida.



o sistema B1700 permite a i.nterpretação do código de mãqui
na de varias maquinas virtuais. Assim, seu compllador FORTRAN

gera código de maquina especialmente desenvolvido para a maqui-
na FORTRÀN, o. que ana].ogamente ocorre com COBOL, BASIC, RPG e
SDL (linguagem de suporte Interna) . O sistema oferece também um
sistema operac]ona] que suporta memória v]rtua], contro].e d.e en
traria e saída. m]croprogramas em disco, mu]tiprogramação, mu].t.L
Interpretação, etc

]..3.1 Características Gerais

Estudaremos o modê]o B].726 do topo da série B].700
É um sistema que apresenta memória prlnclpalp memÓrIa de contra
le de atEI 4096 palavras de 16 bits e capacidade para. acoplamen-
to de periféricos através de controladores de entrada e saída.
A veJ-ocldade de acesso ã memórJ.a principal é de 667 nanosegun-
dos e à memÓrIa de controle ê de 167 nanosegundos. O processa-
dor funciona a 6 MHz e tem a estrutura Indicada na figura 1.3.
A relação dos reglstradores e mlcrolnstruçÕes com suas corres-
pondentes funções é apresentada respectivamente nos apêndices

As m]cro]nstruções são do tipo vertical. e o usuãrio
não se p.reocupa com o controle de ciclos da mlcroinstrução nem
com a seqtlencla de açÕes Internas que desencadeia. Algumas mi-
crolnstruções consomem mais tempo do que outras, e acessos ã mg
nÓrla são um exemplo. Algumas microlnstruçÕes também podem ser
executadas em paralelo com outras mlcrolnstruçÕes, o que é deck
digo automaticamente pe].o sistema no instante da execução.

As mlcrolnstruções podem sêr executadas dlretamente
da memória pr]nc]pa]. (os sistemas menores da séri.e Inclusive não
possuem memÓrIa de controle) . O sistema, a partir do esquema de
endereçamento de mlcrolnstruçÕegr decide automaticamente se a
próxima mlcrolnstrução deve ser pesquisada da memÓrIa de centro
le ou da memÓrIa principal; a memÓrIa principal é tratada como
extensão da memória de controle. Também permite-se segmentar o
mlcroprogramar mantendo segmentos na memÓrIa de controle

A Be
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O sistema possui 16 reglstradores rápidos de 48 bits
que formam a memÓrIa local ou auxiliar, e uma pilha de até 32
entradas para endereços de mlcrolnstruções ou para uso como mg
mõrla auxiliar.

1.3.2 Recursos e Funcionamento

O B1700 oferece uma gama de recursos cuja eficiente ad
mini.stração exige pleno conhecimento de uma série de detalhes.
Apresentamos tais recursos, resumidamente, em seguida.

a. Movimento de IDfo;lpgçõç!

Quase todos os pares de reglstradores possuem vias de
ligação. Os reglstradores podem ter comprimentos diferentes, o-
correndo de maneira automática truncamento ou preenchimento cair
bits nulos no Instante do movimento de seus conteúdos. Os regia
oradores L, T, X e Y funcionam como entrada e saída da memória
principal, sendo de 24 bits a largura máxima da vla de acesso

O movimento de Informação para o reglstrador TAS autora
ricamente armazena.a In:Formação no topo da pilha; o uso de TAS
como origem retira a Informaçlão do topo da pilha. Alguns regls-
tradores não podem ser usados como destino de Informações; são
os registradores de saída da unidade lÓgIca e aritmética e os
reglstradores de condições.

O movimento de Informações de e para a memória princl'
pa]. é efetuado com o auxilio do campo FA do reglstrador F e que
i.ndíca o blt Inicial do campo que sela manipulado. O numero de
bits referenciados é especificado na própria mlcroi.nstrução ou
através do campo CPL do reglstrador C. A leitura de mlcrolnstru
iões da memória de controle ou principal é efetuada com auxilio
dos registradores A, TOPA e MBR que Indicam o endereço da micro
instrução. .A mlcrolnstrução ê lida para o reglstrador M. O re-
gistrador M também funciona como receptor em mlcrolnstruçÕes de
movimento; neste caso o sistema efetua um gg ].õg]co dos bits do
dado movido com os bits da próxima mlcrolnstrução. Este efeito



auxl].i.a na decodlflcação de Instruçõt?s de maquina

b Unidades de lógica e aritmética

O sistema possui uma unidade de ].õglca e arltmétl.ca de
24 bits e outra de 4 bits. A primeira é a unidade principal e
tem por entrada os reglstradores X e Y como operandos e CP (cam
po do reglstrador C) como parâmetro. A alteração do conteúdo de
X, Y ou CP automaticamente recomputa os valores dos registrado-
res de saída que fornecem a soma e diferença entre X e Y, com-
plementos, mascaras e resu].todos de operações ].Õglcas de X e Y

O reglstrador CP tem Importância fundamental porque con.
trola a unidade. Seu campo CPU Indica a aritmética a ser empre-
gada na soma e subtração; a aritmética pode ser binária,decimal
de 4 bits ou decimal de 8 bits, sendo o resu].Lado gerado de a-
cordo. O campo CPL Indica o número de bits de X e Y que devem
ser utilizados pela unidade aritmética nas computaçÕes, podendo
variar de l a 24 bits consistentemente com o campo CPU. Final-
mente, o campo CYF Indica o blt de "val um" resultante de opera
iões anteriores e que será usado como terceiro operando.

A capacidade de contro].ar a aritmética empregada ê par-
ticularmente Interessante e torna o sistema eficiente na compu-
tação de expressões em FORTRAN (aritmética bInárIa) e em COBOL
(aritmética decimal) sem necessidade de conversões. O contro].e
do comprimento de X e Y através de CPL fácil.lta computações com
menos de 24 bits ou lteraçÕes com mais de 24 bits.

A .uni.jade lógica e aritmética de 4 bi.ts opera de modo
completamente distinto, e ê aclonada através da mlcroinstrução
MANIPULAR 4 BITS que atum sobre campos de quatro bits de vãri.os
regi.stradores. A finalidade desta unidade é permiti.r pequenas
computações sem Interferir con. os processos em desenvolvimento
na uni.date de 24 bits.

C RealslrQ de condições e eslÇqdo do sistema

Diversas condições do sistema são assinaladas em reais
tradores específicos.. Assim por exempic4 o reglstrador XYCN re



g[stra a re].ação entre os va].ares de X e Y indicando se X = Y,
x > Y ou X < Y. Reglstra também o bít apontado por CPL em X. A
a].geração no conteúdo de x, Y ou CPL reposlclona os bits d.e coB
lições em XYCN. O teste dos bits é através de rnlcrolnstruçÕes.

Da mesma forma, as condições ente:e FL e SFL são regls-
tradas em FLCN, os estados de X e Y são reglstrados em XYST, e
as situações do blt de "val um" e do blt de resultado negati-vo
são reglstradas em BICA.

Um b[t em XYST ass]na].a se alguma interrupção ocorreu
no sistema e pede tratamento. O reglstrador INCN e os campos CC
e CD do reglstrador c especificam o tipo de Interrupção. A de-
tecção d.e Interrupções no sistema é de competênci.a completa do
mi.croprograma. Àssi.m, o mlcroprograma deve de Instante a ins-
tante testar se alguma Interrupção ocorreu, e neste caso prece'
der o $eu tratamento, cle$vlâDdo explicitamente para a rotina a-
dequada.

varias interrupções podem ser ass]na]adas. Por exemp].o,
o sistema oferece proteção de memória com reglstradores base e
rinite no endereçamento da memória principal. (reg]strac]ores BR
e LR). o endereço dado por F deve se situar entre estes limites
em toda operação de acesso a memÓrIa. Se tal não ocorrer, é as-
sinam.ada uma Interrupção e o usuãrlo deve prever tratamento da
situação.

d Capacldqde lpal14 Q?Étrq:çaQ .e:deslocamento de bits

A mlcrolnstruçao EXTRAIR BITS DE T perdi'te o movimento
de.campos arbitrários do reglstrador T para um reglstrador re-
ceptor. Os reglstradores X, Y e T permitem deslocamento e rota-
ção de seus bits através de mlcrolnstruções adequadas. Particu-
larmente, X pode ser conçatenado a Y e o conjunto sofrer deslo-
camento cu rotação como se fosse um ünlco reglstrador de 48 bits.

Os reglstradores T, L, C e FL estão subdivididos em cam
pos de quatro bits. Cada campo pode ser rede::enciado como se fog
se um reglstrador, e seus bits manipulados Pela unidade de 4
bits ou testados pelas mlcrolnstruções de TEITÀR BITS. Ó



c. Às mlcrolnstrucões

O endereçamento de um reglstrador nas mlcrolnstruções é
feito através da especificação da ].Ilha e coluna que ele ocupa
numa matriz de endereçamento. O cÓdIgo da mlcrolnstrução é com-
pactado e ocupa 4r 8, 12 ou 16 bits. A,lgumas mlcrolnstruçÕes mg
rocem ser mencionadas.

À mlcrolnstruçao COMPUTAR FA/FL permite fazer Incremen-
tou e/ou decrementos nos reglstradores FA e FL numa Única opera
çao. o objetivo é f.acllltar a íteração sobre campos da memória.
A mesma facilidade acompanha a.s mlcrolnstruçÕes que faze)n aces-
sos a memória.

A mlcrolnstruçao AGREGAR TEMPORÁRIO A FA permite Incre-
mentar ou decrementar dlretamente o reglstrador FA pelo valor
contido num dos reglstradores da memória local. Neste caso o ob
jetlva é facilitar a utilização de reglstradores base e endere-
ços relativos na linguagem de maquina. O reglstrador F também
pode ser carregado ou descarregado dlretamente de e para a memõ
ría local na forma de 48 bits.

A mlcroi.nstrução POSICIONAR CP permite s]mp].Iflcação na
manipulação de Campos da memória com comprimento não mü].tipo.o
de 24 bits

A mlcrolnstruçao MONITORAR é utilizada para controle e
estatística de ut]].]zação de determi.nados trechos do mlcropro-
grama; é necessário auxilio de equipamento externo de monitora-

À mlcrolnstruçao NORMALIZAR X normal.lza o conteúdo de X
numa ünlca operação.

Çao d

4

1.3.3

O sistema possui uma ].Inguagem para desenvolvimento de
ml,croprogramas (MIL: Micro ]mp].ementatlon Langüage) . É uma lin-
guagem de montagem que oferece uma série de faclli.danes encon-
tradas em linguagens de alto nível. Seu compllador gera mlcrocõ



d.igo di.retamente executãvel. Apresentaremos a segui.r e ao longo
deste trabalho alg'uns trechos de mlcroprogramas em MIL, e acre-
ditamos serem auto-explicativos os exempl-os apresentados.

O exemplo da figura 1.4 define a execução de uma i-nstru
ção de maquina de tipo somar o conteúdo do campo A ao campo B:

somar l endereço A
(6 bj-ts) l (16 bits )

endereço B
(16 bj.ts )

sendo que

à. Os endereços dos campos A e B são relativos a uma base dada
peJ-o registrador S4A da memória local e referenciam o bit
mais a direita de cada campo.

b. Os campos A e B na mernÕrla representam campos de dígitos de
4 bits sem sinal, Q número de dígitos de cada campo é' dado
por S3A em forma de numero de bits.

C FÀ aponta para o começo da Instrução de maquina

d Deve ser Ignorado "estoura" (+)

1. 4 Oytlos Sistemas Mlcroprogramados

Foram consi.derados diversos computadores microprog:amá-
vel.s como a].ternatlva para a maquina virtual proposta. Cn exe
pior o sistema ]]ew].ett ard HP21MX. Trata-se de um minicc'np:
dador de mi.croinstruções diagonais, memória de contra.le de 4096

pa].avias de 24 bits divididas em 16 módulos de 256 palavras ca.-
da, Quatro dos módulos são Implementados como memória que per-

(+) Em Inglês: "overflow"



LERINSTRUCAO
REAL 6 BITS TO X INC FA
MOVE X TO M
JUMP FORWARD
GO TO SOMA
GO TO SUBTRACAO

. 4

é

ler co.dí go da í n s tru
çao e decodífícar

SOMA
MOVE 24 TO CP
MOVE S4A TO Y
REAL. 16 BITS TO X INC FA
MOVE .SUM TO SqA
REAL 16 BITS TO X
MOVE SUM TO S2A
MOVE S3A TO FL
MOVE 4 TO FU
DIAS BY F TEST
BO TO LERINSTRUCAO
M.OVE SIA TO FA
REAL O BITS REVERTE TO X DEC FA
MOVE FA TO SIA
MOVE S2A TO FA
REAL O BITS REVERTE TO Y
MOVE SUM TO T
CARRY SUM
FRITE O BITS REVERSE FROM T DEC
MOVE .FA TO S2A
GO TO -XXX

po s icí orar CP para cá].
Guio dos endereços ab-
s o].ut o $

' especí FÍ ca comprlment o
aritmética decimal

-controla ít eraçÕes s a-
bre os campos

-primeiro operando
DEC FL

xxx

s egundo operando

armazenar result.ad o

FA

E']gura ]. Trecho de mlcroprograma em MIL

mire apenas leitura e contém as mlcrolnstruções que Interpretam
as instruções de maquina do sistema. Dez módulos são reservados
para outros mlcroprogramas (sistema operacional, funções intrí=
secas, et.c.) e dois módulos reservados para Q usuãrlo. Sua ar-
quitetura não Inclui pilha de endereços. Uma característica in
+.eressante é a possibilidade de carregar- mlcroprogramas na memõ

ri-a de controle através da execução de funções Intrínsecas erl
FORTRÀN ou ALGOZ.

Outro sistema considerado fol o Variam 73, mlnicomputador
de mlcroinstruções horizontais com capacidade para 4 mõdu].os de
memõri.a de controle com 512 mlcrolnstruçÕes por módulo. O mõdg
lo numero um é do tipo que permite somente leitura e contém o



mi.crocõdlgo para Intez'pregar a lingu.agem de maquina do sistema.
Con\e característica, permite leJ.Lura de Instruções de inâqulna
concomitaintemente com a Interpretação de outras instruções de
maquina. Ten\ mícroprogramação bastante comp].exa devido à hori-
zontalidade e controle de fases das mlbrooperações envolvidas.

]3']na].mente vale referenciar o computador iqAUODATA-Qml
de uso gera]. e arqu]tetura não usua].. Sua característi.ca maz:can

te ê! a memória de contro].e de dois níveis. A primeira, rápida ,
de baixa capacidade e que armazena mlcroínstruçÕes horizontais
com microoperações elementares, que Interpretam por sua vez as
mlcrolnstruções verticais armazenadas na segunda memÓrIa de con
traia, mais lenta e de grande capacidade (16 K palavras) . As mi
crolnstruçÕes verticais são definidas pe].o usuãrlo e i.nterpre-
tam por sua vez a linguagem de itiãqulna. As duas memórias de con
tro].e são mlcroprogramãvels dlnamlcamente .

De um modo geral, os sistemas atuals que admitem micro-
programação dinâmica oferecem recursos para pequenas aplicações.
A capacidade de mlcroprogramação Õ encarada geralmente como re-
curso secundário. Neste contexto o sistema B1700 é uma rara ex-
ceçao

Mencione-se que a mlcroprogramação tem outras aplicações
além da Interpretação de linguagem de maquina. Podemos citar a-
plicações em emulação, slstelnas operacionais, otimlzação de prg
gramas, processamento de sInaIs, sistemas gráficos, dlagnõsti.co
d.e falhas, sistemas que toleram falhas, controle em geral, sis-
temas de tempo real., etc.



CAPITULO 2

A MÁQUINA SNOBOL

Passamos a partir deste ponto a desenvolver o tara cen-
tral deste trabalho: a definição e v]ab]].ízação de uma máquina
virtual. num sistema mlcroprogramado.

Ein vista dos recursos oferecidos pelo sistema e pelo fa
to de ser um sistema de produção de arqultetura anual, optou-sc
pela Implementação em um computador da série Burroughs B1700 ,
mais . especificamente o modelo B1726.

Dentre as multas linguagens de programação que seriam
candidatas a servir de base para a maquina v]rtua]., a li.nguagern
SNOBOL, mais precisamente SNOBOL4 (Grlswold, Poage e Po].onsky
1971 ) mostrou ser Interessante, se:j:a por sua própria complexa.-
jade, seja pela pouca atenção que mereceu até agora, ou seja pe
la perspectiva de estudar uma ].Inguagem de características ex-
tremamente peculiares.

Em síntese, o desenvolvimento da maquina SNOBOL evo].ui
da sintaxe abstfata da IJ.nguagem para a definição das estrutu-
ras de dados e estabelecimento dos a].gorltmos necessários à sua
manipulação. Neste capítulo pouca referência se faz à microlm-
plementação, sendo este assunto abordado no caplltulo seguinte

2.1 Ç92g.!ggl.gçggg:Ge;als

SNOBOL é uma linguagem de programação dIrIgIda ã maníp'u
loção de caracteres, desenvo].vida em 1962 pe].a Bell Telephone
Laboratorles, Incorporated. A característica marcante do siste-
ma SNOBOL fol seu desenvolvimento visando p]ena portabi].Idade
['este objetivo resultou uma ].]nguagem de ]mp].ementação para o

sistema , denomi.nada abreviadamente SIL (SNOBOL Implementati.on
Language) , do tipo linguagem de montagem Independente de mãqui.-



na. As instruções desta linguagem s5o stlpostas de fácil imple-
mentação, na forma de macros, na maIorIa dos computadores anuais.

Deste modo, todo o sistema $NOBOL, cornpllador e enter
pretador, fol programado em SIL. Sua Implementação exige básica
mente a definição das macro-rotinas seguida da compilação (mon-
tagem) do sistema SIL para a linguagem de mãqui.na do computador
em questão. Nestes sistemas, os programas SNOBOL são traduzidos
para um tipo de código que a seguir é interpretado.

A].gumes tentativas de obter código dlretamente executã-
ve[ em computadores anuais foram feitas: (Dewar e Mccann ].977 3
e (Santos 1971). Nestes sistemas, em vista da complexidade das
estruturas manipuladas, o objetivo é atingido em detrimento da
linguagem e às custas de artifícios e partlculari.dados do compy.
dador em questão.

Uma alternativa é a deflnlç:o de uma maquina adequada ã
execução de programas SNOBOL e sua Implementação ao nível- de cl=
cultos ou ao nível de mlcroprograma. Diversas tentati.vas neste
sentido jã foram efetuadas para vários sistemas de programação,
e no nosso caso optamos pelo nível de mlcroprograrrta.

O detalhamento desta maquina SNOBOL segue as linhas ge-
rais propostas por M.D.Shaplro (Shaplro 1972). É suposto que o
[e[tor esteja familiarizado com a ].]nguagem SNOBOL e com sua ilg
E)lamentação em SIL. Além disso, adoramos como objetivo fundameZ
tal a definição de uma maquina que mantivesse todas as caracte-
rísti;cas da linguagem, tanto no nível slntátlco quanto no nível
semântico.

Certamente a maquina SNOBOL poderia ser Implementada de
diversas maneiras ao nive]. de mlcrocõdlgo, uma das quais feri.a
simplesmente a transcrlçã.o para mlc:t:ocÕdlgo das rotinas em SIL.
Contudo, pretende-se neste trabalho obter uma estrutura mais a-
dequada para a rnãqulna de modo a torna-la mais eficiente.Assim,
a. estrutura do sistema hospedeiro também terá que ser considera
da, e a estrutura final obtida será função não somente da lin=
guagem mas também do sistema utilizado na Implementação. Rel-a-

2 2



clonados a segui.r alguns pontos básicos.

A maquina proposta é capaz de executar Instruções de mã
quina muito poderosas no sentido de que cada Instrução pode ter
vãri.os efeitos secundários associados, exIgIr a execução de ro-
tinas especiais de monltoramento, etc. . Parte do trabalho con-
sistiu em Identificar estas "super-Instruções", que, como vere-
mos, tornam o processo de compilação multo simples.

Em principiar todos os recursos necessários para a inter-
pretação da ].Inguagem de maquina gerada estão implantados em ni
vel de mlcrocõdlgo, como por exemplo funções prImItIvas, opera-
dores, o sistema de monltoramento, etc.. Evita-se assim a neces
sldade de uma li.nguagem Intermediária, que provavelmente condu-
zlri.a a uma estrutura do tipo SIL e tornaria menos eficiente o
processo de interpretação, a].ém de adicionar um nível a mais de
complexidade na estrutura. Por outro lado, uma Implementação t2
tal em mícrocÕdlgo tornara extenso o Interpretados

As Instruções de maquina geradas provavelmente não se-
rão convenientes para outros sistemas de programação. Contudo ,
isto não conduz a maiores prob]emas, visto que a f]].osofla do
sistema B1700 ê prover um Interpretados em mlcrocÓdlgo para ca-
da maquina virtual

Em linhas gerais os elementos da estrutura proposta

a
b

+

C

d

a linguagem de maquina constituída de Instruções "Enderosas"
um Interpretados completamente em mlcrocõdlgo para estas
Instruções
um sistema monitor também em m]crocÕd]go capaz de contro].ar
e tratar condições. de exceçâo detectadas pe].o Interpretados
(o monitor é considerado uma extensão do Interpretados)
as estruturas de dados

Focallzaremos a seguir um dos pontos fundamentais para
definição da maquina SNOBOL: as estruturas de dados que deverão



ser man]pu].abas pelo Interpretados. Conseqtlentemente o interprg
tador "e o monitor passam a sel função das estruturas escolhidas.
O objetivo deste capitulo é detalhar tais estruturas de modo a
tornar o Interpretados e o mono.tor elementos vIáveIs e eficien-
tes

2.2 A Llpguqgçm SNOBOL

Inicialmente é feito urn breve resumo da sintaxe e semân

teca da ].Inguagem SNOBOL. A apresentação esta baseada na sinta-
xe abstrata utilizada em (Berndl 1975) . Pretendemos mostrar,sem
formalização exagerada, características pecu].lares e funda.menta
is (;ue ]nf].uenclarão decididamente a arqultetura da maquina vir
tuas

2.2.1 Sintaxe A.bstrata

A sintaxe abstrata ser.ve para Indicar de que modo os e
].ementas (ou meta varlãvei.s)

cad : cadeJ.as de caracteres
num : numeros
i.d : identificadores
op : operadores
exp : expressoes
cmd : comandos
des : desvios
bloco: blocos
proa: programas

podem ser combinados. A formação de cadelas de caracteres, nümg
ros, identificadores e operadores é anã]oga a ].inguagens correm
tes e pode ser encontrada em (Gr]swo]d ].972). A notação {x} in-
dica que o termo x pode ser omitido.



exp "cad
num

id
op exp
expl op exp2
id ({explJT''',{expn})
Id<lexpl} r ' ' ' r {expnJ>

11 literal não numérico
literal numérico
i.dentificador
operação unãría
operação binária
chamada de função
Indexação de matriz

cmd {exp}
exp '

expl ' exp2

expl exp2
expl exp2 '

expl .exp2 '

avaliação de expressão
atribuição da carte:-a nula
atribuição
busca de padrão
substituição peia cadeia n-a].

substituição por cadeiaexp3 .

des ::= (exp) -.'

<exp>

desvio normal
desvi.o di.neto

bloco cmd

cmd

cmd

çmd

cmd

comando sem desvio
desv 1 ! comando com desvio incondici-ona
S desv comando com desvio de sl::''=';c
S desv. F ;desv,, comando com desvios dc s--\('':T

se e fa].ha
F desv, S desfia comando 'com desvios de

e Sucesso
comando com desvio de f(a

e

ecmd F desv

proa {-dl}
{cad2}

blocos.
bloco2

{cadn} blocos
END {cad}
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2. 2.2 A,va].loção de Expressões

A avaliação de expressões em SNOBOL é feita segundo as
regras usuais de prioridade, da esquerda para a dIreIta, podem

do ter efeitos laterais. O que caracteriza a avali.ação é o tér
Hino da mesma. que pode ser de três tipos:

a

b

C

A avaliação termina com sucesso e o resultado da a-
val.cação é um va]or armazenãve].. É o retorno por VB
lor.

À avaliação termina com sucesso e o resultado da a-
valiação é um endereço. É o retorno por nome.

A avaliação falha. É o retorno por falha, nenhum ob
feto é devolvido, e apenas a condição é assinalada,

Em qualquer lugar onde ocorra uma expressão pode haver
q:.la]quer um dos três tipos de retornou ass]na].idos. Em geral o
tipo de retorno não pode ser determinado durante a compilação
D'prante a avaliação da expressão também.pode ocorrer um erro fa
Ealr que sela Interpretado como erro de processamento e normal-
men+-e encerra a execução do programa.

Uma expressão que retorna um valor, produz urn objeto al.
mazenãvel de tipo definido na linguagem; estes tipos são:

STRING
INTEGER
REAL
PATTERN
ÀRRAY
TABLE
NOME

EXPRESSION
CODE

nome definido

cadela de caracteres
número inteiro
numero real
padrão
matriz
tabe].a
nome

expressão não aval.leda
cÓdIgo.
tipo definido pe].o usuãrio



Unia expressão que retorn.a por nome, retorna na real.ida.
de un\ endereços que n:o é um objeto definido na linguagem. In
terna.incute ao sistema SNOBOL hã endereços associados com:

- cada cadela de caracteres ou variável natural
- cada nome ou variável criada
- cada palavra chave

Podemos re].aclonar agora os objetos retornados pelos v3.
t-ios tipos de expressões:

"cad" Literais não numéricos retornam por valor
o descrltor da cadela ou uma cõpi.a do des-
crltor

num Literais numéricos retornam por valor o des
Gritar do valor ou uma cópia do descritos

Identificadores retornam um endereço, por-
tanto, é um retorno por nome.O endereço re-
tornado normalmente é a posição do identi.-
flcador na tabela de va:Fiáveis naturais.

op exp Operadores unãrlos são avaliados aplicando
a função anualmente associada ao opera.dor
a seu argumento. Os três tipos de retorno
sâo possíveis.

exp]. op exp2 Operadores binários são avaliados ,aplican-
do a função atua].mente associada ao opera-
dor a seus argumentos. Os três tipos de re
torno são possíveis.

,{expn}) : Chamadas de funções são aval.dadas pe].a
aplicação da função correntemente asso-
ciada ao atributo função do identifica-
dor id a lista de argumentos. O$ Eras
tipos de retorno são possíveis.

id({jexpl},

Indel<ação de matrizes retorna por ncn9
o endereço do elemento indexado p":~=''
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expressões. Caso a].gum dos índices es
teia fora dos llmi.tes, a Indexação re
torna falha.

O retorno por falha acarreta falha do comando no qua:
comparece a expressão, a menos que ela esteja no contexto d.e
um .operador negação. A execução do comando é encerrada prematg
lamente

Operadores e funções são equivalentes no que concerne
ã sua estrutura interna; distinguem-se somente ao nÍve] da ].i=:
guagem fonte. Iremos nos referir aos dois, indistintamente.
como funções (prImItIvas ou não conforme o caso)

Em SNOBOL a avaliação dos argumentos de uma função é g
fetuada pela própria função se ela for primitiva ou pela fun-
ção encarregada de chamar funções do usuãr]o. A aval.cação dos
argumentos na própria função é possível porque o endereço no
código onde são calculados os argumentos é transferido como pg
râmetro. Desta sistemática resulta, que funções do sistema avg.
].i.am seus argumentos .depois que o controle reside nelas,enquaB
to que funções do usuãrlo tem os argumentos avaliados antes do
contro[e passar a e].as.

Funções podem ser redeflnldas através das prImItIvas
DATA, DEFINE e OPSYN. Isto permite, que durante a avaliação dos
argumentos de uma chamada de função do usuãrlo, a mesma seja
redefinlda. A nova função é que devera ser executada. Contudo,
se a nova função for uma função prImItIva defrontado-nos com
uma situação ambígua, uma vez que, a mesma deveria ter avalia-
ad seus argumentos. A amblgtlldade ocorre na Implementação em
SIL e provoca término anormal nos sistemas de nosso conheci-
mento

A avaliação de uma função pode retornar um objeto do
tipo NAMEr que é um resu].Lado distinto do retorno por nome de-

urn endereço.
Caso o argumento na chamada de uma função seja um endg

roço (mas é esperado um valor) então a função se encarrega de
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efetuar a coerção do arrumei to obtenr'o o seu valor. :çovamc.; ':c-
cm tempo de complJ-ação não é poss31vel prever a necessidade ou
não de uma coerção.

O tratamento de funções em SNOBOI, é bastante complexo
podemos classificar as funções em 5 tipos:

a Ftlnçoes prImItIvas

são funções Intrínsecas do sistema. Devem ser chamadas con
n(imero carreto de argumentos. Admitem redefinição, porên'
não podem ser rastreadast"J d]retamente. Sua aval.i.ação en-
volve:

desvio para a função
aval.loção e coerção dos argumentos se necessário
execução
retorno por meio de um dos três tipos.

b Funções g:eflnldasl leio usuãrlo

são criadas através da chamada da primitiva DEFINE

vala.ação envolve:

- ava].loção e coerção dos argumentos, uma vez
mente valores podem passar como parâmetros

- armazenamento dos parâmetros formais, nome

ção e variáveis locais
lção aos parâmetros formais do valor

mentes
a].lzação de variáveis locais com cacei
para rastreamento

- desvio para o ponto de entrada na função
H retorno por qualquer um dos três tipos

Sua a

aue se

(].(i fun

dos carqu

a nula

(+) Em Inglês: "traje"
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!!!Bçêes.Sug. criam.gados

são criadas através da chamada da prImItIva DATA. Sua ava
Ilação envolve

avaliação e coerção dos argumentos
construção dé um novo objeto composto dos va].ares dos ar-
gumentos convenientemente dispostos na estrutura do novo
objeto
o objeto criado é .retornado por valor (Internamente é um a-
pontador para o valor).

Funçoes 4:e geleção de campos

são também criadas através da chamada da primitiva DATA.Sua
aval-cação envolve:

avaliação e coerção dos argumentos; sÓ o primeiro será u-
sado
teste para verificar se o tipo do valor do pri.melro argu-
mento é Igual ao tipo associado com a função de seleção ;
se o teste falha. um erro de execução ocorre
caso contrario a função retorna (por nome) o endereço
do campo seleclonado dentro do objeto do usuãrlo.

FgBçgQS externas

são criadas pela chamada da prImItIva LOAD. ,Sua avaliação
envo].ve

avaliação e coerção dos argumentos
conversão dos vaJ-ares coercldos para um formato depender
te da Implementação e adequado à função
o controle passa ã função externa
após a execução um va].or devera ser. retornado.

O atributo função de qualquer vallãvel natural pode
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ficar lx\definido através de chamadas da prImItIva UNLOAD. O a-
tributo é trocado para função Indefinida. Apesar de cada varia
vel natural possuir o atributo função, nomes de funções sõ po-
dem ser computador em tempo de execução se forem argumento da
prlmíti.va APPLY.

DoJ.s operadores unãrlos prImItIvos também merecem cui-
dado especial. O operador "expressão não aval.latia" (+) em lu-
gar de avaliar seu argumento retorna um apontador para o cÓdI-
go da expressão argumento. Expressões não avali.abas merecem es
pedal atenção no casamento de padrões. O operador " negação «
(n) retorna por falha se seu argumento ao ser avaliado retor-
nar por valor ou nome, e retorna a cadela nula por va].or se seu
argumento retornar por fa].ha.

Flllalmente, uma variável. natural ou nome pode estar as
saciado com arquivo de entrada. Neste caso antes que um endere
ço seja coercldo para valor, um novo reglstro deve ser ].i.do.Se
o final do arquivo é detectado, a aval.loção retorna por falha.

2.2.3 Comandos

A aval.loção de expõe.ssões num comando pôde resultar em
um retorno por falha. peste caso todas as Chamadas de funções
empilhadas devem retornar por falha, em cascata, até o nível
do comando. Neste post.o todo o comando falha, e o restante de-
le ê Ignorado. O retorno por falha em cascata pode ser Inter-
rompido pe].o operado) negação.

cada tipo de comando tem. um modo-de avaliação:

{exp} O comando de avaliação de expressões pode
retornar por falha ou não. Se for o comam

do vazio então sempre retorna com sucesso

exp - : No comando de atribuição, a expressão à
expl ' e>J2 esquerda é avaliada pri.melro; se ela re-
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torna por valor ocorre um erro de execução.
Caso contrario o lado direito é âvcn.li.õ.do

e coercivo, o valor retornado é atribuído
ao endereço retornado por exp].' se o end.g
;eço retornado é uma palavra chave, mai-s
testes são necessãrlob.

expl exp2 À busca de padrão ava].la e coerce expl e
em seguida exp2; conversões pertinentes g
correm logo após. A seguir, a rota.na de
casamento de padrões é chamada, podendo g
correr efeitos laterais tais como novas
avaliações e atribuições durante o proceg
se. O retorno da rotina pode.ser com su-
cesso ou fa].ha.

expl e>ip2

e>cpl exp2

Comandos de substituição em casamento
elq)3 de padrões avaliam primeiro exp].; se

o retorno for por valor ocorre um er-
ro de execução. Em seguida exp2 é avalia-
da e coerclda bem como exp]. é coerciva pg
ra um valor x. Novamente a rotina de casa
mento de padrões é chamada. $e o casamen-
to tem sucesso são retardadas duas cartel
as: a parte InIcIal e final de x que nao
casaram. Agora expl é avaliada e coerciva.
Finalmente a parte InIcIal'de x, o valor
de expl e a parte final de x são concate-
nados e atribuídos ao endereço InlcialmeB
te retornado por expl ' Se a rotina de ca-
samento de padrões rc:torna fal-ha ou a. avZ
[[ação de expn fa].ha. então o comando to-
do falha.

lias diversas situações em que pode haver l.ma atei.bulção a va



rlãvel natural, a variável cr.Latia oü .i palavra chave, deve-se
testar se ela tem assocíaç:ío com arquivo de saída. Neste caso,
a transferência do va].or para o arquivo é efetuada após a atrl
bulção. Da mesma forma, associação com rotina de rastreamento
invoca a rotina após a atribuição.

2 . 2 . 4 Desvios

Desvios determlnain o prÓxImo comando a ser executado.A
avaliação é distinta para as duas formas:

(exp) À expressão, quando avaliada, retorna o ende-
reço da variável. natural cujo atributo rõ+.ulo
fornece a posição no cÓdIgo para onde deve
ser o desvio. O nível Indlreto é necessãri.o ,
porque código pode ser gerado em tempo de exe
cução permitindo definição e redefine,ção de
rótulos. Caso a aval.i.ação não retorne um onde
roço de variável. natural, um erro de execução
ocorrera.

<exp> : A expressão é aval.latia e coerclda; se o valor
retornado é do TIPO CODEX o desvio é feito pg
ra o primeiro comando deste trecho de código,
caso contrario ocorre um erro de execução.

Desvios para os rÕtu].os . RETURN, FRETURN e NRETURN pro-
duzem respectivamente retorno po[ va].or, .fa].ha e nome. de fun-
çã.o do usuãrlo. Desvios para estes rótulos não são reconhecidos
em tempo de compilação. Após o desvio o valor da função é tem-
porariamente salvo, e a$ variáveis ].ocals e parâmetros formais
tem seus conteúdos revert]dos para os va].ares anteriores a cha
nada da função.

O desvio para FRETURN fará com que a "condição de fa
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:ha'' seja retardada ao ponto de chamada

O desvio para RETURN fará com que o valor temporaria-
mente salvo seja retornado ao ponto de chamadas o valor não é
alterado.

O desvi.o para NRETURN rara com que o valor temporarla-
úente sa].vo seja retornado por nome. Portanto, será retornado
um endereço. Se.o va].or temporário for do tipo STRING, INTEGER
ou REAL, é retornado o endereço da variável natural com este
nome. Se o valor temporário é do tipo NOME é retornado o ende-
z'eço da variável (criada). com este nome. Se o valor temporãri.o
ê de outro tipo, é retornado o endereço nulo. e qualquer tenta-
tiva de utilizar este endereço causar.ã erro de execução poste-

\ H

Ao tempo do retorno, a pa].avia chave &RTNTYPE Indica o
tipo de retorno que ocorreu. Além disso, &FNCLEVEL que houvera
si.do Incrementada no Instante da chamada da função, é decreme3
fada de um.

2.2.5 Blocos

Um bloco é composto de um comando mais as opções de de:
vi.o em caso de fa].ha ou sucesso. Sua avaliação envolve

&STCO(JNT ;; incrementado de ]., a menos que o comando
seja vazio
se &STCOTINT excede &STLIMIT um erro de execução ocos

o cornan(o é executado
o desv=i) necessário é aval.lado e executado.

re

2.2.6 Programa'

Um pro(rama é uma seqtlêncla de blocos precedidos au não



de rótulos paz-a os quais podem ser efetuados desvios. $ua ava-
liação é obtida mediante a execução seqüenclal dos comandos. A
seqtlênci.a é desobedeclda apenas se um desvio (]nc].ulndo chama-
das e retornos de função) for executado. A seqtlência é retomada
a partir do ponto atingido pelo desvio.

Um programa é um objeto dinâmico, Isto é, cedi.go pode
ser gerado e executado em tempo de execução do prograrRa

2.3 Estruturas de Dados

As estruturas de (lados necessárias à execução de um progra
ma SNOBOL são pouco tradicionais se comparadas com as estrutu-
ras necessárias a ].Inguagens de uso comum. Em vista disto, elas
serão tratadas apenas no contexto da ].Inguagem SNOBOL. As estro
Luras de dados caracterizam a maquina SNOBOL e são anal.ocas, pa
rém di.st]ntas ao nível. de Implementação, às proposta.s em CGris-
wold ].972 ) .

As estruturas propostas por Grlswold são adequadas para a
i.mplementação em SIL. Mas, tornam l.nadequadas quando os objç
uivos passam a ser execução atleta do código produzido pelo com
pllador, minimização de espaço necessário e mInImIzação do tem-
po de execução. As características do computador que suportara
a maquina vi.rtual também precisam ser consideradas. As estrutu-
ras que pretendem atender estes objetlvos estão descai.tas a se-
guir

2.3.]. Descrltores

Como em $NOBOL não existem dec].araçoesr e em tempo de e
xecuçao uma variável pode armazenar qualquer tipo de objeto, é
necessário representar cada va].or juntamente com seu tipo. Uma

representação destas chamamos de descritos. Esquematicamente te
mos



onde T é o tipo do descrltor e V é o valor propriamente dito.Se
a. capacidade do descrltor for Insuficiente para armazenar V en-
tão em seu ].usar constara um apontador para o local onde o va-
].or esta armazenado.

O conceito de descrltor é estendido para representar
também objetos Internos ao sistema.

2. 3. 2 Tabe].a de Variáveis Naturais

Uma var]ãve] natura]. é caracterizada através de seu no
me, atributos a e].a associados e seu valor anual. Estas caracte
rÍstlcas são especificadas por três descrltores, dando origem a
representação esquemática:

variãve]. natural
descrltor descrltor descai.tor
do nome de atributos do valor

Em SNOBOL, qualquer cadela de caracteres constitui' uma
variável natural, .com exceção da cadela nula. Qualquer variável
natural. ê considerada alagada ao InIcIo do processamento, com
valor inlcla]. Igual a cadela nula. Hã algumas exceções que são
as .variáveis naturais com valor prê-definido diferente de ca-
deia nu].a.

A estrutura de dados conveniente para tratar esta sis-
temática é uma tabela com todas as vara.ãvels naturais realmente
referenciadas no programa além das pré-definidas. Como, durante
a compi.loção, não ê possível detectar todas as variáveis natura
Is que ocorrerão durante a execução, a tabe].a é parcialmente
construída pelo compllador com possibilidade de expansão duram
te a execução.

4
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A cada var]ãve] natural. fica assim associado um numero
ou endereçar que é a entrada na tabela na qual. ela ocorre. Re-
ferências a variáveis naturais no cÓdIgo objeto serão,em geral,
aLFa.vés de seus endereços na tabela. Entretanto, algumas situa
çoes exigem referênci.a através do nome; nestes casos uma busca
na tabela é necessária. A técnica de espalhamento (+) será uti
].i.zada para proporcionar maior velocidade nas buscas.

O esquema f]na] da tabe].a esta representado na figura
2.1 e Inclui os descr]tores de ].lgação da cadela de espal-hamen
to

tabela de
variáveis naturais

tabela para
espalhamento

Figura 2.1 Tabela de variáveis naturais

O descrltor de atributos de uma variável natural rela-
ciona os atei.butos presentes e ausente.s da variável, e o blo
co com Informações adIcIonaIs que permitam o tratamento destes
atributos. Os atributos de variáveis naturais são:

associação com arquivo de entrada
associ.ação com arquivo de saída
rastreamento por modificação de valor
uso como rótulo

(+) Em inglês :"hashing"



uso.como palavra chave
uso como função (não tz:atado p.e].o descrltor de atrl
putos).

2.3.3 Blocos

Blocos são estruturas de aplicação geral constituidos
de seqtlênclas de descrltores precedidos por um descai.tor que
especifi.ca o numero de descrltores que compõem o bloco, o ti.po
de bloco, além de outras Informações que forem. necessárias.

descrltor que Identifica o bloco

descrltores

2.3.4 Tabela de Tipos

A. tabela de tipos é uma tabela de descrltores dos no-
mes de cada tipo de dado do sistema ou criado pelo usuãrio. A
cada nome fi.ca associado um numero x que é a posição do nome
do tipo na tabe].a. Este índice comparece nos descrltores de va
].ares caracterizando o tipo de valor descrito, e permite aces-
so direto ã tabela toda vez que o nome explicito do tipo for
necessário.

2.3.5 Tabela de FupçÕçs

A tabe[a de funções fornece o nive]. Indlreto necessã
rio a chamadas de funções.. Ela engloba não somente funções de
fluídas pelo usuârlo mas também funções primitivas do sistema

 
 

 
 



Cada entrada nesta tabe].a se compõe de três descai.teres

descrltor do
nome da função

/
/

descrltor de descrltor do bloco
atributos de definição da

função

\

Em SNOBOL, o nome de uma função se pode ser computado
em tempo de execução se for argumento da prImItIva APPLY. As-
sim, não hã necessidade de ],lgação da- tabela de variável.s natu-
rais para a tabela de funções.

A criação de novas funções e a redefinição de antigas é
posslve]. através de diversos meios, contudo, o volume destes co
inandos num programa espera-se ser pequeno. Conseqtlentemente, ne
nhuma técnica especial de busca na tabela de funções é propos-
ta.

Os atributos de uma função estão relacionados no descrl
tor de atributos, que também relaciona um bloco com Informações
adicional.s necessárias para computã-los. Os atributos que podem
ser relacionados são:

rastreamento de chamada de função
rastreamento de retorno de função

O descrltor do b].oco de definição da função re].aclona o
tipo de função (prImItIva ou não) , o numero de argumentos, e o
bloco de defi.nação da função. O bloco de deflni.ção re].aclama por
sua vez:

nünero de entradas no b].oco
nome da função
nome do ponto de entrada da função
nomes dos argumentos formais
nomes das variáveis ].ocals.

Todos os nomes re].aclamados são na realidade endereços
da tabela de variáveis naturais, a menos do nome do ponto de en
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+-Fada que ê um endereço da tabela de rótulos. Todas as entradas
do b].oco de definição são construídas quando da execução da fu=
çào DEF.[NE para a função que esta sendo cri.ada. Funções prímit.L
vens naQ possuem b].oco de definição, em seu lugar consta um ande
Teço de entrada jã fixo no mlcrocÕdlgo do sistema

A es+-futura resultante da execução do comando de defina
ção de função DEFINE("F(XI,X2)Ll"p"E") e uma chamada de F podem
ser vistas na figura 2.2. (Observação: nas figuras que seguem,
a notação "x" representa o descrltor do nome x)

bloco de
definição

5

tabela de funções

tabela de
variáveis natu reis

tabela de rótulos

código

Figura 2.2 Lura resultante da execução
de DEFINE("F(xl,x2)Ll","E")

Observe o descrltor do nome da função e o enderg
ço da.variável que conterá o resultado da chamada da função têm
tarefas distintas. Elas podem ser observadas em funções que fo-
ram redefi-ni.das. Por exentp].o, OPSYN("F" , "G") imp].icarã n\n:a fu=



çào de nome F, porên\ a variável resultante terá em pri.ncípio o
no-.\e G

O esquema proposto fornece um acesso rápido na cha-aad?
de funções, poi.s cada referência no código aponta di.retanente
pa.ra uma entrada na tabe].a de funções. Este esquema é uma 'l'a-
ri.ação do empregado em SIL. Outra a].ternatíva seria tratar fu.n
çÕes como atributos de variáveis naturais, conttldo, um n:vel in
di=eto adicional e mais entradas na tabela de vara.ávels natura
is seriam necessários.

Chamadas e avali.ações de funções serão tratadas
adiante

2 . 3 . 6 Tabe].a de Rótulos

A ta.be]a de rótulos re]aciona os rÕtu].os dos b].ocos no
:ama fonte com endereços no código objeto correspondente. À

b.ob9lã +-arda mai.s rápidos os comandos de desvio do prograr=n fon
t:en, com rÕtu].os explícitos náo computador, do tipo : (x) ,onde
é um i.dentiflcador. Observando que a linguagem SNOBOL não ofe-
rece nenhum recurso para íteração de trechos de código fonte g
].ên de desvios, e a grande maioria dos desvi.os tem rÕtu].os ex-
-''.:-i.-:.aços, fica evidente a vantagem da tabela. Cada entrada na

é composta de 3 descrltores:

descritos
do nome
do rótulo

descrltor
de

atributos

descai.tor do
endereço de
desvio

O descritor do nome do rótulo poderia ser omi.ti.do, Éã
(]lu.e, referências através do nome são real.izadas sempre con au-
i].io da tabela de pari.ãveis naturais. A presença do nome é con

veniente para tratar rastreamento de rótulos.
O descritos.de atributos re].aci.ona o atributo "rastro?

2-27



mento de rõtu]o" e o b].oco com informações adicionais necessã
ri.as ao rastreamento. O descrltor do endereço de desvi.o especí
fica o ponto do cedi.go objeto correspondente ao rõtu].o no pro
grama fonte

Com a tabela de rótulos, o processo de compilação pas-
sa a ser de um passo. Baslcamen.te, os passos segui.dos pe].o con.

mor ao encontrar um rótulo x de um bloco são:
a

b

Percorrer a tabela de variáveis naturais até encon
trai a variável x ou criar uma entrada para eJ-a
Se a variável não possui o atributo "uso como rótu
lo" significa que x ainda não ocorreu nem con.o ró-
tulo nem como desvio explícito. Cria-se uma rnva er.
traria na tabela de rótulos com o endereço anual- do
código que esta sendo gerado. Posiciona-se o abri.-
buto "uso como rótu]o" e ]i.ga-se o b].oco de a+.riba
tos da variável à entrada criada na tabela de rÓ+.u
].os

C Se a variável possuí o atributo "uso como rótu].o",
a partir de].e obtém-se a entrada na tabela de rõtu
los. Se o correspondente descai.tor de endereço es-
tiver vazio, completa-se com o endereço anual do
código gerado. Caso contrario, o rótulo jã existe
e um erro de compilação ocorre

Se. o rompi.labor encontrar um Identificador x num desvio expli
c.ito, os passos efetuados são:

l

2

Percorrer a tabe].a de variáveis naturais até encon
arar a variável x ou criar uma entrada para ela

Se a variável não possui o atributo "uso como róLu
lo" significa, que x não ocorreu ainda nem como rõ
tu].o nem como desvio explicito. Cria-se uma entra-
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da na tabela de rótulos cona-ando por orà somente o no
me do rõtu.lo. Post.dona-se o catributo "uso corno rótu-
].o" e ].iga-se o bloco de atributos da variável. à en-.
traria cri.ada na tabela de rótulos. Uin d.esvi.o de tipo
imedicato, com esta entrada, ê gerado no código.

3 Se a vc3Fiãvc]. .jã possui o atributo "uso como rótulo",
um desvi.o i.medi.ato. coi\t a entrada na tabela de rõt\tios
ê gerado no cedi.go objeto.

A].ém de desvios Imediatos devem ser. considerados os
vias referi.dos nesta ImpJ-ernentcação como não ímedi.alas. são acta.
dcs quando no programa fonte o dcs\rlo for do tiPO : (y) , =endc )'
.Ra expressão que aval.latia retorna o endereço de UHa. 'ç'ariãve]. na.

t'.leal; exigindo que o desvio se efetue através (]a tabe].a dc va
riãv'els naturais. A estrutura resu].tanto para desvi.os i.medi.abas
e lido i.medíatos esta ass]na].ada na figura 2.3.

des-

co'digo

desvio nõo imediato

.+'

desvio
rmedlato

tabela de
VQf'iC VCtS

naturais

t.apela de rótulos

bloco de atributos

Figura 2.3 Desvios Imediatos e não imediatos

Fica a observação que desvios não imedi.alas também pod



Fiar sel .tmplenlentcadaü pesqulüzinüo G nnitlo dcl t.aria\fel hrttilx'ül
retornüda, na t.apela de rótulos.

Durante a execução de um programa pode haver charnérlas da
torção prImItIva. BODE, podendo ocorrer a redefinição ou Inclu-
são (ãe .novos rótulos na tabela. o proces80 de compilação õ i.dên

çao da duplicação de rótulos, mas a cónaeqüente redeflní.ção dosmesmos.

l)esvlos do:tipo :<z>; onde 2 é uma expressão ou variá-
vel. com valor tipo CODEX são executados sem :a participação do
esquema proposto . O cÓdIgo correspondente é atingido através do
ciescrltor de cÓdIgo retornado na avaliação de z. Novamente, es
te tipo de deavlo é reconhecido em tempo de coinpllação.

nível de maquina permaneceirtos com três Instruções.
' :

d9
desvio: imedi.ató, não Imerilãto e para objeto TIPO CEDE. .í Estas
ins'truções serão comentadas mala adiante.

F'lnalmente+ assinale se que em sll, todos oa tipos de des
vãos sao realizados através da tabela de variáveis naturala.

2.3.7 Estruturas .elo Usuãrlo

Jbletc,ü c.ê eiP(' aefiüj.aÜ l:,e],O. usual'lo sãQ oeqt)é)lciõa de
Variáveis chamadas campos. A função prIMItIva D/tTÀ define obje
'os deste tipo. Por exemplos DATA("COMPLEX(R,l)') define o TIPO
COMPLEX com campos denominados R e 1. Além disso, COMPLEX r)asse
a sez' função de criação de obletos, e R e l passam a aer as fun
çoes de seleção de campos de objetos do TIPO COMPLEX.

Internamente, um objeto de tipo defi.mIJo pelo usuãrlo é
um descrítor cujo campo de valor descreve dois blocos: um b].oco
de descritores dos.valores de. cada campo e um bloco opcional de
descrltores de atributos de cada campo do objeto. o bloco de des
Crítores de atributos sõ Calará presente se pelo menos um dos

'.=.

campos possuir algum atributo atívo.



Estrtlturas definidas pelo usi.tãFio serão tratadas sob
:lco cR spectos :

a. defi.feição da função de criação do objeto

b. defina.ção das funções de seleção de campos .do obje
to

c. criação do objeto

d. referência a campos d.o objeto
e. atributos do objeto

21à.Ê qS? objeto

A exe.cação da premi.alva DATA com protótipo D(FI, . .,rN
'loco os seguintes resultados:{'

i É a].ocaso um b].oco de deflni.ção pedra a função D(}ue
cria objetos, composto de descritores para

número de entradas e tipo de bloco
código. Interno do tipo D
nome do tipo D
nomes das funções de seleção FI,

Os nomes das funções de se]eção são re].aci.c.)lindos
b),oco perra permitir a obtenção de nomes de canil)os
de tipos dousuãri.o através da pr)-mi.Cita

,FN

F].F;LD

São criadas as funções de se].eção de ccampo

ilÍ.O tipo D é acrescentado a tabe].a de ti.pos

lv. É alocado um descrítor para.o bloco de def:i.feição
função D re].âclonc3ndo: o tipo da função (í:u:lção
criação) , o número de campos do tipo e o bloco de
definição proprlamclnte alto.

V O descrltor do bloco clc definição mais o nome

função são acrescentados a tabe].a de funções.



A função de criação propriamente di.ta é uma função pri-
mitiva interna ao si.stema. Ern SIL tal função (DEFDAT) é invoca-
da quando uma referência a função de criação de objetos a kit:a*;
ela avalia QS argumentos e em seguida cria o objeto.Entre'-canto,
se durante a avaliação dos argumentos a função de criação for
redefine.n.a, seja através de OPSYN, DEFINE ou DATA, pode ocorrer
término anormal da execução (como foi constatado no sistema.
SNOBOL implantado em SIL utilizado nos testes) .

Em SILO o problema decorre do fato de os argumentos sc-
rem aval-lados pela própria função DEFDAT, como se fosse u''ta chA
nada de função do usuãrlo. Isto permite que o bloco de d.efini-
ção seja alterado, contudo, esta eventual alteração não é consi
gerada por DEFDAT

No si.stema proposto somente duas alternativas são posa.L
vais: ou considerar funções de criação como prImItIvas ou ccm.o

do usuãr]o. As duas a].ternatlvas conduzem a soluções corre'"-a: e
Ilha delas deve ser adorada, jã que a bibliografia não é cl.ara a
respeito. A solução propõe usar funções de criação como se-\do
funções do usuãrio, o que parece mais coerente com o prõprlc' :ig
to destas funções serem definidas pe].o usuãrlo. Com isto, un.a.

função deste tipo pode ser redeflnlda indistintamente durante a
avaliação dos argumentos de chamada.

b Definlçêg g:qs fgpçêes de gglççãg de çpppog 4g pbjStQ

À criação das funções referidas no Item 'il do tópico a=
terror I'equer a i.oclusão de cada função de seleção na tabela de
funções. Assinale-se que chamadas de funções que criam obljetcs
ou se].ecíonam campos não diferem de chamadas comuns (]e fw'lçÕes,
não sen(]o dlstlngilivels em tempo de compilação.

A obtenção de cada função FI se inibia tentando ].oca
zã-]a na tabe].a de funções. Pode ocorrer:

a. Se FI ainda não existe como função de se].eção, õa
lacado um bloco de definição de função que relaci.o
nata descrl.toros para
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numero de entradas e tipo de b].oco
código do tipo a que se refere a função
ordem do campo dentro do tipo considerado

Particularmente, se Fj exIstIr como função (não de sele
ção), então e].a sela redeflnlda.

b. Se FI jã existe como função de seleção definida sobre
outro ti.po de dados, então dois descrltores a mais são
acrescentados ao bloco de defi.nação de FI, sendo preen-
chidos com as duas Ültlmas Informações Indicada.s em a.

A função de se].eção propriamente alta é uma função pri-
ma.uva Interna ao sistema. Em SIL ta] função (F]ELD) é uti].iza.-
da nos mesmos moldes da função DEFDAT, apresentando os Regalos
proa:elas jã asslnaldos para esta ultima. Em conseqtlêncla di.s-
$c'- no sísLema propostos novamente adorou-se tratar funções de
seleção. como funções do usuãrlo, permiti.ndo redefinição durante
a avali.ação dos argumentos de chamada

A estrutura resultante da chamada da função primito-va
DATA("D(FA,FB)") , supondo que o tipo D terá código k e FB jã é
de seleção de campo de outro tipo (com cÓdIgo j) , esta i.ndicada

figura 2.4.

c. çrlação do objgçQ

A criação de um objeto ê feita ao nível. da ].i.nguagem a-
travê;s da chamada de função de criação. Internamente. o sistema
teta empi]hado a entrada na tabe].a de funções correspondente a
função chamada, e terá empilhado todos os argumentos jã a.varia-
dos; argumentos fa]tantes são comp].etados com cadeias nulas e
argumentos em excesso são desprezados. O descritos do bloco de
defi.nação da função também é empilhado e a função interna de cri-a
ção de objetos é chamada. Nesta função:
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bloco de definição
da função de
criação

tabela de

fur iões
blocos de definição das
funções de seleção

Figura 2.4 tuta resultante da execução
de D;\TA ( "D (FA, FB) " )

Um bloco é avocado e os argumentlos emp]].halos sao g
ventua].mente coerc]dos e ne].e copiados. O descrito:
de i.dentlflcação do bloco armazenará o total- de ar-
gumentos copladosr o ti.po de bloco e o valor nul-o re-
presentando Q endereço do bloco de descritores de a
tributos, ausente até este Instante

b É criado um descrltor que relaciona ó tipo deste ob
feto e o bloco criado em a. O descrltor é retornado
por valor

d Referênci.a a campos do obletg

A referência ao campo de uln objeto õ fei-ta ao tive! dcã

linguagem através da chamada de função de seleção de campos.IE
ternamente, o sistema tara empilhado a entrada na tabela d': fun
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ções correspondente a função chamada, e todos os argumentos jã
avali.idos. Somente o prlmei.ro argumento sela usado, se este fal
tar, uma mensagem de erro sela fornecida. O descritos do b].o-
co de defi.nação da função também é empilhado e a função Inter-
na de seleção de campos de objetos é chamada; seus passos são:

a. O argumento emp]]hado é eventual.mente coercivo ob-
tendo se seu valor. A partir do va].or,que deve ser
de algum tipo definido pelo usuãrlo, é obti.do o ti
po do objeto e a ].oca].lzação do bloco de descrito-
res dos valores dos campos do objeto.

b. O bloco de definição da função de seleção õ pesque
gado afim de localizar uma entrada que tenha o ti.
po do objeto.

c. Se a pesquisa tem sucesso, a ordem do campo no ob-
ljeto é obtida, $e não tiver sucesso uma mensagem
de erro é enviada.

d A p.artlr da localização do bloco de descrltores dos
valores e da ordem do campo é montado um par con-
tendo o endereço do bloco de descrítores e a ordem
ou endereço relativo do campo no objeto. O par de
endereços é retornado por nome.

e D.tributos do ob'feto

Objetos de tipo do usuãr]o possuem va].or especificado
através de dois blocos: um com descrltores de valores,e um cora
descritores de atributos. O bloco de descrltores de atei.bulas
é opcional estando presente por comp].eto somente se algum cam-
po possuir a].gum atributo atlvo.

Com esta Implementação pretende-se evitar a alocução
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sistemãti.ca de espaço para atributos, uma vez que em geral eles
não estão presentes para a grande maioria das estruturas Fracas
sça.dãs n\m programa. Hn princípio, cada campo de um objeto pode
ter qualquer dos atributos relacionados :

associação com arquivo de entrada
associação com arqui.vo de saída
rastreamento por modificação de va].or

Endereços de campos de objetos de tipo do usuãrlo pas
sam a ser sempre pares de endereços:

o endereço do bloco de descrltores de valores
o endereço re].atlvo do campo no objeto.

O endereço do bloco de descrltores de valores dá aces-
so ao b].oco de descrltores de atributos, jã que Q endereço des-
te Último consta do descritos i.dentlflcação do primeiro. Pernil
te a cri.ação eventual. de um bloco de descrltores de abri.putos e
a ligação deste ao bloco de descrltores de valores. A figura 2.5
mostra a estrutura resultante da execução de três comandos irai
Gados

DATA ("COMPLEX(R.l)")
P : COMPLEX (!1.22)
TRACE(.R(P),"VALUE")

bloco de
descritores
de valores

bloco de
descritores
de atributos

tabela de
variáveis naturais bloco de

atributos

Figura 2.5 - Exemplo para atributos em objetos
de tipo do usuãrlo
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Convém assinalar, que Q par de endereços também estará
presente em objetos do ti.po NOME quando referidos a nomes de
campos de objetos de tipo do usuãrlo. Esta situação ocorre no
exemplo da figura 2.5 quando o operador ' é aplicado a R(P),
retornalndo um NOME.

2.3.8 Matrizes

Matrizes são estruturas criadas através da execução dc&

prImItIva ARRAS. Por exemplo:
X B ARRAS (" 2: 3, ].1: ].4 , 1: 2" )

cria uma matriz e a atribuí como vazar à var]ãve]. natural. X. A
KlâtFi.z criada é de três índices e o protõti-po especlfi.ca tam-
bém os lImItes erítre os quais devem estar os índices numa rede
rênci.a a um elemento da matriz. Referências a matriz são da for
na x'r:t,J,K> e são reconhecidas em tempo de compilação. P.efer13-

ci.as também podem ser feitas através da prlmlti.va ITEM.
A Imp].ementação de matrizes em SNOBOL deve considerar

a].duns aspectos:

possibilidade de tratar matrizes como valores
teste de ].Imltes em Indexações
permitir que e].ementas de imU']zes possuam atributos
ocupar o menor espaço possível
permi.tlr' rapidez nas indexaçÕes.

A maneira tradi.ci.oral de Implementar matrizes cano es-
truturas ].Ineares (tipo FORTRAN) adorada na Implementação SIL,
oferece algumas desvantagens, tais como: toda estrutura premi'
sa ser a]ócada, e a indexação exige mu]t]p].lcaçÕes. A alterna
ti.va sugerida em (Shapiro 1972) , com algumas alterações, sela
descrita e adorada como solução.

A solução proposta utlli.za um esquema de vetores de a-
locução (+) que apontam ou para novos vetores de alocução ou

( + ) Em inglês: "tope vectors"
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para velares de descrltores de valores ou atributos. Este es-
quema. usa mais memória que um esquema linear para matrJ.zes. não
esparsas, contudo, é adequado para sistemas com admiti.stlação
dlilâmica de memória.

A estrutura resultante da execução de um exemplo pode
ser vista na figura 2.6 e descre!'e a Implementação proposta

X 8 ARRAY{213.11114.112")
TRAJE ( . X < 3 . 14 . ! > ."VALUE')
X<3.14.2 > = 77
X< 3.11.2 > : 88

2:3,L1:14.1:2

2 3

Tabela de
vaíievels naturais

bloco de definição
de matriz

vetar de descritores
de atributos

bloco de
atributos

vetores de descritores
de valores

Figura 2.6 Exemplo da estrutura para matrizes

A ocorrência do protótipo da matriz no bloco de defina.
çãc} da matriz Õ usada pe].as primitivas PROTOTYPE e DUllP

Como se depreende .da figura, .os ].Imi.tes dos Índices o-
correm no bloco de defi.nação da matriz, que também contém o a-
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portador para o primeiro vetou de alocução da matriz. Supondo
que este apontador tenha o valor 1, então o acesso ao e].ementa
X<1,J,K> é obtido computando a expressão:

conteúdo( conteúdo(a+1-2) +J-]].) +K-l

que ê o endereço do e].ementa considerado. Como a computação pg
de tanto se referir ao descrltor de valor do elemento quanto ao
descrltor dos atributos do elemento, novamente o endereço fí-
na]. devera ser um par:

(conteúdo(a+1-2)+J 1, K-l)

que permite acesso a variável x<1,J,K>. Portanto, a função in-
terna que compita a variável resultante de IndexaçÕes, devera
retornar o par de endereços por nome

Durante o processo de Indexação. se algum vetar de des
critores de alocação não estiver alocado, ele o devera ser, e
em seguida a Indexação deve pz'ossegulr. Um vedor não estará a-
].ocaso se seu endereço for nu].o (Indicado por 0 na figura 2.6).
O vetar de descr]tores de va].ares., pode ou não estar a].ocaso
ao final da indexação. Caso seja feita uma atribuição ao par
de endereços e o e].ementa não esta atacado, então o vetou é
criado e o va].or atribuído. Caso seja feita uma coerção do par
de endet-eços e o elemento não esta a]ocado, é devo].vida a ca-
deia nula. O mesmo esquema vale para o vetar de descritores de
atributos.

A Indexação esta sujeita a diversas situações de exce-
ção. Caso durante a Indexação um Índice não puder ser converti
do para um Inteiro, ou cair fora dos lImItes, ou se houver ín-
dices em excesso, um erro de execução é ass]na]ado. Se fa].ta-
rem índices eles serão considerados como tendo valor nulo.

Caso a matriz seja Inlclallzada com certo valor,não nu
].o, toda a estrutura deverá ser a].ocada, os vetores de descri-
tores de valores Inclusive



2.3.9 Tabelas

Tabelas são criadas através de chamadas da prima-tix/a TA
BLE. TABLE(M,N) cria uma tabela com Inicialmente M entradas
Se estas se esgotarem durante o processamento, mais entradas se
rão acrescentadas à tabela, na forma de conjuntos de N elemen-
tos, à medida do necessário.

Uma estrutura deste tipo ê constituída por uma Feia.ção
de pares índice-valor. Qualquer Indexação na tabela exige urna

busca do índice de referência na seqtlêncla de pares. Se ele for
local.azado, Q resultado da busca ê Q valor associado: se não for
[oca[izado o par formado pe]o ]]nd]ce de referência e a caca.eia
l\u[a ó inserido ao final da tabe].af o resu].todo sela a ca.dei.a

T'abelas são i.mplementadas como blocos, o descrltor de i-
dentificação do b[oco re].ac]ona o número de entradas neste +bre-
cho da tabe].a. um apontador para a eventual continuação da tabe-
la e urn apontador eventual para o bloco de descrltores de atribu
tos dos elementos deste trecho da tabe].a.

A figura 2.7 mostra uma tabela com conta.nuação e trecho
com b].oco de descritores de atributos.

nu].a]

bloco de descrítores
de atributos

blocos CQm os pare.s
índice -vala r

Figura 2.7 Estrutura para tabe].as

Novamente, qualquer indexação retorna um par de ente!:e
ços composto do endereço do começo do bloco e do índice do el-e
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mento dentro deste bloco. E;sta slsteraãtlca permite acesso ao e
].ementa como variável, e mInImIza o espaço necessário para tra
talento de eventuais atributos.

2.3.].0 Tabe].a de Palavras Chave

O operador prImItIvo & retorna por nome palavras chave
não protegidas e retorna por va].or palavras chave protegidas.Em
princípio, endereços de palavras chave devem ser reconhecidos e{
tempo de execução, pois atrIbuIçÕes a elas alteram o estado do
si.stema.

As palavras chave constituem duas tabelas, atacadas no
começo da memÓrIa. Acessos ãs tabelas são efetuados pelo opera-
dor primitivo & através do b].oco de atributos da variável natu-
r ;:argumento. Em função de seu uso constante e do espaço dispa
nível, algumas palavras chave poderão ser alagadas dlretamente
em reglstradores do processador

(Jma das tabelas é constituída das palavras chave proLE
gldas e a outra das palavras chave não protegidas. Como a lin-
guagem permite lastreamento de algumas palavras ( ERRLIMIT ,
FNCLEVEL, STCOUNT e STFCOUNT ) por mudança de valor, bem. como
associação com arquivos de entrada e saída, resulta um descri-
tos de atributos adi.clonal para cada entrada nas tabelas. A es-
trutura de acesso esta descrita na figura 2.8.
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2.3.11 ESÇçyturas para Tratamento de Atributos

Atributos são propriedades adIcIonaIs, em geral ausen
tes, que podem ser associadas (atlvadas) comi determinados obje
tos da llnguagen\ SNOBOL. As propriedades que dever\ ser conside
Fadas nesta implementação são:

a. Associação de variáveis com arquivos de entrada o
saída



tabela de varia'vela naturais

tabela de
palavras chave
nõo protegidas

tabela de
palavras chove
protegidas

bloco de atributos

Figura 2.8 Acesso a palavras chave

b. Rastreamento de vãFlâvelsr palavras chave, rótulos
e funções

c. Uso de varia.veia naturais como rotülos e palavras
chave

Atributos presentes s3o assinalados por bits ligados e
ausentes por bits des].lgados constantes no descrltor de atribu-
tos a.ssoclado com o objeto. O descai.tor também relaciona \m blo
co, i.sto é, tem um apontado! para um bloco, que .contém Informa-
ções adicionais necessárias ao tratamento dos atributos.

Os bits são distribuídos adequadamente de modo a permi-
xuir e. melhor manipulação interna. Caso um objeto que possa ter
atributos for manipulado, os bits especifi-cos associados com a
operação em desenvolvimento serão testados no momento oportuno,
e sc nenhum está.ver ].ígcado o processamento prossegue. No caso
de algum atributo estar presente, normalmente deve-se ainda. xccs

tar o estado de palavras chave que Indicam se a propri-idade do
at.ributo esta ou não autorizada ('k) no sistema. Caso negati-vo o
(+) Em inglês: ''enabled"



processamento prossegue, sen:io a.s r.-ci.nas adequadas serão chca-
n\.::.das })ara produzir o efeito do atX.i,Juro.

Descritores de atei.putos aparecem em quatro situcaçÕes
dj.SLciRtc3s nas estruturas do si.stema:

l

2

fla tabela de funções, relacionando rastreaniento de
funções por.'ChàNãdcã e retorno.

Nas estruturas de variáveis naturais, relacilonando
associaçcio com arquivos de entrada e saída.rãStFccR
mento por muclánça de valor, uso de variáveis natu-
ral.s como rõtu]os e pa].auras chave

Na tabe].a de rõtu].os, relacionando rastreamento de
rotülos.

')

.J

4
Nas estruturas de Variáveis não naturais, relaci.o-
rando associação com arquivos de entrada e saidzt e
rcastreaMento por mudança de valor

Ein todas as situações, o tratamento das propriedades ó
anal.ogo; selBpre Ó alojado uin b].oco com tantas entradas quantos
forem os abri.;bulas.presentes. A obtenção da entrada no bloco e
xzge contcagem de bi.ts ligcados no descritor de atributos,px-ocos

nao estarão presentes e o nÜmez-o dc bi.tb ã percorrer não urra
passca cinco. . , -

É necessário também um breve comentário a respeito ricas

informações adicionais presentes no bloco 'de atei.putos para c.2
da tiPO básico de propriedade que pode ser associada:

À associação com entrada e saída é. fei.ta pelas fun
çoes pri.meti.vas INPUT e OUTPUT. À associação con
entrada exi.ge doi.s descritores: o nÚn\ez-o do arclui-
vo e.o compra.mento do reglstro. A associcaçào COn
saída exige taHlbém dois descrltores: o nÚlncro do
arquivo e a cadeia que representa o formato

b. À associ.ação com rastrean\ente õ fei.ta com o uso õo
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primitiva TRACE. Cada tipo de rastreamento exi'3e wm

descritos da cadeia que é a marca(+) associada com
o objeto a ser rastreado; será a cadela nula se nao
houver marca associada. Exige ainda outro descrítor/
que especl.fique o endereço na tabela de funçÕesr da
função do usuãrio que fará o rastreamento ou o enag
teço da função padrão para tal
A utilização de variáveis como rótulo exige um d.es-
critor que especifica a entrada na tabela de rótulos.
A uti.llzação como palavra chave exige um descrltor
que especifica a tabe].a e a entrada na tabela para
a palavra chave

C

o sistema se encarrega de detectar a presença das pro-
priedades nos instantes oportunos e efetuar todo o processamen'
to !\ecessãrlo. O caso do rastreamento é o menos óbvio e exige ,
especi.ricamente no caso de funções de rastreamento do usuàrio ,
aue o empil-hamento dos argumentos e desvio para a função selva
feito exatamente de acordo com a sistemática para funçoes do u-
SLlãrio normais. Além dlssor ao retornar de uma funçãor o sis+ue-
ma será capa.z de retornar para pontos diversos do Interpretados
conforme seja execução normal de chamadas ou chamadas de ras-
treamento.

2.4 cÓd.i.ço Normal

o código de maquina gerado é arma.zenado em objetos ti-
PO CODE manipuJ-ãvels ao nível- de linguagem fonte. O código cãs-
sim gerado é executado em estado dito normal; hã outro tipo de
cÕd.i.go de maquina uti].azado rio casamento p" padrões e que será
nisto en 2 . 5 .

O cÕdj.go é ulc a.rticular lgo prefixo.Disti2

{+l "-] j.nglês : "tag"
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Õ

gli'-se do cÓdIgo prefixo gera.'!o Dcn.s; versões SIL pelo fato da a.
va.'-.i-anão dos arrumei\tos de funções se processar na Interpreta-
ç:o scqtlenclal do cÓdIgo e não nas próprias funções. En SIL, c.
exec'ração de uma Instrução de charada de função desvia para a
fl'=rçao especificada, seja ela primitiva ou a IntrSlnseca encar-
reç.lda de ChãRâdcRS de funções do usuãrlo. Esta recebe como pca-
:râ:Retro o endereço do código prefixo correspondente a avalia-
ção dos argumentos, avalia recurso.lamente os argumentos, e exe
cata a f'unção Indicada. No presen+-e sistema, o mesmo efeito fi.
na]. õ obtido através do empilhamento dos descrltores da função
e correspondentes argumentos jã avaliados, e execução de uma
Instrução final que aplica a função aos argumentos (aval)

A execução do cÓdIgo normal exige uma pilha de recur-
são denotado pilhar e cujo apontador de topo chamaremos tp.

2.4.1 !19:pg:ça 4s:.Qbiç:çge..TJ:pQ ÇQo$

Objetos tipo CODE são .b].ocos de descr]tores de código
O bloco é formado por um descrltor cabeçalho que especifica:

- o nÜn\ero de descr]tores que compõem o b].oco
- o cÓdIgo que identi.fica o tipo de bloco.

Ca(!a descrltlor de cÕdJ.go por sua vez é composto de dois can

código da Instrução argumento

Diversas Instruções tem por argumento um descrltor de
nnõereço que Indica a posição relativa de um objeto na n.ernÕr:
nã endereços associados com variáveis naturais, palavras ct"
ve, f'unçõns e rõtu]os, sempre especificados em re].ação ã
das respectivas tabelas. nã +.-,.mbém endereços associados cc
rl3.-'eis criadas.

A].g'uma.s InstruçÕí...= nã.o necessitam argumento e a execu-
ção d.o código é sequenc]: :-, menos dos desvios. Um exenlp].o pg
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nlc

cfun

carg

tend

cfun

cara

cfun

cfun
Figura 2.9

código gerado para o comando fon
te: F(X) = Y + -DIZE (W)cera

ova

oval

otrib

terra

de ser visto na figura 2.9; neste exemplo e em outros que se
quem, a bem da simplicidade e cl-prezar as Instruções e argume3
tos estão representados de forma mnemónica.

O repertório de Instruções esta re].aclarado em seguida
o tratamento de rótulos e desvioSr os operadores expressão nao
avalia.da e negaçãor completam o funcionamento do Interpretados
de código objeto.

r- = 1" 1T k'

(ccarregue argumento) : Carrega no toPO da pilha ão sistema o a-
pontador k para a tabela de variáveis ng
turals. Em geral não podemos decidir em

tempo de compilação se é o valor ou o endereço da variável nata
ral que será necessário em tempo de execução. Assimr sempre e
carregado o endereço e as funções que utJ-li.zarem o argumento se
encarregam de sua coerção para valor, se necessário. Nesta coegl
ção é testada a a.ssoclação com arquivo de entFadar e se necessg
rlo, IHH novo registro seta lido; em caso de fim de arquivo es+-a
j.nstr-.]ção falha.

=



ccons d
(carregue constante) : Carrega no topo da p]].ha do sistema o

descrltor d de uma constante que compa-
rece no comando fonte.

cfun k
(carregue função) : Esta Instrução verifica o tipo de fun-

ção relacionada na entrada k da tabela
de funções. Se a função especificada for do usuãrlo ou não defi.
nada neste Instante, então o próprio k é carregado no topo da
pilha do sistema. Se a função especificada for prImItIva então
o descrltor de seu bloco de definição será carregado.

Esta instrução exige um acesso a tabe].a de funções du-
rante sua execução. isto decorre da interpretação dada pe].a li=
guagem à chamada de funções (e da conseqtlente arlblgtlldade apon-
tada em 2.2.2) . Funções prImItIvas avaliam seus próprios arg'u-
moRtQS não permitindo a redefinição da própria função durante a
computação dos argumentos. Funções do usuãrlo, por outro lado ,
podem ser definidas ou redeflnldas durante a avaliação dos argg
mentes.

aval n

(à+à].le função) : Avalia funções do usuárlo ÓÜ $rlmltlvas.ó
A entrada na tabela de funções ou o des

cr[tor de definição estala em pí],hattp-n) e os argumentos em
pll ha Ctp-n+l ) até pilha (tP )

No caso de função do usuãrlo, a partir da entrada na ta
be[a de funções é obtido o descr]tor de seu b].oco de definição,
que indica também o número de argumentos necessários. A ava].]a-
çao se processa nos seguintes passos:

a. Se o numero de argumentos necessários for maior que n. argu
mentes extras com valor de cadela nula serão empilhados; se
for menor que n o topo da pilha será ajustado de modo a ig-
norar os argumentos extras.
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b Aval obtém o bloco de definição da função

C Através do b].oco de definição são obtidos os endereços dos
parâmetros formais na tabe].a de variáveis naturais. Os va].o
res anuais destas variáveis são trocados com os valores em-
pi].dados. Deste modo os valores atu.ais serão preservados du
unte a execução da função.

d. Através do bloco de definição é obtido o endereço da variá-
vel. com o nome da função. O valor da variável é empilha.do,e
à vcãFlãvel atribuído a cadela nula.

e. AtlcR-/és do bloco de definição são obtidos os endereços das
variáveis locais. Seus valores relacionados na tabela de va
Fiáveis natura.]s serão emp]].dados e cadeias nu]as tomarão
seus lugares.

f. O estado do sistema é empilhado, basicamente constando de

- apontador da Instrução de maquina corrente CÍ)
- reglstrador de falha
- descrltol do bloco de definição

g Através do bloco de definição é obtido o endereço na tabela
de rótulos do ponto de entrada da função. A entrada nesta
tabe[a re].aci.ona um descr]tor de endereço de desvio que fo=
nele um novo valor para o apontador de Inst;ução de maquina
corrente (í). Se o rótulo de desvio não tiver sido definido
ocorre um erro de execução.

6

h O sistema prossegue a execução a partir da nova Instrução 3
pontada por l até ocorrer um desvio para um rótulo reserva-
do: RETÍDRN, FRETURN ou NRETURN. ]sto ass]na].a o fim da exe-
cução da função e corresponde a um retorno para a rotina a-
val, que retomara o processamento.

l O apontador de Instrução da maquina corrente é restaurado,o
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bloco de definição é recuperado e o valor da vara.ãve]. com
nome da função é temporariamente salvo.

j. Os valores das variáveis: argumentos formais, argumentos lo
cais e nome da função são restaurados a partir de seus vazo
res previamente empilhados.

k O topo da pilha é ajustado.

Se o valor salvo no passo :l for de tipo STRING, INTEGER ou
REA.L e o retorno fo] v]a RETURN então este va].or é empilha-
do; se fol vla NRETURN o endereço da variável natural con
este nome é empilhado.

Se o va]or sa].vo no passo j for de tipo NOME e o retorno foi
via RETURN então este valor é empilhado; se fol vla NRETURN

o endereço da variável (criada ou natural) referenciada pe-
lo descrltor (NOME) ê empilhada.

Se o valor salvo no passo j ê de tipo PATTERN, ARRAY, TABIE,
EXPRESSION, CODE ou tipo do usuãrlo e o retorno fol vi.a REmll?q

então o va].or é empll-halo; se fol vla NRETURN ocorre um er-
ro de execução, porque objetos deste tipo não podem ser mi-
ni.pu].idos como variáveis em SNOBOL.

l Em caso de RETURN ou NRETURN o preces:lamento prossegue coro

a Instrução seguinte. Em caso de FREI'URN o reglstrador de
falha Indica a atitude a tomar. Isto Ibera visto em 2.4.2 e
2 4 3

+

No caso de função prImItIva, a pal''-lr da entrada na ta-
bela de funções é obtido o descr]tor de situ b].oco de definição,
que Indica o numero de argumentos necessãl'los. A avaliação se
processa nos seguintes passos:

a - Se o numero de argumentos necessãrlof; não for Igual ao nome

ro de argumentos empilhados ocorre u( erro de execução.
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O endereço no mlcrocÕdj.go da rotina que avalia a função é
obti.do, e o contro].e passa para a lata.hã. o esta o da eoh-
putaç3o não é emp]].halo, uma vez que é suposto que as rota
nas estão. completamente em mlcrocÕdlgo, e não a].tejam o es
fado da computação. '

À rotina se encarrega das coerções necessárias dos argumen
tos, computa o resultado, e retorna o controle e resu].todo
pcara aval. Esta se encarrega dos ajustes da pilha e eltpílha
mento do resultado. '

Aval prossegue o processamento em função do tipo de retorno
feito em c

À rotina aval atua].lza a palavra chave .&FNCLÊVEL. Tam-
bém se encarrega de efetuar o processamento neclessãrlo para e-
ventuais rastreamentos de funções (por chcaRâdâ e/ou retorno)
Os dados necessários ao rastreamento constam no bloco de defi-
çao da funçãor no bloco de atributos da função e em pa].aviaschave.

atrlb

(atei.bua) : Atribui o va].or em pilha(tp), após crer
çaor ao endereço em pilha(tp-l). Se o
endereço referir uma palavra chave, um

teste adíc]ona]. para verificar se é protegida ou não, seta ne-
cessário. Esta Instrução também testa se a variável. (criada ou
natural) , especificada do lado esquerdo. da atribuição, tem ou
náo algum atributo atlvo. Em caso de associação com arquivo de
saída ou rastreamento por mudança de valor, as rotinas adequa-
das são chamadas.

tema

(teste se endereço) Testa se no topo da pi].ha hã um endere
ço de Variável (natural ou criada) . S.3



térío do com-lladol esta J.nstrução no cÓdIgo objeto fica a cri.
Fiável natural. ]a que ê desnecessária se expl for uma vg

busca

(busque padrão) :' Efetua a- busca de padrões em cxxnandos SNO1X)l,

busco

''a," --- .,- . as sao retomadas no topo da pilha, no lu
v"'- '''.i uescrltoF do padrão. A rotina pode retornar falha.

suas
(substi.tua sub.

cadeia) E a Instrução de maquina que efetua o pro
cessamento final. de substituição de sueca
dela em Comandos do tIPo: '

'1 exp2 ' exp3

Ccit\áridos de substituição em busca de padrões geram código de mã
qui.na correspondente a seqtlêncla simplificada:

avaliação de exp.
tens

avaliação de expo
busco

avaliação de expl
suas
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Subs recebe como argumentos o endereço retornado por expl , o
descai.tor da subcade]a ]n]c]a]. que não casou, o descrltor da
subcadeia final. e o resu].Lado da computação de exma' Suba doer
ce o resultado de expa e concatena a subcadela inicial, o valor
de expl e a subcadeia f]na]., atribuindo o descrltor resultante
da concatenação ao endereço computado por expl ' Subs também se
encarrega de testar associações da variável retornaria por expl
com arquivo de saída ou rastreamento por mudança de valor, e e-
fetttar o processamento necessário.

O comando de substituição pode fa]har durante a aval.lo-
ção de explr exp2 ou exp3f bem coito em decorrêncla de falha de
casamento em busco.

Inlc (n,e)
(inicie comando) : Efetua as computações necessárias antes

de InIcIar a execução de um comando do
programa fonte. Incrementa &STCOUNT de

um e atribui a &STN.O o valor 2 que especifica o numero do comam
do fonte. inicial.lza também o reglstrador de falha com o endere
ço Ê, que indicara o endereço de desvi.o em caso de falha, e com
o valor corrente do apontador .l.E que servira para restabelecer
o estado original da pilha.

Lera n
(texmíne comalidd) : Faz as computaçÕes necessárias para en-

cerrar um comando ao tive,]. do programa
fonte; atrIbuI D: a &LASTNO e torna Indefinido o registrador de
falha. Sua função é evitar uso Incorreto do registrador de fa-
lha se durante a avali.ação de um rótulo de desvio ocorrer falha

desv e
(desvie) : Transfere a execução para o endereço S

especificado no argumento. O endereço é
relativo a posição da própria instrução
desv.



ÍN IS q 17 't' FS

(desvie através da : O argtlmento desta Instrução especi.fi-
tabe].a de rÓtu].os) ca uma entrada na tabe].a de rótulos

Esta entrada relaci.ona um endereço no
código objeto para onde deve ser feito o desvio neste Instante
C) endereço pode estar ausente; neste caso, ocorre um erro de e
xecuçao.

Esta Instrução é resultado de otlmlzação Introduzi.da êKI

tempo de compilação e constitui o desvio i.medlato que não ne-
cessita a tabela de variáveis naturais.

desfie
(desvi.e através da

tabela de variáveis
naturais)

: Esta instrução não tem argumento. E].a
efetua um desvio uti].i.Bando o endere-
ço da variável natural computado no
topo da pilha. A variável referenci.a-

da devera possuir o atributo "uso como rótulo". Através de seu
descritos de atributos obtemos o b].oco de atributos, que fi-nal
mente espec]f]carã uma entrada na tabe]a de rÕtu].os. Nes+-a en-
trada o endereço especificado Indicara o ponto do código obje-
to para onde deve ser o desvio.

Caso o valor computado no topo não for um endereço de
variável natural, ou se a variável natural não possuir o atri-
buto "uso como rÕtu].o", ou o endereço na tabe].a de rótulos aln
da não estiver presente, ocorrerá um erro de execução.

Esta Instrução constitui o desvio não Imediato.

desvc
(desvie para objeto : A Instrução não tem argumento.Ela faz
tipo BODE) - um desvio para o Início de um objeto

tipo CODE cujo descritos devera es-
tar computado no topo da pi].ha do si.stema. Se no topo estiver
um endereço ele sela coercldo e o valor retornado deve ser un
descrítor de um objeto tipo CODE; caso contrario ocorre um er-
ro de execução.
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2. 4 .2 Tratamento de Rótulos e Desvios

Desvios em geral não podem ser completamente compilados
uma vez que os rótulos de desvio podem ser alterados via compi-'
]-ação de código fonte durante a execução de um programa. Além
di.sso, permite-se a computação de rótulos de desvio bem como o
desvi.o para objetos de tipo CODE. A estrutura que suporta estas
propriedades esta descrita em 2.3.6

O código gerado para um bloco do tipo

S(e)êpressãol)F(expressão2)comando

será esquematicamente

Ini.c
Instruções do comando
teta

Instruções da expressãol
desvt
terra

Instruções da expressão2
desvt

O comando Inlc basicamente carrega um reglstrador chamado Re-
glstrador de Falha com seu argumento. Este é o endez'eço no'cedi
go objeto para onde deve ser desviada a computação caso durante
a avaliação de alguma função chamada no comando retorne falha..
Como o estado or]g]na] da p]].ha deve ser restabelecido após o
desvi.o, o valor do apontador de topo taiTibém é armazenado no re-
glstrador

O retorno por falha é detectado na rotina aval, que tr2
tara de atuallzar o apontador da Instrução corrente com o ende-
reço contido no reglstrador de falha. Em seguida aval restabelg.
ce o controle para o interpretados

Caso expressão. ou expressão9 sejam vara.ãvels naturais
então o compilados pode otlmlzar o código objeto gerando i-nstrg
ções tipo desvr no lugar da seqüêhcla de Instruções que aval-iam

$
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a expressão e desvt
Caso o desvio de sucesso esteja omItIdo, o compllador

Insere uma Instrtlção desv para pular o trecho de éÕdlgo corres-
pondente a avaliação do desvio de falha. Caso o desvio de fa.Iha
esteja omi.tido, o compllador não gera as Instruções da expres-
Sd0o

Desvios para objetos de tipo CODE são reconhecidos em
tempo de compilação e geram uma estrutura de código análoga a a
presentada utilizando Instruções desvc

A avaliação de expressãol e/ou expressãoo pode .resultar
em retorno por fa].ha de alguma função que participa da expres-
são. Neste caso a rotina aval., que detecta o fato, devera estar
apta a reconhecer que esta em estado de aval.cação de um desvio,
e enviar uma mensagem de erro de execução. A detecção da situa-
ção õ feita pelo fato do regi.strador de falha durante a avalia-
ção de desvl03 estar Indefinido. Tornar Indefinido o regisUador
de falha é a razão das Instruções term.

4

2.4.3 QoeradQÇ Negação

O operador negação retorna a cadela nula se seu argumen
to retorna por falha e retorna fa].ha se seu argumento retorna por
valor ou nome. Importante, também, é lembrar que em SNOBOL se o
argumento de uma funçãor distinta do operador negação, fa].ha,e3
tão e].a também retorna falha Imediatamente.

Isto mostra que o sistema deve reconhecer se hã operada
res negação empilhados esperando avaliação,antes que a rota.na a
val dê prosseguimento a qualquer retorno.por falha. Uma solução
é aval verlfJ.car a existência de operadores negação na pilha a-
través de uma busca. Contudo é mais adequado manter uma pilha
de negações em andamento utilizando o reglstrador de falha como
seu topo. Porém, agora também exigimos que a Instrução cfun re-
cronheça se o operador que esta sendo carregado é ou não o opera
dor de negação. Uma vez que cfun necessariamente precisa fazer
un acesso a tabela de funções para decIdIr se deve carregar uma
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função pl'imitava ou do usuãrlo, bastara mais um teste para ve
ri.fi.car se se trata do operador negação.

Tomemos por exemplo a expressão

-- (-.F (G (x) ,n (Y) ) + B)

que corresponde a seguinte representação na nossa notação pre

G X aval]. H Y aval]. ava12 avall B ava12 avall avall'

Supondo que G ao ser ava].cada fa].he, então neste Instante o
apontador de i.nstruçãó corrente (1) estará apontando para ava]..
que avalia G. O conteúdo simplificado da pilha do sistema a-
pós a fa].ha e retorno para avall é visto na figura 2.10

tp

registrador de Falha

.i base da pilha relativa
ao comando

fim
comando

Figura 2.10 - Operador negação no comando
---(-.F (G (x) ,n (Y) ) + B)

Desse modo, o regas.bradar de fa].ha tem função dup].a de
apontador para o último operador negação empilhado, e endereço
de desvio em caso de fa].ha. Um b]t ad]c]ona]. caracteriza sua
função.



Agora ava.L ao receber um retorno por falha verifica o
tipo de conteúdo no reg]strador de fa].ha. Se for endereço de
falha então efetua o desvio. Se for apontador para a pilha si-gl

nlflca que o código objeto deve ser pulado até o aval correspo=
dente ao operador negação que fol detectado. À operação de p\]
].ar cõdl.go é feita casando descrltores de funções empilhados e
i.nstruçÕes cfun no cÓdIgo objeto com seus respectivos aval's a-
tê atIngIr o novo topo da pilha determinado pelo reglstrador .de
falha

A execução da rotina correspondente ao operador negação
deve restaurar o reglstrador de falha, ajustar o topo da pilha
e retornar a cadela nula por valor

Observe o esquema permite operadores de negação
em expressões que éomputem rõtu].os de desvios. E].e complementa
o esquema proposto em 2.4.2 para detectar retorno por falha em
computação de rótulos.

2. 4 . 4 ç)pçrp4QZ..g3pZgp pêp. Dão Aval.lad a

Este operador ao ser executado retorna um descai.tor do
tipo EXPRESSION que aponta para o endereço da Instrução corren-
te no código objeto. Tomemos por exemplo a expressão:

F (+G (X,Y) ,W)

que corresponde em notação preflxa a

F + G X Y aval,) aval. W aval,,.

Quando o código de maquina correspondente for executado, e a
instrução de empilhamento do operador + for atingida, o open.g
dor expressão não ava].latia deve ser reconhecido.

Novamente o reconhecimento compete a Instrução cfun que
nesta hora devera montar no topo da pilha um descritos ti.po
EXPRESSION que aponte para a própria Instrução cfun + no código
objeto. Em seguida cfun pula o código de máquina até detectar a
instrução aval correspondente ao cf\ln. Neste ii\soante o ooerador
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pode ser aval.lado, o resultado desta avaliação é o próprio des
Gritar que jã estava montado na p]].ha.

2.4.5

Algumas funções prImItIvas podem executar código obje-
to durante sua ava].cação. É o caso de EVAL e APPLY

Quando OVAL avalia uma expressão, ela recebe como argu
mento um descrltor que aponta para o trecho de código que cal-
cula a expressão. O apontador sempre Indicara uma instrução
cfun + e digamos que seu valor setja k. Os passos que EVAL (]e'/e
seguir serão:

a

b

C

d

armazenar o estado da computação na pl.Iha

carregar na pilha um descrltor de bloco de defini-
ção de uma função Interna denotava ++

atribuir o valor k+l ao apontador de Instrução cor
rente e passar o controle ao Interpretados

a computação prossegue até atIngIr a instrução aval
correspondente a g€1&!p=.!.(na pilha seria ++) . A fun-
ção ++ retorna o controle para EPAL.

Enquanto a expressão argumento de OVAL esta sendo ava-
li.ada. pode ocorrer algum retorno por falha. Neste caso, se não
h.ouvem negações empilhadas aval se encarrega de ,desviar para o
fim do comando. $e houver negações empilhadas, o casamento re-
feri.do em 2.4.3 deve testar se o operador na pilha é ou não a
função Interna ++. Caso afirmativo, o contro].e deve passar pa
ra EVAL que retornarã falha explícita afim de restaurar o apor
dador de instrução Corrente

OVAL também avalia expressoes na forma de cadelas. Nes
te caso ela chama o comp]].apor que converte a expressão para
código de maquina e em seguida executa o cÓdIgo da maneira des
celta anteriormente
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APPLY também tem tratamento especial. Ela efetua a co(x
ção de seu pri.melro argumento para uma função primitiva ou do
.isuãrio. Em seguida transporta todos os seus argumentos uma po-
sição para baixo na pilha do sistema (o que constrói uma chama-
da da função argumento de APPLY) , ajusta o topo e desvia para a
rotina aval. Esta aplicara a função Indicada aos argumentos em-
pi].dados.

2 . 4 . 6 g:ÇJ:B4:zg:Ção::do ; Çêq4gp

De um modo geral, vários pontos do cÓdIgo objeto podem
ser otlmlzados durante a compilação. Vale destacar entretanto ,
que o processo básico de Interpretação ijã visa uma alta efetlvi
ande na computação; assim ass]na].amos:

a.

b.

c.

Chamadas de funções prImItIvas não empilham o esta
do da computação jã que normalmente não o alteram.

Desvios Imediatos são detectados e gerados de acor
do

Processos de busca sõ ocorrem em situações especla
ís e em geral. Incomuns nos programas SNOBOL.

Contudo, hã alguns pontos que poderiam ainda ser consl
d.erados durante a geração de cÓdIgo:

a

b

Reconhecer sempre que possível desvios para RETURN,
NRETURN e FRETURN gerando desvios Internos, ao ní-
vel de mlcrocÕdi.go.

Programas que não redeflnem operadores e funções pElE
mltlvas poderiam evitar os acessos a tabela de fun-
ções em Instruções cfun. Bastaria ser uma opção de
execução; mas escaparia à fi.losofla da linguagem
SNOBOL.

Observe-se que na versão SIL é necessário efetuar bus
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cas na tabela de variáveis naturais todas as vezes que uma ca-
deia for gerada em tempo de execução. Na Implementação proposta
isto não ocorre, contudo, não se evitam cadeias Iguais armazena
das na memÓrIa.

2.5 Cedi.go para Padrões

Quando uma instrução de busca de padrões é executada, o
contro].e passa para uma rotina que recebe como parâmetros a ca-
dela fonte e o padrão que ne]a deve ser pesquisado. Como resu].--
todo. a rabi.na de busca de padrões pode retornar uma condição
d.e falha i.ndicando a Inexistência do padrão na cadela fonte,nas
condições da pesquisa. Pode retornar sucesso Indicando que o PR
deão foi encontrado, neste caso é retornado também o descai.tor
da subcadela que conferiu com o padrão.

O casamento de padrões pode ser Imaginado como um es+-a-
do especial do sistema no qual código de maquina d.e caracterís-
ticas distintas do normal é executado. Por outro lado,durante o
estado de casamento de padrões pode haver necessidade de execu--
tar cedi.go de maquina normal. Nesta situação o estado da compu-
tação deve ser guardado e o estado normal reatlvado.Nota-se que
os dois estados são mutuamente recurslvos.

Um elemento fundamenta]. no casamento de padrões ê o cur
sor. Ele é um apontador para algum carãter da cadeia fonte e pg
de assumir valores de zero até n sendo n o comprimento tot.al da.
cadela. Supondo que seu valor seja k, o carãter referenciado se
rã'o (k+l)-õslmo; k=n Indica flm de cadela fonte.Às posições do
cursor antes e após um casamento de padrão com sucesso deliiü.tan
a subcadeia que conferiu com o padrão, e são ditas posições prg
-cursor e pos-cursor

g

2.'5. 1 Formato de Objetos Tipo PATTERN

Objetos tipo P.ãTTERN são blocos de descrltores de códi-
go. O bloco é formado por um descritos cabeçalho que especifica.
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o código que IdentJ.fica o tipo de bloco
o número de descritores que compõem o bloco (n)
o comprimento mínimo do padrão (c)

Cada bloco deste tipo é finalizado com um descrltor de
instrução retn cujo sIgnIfIcado é visto adiante; desta forma re
presentamos um b].oco deste tipo esquematicamente como:

n descrltores de código

Cada descÉltor de código por sua vez é composto de três
campos:

código da
Instrução

argumento resíduo

Algumas -i.nstruções não necessitam a especificação de ar
aumento e/ou resíduo. O repertório de Instruções para casamento
de padrões compõe basicamente de:

a.
b.
c.
d.
e

Padrões prImItIvos
Instrução alt
Instrução noalt
Instrução desv
Instrução retn

a. Padrão prImItIvo

Padrões prImItIvos formam um conjunto de Instruções com
características homogéneas, e correspondem aos padrões e fun-
ções premi-alvas-da linguagem SNOBOL: ]]tera]., LEN, TÀB, RTAB,
PO$, RPOS, REM, ANY, NOTANY, SPAN, BREAK, eP , ABORT e FAIA. Os
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padrões e funções prImItIvas restantes: + .(expressão não ava].la
da), $(atribuição Imediata), . (atribuição postergado), ARB ,
ARBNO, BAL, VENCE e SUCCEED são tratados como padroes compostos.
Padrões compostos geram seqtlêncías de Instruções de mãqui.na

A execução de um padrão prImItIvo é efetuada por rota
nas Internas descritas com detalhe no capítulo três. Por exem-
:Piar llt é um padrão pri.mi.eITo que tem por argumento o descritos
de UITlcR cadela que representa o literal a casar; nos exerrplos que
seguem este descrltor esta substituído pela própria cacei.a a ca

Um padrão prImItIvo pode ter três tipos de retorno da
rotina que o executa:

sar

i. sucesso

i.l. falha de casamento

i[[. fa].ha de comprimento

i Retorno por sucesso Indica sucesso no casamento do padrão e
a execução do cÓdIgo prossegue normalmente.

Retorno por falha de casamento indica que Q Ü].tino endereço
alternativo egpeclflcado deve ser usado para prosseguir a e
xecuçao. Estes endereços são armazenados numa pilha através
da Instrução alt junto com a posição corrente do cursor. À
execução prossegue a partir do endereço alternativo com re-
posicionamento do cursor

ill. Retorno por falha de comprimento é uma situação especial a-
tívada somente.em modo QUlcKSC/\N que Indica que não hã ca-
racteres suficientes na cadela fonte para casar o padrão e
seu subseqtlente. Neste caso também a alternativa é tentada

Se eventua].mente a p]]ha de a].ternatlvas tiver sido es-
vaziada, signifi.ca que não hã alternativa a tentar. e Indica que
o casamento falhou. Dependendo do modo (QUICKSCÀN ou FULLSCAN) e
do contexto no qual as alternam.ovas se esgotaram, pode signifi.-



C:ar falha da própria Instrução de busca de padrões

b ernatlva)

Carrega na p]]ha de a].ternatívas (denominada hlst) o en
mereço especificado no argumento e o valor do cursor neste

' '==

Ins-
tarte. os pares (endereço, cursor') em hlst:Indicam as alterna
uvas que devem ser tentadas se necessário.

O argtlinento da Instrução alt é um endereço relativo a
pi'ópria Instrução a].t no bloco. O argumento de a].t é Indicado
l\os exemplos por + ü í sendo l o endereço relativo. Na pilha híst
sâo arn\azedados os endereços convertidos abso].usos

C

Instruções noalt tem o objetivo de si.mpllflcar a cons-
trução de padrões. E].as Indicam flm de uma cadeia de a].ternati-
vas. A execução de uma Instrução noalt não causa nenhum efeito
a.Lêm do de avançar o apontador de Instrução corrente

d glgl:...!gHvi.ar

Transfere a execução para o endereço especificado no ar
aumento. O endereço especificado é relativo a própria instrução
desv. E].a difere apenas no formato em relação a correspondente
para código normal..

e

Asslna].a sucesso no casamento de um padrão. À execução
de uma Instrução retn ao nível do sistema pode significar sucos
se da própria Instrução de busca de padrão. Neste caso o siste-
ma deve ainda

efetiJar atrIbuIçÕes postergadas
montar descrltores das sucadelas que não casaram



resta.usar o estado da computação
A i.nstruç5o não possui argumento

Devido a características das Instruções alt e noalt, e-
las são tratadas pelo si.stema como padrões prlmlti.vos. Nos exem

pios que seguem sempre serão empregados padrões prlmlti.vos de
significado óbvio. Os exemplos também esclarecerão a nota.ção eB
pregada.

A fi.gula 2.11 mostra uma seqtlêncla de código para um pa
grão, o campo de resíduo de cada descrltor também esta i.ndi.ca.do
mas seu significado sõ sela visto adiante.

Figura 2.1].
Cedi.go gerado para o padrão
LEN(3) ("X" l "VvvV") LEN(2)

2.5.2 ç999trução de Padrões

Os processos de construção e casamento de padrões são
distintos; sendo a construção de padrões realizada executando
código norma] do tipo visto em 2.4. Ao nível da ].Inguagem podem

partíci.par da construção de objetos tipo PATTERN:

a. padrões prImItIvos associados com variáveis: MAIL,
VENCE, ABORT, ARB, BAL, SUCCEED, REM

b. funções prImItIvas que retornam padrões: LEN, SPAN,
BREAK, ÀNY, NOTANY, TAB, RTAB, POS, RPOS, ARBNO
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C

d

e

f

g

operadores de atribuição durante a fase de casamen
to: @ , . e $

expressões não avaliadas Indicadas pelo operador
unãrlo +

funções do usuãrlo que retornem padrões

variáveis cujo valor são padrões construídos pelo
usuãrlo ou cujo valor seja coercivel para padrão

operadores de construção de padrões: concatenação
e alternação.

No sistema proposto

a

b

Padrões prImItIvos associados com variáveis, são
b].ocos pré-construídos com o cÓdIgo necessário ao
padrão e constituem o valor das variáveis.

Funções prImItIvas que retornam padrões, operado:-
res de atribuição e o operador expressão não avalJ.
ada. constroem a partir de seus argumentos .um blo-
co com o código necessário; este bloco é o resulta
do da chamada da função ou operador.

Funções' do usuãrlo que retornam padrões ou variá-
veis com va].or tipo padrão retornam b].ocos de cedi
go TIPO PATTERN.

c.

d. Os operadores de construção de padrões produzam b].o
cos de cÓdIgo para padrões a partir de seus operam
dos. Os operandos, após coerção, devem ser também
b].ocos de cÓdIgo para padrões. O cÓdIgo resultante
das duas operações de construção é explicado em se
gulda.

Por conveniência, todo b].oco de código para padrão tem
uma ünlca Instrução retn que f]na].lza a seqtlencia de instru-
çoe.s. Isto em geral exige comandos desv adIcIonaIs, mas faci-
].íta a concatenação de padrões.
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Base.comente, a concatenaç5o doca um bloco suficiente
para conter a concatenação dos blocos operandos. A instJ:ração ret:n
do primeiro operando não é copiada passando os desvios para retn
a se referir a primeira Instrução do bloco seguinte. A concate-
nação é vista na figura 2.12.

B = A By x+y-l
x l
descritores

retn

y
descritores

feto

Figura 2.].2 Concatenação de padrões

A altercação de dois padrões é vista na figura 2.13, e
consta da alocução de um bloco maior e cópia dos operandos com
os ajustes necessãri.os. É fei.ta uma busca na cacei.a de alterna-
b.lvãs Iniciada pela primeira Instrução do primeiro operando; se
for um a].t a cadeia é seguida até encontrar um noalt. e este é
substi.traído por um a].t com argumento apontando para o Início do
segundo operando.

O início do segundo operando pode ou não, ser um alt.Ca
se nao seja, um noalt é Inserido neste ponto. Também, se o ini-
cio do primeiro operando não for um alt, então é Inserido \m que
aponta para o InÍcIo do segundo operando. Finalmente, a instru-
ção retn do primeiro operando é substituída.por um desv para a
instrução retn do segundo operando.

As instruções noa].t Indicam lugares prováveis no cÓdIgo
para extensão de uma cadela.de alternativas. A busca na. cadeia
esta de acordo com a defi.nação de alternação utilizada em SIL e
preserva os mesmos resultados. Uma defi.nação mais simples é usa
da em (Shaplro 1972.), mas não fornece os mesmos resu].Lados para
algumas construções em modo QUiCKSCAN.
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A l B = 1 x.ly ou

x+y+l ou

x+y+2

retn

x ou x+l
descritores

retn
y ou y + l
descritores

retn

Figura 2.13 Àlternação de padrões

2 . 5. 3 Casamento de Padrões em Modo QuicKSCAN

O casamento do padrão LIT é feito carãter a carãter en-
tre a cadela fonte e o argumento da Instrução. As comparações
entre caracteres são efetuadas até que:

a.

b.

c.

Os caracteres do argumento são esgotados, Indicando
sucesso.

A comparação acusa caracteres diferentes, indicando
fa].ha.

A cadeia fonte é esgotada, mas ainda permanecem ca-
racteres no argumento; esta situação também indica
fa].ha.

A situação c pode ser percebida antes da oattparação dos
caracteres, comparando o comprimento restante na cadeia fonte
com o comprimento total do argumento. Esta slstemãUca é tr]l.,i.a].
qllando o argumento é uma cadela, e também pode ser tentada con
cl:+.ros padrões primitivos. O teste é incorporado, se adequado,



nas rotinas para Instruções tipo pad.rao prImItIvo.
Outra me].horta do processo de casamento pôde ser obtida

comparando mais de um carãter, entre a cadela fonte e o argumeB
to dcR instrução, a cada passai até ocorrer a, b ou c.

As duas me].hortas podem ser Incorporadas ao mlcrocódlgo
das Instr\ições sem ónus para a semântica da linguagem. Uma otl-
mlzação mai.s geral é obtida no modo QU]CKSCAN no qual. se obtém
efeitos por vezes distintos do modo FULLSCAN. Uma discussão com
pJ-eta destes efeitos pode ser obtida em CGrlswold, Poage e Po-
lonsky 1971)

O modo QUICKSCAN estende a primeira melhoria para pa-
drões mais complexosr adicionando em cada Instrução tipo padrão
primitivo o resíduo deste padrão. Definimos resíduo de um pa
di'ão prImItIvo, como o número mÍnImo de caracteres da cadeia .fon
te necessários para casar o subseqtlente deste padrão. O res3.duo
do padrão primitivo, mais o número de caracteres ne.cessãrlos pg:
ra casar o próprio padrão, determinam um comprimento tota]. mini
mo da cadela fonte necessário para prosseguir o casamento com
pretensões de sucesso.

No modo QUiCKSCAW, a rotina do padrão prImItIvo se en
carrega de testar se hã um numero suficiente de caracteres, a
partll' da posição corrente do cursorP para casar o padrão e seu
subseqtlente. Em caso afirmativo o casamento do padrão primitivo
ê tentado podendo resultar em sucesso ou falha de casamento; em
caso negativo ocorre falha de comprimento.

Assim. no padrão
LEN{5) (LEN(4) "ABC" l "XY" LEN(1)) ('R" l 'NM") o resi

duõ de LEN(5) vale 4, o resíduo de LEN(4) vale 4, o resíduo de
"ABC" vale 1. o !esÍduo de "XY" vale 2 e o resíduo de LEN(1) va
].e 1.. É desnecessário tentar casar o padrão. LEN(5) se na cadela
fonte restarem menos de 9 caracteres, ou tentar casar "ABC" se
na cadela fonte restarem n\entes de 4 caracteres. No mesmo padrâlo,
a primeira alternativa tela um resíduo igual a 4, Indicando que
nenhuma das a].ternatlvas precisa ser tentada se houver menos de
4 caracteres restando na cadela fonte. O código correspondente

4
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Figura 2.14
Código gerado para o padrão
Lxw(5) (LEN(4) "ABC" l ''XV"
LEm(1)) ("n" l "NM")

ao padrão é visto na figura 2.14.
No exemplo da figura 2.14, o comprimento mílllmo do pa-

drão vale 9. Isto sIgnIfIca, que para casar com sucesso o pa-
drão, serão necessários no mínimo 9 caracteres. Este valor é u
ti.li.zado na construção de padrões para ajustar o campo de resí-
duo de padrões prImItIvos.

O conceito de falha por comprimento conduz a definição
de nfut]].i.jade de.padrões". Um padrão é dito fÜt]]., para deter
minada cadela fonte e posição de cursor. se ele falha para to-
dos os avanços do cursor.

Assim, se o sistema reconhecer que um padrão é fÜt]]. nu
ma certa posição do cursor .então ele não precisa avançar o cur-
sor. Note que esta sistemática considera que o programador
nao esta Interessado nos efeitos laterais do casamento do pa-
drão decorrentes do avanço do cursor. De qual.quer forma. o tes
te de futilidade sõ é efetuado ein modo QUICKSCAN.
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A maioria dos padrões prImItIvos transmite futilidade
detectada por um subseqtlente. Dizemos que o padrão primitivo P
ê transmissor se todas vezes que P casa com sucesso e $ai sub
seq(!ente Q é fÚtIl, PQ também for fÜtll.

Em SNOBOL, todos os padrões primitivos da ].Inguagem
sao transmissores a menos de BAL. Será suposto que todos os i)rl
motivos são transmissores e as exceções devem ser tratam.as espg
cia].mente. Assim. se um padrão fa].ha numa posição qua].quer do
cursor e todos seus padrões primitivos que fa].hajam, falharam por
comprimento, então o padrão é fÜtíl e não hã necessi.jade de a-
'/ançca.r o cursor para fazer nova tentativa. Contudo, se algum
premi.t]vo forneceu fa].ha de casamento, então não se pode aflr-
]u.ar que o avanço do cursor sõ resultara em novas falhas.

Ao nível de rotina de casamento, a futi.li.date ê detec-
tada através de uma variável denominada futíl, inicialmente va-
lendo "sím", Indicando que o padrão em princípio é fútil. Se du
rente o processo ocorre a]guma fa].ha de casamento, automatica-
mente o padrão se torna não fÚtIl, e o fato é registrado abri.-
bulndo "não" a Futll. Antes de avançar o cursor e tentar novo
casamento do padrão a variável é testada.

Com o tratamento de futilidade, a construção de padrões
passa a exIgIr cuidado especial

a Na concatenação do padrão A com o padrão B,o comprimento mi
Rima do padrão B é adicionado ao comprimento mínimo e aos
resíduos de todas as Instruções do padrão A. Porque, A tela
um subseqtlente e en princípio não hã Instrução retn no mei.o
do código de A, a menos da Instrução final. O Único proble-
ma ê o padrão ABORT que termina prematuramente o casamento;
neste caso um processamento especial após a montagem é suei
atei\te para efetuar os ajustes nos resíduos afetados. Veja
fi.gata 2.].S.

b. Na alternação do padrão A com o padrão B toda a cadela de
alternativas teta seu resíduo a].gerado para o mini.mo entre
o resíduo corrente e o comprimento mínimo do padrão B.O mes



A
B

B len (5) l len (6)
B len (3)

Figura 2.15 Padrão resu].tente da concatenação de A e B

10

alt

5len

desv

alt + +4

3

l

+ + 3

noalt

len

retn

A
B

len (5) l len(3)
len (2)

len (1)

Figura 2.].6 ão resultante da altercação de À eB

mo ocorre com o coirlprlmento mínimo do padrão A. Ve:ja a figura
2.].6 para maiores detalhes.
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2 . 3. 4 $Xgçyç$o do Cedi.gg.de Caggmgpto de Padrões

A rotina que executa a busca de um padrão numa cadeia fcE
te recebe como argumentos estes dois objetos, e deve fornecer
como resultado a condição de sucesso ou falha do casamento. Em
caso de sucesso, deverão ser efetuadas as atribuições posterga-
dos bem como devem ser montados os descrltores das subcadeías
não casadas. Basicamente a rotina segue os passos:

a

b
C

d

e

Armazenar estado do sistema e base do b].oco de alternati
vas

Entrar em estado de casamento de padrões.
Posicionar cursor e marcar pilha de alternativas

Armazenar estado do casamento de padrões.

Chamar rotina de casamento que executa seqtlenclalmente o
código do padrão e retorna com falha ou sucesso.

Em caso de sucesso, a volta ao estado normal pode acon-
tecer. Em caso de fa].ha, testes de &ÀNCHOR, &FULLSCAN e da va-
riável futíl determinam se um avanço do cursor e nova tentativa
de casamento devem ser efetuados. Conforme o caso, novo casamen
to é +.enfado ou é ass]na]ada falha e vo].ta ao estado normal

As rotinas de casamento são descritas a seguir em um

pseudo-Algoz e referenciam as variáveis:

cursar posição corrente do cursor na cadeia fonte .(o carãter
referenciado será o cursor+l)

pilha pilha do sistema
hj.st
tp
th

pilha de alternativas
topo da pl].ha do sistema
topo da pilha de alternativas

i apontador de Instrução corrente em estado normal ou
de casamento de padrões

comprimento da cadela fonte disponível para casame=l



to, i.ncluindo Q trecllo jã c(asadoJ a var]ãve] ]. tem a
função de quebrar malhas à esquerda em padrões com ex-
pressões não avaliadas

início
)UFS01-b 0;

pl Iha ( tp+ 1 )+- #;
pi Iha(+.p+2)«'- th+lJ
pilha(tp+3)-+ ÍI
pílhaCtp+4)+ ondoreço da prlmolr'a Instrução no padrãoJ
pilha(tp+5)<- comprimento da cadela fontoi
pi.Iha(tp+6)+- el
tP'o tP'b6}
roça InÍcIo

futll'- "SIM"J
fac,a início

I'k pílhaCtp-2);
I'H pllhaCtp-l )J
híst(th+l)<- NULLJ
hlstCth+2)+- cursorl
th+" th+2i
executar rotina de casamentos
.!! retorno por falha

então se &ANCHOR # o
então cone«'- "FALHA"
senão ínl'cío

cul'301"b cur'soi'+lJ
$e &FULLSCAN = o

antro se cursor > compr. da cadela fonte
então conta- "FALHA"
senão se fut :LI m "SIM"

então conta- "FALHA"
senão conta- "+"

senão .!g cursor > compr. da cadeia fonte
então conta- "FALHA"
senão cont'- "++"

senão início
efetuar atr:Lbulções postergadasJ
montar doscrítoFes de cadeias não casadas;
cone'P "SUCESSO"J

fírn ;
fím enquanto cont = "++"l

!+p enquanto êofit = "+"J
í + pi.Iha(tp-3i}
th'e pilha(tp-4)}
tp'+ tp-6;

f!m

flm

Figura 2.17 Rotina da Instrução de busca de padrões
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e : endereço de retorno no mlcrocõdi-go
+ : marca para pilha do sistema

NULL : marca para pilha de alternativas

l
comprimento necessário
para casar resíduos

Na figura 2.17 esta representado o deta]hamento geral.
para a rotina de busca do padrão na cadela fonte. O estado das
pi.lhas durante o casamento ê visto na figura 2.18.

cursor

alternativa

cursor

n ull

Figura 2.].8 Pl].has durante o casamento de padrões

Na rotina de casamento, o cedi.go de maquina do padrão,
a partir da posição í, é executado. Desta execução resulta o c2
lamento ou não casamento dos padrões primitivos que compõem o
código. Os argumentos da rotina são í e 1, sendo l utilizado sg
mente com padrões tipo expressão não avaliada. Quem chama- a rg
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tina deve emp]].har 1, 1 e e em pílhaf desviar para a rotina e a-
pós o retorno desta, desempllhar os valores se necessário. O re
torno decorre ou da execução de uma Instrução retn (sucesso) ou
do esgotamento das alternativas (falha) . A. rotina esta detalha-
da na figura 2.].9.

início
ret orn o«' "A"j
fa ça se op (1) B "DESy"

PQtão 1+. arg ( í )
senão .gg op (1) é primitiva

l n ! c l o

oxec uta r' p rlmlt íva l
.!! roto rno por sucos se

então Í+ Í+l
se n ão írtící o

se retorno por falha de
casamento

então fut íl<- "NÃo"
cur se r+ hí 8 t Ct h );
j. +' híst (th-l )
t h <- t h- 2;
se í n NULL

-- : . fv

ente o ret orno+- "FALHA"j
f í rn i

flm
s enfio rot orno+ " SUCESso "

e Eqlanto ret orno 'u "A" J
desviar pa ra pílhp (tpJi

Figura 2.19 Rotina de casamento de padrões premi.Lives

2. 5.5

. vários padrões não são ]mp].emendados como padrões prlml--
alvos Ras como seqtlênclas de Instruções envolvendo padrões prima
ti.vos.. Estes padrões serão descritos através de dois tipos de es
quedas: o esquema correspondente a $ua Implementação em SIL e o
esquema correspondente a sua Implementação em linguagem da mãqu!
na SNOBOL.

Nos esquemas para SIL os padrões prImItIvos envolvidos
estão ligados através de linhas continuas que Indicam concatena-
çao e li.nhas tracejadas que indicam altercação dos padrões conec
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Lados. É suposto que o casamento se i.nlcle através do primitivo
no alto a esquerda do esquema.

Nos esquemas em código de maquina omItIu se a especial'
cação do res5.duo de cada instrução e o descrltor de cabeçalho
Se a especificação do argumento aparece sombreada. i.ndlca ende--
Teço de subseqtlente ou de alternativa do padrão.

HALL representa o padrão prImItIvo que casa zero carac-
teres e sempre produz sucesso.

a. AR.BNO(P)

O esquema do padrão construído pela função ' . primitiva
ARBNO é visto na figura 2.20; ele casa zero óu mais ocorrências
consecutivas do padrão P. A eficiência do casamento deste pa-

NULL

CFUT

NULL

ARBNO ( P) em código

AReNa (P) em sil

Figura 2.20

drão é aumentada testando a chave futí]. afim de detectar a ne-
cessidade de continuar a expansão em QUICKSCAN.

Se o subseqtlente do padrão construído por ARBNO(P) falha

alt ili!: i iil11 1 1i
cfut  
alt + + 2

desv -:':.:':':-:':':':':-:
:.:':':':':':.:':-:':-

dfut  
P

desv + - 5



ç)ox comprimento, o casamento de ARENA pode terminar visto que P
cc\sa um número não negativo de caracteres.

Assim, devemos obter um padrão composto ta]. que se o sub
seqtlente dele fa].ha por comprlnlento, ele deve se comportar como
se nenhum subseqtlente estivesse presente e também retornar falha
d.e comprllnento. À detecção da falha por comprimento exige empa.-
Ihamento da chave futíl em híst. O empilhamento é necessário vi.s
to que a chave pode valer "NÀO" quando o padrão composto é atin-
gido, e no entanto estamos Interessados no va].or nSIM" retornado
do ccasâHento apenas do subseqtlente. Assim, a chave é empilhada e
llgadca em "SIM". caso o subseqt]ente fa].ha por casamento, então
e[a va].e "NAO" e o padrão deve at]var a a].ternatlva P. Contudo ,
se o subseqtlente falha por comprimento, o padrão composto deve
retornar a futil seu valor antlgof pois tudo se passa como se não
exlsti.sse o subsequente, e em seguida falhar por comprimento. os
padrões primitivos envalvldos estão detalhados na figura 2.21

cfut ( carrag.llg....(yÇ ílídade)
]. n ] c: ]. o

h j.st ( th+ 1 )+ futÍ l;
t h'+ t h +l ;
fugi l+ "SIM " J
retornar sucessó}

fím

+
1 1

f

)

se futll B "SIM
então início

fut í I'+ h í 8t (t h ) }
t h+" t h- l J
t'etornar falha de

príment OJ
fim

$o não T;Tcí o
t h'p t h
retornar suco ssc

fím

Figura 2.2]. iões prImItIvos de ARBNO

Na figura, o prImItIvo cfut trata de empilhar o valor de
futíl. A Instrução alt que vem em seguida empilha a alternati.va
dfut e a Instrução desv finalmente desvia para o subsequente. Se
o subsqtlente falha de alguma forma, a alternativa dfut é ativadõ.
e desempllha o valor de futíli em segui.da é executado o padrão p
Se P falha, a alternativa do padrão composto (primeiro alt) é a-
tlvada; se P tem sucesso desviámos para cfut e o processo recorre
Ça
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C) prImItIvo geg} também se encarrega de fazer Q teste
entre o compra-mento disponível e o resíduo indicado na instru-
çã.o, retornando eventualmente fa].ha de comprimento.

b. ARB

O padrão para ARB é anal.ogo a ARBNO(LEN(1) ) com a mes-
ma sístemãti.ca para a chave de fugi.lldade. Eventualmente o pa-
drão pode ser otlmizado reunindo dfut e len(1) num ünlco pg.
deão primitivo que opere dlretamente sobre as pilhas, evitando
reempi[hamento de a].ternat]vas e da chave futí]

c. BAL

O padrão prImItIvo BAL, visto na figura 2.22, casa a
primeira expressão balanceada com respeito a parênteses a par-
tir da posição atual do cursor. Como é padrão com alternati-
vas implícitas, falhas de subseqtlentes farão com que sejam te2
fadas concatenaçÕes de expressões balanceadas. BAL pode fa-
lhar se numa expansão não restarem caracteres na cadeia fonte
(fa.Iha por cornprlm.ente) ou porque da posição anual do cursor
sõ foi possível casar uma cadela vazia (falha de casamento)

CFUT

NFUT

BAL em cd'digo

NULL

BAL em SIL

Figura 2.22 - BAL
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BÀL é un\ padrão que não tx;;lnsin]te fut]].l.date, Isto é,
se seu subseqt\ente é fÚtIl nada se pode afirmar sobre BAL con-
catelaado com o subseqtlente. Isto porque o avanço do cursor pg
de fazer com que BAL case uma cadeia menor do que a anteri.or,
dando chance a seu subseqtlente casar. Os padrões prImItIvos
Crível.vimos estão detalhados na figura 2.23.

nfut (nãa transmito futllíciade]

se f ut i 1 : " S lr4"
então retornar 9 ucB$oo
sonaã i ní cío

f ut í 1«- h { $ t C th))
t h <' t h - l j
retornar falha do comprimento;

flm;

ba 1 ( cas e cad el a ba la ncoa da)

í njlc í o

casar a menor cadela de caracteres balanceada com
respeito a.parênteses, a partir da pos:Lçáo anual
do c urs or;
se e sgotou cadeia font eentão í n í cí o

fut í l<- "NÃ0"J
t h +- t h - l ;

retornar falha de comprlmentoi
fím

senão se casou zero caracteres
l nÍ c í o

futíl+ hlst (th) )
th +' th-lj
retorn ar fa].ha d 8 casamento;

fím
senão se casou somente um caráter

então rot ornar 3 ices se
i ih ã6 íní cia

h íit ( t h)+- "NÁ0"j
t h «' t h +l ;
retornar sucessor

flmi
?l.m

Figura 2.23 Padrões prlmlt.J.vos de GBAL
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d. Atribuição postergado

A associação de variáveis com padrões, tipo P ' v, bons
trai um padrão com a estrutura da figura 2.24. Neste padrão é
necessário guardar a posição do cursor antes do casamento de P
e, se o casamento tiver sucesso, guardar as posições antiga e a
tias numa lista de atribuições postergadas. A lista de atribui-
ç:='c:s postergados é uma nova pilhar com nome atrlb e topo ta,
L.!:'at:ada ao final do casamento na forma de lista.

CCUR

C

silV P . v em código

Figura 2.24 - P . v

O armazenamento do cursor pelo padrão cear é feito na
pilha do sistema e não em híst, uma vez que P também pode empi-
lhar alternativas em híst ê que exIgIrIa uma busca pelo padrão
C. . O detalhamento dos padrões prImItIvos envolvidos esta na fi
aura 2.25.

O primitivo ccur armazena a posição cora'ente do cursor;
mas como P pode falhar, é dada antes uma alternati.va (dcur) que
neste eve!\to simplesmente descarrega o cursor armazenado. Supor
do que P tenha sucesso, estamos aptos a guardar na lista de atei.
EDIções posterqadas o trecho de cadela que casou e a variável à

alt ++7

ccur  
P

alt # +3

c' V

desv  
d.  
alt  
dcur  



.gE.y=..!gg:rog ue cursor )

ín:íci o

P í Ih a (t p + 1 )<- c u rsorl
t p'+ t P + l j
retornar 9ucossol

!:'í m

ín Íclo
tP'b t P
retornar Palha de casamen

t ol
f!m

pos -
t ergada] postergado)

ín íclo
â t r í b Ct a + 1 )<- p í l ha (tp)i
atr! b (t8+2 )<- curdo rl
atr:Lb ( ta+3 )<- arg (í ) J
t a+- t a + 3;
tp'+ t p-l ;
retornar suco ssoJ

fím

ín leio
Pll ha (t P +l )'+ Q t rí b (t a-2 ) ;
t p'o t P + l J
t a'+ ta - 31
retornar falha de comprimem

fím

Figura 2.25 Padrões premi.alvos de P V

qual. este trecho deve ser atribuído;devemos também remover da
pilha a posição ]n]c]a]. do cursor. C. efetua estas Operações

Contudo, o subseqtlente de P pode falhar e nova a].terna
alva, possivelmente do cÓdIgo de P, deve ser tentada. Neste ca
se, d. entra em ação, descarregando as entradas na pilha de a-
tri.bulções e restituindo o valor J.nlclal do cursor ã P]].ha do
sistema. A restituição do cursor à p]].ha é necessária, porque
se a alternativa de P tiver sucesso, C. será novamente atlva-
do; ou, se P falhar, dcur deverá ter o que descarregar da pi.-Iha do sistema.

. Quando a Instrução de busca de padrões terminar com su
cesso, a lista de atrlbujções postergados deve ser percorrida
num esquema TIFO (da esquerda para a dlre]ta em re].aç:o a ca-
dela fonte) , efetuando as atribuições pcstergadas. Caso alguma
das variáveis seja uma expressão não aval.leda. ela será avalia
da neste ponto do processamento. Durante l.ts atrIbuIçÕes deve
rao ser consideradas associações com arqtavo de saída e ras-
treamento de variáveis.



e. Abri.blii.ção imediata

A atribuição Imediata,. tipo P $ v é análoga à atribui.-
ção postergado (velha figura 2.26). As atribuições são efetua
das i.mediatamente por c$ culto argumento deve ser uma variável
ou uma expressão não avaliada. Se for uma expressão ela sela
aval.i.ada neste i.estante devendo retornar uma variável., denota-
do por v na figura 2.27 que detalha os novos padrões primiti-
vos envo].vidas.

GCUR

P $ v em código

Figura 2.26

c$ (canrreg ug atríb u leão Ima-
d íat a)

d$ (descarregue atrib unção í-
medi at a)

i n Í C:t0
atrib ( ta+ 'l )+ pl Iha ( tp ) i
t a+ t a *'l ;
t p'h t P - 'l j
v '+ des r- rit or da s ubcade ía;
ret or'nai' s uc e s s o ;

í n Í cí o
p i l h a ( t p +l )+- at ri b C ta);
t p4"' t P + l ;
t a+- t a - l }

retornar falha de comprimem
t o ;

fim

Figura 2.27 Padrões primitivos de P $ v
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f. Posição do cursor

O padrão ev corresponde a uma Instrução tipo padrão
primitivo com um argumento: @ v (atribua cursor). A Instrução
monta um descrltor Inteiro cona o valor do cursor e o atribui à
variável v. Em seguida retorna sucesso.

g ê tJCCEED

ABORT deve provocar a falha total. da Instrução de bus-
ca em andamento.. A Instrução deve procurar a primeira ma.rca
(#) em pilhar obter a entrada em híst, ajustar os topos de hlst
e pilhar esgotar os caracteres da cadela fonte e retornar fa-
lha de casamento.. A rotina de casamento Imediatamente retor-
narã por falha à rotina de busca que por sua vez também falha
rã. Veja a figura 2.28.

FAIA Õ uma Instrução tipo padrão prImItIvo que slm
plesmente retorna falha. Ve:ja a figura 2.28.

abort ( aborto casamento ) fal 1 ( fa Ihe)
i n ício

k +' endereço da marca +l
t h+ p í l h a ( k + l)+l;
t p'ç k + 5;
cu rsor+ pilha ( k+4 )l
retornar falha de casament oi

fím

Iní cí o
retornar falha de com

prímento J '
fim

Fi.gula 2.28 e MAIL

FENCE casa a cadela nula durante a computação da es-
querda para a dIreIta. Se no entanto alguma alternativa ante
Flor a VENCE for tentada, então o comando todo de busca de pa-
drões falha. Veja a figura 2. 29

SUCCEED corresponde a um padrão com Infinitas alterna
uvas Impedindo o retorno ã sua esquerda. Veja a figura 2.29



SUCCEED ©m código

FENDE em código

Figura 2.29 - FENCE e SUCCEED

:l:oressão não avaliada

uã duas situações onde podem.ocorrer expressões não ava
Iludas em padrões:

1- 0 padrão todo é uma expressão não avaliada ou algum operan-
do de uma concatenação ou altercação é uma expressão não g:
va].fada. Exemplo:

P = +F(X) "ABC"

2 A expressão não avaliada ocorre como argumento de uma fun-
ção primito.va ou operador primitivo de construção de pg
drões. Exemplo:

("1" 1 "2") $ N LEN(+W)

':ABC" $ +X ( 1)

. Antes de apresentar o esquema d.e processamento cara ex-
pressões não avaliadas, deve ficar clara a distinção existente
entre a construção e a execução de um padrão com expressões não
avaliadas. Seja por exemplo o comando:

p = "A" +("x" l "v")

que terá esta seqtlencla simplificada de código de maquina
cara P
cfun concat
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cara "A'
cfun +

cfun a].ter
cara "x"

cara "Y"
aval 2

aval ].

aval 2

atrlb

S\apondo que esta aeqtlêncla Bela executada, e que + se
refira ao operador expressão não avaliada, então como resultado
será atribuído a P um objeto tipo PATTERN com código:

lj.t "A"

+comp k
retn

onde .:ggB2 representa um padrão composto detalhado adiante. Seu
argumento k é um apontador para a Instrução cfun + no çÕdi.go de
construção do padrão.

Supondo .que P seja uti].azado num comando de casamento de
padrões, por exemplo:

"ABCD" P S(XXX) F(YYY)

então a Instrução de maquina correspondente recebe como argumen
to a cadela fonte "ABCD" e o padrão P. A execução do casamento
evolui até ser atingida a Instrução +comp. Neste Instante a exe
cação do padrão composto se estende em duas fases distintas:

l3 fase : A expressão apontada por k deve ser avaliada.

2= fase : O objeto retornado da fase anterior é coercldo e apll
Gado a cadela fonte a partir da posição corrente do
cursor.

No caso do exemplos na l2 fase retorna um objeto que é



um padrão P'.com código

a].t
llt
desv
llt
retn

++3
"x"
++2
"Y"

A 2g fase constara da aplicação deste padrão à: cacei.a fonte na
posição corrente do cursor. Isto é feito mediante uma chamada
recursiva da rotina que casa padrões; após o retorno desta rota
na o processamento prossegue com a execução das Instruções do
padrão P

Nenhuma restrição exi.ste quanto a expressões não ava].i
abas referenclarem novas expressões não avaliadas e/ou produza.-
rem execução de comandos de b\Isca de padrões. Expressões não a
variadas como argumento de padrões prImItIvos são avaliadas pe-
las próprias rotinas do padrão envolvido.

O padrão composto para +comp pode ser visto na fi.gula
2.30 na qual k passa a ser argumento do padrão prImItIvo +. o
padrão primitivo + se encarrega de avaliar. seu argumento e apll
car (no caso geral, recursívamente) o resu].taco à cadei.a fonte
na posição corrente do cursor. Esta aplicação exige a marcação
da pilha hlst, daÍ a necessidade do outro padrão primitivo re+
a+.ivado em caso de falha do subseqtlente de +comp. O padrão re+
se encarrega de verificar se em hlst existem ou,não alternati-
vas da aplicação recursiva, evitando a utJ.lização da marca fei
tà por +, como alternativa.

Além disso, em modo QUICKSCAN, + e re+ devem tentar qug
orar malhas recursívas à esquerda mediante comparação dos resí-
duos dos padrões com o comprimento l dlsporlivel na cadeia fonte

A rotina do padrão prImItIvo + efetua o casamento de u-
ma expressão tipo PATTERN com a cadeia fonte na posição correr
te do cursor; seu detalhamento aparece na figura 2.31. O pri.mi
tlvo + é computado em fases distintas:

:.
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NULL Hcomp em código

it como em sil

Figura 2.30 » +comp k

1. Verificar se hã chance do padrão casar em vista do resíduo
necessário e do numero de caracteres restantes na cadela
fonte.

2

3

4

AvaLIar o padrão não avaliado retornando um padrão P'

Marcar a pilha de histórico cona marca que a rotina de casa
mento seja capaz de detectar como f]m de p]].ha. Esta marca
ção é análoga a efetuada na rotina de busca.

Executar a rotina de casamento para casar P' a partir da rE.
slção corrente do cursor, atê um comprimento máximo Igual
a ].-resta) ( resíduo constante no padrão prlmltJ.vo +)

5 Retornar o resultado da rotina de casamento

A fase 4 merece uma discussão adicional.

[. Se a rotina de casamento fa].har, é porque ela esvaziou a
pilha de alternativas até atIngIr a marca da fase três. Is
to significa que P' não casou.

2-.8]

   
+ k

alt # + 2

desv  
re +  
desv + 3



+ (c as e e xpre s são não a va 1 1 ada)

se &FULLSCAN n 0 e cu rso r+res CI) > l
!nlê! retornar falha de comprimento
s anão í ní c ío

p''+ oval(argC!)) com coerções necessáríasi
h í s t C t h +l )+- NULL}
h l s t C t h+ 2)<- c u rs o rl
t h«'- t h + 2 }
p ! l h a C t p + l)+'í;
p í l h a ( t p + 2)<-1j
pilha ( tp+3)+ eJ
t p<" t P+ 3;
l <- 1-res(í) }
i '+ p rlmelra Instr.ução em p'J
e xocutar rotlno da cas cimento i
l 'p p í l h a ( t p-2)}
l «' p í l h a C t p -l)J
t p'+ t p-3;
s e retorno por falha

então retornar falha de casamento
s enfio retornar sucesso

-f l m

Figura 2.31 PrImItIva + de +comp k

Se a rotina de casamento retornar.sucesso sIgnIfIca que :'
deve retornar sucesso. Contudo, o processamento de P' pode
ter empilhado uma série (eventua]mente nuca) de a].ternati-
vas em híst. Falhas do subseqtlente automaticamente ati.vaa
estas a].ternatlvas correndo-se o' risco de usar a Mâlccã àa
fase três como a].ternatlva.

O prob[ema é. reso]v]do inserindo nova a].ternatlva no hlstóricc,
antes de prossegui.r com o subseqt]ente. Esta a].ternatlva apontca
para o padrão re+ no padrão composto. Se a alternativa vier a
ser atlvada, ela desempllha de híst a alternativa que estava i-
mediatamente abaixo dela, podendo ser:

a marca da fase três
uma alternativa verdadeira, Isto é, um par com ende-
reço de padrão primitivo (Inclusive pode ser de ou
tro +re) e valor do cursor
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Se for a rnarcca, elntão a a].te).nativa abaixo da marca deve ser
tentada, neste caso Fcy. si.mpleslnente retorna faina e o contro].e
da rali.na de casamento se encarregara de tentar nova alternati.-
va de hlst

Se for a].ternativa verdadeira, re+ aplicara o padrão, irai.Gado
peJ-o endereço constante na alternativa, ã cadela fonte na oosi-
çcao core'ente do cursor. A aplicação se processa através âe cha.
nada recursivca da rotina de casamento. Novamente o cona:i.nen.tc
i.rã até l-res(:L) (resíduo constante no padrão pri.mltlvo .-e+)

li\teressante é observar, que na chamada da rotina de c
lamento por re+r não ê marcada a p]].ha de alternativas. Isto
con.si.stente, porque

ver

Se a rotina retornar fa].ha, todas as alternativas abaixo da
alternativa corrente (referida neste contexto como \erdadei.-
ra) terão sido tentadas até atingir a marca da fase três. A
marca força retorno por falha da rotina de casamento, dual re
+.ardo será para re+, que agora tem certeza de ter es(-atado
as a].ternatlvas deixadas por +

Se a rotina retornar sucesso, zero ou mais alternativas
dadelras terão sido desempilhadas e obteve-se sucesso se-'.
ti.ngi.r a marca dei.cada por +. Neste caso, restam alternati.-
vâs em hlst bem como a própria marca. A prjinitiva re+ re+.o-na
sucesso, contudo pe].a figura 2.33 observa-se que. seu subseqtle=te
-í-o].ta a empilhar ela como alternativa repetindo o processo

O aspecto da pilha de alternativas pode ser visto na fi.
aura 2.32 numa situação que pode corresponder a um casanex=t.o
com um padrão Q não avaliado que referencia outro padrão nãe
va].lado P

O detalhar\ente do padrão primitivo re+ esta apresentado
na figura 2.33.
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alternativas
de P

alternativas
de Q

Ft i$ t

Figura 2.32 de alternativas com padrões
não avaliados

í níc i o
c u rso r+- h i s t (th)J
p ''b h í s t C t h- l);
t h+- 't h - 2

s e p ' : fJU L L

então ret ornar falha de casamento
s anão i n ící o

pilha (tp+l )+ lj
p i l h a ( t p + 2)+-1i
p í l ha (t p + 3 )+- ei
t p'p t P + 3;
]. «'- l-res ( 1 ) ;
1 + primeira Instr.uçao em p'J

de cas amena o jexecutar rotina
í + p í l h a ( t p-2);
1 + p i l h a [ t p-]);
t p+- t P - 3j
.!g retorno por fa Iha

então retornar falha de casamento
s enfio ret ornrar s uces s o;

fím
fím

Figura 2.33 Pri.motiva re+ de +comp k
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CAPITULO 3

À definição e Implantação comp].eta da maquina SNOBOI, en

11111111:l::l:;l:lllll*llll:lil:'lll ll;ll::l:11111:i:llllill

8

3.1

Inicialmente asslnalamos vários pontos que servi.rão de
referência para o desenvolvimento posterior do trcabãlho. Desde
iã fica estabelecido que o sistema B].700 será suporte para a mê
quina SNOBOL e serão referenciadas a seguir suas características,
nomenclatura e estrutura. , ''' '

a. M]sce].ânea

A memõrja p[']nc]pa]. permite acessos a até 24 bits canta

:l::llli:llill:ll.ll'bRlll::=1:1.illlillll:ll'lEF
em "--ã' ''erã aditado um tamanho de alto bi.ts para caracteres ,
::-iu çuuxtlcaçao usual EBCD]C. Ta]. escolha envolve algum desperdz



cio de memória, porém permi.te uso de caracteres mlnÜsculos. A-
lém disso, o processador B1700 esta apto a manipular de mcaneira
eficiente somente caracteres de um, quatro e oito bits.

É previsto um sistema supervisor, em pri.ncípio em micro
código, para o tratamento de condições de exceção, operações de
entrada e saída, alocução de esE)aço, tratamento de interrupções,
etc. O sistema supervisor funciona como i.nterface entre a ma-
quina SNOBOL e o sistema operaci-anal. residente

À ].i.nguagem SNOBOL não declara o tipo das variáveis que
manipular desta forma, nenhuma verificação é possível em tempo
de compilação. A desc.Tição do tipo deve acompanhar o objeto, e
as instruções que usam o objeto fazem ag verificações e coer-
ções necessárias. O dado passa a ser um pari dito descai.tor,
composto do código do tipo e do valor. À es.colha adequada do
formato dos descritores é essencial e será vista mais adiante

b Estrutura g].oba]. da memÓrIa

A estrutura da memÓrIa de um programa esta esquematiza
da na figura 3.1; cada área tem a função re].aclonada.

Figura 3.1 Áreas da memória

as setas indicam Q sentido de expansão

A: 4:Sa pq:eq: ÇQpglqnt;çs !ão sistema: armazena entre outros, os
apontadores para as bases das tabelas e pilhas,. constantes
ut:]].izadas durante a Interpretação, tabelas de compilação,
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áreas aux]].lares etc. Esta área õ estática durante a execu

B : é composta bati
comente pela tabela de variáveis naturais, tabela para es-
palhamento, tabela.de tlposr tabela de funções, tabela de
rótulos e tabela de palavras reservadas. Esta área não é
estática. Para cada tabela é prevista uma área para expan-
são, e todas são continuas. O endereçamento nas tabelas é
relativo às respectivas bases e não traz Inconvenientes na
eventua].Idade de uma realocação das tabelas.

C Área -ara ollhq gç? 94:stema

D Área

Nas três pilhas o endereçamento também é relativo às respec
tlvas bases, permi.timão fáceis realocações.

:. pode ter seu conteúdo
real-ocaso em situações de falta de espaço disponível. A ad
mi.nlstração desta área esta detalhada em 3.4.

Todas as áreas Indicadas não precisam, ser necessaria-
mente contíguas, cada área pode eventual.mente ser segmentada e
a uti.llzação de sistemática de memória virtual deve ser consi-
derada. O deta]hamento f]na]. da estrutura da memória sela fun-
ção.do si.stema supervisor

3.2 Descrltores

Na maquina SNOBOL reconhecemos dois tlpob básicos de



escritores

a

b

Descrltores que armazenam o tipo e o dado de maneira canga
penada na memória, são os descr]tores de va].ares numéri.cos

Descrltores que armazenam o tipo e um apontador para o va-
lor, sendo este em geral uma estrutura complexa. Do ponto
de vista conceptual, o descrltor é composto do tipo e do va-
lor (e não do apontador)

Podemos representar os dois tipos de descrltores na for
ma

onde a ordem dos campos é Irrelevante ao nÍve]. da representação
gráfica. O campo T representa um conjunto de bits que caractere.
zam o tipo do descrltor e V é outro conjunto de bits que deter-
mina o valor do dado.

Nosso objetivo é obter um formato adequado aos campos
básicos T e V facilmente manlpulãvel pelo processador.Devem ser
levados em consideração o formato dos reglstradores, o repertó-
rio de mi.crolnstruções e o espaço total ocupado. ]n]c]a].mente a
nalisamos o descrítor de cadelas, que é o mais comum; em função
de].e serão obtidos os formatos dos outros descrltores. Todos os
formatos obtidos devem, se possível., ter os mesmos comprimentos
afi.m de sImplIfIcar a Implementação de matrizes,' tabelas e es-
truturas do usuãri.o.

3.2.1 Descrítores -ara Cadelas

No descrltor de cadelas, a cadela propriamente dita re-
side na área dinâmica do sistema. Cada cadela é caracterizada pe
lo .seu -comprimento, seu endereço na memória e caracteres que a
compõem. O endereço pode Indicar a posição da cadeia dentro de' ; :=.:=:.:''";'



uma cadeia mai.or, permltlndc represa'luar cadelas e subcadeias
C) descrltor de cadeias tem quatro campos esquematizados como:

TC : gera o EIEg do descrltor, i.ndlca tratar-se de um descrltor
de cadelas.

C

D

E

!

e

Será o cçlmprjmento da subcadela na memória

Será o deslocamento em re].ação ao começo da cadela; apelo
nalmente pode ser o endereço da subcadela sendo o desloca
mento dado por (D-E)

Sela o enderece do começo da cadela na memória

O campo TC deve ter tamanho reduzido, a flm de fornecer
o maior espaço possível aos outros camposre não precisa ter o
mesmo comprimento em todos os tipos de descrltores. O campo E (ãg
ve permitir endereçar toda a memÓrIa disponível no sistema. Se
o campo D representar um comprimento, então D e C devem ter o
mesmo comprimento, se possível. O mesmo vale para D e E se D re
presentar um endereço.

Vamos propor dois esquemas para Implementar o descri.tor
de cadelas, levando em consideração a efIcIêncIa do mlcrocÕdlgo
de endereçamento e os lImItes Impostos pelo sistema.

Esquema À

TC Campo de 4 .bits, o primeiro dos quais deve estar ligado,l=
picando tratar-se de descrltor de cadelas. Os três bits res
tentes em principio não são uti.]]zados,. uma ap].lcação para
os mesmos seria em esquemas de paginação de memória, memó-
ria virtual ou extensão de comprimentos de cadelas. O cam-
po TC corresponde ao reglstrador FT

C Campo de 16 bits que exprime o número de bits da subcadeia;



apenas 8191 caracteres poderá\ ser utilizados. Col\tudo, pode-
mos ut]].azar dlretamente a$ mlcrolnstruçoes: LER/GRAVAR ME-
MÓRIA e POSICIONAR CP nos cic].os de processamento de carac-
teres. Uma opção, que ainda se ajusta ao esquemas seria ut.}
llzar um dos bits de TC para acusar se o comprimento esta
médico um numero de bits ou caracteres. O campo C correspo2
de ao reglstrador FL.

D Campo de 24 bits que fornece não um deslocamento em relação
a E, mail um novo endereço de memõri.a da subcadeía consi.ge-
rada. Assim, evi.tam se caDElInHas adIçÕes entre E e D ao re-
refenci.ar caracteres na memória; por outro lado D teta o tâ
manha de E. O campo D corresponde ao reglstrador FA.

E Campo de 24 bits que fornece o endereço do bit onde começa
a cadela na memÓrIa; 2097152 caracteres podem ser endereça-
dos. É um va].or exagerados talvez 22 bits bastassem, no en-
tanto, este comprimento é inadequado para o descrltor de v3
lares numéricos. O campo E corresponde ao regi.strador FA.

Esquema B

TC Campo de 4 bits análogo ao esquema A

Campo de ].6 bits que exprime o comprimento da subcadei.a em
caracteres (máximo de 65535) . A medida em caracteres aumen-
ta o tamanho máximo, mas não permite ut]].azar as mi.croinstlu
çoes: LER/GRAVAR MEMÓRIA com computação de FA e FL e POSI-
CIONAR CP dlretamente sobre o regi.Gerador FL.

D Campo d.e 20 bits que especifica o des].ocamento em bits da
subcadeía em relação ao começo da cadela (máximo de 131072
caracteres, o que ultrapassa C) . Qualquer endereçamento ex.}
ge a soma previa de E com D.

E Campo de 24 bits que armazena o endereço do blt onde começa
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cã cadela na memória (no máximo 2097152 caracteres podar ser
endereçados di.retamente).

E aparente a ].Imitação do campo C. Como ele pode ser u
ti].azado dlretamente no reglstrador FL, deve fornecer o compra
mento em numero de bits o que dImInui o comprimento máximo re-
presentãvel. Porém, hã um fatos adicional a favor do Comprimen
to em numero de bits, é o fato da microlnstruÇão POSICIONARAM
poder ser ap].lcada com todas as possibilidades que oferece

O campo C medido em caracteres aumenta o compriinnnto mã
Hino representãvel, porémr ImpossIbIlIta o uso dlreto de FL
Agora é necessário efetuar deslocamento de bits (Inclusive (»m
perspectiva de trunpamento de bits sIgnIfIcatIvos) a flm de ob
ter comprimentos medi.dos em bits. A mlcfolnstruÇão POSICIONAR
CP fica Inadequada.

No esquema A o tamanho do descrltor é de 68 bits,no es
queda B o tamanho do descrltor é de 64 bits. Uma redução des-
tes números ainda é possível, porém, não Indicada para descri-
tores numéricos. O tamanho do descrltor, apesar de grande,e de
exigir pelo menos três acessos a memória, parece compative]. com
os descai.fores utilizados em outros sistemas.

Com a finalidade de evidenciar as vantagens e desvanta
gins dos dois esquemas, vamos observar o mlcrocÓdlgo necessãri.o
pax'a duas operações elementares. Para tanto, suponhamos qi.le os
cianPos do descritos estão armazenados nos registradores tenpo-
râr:i.03:

E em S].4À
D em S15A
TC e C em S].5B

Além disso, suponhamos a base da área dinâmica armazenada en
S].0A, e que as duas operações não ocasionam condições de exce-
Çao

?Cimeira. ooeração Ler o carãter referenci.ado pe].o descai.tor



para o registrador X e posicionar o descrltor no próximo carã-
ter. Observação: se o comprimento dado pelo descritos for nulo,
nao efetuar as operações e desvi.ar para um ponto referenciado
pe[o rõtu].o XXX. O mlcrocÕdlgo em MIL correspondente a cada es-
quema esta na figura 3.2

esquema A LOAD F FROM S15 -carregar D. TC e C
IF FL = O THEN GO TO +XXX '
ADD SIC)A TO FA -obter end. absoluto
REAL 8 BITS TO X INCFA AND DEC FL ''''''''
SUBTRACT SIDA FROM FA -pooJcJonar descr$tSTORE. F INTO S15 ' -'-u+ vwuuA.'.--"'

esquema B LOAD F FROM SIS
IF FL = O THEN GO TO +XXX
ADD S14A TO FA
ADD SIOA TO FA
REAL 8 BITS TO X INC FA
SUBTRACT SIOA FROM FA
SUBTRACT S14A FROM FA
COUNT FL UP BY l
STORE F lnjTO SI 5

carregar D, TC e C

obt er end. absoluto

posicionar descrítor

Figura 3.2 Mícrocõdlgo da primeira operação

.eesslng2..9peilage9: Ler os mln (3,C) caracteres referenciados pe
lo descritos para o reglstrador X e posicionar o descrltor para
os próximos caracteres. O numero de bits lidos deve estar an CPL
ao fina.l da operação. Se o comprlmen.to C dado pelo descritos for
nulo, não efetuar as operações e desviar para um ponto referi.do
pelo rótulo XXX. .O mi.crocõdi.go em MIL esta na figura 3.3.

Na primeira operaçaor a proporção de passos necessários
entre o esquema A e B é de 6 para 9. Na segunda operação a pro-
porção ê de 6 para 13 quando houver mais de 3 caracteres na ca-
deia e de 6 para 15 se houver 3 ou menos caracteres para ler.

Aceitando os limites de capaci.jade, e na expectativa da
simplicidade d.o mi.crocÕdlgo $e manter para outras operações, o
esquema A será adorado a partir deste ponto; o descritos de ca-
delas tela 68 bits.

É aparente a economia de espaço ao uti.llzar o próprio



esquema A LOBO F FROm
DIAS BY FL
GO TÜ +XXX
ARFA n'lüA fu FA
REAL o BITS 'ro
SUBTRACT SIDA
STORE F UNTO

X

S1 5
TESA -carregar descrítor

-f az CP L +' rRÍR (24 ,F L )
s p .CPI./ O B n t ã o q n ] t;ü
próxima nlícro,

LINC
FROM

S 1 5
FA

FA AND
-Posicionar descrítor

esquema B LOAS F FROM
MOVE FL TO
SHIFT X LEFT
MOVE 24 TO Y
]:F X > Y THEN
IF X : O TF]EN
MOVE X TO CPL
MOVE' NULL TO
GO TO +B8B
MOVE 24 TO CPL
COUNT FL DOWN
ADD S14A TO FA
ADD SI OA TO FA
READ O BITS TO
SUBTRACT SIDA
SU8TRACT S14A
STORE F INTO

X
SI 5 carregar descrítor

BY 3 BITS transformar compra
mento e comparar

GO
GO

TO
TO +xxx

FL ler X caracteres

BBB
BY 3

ler 3 caracteres

obt er end. abro luto
X INC

FROM
FROM

SI 5

FA
FA

FA
posicionar descritos

Figura 3.3 Mlcrocõdlgo da segunda operação

descrltor para armazenar cadei.as curtas de até 6
campos D e E. Um blt

Caracteres
de TC Indica este TIPO,

nos

tema e transparente ao usuãrlo.
novo interno ao sis

A cadela
mente

curta pode
convertida em cadela normal., todas

ser previa-

p].Iflque alguma operação.
as vezes que isto slm-

Nos exemplos de mlcrocõdlgo que seguem, não foi convide
Fado, por simplicidade, a possibilidade de haver cadeias curtas
nos descritores.

3.2.2 Descritores

Em função do tamanho de descai.Lotes
terminado

de cadeias,
formato

sela
0 de

de
descritores de tiPO numérico.

Em principio, dados do TIPO REAL
implementados

e' INTEGER poderá.am
como cadelas de

ser
a].garlsmos e que obedeceriam algo
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HcRS regras de formação. Tal si.stemãtlca torna-se i.nteressante
para valores Inteiros, jã que não teriam limo.ração no compr.}
mento e nem haverá.a necessidade de conversões tipo cadeia/in-
teiro ou intei.ro/cadeia. Valores reais Incluiriam um ponto de
ci.mal e, se certa precisão li.mate fosse ultrapassada, seriam
armazenados em formato padrão cole mantlssa e expoente ( ai.nda
em forma de cadeia)

Esta forma, pouco tradicional, para reais e inteiros é
adequada ao processador B1700, que inclui aritmética de cara.é-
teres e portanto evita conversões para forma binária nas opera
ções arltmêtlcas.

Outra solução, diametralmente oposta, é íirç)lamentar reais
e Inteiros como valores binários, e que é empregada na maioria
dos. sistemas atuals em função da aritmética disponível. Contu
do, as conversões de formato binário/cadela e cadeia/binário,
cfetucãdâs por processos Iterativos a nível de "software", são
extremamente lentas em comparação às- operações aritméticas.

Uma so].ução Intermedlãri.a, que evita a utilização de eg.
paço excessivo e mlnora os problemas de conversão será emprega:
da. Nesta solução o descrltor armazena o valor na forma de djl
altos e as computaçÕes serão efetuadas utilizando a aritmética
decimal do sistema. A repfesentãção do descrltor sela:

S Campo de quatro bits denotados S., S., S,, S,
d- Z;P .J 'S

SI é nulo Indicando que não se trata de um descrltor de ca
delas

S2 vale um indicando ser descr]tor de um va].or Inteiro ou
rea].

S.X é o si.nal do expoente
S, é o sinal da mantissa.

E : Campo de 8 bits que armazena o valor do -expoente em forma
to binário, periü.tirüo variação de -255 a +255. À distinção



entre reais e Inteiros ê feita, adorando e]=poente nu].o e si.
nal de expoente negati-vo para '/alteres i.ntelros. Assim 723
tem expoente -0 e 723.0 tem expoente +0 jã que o ponto deck
mal deve estar ã direita da mantlssa

M Campo de 56 bits que armazena a mantlssa como 14 dígitos,
formato decimal. Permite conversão rápida de e para cacei.a.
(Jtlllza aritmética decimal do processador

A maquina SNOBOL prevê as operações aritméticas de so-
ma, subtração, multiplicação, dIvIsão e exponenclação Implemen-
tadas como funções prlmlti.vas. A detecção de condições de exce-
ção durante as operações ocasiona retorno por falha. Funções raa
temáticas podem ser Implementadas através de funções externas e
ventualmente Intrínsecas do sistema.

A representação de valores numéricos em forma de dígi-
tos dão evita completamente a conversão de/para forma bInárIa
Isto decorre da aritmética utilizada ao nível de mlcroinstruções
(endereçamento de memória, controle da unidade ari.tmétíca e ope
rações de 4 bits) ser Intrinsecamente bInárIa. Na parte referem
te a padrões primitivos este ponto será assinalado novamente

3.2.3 Descai,teres çtos

Objetos de tipo NOME, ExpRESSION, PATTERN, ARRAY,TABLE,
CODE e do usuãrlo, possuem sempre descrltor de 68 bits. O tama-
nho todo não é empregado, porémr a uniformização fao.lIEd a ad-
ministração de estruturas tipo matriz, tabe].a e do usuãrio.o ti
po do descrltor é Indicado nos campos TC e C e testado no reais
trador FB através da mlcrolnstruçao SALTAR MICRoINSTRUÇAO SE.

Descrltores de endereços Internos, descritores de iden-
tificação de blocos e descrltores de cÓdIgo normal ou de pa(]roes,
nao premi.sam ter necessariamente 68 bits. Part]cu].ardente, des-
crltores de cedi.go podem ter comprimento função da Instrução que



armazenam, permitindo compactação do código objeto com economi.a
de espaço e tempo de acesso. O formato fi.nal dos descai.fores de
código será determinado peia s]mp].icldade de Implementação.

Endereços Internos e objetos tipo NOME podem relacionar
endereços da tabela de. palavras-chave, tabela de variáveis natu
ralé ou endereços internos a blocos resldentês na área dinâmica
(matrizes, tabelas, etc.) . Referências a e]ementos das tabe].as
necessitam somente um endereço relativo ao InÍcIo da tabela. Re
ferências a blocos alocados na área dinâmica exigem um par:o en
mereço do degcrltor Identificação do bloco e o endereço z-elatívo
d.o elemento no bloco.

Objetos tipo EXPRESSION referenciam pontos do cÓdIgo ob
feto e especificam doi.s endereços: do descritos i.dentlflca.ção do
bloco de código e o endereço relativo da i.nstrução cfun + que
inicia a expressão não ava].cada no bloco.

Objetos tipo PATTERN, ARRAS, TABLE, CEDE e tipo do usuã
lio relacionam no descritos o endereço do bloco correspondente na
área dinâmica. Descrltores de Identificação ocorrem no Início
destes blocos :relaci.onando outras i.nformações.

Entre as operações previstas para os descritores venci.o
nados, temos: busc.a ].inear em tabelas, Indexação em matriz:::s, con
versão para formato binário, busca na tabe].a de variáveis natu-
ral.s, compilação de código fonte, etc

3.2. 4 Regi:strador de Cada.tas

O registrador de (.Ideias é um reglstrador residente no
processador central. que p.!rmi.te o armazenamento e referência ãs
cacei.as ein processamento. Como as cadelas não têm um comprimen-
to fixo, as mesmas são processadas em acessos repetidos à memó-

ria, mantendo no processam'.or somente o trecho necessário ao pro
cesso em desenvo].vimento.

Qualquer cadela normalmente é processada da esquerda pa
ra a direita, porém, hã ez.cações (por exemplo, processamento de
alternativas em casamento de padrões) . Em geral, as operações g

3-]2



].ementares atuam sobre apenas um carãter Independentemente do
contexto que o cerca. FI'eqtlentemente também é necessário o com
primento da cadela que resta processar, sendo conveniente man-
ter este va].or continuamente disponível no processador

Em (Shaplro 1972) sugere--se um reglstrador de cacei.as
formado por duas partes distintas: o descrltor da cadeia e otre
cho da. cadela em processamento. Esquematicamente

que armazena os k caracteres consecutivos da cadela dad.a por
clc2' ' 'clcl+l' ' 'cl+k-2cl+k-l' ' 'cn-lcn sendo que:

TC : armazena o tipo da cadela e-outras Informações
C : é o comprimento restante da cadela, de c, até c
D : é o endereço de memÓrIa do carãter c:
E : é o endereço de memÓrIa do InÍcIo da cadela.

n

A carga do descrltor de cadelas, na primeira pax'te do
reqístrador, automaticamente alimenta a segunda parte com os cg
racteres correspondentes. Ào ter sido processado c: , D é incre
mentido, C ê decrementado e a cadela armazenada é desfocada pg
ra a esquerda li,gerando uma posição ã dIreIta. O processo proa.
segue até que um número fixo de posições à dIreIta sejam libera
das e uma reallmentação, tairlbém automática, se processe. Desta
forma, o comptlmento total da cadela sela dado por E-D+C eo
comprimento da subcadela a processar será dado por C. Quando C
atIngIr zero, a cadela terá sido processada.

A parte do descrltor define completamente o conteúdo a-
nual do regi.strador, pode ser guardada e uti.]]zada a qua].quer
Instante. Ao carrega-la novamente no reglstrador, segue-se a
alimentação automática de caracteres que reconstltulrã o regis-
trador

Na nossa Implementação, o- reglstrador de cadelas será um
caso particular do esquema sugerido. Isto porque o si.stema B1700
não oferece capacidade de ãFmcãzenamento contíguo de caracteres



no processador. e todos os acessos ã memória são de no máximo
três caracteres.

o registrador armazenará apenas o descrltor da cadela,e
a rotina em andamento se encarregara de efetuar os acessos ã me
mõria da forma que [he é mais adequada. ]nc].usíve pode tirar p:cg
\rêj.to da capacidade do sistema de referenci.ar qualquer bit na
memória, em operações que envolvem campos de l a 24 bits. O des
Gritar da cadeia pode ser imaginado como um cursor que referen-
cia o carãter em processamento na memória

Os reglstradores de cadelas são manipulados Independen-
temente das pilhas .de recursão e não constituem seus topos. os
top'as das pi.lhas residírão no processador desde que haja capaci
date disponível. As p]]has podem ser ut]].izadas durante o pro-
cessamento do conteúdo dos regi.stradores de cadeias.

A partir deste ponto vamos supor que os pares de regls-
'radares temporários: (S00, S01), (S02, S03) e (S04. S05) te-
nham funções de registradores de cadelas. Assim, para um descai
tor com campos TCf C, D e E a correspondência no privei.ro regas
L.Fãdol será:

SOOB

SODA

SOLA
$OIB

armazena TC e C
." D

" E

resíduos, temporários, etc

E:sta correspondência é ditada pelas mlcrolnstruçÕes CARREGAR/AR
MA.ZELAR F DE/EM DUPLO TEMPORÁRllO, AGREGAR TEMPORÁRJ:O A FA e PER
)LUTAR F E DUPLO TEMPORÁRIO. A carga dos regístradores é efetua-
da pelas funções intrínsecas do sistema a partir do topo das pi.
lhas, pela rota.na de casamento de padrões a partir do código pg
ra padrões, pela rotina de busca de padrões ao carregar a cadeia
fonte, etc.. Em particular, no estado de casamento de padrões,o
cursor deve $er arn\azenado, preferlvelmente em (S00, $01) ,a fi.m
de tirar proveito do reglstrador FLCN que reglstra as compara-
ções entre FL e SFL. Nenhuma restri.ção existe quanto a utilizar
os registradores temporários citados para outros fins.



3.3 ProcesscnmeHto de Cadeias

C) processamento de cadelas ao nível do mícrocÕdlgo é a
presentado em seguida. O objetivo é mostrar de modo um pouco
mais concreto o mlcrocÕdlgo para algumas funções primitivas ban
como assinalar um modo de implementar cadelas dé caracteres não
ordenados. Serão discutidos aspectos que facilitam e dlficult:arl
determinadas operações no sistema B1700.

Nos exemp].os que seguem não se teve por objetivo espe-
cificar detalhes, nem tampouco apresentar o melhor mlcrocÕdlqo
para os mesmos. Os pontos importantes são abordados de maneira
genérica e prefere-se omItIr aspectos corriqueiros, a flm de
nao aumentar excessivamente o mlcrocÓdigo apresentado.

3.3.1 PugçQes e

são chamados pela rotina aval através da tabela de fun
çoes. A rotina aval desvia para o mlcrocÕdlgo da pri.mltlva cor
respondeste que trata de obter seus argumentos da pilha do sis
tema e armazena»los em reglstradores adequados. As opercações e
lementares ocorrem sobre os reglstradores até que um resu].todo
seja computado. A prImItIva retorna para a rotina aval através
de um desvio para um ponto de seu mlcrocÕdígo.

Como exemplos é apresentado na figura 3.4 o cÓdIgo em
MIL da prImItIva TREM, supondo que seu argumento seja uma ca-
deia cujo descrltor jã esta armazenado no reglstrador temporá-
rio S00. A nova cadela é retomada também no registrador tempo
raTIo $00 . '

A prImItIva TREM é implementada ut]].lzando o recurso da
lei.tuta reverso. O endereço do flm da cadela é obtido e os ca-
racteres processados em grupos de três, do flm para o começo da
cad.ela, até obter um carãter não branco. O mlcrocÕdlgo torna-
-se extenso pois prefere-se processar grupos de três caracteres
o que fornece o men.or numero de acessos à memória pri.nci-pal,di
ra].nui.não o tempo total de processamento da pri.mitlva. Quando -.\-



LOAS F FROM SO
FIOVE FL TO S4A
ADD S4A TO FA
rlOVE " " TO Y
frIAS BY FL TEST
GO TO +CCC.
REAL O BITS REVERSE TO X
MOVE MSKY TO Y
IF X NEQ Y THEN GO TO +BE38
COUNT FA DOWN AND FL DOWN BY CPL
80 TO -AAA
MOVE " " TO Y
MOVE X TO T
EXTRACT 8 BITS FROFI T (1 6) TO X
IF X NEQ Y THEN GO TO +CCC
COUNT FA DOWN AND FL OOWN BY 8
EXTRACT 8 BITS FROM T(8) TO X
IF x NeQ Y THEN GCI TO +ccc
COUNT FA DOWN AND FL DOWN 8Y 8
MOVE SQA TO FA
STORE F UNTO SO

endereço do fím da ca-
deia em FA
CP L«' min(24,FL) se CPL
r'esu lta r n ulo pu la prÓ
xlmil mzci'ol.nst riJÇ ao
iê caracteres do fi.m e
compara CPL cara ceei'es

caracteres final s

caráter a dlreítcn de T
primeiro não flranco

penúltimo caráter do T
primeiro não branco

ccc

Figura 3.4 MlcrocÕ<llgo da prImItIva TREM

ma conde.ção de desigualdade é d.etectada, os poss51vels dois. Últi
mos cara-éteres brancos são processados um a um a partir do re-
gi.strador T

O código de TREM fol obtido supondo que não ocorram con
lições de exceção durante o processamento da cadeia. Algumas das
conde-ções anormais que poderiam acontecer são: erro de paridade
da memória, interrupções delidas a processos de entrada e saída
de dados em andamento, erros de lImIte de endereçamento na memÕ

ria principal, etc.
Algumas condições devem ser tratadas Imediatamente após

o instante em que ocorreram, como é o caso do erro de paridade
ou de limite de endereçamento. Outras podem ter a sua detecção
e tratamento adiados até um i.nstante mais oportuno. O tratamen-
to das condições de exceção é de].egado a rotinas padrões do si-E
terça supervisor e/ou sistema operacional.
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3. 3.2 !3g:ã9.g.E=J:!©:t'vo'

C

11 il'illllilll,li:l lli:1111 ll :uflclente para armazenar um

.';:==-:';::.:T ':''',''-'''

::.:==::;::;Ç::':::"=::,=::::= =;::::::=::":::;:::;=MIL. Se

S 2A , S2B , S 3A

S3B
argumento do prImItIvo
resíduo.

O argumento do prImItIvo é em geral. um descrltor, e portanto o-
cupa um reglstrador de cadelas. O argumento pode, eventualmerR:e,



ser uma expressão não avali.ada, e esta si.tuação deve ser prevlg.
ta no microcõdi.go do padrão pri.mito.vo. Este avaliará o argumen
to através de chamada da primitiva EVAL e em seguida utiliza o
resultado como argumento.

Nos exemplos que seguem, a ban da simplicidade, não fol
considerada a possibilidade do argumento ser uma expressão não
avaliada. Também, da mesma forma que em 3.3.1, não foram leva
alas em conslde.ração as condições de exceção que podem ocorrer
durante o processamento do padrão primitivo.

Nos exemplos também é suposto que. o blt mais ã esquerda.
no reglstrador CA Indica o estado da palavra chave &FULLSCAN (li
gado $e modo QUiCKSCAN) e que o cursor esta armazenado no regia
trador de cadelas (S00, S01). Serão caracterizados por meio de
exemplosr três tipos de padrões prlmlti.vos.

a poda

Padrões deste tipo são cadelas comuns de caracteres que
devem casar integralmente na cadela fonte. Seu:código de mãqu:}
na ê LIT e o argumento especifica a cadela a casar. Na fi.aura
3.5 aparece seu mlcrocõdigo

O argumento do padrão premi.tlvo LIT é comparado inte-
gralmente com a cadela fonte,. a partir da posição anual do cul
sor. Como o cursor é atua].azado ao longo do processo, e pode
posters.oriente ocorrer fa].ha de casamento, ele é previamente
sa].vo em S4. À rotina processa três caracteres por vezr a me-
nos. dos trechos fInaIs das cadelas, utilizando a capacidade mã
xlma d.e acesso a memória.

Observe-se, que as mlcrolnstruçÕes STORE, LOAD e DIAS,
que seguem Imediatamente as mlcrolnstruçÕes READ. são executa-
das em paralelo com o ciclo da instrução de leitura da memõri.a,
uma caracteristi.ca jã apontada para o sistema B1700. Observe-se
também, que i.ncrementos arbitrários em FL precisam ser efetua-
dos vla reglstrador SUM, nenhuma alternativa existe se os i.ncz'e
mentes excederem 5 bits de comprimento.
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IF CA(O) TRUE THEN
BE GIÍq

MOVE S38 TO X
MOVE S2B TO Y
MOVE 16 TO CP
rlOVE SUM TO FL
IF FL > SFL THEN GO TO FALHA-

END ELSE
BE GlbJ

MOVE S2B TO FB
IF FL > SFL THEN GO TO FALHA-

END
LOAS F FROM SO
STQRE F UNTO S4
LOAS F FROM S2
DIAS BY FL TEST
GO TO SUCESSO
REAL O BITS TO X INC FA AND DEC
STORE F UNTO S2
LOAS F FROM SO
DIAS 8Y FL
READ O BITS TO Y INC FA AND.DEC
STORE F UNTO SO
IF X - Y THEN GO TO -AAA
LOAS F FROM S4
STORE F UNTO SO
GO TO FALHA-DE-CASAMENTO

modo QUICKSCAíq

DE-COMPRIMENTO

modo FULLSCAN

DE-CASAMENTO

guarda cura or

oa prega cadela arzurne nto

FL

carrega cad eía fonte

FL

res títuí cursor

Figura 3.5 MlcrocÕdlgo do prImItIvo LIT

b Padrão do tloo
! 199J:çê9Zçg!!E:J:Bento

Estes padrões prImItIvos têm por argumento um va].or in
LeITo em representação bInárIa. O argumento é definido no íns
tarte da construção do padrão pela função construtora de pa-
drões correspondente. O argumento da função construtora é um
objeto que coercldo deve resultar num v.alar de tipo INTEGER,
portanto, um valor Inteiro em representação decimal

A função construtora se encarrega de efetuar a conver-
são para binário e transformação do valor para posição/compr.}
mento em bits. A conversão é necessária jã que a aritmética de
endereçamento é bInárIa. A flm de evitar conversões contínuas,



em tempo de casamento de padrões, a conversão ocorre em tempo
de construção de padrões, sempre que possível. se a construção
do padrão puder ser isolada d.e seu casamento, ao nível do pro-
grama fonte, me].hor ve].oci.date será obtida (a].lãs,Isto vala i)g
ra qualquer padrão)

Como exemplo, é apresentado na figura 3.6 o padrão pr.L
cultivo LEN. O argumento do padrão é suposto ocupar os 24 bits
do ca.mpo D do argumento da instrução. O argumento também pode
ser uma expressão não avaliada, cujo tratamento õ feito atra-
vés de EVAL, com conversão do resu].Lado para formcQto binário
O padrão LElq simplesmente ajusta o valor do cursor adequa.dameB
te, e não necessita efetuar acessos a memõri.a.

IF CA(O) TRUZ THEN
BEGIN

MOVE S3B TO X
MOVE S2A TO Y
MOVE 16 TO CP
MOVE SUM TO FL
IF FL > SFL THEN

END ELSE

MOVE S2A TO FB
IF FL > SFL THEN

END
LOAS F FROM SO
AOD S2A TO FA
MOVE q6 TO CP
MOVE FL TO X
MOVE S2A TO .Y
rqoVE DIFF TO FL
STORE F UNTO SO
GO TO SUCESSO

modo QUICKSCAN

GO TO FALHA-DE-COMPRIMENTO

modo FULLSCAN

GO TO FALHA-DE-CASAMENTO

ajuste do cursor

Figura 3.6 MlcrocÓdigo do primitivo LEN

Além do padrão primitivo LEN. hã mais cinco padrões pr.}
mi.uivos que apenas operam sobre o valor do cursor. ResumídameB
te relacionamos cada um:

POS(n) Casa a cadé]a nuca e retorna sucesso se n=D-E+].,sen
do D e E os campos de deslocamento e endereço do cur

3-20



sor Retorna falFia de casamento caso contrãri.o

IDOS (n) Casa a cadeia nu].a e retorna sucesso se n=C sendo C
o campo de comprimento do cursor. Retorna falha de
casamento caso contrario,

TP.E3 (n ) Ajusta o campo D do cursor para E+n casa a cadela
entre as duas posições do cursor. Se n for menor que
D-E+] então retorna fa].ha de casamento.

RTP.B(n) Ajusta o campo C do cursor Igual a n. O deslocamento
D também é ajustado. Se n for maior do que C então re
torna falha de casamento.

!qEM Tem o mesmo efeito que RTAB(0)

C 1.4gpada

Num padrão deste tipo não Importa o contexto no qual se
encontra cada carãter do padrão. A cadela não ordenada determi-
na somente um conljunto. de caracteres validos ou não validos du-
rante a fase de.casamento do padrão. O padrão primitivo precisa
somente reconhecer os caracteres na cadela fonte. Uma maneira a
dequada de Imp].emendar padrões deste tipo é através de um vetar
de bi.ts de presenças sendo que a configuração em bits do carã-
ter a casar endereça um dos bits do vetar

A aplicação típica destes padrões é em casamento de ca-
deias através dos prImItIvos SPAN, BREAK, ANY e NOTANY. O pro-
blema pr[nc[pa[ que se pretende reso].ver é Implementar cadelas
não ordenadas de modo a obter um processamento rápido e evitar
desperdício de espaço para armazenamento. Em função das caracte
rístlcas do sistema B1700 e da estrutura de descrltores propos-
ta, optamos por um'esquema de representação de cadelas não arde
nadas em três tipos:

l Cadela.s curtas de somente um carãter, multo comuns em



drões d.o tipo SPÀN("carãter") , por exemplo

2 Cadeias que representam classes de caracteres e cuja confi-
guração em bits no código EBCDIC apresente características
análogas; usadasr por exemplar em SPAN("0]-23456789") . A ca-
racteristi.ca comum empregada são os dois bits de maior or-
dem na representação EBCDIC. Os 256 caracteres possa-vei-s sao
particionados em quatro conjuntos de 64 caracteres cada

3 Cadeias que reúnem caracteres, que não pertencem todos a.o neg
mo tempos a um dos quatro conjuntos citados em 2. Estas ca-
delas sempre ocupam 256 bits.

O campo TC do descrltor de cadelas i.ndlca, através de
seus quatro bi.ts, qual dos três tipos de cadeias não ordenadas
e].e representa. Supondo que os bits de TC sejam bibzb3b4 então:

bi

bz

0

0

Indica tratar-se de um descrltor de cadelas

Indica tratar um descritos de cadeia não ordena-
da com 64 bits armazenados no próprio descrltor.Os bit=s
estão armazenados ordenadamente nos campos Cr D e E.Os
bits b3 e b4 dão a cona-geração dos dois bits de maior
ordem do conjunto de 64 bits.

bz l Indica tratar-se de uma cadeia não ordenada de um cara
ter ou de 256 bits.

ba

bs.

l

0

Indica cadela de um ünlco carãter armazenado a direita
no campo D.

Inda.ca cadela de 256 bits armazenados na memória, o e2
dereçamento é dado pelos campos Cr D e E do descrltor

A obtenção das cadeias de caracteres não ordenados ê e
fetuada pelas funções construtoras de padrões. Mostramos em se
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guisa o cÓdIgo em MIL para o padrão primitivo SPAN para cada
um dos trás tipos de cadelas. Em qualquer caso, o argm.ente es
tã em(S02, S03) e o cursor em(S00, s0].).

1. SPAN tendo como argumento uma cadela não ordenada .de um ú-
nico carãter, está detalhado na figura 3.7 . A rotina lê ap9
nas um carãter por vez da cadela fonte, porque assim, ob-

têm-se un\a velocidade maior. Deve-se o fato ã pequena capacida
de de X, Y, T ou L (3 caracteres somente) . A rotina fornece u
ma economia de 40 a 508 de tempo de processamento em relação
ao esquema de 64 bits. ;

MOVE S2A TO Y .carrega caráter em Y
LOAD F FROM SO -carrega cursor em F
IF FL - O THEN GO TO FALHA-'DE-CASAMENTO'
REAL 8 BITS TO X
IF X # Y THEN GO TO FALHA-DE-CASAMENTO

AAA COUNT FA UP AND FL DOWN BY 8
IF FL u 0 THEN GO TO .tBBB
REAL 8 BITS TO X
IF X - Y THEN GO TO -AAA

B8B STORE F UNTO SO
GO TO SUCESSO

-esgotou cadeia fonte

a b u d.L.Lza CLJTSf)r

Figura 3.7 - MlcrocÕdlgo do prImItIvo SPAN para
um carãter de argumento

2. SPAN tendo como argumento uma cadeia não' ordenada de 64
bits, é detalhado na figura 3.8. A rotina em MIL determi-
na a localização do bít em relação aos campos C, D e E. Em

seguida carrega o campo em questão em X e testa o blt Inda.cada
através de MSBXI O esquema de 64 bits fornece economia de es-
paço apreciável; a velocidade de processamento é (nrnparãvel com
o esquema de 256 bits.

3 SPAN tendo por argumento \lna cadela não ordenada de 256 bits,
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MOVE l TO LB
LOAS F ERAM S2
MOVE FT TO X
SHIFT X RiGHT BY 2 BITS
MOVE X TO LA
MOVE FL TO S38
LOAS F FROM SO
]:F FL = O THEN GO' TO +BBB
REAL 8 BITS TO
MOVE LA TO X
EXTRACT 2 BITS ERAM T(16) TO Y
IF X / Y THEFj Gí] TO + BBB
EXTRACT 6 BITS FROM T(1 8) TO X
MOVE 40 TO Y
IF X > Y THEN
BEGIN

MOVE DIFF TO CPL
MOVE S3A TO X
IF MSBX FALHE THEN GO TO +8BB

END ELSE
DEGIN

MOVE 16 TO
IF X > Y THEN
BEGIN

MOVE DIFF TO CPL
MOVE S2A TO X
IF MSBX FALSE THEN GO TO +BBB

END ELSE
BEGIN

MOVE X 'TO CPL
MOVE S38 TO X
IF MSBX FALSE THEN GO TO +BBB

T

Y

guarda os 2 bits em LA

separa os 1 6 bít s ín í-
ciaí s e carrega cursor

ler caráter

compara 2 bá.ts de maí
or oi"dem

bit nos Últimos 24 da
descai,to r

bít nos 24 íntermediá
rios do descritos

bit nos 1 6 iniciais do
descritos

IF MSBX FALSE
END

END
MOVE O TO LB
COUNT FA UP AND FL DOWN BY
GO TO -AAA
SKIP WHEN LB EQL O
GO TO FALHA-DE-CASAMENTO
STORE F UNTO SO
GB TO SUCESSO

BBB testa se pelo menos um
caráter casou
restaura cursor

Figura 3.8 - MlcrocÕdigo do primitivo SPAN atê 64
caracteres

esta deta].halo na figura 3.9. É uti.ligada a capacidade de ].er
campos de um único blt da memória. O método é extremamente sina
pies, porém/ exige acessos à memõri.a principal. e ocupa muito es



FIOVE l TO LB
LOBO F FROM SO
GO TO +BBB
MOVE O TO LB
LOBO F FROM SO
COUNT FA UP AN
STORE F UNTO S
IF FL : O THEN
REAL 8 BITS TO
LOAS F ERAM S2
MOVE 24 TO CP
MOVE FA TO Y
MC)VE SUM T,O FA
REGO l BITS TO
SKIP WHEN TF. E
GO TO -AAA
SKIP WHEN LB E
GO TO FALHA-DE
BO TO SUCESSO

SPAN casa pelo manos
um carãter, LB regas
t ra esta condiçãoD FL DOWN BY

0
GO TO +CCC
X

8

ler caráter da cadeia
fonte

T
QL O

iê o blt e spe cl f í cedo
para o regíst radar T

ccc QL O
-CASAMENTO

Figura 3.9 ocõdlgo do prImItIvo SPAN até 256
caracteres

paços jã que a maIorIa das cadei.as não ordenadas é composta de
poucos caracteres.

Outros padrões prImItIvos, do tipo cadela não ordenada,
admitem código mlcroprogramado análogo ao apresentado para SP/W,
e são re]ac]onados resumidamente a seguir. Todos e].es admitem
os três tipos de cadelas não ordenadas como argumento.

;\NYecadeia) Efetua o teste somente uma vez para o prõxi.mo ca
reter da cadela fonte. Se o carãter não está.ver
presente na cadela não ordenada, retorna falha de
casamento.

bJOTANY(cadeia) idem a ANY. Fa].ha se houver casamento

BREAK(cadela) : Avança o.cursor atê atingir um carãter que cona
te da cadeia não ordenada. O cursor permanece a
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pintando para o carãter imediatamente anterior
e retorna sucesso. Se a cadeia fonte for esgota
da antes de ocorrer um casamento, então é rotor
nada fa].ha de casamento.

Mencione-se que cadeias não ordenadas podem ser repre-
sentadas através de cadelas comuns. Isto exige, durante seu ca-
samento, buscas dos caracteres da cadela fonte na cadela não or
dentada. O processo é tanto mai.s lento quanto maior o comprimen-
to das cadelas envolvidas, exige muitos acessos a memória e não
fornece economia de espaço apreciável

3. 4 Manipulação das Estruturas na MemÓrIa

Basicamente, a estrutura da memÓri.a se compõe de quatro
áreas distintas:

1. área para constantes do sJ.stema
2. área para tabelas de objetos da linguagem
3. área para as pilhas de recursão
4. área dinâmica

As três Ültlmas áreas prevêem um espaço para expansão uti.gizado
ao ser atingida uma situação na qual. não haja mais espaço dlspg
nive]. no sistema. Porém, o sistema SNOBOL tem por característi-
ca a capacidade de li.gerar objetos ao longo do processamento,ob
fetos estes que não podem mais ser referenciados. O objetivo é
consegui-r reaproveltar o espaço não mais necessário, tornando-o
disponível ao sistema.

3.4.1 Alpçgção de Espgçg

A alocução .de espaço é analisada separadamente para ca
da uma das quatro áreas que constituem a memÕri.a do sistema.



A área para constantes é estática e nunca exi.ge alocu-
ção adlci.anal, nem tampouco libera espaço.

A área para tabelas normalmente prevê uma área de ex-
pansão para cada tabe].a; somente a tabela de palavras reserva-
das não admite expansão. Pode ocorrer qu.e as área de expansão
tarnbêm se esgotem, e neste caso as tabelas são copiadas, como

um todo, para uma área maior. Não hã necessidade de realocação
dos apostadores, visto que todo endereçamento é relativo ãs ba
ses das respectivas tabelas. Cada base é uma constante do sls-
t-nmn

A área para pilhas de recursão prevê uma área de expan
sao para cada p]].ha. Novamente, todos os endereços são relati-
vos às bases das pilhas não provocando problemas durante uma e
ventual realocação. Observe que processos recurslvos também

podem esgotar facilmente as áreas de expansão.
À área dinâmica, na qua]. são a].ocasos os b]ocos e ca-

deias, é normalmente uma área razoavelmente extensa e inici.a].-
mente livre, da memÓrIa do sistema. Ela passa a ser utilizada
na medida em que o sistema requisita espaço. O esgotamento des
ta área exi.ge a pesquisa de áreas não mais referenclãvels, sua
colete e reaproveltamento pelo sistema. Eventualmente o preces
se de co].eta pode ser estendido para a área de tabelas, caso o
espaço ocupado pelas mesmas ultrapasse um limite interno.

3 . 4 . 2 Colete de Áreas Livres

A co].eta de áreas livres nas tabelas de variáveis nato
reis, funções, rótulos e típosP norma].mente deve ser evitada ,
uma vez que os programas não lIDeram ou lIberaR pouco espaço
nesta área. É recomendável. que a cometa seja tentada somente an
si.tuaçÕes de total esgotamento de memória livre. A cometa de ã
real ].i.vres pesquisa, de preferência, a área dinâmica da memó-
ria

vários métodos de roleta podem ser propostos.Eh CHarr=lnson

].973) encontramos os métodos descritos Informalmente a seguir



em função da maquina SNOBOL

Método ].

Consta basicamente em percorrer todas as tabelas e pi.-
lhas do si.stema pesque.sande referências ã área de tabelas e á-
rea dinâmica. Todos os objetos apontados serão marcados de al-
guma forma, Indicando tratar-se de objetos referenclãveís após
a Gazeta das áreas não marcadas. Objetos apontados, por outro
lado, poder\ conter novos apontadorea, tornando recurslvo o pro
cesso de marcação. A recurslvldade exige espaço adicional nas
pilhas de recursão; uma solução seria a utilização de memóri.a
secundaria durante o processo de marcação.

Toda referência a blocos contém dois end.ereços, o en-
dereço do descritos de Identificação e o endereço do objeto no
bloco. O endereço do descrltor de Identificação fornece dlreta
mente o descritos que sofrera marcação.

Após o processo de marcação,a área dinâmica será realo
cada. Isto consiste em percorrer todos os objetos desta área,
descartando áreas livres não marcadas, e Inserindo no descrltor
de identificação de cada b].oco o endereço da nova localização
do objeto na área dinâmica. Em segui.da, novamente, todas as ta
belas e objetos serão percorridos e cada apontador substi.tuÍdo
pelo apontador para a nova localização do objeto apontado. Fi-
nalmente, pode ter lugar a transferência de cada objeto para
seu .novo endereçar fi.nallzando o processo de .realocação da me-
moria.

Todos os blocos da área dinâmica precisam ter especlfi
cada, no seu descritos de identificação, o comprimento do blo
co bem como, .devem ter espaço suficiente para armazencar o apor
tador para sua nova posição na memória, durante o processo de
co].eta das áreas livres. Blocos de descrltores possuem espaço
para tanto, mas cadeias de caracteres passam a necessitar tam-
bém um descrltor de Identificação. Também a realocação de sub-
cadelas se processa pela realocação da cadela toda; a manipula
ção .da subcadela isoladamente exige tratamento especial
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blÕtodo 2

Neste processo a fase de marcação consta em obter uma
lista de todos os apontadores para determinado bloco. Na fase
de mar-cação percorre-se todas as tabelas e objetos da área dirá
mica. Quando um apontador para um bloco é encontrado,atei.bui.-se
ao apontador o conteúdo do campo de comprimento do bloco, e a.o
campo de cumpri-mento o endereço do apontador. Desta forma obte-
mos para cada bloco uma lista ligada dos descrltores que para.
ele apontam.

Em seguida prIncIpIa a fase de realocação dos apontado-
res. Consi.ste em percorrer a área dinâmica Identificando espa-
ços liberados e para cada b].oco que deva ser realocado, percor-
rer sua lista de apostadores trocando os mesmos pelo novo ende-
reço que o bloco ocupara. AO final da lista o campo de cumpri--
mento ê reconstituído.

O passo final consiste na cópia dos blocos para suas no
vas posições. Uma nova pesquisa na área dinâmica será.a necessá-
ria; pode-se evitar a pesquisa se construirmos durante o passo
doi.s uma nova lista ligada com os blocos que precisam ser copa-a
dos. Esta ].lata é percorrida e os b].ocos copiados.

Também neste método hã a necessidade de armazenar cacei.as

em b].ocos; da mesma forma é prob]emãt]ca a rea].oração de subca-
delas.

Método 3

Tendo em vista a capacidade do sistema operacional for-
necer págin.as dísponívei.s de memória (Inclusive memória secunda
ria) , um processo a].ternati.vo de realocação de memória coHsi.sbuc
em copiar o$ objetos a serem salvos para uma no'üa área de menu

rla.. Após a cõplar a área antiga é liberada para o sistema ope-
racional.

O processo de marcação, rea].oração de apostadores e có-
pia das estruturas é concomitante. Cada estrutura é marcada a-
pós a cópia e o endereço de sua nova localização colocado no lu
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gar de sua posição antiga e do capontador para ela. Antes da cÕ-
pi-a é verificado se a estrutura jã foi copiada, em caso afirma-
tivo a nova ]-ocallzação é obtida e colocada no apontador para e
].a. Cuidado especial merecem os blocos com apontadores para ou--
Eras estruturas, neste caso o processo é recursivo, sendo o blo
co copiado somente depois que todos os seus apostadores tiverem
sido processados e realocados.

O processo é simples, porém exige mais memória que os mél

todos tradicionais. Cadeias de caracteres passam a não necessi.-
tar de:;critores de Identificação apenas um blt adi.clonal, antes
de seu primeiro carãter, que Informa se a cadela ijã fol copiada.
(e agora armazena um descrltor de endereço) ou se ela ainda nãó
foi. copiada. A implementação deste blt adiei.anal não oferece ne
nhuma dificuldade no sistema proposto. Agora exige-se ca.delas
com comprimento mini.n\o igual ao comprimento do descritos de en-
dereço; a sistemática de subcadelas e/ou a implementação de "cg
delas curtas" completa a solução deste problema.

Subcadeia.s agora podem ser processadas de modo a].terna-
tivo: $e a subcadela for subcadeia de uma cadela jã copiada en-
tão ela permanece subcadei.a. Caso a cadela ainda não foi copa.a-
da pode-se optar em copiar apenas a subcadela, não marcando a
cadeia. O processo também pode ser feito em duas partes,copian-
do as cacei.as comp]etas na primeira parte e re].a.cionando as sub
cadeias para uma cópia posters-or. Assim descartamos as "bordas"
não referenclãvels em cadeias.

l)ente'e os métodos apresentados, este ultimo parece o md.s
adequado ao contexto da maquina SNOBOL.



CAplrun0 4

COMENTÁRIOS FINAIS

Mostramos ao longo deste trabalho uma maneira de víabl-
li.zar uma maquina SNOBOL num computador com capacidade de micro
programação dinâmi.ca. Verificamos a Importância da definição
das estruturas de dados que o sistema manipula, sendo todo o ca
título 2 devotado a esta tarefa. Verificamos também o cuidado
necessário, o grau de detalhe envolvido e a extensão da mlcrolm
plementação discutida no capítulo 3. Como subproduto deste trõ.
banho, as estruturas definidas no capítuJ-o 2 permitem ]mp].emeD
tar SlíOBOL como sistema compllador/Interpretador tradicional em
nível de software, fornecendo uma alternativa para as Implemen
taçoes em SIL.

A tarefa de consolidação deste traba].ho envo].veu, entre
outros, o estudo detalhado do sistema B1700 a partir da bíblia
grafia existente. Com o Intuito de reforçar os conhecimentosl
de efetivamente mlcrolmplementar uma pequena maquina (do tipo
ALGOL) no sistema, e na falta de outras alternativas, fol desen
volvido um simulador para o sistema B1700. Tal trabalho teve
lou-se dldãtlco e ütll no estabelecimento dos pontos bãsi.cos de
um sistema interpretativo mlcroprogramado, e serviu também para
testar alguns trechos de rotinas da maquina vi.rtua].

A linguagem SNOBOL também mereceu atenção. Ficou patep
te a dificuldade na'Interpretação da semãnti.ca de varias cona
truçõesr em vista da própria complexidade da li.nguagem, e das
breves Informações disponíveis. AmIÚde recorreu-se a testes em.

computador, com a versão SIL do SNOBOL, que esclarecessem pon
tos duvidosos ou omi.usos da bibliografia d]sponíve]. Parti.cu].ar
mente árdua fol a tarefa de esclarecer detalhes da util-ização
de .funções e do casamento de padrões em modo QUICKSCAN



vários comentários ainda poderiam ser feitos; relaciona
mos a].guias :

a A extensão do micxocõdlgo que deve resultar da Implementa-
ção completa da maquina SNOBOL: em vista da relata.vamente
pouca memõri-a de controle disponível no sistema, a segmenta
ção do microcÕdlgo é certa. A presença alternada e contínua
de segmentos dista.nãos na memória de controle deve ser vis-
ta corri cuidado, Inclusive pode tornar o sistema men.os eflc.{
ente do que um sistema Interpretado tradlci.anal

b. A necessidade de certificar a correção de todo o mlcrocódl-
go é ponto absolutamente fundamental num sistema de produção.

C Apesar da potencialidade do sistema B1700, ele não . corres-
ponde plenamente às necessidades da máquina SNOBOL. A li.mu-
tação de 24 bits nos reglstradores, a limitação do registrg
dor FL, a dificuldade em processar caracteres. armazenados no
processador, a necessidade de conversões, são a].gins aspec'
tos que complicam a Implementação.

Diversos pontos da maquina SNOBOL e da microimpJ-ementação mg
rocem um estudo mais profundo com pesquisa e avaliação de
a].ternativas. Citamos:

A i.mplementação de um subconjunto da linguagem.

A alteração da linguagem com exclus.ão de pontos nevrálgi-
cos (tais como OPSYF; e QUiCKSCaW)

A codificação de parte da maquina SNOBOL em código de ma-
quina di.sponível no sistema, parte em microcÕdi.go.

A definição a].ternativa das estruturas de dados, .tal como
utilizada em CDéwar e Mccann 1977)

A otimização do mi.crocÓdi.go das rotinas básicas do riste
ma em função dos recursos disponíveis pelo sistema B1700

A veloci.jade da mãqui.na virtual foi estimada supertid-a!



mente. Testes, para al-gomas rotinas de processamento de cadeias,
entre a versão SIL do sistema B6700 e a maquina virtua]. para. o
sistema B1700, indicaram ser esta ültlma uma a cinco vêzes mai.s
rápida. Considerando a diferença de porte dos doi.s sistemas, pg
Tece razoãve]. supor que a mãqui.na virtual será no mínimo dez vê
zes mais rápida que uma versão SIL para o sistema B].700.

Dependendo do contexto no qual a li.nguagem SNOBOL é ero

pregada, pode-se justificar o esforço requerido para uma ]mp].e-
ri\entação completca da maquina virtual. Sem dúvida, o sistema to-
do Ó multo complexo e as dificuldades praticas de i.nteração cola
o sistema operaci-ona]., em esquema de mu].tiprogramação, certames
te não serão poucas.

Acreditamos que uma ]mp].ementação da mãqul11a SNOBOL de
ve evoluir da i.mplementação de um subconjunto da linguagem. As
dia.culdades desta tarefa e a eficiência do sistema obtido da-
rão a palavra f]na]. para o sistema completo SNOBOL.





BIBLIOGRAFIA

C Agrawala e Rauscher 1976) Agrawala. A.K. e Rauscher, T.G
"Foundatíons of Mlcroprogrammíng - Archltecture, Softv.,are
and Applicatíons", ACM Monograph Series, Academia Press,
New York, 1976

( Bashkow, Sasson e Kornfeld 1967 ) Bashkow, T.R., Sasson, A. e
Kornfeld, A., "System Design of a FORTRAN machíne", ].EEE
Transactlons on Electroníc Computers, vo1. 16, nó.4, pg
485-499 , Abril 1 967

f 13e1]. '1973 ) Bela, J.R., "Threaded Godo", Communlcotlons of
ACM, vo1. 16, rlõ.6, pg. 370-372, Junho 1973.

the

( Berndl 1975 ) Berndl, W., "An Analysís of the SPIT80L System
P}. Sc. thesls, Department of Computer Scíence,Uníversity
of Tor anta, 1 97 5

( Burroughs 1972 ) Burroughs B1700 Systems, "Reference Man-ia].'
Burroughs Corporatíon., form 1057155, 1972

( Burroughs 1973 ) Burroughs B1700 Systems, "Micro Imdementaticln
Language (Ml-L)", Burroughs Corporatlon, form 'i072568
1 97 3

C E3urroughs 1975 ) Burroughs B1700 SVstems, "Manter Contrel Pro
Eram (MCP)", Burroughs Corporatíon, form 1088010, 1975 '

( Danar 1975 ) Dewar, R.B.K., "lndirect Threaded Cede"
nicatíons of the ACM, vol. IB,- no.6, pg. 330-331
1 9 7 5

Commu-
J unha

C [)ewar e Mccann 1977 ) Dewar, R.B.K. e Mccann, A.P.. "MACRO
SPITBOL - a SNOBOL Compilar", Software - Practíce and Ex
p 9 r l e n c e, v o 1 . 7 , pg. 9 5 -1 1 3,1977

C Poster 1972) Fostes, C.C., »The Nexo Throe Generatlons".Com
puder, vo1. 5, no. 3., pg. 39-42, Março 1972 '

C Gírnpe1 1973) Glmpel, J.F., "A Theory of Discreta Patterns
and Their ].mplementatíon in SNOBOL4", Communlcations of
the ACM, vo1. 16, no. 2, pg. 91-100, Fevereiro 1973

( Goldberg 1974 ) Goldberg, R.P., "Survey of Virtual Machjne Re
search" Computer, vo1. 7, no. 6, pg. 34-43, Junho 1974

C Griss e Swanson 1977) Gríss, M.L. e Sv/anson, M.R.. "M8ALT'1/1700
A Mícroprogrammed LISP Machíne for the Burroughs B1726",
Ml:CR010 Proceedings - Tenth Annual Workshop on Micropro'
grammíng, Níagara ralis, New York, Outubro 1977



( GFiS\«ro]d 1972 ) Gríswo].d, R.E., "The Macro Implementation of
SNOBOL4 - A Case Study of Machine ].nd=pendent Software
Develepment', W.H. Freeman and Company, San Frarcisco
1 972

C Griswold, Poage e Polonsky 1971 ) Gríswold, R.E., Poage,J.F
e Polonsky, l.P., "The SNOBOL4 Prograrnmíng Language", sg
funda edição, Prentice-Hall, Englewood Cllfl:s, 1971

C Harrison 1973 ) Harríson, M.C., "Data Structures and Pregram
mine", Scott, Foresman and Company, GlenvleN, 1973

( Pasmo '1973) .Pasmo, H.J., "A Pseudo-machlne for Cede Generí3
tion", M. Sc. thesís, Oepartment of Computer Sciencç:,Un
verslty of Toronto, 1 97 3

( Rosín 1974 ) Rosln, R.F., "The Signífícance of Mlcroprogra2.
mInE'p Internatíonal Computing Symposium, Davas, Suíça ,
/\merican Elsevíer, New York, 1973

[ Santos 1971 ) Santos, P.J.Jr., "FASE30L, A SNOBOL Compi.ler"
Ph. D. thesís, Electronícs Research Laboratory, Unívorslty
of Ca].iforn ía, 8erkeley, 1 9 71

( Shapiro 1972 ) Shapiro, M.D., "A SNOBOL Mach]ne: Functíona].
Archltectural Concepts of a Strlng Processos", Ph.D. the
sis, Department of Computer Sclence, Purdue University
1 972

( Tanenbaum 1973 ) Tanenbaum, A.S., "Design and Implementation
of an ALGOL. 68 Virtual Machlne", Mathematísch CEntFUrH
Amst erdam, Abri.]. 1973

[ Tanenbaum 1976 ) Tanenbaum, A.S., "Structured Computer erga
nization", Prentíce-Hall, Englewood Cliffs, 1976

( Varían 1972 ) Varlan 70 Series, "Varlan 73 System Handbook",
Varian Data Machínes, form 98A990C010, 1972

( Variar 1974 ) Varían 70 Series, "V70 Mícroprogramming Usar's
Manual", Varian Data Machínes roem 96A9906073, 1974

( beber 1967 ) beber, H., "A Microprogrammed Implementation of
EULER on IBM System 360/30", Communícations of the ACM ,
vo].. ID, no. 9, pg. 549-558, Setembro 1967

( iArí].kes 1951) Wilkes, M.V., "The Best Way to Oesign an Auto
matic Calculatíng Machine", Manchester Universíty Comeu
ter Inaugural Conference, pg. 16-21, London 19SI

( i/Ji]ner 1972 ) Wi].ner, W.T., "Burroughs B1700 Mémory Utíliza-
+uion", Proceedings of the 1972 Fall Joint Computer Con-fe
ronco, Anahei.m, Californía, 1972



APÊNDICE A

RESUMO DE REGISTRADORES DO PROCESSADOR B1700

Os reglstradores estão classificados em seis grupos
de características especzfícas e relacionados em esquem.as que
definem os nomes d.e seus campos. Entre parênteses aparece o
número d e bits d e cad a c ampo.

1. REGISTRADORES AT.AVOS

Normalmente têm função de controle no processador
Servem tanto como origem quanto destino em mícrolnstruções que
envolvem movimento de informações.

Se uti.lízado como destino, a In-
do rmação movida sofrerá um "ou IÓ
gíco" com a próxima microlnstru-
ç ão qu e for e xec ut ad a.

Pode endereçar até 163B4 micros.ns
truçoes localizadas na memória de
controlo ou na mQrRÓFj.ã principal
A é inc rement ad o ante:s da ex pcu-
ião da m]croí nstru ção at ua ].

Determina se a próxima mlcroins-
trução está na memória de contra
le ou memória p rín cipal. Case
A > 512+TOPI'l a próxima mícroins-
trução está na memória principal

Es pe cifíca o endereço acima do
qual estão armaz.fanadas as migra
l nst ruções na memó ria principal
O e ndereço efetivo na memori.a
p ríncJ.pal é dado pelo valor do re

gistrador A somado ao valor do registrador flor.

Regístradores que contém os ende-
reços base e limite da memoria-
princípal, para a tarefa em anda
ment o. São u t]].lz idos pelo s cir-
cuitos do sistema para verá.ficar

se o conteúdo do regístrador FA é um endereço válido quando
utilizado em m:Lcroinstruções LER/GRAVAR e PERMUTAR Informaçoes
na Herói'ía principal

M

mícrolnstru ção corrent e
C 1 6 )

A

endereço da p roxlma micro
t n s t ru ç é o C1 8 )

TOPA

topo da memoria de contra
ie ( 4 )

íqBR

base do mícrocodígo na me
mó ri a p ríncíp al C24)

BR, LR
base e ].imite da memoria
f)rí ncíp a1 ( 2 4 )



A pilha dc endereços tem 32 ele-
mentos. TAS é o regístrador do
topo. As mícroínstruçÕes CHAMAR
e MOVER empilham e desempilham en
dereços ou outras informação:,

Regístradores operandos da unida-
de lógí ca e aritmética. Podem se
frei rotação ou deslocamento de
bits, bem como receber e enviar
d idos entre a memória principal

Uso geral. Seu s carnp os podem ser
operand08 da unidade ].ÓHic.-} .l n
ri.tmétl ca de q uatro bits. Pode
receber e envícar dedos entre a ne
mórla principal

Uso geral. Seus campos podem ser
operandos da unidade de quatro
bí t s. Pode .recebe r e enviar da-
dos entre a memória principal. Po
de sofrer rotação, deslocamen+.o e
ext ração de bít s

Controla o processador. CA, CB, CC e CD têm quatro bits caad.]
um. CYF é a chave de "vai. um" e é entrada de unidade de 24
bits eo lado de X e Y. CPU controla a aritmética (binária. dí
giros ou carão.teres). CPL controla o comprimento dos opercan-
do s da uni.dad e d B 24

CPL contra la o comprimento
blt s

Especi fica endereços e comprimentos de campos na memoria prin-
cipal. FA indica urn endereço de blt. FU B FT tem função des-
crita.va, a unidade e o tipo do conteúdo do campo em gera]. é
fornecido pelas micros.nstruçÕes. FU pode ser utilizado na mi-
croirlstruçao POSICIONAR CP. FL indica o comprirriento dc cam
PO. FLC, FL[), FLE e FLF têm quatro bits cada. '

A 2

TAS

t opo da o i Iha de end pre-
ço s ( 24 )

X, Y

entradas da unidade lógi-
ca e aritmetíca [ 24)

L

LA L8 LC LD LE LF

regi st radar ].o ca].
( 2 4 )

T
rA TB TC TD TE TF

registrador de transforma
ça o ( 24 )

 
   

CA   cc CD CYF CPU l CPL
uis o ge ra]

( 8 )
in t errup-
ç Õ e s ( 8 )

val um t Í PO
( 2 )

comprxmen
t o ( 5 )

 
FA  

  FU F T l FI
      F L C tF LOI F LE IF LF

endereço ab soluto unidade de
co nt eÚdo (4)

tipo do
cone eÚdo (4)

comprimo=nto



2 REGISTRADORES DE RESULTADOS

Armazenam resultados da unidade lógica e aritmética
de 24 bits. Entradas da unidade são X, Y e CYF que são preces
suados sob controle de CPU e CPL. Urna alteração c?m X, Y, CYF,
CPU ou CPL produz todos os resultados novamente. Regístrador9s
de rc3sultados só funcionam como origem.

Soma binária ou decimal (em dígi-
to s ou ca ract eles) . Se a soma ul
trapassa o comprimento dado atr
vés de .CPL, então â chave CYL Z
11 gad a.

soma
( 2 4 )

D[ ferenç a bíná rí a ou dec]ma].
d Í gít os ou c aracteres] . Se o re-
sult ado é negativo ent ão DIFF ãr
mazena o complemento de 2 ou ID e
a chave CYt) s erá l ígad a.

Ou l.nc lusívo", "o u exclusivo" ou
" e ló gí co " e ntre os cont eÚ dos de
X e Y. 0 número de bits usados na
operação é cone rolado por CPL

CP L bits são us idos na cornp].ámen
taçáo. Bits mais sígnífi.cativos
nao usados, serão zerados

CPL bits d.e mais baixa ordem de X
o u Y . Blt s à e s querda, não afet a
dos, serão zorados

3. REGISTRADORES TEMPORÁRIOS

Conjunto de 16 regístrõdores endereçávels como campos
de48 bits (S00 a S15) ou 32 campos do 24 bits (SODA aS15A e
SOAR a S15B). Podem ser origem ou destino.

FL e SF L são continuamente
comparados entre sÍ e a rela-
ção ent re 8 les (maio r, i gu a l
menor ou zero ) automatí caren-
te registrada em FLCN. SFU e
SFL podem ser utilizados para
alterar CPU e CPL na microíns
t rução POSICIONAR CP

DI FF

di'ferem ça X- (Y+CYF)
( 2 4 )

XORY,XEOY,XANY
res u it ad o de o p eraç ão ló-
g í ca ( 24 )

CMPX,CMPY
complemento de um de X ou
Y ( 2 4 )

MSKX,MSKY

X ou Y mascarado por CPL
[ 2 4 )

S1 5A C 24 ) S1 5B ( 24)

 
SO ' A ( 2 4 ) S01 B ( 2 4 )

SOO A ( 24 ) SFU
( 4 )   SF L



4. REGISTRADORES CONSTANTES

Número de bits i.estalados. Pode
ser utilizado apenas como origem.

Número de palavras de 16 bits íns
ta fadas. Pode ser utí líz ado aoe-
nas como o ri- gem .

Usado parca movimentar bits rlulos
para outros regístradores. Origem
ap enas .

5 REGISTRADORES DE ENTRADA E SAÍDA

Armazena microlnstruçÕes lidas de
fita cassete . Origem s temente

\

Reglstradores de comunicação com
os controladores de ent Fada e saÍ
da. CMN[) é destino somente

CU REClsTRAooRES oe CONO1ÇOCS

flá cinco regístradores de condições. Cada um tem qua
tro bits e.podo ser usado somente como origem. São referencia
dqs em microínstruções de teste de bits. /\ seguir é dada uma
descrição sumária da função de cada bit

BICN é regisLcradQr
de conde ções bi Rá-
fias. LSUY vale um
se o bít de menor
ordem de Y valer um
e CPU fo r zero o u o

dígito de rnenorordem de Y valer nove e CPUfor igual a l ou
igual a 3. Vale zero em caso contrário

FIAXS

total. de memoria prlncl-
pa 1 ( 24 )

MAXI

total de memoria de con
tro !e ( 24)

U

entrada d e fita cassete
[ 1 6 )

CMND,DATA
cnuMâ idos e dados .d e co n-
brolad ore s d B E/S (24)

BICN
LSUY   CYO CYL

menor unl
dada de Y

CYF X- ( Y +CY F ) X+Y+ CYF
>SUM

ÍNU L L

tod os o s bi.t s n u l os
( 2 4 )



XYCN é regi strador
d e conde çoe s er:t re
X e Y. As co ndiçÕ es
Independem de CPL,
os 2 4 bits são sem-
pre comparados

XYST é regi st redor
dos estados de X e
Y . LSUX t em d e-fín:i
ção an álo ga a LSU'r
As comparaçoes i de
pendem de CPL

FLCN é re ZI s t r.3d o r
de co ndlçõe 3 e n t re
FL e SFL

INCN re gís t ra as í n
t e rrupçõ e s q ue n fa-
ces s atam t ratanen
to

XYCN
mSBX      

bit dado
por CPL

X : Y X < Y X > Y

XYST
LSUX      

[ítQ n o r u n].
clade d e X

alguma in
terrupção

r # o x # o

FLCN

FL : SFL FL > SFL FL < SFL FL # O

INCN

unidade
a utente

príorída-
de

oxl st e í n
terrupçao

l n terrup.
em uso





APÊNDICE B

MICROINSTRUÇÕES DO PROCESSADOR B1700

As mlcrolnstruçoes tem sempre 16 bits de comprimento.
FJa doscríção que segue foram atribuídos nomes em português a
cada rn:Lcroinstruçãoi entre parênteses à direita comparecem os
nlnumÕnicos correspondentes em MlEL. A descrição é resurnlda, e-
vitando-se detalhar por completo cada mícroínsti'ução; +-embém
foram omitidos os comprimentos dos campos e os códigos auç' cair
[)õem a i.nstruçbo. A ordem de apresentação do!; esquemas Fe?t;n
elB gercal mícrolnstruçoos com coractorÍ3tlcas pcirecldas prega'
dadas de um breve cornentárlo ,

MlcroínstruçÕes de rnovímento de informações normalmen
te permitem mover Informações entre regístradores de tamanhos
diferentes com truz.comento ou preenchimento de bits a esquer-
da. Reglstradores temporários serão re'l;adidos neste cnuntgxto
como "temporários" e têm tratamento diferenciado dos demais
Reg:Lstradores de condições. de resultados e constantes não po'
d em ser destín o.

MOVER l regas t rad or Iregíst Fado r
RECiSTRADORI oríg eml d estimo

(MOVE)

MOVER LIT. Ireglst rad or
OE 8 BI TS 1 . d e st íno

llt era l C LIT ,FIOVE )

MOVER LIT regi st Dador
DE 24 BITS d e s t í no

l it epal CLIT ,MOVE)

i MÍ]VER l regíst redor
l TEmponÁRiol oríg./d 8 st

de/para temporário
.nn{ a /d QC +

(MOVE)

CARREGAR F DE DU
PLO TEMPORÁRIO

temporário ( LOAS F)

ARPIAZENAR F EM DU
PLO TEMPORÁRIO

temporário (STORE F)

PERMUTAR F E
DUPLO TEMP

temporário
destino

temporário
origem

(XCH)



AGREGAR TEM
PORÁRIO A FA

somar'/
subira ír

temporãrJ.o
esq uerdo

(ADO/SUBTRACT
SCRATCHPAD)

Referências a campos na memória principal em Herol e-
xígnm, ao nível de instruções de máquina da linguagem, itç3ra-
çao sobro o comprimento e endereço do ccampo Este situação é
tratada díretamente pelas duas rnícroínstruçÕes seguintes

CQMPUTAR
FA/FL

opção ].It e ra l (CDUNT FA/FL)

Esta mícrolnstrução Incrementa e/ou decrementa F/\. e/
ou FL pelo valor do literal. As opções são: FA't, FL4', FA4' e
FL+, FA+ e FL4', FA+, FL+, FA+ e FL+, não incrementar. Casc c;
literal seja nulo, CPL será utilizado 8m seu lugar

LER/GRAVAR
MEMÓRIA

1 1 op ç ào X, Y, T, L
g

d { ''n''n .

do campo
comprimento
do campo

(REAL,
FRITE)

Neste caso o endereço do primeiro bít do campo a ser
lido ou gravado deve estar em FA. Caso o comprimento do cam-
po seja nulo então CPL é usado em seu lugar. Paralelamente po
de spr feito o incremento/decremento de FA/FL de modo idêntico
a microinstrução COMPUTAR FA/FL

PERrlUTAR regi strador d-t,-o n ; n comprimento
MEMóRiA X , Y , T , L do campo do campo

(SWAP)

O endereço do campo também é dado por FA. Se o com-
pr.isento !ndícado é nulo então CPL é usado em seu ].usar. A mi
CTOjrlStruçao permuta o conteúdo do registrador com o conteúdo
clo camp o indicado.

As mícroínstruçÕes que produzem deslocamento de bits,
trunc.3m bits à esquerda/direita e preenchem com bits nulos o
campo livre a dure ita/esq uerda.

(NORMALIZE)

Desloca o regístrador X para a esquerda decrementando
Q regístrader FL â'-ué ele valer Zero ou o bi.t em X referenciado
pelo I'egiístrador CPL valer um.

B 2



DESLOCAR/RO
DAR E Y

d eslbcar/ro esq uerda/d i
dar

(ROTATE
SHIFT

X Y )

Desloca ou roda X e Y como se fosse um reglstrador Ú
naco de 48 bits. Se o número de bits a deslocar/rodar é nulo
CPU determina a quantld ad e.

DESLOCAR/RO d es].Doar/ ro
DAR X OU Y dar

e s qu farda/d í- lx/Y numero
d e b ít s

(R OTITE
SHIFT

X , Y )

DESLOCAR/RO
DAR T ESQ

rog íst rad or
de $t í n o

( F{ o T AT E
SHIFT

T )

Desloca ou roda os bits de T e em seguida os move pa-
r'õ ü regístrador de destino. Se o número de bits é nulo, CPL
e utilizado em seu lugar. T nao é alterado a menos que sela
Lambem reg ístrador de d estin o.

EXTR.AIR 81 TS Ino. de b it s
DE T a rodar

de bít sno
a ext rai.r

(EXTRACT)

Roda os bits de T, extrai os bits à direita e os move
para o regístrador destino. Se o número de bits a extrair for
nulo, CPL é utilizado em seu lugar. T não é alterado a menos
que sela também o regísti'odor de destino.

A manipulação das reglstradores que controlam a uni-
dade lógica e aritmética de 24 bits é efetuada principalmente
p or duas micro:Lnstruçõ es

i gualai' a
0 , 1 . CYL o u CYt)

(CARRY)

OPÇão chave para
t e st e

(elAS)

Esta Últírna atribui o valor 1, 3 ou 0 a CPU se FU ou
SFU valer 4, 8 ou outro va].or qualquer, respectivamente. AxcFi
buí também valor a CPL. Ambos de acordo com a opção específí
cada na mlcroinstrução. Se a chave de teste valer le o valor
de CPL ao final da execução da mícrolnstruçao for zero, anta
a proxJ.ma microinstrução seda saltada. Esta ínstFurvão é
década no caso de lteraçoes sobre campos de dados. As ooçÕe

n

l



opção CPU

FU
FU
SFU
FU

CPL

0

l
2
3
4
5

6

7

FU
mín (2 4, F L)
mí n (24,SFL)
min( 24,FL, SFL)

mín(24, CPL, FL)

mín(24, CPL, FL,SFL)

MícrolnstruçÕes que permi.tem fazer testes e desvios
no mlcrocõdígo sempre referencíarrt endereços relativos. As duas
primeiras rnlcroínstruçoos seguintes são partlculõros para ma'
nipular regístradores de quatro bits e têm opções para pular ã
mícroínstrução seguinte. Novamente, regístradores pare' conde
çoes nao podem ser alterados.

rqANiPULAR 4
BITS

regi s'uFâdoF
d e 4 bít s

opção literal

(AND , OR , EOR , SET, RESET , COMPLEMENT , DEC , INC)

Em função da opção pode-se: igualar o regístrador aa
literal, fazer operações de AND, OR e EOR do literal sobre o
registrador, inca'ementas ou decrerítentar o registrador detectan
do "overflow" ou "underflow", e em caso afi.rmatívo pular a prÓ
xíma mlcr'oinst ru ção.

SALTAR MICROjregí strador
iNSIPU ÇÃO S'Êld . 4 blt:

opção CSKip
l F )

Pula a prÓxIma mícroínstrução em função da opção:
se algum dos bits referenciados for l
se todos os bits referenciados forem.'t (e que opcionalmente
podem ser zerados)
se o registrador é Igual à máscara.

Não pula a próxima mícrolnstrução .em função da opção
se algum dos bits i'eferencíados for l
se todos os bits referenciados forem 't (e que opcíonalmente
podem ser zerados)
se o reglstrador õ igual à máscara.

TESTAR 8iT, DES
VIP.R SE LIGADO

s i na l do Id e svl o
d envio

( l F )

T ES T/\.R EI.l T , D ES
VIER SE DESLIG

regístradorjnúmerojsinal doldesvío
d o b ít Id es ví od e 4 bít s



As mícrolnstruções anteriores testam o bít indicado.
0 desv:Lo é re].atívo ao endereço da mícroinstrução e é dado em
numero da palavras de 16 bits, até um máximo de 15 palavras

DESVIAR
RELATIVAMENTE

sl na l
do desvio

desvio (JUMP,
BO TO)

CHAMAR s ína l
do desvio

d osvío (CAL L)

0 desvio é dado em número de palavras da 16 bits a+.é
um rnaxlrno de 4095. A mlcroínstrução CHAMAR tem a particula-
ridade adicional do empilhar o endereço da próxima mlcFolnstFii
çao na pilha de endereços e em seguida desviar relativamente
0 retorno é feito com a mícroínstru.ção MCIVER REGISTRA00R TAS

Apara

As mícrolnstruções seguintes completam
do si.st ema B1 7 00 .

o repert Óri.o

ZERAR
REGISTRADORES

chaves para X Y
T L FA FL FU CP

(C LEAR)

OPERAÇÃO
NU LA

( NOP )

(HALT)

(OVERLAY)

(DISPATCH)

CONTROLAR FITA
CASSETTE

opção (CASSETTE)

CMONI TOR )
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