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Samevatting 
Die probleme wat vandag gerekenariseer word is van so 'n ingewikkelde aard, datdie programmeringsproses self ook uitermate ingewikkeld 
geword het Ten einde die programrneerder in sy taak by te staan is heelwat "werktuie en werkwyses" ontwikkel. 
'n Welbekende werkwyse is modulere programmering. 'n Uitvloeisel van hierdie tegniek is dat daar voorsiening gemaak moet word vir 
effektiewe prosedures om die koppelvlakke tussen die modules van 'n programmatuurstelsel te administreer. Die outomatisering van hierdie 
administratiewe prosedures kan 'n positiewe bydrae lewer tot beter dokumentasie en die ontwikkeling van meer betroubare programma
tuurstelsels. 
'n Kruisvertaler (die PSEG/CSEG-stelsel) waarmee programme vir 'n mini-rekenaarstelsel op 'n gasheerrekenaar vertaal kan word, is 
ontwikkel. Programrnodules wat verdeel is in datadefinisie- en proseduresegmente, word onder beheer van die PSEG/CSEG-stelsel 
vertaal en informasie aangaande die koppelvlakke tussen die segmente van 'n stelsel word in 'n databasis op die gasheerrekenaar versamel. 
Die PSEG/CSEG-stelsel lewer outomaties verslag van die uitwerking wat 'n definisieverandering in een module op ander modules van 'n 
programmatuuurstelsel sal he. 'n N avraagtaal gebaseer op die relasie-algebra is verder ontwikkel ten einde ad hoc-navrae oor die status van 
'n programmatuurstelsel te beantwoord. 
Alhoewel die PSEG/CSEG-stelsel vir 'n saamstelvlaktaal ontwikkel is, sou dit moontlik wees om dieselfde beginsels ook in die geval van 
stelsels wat in hoevlaktale ontwikkel word, toe te pas. 

l. Inleiding 
Die ontwikkeling van programmatuur van hoogstaande gehalte is 
'n aktiwiteit wat dikwels besondere eise aan die programrneerder 
stel. Die tipe probleem wat vandag gerekenariseer word, is van so 
'n ingewikkelde aard, dat die programmeringsproses self ook 
uitermate ingewikkeld geword het Daar is dus reeds heelwat aan
dag geskenk aan die ontwikkeling van hulpmiddels om die 
programmeerder in die uitvoering van sy taak byte staan. Die werk 
wat in hierdie verband gedoen is, het aanleiding gegee tot die 
formulering van die begrip "werktuie en werkwyses". [8, 12, 13] 
In hierdie referaat word 'n bepaalde werktuig beskou wat daarop 
gemik is om die programmeerder met die onderhoud van 
programmatuurstelsels by te staan. Die struktuur, ontwerp en 
bepaalde funksionele aspekte van die stelsel word bespreek. 

2. Probleemdefinisie 
'n Belangrike werkwyse wat ontwikkel is ten einde programmatuur 
van hoogstaande gehalte te !ewer, is modulere programmering. Een 
van die voordele van hierdie werkwyse is dat die effek van 'n ver
andering in gebruikerspesifikasies tot ·n groot mate gelokaliseer 
kan word en nie deur die hele stelsel voortgeplant word nie. 
Alhoewel die rnikpunt van modulere programmering is om 'n 
stelsel in 'n groot aantal klein, hoogs onafhanklike modules te ver
deel, bestaan daar nog steeds koppeling van een of antler aard tus
sen hierdie modules. [ 11 ]. 
'n Uitvloeisel van die verdeling van 'n stelsel in 'n groot aantal 
modules is dat daar voorsiening gemaak moet word vir effektiewe 
prosedures om die koppelvlakte tussen hierdie modules te adminis
treer. So byvoorbeeld kan 'n wysiging in die definisie van 'n veran-
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derlike 'n invloed uitoefen op al die modules waarin hierdie veran
derlike gebruik word. 'n Substansiele gedeelte van stelselonder
houd kan dus uiteindelik bestaan uit die byhou van informasie oor 
die wisselwerking tussen modules. Indien hierdie administratiewe 
prosedure nie stiptelik uitgevoer word nie, kan dit tot onvolledige 
dokurnentasie, en uiteindelik tot 'n verlaging in betroubaarheid en 
korrektheid van die stelsel lei. 
Bogenoemde probleme kan in 'n groot mate te bowe gekom word 
deur hierdie adrninistratiewe prosedures te outomatiseer. Dit le dus 
voor die hand dat die rekenaar gebruik kan word om die ontwikke
ling en onderhoud van programmatuurstelsels te ondersteun. 

3. Rekenaarondersteunde 
programmatuurontwikkeling 
Literatuurstudies dui daarop dat verskeie stelsels bestaan waarin 
die rekenaar as 'n werktuig gebruik word vir programmatuuront
wikkeling. 'n Belangrike komponent van al hierdie stelsels is 'n 
databasis waarin statusinformasie aangaande 'n stelsel onder 
ontwikkeling versamel word. 
Die volgende verwysings kan in hierdie verband geraadpleeg word: 
e Bratman en Court [ 3) definieer en beskryf die sg. "Software 

Factory". 
• Irvine en Bracket [10] (SEF) 
• Grahamn, Clancey en de Yaney [7] (DES) 
• Henderson en Snowdon [9] (TOPD) 
• White and Anderson (15] (PUSS). 
Hierdie stelsels is van 'n omvangryke aard en outomatiseer alle 
moontlike fasette van die lewensiklus van 'n rekenaarstelsel. In 
hierdie referaat word aandag geskenk aan slegs een faset van die 
lewensiklus van programmatuur, naamlik die onderhoudsprob-



leem. Aangesien die onderhoud van programmatuurstelsels na 
raming 50% of meer van die totale koste van programmatuur
stelsels uitmaak [ 11], is dit van belang dat hulpmiddels ontwikkel 
word wat 'n bydrae kan !ewer tot die oplossing van hierdie prob
leem. Besondere aandag is dus geskenk aan die ontwikkeling van 'n 
werktuig waarmee koppelvlakke tussen die modules van 'n stelsel 
outomaties geadministreer kan word. 
Indien die modules van 'n stelsel verdeel sou word in datadefinisie
segmente wat die definisies van datagebiede en konstantes bevat en 
in proseduresegmente wat uitvoerbare instruksies bevat, is dit 
moontlik dat 'n bepaalde proseduresegment verskeie datadefinisie
segmente kan bevat of dat 'n spesifieke datadefinisiesegment in ver
skeie proseduresegmente gebruik kan word. 'n Verandering wat in 
'n spesifieke datadefinisiesegment aangebring word (wat byvoor
beeld die lengte van 'n veld verander) kan veroorsaak dat verskeie 
proseduresegmente verander en aangepas moet word. Die taak van 
die stelseladministrateur kan aansienlik vergemaklik en die betrou
baarheid van die stelsel verhoog word indien die byhou van die ver
bande tussen prosedure- en datadefinisiesegmente geoutomatiseer 
word. 
'n Kruisvertaler ( die PSEG/CSEG-stelsel) waarmee programme 
vir 'n NOV A-rninirekenaar op 'n gasheerrekenaar vertaal word, is 
ontwikkel. Programmodules wat verdeel is in datadefinisie- en 
proseduresegmente, word onder beheer van die PSEG/CSEG
stelsel vertaal en informasie aangaande die koppelvlakke tussen die 
segmente van 'n stelsel word in 'n databasis op die gasheerrekenaar 
se hulpgeheue versamel. Die PSEG/CSEG-stelsel, wat beide 
tydens die ontwikkeling en onderhoud van programmatuur gebruik 
kan word, kan dus met reg as 'n programmeringswerktuig beskou 
word. 

4. Die PSEG/CSEG-stelsel 
'n Werktuig, die PSEG/CSEG-stelsel, waarmee hertoeganklike, 
modulere stelsels vir 'n NOVA-minirekenaar ontwikkel kan word, 
is ge'implementeer. Elke hertoeganklike module bestaan uit 'n 
proseduresegment en uit een of meer datadefinisiesegmente. Dit is 
dus gewens om tydens vertaling van die onderskeie modules boek 
te hou van die interaksies tussen die segmente. As gevolg van die 
beperkte geheue-kapasiteit van die mini-rekenaar waarvoor die 
stelsel ontwikkel is, is dit nie moontlik om aan hierdie vereiste te 
voldoen nie. Die PSEG/CSEG-stelsel is dus as 'n kruisvertaler 
ontwikkel vir uitvoering op 'n gasheerrekenaar waar voldoende 
kapasiteit beskikbaar is. Die uitvoer van die PSEG/CSEG-saam
steller is hertoeganklike, uitvoerbare NOV A-kode wat met behulp 
van 'n geskikte medium (byvoorbeeld papierband) na die mini
rekenaar oorgeplaas kan word. Die interaksie-informasie word in 
'n databasis op die gasheerrekenaar se hulpgeheue versamel. 
Die PSEG/CSEG-stelsel bestaan basies uit vier komponente, 
naamlik 'n aangepaste NOVA-saamsteller, 'n interaksie-adrninis
trator, 'n verslag-generator en 'n navraagtaal. 
Die aangepaste saamsteller maak voorsiening vir die afsonderlike 
vertaling van prosedure- en datadefinisiesegmente. Die aangepaste 
vertalers staan onderskeidelik bekend as die proseduresegment
vertaler (die PSEG-vertaler) en die datadefinisiesegmentvertaler 
(die CSEG-vertaler). 
Met behulp van die CSEG-vertaler, word die datadefinisieseg
mente wat as maskers <lien om veranderlikes mee te verklaar, 
afsonderlik saamgestel en in 'n biblioteek van datadefinisieseg
mente gestoor. Hierdie biblioteek maak 'n deel uit van die inter
aksiedatabasis op die gasheerrekenaar se hulpgeheue. 
Met behulp van die PSEG-vertaler word die proseduresegmente 

saamgestel wat die uitvoerbare sinne bevat. Die datadefinisieseg
mente wat in 'n proseduresegment gebruik word, word deur middel 
van die USING-vertalersin in die proseduresegment aan die data
definisiesegment gekoppel. Informasie oor hierdie koppeling word 
ook in die databasis bewaar. Die USING-sin spesifiseer ook die 
basisregister wat gebruik word om die geheuegebied van elke ge
bruiker aan te dui. Hertoeganklikheid word verkry deur die adres 
van elke gebruiker se geheuegebied tydens uitvoering op die mini
rekenaar in die basisregister te laai. 
Die tweede komponent van die PSEG/CSEG-stelsel, die Inter
aksie-Adrninistrator, hou boek van die interaksies tussen data
definisie- en proseduresegmente. Die gebruiker kan deur middel 
van parameter-spesifikasies tydens vertaling van 'n prosedureseg
ment of 'n datadefinisiesegment bepaal watter komponente van 
die Interaksie-Administrator geaktiveer moet word. Statusinfor
masie wat op hierdie wyse gegenereer word. word in die interaksie
databasis versamel. Ten einde 'n doeltreffende navraagtaal te ont
wikkel ( wat hieronder verder bespreek word), is hierdie databasis 
as 'n relasiedatabasismodel gestruktureer. wat in meer besonder
hede in paragraaf 6 bespreek word. 
Die derde komponent van die stelsel, die Verslaggenerator, word 
gebruik om verslae aangaande die impak van veranderings in pro
sedure- of datadefinisiesegmente op die onderskeie modules van 'n 
stelsel te produseer. Indien 'n datadefinisiesegment sou verander 
(byvoorbeeld die lengte van een of meer veranderlikes van die 
segment word gewysig), ofindien die segment uit die stelsel geskrap 
sou word, kan die gebruiker deur middel van kontroleparameters 
versoek <lat die uitwerking van so·n verandering (byvoorbeeld 
watter proseduresegmente moet as gevolg van die verandering her
vertaal word), gelys word. 
Die vierde komponent van die PSEG/CSEG-stelsel bestaan uit 'n 
navraagtaalfasiliteit. Aangesien die verslaggenerator slegs sekere 
standaard verslae produseer is dit nie vir die gebruiker moontlik om 
statusinformasie oor die wisselwerking tussen prosedure- en data
definisiesegmente te bekom nie. 'n Navraagtaal is dus ontwikkel 
waarmee die verlangde informasie op 'n ad hoc-grondslag aange
vra kan word. Indien 'n gebruiker byvoorbeeld wil vasstel hoeveel 
datadefinisiesegmente in die stelsel bestaan, kan die navraag in 
terme van die navraagtaal geformuleer word. Die navraagtaal is ge
baseer op die relasie-algebra, is in 'n hoevlaktaal (PL/ 1) ontwikkel, 
en funksioneer op die gasheerrekenaar. bie "objekkode" wat deur 
die navraagvertaler ontwikkel word. is PL/ 1-bronkode wat as 
invoer tot 'n standaard PL/1-vertaler kan <lien. 
Voordat die relasiedatabasis, wat statusinformasie bevat wat deur 
die Interaksie-Administrator versamel is, en die bybehorende na
vraagtaal verder bespreek word, word in 'n aantal voorbeelde eers 
enkele aspekte van die gebruik van die PSEG/CSEG-stelsel 
aangetoon. 

5. Gebruik van die PSEG/CSEG-stelsel 
(1) Definieer 'n datadefinisiesegment en maak 'n inskrywing 

daarvan in die databasis: 

CSEG CSEGA: 
PARM FUNCTION= CATLG, 

CODE =YES: 
A DC BIOi; 
B DC Bl 11; 
CDS LOIO; 
END; 

Met behulp van die PARM-sin voer die gebruiker beheer oor 
die vertaalproses uit - in bostaande voorbeeld word 'n 
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(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

inskrywing van CSEGA in die databasis gemaak met behulp 
van die CATLG-parameter. Kode vir die mini-rekenaar word 
gegenereer en op 'n geskikte medium (papierband) geplaas vir 
oordrag na die mini-rekenaar. Die veranderlikes A en B 
(Binere tipe) en C (geheueblok) word gedefinieer. 
Definieer en katalogiseer die proseduresegment PSEGA: 
PSEG PSEGA; 

PARM FUNCTION= CATLG, 
CODE= YES; 

USING 2, CSEGA: 
LOA 3, A; 
STO 3, C; 
LOA 3, B; 
STO 3, C+2; 
DROP 2; 
END; 

In bostaande voorbeeld word die proseduresegment PS EGA 
vertaal en in die databasis gekatalogiseer. Mini-rekenaarkode 
word gegenereer vir oordrag na die mini-rekenaar. Register 2 
word met behulp van die USING-sin as basisregister opgestel 
en word CSEGA aan PSEGA gekoppel. Die verwysing na 
"A", "B" en "C" het betrekking op die veranderlikes gedefi
nieer in CSEGA. 
Verander die definisie van CSEGA en verplaas die oor
spronklike inskrywing in die databasis: 
CSEG CSEGA: 

PARM FUNCTION = REPL, 

A 
B 
BB 
C 
END; 

PLIST=PSEG; 
DC B10I; 
DC Blll; 
DC BOOO; 
DS L020; 

Verplaas die inskrywing van CSEGA in die databasis en lys 
die veranderings wat in die proseduresegmente aangebring 
moet word as gevolg van die veranderings in die definisie van 
CSEGA op die PSEG-vlak, dit is Iys die name van al die 
proseduresegmente wat hervertaal moet word. 
Skrap die inskrywing van die proseduresegment PSEGA uit 
die databasis: 
PSEG PSEGA; 

PARM FUNCTION=DELETE; 
END; 

Skrap die inskrywing van die datadefinisiesegment CSEGA 
uit die databasis: 
CSEG CSEGA; 

PARM FUNCTION=DELETE; 
END; 

6. Die Relasiedatabasis en relasie-algebra 

Die databasis wat deur die Interaksie--Administrator geskep en 
onderhou word, word as 'n relasiedatabasis gehanteer. Dit beteken 
dat die logiese siening wat die gebruiker van die data het, in terme 
van relasies is [ 1, 2, 4, 5, 6, 14 ). Die gebruiker het toegang tot die 
data d.m. v. 'n datasubtaal of navraagtaal wat gebaseer is op die 
relasie-algebra. 

Wat hierdie logiese siening van die databasis aantreklikmaak is die 
eenvoudige wyse waarop hierdie relasies in terme van twee-dirnen
sionele tabelle fisies voorgestel kan word. Die gebruiker verkry dus 
'n suiwer beeld van die data sonder om deur wysers of indekse 
verwar te word. 
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Die fisiese databasis is op die gasheerrekenaar se hulpgeheue ge
irnplementeer en bestaan uit ·n direkte toegangsleer. Elke rekord 
van die leer word beskou as 'n leersegment Die nulde segment dien 
as 'n sleutel tot die stelsel en bevat statusinformasie, soos 
byvoorbeeld die nommer van die volgende beskikbare segment 
Die segmente word deur middel van vorentoe gerigte skakels 
gekoppel. Segmente wat vir gebruik benodig word, word vanuit 'n 
beskikbare stapel getrek en met behulp van die skakels gekoppel. 
Relasies gee aan die gebruiker ·n logiese atbeelding van die fisiese 
datastruktuur en kan dus as subskemas van die databasis beskou 
word. Elke nuwe subskema wat tot die stelsel toegevoeg word, 
word deur middel van 'n standaard prosedure gedefinieer en in 'n 
subskemabiblioteek geplaas. Elke subskema word ge"identifiseer 
deur middel van 'n uni eke nommer wat tydens die definisie daaraan 
toegeken word. Aile verdere verwysings na die subskema deur 
middel van die RELATION-sin, vind met behulp van hierdie 
nommer plaas. 
Aangesien die onttrekkingsprobleem met behulp van die relasie
model tot 'n probleem van tabelkonstruksie gereduseer is, is daar 'n 
stel eenvoudige maar kragtige tabeloperatore gedefinieer, wat nie 
op die individuele rye toegepas word nie, maar op die relasies as 
sulks. 
Die volgende operatore is gedefinieer: 
1. Unitere operator (X .__ Y;). 
2. Vereniging operator (X .__ A* B;). 
3. Verskil operator (X .__ A - B;). 
4. Saamvoeg operator (X .__ A+ B;). 
5. Deursnit operator (X - A.B;). 
6. Seleksie operator (X .__ A: (Seleksie voorwaarde);). 
7. Projeksie operator (X .__ A% (P);). 
Daar is verder drie nutsoperatore gedefinieer met behulp waarvan 
definisiegebiede (DOMAINS), relasies (RELATIONS) en werk
gebiede (WORKAREAS) gespesifiseer kan word. 
Die DOMAIN-sin word gebruik om die definisiegebiedname te 
verklaar en maak voorsiening vir numeriese velde of karakter
stringe. 
Die RELATION-sin word gebruik om relasies te verklaar en 
subskemas daarmee te assosieer. Die gebruiker selekteer dan 'n 
spesifieke subskema en koppel dit aan 'n relasie deur die sub
skemanommer in die RELATION-sin te spesifiseer. Die 
RELATION-sin maak ook voorsiening vir die spesifikasie van die 
aantal veeltalle wat in die relasie toegelaat word asook vir die 
toekenning van definisiegebiedname wat in die relasie gebruik 
word. 
Die WORKAREA-sin word gebruik om werkgebiede te definieer. 
'n Werkgebied word net soos 'n relasie, deur middel van 'n tabel 
voorgestel en word gebruik om tussenresultate te bevat wat verkry 
word as gevolg van die inwerking van 'n toekenning-operator 
(byvoorbeeld seleksie, saamvoeging ens.) op 'n relasie of op 'n 
antler werkgebied. 
Die gebruik van die navraagtaal kan aan die hand van die volgende 
voorbeeld toegelig word: 
Lys alle proseduresegmente wat van datadefmisiesegmente 
CSEGA of CSEGB gebruik maak: 
USEG GEBRUIK; 
DOMAIN PSEGN CHAR( 10), 

CSEGN CHAR( 10); 
RELATION 3(100) PC(PSEGN, CSEGN); 
WORK.AREA (100) WC(PSEGN, CSEGN), 

(5) W(PSEGN); 
WC .__ PC : (CSEGN = 'CSEGA' I CSEGN = 'CSEGB'); 
W .__ WC%(PSEGN); 
LIST(W); 
END; 



Die betekenis van die programsinne in bostaande voorbeeld is die 
volgende: 
Die USEG-sin identifiseer die navraagprogram "GEBRUIK". 
Die DOMAIN-sin definieer die twee definisiegebiede PSEGN en 
CSEGN, elk 10 karakters lank. 
Die RELATION-sin bring mee <lat die gedeeltes van die data
basis wat met relasie nommer 3 geassosieer word, in die relasie
tabel "PC" gelaai word, wat uit 100 herhalings van die definisie
gebiede PSEGN en CSEGN bestaan. 
~et behulp van die WORK.AREA-sin word werkruimte gedefi
rueer om tussenresultate te bevat. In bostaande voorbeeld word die 
werkruimtes WC en W gedefinieer met onderskeidelik 100 en 5 
herhalings. 
Die seleksie-sin selekteer uitdie relasie PC slegs die elemente waar 
CSEGN die waardes CSEGA of CSEGB bevat en ken die 
deelversameling toe aan die werkruimte WC. 
Die projeksie van WC oor PSEGN word toegeken aan die werk
ruimte W. 
Die LIST-sin lys die inhoud van die werkruimte W, wat die 
verlangde proseduresegmentname bevat 

7. Slot 
In hierdie referaat is aangetoon hoe sekere aspekte van die stelsel
bouproses (programmatuurontwikkeling en programonderhoud) 
geoutomatiseer kan word. 
Programmatuur kan slegs vooruitgaan indien daar in 'n toene
mende mate van prograrnmeringswerktuie gebruik gemaak word. 
Die aanvanklike koste om dergelike hulprniddels daar te stel is 
hoog. 
Die stelsel wat in hierdie referaat bespreek is, is ten spyte van die 
beperkte probleem wat geadresseer word, omvangryk, en bestaan 
uitnagenoeg 12 000 PL/1-instruksies. Op die langtermyn kandie 
gebruik van so 'n stelsel egter aansienlike moeite en tyd bespaar en 
lei tot 'n nuwe benadering in prograrnmatuurontwikkeling. 
Alhoewel die stelsels wat in hierdie referaat bespreek is vir 'n saam
stelvlaktaal geimplementeer is, sou dit moontlik wees om dieselfde 
beginsels (naarnlik die verdeling in data- en proseduresegmente) 
toe te pas by die ontwikkeling van komplekse stelsels wat in stan
daard hoevlaktale geskryf word. 
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