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Hoofdstuk 1

Inleiding

In dit inleidende hoofdstuk zal een nieuwe ontwikkelmethode, de zogenaamde
Codesign-ontwikkelmethode, geIntroduceerd worden. Deze ontwikkelmethode
en de implementatie van een Codesign-transformatie in een functionele taal-
interpreter staan centraal binnen dit afstudeerverslag. Ook zal in dit hoofdstuk
in het kort de indeling van het afstudeerverslag genoemd worden. Deze inde-
ling is hierbij zo gekozen, dat eerst het specificatie- en theoriegedeelte van het
afstudeerwerk aan de orde komen en daarna het implementatiegedeelte.

1.1 De Codesign-ontwikkelmethode
Het is eigenlijk altijd zo geweest, dat software en hardware elk op hun eigen
manier ontwikkeld werden.

Wanneer we over hardware spreken, hebben we het in het algemeen over
and- en or-poorten, D-flipflops, CPU's en circuits, welke deze componenten met
elkaar verbinden. Ontwikkelmethoden voor hardware zijn beschreven in [10] en
[16].

Wanneer we over software spreken, hebben we het in het algemeen over func-
ties, procedures, variabelen en toestand. Ontwikkelmethoden voor software zi.jn
beschreven in [6], [12] en [13].

Daardoor zijn er in de loop van de tijd twee soorten ontwikkelmethoden ont-
staan. Voor de ontwikkeling van veel systemen is dit bestaan van twee ontwik-
kelmethoden handig, maar voor de ontwikkeling van systemen, welke een sterke
interactie tussen software en hardware vereisen, willen we liever niet deze beide
ontwikkelmethoden door elkaar gebruiken. Voor de ontwikkeling van dergelijke
systemen is een eenvoudigere ontwikkelmethode gewenst. In zulke gevallen zou-
den we graag willen, dat hardware en software op een uniforme wijze ontwikkeld
kunnen worden en dit blijkt inderdaad, weliswaar tot op zekere hoogte, mogelijk
te zijn.
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Deze constatering hangt samen met het feit, dat bijvoorbeeld and- en or-
poorten in hardware-circuits ook in software beschreven kunnen worden door
midde van functies met boolean-argumenten en boolean-resultaten. Wanneer
we alle dergelijke overeenkomsten tussen hardware en software bepaald hebben,
dan kunnen we de zo bepaalde hardware- en softwaredelen door middel van een
uniforme representatie weergeven.

Naast deze overeenkomsten zijn er ook hardwaredelen, die niet in software
beschreven kunnen worden. Vanwege deze verschillen tussen hardware en soft-
ware is het vooraisnog onmogelijk één representatie voor alle hardware en soft-
ware te vinden. Daarom wordt er binnen dit afstudeerwerk alleen gewerkt met
de overeenkomsten tussen hardware en software. Met hardware en software
zullen in het vervoig dan ook de overeenkomstige delen van de hardware en de
software bedoeld worden.

Wanneer we hardware en software op een uniforme manier kunnen repre-
senteren, dan kunnen we hardware en software tevens op een uniforme manier
ontwikkelen. Wanneer ook de specificatie van een systeem op dezelfde wijze te
representeren is als de software en de hardware, hebben we én representatie,
waarmee we alle onderdelen van een systeem kunnen beschrijven.

Wanneer specificatie, software en hardware op een uniforme wijze gerepre-
senteerd kunnen worden en de grenzen tussen specificatie, software en hard-
ware hierdoor vervagen, is het makkehjker om een gedeelte van een systeem,
geImplementeerd in software, om te zetten naar hardware en andersom, dan
wanneer de grenzen duidelijker aanwezig zijn. Op deze manier kunnen er ver-
schillende versies van een systeem ontwikkeld worden, indien dit uit bijvoorbeeld
efficientieoverwegingen gewenst is. Het bepalen van een nieuwe specificatie voor
een nieuwe versie van een systeem is bier dus niet nodig. Ontwerpen van een
systeem bestaat flu vooral uit het transformeren van software-implementaties
naar hardware-implementaties en minder uit het transformeren van een speci-
ficatie naar een implementatie. Door systemen op deze manier te ontwikkelen
kunnen bovendien ongetransformeerde deten van een systeem hergebruikt wor-
den in een nieuwe versie van dit systeem. Om te garanderen, dat de betekenis
van zo'n nieuwe versie van het systeem ten opzichte van een oudere versie van
het systeem niet verandert, moeten dergelijke transformaties correctness preser-
ving zijn. Wanneer de transformaties in dezelfde uniforme notatie weergegeven
kunnen worden als de specificatie, hardware en software, dan zijn alle delen van
de bovenstaande ontwerpmethode in dezelfde uniforme notatie weer te geven.

Wanneer we een uitvoerbare notatie kunnen vinden voor de specificatie, soft-
ware en hardware dan hebben we tevens de beschikking over rapid proiolyping.
Dit heeft als voordeel, dat we het te ontwikkelen systeem reeds in cen vroeg
stadium kunnen testen. Wanneer we de specificatie van een systeem hebben
geschreven, kunnen we direct al testen of deze specificatie het gedrag van het te
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ontwikkelen systeem beschrijft.

De uitvoerbare notatie, die binnen het afstudeerwerk wordt gebruikt, wordt
gevormd door een functionele taal. Andere mogelijke uitvoerbare notaties ziju
imperatieve en logische talen, maar deze talen zijn minder geschikt om te ge-
bruiken als uniforme notatie. Een imperatieve taal beschrijft het gedrag van ecu
systeem en is daarom minder geschikt voor bet beschrijven van een specificatie
van het systeem, terwiji een logische taal de eigenschappen van een systeem
beschrijft en dus minder geschikt is voor het beschrijven van het gedrag van een
systeem. Functionele talen staan wat dit betreft tussen imperatieve en logische
talen in en zijn dus geschikter om te gebruiken als beschrijving van specificatie,

hardware en software.

De bovenstaande manier van ontwikkelen van systemen staat bekend onder
de naam Codesign. Wanneer deze manier van ontwikkelen gebruikt zou kunnen
worden, zouden bepaalde systemen op een efficiëntere manier tot stand kunnen
komen. Voorlopig is een algemeen gebruik van deze manier van ontwikkelen
echter tiog toekomstmuziek en zullen er nog vele tools ter ondersteuning van
Codesign geproduceerd moeten worden.

Kort gezegd bestaat mijn afstudeerwerk uit het werken aan ecu klein onder-
dccl van deze Codcsign-ontwikkelmethode, namelijk uit bet inpassen van trans-
formaties, welke inefficiënte hardwarc-beschrijvingen omvormen tot efficiënte
software-beschrijvingen, in een eenvoudige Haskell-interpreter, genaamd Hugs.
Een onderdeel van dit inpassen van de transformaties bestaat uit ecu studie
van de opbouw van functionele talen-compilers/interpreters. Een dergelijke
studie is nodig voor het bepalen van de plaats binnen een functionele taal-
compiler/interpreter, waar de transformatics ingevoegd moeten worden.

Voor ecu begrip van de implemcntatie van functionele talen is echtcr ook ccn
studie van de syntax en semantiek van functionele talen nodig. Dc binnen dit
afstudeerwerk gebruiktc functionele taal is Haskell en deze taal is beschreven in

[4] ,[5].

Voor de bestudering en een beter begrip van de Codesign-ontwikkelmetbode
is onder andere gebruik gemaakt van [7].

1.2 De opbouw van het afstudeerverslag
Het afstudeerverslag is opgedeeld in drie duidelijk te onderscheiden delen:

In hoofdstuk 2 wordt het idee achter het hierboven genoemde onderdeel van
de Codesign-ontwikkelmethode besproken. Door middel van een voorbeeld zul-
len de Codesign-onderdelen, welke binnen dit afstudeerwerk gebruikt worden,
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te weten een uitvoerbare hardware- en imperatieve software-beschrijving en de
transformatie hiertussen, uitgebreid besproken worden.

In hoofdstuk 3 wordt eerst een algemene introductie van functionele talen
gegeven en daarna wordt in hoofdstukken 4 en 5 beschreven hoe functionele
talen efficient geImplementeerd kunnen worden. Deze beschrijving gebeurt aan
de hand van het beschrijven van meerdere fasen, die bij deze implementatie een
rot spelen. Zowel een globale bespreking als een gedetailleerder bespreking aan
de hand van de bespreking van Hugs, komen hierbij aan bod.

In hoofdstuk 6 wordt beschreven hoe het inbouwen van transformaties tus-
sen hardware- en imperatieve software-beschrijvingen in Hugs leidt tot een ef-
ficiëntere uitvoering van bepaalde hardware-beschrijvingen.
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Hoofdstuk 2

Een voorbeeld van
Code sign

In dit hoofdstuk zal het binnen dit afstudeerwerk centraal staande dee! van
het Codesign-ontwikkelsysteem geIntroduceerd worden aan de hand van twee,
in efficiëntie verschillende, implementaties van een eenvoudig digitaal circuit.

2.1 Het gebruikte circuit
Het digitale circuit, dat gebruikt wordt voor de behandeling van een voorbeeld
van Codesign, is het circuit, dat de bekende exor-functie uitvoert en bovendien
bet invoersignaal steeds rechtstreeks doorsluist naar een tweede uitvoersignaal
van het circuit. Het circuit Iaat zich hierbij als volgt beschrijven

I I

I I I I I I

I exor I__I dff I___I uitl
in I I I I I

dff I uit2
I I

Wanneer we bijvoorbeeld in dit circuit het invoersignaal bij iedere tik van
de kiok inverteren, dan laat het invoersignaal in van het bovenstaande digitale
circuit zich als volgt beschrijven

invoersignaal
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in

True
I I I I I etc.

False I I I I I

tijd—>O 1 2 3 4 5

In Haskell kan dit invoersignaal als volgt weergegeven worden:

in :: mt —> Bool
in 0 = True
in x = not(in (x—1))

Dc twee uitvoersignaien uitl en uit2 van het voorbeeldcicuit, welke bij het
bovenstaande invoersignaal horen, kunnen als volgt weergegeven worden

uitvoersignalen

uitl

True
I I etc.

False I I I

tijd—>0 1 2 3 4 5

uit2

True

I I I I etc.
False I I I I

tijd—>0 1 2 3 4 5

Voordat we twee mogelijke implementaties van het bovenstaande digitale
circuit gaan beschrijven, moeten er eerst nog enige opmerkingen over het circuit
gemaakt worden:

• we beschrijven hier niet een eenvoudig combinatorische functie, maar een
sequentiële functie, omdat we implementaties gaan behandelen, waarin
het tijdsbegrip is opgeslagen.
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• de componenten, aangegeven met de naam dff, worden als geheugen bin-
nen het circuit gebruikt en de werking van deze component is dezelfde als
de werking van de D-flipflop.

Een interessant aspect van digitale circuits en hardware in zijn algemeen, is
dat een zekere subset hiervan weergegeven kan worden door rniddel van functies.
Dc eigenschappen, waaraan deze subset van de hardware dan moet voldoen, zijn:

• de hardware moet synchrone hardware zijn.

• de hardware mag geen bidirectionele signalen bevatten, hetgeen zoveel wil
zeggen, dat signalen of invoersignalen Of uitvoersignalen zijn, maar niet
beide. Representeren van bidirectionele signalen vereist het gebruik van
relaties in plaats van functies.

Wanneer we het hierboven weergegeven digitale circuit deze eigenschappen
opleggen, dan kunnen we het circuit door middel van functies weergeven.

2.2 Een eerste implementatie van het voorbeeld-
circuit

Omdat er terugkoppeling binnen het circuit plaatsvindt, behandelen we hier een
sequentiële functie en speelt de tijd cen rol. In een implementatie van dit circuit
moet daarom de tijd ingebouwd worden. Een eerste manier om dit te doen, is
door de tijd expliciel op te nemen in de implementatie. Dit kunnen we doen
door de tijd in de argumenten van de functies and, or en not in te voeren.

Wat we daarbij dan in feite doen is het veranderen van het domein en het
bereik van de functies and, or en not. Als invoer of uitvoer van een functie
kunnen we nu niet meer, vanwege de terugkoppeling, toe met een enkele bit-
waarde, maar moeten we bitwaarden, als functie van de tijd, beschouwen. Deze
verandering van domein en bereik kunnen we implementeren door gebruik te
maken van zogenaamde map-functies:

rnap2l :: ((Bool,Bool) —> Boo].) —> (mt —> Bool,Int -> Bool)
—> (mt —> Boo].)

rnap2l f (sl,s2) = \x —> f(sl xs2 x)

rn_and = rnap2l and
rn_or = rnap2i or

mapil :: (Boo]. —> Boo].) -> (mat —> Boo].) —> (mt —> Boo].)
maplif s=\x—>f(sx)
rn_not = rnapll not

10



In de bovenstaande definitie's van de map-functie8 stelt het argument f een
combinatorische functie, zoals bijvoorbeeld not, and of or, van het voorgeschre-
yen type voor. De argumenten s, si en s2 stellen invoersignalen, waarin de
tijd ingebouwd is, voor. De cijfers in de namen van de map-functies geven het
aantal gebruikte invoer- en het aantal op te leveren uitvoersignalen aan. De
functie map2l gebruikt dus twee invoersignalen, te weten si en s2, en levert één
uitvoersignaal, \x —> f(sl x,s2 x), als resultant op.

Het gebruik van de bovenstaande map-functies heeft een aantal nadelen:

• De bovenstaande map-functies werken alleen op combinatorische functies,
omdat in sequentiële functies de tijd a! is ingebouwd. Ilet gebruik van
deze map-functies is dus beperkt.

• Voor iedere combinatorische functie met een ander type moet een eigen

map-functie geschreven worden. Dit is een gevoig van de sterke typecon-
trole, die in functionele talen bestaat. Op deze typecontrole wordt in
de hoofdstukken 4 en 5, waarin de implementatie van functionele talen
behandeld wordt, nog teruggekomen.

De structuur van het digitale circuit kan door de volgende functies beschre-
yen worden

and :: (Bool,Bool) —> Bool
and(False,_)False

and(True ,False)=False

and (True ,True) =True

or : (Bool,Bool) —> Bool
or(True,_)=True

or (False ,False)=False
or(False ,True)=True

not :: Bool —> Bool
not True = False
not False = True

m_axor :: (mt -> Bool,Int —> Bool) —> (mt —> Bool)
m_exor = aap2l exor

where exor(xy) = or(and(x,not y),and(not x,y))

dff :: (mt —> Bool) —> (mt —> Bool)
dff a 0 = True
dff a x = a (x—1)
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circuit :: (mt —> Bool) -> (mt -> Bool,Int -> Bool)
circuit in = (uitl,uit2)

where niti = dff(m_exor(uitl,ifl))
uit2 = dlf in

De functies m_exor, dff en circuit geven voornamelijk de structuur van

het als voorbeeld gebruikte circuit weer, hoewel met het inbouwen van de tijd

ook een dee! van het gedrag van het circuit beschreven wordt. Wanneer we
het gedrag van het circuit when bekijken, voegen we een invoerfünctie, zoals
de eerder getoonde in-functie, en een map-functie, welke de uitvoersignalen op
de tijdstippen vanaf tijdstip 0 genereert, toe. Het oneindige tijdsinterval komt
overeen met de oneindige terugkoppeling in het gebruikte circuit. We model-
leren zaken als het kapot gaan of uitzetten van het circuit hier dus niet. De
volgende functies voegen het gedrag van het circuit met invoersignaal in toe:

map22 (mt —> Bool,Int —> Bool) —> lInt] —> [(Bool,Bool)]
map22 f I] = 1]

map22 f (x:xs) = ((fst(f)) x(snd(f)) x) : map22 f xs

main = map22 (circuit in) [0..]

Wanneer we het bovenstaande prograxnma in Hugs uitvoeren, worden de uit-
voersignalen van het digitale circuit op een inefficiënte wijze bepaald. Voor het

berekenen van bijvoorbeeld de waarden van de uitvoersignalen op tijdstip 10,
moeten eerst de waarden van de uitvoersignalen op de tijdstippen 0 t/m 9 bere-
kend worden. De waarden van deze signalen zijn weliswaar a! eerder berekend,
maar deze waarden zijn niet opgeslagen. Met andere woorden: de waarden van
de signalen worden meerdere malen uitgerekend en dit is niet erg efficient.

Het inefficient zijn van het bovenstaande programma nodigt uit, om een
efficiëntere, maar semantisch equivalente, implementatie te vinden.

2.3 Een tweede implementatie van het voorbeeld-
circuit

Wat we eigenlijk voor een efficiënte implementatie nodig hebben is het toe-

standsbegrip, zoals we die in imperatieve talen kennen. Wanneer we geheugen

van deze vorm kunnen gebruiken, kunnen we de berekende waarden van de
signalen opslaan, zodat nieuwe signalen, door middel van het raadplegen van
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de toestand, efficiënter berekend kunnen worden. Met het oog op Codesign wil-
len we echter wel een uniforme representatie, in de vorm van functies, behouden.

Een manier om toestand in functies in te bouwen, bestaat uit het gebrui-
ken van een zogenaamde state-transformer. Door gebruik te maken van state-
transformers ontstaat er een tweede manier om tijd in een implementatie in
te voeren. Deze tijd noemen we dan impliciete tijd. Hiermee wordt bedoeld,
dat de tijd in de hoedanigheid van toestand in een programma ingebouwd is.
Veranderingen in deze toestand kunnen vervolgens aangebracht worden door de
state-transformers. Dc werking van een slate-transformer kan als volgt door
middel van diagrammen weergegeven worden

De hieronder staande beschrijving van slate-transformers is grotendeels ge-
baseerd op beschrijving in [14] en [15].

toestand in I berekening L__... toestand uit

I I____ waarde van type a
I berekening I

I (van waarde I

toestand in I van type a) I____ toestand nit
I I

Een state-transformer neemt dus als invoer een toestand, voert cen bere-
kening uit op én of meer variabelen uit deze toestand en levert een veran-
derde toestand en eventueel een waarde als resultaat op. Daarmee is een slate-
transformer dus gewoon en functie en past daarmee in een functionele taal. Het
type behorende bij het eerste diagram wordt beschreven als ST a Q en het type
behorende bij het tweede diagram wordt beschreven als ST a a.

Een toestand kan echter pan veranderd worden, wanneer er variabelen in
de toestand aanwezig zijn. Het creëren van variabelen in een toestand gebeurt
door middel van de functie newRef. Deze functie neemt een waarde van én of
ander type a ala argument en levert een referentie (variable) op, welke naar deze
waarde verwijst. Via de functie setRef kan de waarde, waarna door een refe-
rentie verwezen wordt, veranderd worden. Door middel van de functie getftef
kan de waarde, waarna verwezen wordt door een referentie, opgeleverd worden.
Het gebruik van deze functies zal door middel van meerdere voorbeelden ver-
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duidelijkt worden.

Omdat we binnen het afstudeerwerk veel met invoer en uitvoer werken, wer-
ken we met de toestand RealWorld, waarmee we de buitenwereld aangeven.
Door de toestand RealWorld te gebruiken, kunnen we due waarden van stan-
daard invoer lezen en waarden naar standaard output schrijven. Door middel
van de type-definitie

type ID a = ST Rea].World a

geven we deze speciale 8iaie-lransformer de naam 10 en deze slaie-lransfor-
mer zal in de typeringen van de Simple S-functies telkens terugkeren.

De hierboven beschreven functies hebben de volgende types:

newRef a —> 10 (Ref a)
getRef Ref a—> 10 a
setRef :: Ref a —> a —> 10 0

Het datatype Ref a wordt due gebruikt om referenties naar waarden van
een type a aan te geven.

De types van de bovenstaande drie functies kunnnen nu als volgt weergege-
yen worden

Het type van newRef kan ale volgt weergegeven worden

toestand i >1

waarde van > I

type a

I > toestand uit
I > waarde van type Ref a

Na de uitvoering van de newRef-functie is in de toestand één variabele, welke

een waarde van type a bevat, toegevoegd.

Het type van getRef kan ale volgt weergegeven worden

toestand in >1

waarde van type Ref a >1
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De functie getftef levert de waarde, waarna verwezen wordt door een refe-.
rentie van type Ref a, op. De toestand blijft bij deze operatie ongewijzigd.

Het type van setRef kan als volgt weergegeven worden

toesta.nd in >1 > toestand nit
waarde van type Ref a > I I

waarde van type a >1 I

De functie setRef verandert de inhoud van één variabele in de toestand. De
zo veranderde toestand wordt a18 resultaat opgeleverd.

Met de functies newftef, getRef en setRef kunnen we dus op een functio-
nele manier met variabelen werken. We kunnen variabelen creeren, waarden uit
deze variabelen lezen en waarden toekennen aan deze variabelen. Daarrnee is
dan ook op een nette, functionele manier toestand aangebracht.

Het type 10 a is een abstract datatype en waarden van dit type kunnen
samengesteld worden door middel van de operatie's >> en >>. De typeringen
van de operaties >> en >> zien er als volgt uit

>> :: IOa—> lOb—> lOb
>> :: 10 a —> (a —> 10 b) —> ID b

We kunnen deze operaties zien als zogenaamde higher order funclions, welke
functies, in de vorm van berekeningen, als argumenten nemen en een functie, in
de vorm van een berekening, als resultaat opleveren.

De bovenstaande functie >> lijkt veel op de ; uit de imperatieve taal Pascal.
In feite geldt, dat alle andere imperatieve taal-constructies, zoals if-then-else-
statements, procedures en uiteraard functions ook op een dergelijke manier uitge-
drukt kunnen worden in een functionele taal. Een conclusie, welke hieruit volgt,
is, dat imperatieve programma's geIntegreerd kunnen worden in functionele pro-
gramma's. Oftewel, imperatieve talen vormen een subset van functionele talen.

Wanneer we alleen de operaties >> en >>= toestaan op argumenten van type
10 a, dan beperken we de mogelijke samenstellingen tot samenstellingen van de
volgende vorm:
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I
I—I I—I I I —I

I
Ivaarde: : a I Iwaarde: :b I

Iwaarde: : C

I I I I I I etc.
s_in I

I s_u it I I s_nit I I s_nit

Samenstellingen ale bijvoorbeeld

I I I I ________ I

I Iwaarde::a I Iwaarde::b

I I __________ I I

s_in I I ______ Is_nit I ___ I s_uit I

I _________________________________ I

kunnen niet gevormd worden door midde! van de operaties >> en >> en zijn

dus niet toegestaan. Kijkend naar de bovenstaande samenstelling is dit ook we!
te begrijpen, omdat de resulterende toestand van de tweede siaie-Lransformer
ale het ware ale een toestand, behorende bij een vroeger tijdstip, wordt gebruikt,
hetgeen niet moge!ijk is.

Via het gebruik van sate-iransformers kan er sequentiëring aangebracht
worden in de uit te voeren berekeningen. Een gevoig hiervan is, dat elke state-
transformer in een samengestelde en gesequentieerde berekening maar één keer
gebruikt wordt, hetgeen weer inhoudt, dat de bijgehouden toestand in-place
aangepast kan warden, hetgeen een efficiënte implementatie mogelijk maakt.
Deze combinatie van gesequentieerde en efficiënte berekeningen leidde tot de
gedachte, dat imperatieve talen efficient door midde! van functies beschreven
zouden kunnen worden en vormde in feite de aanleiding voor het onderzoek
naar de Codesign-ontwikkelmethode.

Hieronder wordt getoond, hoe het gedrag van het voorbee!dcircuit door mid-
del van state-transformers en de operaties >> en >> geImp!ementeerd kan wor-

den

loop 10 0 —> 10 0
loop S = S >> loop S
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newRef True >> \x ->

loop (getBool >> \b ->

getRef x >>= \a ->
setRef x exor(a,b) >>

setRef y b)

Via de functie neuRef wordt eerst een initiële waarde opgeslagen in de re-
ferentie x. Deze waarde komt overeen met het steeds als eerste invoersignaal
van de exor-functie terug te koppelen uitvoersignaal uitl. Een tweede waazde
wordt verkregen door gebruik te maken van de functie getBool. Deze functie
leest van het toetsenbord een karakter, bijvoorbeeld een '0' of een '1', of een
'F' of een 'T' en converteert deze weergave van een boolean naar een boolean
waarde. Deze van standaard invoer gelezen waarde komt overeen met het in-
voersignaal in van het voorbeeldcircuit.

De terugkoppeling binnen het circuit is in de bovenstaande functie terug te
vinden in de combinatie van getRef en setRef binnen de functie loop. De
functie loop voert zijn argument, een berekening a, herhaaldeljk uit. In zo'n
berekening wordt steeds de in de vorige berekening berekende, en in x opge-
slagen, waarde exor(a,b) gelezen en opnieuw in de volgende berekening van
exor(a,b) gebruikt.

Het op deze manier scheiden van referentie en waarde vinden we onder an-
dere ook terug bij het gebruik van filedescriptoren. Het lezen uit of schrijven in
een file gebeurt aan de hand van het plaatsen van een waarde in of halen van
een waarde uit een filedescriptor, welke een referentie naar de te lezen of schrij-
yen waarde is. Een voorbeeld, waarbij het karakter 'a' geschreven en vervolgens
gelezen wordt, ziet er als volgt uit:

setRef fd 'a' >>

getRef fd >> \b —>

De gebruikte functie getBool kan nu als een speciale toepassing van de
getaef-functie gezien worden, waarbij een boolean uit de filedesriptor stdin
gelezen wordt.

Het steeds opnieuw moeten invoeren van een invoersignaal kan voorkomen
worden, door het invoersignaal in te bouwen in de fünctie. De waarde, opgesla-
gen in de referentie x bestaat dan uit twee booleans in plants van één boolean.
Het nadeel hiervan is, dat het invoersignaal constant geworden is en we dus niet
makkelijk kunnen experimenteren met een variabel invoersignaal. Het voordeel
is echter, dat het programma geen interactie met de gebruiker vereist. In het
vervolg van het verslag zal de versie met het ingebouwde invoersignaal gebruikt
worden.
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Wanneer we als invoersignaal het invoersignaat, zoals dat bij het voorbeeld-
circuit gegeven is, gebruiken, dan ziet de tweede implementatie van het digitale
circuit er als volgt uit

data Ref a

primitive newRef :: a —> 10 (Ref a)
primitive getRef :: Ref a —> ID a
primitive aetRef :: Ref a —> a —> 10 0

and(False , _) =Fa]se
and(True , False)=False
and ru,ru =True

or(True,_)True
or(Falsa ,False)False
or(False ,True)True

not True = False
not False = True

exor(bl,b2) = or(and(bl not b2),and(not bl,b2))

loop S = s >> loop s

main = newRef(True,True) >>

\x —> loop (getftef x >> \(a,b) -> setRef x

(exor(a,b),not(b)))

2.4 Een vergelijking van de beide iinplementa-
ties

Hoewet de twee programma's uit heel andere functies zijn opgebouwd, zijn beide
programma's wet allebei zogenaamde functionele programma's. Wat functionele
programma's precies zijn, zal in het vervoig van dit afstudeerverslag nog uitge-
breid besproken worden.

Het belangrijke hier is, dat aangetoond is, dat een zeker hardware-gedeelte
en imperatieve software in een uniforme notatie weergegeven kunnen worden en
dat daarmee een uniforme ontwikkeling, in de vorm van Codesign, mogelijk is.
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Vanwege het gebruik van deze uniforme notatie blijkt het ook mogelijk te zijn
via transformatie de hardware als imperatieve software te schrijven. OP deze
manier kunnen bepaalde functies, welke inefficient uitgevoerd worden binnen
Hugs, efficiënter gemaakt worden. De implementatie van deze transformaties
kan als een Iosstaand project gezien worden, maar kan ook geIntegreerd worden
in Hugs. De laatste implementatiemethode wordt binnen dit afstudeerwerk ge-
bruikt.

Vanwege bet verschil in efficiëntie van de beide programma's lijkt bet mis-
schien niet nodig de implementatie met de expliciete tijd te gebruiken. Wanneer
er zo geredeneerd wordt, ligt de nadruk op bet aspect efficienlie. Andere as-
pecten van een circuit zijn echter de struciuur van een circuit en het gedrag van
een circuit.

Bij de implementatie met de expliciete tijd ligt de nadruk op de structuur
van het te implementeren circuit. Wanneer de structuur van bet circuit gewenst
is, heeft de implementatie met de expliciete tijd in het algemeen de voorkeur.

Bij het programma met de impliciete tijd ligt de nadruk op het gedrag van
het te implementeren circuit. Wanneer bet gedrag van het circuit gewenst is,
heeft de implementatie met de impliciete tijd in het algemeen de voorkeur.

25 Andere Codesign-onderdelen
Dc talen, waarin de bovenstaande twee programma's geschreven zijn, zullen we
H en Simple S noemen. Binnen dit afstudeerverslag zal de nadruk in bet geheel
liggen op deze talen, en wel op de vertaling van programma's geschreven in deze
talen en op de wijze waarop een H-programmagetransformeerd kan worden naar
een Simple Sprogramma. Het Codesign-project bevat echter meer dan alleen
deze twee talen en de transformaties hiertussen. Andere onderdelen van het
Codesign-project zijn

• het beschrijven van de syntax voor de taten 5, Simple S en H.

• bet beschrijven van de semantiek voor deze talen.

• bet implementeren van transformaties, die H-expressies omzetten in S.
expressies (en andersom).

• bet implementeren van transformaties, die S-expressies omzetten in Simple
S-expressies (en andersom).

De taal S vormt bierbij in feite de echte imperatieve software-beschrijvingstaal.
Transformaties, welke hardware-programma's, gescbreven in H, naar impera-
tieve software-programma's, gescbreven in 5, transformeren, vinden echter plaats
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via programma's, geschreven in de taal Simple S. H-programma's worden dus
eerst getransformeerd naar Simple S-programma's en daarna pas naar S-pro-
gramma's. Dit kan als volgt weergegeven worden

programma's geschreven in subset H

progranuna's geschreven in subset Simple S

programma's geschreven in subset S

Bepaalde programma's, geschreven in H, kunnen echter ook in Simple S uit—

gedrukt worden. De transformatie van Simple S naar S is in dergelijke gevallen
niet nodig. Een voorbeeld van een dergelijk H-programma is in dit hoofdstuk
a! besproken.

Het in dit afstudeerverslag te bespreken Codesign-onderdeel en de hierboven
genoemde andere onderdelen binnen het Codesign-project kunnen als vo!gt in
een diagram weergegeven worden:

I I

I specificatie I

I I

/
/

I I I I

I hardware— I I imperatieve software— I

I beschrijving I I beschrijvingen I

I I transforinaties I I

I I H I ———I I ———I S I I

I I I I I I I I

I \ I I I I

\_I I Itransfomaties I

I I I

\ L_J Simple S I I

transformaties I I I I

I I

Nu de notatie voor imperatieve software en hardware is ingevoerd via twee
voorbeeldprogramma's, wordt het tijd, de talen, waarin deze programma's ge-

schreven zijn, aismede de 'H naar Simple S'-transformatie, nader te bespreken.

We spreken hier over talen en niet over teal, hoewel de talen H en Simple S
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subsets zijn van én enkele functionele taal (Haskeff), aangezien er duide!ijk
onderscheid gemaakt wordt tussen een hardware-beschrijvingstaal en een impe-
ratieve software-beschrij vingstaal.

2.6 De taal H
De taal His cern subset van de taal Haskell, welke gebruikt wordt als hardwarebe-
schrijving. H voorziet in een implementatie van synchrone hardware-circuit8 en
beschrijft in het bijzonder de componenten van een hardware-circuits en de ver-
bindingen hiertussen. De componenten kunnen als functies worden beschouwd,
welke invoersignalen als argumenten nemen en uitvoersignalen als resultaten
afleveren. Deze interpretatie Ieidt tot de overtuiging, dat synchrone digitale-
circuits als functies kunnen worden beschreven.

2.6.1 De primitieve functies van de taal H
Alle expressies van de taal H kunnen beschreven worden door gebruik te maken

van de volgende primitieve functies.

• rn_not :: (mt —> Bool) -> (mt —> Bool)

• rn_and :: (mt -> BoolInt —> Bool) —> (mt —> Bool)

• rn_or :: (mt —> Bool,Int —> Bool) —> (mt —> Bool)

• dff :: (mt —> Bool) —> (mt —> Bool)

Deze functies en in het bijzonder de typeringen van de functies zijn at eerder

besproken en daarom worden deze functies hier alleen vermeld en niet opnieuw
nader toegelicht.

2.6.2 Syntax van H
De manier, waarop de primitieve functies gebruikt moeten worden, om een H-
programma te kunnen verkrijgen, wordt beschreven door de syntax van de tan!
H:

H_Big : 'dff' 'rn_and' '(' H_Big ',' H_Big ')'
I 'dff' 'rn_or' '(' H_Big ',' H_Big ')'

I 'dff' 'rn_not' 'C' H_Big ')'

Iv

H_rnain : fun '' H_Big {';' fun '' H_sig}

v : "variabele"
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fun : "identifier"

Hierbij wordt met de notatie {<syntax—expressie>} weergegeven, dat
<syntax—exprassie> nul of meerdere malen in de syntax voorkomt.

2.6.3 Semantiek van H
De semantiek van een H-programma wordt bepaald door de betekenis van
de non-terminal H_main. Bovendien moet bij iedere terugkoppeling en/of na
iedere combinatorische functie, inclusief de in het voorbeeldcircuit gebruikte
'identiteits'-functie de dff-functie gebruikt worden. De semantiek van de in pa-
ragraaf 2.6.lgenoemde primitieven is reeds in paragraaf 2.2 besproken. In een
parser voor de taal H zullen deze semantische regels normaal gesproken aan de
bovenstaande syntax toevoegd worden.

2.7 De taal Simple S

Dc taal Simple S is een subset van de taal Haskell, welke gebruikt wordt voor
het beschrijven van imperatieve software. In deze taal wordt, zoals al is ver-
meld, gebruik gemaakt van impliciete tijd. Dit wil zeggen, dat de tijd flu niet
meer, zoals in H, expliciet in de functies en typeringen voorkomt, maar dat
tijdsverandering flu overeenkomt met het veranderen van de toestand van een
programma. Om toestand in een functioned programma te brengen wordt een
datastructuur, de slaie-iransformer, ingevoerd.

2.7.1 De primitieve functies van de taal Simple S
Alle expressies van de taal Simple S kunnen beschreven worden door gebruik te
maken van de volgende primitieve functies.

:: IOa—>IOb—>IOb

• >> :: ID a —> (a —> 10 b) —> 10 b

• newRef :: a —> 10 (Ref a)

• getRef :: Ref a —> ID a

• setftef :: Ref a —> a —> 10 0
• loop :: 10 0 —> ID C)

Net zoals in de taal H bestaan in de taal Simple S ook de logische primitie-
yen and, or en not. Omdat in Simple S de tijd echter impliciet is, versehillen
de typeringen van deze primitieven van de typeringen, zoals ze in de taal H
voorkwamen:
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• and (Bool,Bool) -> Bool

• or :: (Bool,Bool) -> Bool

• not :: Bool -> Bool

Een ander verschil met de primitieve functies van H is, dat de prunitieve
functie dff niet meer aanwezig is, opnieuw vanwege het impliciet zijn van de
tijd.

2.7.2 Syntax van Simple S
De manier, waarop de primitieve functies gebruikt moeten worden, om een
Simple S-prograxnma te kunnen verkrijgen, wordt beschreven door de syntax
van de taal Simple 5:

SS_boolexp : 'and' '(' SS_boolexp ',' SS...boolexp ')'

I 'or' '(' SS_boolexp ',' SS_boolexp ')'

I 'not' SS_boolexp

Iv

Bool_tuple : b
I '(' b ',' b {',' b} ')'

Var_tuple : v

I '(' v ',' v {',' v) ')'

LoopfUn : 'loop' v '=' v '>>' 'loop' v

Boolexp_tuple : SS_boolexp
I '(' SS_boolexp ',' SS_boolexp {',' SS_boolexp} ')'

SS_main : Loopfun ';'

'nowRef' Bool_tuple '>>'

'\' v '—>'

loop'
'(' 'getRef' v '>>='

'\' Var_tuple '->'

'setRef' v Boolexp_tuple ')'

v : "variabele"

b : "boolean"
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2.7.3 Semantiek van Simple S
De semantiek van bet totale Simple S-programma wordt bepaald door de be-
tekenis van de non-terminal SS_main. De semantiek van de in paragraaf 2.7.1
vermelde primitieven is reeds in paragraaf 2.3 aan bod gekomen. In een parser
voor de taal Simple S zullen deze semantische regel8 normaal gesproken aan de
bovenstaande syntax toevoegd worden.

2.8 De transformaties tussen H- en Simple S
Het voorbeeld-circuit, dat gebruikt werd voor een nadere bespreking van het
Codesign, was met opzet zo gekozen, dat duidelijk gemaakt kon worden, dat
zo'n circuit op twee manieren geImplementeerd kon worden. Wanneer we een
hardware-beschrijving in de hieronder staande algemene vorm kunnen brengen,
kunnen we vrij algemene transformatieregels uitvoeren

I I I I

in I I I I uit
Irn_combl Idffl I

I I I I I

I I I I I

I I

I I

Zo'n herschrijving tot deze algemene vorm vormt geen onderdeel van dit af-
studeerwerk. Daarom wordt er binnen dit afstudeerwerk van uitgegaan, dat alle
Hardware-circuits van de bovenstaande gedaante zijn. De bovenstaande alge-
mene beschrijving kan als volgt door middel van functionele expressies weerge-
geven worden:

uit = dff m_comb(in,uit)
a....comb = map comb

De functie rn_comb heeft, zoals we bij de bespreking van de H-taal at gezien

hebben, argumenten en resultaten van het type mt —> Bool. Hierbij is de

functie rn_comb af te leiden door middel van het gebruik van een rnap-functie en
een functie comb met argumenten en resultaten van bet type Bool.

Een dergelijke functie comb wordt gebruikt in een Simple S-expressie, zoals
hieronder getoond wordt:
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loop (uit comb(in,uit))

Het transformeren van een H-expressie naar een Simple S-expressie gebeurt

flu door middel van het 'unmappen' van de functie rn_comb en het gebruiken
van de hieruit resulterende functie binnen Simple S. Bovendien keert de recur-
sie binnen de H-expressie terug als de loop-functie binnen Simple S. Dit houdt
tevens in, dat de dff-functie verdwijnt bij de transformatie naar een Simple
S-programma.

De functie : = is in het bovenstaande nog niet besproken, maar deze functie
is direct vergelijkbaar met de toekenningsoperator : = binnen Pascal en precies
vanwege deze bekende notatie gebruiken we de functie . In feite is de functie

= niets meer dan een infix-versie van de sclReffunctie.

De transformaties, zoals die hier beschreven zijn, geven slechts een globaal
idee van wat er moet gebeuren, om een H-programma te kunnen transformeren
naar een Simple S-programma. Later, bij de bespreking van de manier waarop
de transformaties in Hugs ingebouwd worden, zullen de bovenstaande ideeën
preciezer uitgewerkt worden.
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Hoofdstuk 3

Functionele talen

Functionele talen zijn programmeertalen, waarin programma's in de vorm van
een serie functiedefinities en een te berekenen expressie worden beschreven. Der-
gelijke functionele talen verschillen in een belangrijk opzicht van de bekendere
imperatieve talen, zoals Pascal en C, en de logische talen, zoals Prolog. Dit
verschil betreft de mate van abstractie ten opzichte van de onderliggende ma-
chine. Een taai, weike een laag abstractieniveau ten opzichte de onderliggende
machine heeft, bevat constructies die makkelijker door de hardware kunnen wor-
den uitgevoerd dan constucties van een taal met een hoog abstractieniveau. De
opdeling van de verschillende soorten programmeertalen naar het verschil in
abstractieniveau ten opzichte van de onderliggende machine ziet er grofweg als
volgt uit:

Ta].en en hun abstractieniveau

Soorten talen : Abstractieniveau

logische talen hoog

functionele ta].en

imperatieve ta].en laag

De taalconstructies in de imperatieve talen zijn zo gekozen, dat er een vrij
eenvoudige afbeelding bestaat tussen deze constructies en de machinetaalin-
structies. Dc imperatieve taalconstructies geven dan ook aan hoe een pro-
gramma uitgevoerd dient te worden. De functiedefinities binnen een functioned
programma geven daarentegen aan wa er moet gebeuren en laten dus geen een-
voudige albeelding op machinetaalinstructies toe.
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Net zoals er verschillen bestaan tussen de verschillende imperatieve talen,
bestaan er ook verschillen tussen de verschillende functionele talen. Een eerste
verschil is, dat sommige functionele talen side effecis in de vorm van toestands-
veranderingen binnen een programmageschreven in zo'n taat toelaten. Zo'n taal
staat dan bekend ala een niel-pure taal. Een taal, welke geen side effecls toe-
laat, staat daarentegen bekend onder de naam puur. Een tweede verschil ligt in
de verschillende wijzen, waarop een functionele expressie berekend wordt. Deze
verschillende evaluatiemethoden geven aanleiding tot een ander onderscheid bin-
nen de functionele talen : lazy en eager functioneel talen. Het verschil tussen
deze twee soorten talen wordt later nog besproken. Vanwege deze twee verschil-
lende opdelingen onder functionele talen worden functionele talen aangeduid
met termen ala bijvoorbeeld pure, lazy functionele talen. Omdat binnen dit af-
studeerwerk gewerkt wordt met een dergelijke pure, lazy taal, Haskell genaamd,
worden de andere soorten functionele talen in het vervolg buiten beschouwing
gelaten.

Net zoals dit het geval is bij bijvoorbeeld imperatieve talen, bestaan er ook
voor pure, lazy functionele talen voor- en nadelen. Deze voor- en nadelen worden
in de volgende twee paragrafen besproken.

3.1 De voordelen van pure, lazy fuiictionele ta-
len

Ilet gebruik van pure, lazy functionele talen heeft een aantal belangrijke voor-
delen

Pure, lazy functionele talen kennen geen toestand. Uit dit gegeven volgt
de volgende eigenschap

Een ezpressie in een pure, lazy functionele taal heeft altijd dezelfde waarde,
onafhankelijk van het moment waarop deze expressie berekend wordt.

Deze eigenschap staat bekend onder de naam refereniial transparency en
heeft tot gevoig dat de beslissing over bet moment waarop een expressie
uitgerekend wordt, aan de compiler/interpreter overgelaten kan worden.

• Het ontbreken van toestand binnen pure, lazy functionele talen levert nog
een ander voordeel op. De bewijsvoering van programma's, geschreven in
een dergelijke taal is namelijk aanzienlijk makkelijker dan de bewijsvoering
van imperatieve programma's, waarin rekening gehouden moet worden
met de toestand van het programma op ieder moment van de uitvoering
van een imperatief programma.

• (Pure, lazy) functionele talen behandelen functies als zogenaamde first-
class-values. Dit wit zeggen, dat functies zowel als argument en ala resul-
taat van andere functies kunnen optreden. Functies met dergelijke argu-
menten en resultaten staan bekend onder de naam higher order functions
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en laten een groter hergebruik van code toe dan de beperktere functies,
zoals we die bij imperatieve talen tegen komen.

Belangrijke voordelen van algemene functionele talen worden in onder andere
[11] genoemd.

3.2 De nadelen van pure, lazy functionele talen
Pure, lazy functionele talen hebben naast de hierboven genoemde voordelen
helaas ook een aantal nadelen:

• Omdat pure, lazy functionele talen geen toestand kennen, kan de program-
meur weinig invloed uitoefenen op de volgorde waarin een programma
uitgevoerd wordt. Het optimaliseren van een functioneel programma is
hierdoor moeilijker dan het optimaliseren van een imperatief programma.

• Vanwege het algemene gebruik van higher order functions binnen functio-
nele programma's valt te verwachten, dat deze functies minder efficient te
implementeren zijn dan functies, geschreven voor één bepaalde toepassing.

De hierboven genoemde nadelen zijn mede een gevoig van het feit, dat func-
tionele programmeertalen nog niet zo erg lang bestaan. En daardoor zijn alle
mogelijkheden van deze functionele talen nog niet bekend. Het resultaat hier-
van is, dat het schrijven van efficiënte functionele programma's soms nog een
probleem is. Binnen dit afstudeerwerk wordt voor een bepaalde subset van aile
functionele programma's door middel van transformaties een efficiëntere versie
ontwikkeld. Daarmee wordt een stap in de creatie van efficiëntere functionele
programma's gezet.

De hierboven genoemde eigenschap van ontbreken van toestand in een pure,
lazy taal is enigszins achterhaald. Zoals al besproken is, is er namelijk wet de-
gelijk toestand mogelijk in een pure, lazy taal. Maar deze toestand, die met
behuip van slate transformers kan worden aangebracht, tast de eigenschap van
referential transparency niet aan. Deze wijze van invoeren van toestand wordt
echter nog niet zo lang gebruikt en alle mogelijkheden hiervan zijn dan ook nog
niet bekend.

3.3 De evaluatie van functies
Het evalueren van functies gebeurt aan de hand van de in een functioneel pro-
gramrna gegeven functiedefinities en bestaat uit het herhaaldelijk herschrijven
van een zogenaamde reduceerbare expressie (redex) door middel van de regels,
zoals die uit de functiedefinities, die ook gezien kunnen worden als herschrij-
vingsregels, afgeleid kunnen worden. Een eenvoudig voorbeeld, om boven-
staande duidelijk te maken, is:
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Uitgaande van een functiedefinitie

triple x = x + x + x

wordt de expressie triple 3 herschreven tot de expressie 3 + 3 + 3.

Hierbij wordt de functiedefinitie dus als herschrijvingsregel gebruikt, waar-
bij x vervangen wordt door 3. Deze laatste expressie, 3+3+3, bevat twee redices
(de twee toepassingen van 4) en kan daarom op twee manieren gereduceerd
worden. Via de reductieregel voor de primitieve functie + kan de expressie ge-
reduceerd worden tot 6+3. Maar ook de herschrijving tot 3+6 is mogelijk. De
manier, waarop een expressie gereduceerd wordt, wordt beschreven door een
zogenaamde reductiestrategie. De verschillende reductiestrategien zullen in pa-
ragraaf 3.4 beschreven worden.

Wanneer een functionele expressies geen redices meer bevat, dan wordt van
zo'n expressie gezegd, dat hij in normaalvorm is. Dit wil zoveel zeggen, dat de
waarde van de expressie berekend is. Dc term normaalvorm zal in een latere
paragraaf nog formeler besproken worden.

3.4 Reductiestrategiën
Functionele expressies worden dus geevalueerd door de expressies terug te bren-
gen naar een vorm, waarin geen vereenvoudigingen meer mogelijk zijn. Dit
vereenvoudigen van expressies gebeurt aan de hand van zogenaamde reduc-
tiestrategiën, welke aangeven welke reduceerbare expressie (redex) binnen een
mogelijk grotere functionele expressie gereduceerd moet worden. De twee meest
gebruikte reductiestrategiën zijn

• normal order reduction : In het geval van normal order reduction wordt
steeds de meest-linkse, (leftmost) buitenste (outermost) redex in een cx-
pressie herschreven. De meest-linkse, buitenste redex is hierbij de redex,
welke niet bevat is in een andere redex ('buitenste') en welke links ligt ten
opzichte van alle andere buitenste redices ('meest-Iinkse'). Een nuttige ei-
genschap van deze reductiestrategie is, dat wanneer de normaalvorm van
deze expressie bestaat, deze via deze reductiestrategie ook altijd opgele-
verd wordt.

Een nog te bespreken eigenschap van sommige functionele programmeer-
talen, zoals Haskell en Miranda, bekend onder de naam lazy evaluation
correspondeert met deze reductiemethode.

• applicative order reduction In het geval van applicative order reduction
wordt steeds de meest-linkse, (leftmost) binnenste (innermost) redex in
een expressie herschreven. De meest-Iinkse, binnenste redex is hierbij de
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redex, welke geen andere redex bevat ('binnenste') en welke links ligt ten
opzichte van alle andere binnenste redices ('meest-linkse'). Deze reductie-
strategie hoeft niet altijd de normaalvorm van de expressie op te leveren,
ook at bestaat deze.

Een nog te bespreken eigenschap van sommige functionele programmeer-
talen, zoals Hope en ML, bekend onder de naam eager evaluation corre-
spondeert met deze reductiemethode.

3.5 Lazy evaluation versus eager evaluation
Lazy evaluation en eager evaluation zijn twee verschillende evaluatiemethoden
van functies. In deze paragraafworden de verschillen tussen deze twee methoden
besproken.

3.5.1 De eigenschappen van lazy evaluation
Een functionele taal gebruikt lazy evaluation, wanneer

• argurnenten van een functie pas uitgerekend worden, wanneer de waar-
den van deze argumenten nodig zijn en niet wanneer de functie toegepast
wordt.

• argumenten van een functie ten hoogste één keer uitgerekend worden, het-
geen wel bekend staat onder de naam sharing. Wanneer een argument
meerdere keren wordt gebruikt, moet de, bij het eerste gebruik van het
argument, uitgerekende waarde gebruikt worden.

Een voordeel van deze methode is, dat er gewerkt kan worden met oneindige
datastructuren, zoals bijvoorbeeld oneindige lijsten. Ook garandeert deze me-
thode, dat, wanneer de berekening van een expre8sie termineert, deze methode
garandeert, dat de eindwaarde van deze berekening ook gevonden wordt. Dit is
een gevoig van de eigenschappen van de bij deze evaluatiemethode behorende
reductiemethode.

Een nadeel van deze methode is te vinden op het gebied van de efficiëntie
van de berekening. Iliermee wordt bedoeld dat de waarden van functies welis-
waar altijd berekend kunnen worden, maar dat dit (vanwege de normal order
reduction) niet altijd op de sneiste manier gebeurt. Een voorbeeld, gebaseerd
op de A-calculus, welke de werking van normal order reduction illustreert, is

Dc berekening van de expressie (lambda x. + x x x x) (2*3*5) via de
normal order reduction vergt de volgende stappen
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(lambda x. + x x x x) (2*3*5) —>

+ . . . . (2*3*5) —>

I I I I

I ____ I ____ I ____ I I

+ . . . . (6*5) >

I I I I —

I____ I ————I ____ I I

+ . . . . 30 >

I I I I —

l____.I___.._._.I____._I I

+ 60 30 30 >

+9030 >

120

Voor een bespreking van de 'A-calculus word rwezen naar bijvoorbeeld [2].

Het sharen van expressies wordt hierboven weergegeven door pijien van een
• naar de ge-share-dc term. Dc totale berekening van deze A-expressie vergt dus
6 stappen.

3.5.2 De eigenschappen van eager evaluation
Wanneer een functionele taal argumenten van een functie uitrekent, voordat de
gehele functie berekend wordt, dan wordt gezegd, dat deze functionele taal de
methode van eager evaluation gebruikt.

Een voordeel van deze methode is, dat wanneer een berekening termineert,
deze over het algerneen niet minder snel termineert dan bij het gebruik van lazy
evaluation. Het voorbeeld, genoemd in de vorige paragraaf illustreert dit

De berekening van de expressie (lambda x. + x x x x) (2*3*5) via de
applicative order reduction vergt de voigende stappen

(lambda x. + x x x x) (2*3*5) >

(lambda x. + x x x x) (6*5) >

(lambda x. + x x x x) 30 >

+ 30 30 30 30 >

+ 60 30 30 >

+ 90 30 >

120
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De totale berekening van deze lambda-expressie vergt dus ook 6 stappen,
net als bij de normal order reduction.

Een nadeel van deze methode is, dat de waarde van een expressie flu niet
altijd berekend kan worden, hetgeen neerkomt op het niet altijd kunnen reduce-
ren tot de normaalvorm van een expressie. Bovendien kan er bij deze methode
geen gebruik gemaakt worden van oneindige datastructuren, omdat zo'n data-
structuur oneindig veel elementen heeft en deze kunnen natuurlijk niet allemaal
van te voren berekend worden.

De voordelen van de beide evaluatiemethoden worden soms gecombineerd bij
de implementatie van een lazy functionele taal. De manier, waarop dit gebeurt,
is door gebruik te maken van strictness analysis, waarmee bepaald wordt of de
waarde van een argument van een functie bij een toepassing van die functie altijd
bepaald zal worden of niet. Wanneer de waarde van een argument gegarandeerd
berekend wordt, dan kan de waarde van dit argument vdór de toepassing van
de functie berekend worden. In dit geval wordt dus naast lazy evaluation voor
sommige argumenten eager evaluation gebruikt. In Hugs wordt geen gebruik
gemaakt van strictness analysis. De enige evaluatiemethode, welke dun binnen
dit afstudeerwerk wordt gebruikt, is lazy evaluation.

3.6 Het toekennen van waarden aan expressies
Het reduceren van functionele expressies is in de bovenstaande paragralen at
informeel beschreven. Een formele bespreking is echter belangrijk, omdat alleen
via formele notaties een afdoende specificatie van een product beschreven kan
worden.

Deze paragraaf dient om via het invoeren van een functie Eva]., welke waar-
den toekent aan syntactische objecten, een formelere beschrijving van bet re-
ductieproces te geven. De hieronderstaande bespreking van de functie Eva]. is
gebaseerd op de bespreking van deze functie in [2].

Een manier om syntactische objecten (expressies) een waarde te geven wordt
gevormd door de introductie van een evatuatiefunctie met ats argumenten ex-
pressies en ala resultaten waarden. Noemen we deze functie Eva]., dan krijgen
we de volgende voorstelling:

Eva].
I expressiesi > I waaxden I

In een functionele notatie schrijven we hiervoor
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Eva]. :: expressies ———> waarden

Een voorbeeld van een toepassing van de functie Eva]., welke bovenstaande
ideëen verder duidelijk maakt, is:

Eva]. CE+ 3 4]] = 7

De functie Eva]. kent hier aan een syntactisch object, welke aangegeven wordt
door het gebruik van de haken bestaande uit de syntactische symbolen
+, 3 en 4 de waarde 7 toe. Op deze manier kunnen we dus aan het symbool +
de bekende optel-betekenis toekennen, zoals we die a! lang kennen.

Een andere interes8ante toepassing van de Eval-functie bestaat uit het geven
van waarden voor A-expressies

• Eval rho = k

• Eva]. rho = rho x

• Eva]. E2]] rho = (Eval rho) (Eval rho)

• Eval x . E]] rho a = Eval rho [xaJ

Hierbij is

• k een constante of een ingebouwde functie

• x een variabele

• E, El en E2 expressies

• rho een omgeving van variabele-waarde paren

• rho[xaJ de omgeving rho , uitgebreid met het paar (x,a). Hierbij is x
een variabele en a een waarde

3.7 De normaalvorm van een functionele expres-
sie

In paragraaf 3.3 is besproken hoe een functionele expressie via één of meerdere

reducties in een vorm gebracht kan worden, waarin geen redices meer voorkomen
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en welke dus niet verder gereduceerd kan worden. Van deze niet reduceerbare
expressie wordt dan gezegd, dat hij in normaalvorm staat, en deze term wordt in
deze paragraaf formeel gedefinieerd door middel van de Church-Rosser-stellingen
en de definitie van het begrip Weak Head Normal Form (WHNF).

3.7.1 De Church-Rosserste11ingen

In paragraaf 3.4 is beweerd, dat een normal order reduction garandeert, dat
de normaalvorm van een expressie altijd gevonden wordt. Een interessante (en
geruststellende) felt is flu, dat er ook maar altijd één normaalvorm gevonden
wordt, wanneer de normal order reduction op een expressie wordt toegepast.
Deze eigenschap is een gevoig van de volgende twee zogenaamde Church-Ro8ser-
stellingen

Church—Rosser stel].ing 1

Va.nneer El <———> E2 geldt, dan bestaat er een expressie E, zodat
El ———> E en E2 ——-> E geldt.

Informed gesproken zegt deze stelling dat alle reductierijen (in het geval
van het evalueren van functionele expressie wil dit zeggen: opeenvolgende her-
schrijvingen van functionele expressies), die eindigen, hetzelfde resultaat zullen
opleveren.

Church—Rosser stelling 2

Wanneer El <—-—> E2 ge].dt en E2 is in normaalvorin, dan bestaat er
een normal order reduction die El in E2 overbrengt.

Informeel gesproken zegt deze tweede stelling, dat via normal order reduc-
tion altijd de normaalvorm van een expressie gevonden kan worden, mits zo'n
normaalvorm bestaat.

De conclusie, volgend uit deze twee stellingen is nu, dat een functionele
expressie hoogstens én normaalvorm heeft, welke, indien bestaand, altijd door
middel van normal order reduction gevonden kan worden.

3.7.2 Weak Head Normal Form
Voor een beter begrip van de betekenis van de algemene term normaalvorm is
het nodig de term WHNF ( Weak Head Normal Form) in te voeren. De definitie,
behorende bij deze normaalvormen, Iuidt als volgt uit:
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Een expressie is in VHNF dan en slechts dan wanneer de expressie

van de vorin

F El E2 ... En

is.

Hierbij geldt dan, dat n groter of gelijk ann 0 is. Voor de vorm van F geldt,

dat F of een variabele of een dataobject is of dat F een lambda-abstractie of
ingebouwde functie is en bovendien geldt, dat (F El E2 ... Em) geen redex is
voor enige m < ii.

Deze definitie wil zoveel zeggen, dat een expressie gereduceerd moet wor-
den totdat er geen zogenaamde lop-level-redices meer zijn. Zogenaamde inner-
redices, te vergelijken met actuele argumenten van functies, kunnen nog we!
aanwezig zijn, maar het reduceren van deze redices mag niet direct gebeuren,
vanwege de lazy evaluaiie-strategie, welke zegt, dat expressies pas uitgerekend
dienen te worden, wanneer hun waarde gewenst is.

3.8 Stricte en niet-stricte functies
Voor een voorlopig laatste opmerking over de evaluatie van functionele expres-
sies is het belangrijk onderscheid te maken tussen zogenaamde sfricie en nie-
siricie functies. Daartoe is het noodzakelijk eerst nog wat andere begrippen in
te voeren. Een essentieel begrip is de betekenis van het symbool I (bottom).
Het symbool J is een element van het waarde-domein van de in paragraaf 3.6
beschreven functie Eva]. en staat voor de waarde, welke toegekend wordt nan
een expressie, welke geen normaalvorm heeft. Dat wil zeggen, dat paren van de
volgende vorm onderdeel uitmaken van de functie Eva].:

((expressie zonder normaalvorm) ,I)

Na het invoeren van deze terminologie is het mogelijk een definitie van het
begrip slricle funcie (en daarmee ook van het begrip nie-sfrice funche) te
geven

een functie f is strict in zijn n-de argument
er geldt f ii i2 ... i(n-1) I i(n+1) ... = I

Vanzelfsprekend moet hierbij het aantal argumenten van de functie f groter
of gelijk ann n zijn. Voor een functie met één argument wordt de bovenstaande
definitie vereenvoudigd tot:
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een functie f is strict er geldt : f .1. = J..

Deze definities willen zoveel zeggen, dat wanneer de evaluatie van een argu-
ment van f niet termineert, de toepassing van f ook niet termineert.

Het verschil tussen s1rice en nieg-stricte functies is nu, dat stride func-
ties pas "zinnig"toegepast kunnen worden op hun argumenten, wanneer deze
argumenten geevalueerd zijn tot WHNF. Niet-stricte functies evalueren hun ar-
gumenten pas, wanneer hun waarde nodig is.

Als voorbeelden van siricte functies kunnen we noemen

• de rekenkundige operatoren +,—,*

Een voorbeeld van een nici-stricie functie is:

• de functie always3 x = 3. x hoeft in dit geval niet gereduceerd te wor-
den tot zijn norrnaalvorm, omdat de waarde van x niet nodig is voor het
bepalen van het resultaat van de functie always3.

De bespreking van de siricte en niet-siricte functies eindigt met het ann-
geven van het verband tussen deze functies en de lazy evaluatiestrategie. Dit
gebeurt aan de hand van het noemen van een voordeel en een nadeel van deze
evaluatiestragtegie.

Een lazy evaluatiestrategie heeft als voordeel, dater met oneindige datastruc-
turen gewerkt kan worden. Dc argumenten bij een dergelijke strategie hoeven
namelijk pas uitgerekend te worden, wanneer de waarde ervan gevraagd wordt.

Een nadeel van de lazy evaluatiestrategie betreft bet evalueren van stride
functies. In dat geval is het namelijk efficiënter om een strict argument (met
normaalvorm!) van deze functie direct te evalueren met behuip van de eager-
evaluatiestrategie. Een ideale reductiestrategie zou dus een combinatie van lazy
en eager evaluatie zijn, betgeen binnen dit afstudeerwerk niet gebeurt. Het toe-
voegen van een extra fase, strictness analysis genaamd, maakt een dergelijke
combinatie wel mogelijk.

Omdat we gezien hebben, dat de tan! Hmet oneindige datastructuren werkt,
is het gebruik van de lazy evaluatiestrategie noodzakelijk.
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Hoofdstuk 4

De implementatie van
functionele talen

Na een algemene bespreking van functionele talen, en daarbij in het bijzonder
de algemene zaken van pure, lazy functionele talen, gaan we vervolgens over tot
de implementatie van pure, lazy functionele talen. Daartoe zullen eerst in het
kort de verschillende fasen, die bij het vertalen van functionele programma's
een rol spelen, besproken worden. Daarna zal getoond worden, hoe deze fasen
geImplementeerd worden in een practische omgeving, bestaande uit een inter-
preter, Hugs genaamd, voor de pure, lazy functionele taal Haskell.

Haskell en andere zogenaamde lure functionele talen bestaan uit )i-calculus-
expressies voorzien van veel zogenaamde syntactic sugar in de vorm van locale
functies, list-comprehensions en patterns. De implementatie van een dergelijke
luxe taal bestaat uit de volgende stappen

1. het wegwerken van alle syntactic sugar in A-calculus-expressies.

2. bet verwerken van de resulterende A-expressies, ofwel door vertaling ofwel
door interpretatie.

Ilet verwerken van )i-expressies gebeurt binnen dit afstudeerwerk door mid-
del van interpretatie. De verschillende fasen, welke de bovenstaande twee stap-
pen implenienteren, worden in de volgende paragraaf geIntroduceerd.

4.1 De verschillende fasen van de implementatie
De vertaling van functionele talen vindt, net zoals bij de bekendere imperatieve
talen, zoals Pascal en C, plaats in meerdere fasen. De optredende fasen ver-
schillen echter gedeeltelijk van elkaar bij deze twee soorten talen. De bij de
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implementatie van pure, lazy functionele talen optredende fasen zijn

1. scan- en parse-fase:
Deze fasen zijn standaard-fasen, die bij de implementatie van alle soorten
programmeertalen plaatsvinden.

2. siatische analyse-fase

In deze fasen worden eenvoudige controles uitgevoerd op onder andere
lype-constructoren, class-definities en instance-definities. Deze termen
worden beschreven in [4] en [5] en de controles hierop worden beschreven in
de Haskell-interpreter Hugs. Verder vinden in deze fase het kind-checking
van type-constructoren en de dependency-analyses van de geparsde ex-
pressies plaats. Meer informatie hierover kan gevonden in bijvoorbeeld
[9] worden. Eenvoudige controles in imperatieve talen zijn hiermee ver-
gelijkbaar en de bovenstaande controles kunnen gezien worden als een
beschrijving van de cont ezi-af hankelijke syntax van de functionele taal.

3. iype-checker/inferenlie-fase

Deze fase controleert en/of leidt het type van een te berekenen expres8ie
uit. Bij imperatieve talen bestaat alleen een iype-checker-fase en geen type-
inferentie-fase. Dit valt terug te zien in het expliciet moeten van types van
bijvoorbeeld variabelen, functies en procedures. Bij functionele talen is er
geen type-informatie nodig bij bet definiëren van functies, omdat de types
van deze functies afgeleid kunnen worden uit de types van de, in de prelude
van een functionele taal opgestagen, primitieve functies. Een ander verschil
met de typering van imperatieve programma's is, dat in functionele talen
de mogelijkbeid bestaat tot de invoering van nieuwe typen door middel van
type-constructoren en bet gebruik van polymorfe typen. Hiermee wordt
bet type-systeem uitgebreid ten opzichte van irnperatieve talen, hetgeen
de type-controle en type-inferentie-fase echter wel ingewikkelder maakt.

4. pattern-inalching-compilatie-fase

Deze fase vindt alleen plaats bij de implementatie van lazy functionele
talen, waarin zogenaamde patterns gebruikt worden om functies te de-
finiëren. Vanwege het ontbreken van patterns bij imperatieve talen wordt
deze fase niet gebruikt bij de implementatie van imperatieve talen.

5. lambda-lifting-fase:

Deze fase wordt gebruikt bij die implementatie van lazy functionele talen,
die gebruik maken van de G-machine. De lambda-lifting-fase wordt niet
gebruikt bij de implementatie van imperatieve talen.

6. G-machine-compilatic-fase

De functionele expressies, die gevormd zijn na de uitvoering van de vorige
sea fasen kunnen nu vrij eenvoudig verwerkt worden. Hiertoe worden
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ze vertaald naar instructies van een abstracte machine, de G-machine.
Vertaling naar instructies van een abstracte machine komt ook voor bij de
implementatie van imperatieve talen, zodat deze fase op zich niet alleen
bij de implementatie van lazy functionele talen plaatsvindt. De vertaling
naar G-code wordt nader beschreven in paragraaf 4.9 en deze beschrijving
is gebaseerd op beschrijvingen in [1] en [2].

7. G-machine-inierpreaiie-fase:
De in de vorige fase gevormde instructies moeten vervolgens nog uitge-
voerd worden. Dit kan ofwel door interpretatie ofwel door vertaling naar
assembly-instructies of machinetaa!-instructies. De interpretatie van de
G-code wordt nader beschreven in paragraaf 4.10 en deze beschrijving is
gebaseerd op beschrijvingen in [1], [2] en [9].

Niet elke implementatie van functionele talen maakt gebruik van de G-
machine (of een variant hiervan) en de hierbij horende fasen, maar het gebruik
ervan is we! een garantie voor een behoorlijk efficiënte vertaling van functionele
programma's. Dc verschillende fasen en de typische volgorde van deze fasen
binnen een implementatie worden hieronder in een overzicht vermeld:

Bronprogramzna ——> Scanner & Parser ——> Statische controle ——>
Type checker/inferentie ——> Pattern—matching—compiler ——>

Lambda Lifter ——> Core-programma -—> G—machine—compiler ——>

G-machine—interpreter

Naast de genoemde fasen staan ook de termen bronprogramma en Core-
programma in het bovenstaande overzicht vermeld. De rol van deze twee soorten
programma's zal duidelijk worden bij de hierna volgende bespreking van de
verschillende fasen.

4.2 De scan- en parse-fase
De taak van de scanner is om een functioneel programma, bet bronprogramma,
te doorlopen en daarbij tokens te vormen, welke vervolgens aan de parser door-
gegeven worden. De parser controleert dan of de combinatie van de tokens,
zoals hij ze binnenkrijgt, aan een grammatica-regel van de grammatica van de
functionele taal gekoppeld kan worden. Dc so gecontroleerde syntax van een
functionele programma wordt we! conlezl-onafhankelijke syntax genoemd. De
manier, waarop dit koppelen aan grammatica-regel8 gebeurt, hangt af van de
gebruikte soort parser. De parsersoorten, die hierbij te onderscheiden zijn, zijn
zogenaamde lop-down parsers en boUom-up parsers. Omdat de scan- en parse-
fase ook gebruikt worden in bijvoorbeeld imperatieve talen zal hier niet verder
ingegaan worden op deze twee fasen.
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4.3 De statische-controle-fase
In deze fase worden de geparsde functionele definities onderworpen aan zoge-
naamde statische controles. Daaronder vallen eenvoudige controles op typische
functionele taal-onderdelen als data-constructor-definities, type-constructor-de-
finities, class-definities en instance-definities, zoals de controle op het niet vaker
dan eenmaal voorkomen van eenzelfde type-variabele in bijvoorbeeld een data-
constructor-definitie. Voor een beter begrip van deze functionele taal-onderdelen
wordt verwezen naar verschillende literatuur over functionele talen. Ook bij-
voorbeeld de controle op het gebruiken van een datatype met het juiste aantal
argumenten gebeurt in deze fase. De zo gecontroleerde syntax van een functi-
oneel programma wordt wel coniez-afhanke1ijke syntax genoemd. Ook worden
in deze fase de geparsde expressies vertaaid en onderverdeeld om een eenvoudi-
gere uitvoering van de volgende fase, de type en kind inferentie-fase, mogelijk
te maken.

4.4 De type-checker/inferentie-fase
In deze fase wordt geprobeerd aan elke gedefinieerde expressie een type toe te
kennen en in het geval van een expliciet opgegeven type-definitie wordt er tevens
gecontroleerd of het, indien mogelijk, toegekende type met dit opgegeven type
overeenkomt.

Ilet kunnen afleiden, of infereren, van een type voor een expressie hangt af
van het kunnen infereren van een type voor de deelexpressies van deze grotere
expressie.

Ter verduidelijking van het bovenstaande geven we een voorbeeld met drie
functionele definities

mul3add x y = 3 * (x+y)
mul4min x y = 4 * (x—y)
main = (mul3add 3 4) * (mnl4min 6 1)

Het afleiden van bet type van de functie main gaat via de volgende stappen:

Uit de bekende typen van de primitieven * en + kan het type van inul3add
afgeleid worden. Evenzo kan uit de bekende typen van de primitieven * en —
het type van niul4min afgeleid worden. Hierna kan bet type van main afgeleid
worden uit de afgeleide typen van mul3add en mul4min en het bekende type
van *. Hierbij vereist het type van *, dat de typen van mn].3add en mnl4min
overeenkomen met de argumenttypen van *.
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In het bovenstaande geval lukt het om een type voor main te vinden. Be-
schouwen we daarentegen de definitie

main = 'a' + 'b'

dan kan er geen zinnig type voor main aigeleid worden, omdat twee karakters
niet opgeteld kunnen worden. Het verwerken van de bovenstaande expressie kan
dus na de lype-checking/inferenie-fase gestopt worden.

4.5 De pattern-matching-compilatie-fase
Deze fase verzorgt het proces van het matchen van de actuele argumenten van
te berekenen expressies tegen de formele parameters van de functiedefinities. De
manier, waarop dit matchen gebeurt, is van boven naar beneden en van links
naar rechis. Hiermee wordt met van boven naar beneden bedoeld, dat de func-
tiedefinities in die volgorde geraadpleegd worden, waarin ze opgeschreven zijn.
Met van links naar rechis wordt bedoeld, dat eerst het eerste, dat wil zeggen
meest Iinkse, argument tegen de meest !inkse parameter wordt gematched. Het
Iiefst moet dit matchen op een zo efficient mogelijke wijze gedaan worden. Met
efficient wordt hier dan bedoeld, dat een actuele argument slechts eenmaal ge-
matched wordt tegen een formele parameter.

Een naleve manier van pauern-maiclzing, welke niet aan deze efficientie-eis
voldoet is, wordt hieronder beschreven:

Stel, dat er een functie gedefinieerd is door

i (x:xs) 0 =

f (x:xs) (y:ys) =

waarbij het verder niet van belang is, hoe de rechterkanten van de definities
er uit zien. Een naieve manier van paflern-malchen van de argumenten van een
aanroep van f am

f [1,3,5] [2,1]

kan als volgt beschreven worden

Eerst wordt geprobeerd de lUst [1,3,5] te matchen met (x:xs), hetgeen
lukt, waarna geprobeerd wordt de lijst [2,1] te matchen met 0, hetgeen niet
lukt. Het matchen tegen de eerste definitie van f lukt dus niet. Het matchen
tegen de tweede definitie van f lukt daarna we!, omdat de lijst [1,3,5] gem at-
ched kan worden tegen (x : xs) en de lijst [2,1] gematched kan worden tegen
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(y:ys). Voor dit matching-proces waren echter twee matches van [1,3,5] en

twee matches van [2,1] nodig. Hoe dit efficiënter kan, wordt hieronder getoond.

Een manier van pattern-matching, welke wel aan bovengenoemde elilcientie-
eis voldoet, bestaat uit het vertalen van functiedefinities naar een vorm, waarin
case-expressies gebruikt worden. Een voorbeeld van een dergelijke vertaling
volgt hieronder.

Wanneer we uitgaan van dezelfde functiedefinities voor f en deze vertalen
naar een functiedefinitie van de onderstaande vorm

f o2 ol
= case o2 of

(o4:o3) —> case ol of

0 ->
(o6:oS) —>

dan kost het matchen van een aanroep van f, zoals f [1,3,5] [2, 1], slechts

twee in plaats van vier matches.

Er zijn nu slechts twee matches, omdat er twee case-expressies in de body
van de vertaalde functie f voorkomen en deze case-expressies bepalen de waar-
den van de twee argumenten. De namen van de parameters van de functie f,
ol en o2, en o3, o4, o5 en o6 worden gebruikt in de volgende fasen van de
implementatie van de functionele taal en vormen uiteindelijk representaties van
offsets van de in de G-machine-interpreier-fase gebruikte stack.

4.6 De lambda-lifting-fase
De meeste functionele programmeertalen geven de mogelijkheid om locale func-
tiedefinities binnen globale functiedefinities te gebruiken. Het blijkt echter, dat
dergelijke locale definities niet echt makkelijk verwerkt kunnen worden. Daarom
worden, via het Iambda-Iifting-proces, deze locale definities eerst omgezet in
globale functiedefinities, voordat de verwerking van het functionele programma
voortgezet wordt.

Een voorbeeld van een functie, welke gedefinieerd is door middel van een
locale functie, is

foldr a f = let g 0 = a
g (x:xs) = f x (g xs)

in g
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De eerste stap van het lambda-lifting-proces bestaat flu uit het toevoegen
van de aan de rechterkant van een locale functiedefinitie voorkomende vrije
variabelen aan

• de parameters van deze locale functie

• alle aanroepen van de locale functie.

De variabelen, die hier toegevoegd moeten worden aan de functie g, zijn a
en . Het resultaat van deze toevoegingen ziet er als volgt uit

foldr a
= let g a 0 = a

gaf (x:xs) fx (gafxs)
in g a f

Dc laatste stap van het lambda-lifting-proces bestaat uit het invoeren van

een globale functie g en het aanpassen van de rechterkant van de bestaande
globale functie foldr:

foidraf =gaf
gafO =a
gaf(x:zs)=fx(gafxs)

Dc zo verkregen globale functies zijn vervolgens eenvoudiger verder te ver-
werken door een functionele taal-compiler/interpreter dan de globale functies,
gedefinieerd door middel van locale functies. De na de lambda-lifting-f ase ont-
stane globale functies vormen samen het Core-programma van het te verwerken
functionele programma. Een dergelijke Core-programma wordt in de volgende
paragraaf besproken.

4.7 Wat is een Core-programma?
Een Core-programma bestaat uit een aantal globale functiedefinities, die een
functie van nul of meer variabelen definiëren door de expressie, staande aan de
rechterkant van dezelfde functiedefinitie.

Hierbij zijn de linkerkanten van de functiedefinities van de vorm:
f xl ... xn, waarbij n > 0 is.

De eventueel aanwezige xi's zijn de parameters van de functie f.
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De rechterkanten van de functiedefinities kunnen twee verschillende vormen
aannemen. Eén van deze vormen is g xl xn, waarbij ii >= 0 is en g een
functie is en de xi's eventuele argumenten van g zijn, welke ook aan de bij-
behorende linkerkant van de functiedefinitie van f kunnen staan. De andere
vorm is e, waarbij e ofwel een ann de linkerkant van dezelfde functiedefinitie
voorkomende variabele ofwel een constante is.

Dc hierboven beschreven functiedefinities kunnen als volgt door een gram-
matica weergegeven worden:

Def : Lhs '=' Rhs

Lhs : fun Params

Params : v { v }

Rhs :v
I fun Params
I coast

v "variabele"

fun : "identifier"

coast : "constante"

Een belangrijke eigenschap van de hierboven beschreven functiedefinities is,
dat er geen vrije variabelen in voorkomen. Het begrip vrije variabelen kan het
beste door middel van de A-calculus gedefinieerd worden:

• x is een vrije variabele in de lambda-expressie x

• x is een vrije variabele in de lambda-expressie (E F), indien x een vrije
variabele in de lambda-expressie E is of wanneer x een vrije variabele in
de lambda-expressie F is.

Dergelijke functiedefinities zonder vrije variabelen worden wel supercombi-
natoren genoemd. De exacte definitie van supercombinatoren luidt als volgt:

Supercombinatoren zijn functiedeflnities, die aan de volgende twee eisen vol-
doen:
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• ze bevatten geen vrije variabelen

• ze hebben een rechterkant, welke ook een supercombinator is

Supercombinatoren zijn dus in feite X-exprcssies zonder vrije variabalen.
Daarmee Iijkt een supercombinator op een Pascal-functie zonder side-effecis.
Deze vergelijking heeft geleid tot de overtuiging, dat een supercombinator ver-
taald kari worden naar een nj instructies, waarmee supercombinatoren geevalu-
eerd kunnen worden.

4.7.1 De evaluatie van Core-programma's
Dc evaluaties van Core-programma's vindt plaats door de linkerkanten van de
supercombinatoren te vervangen door de rechterkanten van deze supercombina-
toren. Dit is ook logisch, omdat de linkerkanten gedefinieerd worden door hun
bijbehorende rechterkanten. Hierbij moeten dan wel de parameters van een su-
percombinator vervangen worden door de waarden van de actuele argumenten
in de toepassing van deze supercombinator. De eerste op deze manier te evalu-
eren supercombinator is hierbij normaal gesproken de supercombinator met de
naam main.

Om de bovenstaande manier van evaluatie duidelijker te maken volgt hieron-
der een voorbeeld, waarbij functiedefinities in de vorm van supercombinatoren
zijn gekozen, omdat we de evaluatie van supercombinatoren willen bespreken.

Gegeven zijn de volgende functiedefinities

f x yz gxz
gxyx*y
main = f (2*3) (4+1) (8—2)

Het vervangen van supercombinator-linkerkanten door bijbehorende super-
combinator-rechterkanten, daarbij de actuele waarden van de argumenten ge-
bruikend, levert dan, wanneer we normal order reduction gebruiken, de volgende
nj reducties op

main > f (2*3) (4+1) (6—2) > g (2*3) (6—2) >

(2*3) * (6—2)

Hoe dit vervangen van supercombinator-linkerkanten door supercombinator-
rechterkanten efficient geImplementeerd kan worden, wordt in de volgende pa-
ragrafen beschreven.
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4.7.2 Bomen en stacks als keuzen voor de opsiag van su-
percombinatoren

Voor de bespreking van de opsiag van supercombinatoren wordt de volgende
supercombinator ala voorbeeld genomen:

g = \x.fxxx)

In het bijzonder zullen we de berekening van de expressie gE beschouwen,
waarbij we niet verder zullen ingaan op de vorm van E of de definitie van 1.
De applicatie van de beide bovenstaande functies g en A.fxxx op een expresie
E levert de volgende reductie (weergegeven door een —+) op:

gE — \x.fxxx)E

Wanneer we de bovenstaande -expre8sie (via een /3-reductie, zie bijvoor-
beeld [2]) reduceren, dan zien we dat gE gereduceerd wordt tot IEEE

gE — fEEE

De expressie E komt maar n keer voor in de expressie gE en vanwege
de eerder genoemde eigenschap van lazy evaluation mag in de berekening van
f E E B de expressie E daarom maar één keer berekend worden.

Norrnaal gesproken wordt bij evalueren van rekenkundige expressies ofwel
een boomstructuur gebruikt, danwel een stack samen met een postfixformule.
Een voorbeeld, welke deze evaluatiemethoden verduidelijkt, staat hieronder ver-
meld:

• het gebruik van een boom om een expressie te evalueren.

Bijvoorbeeld : g
I > /I\ Mogelijke boom—

E / I \ weergave van de
B E B reductie van de

expressie

gE

Wanneer f B E B berekend moet worden, moet de expressie B hier drie
keer uitgerekend worden, vanwege de structuur van bomen.

• het gebruik van een stack om een expressie te evalueren.

46



Postfix—ormu1e : E E E f Postfix—formule behorende
bij de expressie
f EEE

We kunnen flu door middel van een stack deze postfix-formule berekenen.
Expressie E moet hier echter ook drie keer uitgerekend worden, vanwege
de structuur van de postfix-formule en de stack.

Een conclusie, die nu getrokken kan worden, is dat bomen en stacks niet als
datastructuur gebruikt kunnen worden om aan de bovengenoemde eigenschap
van lazy-evaluatie te kunnen voldoen.

Om te garanderen dat nile expressies hooguit één keer uitgerekend worden,
moet dus een andere datastructuur als een boom of een stack gebruikt worden.
Een wel geschikte datastructuur blijkt de graaf te zijn. Voordat getoond zal
worden hoe het opslaan van supercombinatoren in een graaf plaatsvindt, wordt
eerst in paragraaf 4.7.3 het verschil tussen een boom en een graaf uitgelegd en
wordt in paragraaf 4.7.4 een belangrijke methode van functietoepassing, bekend
onder de naam currying, uitgelegd.

4.7.3 Het verschil tussen een boom en een graaf
lIet voornaamste verschil tussen een graaf en een boom is, dat er in een graaf
meerdere zijden naar én knoop kunnen lopen en in een boom niet. Een gevoig
hiervan is, dat een graaf cycles kan bevatten en een boom niet. Dit wil zoveel
zeggen, dat in grafen twee knopen via meerdere paden verbonden kunnen zijn.
Ilier volgen enkele voorbeelden, die dit verduidelijken:

f
'I'

/ I \ boomstructuur voor expressie
/ I \ t E E E. Drie knopen met label E

/ I \ zijn nodig, omdat bomnen geen

/ I \ cycles bevatten.

/ I

E E E
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graafstructuur voor expressie

/I\ f E E E. Een (1) knoop met label E

/ I is genoeg, omdat graf en cycles

/ I \ kunnen bevatten, Er bestaan flu
\ I / drie paden tussen de
\ I / knoop met label f en de

knoop met label E.
E

Omdat in grafen knopen 'gedeeld' kunnen worden, hoeven eXpressies maar
édn keer berekend te worden. Het gebruik van grafen voor het evalueren van
supercombinatoren past hierdoor bij de lazy evalualion-methode.

4.7.4 Het gebruik van currying bij functietoepassing
Omdat functionele talen de mogelijkheid bieden, functies als argumenten en re-
sultaten van andere functie8 te gebruiken, is het onnodig functies te hebben van
meer dan een argument. Een functie van n argumenten kan namelijk gesimuleerd
worden door een zogenaamde higher order funcie, welke één argument heeft en
welke een nieuwe functie oplevert. Deze functie kan vervolgens toegepast wor-
den op het volgende argument en dit proces gaat zo door tot alle argumenten
afgehandeld zijn. Deze manier van verwerken van functies met meerdere argu-
menten staat bekend onder de naam currying.

Om dit currying-principe duidelijker te maken volgen hieronder de, in de
standaard-prelude-fite van Haskell geplaatste functies curry en uncurry:

curry :: ((a,b) —> c) —> (a —> b —> c)
curry f x y = f (x,y)

uncurry :: (a —> b —> c) —> ((a,b) —> c)
uncurry f p = f (fst p) (snd p)

Currying gebruikt dus een aantal toepa8singen van higher order funclies om
hetzelfde resultaat te verkrijgen, dat bereikt wordt bij het evalueren van een
semantisch equivalente functie van meerdere argumenten.

4.7.5 De opsiag van supercombinatoren in een graafstruc-
tuur

Functies van de vorm f xl x2 ... xn = e, n >1 kunnen dus gelezen wor-
den als (...((f xl) x2). . .xn) = e. De notatie f x die bier gebruikt wordt
voor het toepassen van een functie f op een argument x is in feite een verkorte
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weergave van een functie, die twee argumenten neemt en het eerste argument
op het tweede argument loslaat. Deze functie wordt meestal genoteerd door
middel van het symbool C en staat bekend onder de naam functieapplicatie.
Wanneer deze notatie gebruikt wordt, zien we dus, dat f x in feite een verkorte
weergave is van C f x. Deze laatste notatie kan in een graafstructuur als volgt
weergegeven worden, wanneer er een applicatieknoopC wordt ingevoerd:

C

,\
f x

Op deze manier kunnen hele expressies opgebouwd worden, waarbij het aan-
tal gebruikte applicatieknopen gelijk is aan bet aantal argumenten van de func-
tie. Om nog een voorbeeld te noemen : de expressie f x y z kan flu als volgt
weergegeven worden:

C/\
/ \ expressie f x y z

C z beschouwd ale

/\ (((fx) y) z)

/ \
C y

/\
/ \

f x

Het gebruik van de C-knoop garandeert flu, dat elke knoop ofwel nul kin-
derknopen heeft (de zogenaamde functieknopen en argumentknopen) ofwel twee
kinderknopen heeft (de applicatieknopen) en dat de functieknoop gevonden kan
worden door de spine, gevormd door de links in de graaf liggende applicatiekno-
pen, afte lopen. Hierdoor blijkt een efficiënte uitvoering van supercombinatoren
mogelijk te zijn.

Het hierboven besprokene suggereert nu de aanwezigheid van de volgende
knoopsoorten in een graaf-structuur:

• Een argumentknoop, waarin een argument van een functie is opgeslagen.
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• Een applicatieknoop, waarin verwijzingen naar twee andere knopen zijn
opgeslagen. In feite is de gebruikte graaf-structuur dus een gerichte graaf-
structuur, omdat applicatieknopen verwijzingen naar functieknopen en ar-
gumentknopen kunnen bevatten maar functieknopen en argumentknopen
geen verwijzingen (naar applicatieknopen) kunnen bevatten. Dit gericht
zijn van de grafen wordt echter niet in de figuren weergegeven.

• Een functieknoop, waarin onder andere een functienaam opgeslagen is.

Omdat de expressie E in de graafstructuur van g E, vanwege de sharing-
eigenschap van lazy evaltzaiion, niet opnieuw opgebouwd, maar hergebruikt
moet worden bij de opbouw van de graafstructuur voor de expressie f E E E,
moeten we de opgeslagen expressie E weer kunnen vinden. De eenvoudigste
manier om dit te bewerkstelligen, is door het onthouden van het adres van de
geheugenplaats(en), waar E is opgeslagen. Voor het opslaan van deze adressen
zal een stack gebruikt worden. De opbouw van de graafstructuur voor de ex-
pressie IEEE vanuit de graafstructuur voor de expressie gE kan flu als volgt
in twee stappen weergegeven worden

0 (1) 0 (2) 0

/ \ / \ ====> / \
g E g E 0 \

I\ I /\ I

o___II I c II
/ I I /\/ I

C I I f E____I/\ I I

C I

/ \ I

f

Voor ecu beter begrip van de bovenstaande graafreducties zijn enkele op-
merkingen op hun ptaats:

• Bij de eerste stap moeten de knopen, behorend bij de linkerkant g B van
de supercombinator-applicatie , bewaard blijven, omdat delen van deze
graaf misschien opnieuw gebruikt moeten worden, bij de creatie van de
graaf, behorende bij de rechterkant van de supercombinator-applicatie.

• Bij de tweede stap kunnen de knopen, behorend bij de linkerkant van
de supercombinator-applicatie, welke niet gedeeld worden met de rechter-
kant van de supercombinator-applicatie, uit de graafstructuur weggelaten
worden.
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Het bovenstaande proces van het vervangen van een linkerkant van een
supercombinator-applicatie door de rechterkant van een supercombinator-ap-
plicatie gebeurt dus door het toevoegen en verwijderen van knopen uit de graaf.
Dit kan geImplementeerd worden door dynamische allocatie en deallocatie van
geheugenruimte uit de heap.

Voor het opslaan en verwerken van graafstructuren gebruiken we dus

• een stack, waarop we de adressen van applicatie-knopen en functie-knopen
opslaan. De adressen van argument-knopen hoeven niet opgeslagen te
worden op de stack, omdat deze adressen a!tijd via de verwijzingen uit de
applicatie-knopen gevonden kunnen worden. De verwijzingen vanuit de
applicatie-knopen naar andere knopen moeten daartoe dan we! de adressen
van deze knopen bevatten.

• de heap, waarin en waaruit we geheugen voor knopen alloceren en dea!lo-
ceren.

De exacte reducties, die uitgevoerd worden bij een supercombinator-app!icatie,
hangt af van de vorm van de supercombinator. De informatie over de uit te
voeren reducties moet daarom in én of andere vorm bij de supercombinatoren
opges!agen worden. In paragraaf 4.10.4 zu!!en we zien, hoe dit gedaan wordt.

Het opbouwen en evalueren van de graaf-structuur, zoals dat hierboven a!
enigszins beschreven is, gebeurt in feite door de laatste twee fasen van een compi-
ler/interpreter, de G-machine-compilaiie-fase en de G-machine-interpreer-fase.
Voordat begonnen kan worden met de bespreking van deze fasen, moet echter
eerst de in deze fasen gebruikte G-machine 1 ingevoerd worden.

4.8 De G-niachine
De G-machine is een abstracte machine, welke instructies bevat, waarmee het
eva!ueren van supercombinatoren via het reduceren van graafstructuren geIm-
p!ementeerd kan worden. Dit eva!ueren van zo'n supercombinator wordt dan
bewerkste!ligd door het instantiëren van de body van een supercombinator. Dit
wi! zeggen, dat de linkerkant van een supercombinator-app!icatie gereduceerd
wordt tot de rechterkant van die supercombinator-applicatie. De G-machine,
die hier besproken zal worden, is een eenvoudige abstracte machine, we!ke be-
schreven is in [1].

4.8.1 De redenen voor bet gebruik van een abstracte ma-
chine

Een eerste reden voor het gebruik van een abstracte machine bestaat uit het
overbruggen van de grote k!oof, die bestaat tussen enerzijds luxe functione!e

1de (3 alaM op het gebruik van een Graaf!tructuur
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prograrnma's en anderzijds machinetaal- en assembly-programma's. Het over-
bruggen van deze kloofgebeurt door eerst een functionele programmate vertalen
naar instructies van een abstracte machine, om vervolgens deze instructies ofwel
te vertalen naar machinetaal/assembly-instructies ofwel te interpreteren.

Een tweede reden bestaat uit het onathankelijk zijn van de abstracte ma-
chine ten opzichte van de onderliggende machine. Daardoor hoeft voor het
overbrengen van de compiler/interpreter op een andere machine alleen maar
de compilatie van de abstracte machineinstructies naar de nieuwe machinetaal-
instructies of de interpretatie van de abstracte machineinstructies verzorgd te
worden.

Dit invoeren van een abstracte machine en de daarbij horende abstracte
instructies wordt niet alleen toegepast bij de implementatie van functionele ta-
len. Ook bij de implementatie van imperatieve talen wordt deze methode we!
toegepast: een bekend voorbeeld hiervan betreft het gebruik van een abstracte
P-machine voor de interpretatie van Pascal (Wirth).

4.8.2 De eigenschappen van een geschikte abstracte ma-
chine

Een goede abstracte machine, dat wil zeggen een abstracte machine, waarvan
efficient gebruik gemaakt kan worden, moet aan een aantal eigenschappen vol-
doen:

• de vertaling naar de instructies van de abstracte machine moet niet a! te
moeilijk zijn.

• de verwerking van de instructies van de abstracte machine moet ook niet
a! te moeilijk zijn.

Het resultaat hiervan is, dat geschikte abstracte machineinstructies niet te
veel op de constructies van de functionele programmeertaal moeten Iijken, maar
anderzijds ook niet tevee! op machinetaalinstructies of assembly-instructies moe-
ten Iij ken. De hier te bespreken G-machine, welke eenvoudiger is dan de ab-
stracte machine, die in Hugs gebruikt wordt, blijkt deze eigenschappen te bezit-
ten. Hoewel de hier te bespreken versie van de G-machine niet in Hugs gebruikt
wordt, zal voor een algemene bespreking van de G-machine en de G-machine-
compilatie— en G-machine-inlerprelaiie-fase wel gebruik gemaakt worden van
deze eenvoudige versie.

4.8.3 De instructieset van de G-machine
Dc opbouw van de graafstructuur voor de expressie IEEE uit de graafstruc-
tuur voor de expressie gE, zoals die in paragraaf 4.7.5 is besproken, gebeurde in
twee grote stappen. Om graafreductie goed te kunnen bespreken en implemen-
teren, is echter een onderverdeling in meerdere, kleinere stappen nodig. Deze
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kleinere graafreducties kunnen bewerkstelligd worden door bet uitvoeren van
zogenaamde G-machine-instructies.

De instructies van de bier te bespreken G-macbine en de bijbehorende ver-
andering op de gebruikte stack en heap worden hieronder besproken

• Pushglobal f

I ——I——> I ——I——>

=====>

I ——I——> I ——I——>

stack I ——I——> "functieknoop in heap"

stack

De Pushglobal-instructie alloceert een nieuwe knoop in de heap en pusht
bet adres van deze knoop op de stack.

• Pushint i

I ——I——> I ——I——>

=====>

I ——I——> I ——I——>

stack I ——I-—> "integerknoop in heap"

stack

De Pushint-instructie alloceert een nieuwe knoop in de heap en pusht het
adres van deze knoop op de stack.

• Mkap
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I ——I——> I ——I——>

=====>

I ——I——> "knoop b in heap" I ——I——> C

\
I ——I——> "knoop c in heap" stack c b

stack

De Mkap-instructie alloceert een nieuwe knoop, met verwijzingen naar de
twee knopen, waarvan de adressen in de twee bovenste stack-plaatsen zijn
opgeslagen, in de heap, verwijdert de twee bovenstaande adressen van de
stack en laat het adres van de nieuwe knoop achter op de stack.

• Push n

I ——I——> I ——I >

=====>

I ——I——> I ——I >

I —— I ———>0 I ——I >0/\
I ——I —>f a I —— I >f a

stack I _J I

stack

De Push n-instructie plaatst het adres van het n-de argument van de te
reduceren supercombinator op de stack.

• Slide
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I ——I———> I ——I———>o

• stack

• > 0 arg

I ——I———> functie arg

I —— I ———>0

stack
0 arg

functie arg

De Slide-instructie verwijdert een opgegeven aantal adressen van de stack.

• Unwind

I —— I ———>0 I —- I >0

\
stack . • • arg

O arg

• \ I ——I >0

functie arg • . arg

I ——I—>functie

stack

De Unwind-instructie plaatst de adressen van de applicatieknopen en de
functieknoop, behorende bij een te reduceren supercombinator, op de
stack.

Een formelere beschrijving van de hierboven staande instructies zal gegeven
worden in paragraaf 4.10.4. Hoewel het aantal instructies klein is, blijkt het
aantal genoeg te zijn om eenvoudige graafreducties uit te kunnen voeren en een
idee te geven over hoe graafreductie werkt.
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4.9 De G-machine-compilatie-fase
Om supercombinatoren op een efficiënte manier te kunnen verwerken, vertalen
we supercombinatoren naar een nj G-machine-instructies, welke via het aanpas-
sen van een graafstructuur een instantie van de body van een supercombinator
genereert. De volgende paragraaf toont, dat het mogelijk is, om zo'n nj instruc-
ties te genereren. Indien dit niet mogelijk zou zijn geweest, zou waarschijnlijk
een minder efficient, recursief algoritme gebruikt moeten worden, om instan-
ties van de supercombinatorbodys te kunnen genereren. Daarmee is een laatste
reden voor het gebruik van de G-machine, de resulterende efficiëntie, genoemd.

4.9.1 Compilatieschema's voor de G-machine
Voor de generatie van een ru G-machine-instructies worden zogenaamde corn-
pilatieschema's gebruikt. Via deze schema's wordt heel precies via functies
weergegeven, hoe een supercombinator vertaald wordt naar een nj G-machine-
instructies. Het bovenstaande gebruik van functies levert hierbij ook direct een
voorbeeld van een interessante toepassing, in de vorm van een eenvoudige compi-
ler, van een functionele taal op. De volgende compilatieschema's verduidelijken
het bovenstaande idee:

I is de G—machine code voor de I

I supercombinator—deinitie d. I

I xi ... xn = e]] = RL[e]] [xi ——> 0,. ..,xn ——> n—i] n I

I I

I rho d genereert code, welke de expressie e I

I insta.ntieert in de omgeving rho, voor een supercombinator I

I van arity d. Daarna wordt da resulterende stack I

I 'ge—unwind'. I

I rho d = rho ++ [Slide d+1, Unwind] I
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I I

I rho genereert code welke de graaf van e in I

I omgeving rho construeert. Hierbij wordt een pointer naar I

I deze graaf op de top van de stack achtergelaten.
I

I I

I rho = [Pushgloba]. f] waar een supercombinator is I

I rho = [Push (rho x)] waar x een locale variabele is I

I rho = [Pushint i] waar ± een integer is I

I el]] rho = rho ++ rho+1 ++ [Mkap] I

I waar rho+1 x = (rho x) + 1 I

In de volgende paragraaf wordt uitgelegd, hoe deze SC-, R- en C-compilatie-
schema's gebruikt worden.

4.9.2 Een voorbeeld van G-machine-code-generatie
Om de werking van de compilatieschema's te verduidelijken, wordt hier een
voorbeeld van G-machine--code-generatie gegeven.

Voorbeeld : De G-machine-code voor de g-supercombinator, welke gedefini-
eerd is als g x = f x x x, kan als volgt in een aantal stappen met behuip van
de compilatieschema's gegenereerd worden

1. x = f x x x)]]

2. x x x)]] Cx —> 0] 1

3. x x x)]] Cx —> 0] ++ [Slide 2,Unwind]

4. CC[x]] Cx —> 0] ++ x x]] Cx —> 1] ++ CNkap] ++
[Slide 2,Unwind]

5. Cx —> 0] ++ [x —> 1] ++ x]] [x —> 2]
++ INkap] ++ CMkap,Slide2,Unwind]

6. CCLX]] [x —> 0] ++ Cx —> 1] ++ Cx —> 2] ++

[x —> 3] ++ [Nkap] ++ [Mkap,Nkap,Slide 2,Unwind]
7. [x —> 0] ++ Cx —> 1] ++ Cx —> 2] ++

[Pushglobal f ,Mkap,Nkap,Nkap,Slide 2 ,Unwind]

7. [Push O,Push 1,Push 2,Pushglobal f,Nkap,Mkap,Nkap,Slide 2,

Unwind]

• De stap van (1) naar (2) is gebaseerd op de herschrijvingsregel van SC
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• De stap van (2) naar (3) is gebaseerd op de herschrijvingsregel van ft

• Dc stap van (3) naar (4) is gebaseerd op de vierde herschrijvingsregel van
C, waarbij eO gelijk is aan f x x en el gelijk is aan x.

• De stap van (4) naar (5) is gebaseerd op de vierde herschrijvingsregel van
C, waarbij eO gelijk is aan f x en el gelijk is aan x. Bovendien is gebruik
gemaakt van Iijstconcatenatie.

• De stap van (5) naar (6) is gebaseerd op de vierde herschrijvingsregel van
C, waarbij eO gelijk is aan f en el gelijk 18 aan x. Bovendien is gebruik
gemaakt van Iijstconcatenatie.

• De stap van (6) naar (7) is gebaseerd op de eerste herschrijvingsregel van
C. Bovendien wordt opnieuw gebruik gemaakt van lijstconcatenatie.

• De stap van (7) naar (8) is gebaseerd op het driemaal gebruiken van de
tweede herschrijvingsregel van C, aismede op het gebruik van lijstconca-
tenatie.

Hiermee is het vertalen van supercombinatoren naar G-machine-instructies
uitgekgd. De volgende Iogische stap wordt flu gevormd door het uitvoeren van
deze instructies. Dit uitvoeren zal gebeuren via het aanpassen van graafstruc-
turen en dit wordt beschreven door de Iaatste fase van een lazy functionele taal
compiler/interpreter: de G-machine-inierprelaiie-fase.

4.10 De G-machine-interpreiatie-fase
Het evalueren van supercombinatoren vindt dus plaats door het uitvoeren van
G-machine-instructies, welke graafwijzigingen tot gevoig hebben. Om graafwij-
zigingen efficient te kunnen implementeren, zijn echter ook nog andere dingen
nodig. Welke dingen dit zijn, wordt in de volgende paragraaf besproken.

4.10.1 De invoering van een state-transiton-machine
Het uitvoeren van de instructies kan, zoals we a! gezien hebben, de omvang van
de graaf veranderen, doordat soms knopen aan de graaf worden toegevoegd of
uit de graaf worden weggelaten. Dit toevoegen en weglaten van knopen wordt,
zoals in paragraaf 4.7.5 kort besproken is, geImplementeerd door het alloceren
en dealloceren van geheugenruimte uit een 8tuk geheugen, de heap genaamd.

Het bijhouden van de adressen van deze knopen moet ook gebeuren. In pa-
ragraaf 4.7.5 is getoond, hoe hiervoor een stack met adressen gebruikt kan wor-
den. In het bijzonder moeten de adressen van de applicatieknopen opgeslagen
worden, omdat, vanwege het curry-en van functies, via deze applicatieknopen de
functieknoop bereikt kan worden. En op grond van de zo bepaalde functieknoop
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wordt bepaald, wat de uit te voeren graafreducties sun.

Wanneer voor het reduceren van een expressie de waarde van een subexpres-
sic nodig is, moet eerst deze subexpressie gereduceerd worden. Er moet dan
wel onthouden worden, dat daarna de grotere expressie nog gereduceerd moet
worden. Voor het onthouden hiervan wordt een stack van stacks gebruikt. Deze
stack wordt wel een dump genoemd.

Omdat a! deze zaken bijgehouden moeten worden voor het efficient kun-
nen reduceren van grafen, is het gebruik van een state-transition machine met
bovenstaande componenten een logische keuze. Voordat we de graafreductie
verder bespreken, is een korte beschrijving van de eigenschappen van een state-
transition-machine op zijn plaats.

4.10.2 De eigenschappen van een state-transition-machine
Een state-transition-machine bestaat uit een aantal onderdelen, te weten

• de toestandenverzameling, waaronder een begintoestand en één of meer-
dere eindtoestanden

• de toestandsovergangen

De werking van een state-transition-machine laat zich in het kort als volgt
beschrijven

Uitgaande van een begintoestand wordt via de bestaande toestandsover-
gangen naar de andere toestanden overgegaan. Wanneer de machine in een
(eind)toestand belandt, van waaruit geen overgangen mogelijk zijn, zal de uit-
voering van de state-transition-machine stoppen. Het btijkt mogetijk te zijn een
dergelijke state-transition-machine te gebruiken voor het implementeren van
graafreducties en deze state-transition-machine wordt behandeld in de volgende
paragraaf.

4.10.3 De gebruikte state-transition-machine
De state-transition-machine, die gebruikt sal worden, bevat toestanden, waarin
drie van de bovenstaande vier onderdelen, te weten de uit te voeren G-code, de
stack en de heap, opgeslagen zijn. De dump wordt in dit afstudeerverslag verder
buiten beschouwing gelaten, maar bij een totale bespreking van de implementa-
tie van lazy functionele talen moet de dump we! ann de state-transition-machine
toegevoegd worden. Dc vierde component van de gebruikte state-transition-
machine bestaat uit combinaties, bestaande uit functieknopen en de adressen
van deze functieknopen in de heap.
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De ult te voeren toestandsovergang wordt bepaald door te kijken naar de
uit te voeren G-machine-instructie. Hieruit volgt, dat een toestand zonder uit
te voeren G-machine-instructje een eindtoestand is.

4.10.4 De gebruikte state-transition-machine overgangen
In deze paragraaf wordt de exacte betekenis van de G-instructies van paragraaf
4.8.3 aan de hand van de state-transition-machine overgangen besproken.

De exacte invloed van de uitvoering van een G-machine-instructie op een
graafstructuur kan dus weergegeven worden door het opstellen van de toestands-
overgangen voor de state-transition-machine. Deze overgangen worden hieron-
der weergegeven.

De eerste overgang verwerkt een Pushglobal-instructie en berust op het
vinden van het adres van een supercombinatorknoop f en het gevonden adres
wordt vervolgens op de stack gepusht:

Pushgloba]. f:i s h in[f:aJ
= = =>

i a:s h in

De tweede overgang verwerkt een Pushint-instructie en berust op het allo-
ceren van een knoop, welke een getal n bevat, in de heap en het pushen van het
daarbij horende adres op de stack:

Pushint n:i s h in

= = =>

i a:s h[a:NNuni n] in

De derde overgang verwerkt een Mkap-instructie en berust op het alloceren

van een nieuwe applicatieknoop in de heap. De twee knopen, waarnaar deze

applicatieknoop verwijst, worden gevonden aan de hand van de twee bovenste

adressen op de stack, welke van de stack verwijdert worden. Het adres van de
nieuwe applicatieknoop wordt vervolgens op de stack gepusht:

Mkap:i al:a2:s h in

===>
± a:s hEa:Hp al a2] in
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De vierde overgang verwerkt een Push-instructie en berust op het op de stack
plaatsen van een adres van een argumentknoop van de te reduceren supercom-
binator. Vanwege het currying van de functieapplicatie betreft deze argument-
knoop een kindknoop van een applicatieknoop en we! een rechterkind:

Push n:i aO:. . . :a(n+1):s h[a(n+1):NAp an a'n] m

i a'n:aO:...:a(n+l):s h m

De vijfde overgang verwerkt een Slide-instructie en berust op het van de
stack verwijderen van de adressen van de applicatieknopen behorende bij de ge-
reduceerde supercombinator. Dc Slide-instructie wordt uitgevoerd, nadat een
supercombinator-body gelnstantieerd is en de applicatieknopen niet meer nodig
zijn.

Slide n:i aO:...:an:s h m

===>

i aO:s h ni

De zesde overgang verwerkt een Unwind-instructie en berust op het vinden
van de, indien aanwezig zijnde, volgende te reduceren supercombinator. Daar-
voor worden de applicatieknopen, waarvan de adressen op de stack geplaatst
worden, afgelopen. Op deze manier, vanwege het curry-en van functieapplica-
tie, kan de volgende te reduceren supercombinator gevonden worden. De code,
welke deze reductie bewerkste!ligd, is in de zo gevonden functieknoop opgesla-
gen.

Met de toevoeging indien aanwezig wordt aangegeven, dat er wellicht geen
supercombinator meer gevonden kan worden. Het kan naxnelijk zijn, dat de
opgeslagen expressie niet verder gereduceerd kan worden, omdat de expressie in
WHNF staat. Deze situatie wordt hieronder door midde! van geva! (1) weerge-
geven. Het we! vinden van een volgende te reduceren supercombinator wordt
door de overige geval!en weergegeven. In geva! (2) is bet bovenste adres van
de stack bet adres van een applicatieknoop en moet via de instructie Unwind
verder naar de functieknoop gezocht worden. In geval (3) is de functieknoop,
weergegeven door NGloba]. a c, gevonden en wordt de Unwind-instructie ver-
vangen door de code c behorende bij de volgende te reduceren supercombinator.

1. [Unwind) a:s h[a:NNum a] m

===>

[] a:s h m

61



2. [Unwind] a:s h[a:NAp al a2] m

===>
[Unwind] al:a:s h m

3. [Unwind] aO:...:an:s h[aO:NGlobal n c] m

===>

c aO:...:an:s h m

Hoewel met de bovenstaande transities nog niet gerekend kan worden en
het aantal transities nog niet al te groot is, kan er toch a! een voorbeeld van
de uitvoering van de state-transition-machine gegeven worden. Dc volgende
paragraaf toont zo'n voorbeeld.

4.10.5 De werking van de state-transition-machine
Als voorbeeld van de uitvoering van de state-transition-machine bekijken we de
graafreducties, die bij de reductie van de eerder ingevoerde g-supercombinator
horen. Dc definitie van deze supercombinator ziet er als volgt uit:

gxf xxx

Via de compilatieschema's van de vorige fase, de G-machine-compiatie-fase,
worden, uitgaande van deze definitie, de volgende G-instructies gevormd:

Push 0, Push 1, Push 2, Pushglobal f, Mkap, Mkap, Mkap, Slide 2,
Unwind

Het uitvoeren van de bijbehorende transitie's op de supercombinator-appli-
catie gE levert de volgende graafstructuren op:

I —— I >0 I —— I >0 I ——I >0/\ /\ /\
I --I >g E I --I >g E I --I >g E

I __I I I —— I I I

Push 0 I

I __I I

Push 1
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I —— I —>0/\
I --I->g &.

—
\

I

I —— I—I I I

— I I

I _._I — I

I

I __I —I

Push 2

I --I--——>0
- / \

I -- I -->g E._

I __I — I I I

— I I

I __I I
I ——I— I
I ——I——>f

I __I — I

I ——I-->0 I

— / \_ I
Ilkap f

Pushglobal f

I --I---->c
\

I --I-->g E__...

I

I __I I I I

I

I

I

I ——I---->0
\__I

Mkap

I —— I >0/\
I ——I >g

I —— I >0

I I

I IC
Mkap f

De expressie E wordt in drie contexten gebruikt in de expressie f E E E,

maar hoeft maar één keer berekend te worden. Dit feit kan in de graaf te-
ruggezien worden, doordat de expressie E geshared is. De code, zoals die ge-
genereerd is, is nog niet goed genoeg om volledige lazy evaluatie te kunnen
garanderen. Daartoe dienen extra instructies, uitgebreidere compilatieschema's
en meer transitie's ingevoerd te worden. Voor een eerste inzicht in de werking
van de G-machine zijn de compilatieschema's en de bijbehorende transitie's ech-
ter we! geschikt.

Nu alle fasen van een compiler/interpreter voor een functionele taal globaal
besproken zijn, wordt het tijd om te bekijken hoe deze fasen geimplementeerd
kunnen worden. Dc prograinmeertaal, die voor deze implementatie gekozen is,
is de imperatieve taal C. Een eigenschap van C is namelijk, dat programma's
geschreven in C, makkelijk uitvoerbaar zijn op verschillende machines. En dit
is voora! voor compilers en interpreters, zoals de hier te beschrijven Haskell-
interpreter Hugs, be!angrijk.
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Hoofdstuk 5

De bespreking van Hugs

Dc functionele taal, waarmee gewerkt wordt bij het afstudeerwerk, is de taal
Haskell. De in de taal C geschreven implementatie van deze taat, in de vorm
van de interpreter Hugs, is afkomstig van Mark P. Jones en is door hem kort
beschreven in [9] 1• Deze implementatie zal in dit hoofdstuk kort beschreven
worden. In het bijzonder zal aangegeven worden hoe de verschillende fasen,
besproken in het vorige hoofdstuk, geImplementeerd zijn. Daarna wordt aange-
geven waar binnen Hugs de in dit afstudeerwerk belangrijke transformatiefase
toegevoegd wordt.

5.1 De bespreking van de Hugs-sources
In het vorige hoofdstuk is al besproken, dat een implementatie van functionele
talen uit meerdere fasen bestaat. In de Haskell-interpreter Hugs zien we deze
fasen dan ook weer terug. Het gevoig hiervan is, dat we een dccl van de sources
van Hugs kunnen opdelen in meerdere groepen, waarin iedere groep én fase van
de interpreter beschrijft

• input.c, parser.y, parser.c

Via de scan- en parse-code in de files inpuLc en parser.c, en de Haskell-
syntax in de file parser.y worden de scan- en parse-fase uitgevoerd. Zowel
invoer uit een file als interactieve invoer is mogelijk.

• static.c

In deze file staan de statische checks, die tijdens de siai c-checking-f ase
uitgevoerd worden op onder andere patterns, data-constructoren, class-
definities en instance-definities.

1De beschreven interpreter betreft (3ofer. Hugs is de opvolger van Gofer en de beschrijving
is grotendeels ook van toepassing op Hugs
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• kind.c, subst.c, type.c, preds.c

De code in de files subst.c, iype.c en preds.c voert de type-checking/infe-
rentie van functiedefinities en expressies uit en de code in de file kind.c
voert de kind-checking/inferentie van data-constructoren uit. De kind-
checking/inferentie is eigenlijk een onderdeel van de statische analyse,
maar wordt vanwege de overeenkomsten met de type-checking/inferentie
bij de type-checking/inferentie-files geplaatst

• compiler.c

De code in deze file vertaalt de te evalueren expressie en de functiedefini-
ties naar eenvoudige expressies, zonder luxe constructies als bijvoorbeeld
list-comprehensions en voert vervolgens het paUern-matching- en lambda
lifting-proces uit. Dc expressies, die op deze manier ontstaan, zijn de
besproken supercombinatoren.

• machine.c:
De code in deze file vertaalt de supercombinatoren naar G-machine-in-
structies en voert deze vervolgens uit. De fasen, die bier dus uitgevoerd
worden, zijn de G-machine-compilatie-fase en de G-machinc-interprelalie-
fase.

• hugs.c

In deze file worden de functies, waarbinnen de verschillende fasen uitge-
voerd worden, aangeroepen.

• storage.c, storage.h

In deze files worden de interne datastructuren, zoals Text, Cell en Module
gedefinieerd en geImplementeerd. De binnen dit afstudeerwerk belangrijke
datastructuren Text en Cell worden in paragraaf 6.2.1 besproken.

• output.c:
Deze file bevat een preUy-prini-functie voor supercombinatoren. Een voor-
beeld van de uitvoer van deze functie, welke interne representaties van
supercombinatoren als invoer neemt, wordt in paragraaf 6.2.2 gegeven.

De rest van de sources van Hugs worden hier niet beschreven, omdat ze niet
direct betrekking hebben op bet hier beschreven afstudeerwerk.

Een bespreking van de afzonderlijke Hugs-sources is echter niet voldoende om
te bepalen waar eventuele toevoegingen, in dit geval cen extra transformatiefase,
binnen Hugs plaats moeten vinden. Om hier wel voor te kunnen zorgen is een
gedetailleerdere bespreking van Hugs nodig.
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5.2 De implementatie van de verschfflende fasen
in Hugs

In de vorige paragraaf is, uitgaande van de verschillende source-files, globaal
besproken waar de verschillende fasen geImplementeerd worden. In deze para-
graaf wordt, uitgaande van deze fasen, preciezer bepaald door welke functies
deze fasen uitgevoerd worden:

• Het verwerken van een uit te rekenen expressie begint bij het scannen
en parsen van de expressie. De code, die het parsen uitvoert, staat in
de functies paxseExp en parselnput. Hierbij wordt parselnput vanuit
parseExp aangeroepen.

• Het zogenaamde statische controleren van de expressie gebeurt in de func-
tie checkExp.

• Het type-checken van de expressie vindt plaats via het aanroepen van de
functie typeCheckExp.

• Het pattern-match en, lambda-lifien en vertalen naar G-machine-instructies
gebeurt door middel van de volgende stappen: De input-expressie
inputExpr wordt eerst vertaald naar een eenvoudigere vorm (functie
translate), waarin geen luxe constructies als bijvoorbeeld list-compre-
hensions ineer voorkomen. Daarna wordt de expressie verwerkt door de
pattern-matching-compiler door middel van een aanroep van de functie
pmcTerm, waarna de daaruit ontstane expressie verwerkt wordt door de
lambda-lifting-functie lift. Voordat de zo resulterende expressie vertaald
wordt naar G-machine-instructies (functie codeGen), worden de parame-
ters van de expressie eerst nog, indien nodig, herbenoemd via een aanroep
van de functie precomp. Dc informatie over deze parameters wordt gele-
verd door het al uitgevoerde lambda-lifting-proces. Dit herbenoemen van
parameters is nodig om de G-code-generatie uit te kunnen voeren. De
gevormde G-machine-code wordt opgeslagen in de variabele inputCode,
waarna de variabele inputExpr niet meer gebruikt hoeft te worden.

• Als laatste stap moet de G-code nog geInterpreteerd worden. Het uitvoe-
ren van deze code gebeurt in de functie run door te kijken naar het soort
G-instructie en afliankelijk hiervan de bijbehorende code uit te voeren.

Hoewel hierboven alleen besproken is hoe de te berekenen expressie verwerkt
wordt door Hugs, worden de fasen ook uitgevoerd bi.j het verwerken van defini-
ties in ingelezen scripts.

Omdat de expressie na de lambda-lifting-fase de vorm heeft van een super-
combinator en we gezien hebben, dat dergelijke supercombinatoren vrij eenvou-
dig verder verwerkt kunnen worden via graafreducties, is het logisch de toe te
voegen transformatie na de lambda-lifting-f ase uit te voeren.
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Een plaats in de code, waar de transformatiefase toegevoegd kan worden,
kan flu ook eenvoudig gevonden worden. Na de G-machine-inierprelaiie-fase
is een functioneel programma helemaal verwerkt en kan de gebruiker opnieuw
een commando geven. Een voorbeeld van zo'n commando is het commando
transf, waarmee H-supercombinatoren getransformeerd kunnen worden naar

Simple S-supercombinatoren. De implementatie van dit commando wordt in
bet volgende hoofdstuk behandeld.
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Hoofdstuk 6

Het toevoegen van de
transformatiefase in Hugs

In paragraaf 5.2 is via een wandeling door Hugs bepaald, waar de toe te voegen
transformatiefase ingevoegd moet worden. In dit hoofdstuk zal deze transforma-
tiefase nader beschreven worden. Daartoe wordt het typechecken van Simple 5-
en H-programma's en de door Hugs geproduceerde interne datastructuren voor
H- en Simple S-supercombinatoren besproken. Daarna zal getoond worden, hoe
deze interne datastructuren gebruikt worden bij het transformeren van H- naar
Simple S.programma's.

6.1 Het typechecken van H- en Simple S-pro-
gram ma's

In de paragrafen 2.6 en 2.7 zijn de talen H en Simple S besproken aan de hand
van de primitieve functies, de syntax en de semantiek van deze talen. Hierbij is
gebleken, dat alle expres8ies in deze beide talen gevormd kunnen worden door
gebruik te maken van de primitieven van de talen. Wanneer we er flu zeker van
willen zijn, dat alleen de primitieven (en eventuele, door de gebruiker geschre-
yen, hulpdefinities) van H en niet de primitieven van Simple S gebruikt worden
bij het opbouwen van expressies in de taal H, moeten we deze primitieven in
een aparte scriptfile plaatsen, welke ingelezen moet worden, wanneer we een
H-expressie willen verwerken. Door de primitieven van H en Simple S op deze
manier gescheiden te houden, kunnen we voorkomen, dat de primitieven van
H en Simple S in édn programma terecht komen, hetgeen in het algemeen niet
gewenst is.

Omdat we zowel H-, Simple 5- als gewone Haskell-programma's willen kun-
nen verwerken en we deze drie talen zoveel als rnogelijkgescheiden willen houden,
voeren we twee scriptfiles in, die de primitieven van H en Simple S bevatten.
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Deze twee scriptfiles zullen in het vervoig preludefiles genoemd worden, van-
wege de gelijkenis met de reeds bestaande standaard-preludefile Prelude. hs van
Haskell.

6.1.1 De prelude-file voor de taal H
De prelude-file voor de taal H bevat de H-primitieven. Met deze primitieven is

het mogelijk ieder willekeurig H-programma te schrijven. Andere functies zijn
hiervoor niet nodig, hoewel het invoeren van hulpfuncties we! verduidelijkend
kan werken. De file HPrelude.hs bevat alle H-primitieven en ziet er als volgt uit:

rnapllfs=\x—>f(sx)
rnap2l f (sl,s2) = \x —> f(sl x,s2 x)

rnand :: (mt —> BoolInt —> Bool) —> mt —> Bool
rn_and = rnap2l and

where and(False,_)=False

and(True ,False) =False

and(True • True) True

rn_or :: (mt —> Bool,Int —> Bool) —> mt —> Bool
rn_or = rnap2l or

where or(True, _)=True

or (False ,False)False

or(False ,True)=True

n_not :: (mt —> Bool) —> mt —> Bool
rn_not = mapli not

where not True = False
not False = True

dff (mt —> Bool) —> mt > Bool
dff a 0 = True
dff a x = a (x—1)

De namen and, or en not kunnen niet gebruikt worden , omdat de prelude-
file voor Haskell a! een and-, or- en not-functie bevat. Het definiëren van twee
functies met deze!fde naam levert binnen Hugs een conflict op. Het gebruik van
de namen and, or en not zou wel mogelijk zijn, wanneer de HaskeU-preludefi!e
niet tegelijkertijd met de H-pre!udefile is geladen, maar deze oplossing is binnen
het afstudeerwerk niet verder uitgewerkt.

1de m in de naain van de pnmitieven slaat op het gebruik van bet zogenaamde multiplex-
domein
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6.1.2 De prelude-file voor de taal Simple S
De prelude-file voor de taal Simple S bevat de Simple S-primitieven. Met deze
primitieven is het mogelijk jeder willekeurig Simple S-programma te schrijven.
Andere functies zijn hiervoor niet nodig, hoewel het invoeren van hulpfuncties
we! verduidelijkend kan werken. De file SimpleSPrelude.hs bevat alle Simple
S-primitieven en ziet er als volgt uit

data Ref a

primitive newRef :: a —> ID (Ref a)
primitive getRef :: Ref a —> 10 a
primitive aetRef :: Ref a —> a —> 10 C)

ssand :: (Bool,Bool) —> Bool
ssand(False ,_)=Falae

ssand(True ,False)=False

ssand(True ,True) True

asor :: (Bool,Bool) —> Bool
ssor(True , _)=True
ssor(False ,False)False

ssor(Fa].se ,True)True

ssnot :: Bool —> Bool
asnot True = False
asnot False = True

loop :: ID C) —> ID C)

loop a = S >> loop S

Ook in deze prelude-file kunnen de namen and, or en not niet gebruikt
worden, omdat ook hier de opmerking van paragraaf 6.1.1 geldt.

6.1.3 Het laden van de gewenste preludefile
Aflianke!ijk van de keuze om een H-, Simple 5- of een 'gewoon' Haskell-pro-
gramma te verwerken, moet de juiste pre!udefile geladen worden.

Een manier, waarop dat in Hugs geImplementeerd kan worden, is door het
invoeren van ecu extra commando prelude, welke ecu ale argument opgegeven
preludefile inleest. Het inlezen van een preludefile kan flu bewerkstelligd worden
via één van de volgende commando's:
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• :prelude HPrelude.hs

• :prelude SimpleSPrelude.hs

Dc prelude-file Prelude.hs wordt altijd automatisch ingeladen en het op-
nieuw inladen van deze prelude-file via het commando : prelude is niet toege-
staan, omdat dit een conflict zal opleveren, vanwege de dubbele definitie van de
functics in de prelude-file. Het commando :prelude is bovendien zo geconstru-
eerd, dat op ieder moment slechts én van de prelude-files voor H en Simple S
ingeladen kan zijn.

6.2 De weergave van de H- en Simple S-super-
combinatoren binnen Hugs

Nu besproken is hoe H- en Simple S-programma's op eenzelfde manier verwerkt
kunnen worden als 'gewone' Haskell-programma's, kunnen we overgaan op de
bespreking van de weergave van de H- en Simple S-supercombinatoren binnen
Hugs. Een goed begrip van deze weergave is noodzakelijk, omdat de uiteinde-
lijke transformatie plaats zal hebben op de (H-)supercombinatoren. We zullen
in de volgende twee paragrafen zowel de interne weergave als de pretty-printed
weergave van de supercombinatoren bespreken.

6.2.1 De interne weergave van de supercombinatoren
Deze paragraaf handelt over de interne datastructuren, welke binnen Hugs ge-
bruikt worden. Daarbij worden alteen de Cell- en Tezi-datastructuur besproken,
aangezien de andere interne datastructuren geen rol spelen bij de representaties
van de supercombinatoren. De rol van de Cell- en Tezi-datastructuur bij de
representatie van supercombinatoren kan als volgt beschreven worden

• de Texl-datastructuur wordt gebruikt om de namen van supercombinato-
ren op te slaan. Elke string, in de vorm van een naam van een functie en
van een variabele, krijgt bij het opslaan een unieke Texl-waarde toegewe-
zen. Deze Tezl—waarde betreft een offset in het array, dat voor de opsiag
gebruikt wordt.

Het opslaan en opzoeken van een string in het array gebeurt via de func-
tie findText. Deze functie neemt ecu string als argument en kijkt in het
array of deze string opgeslagen is. Zo ja, dan wordt de plants in het array,
waar de string opgeslagen is, in een Texi-waarde opgeleverd. Zo nec, dan
wordt de string opgeslagen in het array en wordt de hiervoor gebruikte
plants opgeleverd in een Tezt-waarde.
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Het gevoig van deze opsiag is, dat twee dezelfde strings op dezelfde plaats
in het array worden opgeslagen. Wanneer een opgeslagen string benodigd
is, moet de bijbehorende Text-waarde omgezet worden naar deze opgesla-
gen string via een aanroep van de functie textToStr. Voorbeelden van
het gebruik van deze functie zullen later in dit hoofdstuk nog volgen.

• de Cell-datastructuur wordt gebruikt om alle inforinatie over een super-
combinator op te slaan. Aangezien de Cell-datastructuur ook bijvoorbeeld
gebruikt wordt voor het representeren van een type van een expressie
en voor type-classe8, worden er verschillende notaties gebruikt binnen de
Cell-datastructuur. Voor supercombinatoren wordt de notatie name (ii)
gebruikt. Dc binnen dit afstudeerwerk belangrijkste informatie over su-
percombinators wordt hieronder in het kort besproken:

— name (n) . text wordt gebruikt om de (opslagplaats van de) naam van
de supercombinator op te slaan.

— name(n) .arity wordt gebruikt om het aantal argumenten van de
supercombinator op te slaan.

— name (n) . scbody wordt gebruikt om de supercombinatorbody op te
slaan. name (n) . scbody bestaat in de originele versie van Hugs niet,
maar is in dit afstudeerwerk toegevoegd, omdat op deze manier een-
voudiger bijgehouden kan worden, welke supercombinator-body bij
welke supercombinator hoort. En deze informatie is nodig voor het
uitvoeren van de transformatie.

— name (11) . code wordt gebruikt om de gegenereerde G-code voor de
supercombinator op te slaan.

— name (n) . parent wordt gebruikt om de bij een oorspronkelijke locale
functiedefinitie behorende globale functiedefinite op te slaan.

Later in dit hoofdstuk zal al deze informatie gebruikt worden en zal het
hierboven staande duidelijker worden.

Het opslaan van de informatie van een nicuw gevormde supercombinator
wordt verzorgd door de functie newName. Deze functie neemt als invoer
twee argumenteii, te weten een Text-waarde behorende bij de naam van
de supercombinator en een CeU-waarde, welke, in het geval van een super-
combinator, behorende bij een oorspronkelijke locale functiedefinitie, de
supercombinator, behorende bij de omvattende globale functie-definitie,
aangeeft. Ook van de newName-functie zullen nog voorbeelden gegeven
worden.

Nu de interne representatie van de supercombinatoren besproken is, kunnen
we de pretty-printed weergave bekijken, om een beter idee te krijgen van de
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opbouw van een supercombinatorbody, welke vrij gecompliceerd kan zijn, omdat
Cell-datastructuren, zoals name(n) . scbody, verwijzingen kunnen bevatten naar
andere CeU-datastructuren.

6.2.2 De pretty-printed weergave van de supercombinato-
ren

Om een goed idee te krijgen over de opbouw van CeU-datastructuren zijn hier-
onder de H- en Simple S-supercombinatoren, zoals ze gevormd worden uit de
H- en Simple S-programma's uit de paragrafen 2.2 en 2.3, weergegeven. Deze
supercombinatoren kunnen worden gevormd door het uitvoeren van de code in
de pretty-print-functie printSc in de file output.c.

Dc gevormde H- en Simple S-supercombinatoren worden hier benoemd om
er bij de te bespreken transformatie niakkelijker aan te kunnen refereren. Deze
benaxning van de supercombinator vormt echter geen onderdeel van de pretty-
print-functie.

De supercombinatoren, behorend bij het H-programma uit paragraaf 2.2,
zien er in pretty-printed vorm als volgt uit

Hi) in ol = case ol of {

fromlnt v316 0 -> True;
}

FATBAR

not (in ((—) v316 ol (fromlnt v316 1)));

H2) v728 o4 o3 o2 ol = o2 (o3 ol,o4 ol);

H3) map2l o2 ol = case ol of {

(o4,o3) -> v728 03 o4 o2;

}

114) and ol = case ol of {

(o3,o2) -> case o3 of {

False —> False;
True -> case o2 of {

False -> False;
True -> True;

}

}

115) or ol = case ol of {

(o3,o2) -> case o3 of {

True -> True;
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False -> case o2 of {
False -> False;
True -> True;

}

}
}

H6) not ol = case ol of {

True -> False;
False —> True;

}

H?) v729 ol = case ol of {

(o3,o2) —> or (and (o3,not o2),and (not o3,o2));

}

H8) m_exor = map2l v729;

H9) dff o2 ol = case ol of {

fromlnt v316 0 -> True;
}

FATBAR

o2 ((—) v316 ol (fromlnt v316 1));

H10) circuit ol = let { o2 = dff (m_exor (o2,ol));

1 in let ( o3 = dff ol;

} in (o2,o3);

Hil) map22 o2 ol = case ol of {

() —> [];
(:) o4 o3 —> (:) (fat o2 o4,snd o2 04)

(map22 o2 o3);

}

H12) main = map22 (circuit in) (enumFrom v338 (fromlnt v316 0));

De supercombinatoren, behorend bij het Simple S-programma in paragraaf
2.3, zien er in pretty-printed vorm ala volgt uit:

SimpleSi) and ol = case ol of {

(o3,o2) -> case o3 of {

False -> False;
True -> case o2 of {

False -> False;
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True -> True;
}

}

}

SimpleS2) or ol. = case ol of {

(o3,o2) -> case o3 of {

True -> True;
False -> case o2 of {

False -> False;
True -> True;

}

}

}

SimpleS3) not ol = case ol of {

True -> False;
False -> True;

}

SimpleS4) exor ol. = case ol of {

(o3,o2) —> or (and (o3,not 02),

and (not o3,o2));

}

SimpleS5) loop ol = (>>) v336 ol (loop ol);

SimpleS6) v730 o2 ol = case ol of {

(o4,o3) -> setRef o2 (exor (o4,o3),

not o3);

}

SimpleS7) v729 ol = loop ((>>) v336 (getRef ol) (v730 ol));

SimpleS8) main = (>>=) v336 (newRef (True,True)) v729;

Enkele belangrijke opmerkingen aangaande de bovenstaande supercombina-
toren zijn hier op hun plaata.

• Dc parameters van de supercombinatoren worden weergegeven door o-
waarden, dit ook met het oog op de later uit te voeren graafreductie.

• Het pattern-matching wordt beschreven door een CASE-expressie, hetgeen
efficint is, zoals we bij de bespreking van de pattern-matching-compiler
in paragraaf 4.5 gezien hebben.
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• Wanneer de pattern-matching faalt (maar we! eindigt !), wordt er, als
er nog een functiedefinitie met dezelfde functienaaxn is, gekeken of de
hierin voorkomende patterns we! gematched kunnen worden. De FATBAR-
constructie zorgt hiervoor. De definitie van deze FATBAR-constructie !uidt
als volgt:

a FATBAR b = a, if a <> Fail and a <>1.
FAIL FATBAR b = b,
J FATBAR b = I
Deze definitie moet als vo!gt gelezen worden: Wanneer het berekenen van
de eerste expressie eindigt en jets anders dan FAIL oplevert, dan wordt
deze waarde opgeleverd. Wanneer FAIL opge!everd wordt, dan wordt de
tweede expressie berekend. Wanneer het berekenen van de eerste expressie
niet eindigt, dan wordt J opge!everd.

• Locale functies, we!ke na de lambda-lifting-fase supercombinatoren ge-
worden zijn en dictionaries worden aangeduid door midde! van een v..-
variabele. De hier genoemde dictionaries worden gebruikt bij de imple-
mentatie van functies met een zogenaamd overloaded type. Dc term over-
loaden kan uitge!egd worden aan de hand van twee soorten definities, te
weten class- en instance-definities:

Een class-definitie introduceert én of meerdere zogenaamde member-func-
ties, welke toepasbaar zijn op argumenten van een voorgeschreven verza-
meling typen.

Een instance-definitie definiërt zijn eigen versie van deze member-functie
voor een bepaa!d type uit de in de class-definitie aangegeven verzame!ing.

De functies fromlnt, —, >> en >>= zijn voorbeelden van zulke overloaded
functies. Dit is in de supercombinatoren terug te vinden, omdat deze func-
ties v000rzien zijn van een extra argument in de vorm van een dictionarie.

De aan de rechterkant van een supercombinator gerefereerde parameters in
de vorm van o-waarden, de case-expressies, de FATBAR-constructie en de dic-
tionaries zijn allen opgeslagen in Cell-datastructuren. Deze verschi!lende Cell-
datastructuren worden binnen Hugs herkend door middel van de functie whatls.
Deze functie neemt als argument een Cell en !evert als resultant het soort van
deze Cell af. Als voorbeelden van deze soorten noemen we hier OFFSET, CASE
en FATBAR.

Nu we gezien hebben, we!ke Cell-datastructuren er zoal in de supercombina-
toren van H- en Simple S voorkomen, kunnen we overgaan tot het transformeren
van de H-supercombinatoren naar de Simple S-supercombinatoren.
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6.3 Het uitvoeren van de transformatie
De manier, waarop de in de voorgaande paragrafen besproken onderdelen sa-
mengevoegd worden tot de totale transformatiefase, wordt hieronder beschreven:

1. Typecheck het te transfomeren H-prograinma.

2. Verwerk het H-prograrnma tot supercombinatoren, maar voer deze super-
combinatoren niet uit.

3. Transforrneer de zo verkregen supercombinatoren naar Simple S-super-
combinatoren.

Het bovenstaande transformatieproces kan als volgt op een overzichtelijke
manier weergegeven worden:

H-programma

I transformatie
te transformeren > Simple S-supercombinatoren
li-supercombinatoren

Wanneer de H-supercombinatoren dus getransformeerd moeten worden, mo-
gen ze niet naar de uit te voeren G-machine-instructies vertaald worden. Dit kan
bewerkstelligd worden door gebruik te maken van een boolean PERFORN_TRANS:

• wanneer PERFOR&TRANS de waarde TRUE heeft, mogen er geen G-code-in-
structies gegenereerd worden, maar moeten de transformaties van H naar
Simple S uitgevoerd worden.

• wanneer PERFORM_TRANS de waarde FALSE heeft, moeten de G-code-in-
structies voor de H-supercombinatoren gegenereerd en uitgevoerd worden.

Dc hierboven staande twee gevallen worden op de volgende manier in de
functie newGloba.lFunct ion binnen de ifie compiler. c geplaatst:

#ifdef DEBUG_SHOWSC
printSc(stdout ,name(m) .text ,name(m) .arity,name(m) . scbody);

*endif
if (!PERFORII_TRANS)

name(m) . code = codeCen(m,nameOn) .arity,name(m) . scbody);
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Wanneer we eenmaal de supercombinatoren van semantisch equivalente H-
en Simple S-programma's hebben, kunnen we, door het uitvoeren van deze su-
percombinatoren hopelijk enig verschil in efficiëntie waarnemen. Hoe de Simple
S-supercombinatoren uit de H-supercombinatoren verkregen kunnen worden,
wordt in de volgende paragraaf behandeld.

6.4 Het transformeren van H- naar Simple S-
supercombinatoren

In deze paragraafwordt besproken, weilce H-supercombinatoren getransformeerd
moeten worden en wat de hieruit resulterende Simple S-supercombinatoren zijn.
De bespreking hiervan gebeurt aan de hand van de pretty-printed supercombi-
natoren, zoals ze in paragraaf 6.2.2 vermeld staan.

Wanneer we de H-supercombinator 114 en de Simple S-supercombinator
Simp].eSl bekijken, zien we dat deze supercombinatoren exact hetzelfde zijn.
Om deze reden kunnen we de H-supercombinator H4 copiëren en vervolgens als
Simple S-supercombinator gebruiken. De code, die deze transformatie uitvoert,
ziet er als volgt uit 2:

t=findText("and");
m=newNajne(t,NIL);
name(m) .arity=name(n) .arlty;

name(m) .scbody=copyBody(name(n) .scbody);

De transformaties van de H-supercombinatoren or en not verlopen geheel
analoog.

Dc transformatie van H naar Simple 5, waar het binnen dit afstudeerwerk
in feite om draait, staat globaal beschreven in paragraaf 2.8. Deze beschrijving
zegt, dat de gemapte H-functie rn_comb ge-un-mapped moet worden en dat de zo
resulterende functie binnen Simple S gebruikt kan worden.

Om deze transformatie uit te kunnen voeren, moeten we dus eerst de H- en
Simple S-supercombinatoren vinden, waarin de gemapte en ge-un-mapte func-
ties voorkotnen. Wanneer we de supercombinatoren bestuderen, blij ken we de
H-supercombinatoren 112, 113, 117, 118 en 1110 en de Simple S-supercombinatoren
SimpleS4, SimpleS6, Simp].eS7 en SimpleS8 voor de transformatie nodig te
hebben.

De supercombinator 117 beschrijft de ge-un-mapte exor-functie en wordt aan-
geroepen vanuit de supercombinator 118, welke de gemapte m_exor-functie be-
schrijft. Deze aanroepen van oorspronkelijk locale functies vanuit globale func-
ties worden in Hugs bijgehouden door middel van het veld parent in de gebruikte

2f functie copyBody zal een supercombinatorbody moeten copiren, maar is nog niet

geImplementeerd
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naine-structuur. Om het bovenstaande makkelijker te kunnen begrijpen, volgt
hieronder een voorbeeld:

Stel, dat de supercombinator, weergegeven door de Celia de naam vlOO heeft
en de supercombinator weergegeven door name (a) .parent de naain callvlOO
heeft. Dan wordt hiermee aangegeven, dat vanuit de supercombinator callvlOO
de supercombinator vlOO aangeroepen wordt.

Aangezien er twee v. .-supercombinatoren, te weten H2 en 117, zijn, welke
direct of indirect aangeroepen worden vanuit de supercombinator m_exor, is de
extra test

whatls (name (a) . scbody) ==CASE

nodig, om de H-supercombinator, welke de ge-un-mapte functie bevat, te

kunnen verkrijgen.

Uitgaande van deze bespreking kan de Simple S-supercombinator SimpleS4
gevormd worden uit de II-supercombinatoren 117 en 118:

if (inventedText(name(n) .text) &&
(whatls(name(n) .scbody)==CASE) &&
(!strcinp(textToStr(name(name(n) .parent) .text) , "m_exor"))) {

t=findText("exor");
m=newName(t ,NIL);

name(m).arity = name(n).arity;
nameOu) .scbody = copyBody(name(n) .scbody);

}

Enkele oprnerkingen, aangaande de bovenstaande code, moeten hier nog wet
gemaakt worden:

• Via de functie inventedText wordt gecontroleerd of de supercombinator,
met de naam, welke opgeslagen is op positie name (a) .text in het voor de
opsiag van strings gebruikte array, oorspronkelijk een locale functie was.
In de pretty-printed weergave van de supercombinatoren, worden zulke
oorspronkelijke locale functies aangegeven door v. .variabelen

• De derde guard van het if-statement controleert of de 'parent' van de
oorspronkelijk locale functie m_exor is.

• Via de functies f indText, newNarne en de aanpassingen aan de name-
structuur wordt de supercombinator exor gevormd. Het aantal argumen-
ten van de supercombinator blijft hierbij gelijk en de supercombinatorbody
wordt via een aanroep van de nog niet germplementeerde functie copyBody
gecopieerd.
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Wanneer we de Simple S-supercombinatoren SimpleS6, SimpleST en
SimpleS8 bekijken, kunnen we hierin een sjabloon herkennen.

Dit sjabloon kunnen we als volgt weergeven:

v730 o2 ol = case ol of {
(**,***) —> setRef o2 (****,*****);

}

v729 ol = loop ((>>=) v336 (getRef ol) (v730 ol));

main = (>>=) v336 (newRef (*,*)) v729;

Het vormen van de supercombinatoren SimpleS6, SimpleS7 en SimpleS8
wordt flu bewerksteiligd door het invullen van dit sjabloon:

Op de plaatsen, weergegeven met een *, komt de initiële waarde, dat wil zeg-
gen de waarde op tijdstip 0, van de D-flipflops te staan. Wanneer we afspreken,
dat deze waarde voor iedere gebruikte D-flipflop gelijk is aan True, is dit dee!
van de gevormde supercombinatoren dus a!tijd hetzelfde.

De hierboven staande afspraak is terug te vinden in de definitie van dff:

dff a 0 = True

Ilet aantal gebruikte D-flipflops bepaalt hierbij de exacte grootte van de tu-
pe!, waarin deze waarden geplaatst worden.

Op de p!aatsen ** en * * * komen de invoer-waarden, in de vorm van o-
waarden, van de in het circuit aanwezige combinatorische functies te staan.
Afhanke!ijk van het aanta! invoerwaarden moet ook her de tupeigrootte aan-
gepast worden.

Op de p!aatsen **** en ***** komen de ge-un-mopte combinatorische func-
ties van het circuit te staan. In het hier behande!de voorbee!d betreft dit de
functies exor en not. De not-functie resu!teert hierbij uit de H-supercombinator
Hi. Hoe deze ge-un-mapte functies gevormd worden is in deze paragraaf reeds
besproken. De tupeigrootte wordt in dit geva! bepaa!d door het aanta! combi-
natorische functies.

Het uitvoeren van de transformatie bestaat flu uit het vinden van de ye-
mapte functies in de H-supercombinatoren, a!smede uit het hieruit vormen van
de ge-un-mapte combinatorische functies en het vinden van de initi1e waarde
van de gebruikte D-flipflops, waarna het sjabloon op de bovenstaande manier
ingevuld kan worden.
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Het transformeren van de H-primitieven naar de Simple S-primitieven, zoals
ze in de paragrafen 6.1.1 en 6.1.2 vermeld staan, is in feite een speciaal geval van
de hierboven staande transformatie, omdat de rn_and-, rn_or- en rn_not-functies
ook, evenals de rn_exor-functie, gemapte functies zijn. Het bij de vorige trans-
formatie gebruikte sjabloon is nu echter niet nodig, waardoor de transformatie
van de H-primitieven naar de Simple S-priinitieven eenvoudiger is. De transfor-
matie, welke de H-primitieve rn_and omvoert tot de Simple S-primitieve ssand
ziet er als volgt nit:

if (inventedText(name(n).text) &&

(whatls(narne(n) .scbody)CASE) &&
(!strcrnp(textToStr(name(name(n) .parent) .text) ,"rn_and"))) {

t=findText("ssand");
rn=newNarne(t,NIL);
name(rn) .arityname(n) .arity;
narne(rn) .scbody=copyBody(narne(n) .scbody);

}

De transformaties van de rn_or-primitieve naar de saor-primitieve en van de
rn_not-primitieve naar de ssnot-primitieve verlopen geheel analoog.

Met deze laatste transformaties zijn alte belangrijke transformaties van H
naar Simple S beschreven.
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Hoofdstuk 7

Conclusie

In dit laatste hoofdstuk wordt het verrichte afstudeerwerk beschreven en wordt
tevens aangegeven hoe dit aistudeerwerk nog uitgebreid kan worden door middel
van verder onderzoek.

7.1 De status van het afstudeerwerk
Tijdens dit afstudeerwerk is de nodige kennis over Codesign-aspecten opgedaan.
Voor een voldoende begrip van functionele talen is de taal Haskell bestudeerd
aan de hand van de syntax en semantiek van deze taal. De Haskell-interpreter
Hugs is gebruikt orn de implementatie van een pure, lazy functionele taal te
kunnen bestuderen. In het bijzonder is de weergave van de supercombinatoren
binnen Hugs bestudeerd, omdat de uit te voeren transformaties plaats hebben
op deze supercombinatoren. Tevens is er een plaats binnen Hugs bepaald, waar
deze transformaties uitgevoerd kunnen worden. Tenslotte zijn er ideeën over de
uit te voeren transformaties gevormd.

7.2 Ideeën voor verder onderzoek
In het vorige hoofdstuk is beschreven, hoe de transformaties tussen H en Simple
S er uit zien. Een volgende stap bestaat uit het implementeren van deze trans-
formaties.

Het direct transformeren van willekeurige digitale circuits levert een pro-
bleem op, omdat digitale circuits vaak veel combinatorische functies en D-
flipflops bevatten en de structuur, zoals die in paragraaf 2.8 is gegeven, niet
altijd direct aanwezig is.

Een voorbereidende taak op de implementatie van de transformaties bestaat
daarom uit het omzetten van een dergelijk digitaal circuit naar de juiste vorm.
Als dit eenmaal gebeurd is, dan kunnen de transformaties, zoals ze in het vorige
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hoofdstuk beschreven zijn, uitgevoerd worden.

Dit kan gedaan worden, door gebruik te maken van het commando : transf,
voorzien van een filenaam, waarin een H-programma staat. Een commando
als : transf Hprog . hs moet dan, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven,
onder andere alle gemapte combinatorische functies in de ifie Hprog . hs zoeken
en de ge-un-mapte versies hiervan in bet eerder ingevoerde Simple S-sjabloon
plaatsen.
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