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NOTE FROM THE EDITOR 

Three points must be made by way of introduction to the second issue of Volume 
2 of Quaestiones Informaticae. 

Firstly, an apology is in order for the mistake in the date (November 1983 instead 
of 1982) at the foot of my note introducing the preceding issue. Lacking the services 
of a professional proof reader, printing errors are bound to show up from time to 
time, but it is hoped that their number will be kept to a minimum! 

Secondly, it is a pleasure to announce that this journal will not only serve to publish 
papers of a scientific or technical nature on computing matters under the auspices 
of the Computer Society of South Africa. An agreement has been reached to share 
the facilities of Quaestiones lnformaticae between the CSSA and SAICS, the South 
African Institute of Computer Scientists. Henceforth this journal will also be used 
to publish the Transactions of this Institute. This implies certain changes to the cover 
pages which will be implemented in future issues. I shall continue to serve as editor, 
but on behalf of SAICS Prof R. J. van den Heever will share some of my duties 
and act as co-editor. 

Finally Mr Edwin Anderssen, of Rand Afrikaanse Universiteit, has agreed to serve 
as circulation manager for Quaestiones Informaticae. I am grateful indeed that he 
is willing to serve the journal in this capacity, and look forward to a long period 
of fruitful cooperation. 

G WIECHERS 

May, 1983 



Die Definisie en lmplementasie van die taal Scrap 

Martha H. van Rooyen 
NNWW, WNNR. 

Samevatting 
SCRAP is 'n hoevlaktaal geskik vir stelsel- sowel as toepassingsprogrammering. Die uitstaanae kenmerke van die taal 
is 'n aantal goedgedefinieerde sintaktiese konstruksies, 'n modulere struktuur, masjienafhanklike datatipes en 'n 
meganisme vir kommunikasie met die onderliggende stelsel. SCRAP word selfvertalend geimplementeer. Die vertaler 
is in drie gange verdeel, te wete sintaksontleding en semantiese ontleding, wat saam die masjienonafhanklike deel 
daarvan uitmaak, en kodegenerasie, die masjienafhanklike deel. 

Abstract 
SCRAP is a high-level language that provides facilities for systems progrc~ff)ming, but can equally well be used for 
applications programming. The prominent features of the language are a well-defined syntax, a modular structure, 
machine-dependent data types, and the possibility of communication with the underlying system. SCRAP is to be 
implemented by a self-compiling compiler. Compilation consists of three passes: syntax analysis and semantic analysis, 
forming the machine-independent part; and code generation, the machine-dependent part. 
ACM Reviews - kategorie: 4.22 

1. lnleiding 
Programmatuur kan as stelselprogrammatuur of toepas

singsprogrammatuur geklassifiseer word. In hierdie referaat word 
met 'stelselprogramme' programme bedoel wat deel van 'n 
rekenaarstelsel uitmaak en wat ondersteunende fasiliteite aan 
al die gebruikers van die stelsel bied, terwyl toepas
singsprogramme nie deel van die stelsel as sodanig is nie. 

SCRAP ('Systems Construction and Applications Program
ming Language') is 'n hoevlaktaal wat by uitstek vir 
stelselprogrammering op minirekenaars geskik is, maar ook 
algemeen genoeg vir toepassingsprogrammering is [ 1 J. SCRAP 
is gedefinieer en ontwikkel om so goed as moontlik aan die 
kriteria van doeltreffendheid, algemeenheid, betroubaarheid, 
onderhoubaarheid en oordraagbaarheid te voldoen. Aangesien 
doeltreff endheid en oordraagbaarheid in 'n mate teenstrydige 
kriteria is, is die uitweg van pseudo-oordraagbaarheid gevolg. 
As gevolg van pogings om optimale doeltreff endheid in elke 
aparte omgewing te verkry, mag die voorkoms van SCRAP van 
een rekenaaromgewing na 'n ander verskil. 'n SCRAP-program 
is dan oordraagbaar tussen die omgewings in soverre die om
gewings versoenbaar is. 

Die kenmerkende eienskappe van SCRAP word kortliks 
bespreek, met die klem op die eienskappe wat vir stelselprogram
mering van belang is. 'n Kritiese beskouing van die mate waar
toe SCRAP aan sy ontwerpskriteria voldoen, word gegee. Daar
na volg 'n oorsigtelike bespreking van die tegnieke wat vir die 
eerste implementasie van SCRAP gebruik is. Vir meer 
besonderhede word die leser na [ 1] verwys. 

2. Die Taal SCRAP 
Slegs sommige van die uitstaande kenmerke van SCRAP word 

kortliks hier bespreek, te wete unieke afsluitsleutelwoorde, 
modules, masjienafhanklike datatipes en kommunikasie met die 
onderliggende stelsel. 

2.1 Unieke afsluitsleutelwoorde 
Alie komplekse sintaktiese konstruksies word deur unieke 

begin- en afsluitsleutelwoorde afgebaken. Die 
af sluitsleutelwoord vir 'n gegewe konstruksie word gevorm deur 
'end' aaneen te skakel met die eerste letter van die 
beginsleutelwoord, bv. 'loop ... endl', 'if.. .endi'. 'n Natuurlike 
en leesbare programuitleg word sodoende verkry. As gevolg van 
die gebruik van beheerstrukture wat op die manier af gebaken 
is, kon in SCRAP die konsep van 'n saamgestelde stelling 
afgebaken deur 'begin ... end'-hakiewoorde, asook die gepaard
gaande probleme, vermy word. Maklike sintaksontleiding en 
fouthantering is 'n verdere voordeel van die unieke 
af sluitsleutelwo9rde. 
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2.2 Modules 
Die konsep van modulariteit dra aansienlik tot die oor

draagbaarheid, betroubaarheid en onderhoubaarheid van pro
grammatuur by, met die voorbehoud dat die modulesterkte hoog 
moet wees en die koppeling tussen modules laag [2]. Die konsep 
is op 'n unieke manier in SCRAP verwenslik. 

'n Program bestaan uit een of meer modules, wat saam of 
afsonderlike vertaal kan word. 'n Module word uit 'n aantal 
globale blokke opgebou, nl. letterlike blokke, datablokke en 
prosedures. Die blokke kan sintakties in enige volgorde 
voorkom. Een en slegs een van die modules moet 'n 
inisialiseerblok aan die einde daarvan insluit, waar programuit
voering begin. Die raamwerk van 'n module word in Figuur 
1 uiteengesit. 

Die programmeerder kan absolute adresse aan datablokke 
en prosedures toeken, wat spesifiseer dat die betrokke datablok 
of prosedure vanaf die betrokke adres gelaai moet word. Hoe 
die absolute adresse met laaityd op geheue-adresse af gebeeld 
word, is masjienafhanklik. Die adres as sodanig het geen 
betekenis vir die vertaler nie, en dit berus by die programmeerder 
om dit op die regte manier te gebruik. Absolute adresse word 
benodig vir onderbrekingstabelle en -prosedures, statuswoorde, 
ens. Hierdie fasiliteit is dus 'n vereiste in 'n omgewing waar 
produksie-stelselprogramme wat direk op die apparatuur van 
die teikenrekenaar moet uitvoer, ontwikkel word. 

Prosedures is by versuim dinamies; 'n prosedure mag egter 
eksplisiet as staties verklaar word. In die geval van dinamiese 
prosedures word stoorplek vir lokale gebruik op 'n uitvoer
tydstapel gereserveer elke keer as die prosedure geroep word; 
in die geval van statiese prosedures word lokale stoorplek in 
statiese geheue gereserveer wanneer die program gelaai word. 
'n Statiese prosedure se lokale veranderlikes bly dus van een 
roep na 'n volgende behoue. Dinamiese prosedures is 
multitoeganklik en kan rekursief geroep word; daarenteen kan 
statiese prosedures nie rekursief geroep word nie en is slegs 
multitoeganklik as die teikenrekenaar die fasiliteit bied om die 
data en stellings van 'n program in af sonderlike geheue-areas 
te stoor. Statiese prosedures verkry beheer wanneer onderbrek
ing-inkom en kan dus nie dinamies wees nie. Dit mag ook 
wenslik wees om statusinligting van een onderbreking na 'n 
volgende te behou. 

'n Module kan as 'n heining beskou word random die 
modules waaruit dit bestaan; die module versteek sodoende in
ligting aangaande sy blokke van ander modules. Modules kom
munikeer met mekaar op die globale blokvlak. 'n Module maak 
datablokke en prosedures vir ander modules toeganklik deur 
dit eksplisiet uit te voer; 'n module verkry toegang tot 



datablokke en prosedures wat in antler modules verklaar is deur 
dit eksplisiet in te voer. 'n Blok wat deur een module uitgevoer 
word, is bekend slegs in die modules wat dit invoer; desgelyks 
kan 'n blok slegs ingevoer word as dit deur 'n antler module 
uitgevoer word. 

Modules soos in SCRAP gedefinieer, verskaf 'n werktuig om 
programme met 'n hoe modulesterkte en lae modulekoppeling 
te implementeer. Prosedures wat 'n funksionele verbintenis het, 
en die data waarop hulle bewerkings uitvoer, kan saam in 'n 
module gegroepeer word; die mate waartoe modules gekoppel 
is, blyk duidelik uit die globale blokverklarings. 

'n Nadeel van die ekslisiete invoer en uitvoer van blokke is 
dat dit in sommige gevalle tot heelwat ekstra skryfwerk kan lei. 
As 'n datablok ingevoer word, moet al die verklarings daarin 
herhaal word om die eienskappe van die data binne die module 
bekend te stel; as 'n prosedure ingevoer word, moet die hele 
opskrif daarvan herhaal word. SCRAP bied geen standaard
prosedure vir toevoer/afvoer en rekenkundige funksies nie; in
dien 'n biblioteek van sulke funksies vir gebruik in 'n bepaalde 
omgewing bestaan, moet die toepaslike prosedures in elke 
module wat dit gebruik, ingevoer word. Bogenoemde probleme 
kan oorbrug word deur die gebruik van 'n programmatuuront
wikkelingstelsel op die teikenrekenaar om die wisselwerking 
tussen programmodules te administreer; slegs die name van 
datablokke en prosedures hoef dan ingevoer te word. So 'n ont
wikkelingstelsel word in [31 beskryf. 

2.3 Masjienafhanklike Datatipes 
'n Verdere uitstaande kenmerk van SCRAP is die mas

jienafhanklike definisies van die basiese tipes vir heelgetal-, 
wisselpunt- en adresdata. Hierdie eienskap het 'n aansienlike 
invloed op die doeltreff endheid en pseudo-oordraagbaarheid 
van SCRAP. 

Ten einde aan die vereiste van doeltreff endheid ten opsigte 
van geheuekompleksiteit te voldoen, moet elke SCRAP-tipe in 
'n gegewe rekenaaromgewing eenduidig en sonder verlies aan 
doeltreff endheid of noukeurigheid op 'n apparatiese tipe 
afgebeeld kan word. Die noukeurigheid asook die 
beskikbaarheid al dan nie van die basiese datatipes hang van 
die apparatuur van die teikenrekenaar af; as 'n tipe nie ap
paraties ondersteun word nie, is dit uitgesluit uit die SCRAP 
vir die bepaalde omgewing. 

Die volledige stel basiese tipes sluit die volgende in: heelgetal 
van normale lengte; heelgetal met lengte kleiner as normaal; 
heelgetal met lengte groter as normaal; greep; karakter; wissel
punt en dubbelnoukeurige wisselpunt. 'n Voorbeeld van hoe 
die basiese tipes op verskillende rekenaars daar kan uitsien, word 
in Figuur 2 gevind. Die adrestipe word as een van die 
heelgetaltipes gerealiseer, afhangende van hoe groot die 
teikenrekenaar se adresseerbare geheue is. 

2.4 Kommunikasie met die Onderliggende Stelsel 
'n Program voer op 'n onderliggende stelsel uit wat oor die 
nodige fasiliteite vir kommunikasie met sy omgewing beskik. 
Die enigste manier waarop 'n program met sy omgewing kan 
kommunikeer, is via die fasiliteite van die stelsel, hetsy direk 
of indirek. Wat die onderliggende stelsel alles behels, asook die 
fasiliteite wat dit aan die gebruikers daarvan verskaf, is geheel 
en al van die omgewing onder beskouing afhanklik - dit kan 
wissel van slegs apparatuur tot 'n gesofistikeerde bedryf stelsel. 
Ten einde die stelsel se fasiliteite te kan benut, is 'n koppelvlak 
nodig, wat noodwendig masjienafhanklik is. 

By die ontwerp van die meeste hoevlaktale is gepoog om 'n 
aantal masjienonafhanklike fasiliteite vir toevoer / afvoer, 
gelyktydige programmeering, ens. te definieer, wat dan mas
jienafhanklik geimplementeer word; die gevolg is 'n onvolledige 
en dikwels ondoeltreffende koppelvlak na die stelsel, en 'n 
gebrek aan oordraagbaarheid van die taal self. Om aan SCRAP 
se vereiste vir doeltreff endheid en uitdrukkingsvermoe te vol
doen, moet al die stelselfasiliteite in 'n bepaalde omgewing tot 
beskikking van die gebruiker wees, met die minimum bokoste. 

Die filosofie wat by die ontwerp van SCRAP gevolg is, is om 
slegs 'n meganisme vir die koppelvlak na die onderliggende 
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stelsel daar te stel. Die meganisme is die 'svc' -stelling. Dit neem 
die vorm van 'n spesiale prosedureroep aan - die 'prosedure' 
wat geroep word, is die stelsel self. Die aantal en tipes van die 
parameters wat die roep vergesel, asook die manier waarop die 
roep geimplementeer word, is masjienafhanklik. Die parameters 
spesifiseer die versoek aan die stelsel, die manier waarop dit 
uitgevoer moet word, die data-areas wat betrokke is, ens. 

Indien die stelsel slegs uit apparatuur bestaan, kan 'n aantal 
'pseudo-svc' -Stellings vir die omgewing gedefinieer word, wat 
dan met vertaaltyd na die ooreenstemmende objekkode 
omgeskakel word. Normaalweg sal die stelsel egter 'n 
bedryfstelsel insluit, in welke geval die 'svc' -stelling na 
ooreenstemmende roepe na die bedryfstel omgeskakel kan word. 
Die implementasie van SCRAP op die Perkin-Elmer 3220-kan 
as 'n verteenwoordigende voorbeeld beskou word. Roepe na 
die OS/32MT-bedryf stelsel moet op lae vlak as 'n opdragkode 
met twee operande gespesifiseer word - die eerste operand is 
'n heelgetal wat die versoek aandui, en die tweede is die adres 
van 'n parameterblok. Die 'svc' -stelling se parameters stem met 
die twee operande ooreen, en die stelling kan sonder enige 
bokoste na die ooreenstemmende objekkode omgeskakel word. 

Die 'svc' -stelling, ten koste van oordraagbaarheid van die pro
grammatuur wat dit gebruik, voldoen dus in 'n hoe mate aan 
die vereiste vir doeltreffendheid en algemeenheid. 'n Bykomende 
voordeel is dat dit maklik is om te implementeer en dat oor
dragkoste wat met die 'svc'-stelling as sodanig verbonde is, laag 
is. 

3. Die lmplementasie van SCRAP 
SCRAP word self-vertalend geimplementeer. Met die doel 

om die oordraagbaarheid van die SCRAP-vertaler te bevorder, 
is die vertaler in twee basiese dele verdeel, wat onderskeidelik 
masjienonafhanklik en masjienafhanklik is. Die mas
jienonafhanklike deel aanvaar 'n program in die brontaal, voer 
die masjienonafhanklike funksies van die vertalingsproses uit 
en lewer 'n intermediere voorstelling van die bronprogram. Die 
masjienafhanklike deel aanvaar dan die intermediere voorstell
ing, hanteer die vertalingsaspekte afhanklik van die betrokke 
omgewing en produseer die ooreenstemmende teikenkode. Die 
masjienonafhanklike deel bly basies dieself de vir alle omgewings 
waarin SCRAP ge"implementeer word; dit sal slegs ten op
sigte van die masienafhanklike konsepte van SCRAP verskil, 
byvoorbeeld lengtes van datatipes en toevoer-/afvoer 
meganismes. Daarenteen moet die masjienafhanklike deel vir 
elke omgewing oorgeskryf word. Beide dele word in SCRAP 
geskryf. 

Die skoenriemproses vir die eerste implementasie van SCRAP 
word vervolgens uiteengesit. Die metodes wat in die ontwik
keling van die vertalers gebruik word, word oorsigtelik bespreek 
aan die hand van die eerste vertaler in die skoenriem; slegs die 
uitstaande kenmerke daarvan word uitgelig. Die metodes bly 
basies dieselfde vir al die vertalers in die skoenriem. 

3.1 Die Skoenriem vir die Eerste SCRAP-vertaler 
Die eerste SCRAP-vertaler word op 'n Perkin-Elmer 

3220-rekenaar geimplementeer, met behulp van 'n drievoudige 
skoenriem. Pascal is as implementasietaal vir die eerte vertaler 
in die skoenriem gekies, wat 'n deelversameling van SCRAP 
ter ondersteuning van die uiteindelike selfvertalende vertaler im
plementeer. Die skoenriem word met behulp van die notasie in 
Figuur 3 diagrammaties in Figuur 4 voorgestel [4]. 

3.2 Die Struktuur van die Vertaler 
Die vertaler is in drie gange verdeel, naamlik leksikale en sin

taksontleding, semantiese ontleding en kodegenerasie. Die eerste 
twee gange vorm die masjienonafhanklike, en die derde die mas
jienafhanklike deel. Die natuurlike fases van die vertalingsproses 
is so ver moontlik in die verdeling behou; dit het die voordeel 
dat die funksie van elke gang duidelik af gebaken is en dat die 
intermediere tale maklik gedefinieer kan word. In die finale ver
taler sal 'n optimerende gang na gang twee ingevoeg word, en 
moontlik ook na gang drie. 

Die brontaal vir die eerste skoenriemvertaler is 'n deelver-



sameling van SCRAP voldoende om die volgende vertaler te 
implementeer; konstruksies wat slegs betreklik moeilik 
geimplementeer kan word, is uit die deelversameling uitgesluit. 
Die teikentaal is die Perkin-Elmer samestellertaal CAL. Die twee 
intermediere tale is slegs voorstellings van 'n gedeeltelik ver
taalde bronprogram; hierdie tale is masjienonafhanklik en vol
doende vir alle implementasies van SCRAP. 

Die sintaksontleder en semantiese ontleder lees toevoersim
bole een-vir-een in soos dit benodig word, en genereer afvoer 
tydens die ontledingsproses. Die kodegenerasiegang lees 'n 
basiese blok in, en genereer afvoer stelling-vir-stelling. Die sim
booltabel bestaan slegs in die tweede gang; semantiese inligting 
word saam met die items waarop dit van toepassing is, in die 
intermediere kode ingevoeg. 

Die SCRAP-produksiereels voldoen aan die LL(l)-eienskap 
[ 5], op een uitsondering na - daar kan nie uit sintaktiese 
oorwegings tussen 'n enkelvoudige veranderlikenaam en 'n 
parameterlose funksieroep onderskei word nie. Hierdie beslis
sing word uitgestel tot die semantiese fase. 

'n Prosedure mag geroep word voordat dit verklaar word. 
Hierdie vorentoe-verwysings word soos volg opgelos. Die sin
taksontleder skryf alle inligting wat op prosedure-opskrifte 
betrekking het, na 'n afsonderlike leer. Die semantiese ontleder 
lees dan hierdie inligting vooraf in, en doen inskrywings daar
voor in die simbooltabel. Sodoende kan tydens semantiese 
ontleding alle prosedureroepe op dieselfde manier hanteer word. 

Die manier waarop die f unksies van die gange en die kop
pelvlakke tussen die gange gedefinieer is, het aansienlik tot 'n 
spoedige implementasie van die vertaler bygedra. Die in
termediere voorstellings is wel groot, maar die nadeel word oor
tref deur die vereenvoudiging van die gange self. 

· 3.3 Sintaksdiagramme 
Die sintaks van sowel die brontaal as die intermediere tale 

word met behulp van sintaksdiagramme beskryf ]6[. 'n Sin
taksdiagram is 'n grafiese voorstelling van BNF-notasie en bes
taan uit 'n gerigte grafiek met nodusse wat die terminale en nie
terminale simbole van die ooreenstemmende BNF-produksiereel 
voorstel. Die SCRAP-produksiereel vir 'n module, omskryf in 
BNF-notasie en 'n sintaksdiagram, word in Figuur 6 gegee. 

Sintaksdiagramme is 'n stelselmatige en doeltreff ende 
werktuig vir die ontwerp van 'n vertaler. Dit is gebruik om die 
sintaks van die brontaal te spesifiseer; om die transformasie van 
elke gang op sy toevoerdata voor te stel; om die sintaksontleder 
te konstrueer; en om fouthantering in die sintaksontleder te 
implementeer. 

'n Beter insig in die gebruik van sintaksdiagramme kan verkry 
word deur een produksie te bestudeer. Die 'loop' -Stelling is vir 
die doel geskies. Die drie sintaksdiagramme vir die konstruksie 
word in Figuur 6 gegee. Hoe die diagramme in die sin
taksontleder gebruik is, word in die volgende paragraaf 
bespreek. 

3.4 Gang 1 - Leksikale en Sintaksontleding 
Die eerste gang konstrueer die bo-af, mees linkse afleiding 

van die bronprogram en beeld terselfdertyd die bronprogram 
af op die eerste intermediere voorstelling daarvan. 

Die leksikale ontleder (taster) is as 'n prosedure van die sin
taksontleder gei'mplementeer en word geroep wanneer 'n sim
bool benodig word. Aangesien die terminale simbole deur 'n 
reelmatige grammatika beskryf word, is die taster as 'n deter
ministies eindige-toestandoutomaat gei'mplementeer [7 ,8]. 

Sintaksontleding word met behulp van rekursiewe af daling 
gedoen [7 ,8]. Die sintaksontleder bestaan hoofsaaklik uit 'n aan
tal sintaksprosedures, wat ooreenstem met die sintaksdiagramme 
van die brontaal. Die prosedures is eenvoudig en direk vanaf 
die betrokke sintaksdiagramme gekodeer. Vir elke nie-terminale 
nodus in die toevoerdiagram word die ooreenstemmende pro
sedure geroep; vir elke terminale nodus word afvoer gegenereer 
soos beskryf deur die ooreenstemmende nodus in die afvoer
diagram; en die vloei van beheer word deur die gerigte sye van 
die diagram, tesame met die volgende toevoersimbool, bepaal. 

Die algoritme vir fouthantering wat in die sintaksontleder in-
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gebou is, is eenvoudig en stelselmatig en lewer uitstekende 
resultate. Dit berus daarop dat toevoersimbole na 'n sintaksfout 
oorgeslaan word totdat 'n sleutelsimbool teegekom word, van
waar sintaksontleding weer normaalweg kan voortgaan. Die 
sleutelsimbole vir elke sintaksdiagram by elke punt daarvan kan 
direk neergeskryf word; dit sluit in die terminale en die hand
vatsels van die nie-terminale in die diagram. Indien 'n sin
taksfout herken word, word die sleutelsimbole by die betrokke 
punt saam met 'n aanduiding van die tipe fout na 'n fouthanter
ingsprosedure oorgedra. Die roetine skryf 'n foutboodskap en 
slaan toevoersimbole oor tot by die eerste toevoersimbool wat 
met een van die sleutelsimbole ooreenstem. Die skema impliseer 
dat elke sintaksprosedure die sleutelsimbole van sy roepende 
prosedure as 'n parameter moet ontvang; lokale sleutelsimbole 
word dan bygevoeg as die fouthanteringsprosedure of 'n ander 
sintaksprosedure geroep word. Die unieke afsluitsleutelwoorde 
van SCRAP het grootliks tot die suksesvolle implementasie van 
die algoritme bygedra. 

3.5 Gang 2 - Semantiese Ontleding 
Die tweede gang aanvaar die eerste intermediere voorstelling 

van 'n program, voer alle masjienonafhanlike semantiese toetse 
daarop uit, los alle vorentoe-verwysings op en genereer die 
tweede intermediere voorstelling. 

Alle tabelle met semantiese inligting word in die gang opgestel 
en gebruik. Die simbooltabel bevat inskrywings vir die iden
tifiseerders van die bronprogram, terwyl die tipe-inligting wat 
met die identifiseerders verband hou, in 'n tipe-tabel gestoor 
word. Inligting wat op struktuurvelde en vorentoe-verwysings 
betrekking het, word in afsonderlike tabelle gehou. 

Vir die verklarende gedeeltes in die toevoer word die nodige 
semantiese toetse uitgevoer en die toepaslike inskrywings in die 
ta belle gedoen. 

Die semantiese ontleding van uitvoerbare kodes word met 
behulp van 'n vertaaltydstapel gedoen; die beskrywing van 
bewerkings word terselfdertyd van tru-Poolse notasie na drietalle 
omgeskakel (Figuur 6). 

3.6 Gang 3 · Kodegenerasie 
Die derde gang beeld die tweede intermediere voorstelling van 

'n program op die toepaslike teikenkode af, en voer ook alle 
masjienafhanklike semantiese toetse uit. 

Kodegenerasie vir verklarings is eenvoudig, aangesien alle 
semantiese inligting aangaande die data in die intermediere kode 
verskyn. Wat die uitvoerbare stellings betref, word kode vir 'n 
basiese blok op 'n slag gegenereer. Wanneer die begin van 'n 
prosedure se uitvoerbare gedeelte of 'n inisialiseerblok herken 
word, word basiese blokke ingelees en verwerk totdat die einde 
van die prosedure of inisialiseerblok herken word. Vir elke 
basiese blok word volgende-gebruikinligting versamel, en ver
volgens word kode vir elke drietal in die blok gegenereer. Die 
kodegenerasie vir 'n drietal behels hoofsaaklik die toewysing 
van 'n register waarin die bewerking uitgevoer kan word, sowel 
as die bepaling van die opdragkode(s) en die adressering van 
die operand(e) vir die bewerking. 

4. Gevoigtrekkings 
Die eerste vertaler is reeds geruime tyd in gebruik, en te 

oordeel na die sukses daarvan, lyk dit asof SCRAP wel aan sy 
ontwerpsvereistes voldoen. Wat bedoel is om slegs 'n 
skoenriemvertaler te wees, is intussen met welslae in verskeie 
ander toepassings gebruik. Die meeste van die leemtes wat tans 
bestaan, sal deur die volledige SCRAP aangevul word. 

SCRAP is maklik om aan te leer en te verstaan. Persone wat 
alreeds in ander hoevlaktale geprogrammeer het, het SCRAP 
binne 'n dag of twee bemeester. 

Die modulere struktuur dra aansienlik tot stelselmatige en oor
draagbare programimplementasie by, veral waar meer as een 
persoon besig is om aan 'n projek te werk. Verder verskaf 
SCRAP voldoende ·uitdrukkingsvermoe vir elegante 
programimplementasie. 

Die definisie en implementasie van SCRAP het getoon hoe 
moeilik dit is om 'n taal daar te stel wat beide doeltreff end en 



masjienonafhanklik is. By die implementasie op die Perkin
Elmer kan die invoer en uitvoer van blokke uit modules 
byvoorbeeld nie vir kommunikasie tussen multitake wat 
dinamies gelaai word, gebruik word nie; die teikenkode moet 

MODULE modulenaam; 
LIT 

(*letterlike definisies*) 
ENDL: 
DAT A databloknaam; 

(*dataverklarings*) 
ENDD databloknaam; 
PROC prosedurenaam prosedure-opskrif; 

(*prosedure*) 
ENDP endprosedurenaam; 

(*verdere letterlike blokke, datablokke en prosedures*) 
BEGIN 

(*inisialiseerstellings *) 
ENDM modulenaam. 

FIGUUR 1 - Die Raamwerk van 'n Module 

P program 
ST skryftaal 
BT brontaal 
TT teikentaal 
IT interpreteerbare taal 
MT masjientaal 
-- = kopieer 
......_.... = hierdie programme is identies 
----- = produseer met die hand (die veranderde taal 

word aangedui) 
__, = produseer deur vertaling. · 

'n Rekenaar, sy masjientaal en sy samestellertaal word alma! 
deur dieselfde notasie aangedui. 
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eers geredigeer word om daarvoor voorsiening te maak. Wat 
die vertaler self betref, moes sekere masjienafhanklike inligting, 
byvoorbeeld lengtes en gerigtheid van datatipes, noodwendig 
in die masjienonafhanklike deel gebruik word. 

Perkin-Elmer 3220 PDP 11/45 Univac 1110 

INT 32 16 36 
SINT 16 
LINT 32 72 
BYTE 8 8 
CHAR 6 
REAL 32 32 36 
DREAL 64 64 72 

FIGUUR 2 - Noukeurigheid van Basiese Tipes (Lengtes in bisse) 

'n program 

'n vertaler 

BT BT 

ST 

0 
'n rekenaar 

fl 
Ld 

'n interpreteerder 

Vertaling en uitvoering van program P, in BT geskryf, op mas
jien X. 

FIGUUR 3 - Notasie vir 'n Skoenriem. 



P Pascal-4A 
PK P-kode 
Sl = deelversameling van SCRAP 
S volledige SCRAP 
7 /32 Interdata 7 /32 

SI 

PK 

PK 

FIGUUR 4 - Die skoenriem vir die eerste SCRAP-vertaler 

<module> : : = MODULE < module ident > ; [<global 
block> l [BEGIN < statement sequence>] 
ENDM < module ident > 

~ u i 
~MODULE~ <mid>~;~ <globalblock>~BEGIN ~ <statseq>~ENDM~ <mid>~ 

t 1' 
FIGUUR 5 - Die produksiereel vir 'n module 
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loopstat 

< statseq >, __ _ 

WHEN ~ <!exp> l DO - ,< Statseq > L EXIT < statseq> 

ENDL-----------------,-------------4-

---i,,, g_e/Jabel (lo) < statseq> 

<!exp> - Mli) L < statseq > 1 Q!(ln) - g§J]abel(li) < statseq > -------

br(lo) - g_efjabel(ln)-------------------------

- (!J(lo) <statseq> 

<!exp> -1!:i11/e(bf,operandl,li) I <statseq> l tri11/e(br, ,In) - g{(li) < statseq >-------

{!_ipjg(br, ,lo) - fil(ln) -------------------------------
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