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SAMEN VATTING

Deze afstudeeropdracht is een onderdeel van een onderzoek dat zich ncht op het ontwerp-proces van
digitale systemen. Er wordt in dit onderzoek een nieuwe ontwerp-methode voorgesteld waarin het formalisme
"functies" centraal staat. Dit betekent dat functies gebruikt worden bij bet bescbrijven van de systemen en in
het ontwerpen van de systemen. Kernwoorden bierbij zijn "System Semantics" en "Transformational
Design".

Om de beweringen wi het onderzoek te onderbouwen worth een ontwikkelomgeving gemaakt waarin de
ideen van bet onderzoek gebruikt wocden. Een onderdeel van deze ontwikkelomgeving is een commandoshell.
Deze commandoshell is het onderwerp van deze afstudeeropdracht.

Oin in het "functie"-domein te blijven is de commandoshell geschreven in een functionele taal. Tevens is
hiervoor gekozen om de nieuwe ontwikkeingen in de functionele talen te onderzoeken.

Dc opzet van de commandoshell moet zodanig zijn dat uitbreidingen eenvoudig toe te voegen zijn. Dit
omdat vele onderdelen later ontwikkeld en toegevoegd gaan worden.

CONCLUSIE

Met de nieuwe ontwikkelingen in de functionele talen kan een groter interactief programma gemaakt
worden dat ecn goede executie snelheid heeft. Dc commandoshell kan dienen als een voorbeeld hiervan.

Met State Transformers kan op een nette manier I/O gepleegd worden en daarmee is interactie met de
gebruiker en het operating systeem mogelijk. Dc Glasgow Haskell Compiler is cen compiler waarmee
gecompileerde programma's een goede executie snelheid bereiken.

Het toevoegen van nieuwe onderdelen is door de modulaire opbouw eenvoudig. Een aantal standaard
handelingen volstaan.

Hiermee zijn de doelstellingen ruimschoots gehaald.

I



SAMENVATI1NG .... 1CONCLUSIE.i
1: INLEIDING .. ..... ...... 5

1.1 FUNCrIES IN HET ONTWERP-PROCES 5
1.2 DE PROBLEMEN BIJ HEF ON1WERPEN VAN SYSTEMEN IN DE PRAKTIJK 5
1.3 SYS1EEM REPRESENTATIE 6
1.4 SYsTEM SEMANTICS 7
1.5 TRANSFORMATIONAL DESIGN 11

1.6 EIGi'I ONDERZOEK: DE COMMANDOSHELL 13

2 FIJNcrI0NELE PROGRA1'1MEER TALEN ...... .. ......... 14

2.1 VOORDELEN FUNCTIONELE PROGRAMMEERTALEN 14
2.2 Nft.i FUNCTIONELE PROGRAMMEERTALEN 15
2.3 STATE TRANSFORMERS 15

2.3.1 Wat is een State Transformer 17
2.3.2 Variabelen met State Transformers 17
2.3.3 Sequentiering met State Transformers 19
2.3.41/0 met State Transformers 21
2.3.5 Efficientie van deprogramma's met State Transformers 23
2.3.6 Condusie State Transformers 24

2.4 FUNCTIONELE EN IMPERA11EVE PROGRAMMEER TALEN 24
2.5 FuNCnoNELE EN L0GIscHE PROGRAMMEERTALEN 24

3 DE COMMANDOSHELL .. _...... 25

3.1 INLEIDING 25
3.2 DE COMMANDO SET 26
3.3 Opsouw COMMANDOSHELL 28
3.4 HASKELL: GOFER EN DE GLasGow HASKEU. C0MPU..ER ( GHC-COMPILER) 30
3.5 TOEVOEGEN VAN EEN NIEUW ONDERDEEL 31

4 DE SYSTEEM SUBSET ........... 33

4.1 INLEIDING 33
4.2 DE SYNTAX VAN DE SYSTEEM SUBSET 33

4.2.1 Lexicale opbouw van de tokens 34
4.2.2 Dc grammatica in BNF-notatie 34
4.2.3 Dc equivalente grammatica 37

4.3 Voomx VAN ZINNEN UIT DE SYSTEEM SUBSET 38

5 DE DATASTRUCTUUR VOOR DE SYSTEEM SUBSET .... 40

5.1 DE DATASTRUCTUUR 40
5.2 AccEss-FuNcrtEs VOOR DE DATASTRUCTUUR 41
5.3 VOORBEELDEN VAN OPSLAG IN DE INTERNE DATASTRUCTUUR 43

6 EEN PARSER EN EEN PRJN1'ER .. ..... .................. .. 45

6.1 DE PARSER VOOR DE SYsTEEM SUBSET 45
6.1.1 Dc scanner 45
6.1.2 Dc algemene parser functies 46
6.1.3 Dc Parser 50
6.1.4 Dc basis type-definties 51
6.1.5 Dc atomaire definities 51

6.2 DE PRETTY PRINTER VOOR DE SYSTEEM SUBSET __. 51

2



6.2.1 Hulpfuncties en datastructuren voor de Pretty Printers .52
6.2.2 Dc Pretty Printer voor "programinatekst" 52
6.2.3 Dc Pretty Printer voor de da:astructuur 54

7 DATABASE VAN DE COMMANDOSHELL 55

7.1 DATA CONSTRUCTOREN EN TYPE SYNONIEMEN VOOR DE DATABASE 55
7.2 PROJECTIE FUNCTIES VOOR DE TYPEN SYNONIEMEN VAN DE DATABASE 57
7.3 ALGEMENE BESPREKING VAN DE DATABASE 58
7.4 DATABASE FUNCTIES 59

7.4.1 Inleiding 59
7.4.2 Functies van he: database onderdeel Em' 63
7.4.3 Functies van her database onderdeel Info .. 63
7.4.4 Functies van het database onderdeel SysDef 64
7.4.5 Functies van her database onderdeel TupleDef 65
7.4.6 Functies van het database onderdeel BaseDef 67
7.4.7 Functies van her database onderdeel A:omDef 68
7.4.8 Functies van het database onderdeel Comn2andd. 69
7.4.9 Funcries van her database onderdeel DefauhCos: 70
7.4.10 Functies van he: database onderdeel CurSys 71

7.5 DE MODULE COMMHGDB.HS 72

8 DE HELP MODULE .. _.74

9 U11LITIES EN COMPATIBILITEIT — ..... 75

9.1 COMPATIBILITEIT 75
9.1.1 Con*pghc.hs 76
9.1.2. Compgofhs 77

9.2 SSUTIL.HS 78
9.3 COMMUTIL.HS 79

10 HOOFDPROGRAMMA COMMANDOSHELL ... ...... .. 83

10.1 DATA CONSTRUCTOREN VOOR HE HOOFDPROGRAMMA 83
10.2 INLEZEN VAN COMMANDO 83
10.3 HoOFDPROGRAMMA 85

11 DE COMMANDO'S . .. ..

11.1 FILE DESIGNCOMMANDO 89
11.2 FILE EDIT COMMANDO 89
11.3 HISTORY COMMANDO 89
11.4 LOAD COMMANDO 89
11.5 PRINT INTERNAL COMMANDO 90
11.6 PRINT TEXT COMMANDO 92
11.7 SHOWSTATE COMMANDO 92
11.8QurrC0MMANDO 93
11.9 RmlOvE COMMANDO 93
I1.1ORE5TC0MMAND0's 93
11.11 SAVECOMMANDO 93
11.12SErcOMMANDO 94
11.13 SHELLCOMMANDO 94
11.14 TEMPLATE VOOR HE TRANSFORMATIE COMMANDO 94
11.15XIUNxC0MMANDO 94

12 DE BETEKENIS FUNCTIE "XILINX" ........ ..... 95

12.1 FILE VERSCHILLEN 95
12.2 SYNTAX VERSCHILLEN 95
12.3 DATA STRUCTUUR VERSCHILLEN 96
12.4 FOUT AFHANDEUNG 97
12.5 DE DATABASE EN OPI{ALEN tilT DE DATABASE 98

3



12.6DEc0DE .98
12.6.1 Xilida:a.hs 99
12.6.2 XilievaLhs 99
12.6.3 Xiligen.hs 99
12.6.4XiIilwn.hs 100
12.6.5 Xilinorm.hs 101

13 DE BETEKENIS FUNCTIE "KOSTEN" ... .. .. .. 102

13.1 D1NrrIE VAN DE KOSTEN FUNCTIE 102
13.2 DEMODULECOMMCOST.HS 103
13.3 DEMODULECOSTh4AIN.HS 104

14 TEST PATROON GENERATOR ............ 105

14.1 INLEIDING 105
14.2 DECODE 106

14.2.1 PatDatahs 107
14.2.2 Patfunc.hs 109
14.2.3Patpars.hs 111
14.2.4 Patpuriihs 111
14.2.5 Patsrare.hs 113
14.2.6 PatwutiLhs 115
14.2.7 Commpatths 116

LITERATUUR LUST 118

LUST MET FIGUREN .. .. 119

LUST MET TAB ELLEN 120

4



1: INLEIDING

1.1 FUNCrIES IN HET ONTWERP-PROCES

Deze afstudeeropdracht is een onderdeel van cen onderzoek dat zich richt op het proces van bet ontwerpen
van digitale systemen. Dc manier waarop flu systemen ontworpen worden kent een aantal nadelen. Door in het
ontwerp-proces vergaand met het concept "functies" te gaan werken kunnen de nadelen voor een dccl opgelost
worden. In het onderzoek worden functies gebniikt bij:

• het bcschrijven van systemen.
• het redeneren over / rekenen ann systemen.
• het toekennen van betekenissen aan beschrijvingen van systemen.

Dc voordelen van functies zijn:
• Functies zijn "referential transparent". Dit wil zeggen dat iedere expressie steeds dezelfde waarde heeft.

Nog anders gezegd, er zijn geen variabelen. Dit heeft grote voordelen bij bet "rekenen" aan een
beschrijving van een systeem omdat geen rekening gehouden hoeft te worden met het mogelijk
veranderen van een waarde van een expressie.

• Functies maken een wiskundige bewijsvoenng mogelijk
• Functies zijn declaratief. Ze vertellen wat er gebeuren moet en met hoe bet gebeuren moet. Vertellen wat

er gebeuren moet is eenvoudiger dan vertellen hoe het gebeuren moct.
• Functies maken veel aspecten expliciet.

Dc inleiding op het gebniik van functies wordt begonnen in de flu volgende paragraaf. Hierin wordt een
denkbeeldige schets gemaakt van de mamer waarop flu ontworpen wordt. Hieruit komen de nadelen van de
huidige werkwijze duidelijk naar voren.

1.2 DE PROBLEMEN BU HET ONTWERPEN VAN SYSTEMEN IN DE PRAKTUK

Stel dat de firma X in 1970 begonnen is met alleen de huidige directeur. Als eerste produkt werd de
schakeling X-1 gemaakt. Bij het produceren van deze schakeing deed de directeur alles alleen, onder andere
het ontwerpen, de in- en verkoop en bet testen. Produkt X- 1 werd een groot succes en het vervolg, de X-2, liet
met lang op zich wachten.

Het werk aan de X-2 kon niet meer alleen gedaan worden en er werden een aantal medewerkers
aangetrokken. leder van deze medewerkers ging zich richten op een bepaald deel van het te produceren
systeem. Door een constant succes groeide de firma X en in 1995 kent de firma een groot aantal werknemers en
een groot aantal afdelingen. DC schakelingen die gemaakt worden zijn in de loop van de tijd gegroeid, zowel in
omvang en als in complexiteit.

In 1994 besluit de directeur van de firma, dat een nieuw systeem, de X-95, gemaakt moet worden. Dc
specificatie van bet systeem komt in de vorm van een lijvige functionele beschrijving. Dc ontwerp-afdeling zet
zich ann het werk en ontwerpt bet systeem. DC testafdeing gaat bet nieuw ontworpen systeem na vcrloop van
tijd testen. Maar hier ontstaat een probleem. Dc ontwerp-afdeling heeft bet systeem afgebeeld als cen schema.
Maar de testafdeing kan hier mets mee. Die werkt met timingsdiagrarnmen voor bet testen van bet systecm. En
daarom maakt deze afdeling cen eigen versie van het systeem, uitgedrukt in timingsdiagranunen. Als gevolg
hiervan bestaan er meerdere versie van het systeem. Dc directeur kent systeem X-95. DC ontwerp-afdeling kent
systeem X-95', de testafdeing X-95" enzovoort. En dit is vreemd want iedere afdeing praat over hetzelfde
systeem.

DC kern van de zaak is dat, door het grocien van de te maken systemen,, bet ontwikkelen ervan wordt
opgedeeld in stukken. Tussen de verschillende afdelingen is bet nodig dat er informatie wordt uitgewisscld over
het systeem. En dit is moeilijk omdat in ieder fase gebruik gemaakt wordt van een andere representatie van het
systeem. Gevoig hiervan is dat in iedere aldeling zijn cigen systeem maakt. En er moet maar gehoopt worden
dat deze systemen qua gedrag hetzelfde zijn.

Een ander probleem dat is ontstaan in de loop van de tijd ligt in ontwerpen van de systemen. In 1970 was
bet systeem klein en kon de directeur het alleen af. DC systemen werden echter steeds groter en complexer.
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Voor het ontwerpen heeft dit onder andere de volgende twee gevolgen:
• het bewijzen van de correctheid van het uiteindelijke resultaat wordt moeilijker.
• de ontwerptijd neemt toe.
Vooral het eerste punt is van vitaal belang. Als met aangetoond kan worden dat het systeem doet wat het

doen moet, dan is het resultaat op zijn zachts gezegd dubicus. Een oplossing voor beide problemen zou kunnen
zijn het automatiseren van het ontwerpen.

Deze praktijkschcts is natuurlijk niet compleet. Maar ze geeft wel een beeld van de problemen die kunnen
ontstaan bij het maken van systemen. Dat in de praktijk toch systemen op deze manier gemaakt worden kan
daaromop meerdere manieren worden uitgelegd. Een daarvan is dat alles wel wat meevalt. Een andere is dat
we tot flu toe geluk hebben gehad. Duidelijk is in elk geval dat in bet ontwerp-proces bet een en ander verbeterd
kan worden.

Samengevat zijn de problemen uit de praktijk:
• inforrnatie uitwissding is moeilijk zodat er meerdere versic van hetzelfde systeem gemaakt worden.

• bet ontwerp-proccs duurt te lang en de correctheid ervan is moeilijk te bewijzen.

Voor ecu oplossing van bet eerste probleem kan de System Semantics uit § 1.4 een uitkomst bieden. Voor
ecu oplossing van bet tweede probleem kan de theorie van de Transformational Design uit § 1.5 ingczet
worden. Na de informele manier van deze paragraaf worden in de volgende paragrafen op een meer formele
manier de verschillende aspecten van het outwerp-proces besproken.

1.3 SYSTEEM REPRESENTATIE

Een digitaal systeem kan op ecu aantal manieren gerepresenteerd worden, bijvoorbeeld
• een specificatie : een functionele beschrijving van wat bet systeem moet doen.

• een schema : een grafiscbe weergave van bet systeem

• een onderdelen lijst : een lijst van onderdelen
• een prijs : ecu eenvoudige maar zeer belangrijke representatie

• cen aantal timingsdiagrarnmen : hoe het systeem reageert op bcpaalde invocr

• een netlist : ecu veel gebruikte manier om een systeem te beschrijven. Een
netlist bestaat wt ecu lijst van onderdelen en verbindiugen tussen
de verschillende pinnen.

Met bet maken van een systeem zijn in de praktijk meerdere afdcliugen bezig. ledere afdeliug gcbruikt ecu
representatie van bet te maken systeem die bet beste past bij de aspcctcn die door hen bekeken moeten worden.
Dit houdt in dat voor ecu en betzelfde systeem een aantal verschillende representaties worden gebruikt.

Als iedere afdeling zonder interactie met andere afdelingen ann bet systeem zou kunnen werken, dan waren
er geen problemen met betrekking tot die verschillende represcntaties van het systeem. Tedere afdeling leeft dan
als bet ware op ecn eiland en werkt daarop aan het systeem. Maar in de praktijk is die interactic wel nodig. Dc
resultaten van dc cue afdeling zijn de invoer voor ecu andere afdcling, en omgekeerd. Ecn gevolg van bet
overgaan van de cue afdcing naar de andere is dus ook een overgang van representatie.

En dit Ieidt tot problemen omdat bet moeilijk, of soms zelfs niet mogeijk is, om de ene representatie om te
zettcn in ecu andcrc representatie. Onder audere omdat veel representaties met volledig expliciet zijn zodat
bepaalde informatie met bescbikbaar is bij de transformatie. In figuur I wordt dezc praktijkschets uitgebeeld.
ledere afdeling heeft zijn eigen representatie en via dc pijien wordt, denkbecldig, informatie uitgewisseld. En in
hct midden staat hct systeem waar bet allemaal om draait en waarvan vele afzonderlijke versies voorkomen.
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Figuur 1: De ontwerp-praktijk met meerdere "geijke" systemen.
Index : Aid. = Afdeling
Rep. = Representatie van het systeem.

Het verschil in gebruikte representatie kan ook op een andere manier beschreven worden. ledere afdeing
werkt aan hetzelfde systeem maar geeft nan dit systeem een andere betekenis. Dc afdeling inkoop geeft het
systeem de betekenis : "Boodschappenlijst". Dc aldeling testen geeft het systeem de betekenis : "Gedrag". Met
deze benadering wordt gewerkt in de theorie van de System Semantics die in § 1.4 besproken wordt.

1.4 SYsTEM SEMANTICS.

System Semantics is het beschrijven van systeem eigenschappen door middel van semantische functies. Een
systecm is hierin een verzameling componenten die onderling verbonden zijn. Het aantal componenten en de
verbindingen er tussen veranderen niet.

Om systemen te kunnen beschrijven is een thai nodig. Noem deze thai 51 en laat .een element zijn uit deze
taal. Dan is teen beschrijving van een systeem en wordt .een formal function definition genoemd.
Belangrijk is dat slechts een syntactische beschrijving van het systeem is wat ondermeer inhoudi dat er geen
betekenis aan mag worden toegekend.

Een semantiek (een eigenschap) van een systeem wordt expliciet gemntroduceerd door middel van een
model, zeg Een model M is een paar ((D,m) waarin CD cen bepaald betekenisdomein is en m een
semantische functie die een beschrijving van het systeem afbeeld op dit betekenisdomein. Dc verzameling van
betekenisdomeinen voor het onderzoek zijn bijvoorbeeld:

=(çeirag 1(psten, Structuur, On&nfde4ttjO,1) )

Dc functie mis te noteren als:

mE S-4CD met (DE 'E

Met verschillende modellen is het mogelijk om verschillende semantieken, betekenissen, aan een beschrijving
toe te voegen. Dit is in figuur 2 uitgebeeld.

In het onderzoek wordt hiervoor de taal van de Systeem Subset genomen. In hoofdstuk 4 wordt deze taal
besproken.
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if'
(Kosten,m3)

(Structuur,ml) _7/
Stnsctuur çehag 'I(osten

Figuur 2: Meerdere semantische moddllen voor 66n beschrijving.

De semantische functies worden gedefinieerd met de denotationele functionele semantiek waarmee in
System Semantics op een ruimere manier wordt gewerkt dan normaal. In het normale gebruik van de
denotationele semantiek heeft cen "object" slechts één betekenis2 . In System Semantics heeft een object

meerdere betekenissen3.

Met System Semantics kan figuur 1 worden omgezet in figuur 3. Het systeem staat hierin centraal en de
verschillende betekenis domeinen eromheen. Met de pijlen worden de semantische functies weergeven.

Ms voorbeeld van System Semantics zal flu een systeembeschrijving en een aantal semantische functies
worden gegeven. Neem als een systeembeschrijving het onderstaande systeem Se(uitgedrukt in de taal van de

Systeem Subset. Deze beschrijving is een element van de taal S.

Sel E (B,B)
Sel (il,i2)

where

-> (B,B,B,B)
= (ul,u2,u3,u4)
ul = and2 ((nil), (ni2))

u2 = and2 ((nil),i2)

u3 = and2 (ii, (ni2))

u4 = and2 (il,i2)

nil = nandi ii
ni2 = nandl 12

ledere kenner van digitale systemen herkent hierin een 2-naar-4 bits selector. Maar er mag geen betekenis
aan deze beschrijving worden toegekend. Dit wordt gedaan met de semantische functics.

2 Een voorbeeld hiervan is cen programmatekst. Deze tckst heeft én betekenis.
Wordt mij gevraagd wat het bijzondere aan System Semantics is dan vind ik dit aspect het meest opvaflend.
Het gehele idee van System Semantics is achteraf gezien met meer dan logisch. Maar er moet maar iemand
op komen.
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Een bekend voorbeeld van een semantische functie is de "structuurfunctie". Het model 94 is nu het paar

('Strzictuur',struct) waarin struct de structuur van de beschrijving geeft. Dc functie struct heeft het type:

struct E S-4 'Structuur'

Als representatie van de waarde van de functie-applicatie struct Se(wordt in figuur 4 een plaatje

Figuur 4: Representatie van de waarde van de functie struct Set

opgeleverd.

Er is een onderscheid gemaakt tussen de waarde en de representatie van de waarde. Dc representatie in het
voorbeeld is een tekening. Maar het kan net zo goed een postscript file zijn. In de flu volgende voorbeelden
wordt dit onderscheid weggelaten en wordt direct met een representatie gewerkt. Het is wel belangrijk om te
bedenken dat dit onderscheid er is.

Een ander voorbeeld van een semantisch model is het paar ((0,1), sinpI. Dc semantische functie
simpIè4 bepaalt het combinatorische gedrag van een systeembeschrijving,. Het type van de functie simplex is:

sisnp(e E S—* 10,1)

Het resultaat van de functie-applicatie .cinpISe(staat in figuur 5.

1 0 0 001 0 0001000 0
1

Figuur 5: Het resultaat van de applicatie van simp(eSeC

Met het model (7(psten,cost) kan aan een systccmbeschrijving de betekenis "wat kost het 7' gegeven

worden. Het type van de functie cost is:

castE S—7Cpsten

Voor het systeem Se( is het resultaat van de functie-applicatie cost Se(:*47
Dc naain simplex wordt in deze context gebruikt voor het beschrijven van combinatorische systemen. Dit
zijn systemen zonder tijdsafhankelijkheden.

uit 1

in 2

i2 ii ul u2 u3 u400011011
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Uit dii voorbeeld blijkt dat een semantische functie recursief kan zijn. In figuur 6 wordt dit voorbeeld
uitgebeeld. Deze figuur is een uitbreiding van tiguur 3.

Voor de defimtie van een semantische functie wordt de denotationele functionele semantiek gebruikt. Een
voorbeeld van een semantische functie defimtie is de definitie van de sinpkfunctie. In deze definitie wordt
uitgegaan van de gebruikeijke interpretatie van de propositie logica.

sanp/è.tI"True"JI = 1

simpThjj'Palse"]I =0
snp1è.tjIandxy1I = min(snp(ezjxlI)(thnpk*jIyJJ)

sanpktllorxyJl =max(snpIèjIxJ1)(thnpktlIyJ1)

In hoofdstuk 13 wordt een kosten functie op deze manier gedefinieerd.

Deze bespreking van System Semantics is beperkt en toegespitst op bet gebruik in bet onderzoek. Een
volledige bespreking is te vinden in [5].

In het onderzoek wordt een beperkte vorm van System Semantics gebruiki. In de theorie van System
Semantics worden de systemen beschreven met relaties. In bet onderzoek worden de systemen beschreven met
functies. Dit is een beperking omdat in systemen relaties kunnen voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn:

• een weerstand.
• tristate.
• open collector
Dit zijn componenten die met cenduidig een invoer- en uitvoerkant kennen en daarom met met functies

kunnen wordcn beschreven. Door in bet onderzoek te kiezen voor functies worden de mogelijk te beschrijven
systemen beperkt. Toch is gekozen voor functies omdat:

• veel van de te bestuderen systemen we! met functies beschreven kunnen worden
• de implementatie van een functionele teal sneller is.
Dit laatste argument hangt samen met het eva!ueren van systemen. Relaties kunnen worden geevalucerd

met een logische teal, functies met een functionele teal. Functionele talen zijn op dit moment echter veel sneller
dan logische talen en hebben daarom de voorkeur.

De beperking tot functies is overigens met erg beperkencL Onidat functies een speciaal geval zijn van
relaties (en daarom ook sneller geevalueerd kunnen wordcn door een functionele taal ) kan later altijd nog
worden overgegaan op bet gebruik van relaties en een logische taal, wanneer de ontwikkelingen van logische
talen zover zijn, dat op een redelijke sneiheid een relatie geevalueerd kan worden.

In deze afstudeeropdracht zijn de raakvlakken met System Semantics:
• Dc commandosbell is een onderdeel van een ontwikkelomgeving die werkt met System Semantics.
• Er zijn twee semantische functies gemaakt. Ecn kosten functie en een functie die een systeem

beschrijving in een Xilinx formaat omzet. Deze laatste functie kan gebruikt worden om een systeem te
testen met het Xilinx pakket.
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• Er zijn twee semantische functies gemaakt. Een kosten functie en cen functie die een systeem
beschrijving in een Xilinx formaat omzet. Deze laatste functie kan gebruikt worden om een systeem te
testen met het Xilinx pakket.

1.5 TRANSFORMATIONAL DESIGN

In § 1.2 zijn de problemen rond het ontwerpen van een systeem op informele wijze bekeken. Doordat de
systemen steeds complexer en groter worden ontstaan de volgende problemen:
• Het ontwerpen kost steeds meer tijd.
• Het bewijzen van de correctheid van het ontworpen systeem wordt steeds moeilijkcr.

Wanneer tools gemaakt kunnen worden die ondersteuning bieden bij het ontwerpen kunnen de beide
problemen gedeeltcijk worden opgelost. Deze tools moeten zelt (deel)-ontwcrp-stappen kunnen doen zodanig
dat het systcem correct blijft. Deze tools zijn een belangrijk onderdeel van het omvattende onderzoek.

Om goede tools te kunnen maken is het nodig om de stappen in het ontwerp-proces expliciet te maken6. In
het huidige ontwerp-proccs zijn de ontwerp-stappen meestal met expliciet of met expliciet genoeg. Door deze
vaagheden zijn de huidige tools met goed opgezet. De architectuur waarop de tools gebouwd worden is met
goed. Het echte werk, het expliciet maken van de ontwerp-stappen en daarmee het maken van een goede
structuur, blijft liggen omdat dit het moeilijkste is. Is dit moeilijke deel echter geklaard, dan zijn de overige
problemen ( relatief ) cenvoudig. Door te gaan ontwerpen met Transformational Design wordt men gedwongen
de ontwerp-stappen expliciet te maken.

In het kader van het onderzoek wordt ontwerpen gedefinieerd als:

"Ontwerpen is het omvormen, transforineren, van de specificatie in een iinplementatie van deze
specificatie"

Hierbij is een beschrijving van een systeem een specificatie als de beschrijving geInterpreteerd kan worden
als een beschrijving van bet probleem. Een beschrijving van een systeem is een implementatie als de
beschrijving geInterpreteerd kan worden als de beschrijving van een "fysiek ding". Len "fysiek ding" gemaalct
van een implementatie wordt een realisatie genoemd. Het valt op dat zowel specificatie en implementatie een
beschrijving van het systeem zijn en dat het verschil gemaakt wordt door de keuze van interpretatie.

Transformational Design is het omvormen van een beschrijving van een systeem in een andere beschrijving
van bet systeem met behulp van transformatie regels. Met als doel om uiteindelijk cen implementatie van het
systeem te krijgen. Deze transformatie regels moeten "correctness-preserving" zijn. Dit wil zeggen dat na
toepassen van cen regel het gedrag van het systeem geijk blijft.

Een implementatie is "correct by construction" als iedere ontwerp-stap "correctness-preserving" is. Als
bewezen kan worden dat iedere step "correctness-preserving" is, dan is daarmee ook bewezen dat het ontwerp
correct is. Hiermee is bet tweeds probleem opgelost.

Do transformatie regels zijn in hun gedrag functies. Len beschrijving van een systeem is het argument en
een gewijzigde beschrijving wordt opgeleverd. Door het functieaspect is het noodzakelijk om alles expliciet op
te schrijven. Hierdoor is bet mogeijk geworden om tools te maken. In figuur 7 is bet ontwerpen met
Transformational Design uitgebeeld.

S-O i S_i S-2 • S-3Ti T2

_______

T3
specificatie implementatie

Figuur 7 : Voorbeeld van het ontwerpen met Transformational Design.
S -I en S -2 zijn tussentijdse beschrijvingen van bet systeem.

Dit is nog toekomstmuziek. Eerst zal de ontwerper nog steeds mee moeten helpen door sturing te geven etc.
Maar bet uiteindelijke dod is dat de tools steeds meer zeif gaan doen. Hiermee is de ontwerptijd terug te
brengen.

6 Len van de belangrijke stellingen uit het onderzoek.
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Als I I en T 2 correctness preserving zijn is het ontwerp S - 3 correct by construction. Veel van de
transformatie regels uit Transformational Design worden opgebouwd uit een aantal basisregels. Deze
basisregels worden flu besproken.

Folding : Bij deze regel wordt een expressie herkent als een functieaanroep met zekere
argumenten. De expressie wordt vervangen door de functieaanroep met deze argumenten.
Laat e de volgende expressie zijn:

e = e, (4)

en laatfde functie

f=e.q zijn.

Dan wordt met folding de expressie e omgezet inf4. Dat dit klopt is direct duideijk
vanwege de substitutie van gelijken door geijken.

• Unfolding : Deze regel is het omgekeerde van folding en is het uitrekenen van een functie. Laat e de
volgende expressie zijn:

e=e*p(z)

en Iaatfde functie

fe zijn.
Dan wordt met unfolding de functieaanroepfz omgezct in de expressie e. Dat dit klopt is
direct duidelijk vanwege de substitutie van gelijken door gelijken.

• Cieneralisatie : Deze regel wordt toegepast in het geval van een aantal ongeveer geijke expressies. Er wordt
een nieuwe, algemenere, expressie gemaakt waarmee de oorspronkeijke expressies, door het
kiezen van een goede parameter, uitgedrukt kunnen worden. Neem ann dat de volgende
functie gegeven is:

fy= (+y).4

Een nieuwe functie kan dan zijn:

zodat dcfuitgedrukt in Il kan worden:

fxy=hxy4 hxyz=(x+y).z
• Eureka : Met deze basisregel wordt een geheel nieuwe functie gevonden. Dit is cen creatief proces,

waarvoor misschien do hulp van do ontwerper nodig is. Of misschien kunnen hier Al-
technieken gebruikt worden. Neem aan dat do volgende expressie gegeven is:

a + 6. (3 + C)

Een nieuwe functie kan dan zijn:

fxyz=x+y.(3+z)

Hier is zeif een nieuwe functie "f' ontdekt, cure kjzIIL
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Transformational Design is hiermee kort besproken. Behandeld is hoe Transformational Design gebruikt
kan worden bij het ontwerpen en er zijn enige basis transformatie regels gegeven. Een bespreking van
Transformational Design is te vinden in [141

Een raakvlak met Transformational Design in deze afstudeeropdracht, is dat de commandoshell gebruikt
gaat worden ontwikkelomgeving die werkt met Transformational Design.

Een ander belangrijk raakvlak is gelegen in de bewijsbaarheid van de transformatie regels. Er moet bewezen
worden dat de regels correctness preserving zijn. Het bewijzen van deze eigenschap moet gedaan worden door
een bewijs te leveren over de implementatie.

In het onderzoek worden deze regels geImplementeerd met functies door een functionele taal te gebruiken7.
Het leveren van een bewijs over een functie is in het algemeen beter te geven. Dc kern van de betere
bewijsbaarheid van functies is gelegen in de "referential transparency". Zoals eerder gezegd betekent dit dat
iedere (deel)-expressie overal dezelfde waarde heeft. Hierdoor hoeft geen rekening gehouden te worden met een
mogelijk veranderen van de waarde van cen expressie.

1.6 EIGEN ONDERZOEK: DE COMMANDOSHELL

Om de beweringen uit het onderzoek te onderbouwen wordt een ontwikkelomgeving gemaakt waarin de
ideeën van het onderzoek gebruikt worden. Dc ideen zijn:
• Het gebruik van functies als belangrijkste formalisme in het ontwerp-proces
• Het gebruik van System Semantics voor het toekennen van betekenis en representatie aan een beschrijving

van het systeem
• Het gebruik van Transformational Design voor het ontwerpen van een systeem

Een onderdeel van deze ontwikkelomgeving is de commandoshell. Deze shell is te vergelijken met een
IDE8. Dc shell zorgt onder andere voor de interactie met het besturingssysteem en de gegevens van de
ontwikkelomgeving.

Deze commandoshell is voor het grootste deel onderwerp van deze afstudeeropdracht en zal in de rest van
dit verslag besproken worden. In hoofdstuk 3 wordt een inleiding gegeven over de commandoshell.

Dit is het eigenlijke raakvlak. Dc commando-shell is functioned en de transformatie regels zijn functioned.
Integrated evelopment environment
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2 FUNCTIONELE PROGRAMMEER TALEN

Voor het concreet maken van d.c in het onderzoek voorgestelde aanpak voor het ontwerpen van systemen
wordi een ontwikkelomgeving gemaakt. Deze wordt geprogrammeerd in de functionele programmeertaal
Haskell. De redenen hiervoor zijn:
• functies zijn het belangrijkste formalisme in het onderzoek. Een functionele programmeertaal past tiler dan

ook goed bij.
• functioned programxneren kent belangrijke voordelen. Zie § 2.1
• onderzoeken van de meuwste ontwilckeingen in functionele programineer talen. Met deze ontwikkelingen

kunnen d.c nadelen ( gedecltelijk ) worden opgelost. Zie § 2.2 en § 2.3

2.1 VOORDELEN FIJNCTIONELE PROGRAMMEERTALEN

Dc voordelen van functionele talen zijn grotendeels geijk aan de voordelen van de functies uit * 1.1.
Vreemd is dit met omdat ecn functionele programmcertaal een evaluator van functies is. Dc voordelen worden
nog een keer opgenoemd, flu vanuit het oogpunt van prograxnmcren. Dc vergelijking wordt gemaakt met een
imperatieve programmeertaal. Dc voordelen zijn dan:
• Functionele programma's vertellen "wat" er moet gebeuren, met hoe het moet gebeuren. Dit heeft d.c

volgende voordelen:
* Programma's kunnen korter zijn. Het is gemakkelijker IC vertellen wat er gebeuren moet dan hoe het

gebeuren moet.
* Functionele programma's zijn abstracter en liggen dichter tegen een specificatie aan.
* Functionele programma's bieden betere mogelijkhedcn tot parallellisme omdat de compiler cen veel

grotere vrijheid heeft in het bepalen hoe een expressie wordt geevalucerd. Dii kan worden uitgebuit bij
verdelen van evaluaties over meerdere processors.

• Functionele talen kennen geen state. Dit heeft het volgende voordeel:
* Het programma is referential transparent9. ledere expressie heeft overal dezelfde waarde.

Een gevolg hiervan is dat functioned programma geen variabelen kennen. Hierdoor is een programma
beter te begrijpen omdat helemaal geen rekemng gehouden hoeft te worden met bet mogelijk veranderen
van een waarde. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld imperatieve talen.

• Bewijzcn over bet programma zijn makkelijker te maken. Dit komt door d.c volgende punten:
* Functionele prograinma's liggen dicht bij d.c wiskunde. Dus bewijsvoering, leesbaarheid e.d. zijn beter

en intuItiever.
* Functionele talen kennen geen expliciete sequencering. In een imperatieve taal is door de expliciete

sequencering, d.c ";" uit Pascal bijvoorbeeld, d.c bewijsvoering zeer moeilijk want bet gehele programma
moet in ogenschouw genomen word.en (bijvoorbeeld door midd.el van post- en pre-condities). Anders
gezegd : imperatieve talen kennen state en zijn daardoor mocilijk in het bewijzen van cigenschappen.

* Functionele progranima's zijn referential transparent ( zie vorige punt ) en maken daardoor de
bcwijsvocring eenvoudiger.

• Functionele programma's kennen hogere ordc functies. Dit zijn functies die functies als argumenten hebben
of functies die functies als resultaat opleveren. Functies zijn first-class citizen. Hiermee is het mogeijk om
zelf controle structuren te maken. Zo kennen functionele talen geen for lus. Maar die kun je zeif maken.

• Haskell kent een sterk typesystccm waardoor meer programineer fouten worden opgespoord. Een
onderscheid tussen imperatieve programma's en functionele programxna's is het volgende:

"Een geldig functioneel programma is in zijn geheel een grote expressie. Wordt daaruit cen dccl
weggehaald dan resulteert dii direct in cen foutmelding bij het compileren. Een imperatief programma
bestaat uit een opeenvolging van statements. Wordt uit een geldig programma een statement uitgchaald,
dan hoeft dit nog met direct tot een fout te leiden".

Dit wit zeggen dat iedere expressie overal dezelfde waarde heeft. Hicrdoor kan, bijvoorbeeld, zond.er
nadenken een expressie worden vervangen door zijn waarde. En dit in het gehele programma.
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• Haskell kent lazy-evaluation. Dit wil zeggen dat een expressie pas geevalueerd wordt als de waarde van de
expressie nodig is. Hiermee zijn bijvoorbeeld op eenvoudige manier oneindige datastructuren mogelijk. En
dit wordt in het prograrmna ook gebruikt. Zo kan de database eenvoudig worden uitgebreid.

2.2 NADELEN FUNCTIONELE PROGRAMMEERTALEN

Maar waarom worden functionele talen dan met veel meer gebruikt. Dit komt omdat functionele talen ook
nadelen hebben. Dc nadelen zijn:
• Programma's geschreven in functionele talen zijn traag in de uitvoering en vragen veel geheugen. Door

nicuwe compiler-technieken worden deze nadelen steeds verder teruggedrongen.
• Functionele talen kennen geen state. Een van de gevolgen hiervan is dat 110 niet mogelijk is. Dit omdat 1/0

bij uitstek een actie is waarin state een ml speelt, nl. de toestand van de buitenwereld, bijvoorbeeld:
• Is een toets op het toetsenbord ingedrukt?
• Is een file geopend?
• Wat is het huidige record in de file.

Omdat 1/0 soms toch wel nodig is'0, is dit in de meeste huidige functionele programmeertalen toegevoegd,
maar met op cen fraaie wijze. Onder andere zijn in sommige talen bcpaalde delen van het programma met
meer volledig functioneel. Met State Transformers is state, en daarmee 1/0, wel op een fundamenteel, nette
manier mogelijk. Deze State Transformers worden flu besproken.

2.3 STATh TRANSFORMERS

In de geschiedenis van functioned programmeren werd een state als een expliciete parameter meegegeven
[2]. Dit is met zo verwonderlijk want state is eigenlijk niets anders dan een functie van de tijd" naar een
resultaat. Neem bijvoorbeeld het imperatieve progranuna:

a := 0
while true do

a =a +2
end do

Dan is de state voor de variabele a:

2
10 2 4 6 8

waarbij de numiners uit de bovenste nj het aantal executie van de while-lus zijn'2.

Een functioned programma voor deze herhaling kan zijn:

type Result = mt

funstart :: Result
funstart = snd (two_increment (0, 0))

'° "Soms" is in deze zin eigenlijk "altijd". Een programina zonder I/O is redelijk bijzonder. In strikte zin
gesproken is zo'n programma zelfs nutteloos, want ook het presenteren van een eindresultaat van is 1/0.
Maar deze vorm van 1/0 wordt met tot "110 in een functioned programma" gerekend.
Aangenomen dat de toestand bepaald wordt in de tijd.

12 Aangenomen dat iedere executie van de while-lus samenvalt met een tijdstap.
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two_increment :: (Int,Result) -> (Int,Result)
two_increment (x.y) = two_increment (x+1,y+2)

Dc state is bier het eerste element van bet paar, het resultaat het tweede element. Nu geeft deze functie
dezelfde lijst als boven. Dit is grafisch voor te stellen als in figuur 8:

result

s :: mt s. :: hit

Figuur 8 : Een grafische weergave van state.

Dus de bewering dat met functionele talen geen state mogelijk is, is niet waar. De state moet wel zeif
expliciet gemaakt worden. En dit blijkt in de praktijk lastig, maar het kan. Een mogelijk type in Haskell voor
deze state kan zijn:

ST S r
met s het type van de state en r bet type van het resultaat.

Wat nu ook nog gewenst is, zijn functies om dit soofl berekemngen samen te stellen. Dit is vergelijkbaar
met de ";" uit Pascal. Noem deze functie: thenST. Het type van deze functie zou moeten zijn:

thenST :: (ST s r) -> ( r -> ST S b) -> ST S b

Dit is een functie die een state neemt, op het resultaat van deze state een functie Ioslaat, en een nieuwe state
en resultant oplevert. Dit is grafisch voor te stellen als in figuur 9:

Figuur 9 : Grafische voorstelling van de functie thenST.

In de recente ontwikkeling is een ADT gevonden waarmee bet bovenstaande mogeijk is [7]. Bij deze ADT
zijn altijd twee functies aanwezig:

• returnST :: a -> ST s a
• thenST :: (ST s r) -> ( r -> ST $ b) -> ST s b

Met deze twee functies is het mogelijk om berekeningen samen te stellen. Verder is aan deze ADT
belangrijk dat bet een monad is. Dit houdt in dat sequentiering optreedt in ecn samengestelde berekening. Dit
betekent dat in de samenstelling uit figuur 10 iedere st_i slechts een keer gebruikt gaat worden. Net gevolg
hiervan is, dat het mogeijk is om met 6n s te gaan werken die met in-place updates actueel gehouden wordt.
En dit is de state zoals wij die kennen uit imperatief programmeren. En die wij soms graag willen.

Dit ADT kan worden gebruikt in een aantal verschillende contexten. Hiervoor wordt bet ADT uitgebreid
met meer functies. Waarbij die extra functies specifiek zijn voor de context waarin de ADT gebruikt gaat
worden. Dit wordt in de flu volgende paragrafen besproken. Eerst wordt in * 2.3.1 nog even formed vastgelegd
wat een State Transformer is.
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statein ._,LI__. ....•,

Figuur 10: Een samenstelling.

23.1 Wat is een State Transformer

Een State Transformer is een berekening die een toestand, van het type s, transformeert en een resultaat
van het type a13 oplevert. Deze toestand is zodanig dat de referential transparency van functionele talen
volledig behouden blijft. Zoals uit de inleiding blijkt, zijn State Transformers op zichzelf met nieuw en waren
ze altijd al mogeijk in functionele talen. Het beeft er al die tijd ingezeten, maar is niet eerder gebruikt.

Het type van een State Transformer is gedefinieerd als: ST $ a. Dit is een data-constructor met twee
argumenten. Een voorbeeld hiervan is de volgende typesynoniem definitie:

type 10 a = ST Real World a.'4

Dit is een State Transformer die een state van bet type Real World gebruikt. Een ander voorbeeld, gebruik
makend van de definitie van 10, is:

type 10_String = 10 String = ST Real World String.

Een grafische voorstelling is:

resultaat :: String

s :: RealWorld s' :: RealWorld

Figuur 11: Een grafische weergave van de State Transformer 10_String.

Met State Transformers is bet mogelijk om toestand in het prograrnma aan te brengen. Dc gevolgen hiervan
zijn:
• Variabelen, zoals in een imperatieve taal, zijn mogelijk. * 2.3.2.
• Expliciete sequentiering in een programma is mogeijk. * 2.3.3.
• 110 is mogelijk. § 2.3.4.
• Compilers kunnen efficiënter worden. § 2.3.5.

2.3.2 Variabelen met State Transformers

Met een State Transformer kunnen variabelen gebruikt worden in een functioned prograinma. Dit gebnuk
is zonder verlies van de belangrijke eigenschap van functionele talen, namelijk referential transparency.

Standaard aanwezig moeten zijn de functies returnST en thenST. Voor het werken met variabelen zijn cen
aantal standaard State Transformers gedefinieerd'5. Dc naamgeving is overgenomen van [7].

13 s en a zijn type variabelen
14 Deze definitie van 10 wordt gebruikt in Gofer

Deze State Transformers worden gebruikt in Gofer. Zie § 3.4 en § 9.1 voor de verschillen met Gofer en de
GHC-compilcr.
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newVar :: a -> ST s (MutVar s a )

Deze State Transformer voegt aan een state van het type s een referentie naar een waarde van het type
a toe. Het resultaat van deze State Transformer is:
• een aangepaste state van het type s waarin de waarde van het type a is opgeslagen

• de pointer naar deze waarde. Voor de pointer wordt gebruik gemaakt van de
data-constructor MutVar s a. Deze constructor wordt later besproken.

Een grafische voorstelling van deze State Transformer staat in figuur 12.

Waarde:: a

state in ;tate uit

Figuur 12: Grafische voorstelling van newVar.

Een voorbeeld voor het gebruik van newVar is:

newVar wdag

Het type van die voorbeeld is: String -> ST $ (MutVar s String)

De grafische voorstelling van dit voorbeeld is:

I"dag":: String
I

state in

MutVar s String

state uit

Figuur 13: Grafische voorstelling van newVar udagff.

• readVar :: MutVar s a -> ST a a

Deze State Transformer kan gebruikt worden om de waarde van cen referentie op te leveren. readVar x
zal de waarde van x opleveren in een State Transformer. De state blijft onveranderd. Een grafische
voorstelling van deze State Transformer is:

Referentie :: MutVar s a

state in

Resultaat:: a

state Uit

Figuur 14: Graflsche voorsteffing van readVar.
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Een voorbeeld is:

newVar dag 'thenST' \x -> readVar x

Grafisch is dit voorbeeld te zien als in figuur 15.

Referentie x :: MutVar s a Resultaat:: "dag"

statein -

Figuur 15: Grafisehe voorstelling van het voorbeeld.

wi-iteVar :: MutVar s a -> a -> ST s ()

Met de State Transformer wi-i teVar x y zal de state worden veranderd zodanig dat de referentie x
op de waarde y wordt algebeeld. Er wordt geen resultaat opgeleverd". Bijvoorbeeld wi-i teVar x 10
betekend dat x in de state s de waarde 10 zal hebben. Uit de typering van deze expressie blijkt dat x van het
type MutVar s mt moet zijn, yvan het type mt en seen type state. Grafisch is het gebruik van
wi-i teVar in het voorbeeld te zien in figuur 16.

Referentie x :: MutVar s a

y(=10) Stateuit

Figuur 16: Grafische voorstelling van het voorbeeld.

Met deze vier State Transformers kan gewerkt worden met variabelen. Deze State Transformers kunnen
worden uitgebreid naar bijvoorbeeld arrays. Een voorbeeld daarvan is te vinden in [7,hoofdstuk 3].

Belangrijkste conclusie is dat variabelen in een functioned programma mogelijk is, zonder de voordelen
van functionele talen aan te tasten. Het is dus een echte positieve toevoeging am functionele talen.

2.33 Sequentiering met State Transformers

Met State Transformers in een functionele taal is het mogelijk om een volgorde aan te brengen in het
evalueren van een expressie. In een gewone functionele taal is dit met mogelijk. Dit is een gevoig van bet
declaratieve karakter van functionele talen. Er wordt in een functioned programma aangegeven wat gedaan
moet worden en niet in welke volgorde.

In een imperatief prograinrna wordt de volgorde impliciet aangegeven door de ";". lets dergelijks is nu ook
in functionele talen mogeijk door gebruik van State Transformers. Dit wordt bereikt door State Transformers
te combineren. En zoals bekend is dat de functie thenST. In deze paragraaf een aantal andere sequentierings
functies.

16 AIs geen resultaat opgeleverd wordt het type van het resultaat genoteerd met 0 bijv ST $ 0.
Een State Transformer ST s () wordt gebruikt om alleen de state aan te passen.
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Een vraag die opkomt is het volgende : is thenST flu de sequentie van een imperatieve taai zoals die
bijvoorbeeld in Pascal in de vorm van de ";" voorkomt, of toch met. Dc semantiek van de opeenvolging in
Pascal is informed als volgt:

stat_i ";" stat_2

voer si uit voor s2 waarbij zowel si als s2 de toestand kunnen veranderen.

Er kan over de toestand gezegd worden dat deze impliciet als argument wordt meegegeven. Nameijk,ais si
de toestand verandert, dan is de veranderde toestand voor s2 een gegeven. Maar tussen de beide statements
worth geen resultaat rechtstreeks uitgewisseld. Uit de typering van thenST blijkt dli wei bet gevai te zijn. En
ook figuur 9 laat duidelijk zien dat met aileen de toestand wordt doorgegeven. Dus komt thensT niet overeen
met de ";" uit Pascal.

De volgende State Transformer komt wei overeen met de ";" uit Pascal.

thenST_ :: ST s () -> ST S b -> ST s b
st_i 'thenST' st_2 = st_i 'thenST' _ -> st_2

Een grafische voorstelling staat in figuur 17.

Andere voorbeelden van combinerende State Transformers die een voigorde afdwingen zijn:

• listST :: (ST s a I -> ST s (a)
listSt sts = foldr consST niiST sts

where niiST = return ()

consST in ins = in thenST' r ->
ins 'thenST' rs -> return (r:rs)

Dc functie iistST neemt een lijst van State Transformers en maakt er 6n State Transformer van door de
elementen van de lijst samen te voegen en de resultaten van iedere State Transformer samen te voegen in
een iijst ( figuur 18).

• listST_ :: (ST S a) -> ST S ()
listST_ sts = foldr (>>) (return fl) sts

Dc functie iistST_ neemt een lijst van State Transformers en maakt er 66n State Transformer van door de
elementen van de iijst samen te voegen. In iedere afzonderlijke State Transformer wordtgeen resultant
opgeieverd. Deze State Transformer past alleen de state aan. Een grafische weergave is figuur 19.

• mapST :: (a->STsb) ->(a)->STs(bJ

Deze functie is in grote mate geiijk aan listST. Op het resultaat van 6n State Transformer wordt alleen
nog een functie toegepast. In figuur 20 is dit uitgebeeld.
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• rnapST_ :: (a -> ST S I)) -> (a) -> ST s ()

Deze functie past op cen lijst van State Transformers op ieder element een functie toe en levert geen
resultaat op. Alleen de state wordt aangepast. Dit is in tiguur 21 uitgebeeld.

[al:a2:...:a(n-1):a(n)]

Figuur 18 : Grafische voorstelling van de operator listST.

Figuur 19 : Grafische voorstelling van de operator listST_.

Figuur 20: Grafische voorstelling van de operator inapST.

Figuur 21: Grafische voorstelling van de operator mapST_.

2.3.41/0 met State Transformers

Met het creëren van een toestand in een State Transformer is het mogeijk om I/O te plegen. Omdat de
toestand in een State Transformer geen side-effects kent is het gedeelte van het prograinma waarin 1/Oplaats
vindt ook nog steeds volledig functioneel. Anders gezegd, er kan 1/0 warden gepleegd op een volledig
functionele manier. In tegenstelling tot sommige huidige talen waarin bet I/O dee! van bet programma met
meer volledig functioned is.

state in I_

_ _

state in

state ui

-,
state ui

state in

[(fal): (fa2): ... : (fa(n))]

H'state ui

state ui
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I/O is een State Transformer zoals alle andere, alleen de toestand waarmee gewerkt wordt is van een
speciaal type. In Gofer is deze toestand een abstract type genaamd Realworl d. In * 2.3.1 is dit type al
genoemd. Dit abstracte type is een modelenng van de "buiten wereld".

Voor 1/0 wordt is het volgende type-synoniem gedefinieerd:

type 10 a = ST Real World a.1'

Zo kan een I/O State Transformer die cen String oplevert worden gedefinieerd als:

type 10_String = 10 String = ST Real World String

Een grafische voorstelling is

Figuur 22: Een grafische weergave van de State Transformer 10_String.

Omdat I/O een instantie is van een State Transformer werken alle eerder gedefinieerde functies ook op I/O.
Voor 1/0 zijn een aantal specifieke functies gemaakt die alleen op de toestand Real World werken. Deze
operaties zijn dus met polymorf in de toestand. Ms voorbeeld worden flu cen aantal 110 functies getoond.
Belangrijk om te onthouden is dat I/O gewoon een State Transformer is die op én speciale toestand werkt.

• putChar :: Char -> I0()
Deze functie zet een karakter op het scherm. Meestal is dit een standaard functie. In figuur 23 wordt dit
grafisch uitgebeeld.

• getChar :: I0(Char)
Deze functie leest een karakter van het toetsenbord. Ook dit is meestal een standaard functie. In figuur 24
wordt dit grafisch uitgebeeld.

resultaat :: 0

s' :: RealWorld

:: RealWorld
p

Figuur 24: Een grafische weergave van de functie getChar. In Sl van bet type RealWorld
is s zo aangepast dat X van het toetsenbord ingelezen is.

s :: RealWorld

resultaat:: String

s' :: RealWorld

Karakter(bijv.X)

s :: RealWorld

Figuur 23 : Een grafische weergave van de functieputChar. Ins' van het type Real World
is s zo aangepast dat X op bet scherm staat.

resultaat X :: Char

s:: RealWorld

17 Deze defimtie van 10 wordt gebruikt in Gofer
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• userAnswer :: 10 Bool
userAnswer = readin 'thenST' \ answer ->if (toUpperString answer) ==

then return (True)
else return (False)

Deze functie bepaalt of de gebruiker een "Y" of "y" heeft ingetoetst. Is dit het geval dan wordt True
opgeleverd, anders False. In figuur 25 wordt dit grafisch uitgebeeld.

• readln :: 10 String
readln = readit (1

where readit x = getChar 'thenST' c ->
case ord(c) of
10 -> return ( reverse x )
8 -> case (length x) of

0 -> readit x
otherwise -> putChar ' ' 'thenST_

putChar (chr 8) 'thenS1'
readit ( tail x )

otherwise -> readit (c:x)

Deze functie leest een regel in die de gebruiker intoetst.
• Wordt de Enter toets ingedrukt (ord c = 10" ) dan wordt als resultaat de inverse van de tot flu toe

ingelezen lijst toetsen opgeleverd.
• Wordt de Back Space ingedrukt ( ord c = 8 ) dan wordt een teken gewist. Ms er tenminste nog tekens

te wissen zijn. Dit wordt bepaald door de lengte van de lijst met toetsen.
• Wordt een andere toets ingedrukt dan wordt die toegevoegd aan de lijst van eerdere toetsen.

state uit

Figuur 25 : Grafische voorstelling van userAnswer en readln.

2.3.5 Efficiëntie van de programma's met State Transformers

Een punt dat even kort genoemd gut worden is dat State Transformers de mogeijkheid bieden tot het
efficinter maken van functionele prograinma's. Vergelijk hiervoor de volgende situatie:

Stel dat een expressie wordt geëvalueerd aan de hand van de waarde van een andere expressie.
Bijvoorbeeld het vervangen van de cerste waarde in een lijst door een andere waarde. In een functionele
teal moet dan eerst een copy worden gemaakt van de bronexpressie en die copy kan worden gebruikt
voor het evalueren van de doel expressie. Dit is nodig omdat de eerste waarde in zijn bereik overal
hetzelfde moet zijn en blijven. Zou de eerste waarde worden aangepast, dan is inherent sprake van ecn
toestand, want in de loop van de tijd verandert de waarde. Dit impliceert het hebben van een toestand en
side-effects.

Stel nu dat de bronexpressie groot is, in executie tijd en/of geheugen ruimte gemeten. Dan vraagt het
maken van een copy ook veel tijd en ruimte. Met een State Transformer is state mogelijk zonder side-
effects en kan de waarde in-place aangepast worden. Er hoeft geen copy gemaakt te worden. Dit levert
aanzienlijke mogelijkheden op om de efficiëntie van functionele programma's te vergroten.

" Deze nummers gelden voor DOS. Voor LINUX gelden andere getallen.
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Ecn voorbeeld hiervan staat in [4] met arrays. In dit voorbeeld blijkt cchter dat het nog niet zover is.
Maar de potentie tot efficiëntere progranima's is wel aanwezig.

Een andere bron voor verhoging van de efficiëntie ligt in het sequentieren van de evaluatie. Omdat de
compiler weet dat bij, bijvoorbeeld de thenST operator, eerst de eerste berekening en dan de tweede
berekening moet worden uitgevoerd, kan daarvan gebruik gemaakt worden. Op een andere manier bekeken:

Een van de voordelen van functionele programma's is het declaratieve karakter ervan. Dc compiler
moet maai uitzoeken in welke volgorde de expressie gevalueerd moet worden. Dc programmeur hoeft
zich daar met mee bezig houden. Maar, diezelfde programmeur heeft crook geen enkele controle over.
De volgorde van evalueren die de compiler kiest hoeft niet de sneiste te zijn.

Imperatieve talen zijn juist het tegenovergestelde. Hier bepaalt de progranimeur exact de volgorde
van uitvoering van de statements. En kan zo proberen een snellere volgorde te vinden.

Meestal zal de programmeur de evaluatie volgorde aan de compiler over willen laten. Dit is juist een
van de voordelen van functionele programma's. Maar soms met, omdat hij/ zij controle wil hebben over
die evaluatie om bijvoorbeeld de sneiheid te verhogen. Dit kan nu met State Transformers.

2.3.6 Conclusie State Transformers

State Transformers maken toestand mogeijk en daarmee variabelen, I/O en sequentiering. Het gebruik van
State Transformers in de huidige vorm is, van uit syntactisch oogpunt bekeken, soms nog redelijk ingewikkeld.
Als State Transformers doordringen in de functioned wereld is speciale syntax eventucel te overwegen. In de
commandoshell zijn ook emge functie gemaakt waarmec het gebruik eenvoudiger wordt.

2.4 FUNCTIONELE EN IMPERATIEVE PROGRAMMEER TALEN

Een korte beschouwing van de verschillen tussen functionele en imperatieve talen. Met State Transformers
kan toestand in een functioned programma gebracht worden. Hierdoor zijn variabelen, I/O en sequentiering
van evaluatie in een functioned programma mogelijk. Hierdoor gaan de functionele talen richting de
imperatieve talen. Anders gezegd:

"er kan in eenfunctioneelprogramma op een unperatieve manier geprogrammeerd worden'

Of dit een zegen is, is de vraag. Functionele talen hebben voordelen ten opzichte van dan imperatieve. Dus
alsop imperatieve wijze geprograinmeerd gnat worden in een functionele taai dan blijven mogelijkheden
onbenut liggen.

Imperatieve talen hebben echter ook voordelen. Dus is bet imperatief programmeren in een functionele taal
soms ook aantrekkeijk.

Dc praktijk zal leren in welke richting de ontwikkeingen zullen gaan. Denkbaar is dat er een synthese van
beide talen komt. Met de voordelen van functionele talen en imperatieve talen.

2.5 FUNCTIONELE EN LOGISCHE PROGRAMMEERTALEN

Om alle systemen te kunnen bcschrijven is eigenlijk een logische programmeertaal nodig. Deze zijn echter
nog met snel genoeg om te gebruiken. Mede daarom is gekozen voor een functionele taal. Maar het probleem
van snelheid gold ooit ook eens voor functionele talen. En bet is denkbaar dat logische talen in de toekomst
snel genoeg zullen zijn. Is in dat geval de gemaakte programmatuur nog wel bruikbaar. Met andere woorden,
wordt met een te grote beperking gelegd door de keuze van een functionele programmeertaal. Waarschijnlijk
niet omdat functionele talen ccn onderdeel kunnen zijn van logische mien. Een voorbeeld is LIFE ( Logic,
Inheritance, Functions and Equations).

Vanuit theoretisch oogpunt hebben logische talen de voorkeur maar vanuit praktisch oogpunt hebben
functionele talen de voorkeur. Oelukkig is deze voorkeur met ccht beperkend.
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3 DE COMMANDOSHELL

3.1 INLEIDING

Dc ontwikkelomgeving wordt gemaakt om de ideen van het onderzoek concreet te maken. Ecn belangrijk
onderdeel uit deze ontwikkelomgeving is de commandoshell. Deze shell verzorgt de interactie met de
gebruiker, bet operating systeem en de onderdelen van de ontwikkelomgeving. In figuur 26 is dit uitgebeeld.

Dc commandoshell is te zien als cen Integrated Development Emvorment (IDE) voor de
ontwikkelomgeving. Dc applicaties, bijvoorbeeld een transformatie proces uit de Transformational Design,
"draaien" op de commandoshdll.

Figuur 26: Een schematische weergave van de plants van de commandoshell.

Dc volgende eisen zijn gesteld aan de implementatie van commandoshell:
aan de commandoshell moeten gemakkelijk nieuwe functies toegevoegd kunnen worden. Deze eis is gesteld
omdat meerdere mensen onderdelen gaan maken voor de ontwikkelomgeving. Om te voorkomen dat deze
mensen eerst de commandoshell moeten leren kennen voordat ze een nicuw onderdeel kunnen toevoegen
moet het toevoegen eenvoudig zijn. Om dit te bereiken is de opzet van de commandoshell sterk modulair
met een paar centrale modules waar de overige modules gebruik van maken.
de comniandoshell moet geschreven worden in een functioncle tsal. Dc redenen hiervoor zijn:

• De voordelen van het programmeren in functionele talen.
• Onderzoeken van de nieuwe ontwikkeingen in functionele talen. Met name op het gebied van het weg

werken van de nadelen van functionele talen.
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• Dc verbinding met de overige begrippen uit de ontwikkelomgeving waarin functies een grote rot
spelen.

In dit hoofdstuk wordt een inleiding gegeven in de commandoshell. Begonnen wordt met de commando's
die de shell herkent. Hiermee wordt vanuit de gebruikerskant naar de shell gekeken zodat ook direct duidctijk is
waar over gesproken wordt. In de volgende paragraaf wordt de commandoshell opgedecld in onderdelen (de
verschillende cirkels in figuur 26). Van deze onderdelen wordt aangegeven welke modules gebruikt worden in
het onderdeel.

3.2 DE COMMANDO SEF

In tabel 1 staan de commando's die de cornmandoshell herkent. Veel van deze commando's kunnen nog
verder geparameteriseerd worden. Een aantal voorbeelden staan in de tabellen 2 tot 7. Voor een compleet
overzicht wordt verwezen naar de helpfile. Tijdens het werken met de shell kan de syntax van een commando
worden opgevraagd door "-7' achter het commando in te voeren. Dc invoer mag zowel in kicine als grote
letters gebeuren.

commando -? Uitgebreide help ( indien beschikbaar)

I Voer een shell commando uit

B Bewaar een ontwerp

C Bereken de kosten van een ontwerp

FD (FiIe} Maak een nieuw ontwerp

FE (File} Editen van een ontwerp

G Bepaal het gedrag van een ontwerp

GD (Grafisch} Maak een nieuw ontwerp

GE {Grafisch} Editen van een ontwerp

H Geef History Iijst

L Laadeenontwerp

P Pretty print een ontwerp

PA Pretty print de Inteme weergave van een ontwerp

PAT Testpatroon maken

0 Veilaat programma

GM Quine McClusky toepassen op een ontwerp

R Herhaal Iaatste commando

AM Verwijder (onderdeel uit een) file

S Set omgevings parameters

SIM Voer een simulatie uit

SS Geef lijst met ingelezen systemen

ST Statistics van programma

X Maak Xilinx uitvoer van een ontwerp

Tabel 1: Commando set.
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c -A name cost

p -F { -s i -T I -B I -A } namef
name

Voeg een nieuwe default kosten toe

Print onderdeel name uit file namef

Tabel 5 : Syntax voor print commando.

Herhaal laatste commando

Herhaal commando ult de history

21

lust

c -L Geef de lijstmet default kosten

c -R name Verdwijder een element

c name_i.. name-n Bereken de kosten van name_i

Tabel 2: Syntax voor Kosten commando.

ss Toon complete state

ss -F Toon geladen files

ss -s Toon geladen systemen

ss -T Toon geladen tuples

ss -B Toon geladen basis definities

ss -A Toon geladen atomaire definities

Tabel 3 : Syntax voor overzicht commando.

s Toon huidige environment

$ -s Bewaar environment In setting.lst

s vi Verwijder vi uit environment

s vi v2 Voeg het paar vi v2 toe aan de

environment als vi daarin nog niet

voorkomt

s vi v2 Veranderd vi in v2 als vi al in de

environment voorkomt

Tabel 4 : Syntax voor environment commando.

p -@ Print alle definities

p -C Print het huldige systeem

p -c ..o Print het huidige systeem geordend

p { -F (-0) I -s i -T I -B I -A }
name

Print onderdeel name (eventueel
gesorteerd)

r

r I! number

Tabel 6: Syntax voor hcrhaal commando.
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3.3 OPBOUW COMMANDOSHELL

Beeindig programma

Beeindig programma en bewaar veranderde

systemen

Tabel 7 : Syntax voor einde commando.

De commandoshell is grofwcg in te delen in de volgende onderdelen:
• een parser voor het inlezen van systemen
• een printer voor het tonen van ingelezen systemen
• een database met functies op de database
• een help file
• een hoofdprogramma met een oneindige herhaling voor het inlezen en uitvoeren van gewenste commando's
• ondersteunende functies
• een verzameling commando's:

• lees cen systeem
• verwijderen een systeem
• bewaar cen systeem
• print een systeem
• geef de history lijst
• maak een testpatroon
• maak Xilinx uitvoer
.

De commandoshell is uitgebouwd uit een aantal modules. Aan de hand van de modules wordt deze
onderverdeling:
• parser iilxer.ha pars.fun.ha

asprbas..ha aaprata.ha .aparsar.ha

aaia.q.ha aapp.hi siadpp.ha

ccimita.ha ccpro hi
coh.lp.ha
:c"n4ata.hs conn,uiin.hg •aad.ha patdata.ha xilidata.ha

:xili.val.ha xilil.m.h. xi1inor.ha xilig.n.ha
patitat..ha patparI ha patfunc.ha patputil ha

patwutil .hs pattmain.ha
co.ha courdln.ha
aautil.ha coutil.ha coapghc.ha isad.ha

In tabel 8 staat de hele lijst van modules. In deze tabel komt eerst de naam van de module. Dan wat de module
"doet". En als laatste, als de module een implementatie van cen commando is, wordi aangegeven bij welk
commando uit de commando set de module hoort.

qs

• printer
• database
• help file
• datastructuren
• Xilinx
• testpatroon

•
.
.

hoofdprogramma
utilities
verzameling commando's:

• systeem inlezen
• verwijderen systeem
• bewaar systeem
• print systeem
• history lijst
S

ccainload.ha
ccsir.mv.ha
coaavs •ha
corad ha corst .ha
cohiat.ha



c.h. Module met het hoof dprogramma en commando 'herhaal' r

co=coat .ha Module voor het commando 'bereken kosten' c

ci,il*ta.hi Module met database definities.

crA.sg.h. Module voor het commando '{file} beschrijf systeem'. td

codit hi Module voor het commando "(file) verander systeem'. to

commh.lp.hi Module met de help functies.

corwnhgdb.ha Module met database queries.

cvnhi.t .hi Module voor hot commando 'history". h

ccn]oad.ha Module voor hot commando laden van een systeem'. I

coliya hi Module voor het commando "toon onderdelen van database'. ss

c:i"in.hi Module met datatypen voor de commandoshell.

conmipatt .hs Module voor hot commando "test patroon' pat

co3mnprad.h. Module voor hot commando

'pretty pnnten van onderdelen in de inteme data structuur".

pa

cprst hi Module voor het commando "pretty printen van onderdelen'. p

ccim,prol .hi Module met de projectie- en selectiefuncties voor de database

coquit hi Module voor hot commando 'einde programma'. q

crd1n.ha Module met tuncties voor hot lezen van gebruikers invoer vanaf hot
toetsenbord

conremv.hi Module voor het commando 'verwijderen van systemen'. rm

coreat .hi Module met rest commando's.

caave .ha Module voor hot commando 'bewaren van systemen'. b

ccast.h. Module voor het commando 'set". s

cahel hi Module voor het commando 'shell' I

cotrua .ha Module voor het commando "transformaties'.

ccutil ha Module met een verzameling hulp functies voor do commandoshell.

coxi1i.hi Module voor hot commando "xilinx uitvoer"

counpghc .ha Module voor compatibiliteit tussen Got or en GHC, de GHC tile.

cawpgof.hi Module voor compatibiliteit tussen Gofer en GHC, do Gofer file.

cogtmain.ha Module voor hot commando 'bereken kosten'

gdraw.ha Module voor commando 'grafische editor". gd

pars.fun.hi Module met algemene parser tuncties.

patdata.hi Module met datatypen voor testpatroon programma

patfunc ha Module voor het maken van uitvoer van testpatroon programma

patpara . hi Module met parser voor testpatroon tiles

patputil.ha Module met utilities voor hot testpatroon programma

patitat..hi Module met datatypen voor testpatroon programma
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pattmain.ha Module met hoof dprogramma voor testpatroon programma

____

patwutil .ha Module met window-utilities voor het testpatroon programma

____

aaad.ha Data structuur van de Systeem Subset.

aaadpp.ha Module met een pretty printer van een systeem waarbij de uitvoer een
geformatteerde weergave is van de inteme data structuur.

saii.q.ha Module met een ADT waarmee string uitvoer geformatteerd kan worden.

•alexer.hi Module met scanner functies.

ispara.r.ha Module met hoofd parser functie.

upp.ha Module met een pretty printer van een systeem waarbij de uitvoer
een geformatteerde weergave is in de grammatica van de Systeem
Subset.

____

.apratca.ha Module met een parser voor een atomaire definitie.

gsprbaae ha Module met een parser voor een basis type-detintie.

____

aautil hi Module met een verzameling hulptuncties.

_____

win.c Code voor implementatie van X - functies.

Win.ha Module met Haskell functies voor aanroepen X - functies.

win.ha Module met dummy functies voor aantroepen X - functies voor Got or

xilidata.h Module met datatypen voor testpatroon programma

____

xilisval .ha Module met expressie evaluator voor "xilinx uitvoer"

xilig.n.ha Module met generatie-functies voor "xilinx uitvoer"

xililam.ha Module met lambda-lifter voor "xilinx uitvoer

xilinorm.ha Module met normalisator voor "xilinx uitvoer"

Tabel 8 : Overzicht van de gebruikte modules.

3.4 HASKELL: GOFER EN DE GLAsGow HASKELL COMPILER ( GHC-c0MPILER )19

Dc commandoshell is geschreven in de functionele taal Haskell. Voor het ontwikkelen van de
commandoshell is gebruik gemaakt van de interpreter Gofer 2.30 B met de files cc .pr.lud., iosnonad. ga,
en ioarray. gi. Dit is de versie met State Transformers.

Om de executie sneiheid te vergroten is het programina gecompileerd met de Glasgow Haskell Compiler, de
GHC-compiler, versie 0.25. Bij het compileren is, daar waar nodig, gebruik gemaakt van de voorlopige uitgave
van Haskell 1.3. Wanneer de Haskell 1.3 cominissie definitief besluit hoe Haskell 1.3 er uit komt IC zien kan
blijken dat sommige stukken code veranderd moeten worden. Er is echter zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
de delen die waarschijnlijk met gaan veranderen.

Tussen Gofer en de GHC-compiler zijn de nodige verschillcn20. Deze verschillen hebben hoofdzakelijk Ic
maken met State Transformers en dan nog specifiek met de syntax. Hetzelfde kan worden uitgedrukt, alleen op
een andere manier. Verder, en dat is wel fundamenteel anders, kent de GHC-compiler twee typen 1/0:
. een eenvoudige, primlO genaamd. Dit is de 10 van Gofer.

een luxe, 10 genaamd. Dit is een uitbreiding primlO en wordt gebruikt voor fout afhandeling.

19 Vanaf deze paragraaf wordt het versiag concreet en zal de implementatie van de commandoshell besproken
worden.

20Voor de verschillen tussen Gofer en de GHC-compiler, zie ook § 9.1.
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Doordat de GHC-compiler deze twee typen JO kent, zijn er ook twee versies van de standaard State
Transformer functies. Zo zijn er return Pri mIO en return, thenPrimlO en >>=.

Het voert te ver om alles op dit punt te behandelen. Maar opmerkelijk is het dat iedereen hetzelfde bedoelt
maar alleen anders formuleert. Met de komst van de definitieve versie van Haskell 1.3 en het uitkristalliseren
van onder andere de State Transformers zal uiteindeijk wet een stabiele situatic ontstaan. Dc uiteindelijke
informatie voor de commandoshell is gevonden in:

•[3]
.[6]
.[7]
.[bibtiotheken van GHC-compiler]

In de volgende tabel worden een aantal verschillen tussen Gofer en de GHC-compiler genoemd:

Gofer GHC

thenST >>=

thenSl_ >>

10 primlO

I0

primlOTolO

ioToPnml0

MutVar MutableVar

openfile readFile

retumST return

putStnng putStr

putchar putChar

getchar .. getChar

label 9: Enkele verschillen tussen Gofer en dc GHC-compiler.

Het is dus at met at reddijk in beweging in de Haskdll wereld. Het enige advies dat gegeven kan worden aan
toekomstige programmeurs is
• kijk naar at bestaande code ( bijvoorbeeld deze commandoshdll)
• zoek naar overeenkomende namen en kijk naar de typering van de verschillende functies. Dit heipt vaak om

te zien of twee functies geijk kunnen zijn.

3.5 TOEVOEGEN VAN EEN NTEUW ONDERDEEL

Omdat veel nog ontwikkeld moet worden is bet van belang dat een nieuw onderdeel eenvoudig toe te voegen
is. Door de modulaire opbouw is dit, mijns inziens, bereikt. Dc handelingen voor het toevoegen van een nieuw
onderdeel zijn:
1. ecn nicuwe tak in de data-constructor Command uit ci in. hi toevoegen.
2. een nieuwe tak toevoegen aan de case uit sclectcommand uit comnrd1n.ha.
3. een nieuwe help functie toe voegen in ccimih.].p.ha voor het nieuwc onderdeel.
4. uitbreiden van de algemene help functie, helpcom uit cohe1p .ha, zodat bij het opvragen van de

mogelijke commando's het nieuwe onderdeel ook getoond worth.
5. een nieuwe tak in de functic select_action uit ccumn.hi. Zowel voor de help-tak als de wtvoer-tak.
6. importeren van de nieuwe module(s) in co.ha.
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7. de makefile aanpasscn.
8. make aanroepen en wachten ( soms nog cen bcetje langer wachten)

I
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4 DE SYSTEEM SUBSET

Dc beschrijving van systemen gebeurt met functies. Er is een grainmatica gemaakt waaraan deze
beschrijvingen moeten voldoen. Deze grammatica wordt de Systeem Subset genoemd en is het onderwcrp van
dit hoofdstuk. Dc Systeem Subset is cen onderdeel van de implementatic van de System Semantics ult § 1.4.

4.1 INLEIDING

Een systeem wordt beschreven als een zin uit de Systeem Subset. Deze Systeem Subset is een grammatica
waarin de volgende concepten mogeijk zijn:
• Functie applicatic.
• Het benoemen van een element uit het systeem.

In het voorbeeld uit figuur 27 is de functie applicatie het "verbinden" van de verschillende componenten.
Met het benoemen van een systeem element is het mogelijk terugkoppeingen aan te brengen. Of onderdelen
van het systeem een keer te definiëren en vaker te gebruiken in andere systemen.

t
I I
I I
I I

sys (x,y) = (box(x,y,sys(x,y))

Figuur 27 : Een voorbeeld uit de Systeem Subset.

Deze twee concepten zijn genoeg voor het beschrijven van de in het onderzoek beschouwde systemen. Maar
voor het handig werken met de Systeem Subset is ook nog enige syntactic sugar toegevoegd, zoals tuples in
tuples.

Voor de naam "Systeem Subset" is gekozen omdat dat de Systeem Subset een beperking ( "subset" ) is van
een typische functionele taal en de beperking zodanig gekozen is dat hiermee systemen beschreven kunnen
worden.

Van de functionele taal zijn een aantal mogelijkheden verwijderd zoals bijvoorbeeld pattern-matching. Een
systeem dat beschreven is in de Systeem Subset kan, module syntactische conversies, ook beschreven worden in
een typische functioncle teal. Andersom kan met altijd. De beperking van een functionele taal tot de Systeem
Subset kan ook als volgt gedefinicerd worden:

"Dc Sysfeem Subset is dat dccl van een functionele faa! dat geinterpreteerd kan worden ais
een verzameling van verbondenfysieke componenten'.

4.2 DE SYNTAX VAN DE SYSTEEM SUBSEr

Dc grammatica staat in de figuren 27 en 28 in cen BNF-syntax. In figuur 28 wordt de lexicale opbouw
van de tokens beschreven.

Dc volgende notatie is gebruikt:
• Een string c tussen'".."' betekent dat deze string Iettcrlijk voor moct komen in dc invoer
• Een element tussen '(.. }' komt 0 of meer keren voor.
• Een element tussen 5[••]5 komt 0 of I keer voor.
• Dc 'I' geeft cen keuze wecr.
• Dc 'I' is de verzamclings vcrschil operatic.
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4.2.1 Lexicale opbouw van de tokens

Dc lexicale opbouw van de tokens staat in figuur 28.

small 'a' / 'b' / ... / 'z
large 'A' / 'B' / ... / 'Z'
letter small / large / '_'
digit '0' / '1' / ... / '9'

name ::= letter ( letter / digit )

whitespace whitestuff ( whitestuff )

whitestuff ::= whitechar / comment / longcomment
whitechar newline / space / tab / vertab / forrnfeed

comment ::= '--' ( any ) newline
longcomment : : = '(-' ( any ) '-)'

any : : = graphic / space / tab
graphic ::= letter / digit / '!' / '$' / ... enzovoort

reserved_name : : = 'BaseType' /
'Atom' / 'where' / 'endwhere'

basename : : = ( name ) / (reserve_name)
a tomname : : = ( name ) / (reserve_name)
systemname : : = ( name ) / (reserve_name)

Figuur 28: Lexical opbouw van de tokens.

4.2.2 Dc grammatica in BNF.notatle.

Bij het begin van deze afstudeeropdracht werd gewerkt met de grammatica nit figuur 29. Deze grammatica
Iaat duidclijk de structuur zien. Maar het blijkt dat deze grammatica niet goed te parsen is omdat die niet Lt(1)

is. In figuur 30 is een equivalente grammatica te zien die wel £L(1)is. Met deze grammatica gaat gewerkt
worden. In de onderstaande bespreking wordt nog gewerkt met de graminatica uit figuur 29 omdat die
duidelijker is.
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:: elem ( a;a elem )

= base_type_decls

/ atom_defs
/ sys_defs

= aBasetype a basenarne ( a a basenarne )

aAtoma a_def ( a a_def )
atomname a:: SyStype

sys_def ( sys_def J

( sys temname a::a sys type a; a J
sys temname (argJ a = a p ( awhere a sys_defs

aendwherea J

/ ( sys ternname a:: a sys type a; a
J

tupi e a = a exp ( a where a sys_defs

•enc143ere a J

tuple ::= name
/ a a tuple ( a a tuple ) a) a

tuple
tuple a_>a tuple

tuple

aexp ( aexp )
aa tuple a_>a exp

aexp = ::= name
/ •( exp ( a,a exp ) a)a

Figuur 29 : Dc oorspronkelijke grammatica van de systeem subset.

Een beschrijving van een systeem bestaat op toplevel niveau uit elementen met daartussen een a; a als
scheiding . Een element kan een van de vier volgende dingen zijn:

• Een basis type-defintie waarmee typen gedefinieerd worden. Deze typen worden later gebruikt om het soort
verbinding tussen de componenten weer te geven. Dit kan bijvoorbceld zijn:
• Boolean verbinding
• Integers verbinding
• Optische verbinding
•
of zeif een pneumatische verbinding in bet geval van een (deels) pneumatisch systeem.

Een voorbeeld van een basis type-defintie is: aBaseype 01,02 a•

De opbouw van een basis type-defintic is : eerst bet keyword aBase7ype a een of meer identifiers
gescheiden door ecn a, a

21 Dit is een verschil met een functionele taal omdat daarin de scheiding tussen de verschillende elementen
geregeld wordt met de lay-out rule.
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• een atomaire definitie waarmee atomaire functies gedefinieerd worden. Deze functies kunnen gezien
worden als "built in" functies.

Len voorbeeld van een atomaire defimtie is: 'Atom foo :: B -> B'.

De opbouw van een atomaire definitie is : ecrst het keyword 'Atom', dan een identifier, dan de string
'::' en dan een typering van de functie zoals in functionele talen gebruikelijk is.

Bij het type van de atomaire functie blijkt ook direct de beperking van de Systeem Subset ten opzichte
van een functionele taal. Het type kan alleen van de vorm: (domein) -> (bereik) zijn.

• Len systeem definitie.

Len voorbeeld van een complete systeem definitie is:

fi :: B -> B; fl a = not a where ... endwhere.

Len systeem definitie begint met de naam van de functie, een identifier. Dan volgt de string '::'en

een typering van domein en bereik. Dan volgt een ";" waarna de echte definitie van het systeem komt. Eerst
weer de naam, dan de argumenten, dan het "=" syinbool en dan een expressie met eventueel een where-
clausule.

Dit is een complete systeem definitie. Het eerste deel van de typering is optioneel. Het voorbeeld mag
ookzijn:

fi a = not a.

• een tuple defimtie.

Len tuple definitie lijkt sterk op een systeem definitie. In het onderstaande voorbeeld, f2,

f2 :: B; f2 = not where ... endwhere.

zijn de verschillen ten opzichte van f 1:
• er zijn geen argumenten
• t2 in het tweede deel van de definitie is een tuple
• de typering kent alleen een doniein.

Len tuple in de Systeem Subset is de gebruikelijke tuple. Bijvoorbeeld a, (a, b) , (a, (b, C)) etc. Dc
argumenten van een systeem definitie en de typering van domein en bereik zijn ook van deze vorm.

Len expressie is:
• een nj van atomaire expressies, bijvoorbeeld : and True False
• een lambda expressie, bijvoorbeeld : x -> meal 2 x
Dc opbouw hiervan is duidelijk.

Len atomaire expressie is een van de volgenden:
• een naam, bijvoorbeeld : and
• een of meer expressies gescheiden door "," tussen haken, bijvoorbeeld: ( True, False )
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4.2.3 De equivalente grammatica

In figuur 30 staat de equivalente grammatica die LL(1) is. Een grammatica is £.L(1) wanneer:

wor elkj tweepaarproiucties met get tm znt geIü:

La(->a) ('La(->6) = 0

Hierin is La ->6) de verzameling lookahead symbolen van de produktie ->6)

Deze vezaineing La ( ->6) is gedefinieerd als:

La (fi-> 6) = jfnulTa6lè (-> 6)

then

frrt sI> 6) ufollow(A->6)
e(se

fizn->6)

met de functies nu z6lè,frstenfillowgedefinieerd als op pagina 103 tot 109, § 4.5 uit (12]

Met deze functies is bepaald wat de La's zijn van de producties. Dit staat in de grammatica genoteerd met:

==>LA=(... )
De notatie (- ... - } en { + ... +) is sterk verwant aan de lookahead-sets. Met (-... -) wordt aangegeven voor
welke tokens een herhaling in de grammatica moet ophouden. Met (÷ ... +) wordt aangegeven wanneer de
herhaling voortgezet moet worden.

start ::= text wBottom

text :: elem ( elem ) ==> (+ • #)
==> (_ Bottomw -)

elem ::= base_type_decls ==> LA = (BaseType)
/ atorn_defs ==> LA = (Atom)
/ s_dt

base_type_decls := Basetype name ( name )
==> (+ a, a

> (— ';" , "Bottom —)

atorri....defs ::= Atom atozrLdef ( atont..def I
==> (+ •, • +1
==> (— •; , Bottom —)

a tor&...def : : = name : systype

s_ds :: s_dt ( s..ds ) ==> (#
==> (- endwhere -)

Figuur 30: Dc equivalente grammatica waarmee gewerkt gaat worden.
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st_d ::= name st_dl
/ tuple = exp t&2 ==> LA = ( '(" I

st_dl : : = N::N tuple st_d2 ==> LA = ( :: • )
/

N=N exp td_2 ==> LA = ( = I
f arg '=' exp sd

st_d2 : : = N_>N tuple N; • name arg = exp sd
==> LA = ( N>N I

/ tuple = exp t&2
LA = ( )

sd :: Nwhere s_ds Nendwhere
==> LA = ( •where )

/ Eirq,ty
==> LA = Follow ( sd2 )

= ( , Bottomw )

tuple ::= name ==> LA = ( ident )

/ tuple (
N, tuple ))

==> (+ N, N

==> (_ N)N —)
==> LA = ( •( )

arg ::= tuple

exp ::= aexp ( aexp I ==> (÷ ident ,
N

==> ( where, N, N, N) N,

•Bottom —)/ • tuple —> exp ==> LA = ( N!N )

aexp : := name

/ •( exp ( exp J )
==> (4. 1

N

==> (... N)N _)
==> LA = ( •(' I

Figuur 30 vervoig : Dc equivalente grammatica waarmee gewerkt gut worden.

4.3 VOORBEELDEN VAN ZINNEN IRT DE SYSTEEM SUBSET

Een paar eenvoudige zinnen uit de taal van de Systeem Subset Iaat zien wat voor zinnen er gemaakt
kunnen worden.

Base/pe B;
BaseT.ype A, E;

Atom and :: ( B,B ) -> ( B, B ), or :: ( B,B ) -> B;
Atom fi :: B -> B;
Atom £2 B -> ( B,B );

bolt ( ( iO,il,i2,i3 ),
( i4,i5,i6,i7 ),
( i8,i9,ilO,ill ),
( i12,i13,i14,i15) ) =
nor4 ( a,b,c,d ) where a = ord ( iO,il,i2,i3)

where iO = true;
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ii = false;
i2 = true;
i3 = false

endwhere;
b = or4 ( i4,i5,i6,i7);
c = ord ( i8,i9,ilO,ill);
d = ord ( i12,i13,i14,i15)

endwhere;

halfadder (x,y) = (exor (x,y), and(x,y));

fulladder (x,y,c) = (som,carzy)
where carry = or (a,b);

(d,b) = halfadder (x,y);
(som,a) = halfadder (dc);

endhwere;

ser_add (a,b) = sum
where (sum,c) = full_adder (a,b.y);

y = dff c
er,dwhere;

abs4 :: INT -> INT;
abs4 a = mm een

where een = mm vijf vier
where vier = maal twee twee;

vijf = deel dertig zes
endwhere

endwhere
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5 DE DATASTRUCTUUR VOOR DE SYSTEEM SUBSET

Een schakeling wordt beschreven in de taal van de Systeem subset. Om er mee te kunnen werken in de
ontwikkelomgeving moet een schakeing ingelezen en verwerkt worden in een interne datastructuur. Deze
datastructuur is het onderwerp van dit hoofdstuk. Eerst wordt de structuur getoond en besproken. Daarna
worden enkele voorbeelden van omzettingen van een zin uit de Systeem subset in de data structuur uitgewerkt.
Dc data structuur staat in de file Baad.h.

5.1 DE DATASTRUCTUUR

Dc datastructuur wordt gebruikt voor een interne weergave van een systeem. Variabelen van dit type
worden gebruikt voor het opslaan van een ingelezen systeem. Dc datastructuur staat in figuur 31.

type Tekst a = (Elein a)

data Elem a = Base a

/ Atom a

/
Sys_def (a, NTuple a, Expr a, Tekst a)

/
Tuple_def (a, NTuple a, Expr a, Tekst a)

data NTuple a = Ident a
/ NTuple (NThple a)

data Expr a = EName a
/ EAp (Expr a) (Expr a)
/ ELarn (NTuple a) (Expr a)
/ Ample (Expr a)

data Name = Id IdDetails IdType

data IdDetails = TupleWithNoName
/

TupleWithNarne String

/ BaseWame String

/ Atom Warne String
/ FunctionName String
/ ArgName String

/ TupleName String

type GenDomain a = (NTuple a)

type GenRange a = (NTuple a)

data IdType = NoType
/ AtomDef SSDomain SSRange
/ SysDef SSDomain SSRange
/ TupleDef SSDomain

Figuur 31: Dc datastructuur voor de interne opsiag.

Deze datastructuur is een directe vertaling van de grammatica uit figuur 29. Een grondige bespreking blijft
daarom achterwege. Twee opmerkingen.

Een systeemdefinitie wordt opgeslagen als een 4-tuple. Het eerste element is de naam, het tweede element
zijn de argumenten, het derde element is de expressie en het vierde element zijn de eventuele where-clausules.
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Zijn er geen where-clausules, dan is dit een lege lijst. Een tuple definitie lijkt bier sterk op. Het tweede clement
echter is nu het tuple en het eerste element is de naam, als die gegeven is. Zie ook het volgende.

De data-constructor IdDe tails kent voor de verschil!ende soorten strings een aparte tak. Met name voor
de tuples zijn er een aantal verschillende vormen. Dc tak Tupl eWi thWoName wordt gebruikt bij een
tupledefinitie waaraan geen naam toe te kennen is. De tak Tupi eWi thNa.me wordt gebruikt bij een
tupledefinitie waaraan we! een naani toe te kennen is. Dc tak TupleName wordt gebruikt om een string op te
slaan die een onderdeel is van een tup!e. Voorbee!den van de verschi!!en zijn:

(a,b,c) =

Laat dit een definitie zijn. Het is dan een tup!e definitie zonder expliciete typering. Het is niet duidelijk hoe
hier eenduidig een naain aan toe te kennen is. Hier wordt daarom gekozen voor de volgende interne
representatie:

(Tuple_def (Id TupleWithNoName) 3

• a (B,B) ; (e,d) =

Als dit een definitie is, dan is dit weer een tuple-definitie. Maar nu is het type expliciet opgegeven. Dan
moet ook een naam worden gegeven in het eerste dccl. Deze naam is dan te gebruiken als naam van de
definitie. Let wel, de naam a staat nu voor het tuple (e, d). Er staat eigenlijk:

a := (e,d).

• de (a,b,c) =

Nu is het tuple (a,b,c) een "echt" tup!e. Dit wordt dan opgeslagen a!s:

(Ident (TupleName a) — )

Met de functie PA uit de commandoshel! kan een nette weergave van de interne toestand gegeven worden zodat
een en ander bestudeerd kan worden.

5.2 AccEss-FuNcTIEs VOOR DE DATASTRUCTUUR

Bij de datastructuur zijn een aantal access-functies gemaakt die de verschil!endc onderdelen uit de
datastructuur halen. Deze functies zijn erg gemakkeijk. Wanneer men bekend is met de naamgeving van de
functies, dan weet met ook geijk wat ze doen.

Om in de typering van functies te kunnen zien wat "de semantiek" van het argument is, zijn type-
synoniemen gedefinieerd. Met semantiek wordt bedoeld dat aan het type te zien is wat bet argument voorstelt.
Bijvoorbee!d kan het type van een functie zijn:

f3 :: BaseNante -> AtomNaine -> ArgName

Dan is het cerste argument de naam van een basis type-defintie, het tweede argument is de naam van een
atomaire defimtie en het resultaat is de naarn van cen argument. Zie bijvoorbeeld de file ccroj .ha of de
ondcrstaande access-functies voor gebruik van deze typen. Deze types worden alleen gebruikt als een
geheugensteuntje, een conventie. Er wordt geen enkele controle uitgevoerd of er daadwerkeijk met bijvoorbee!d
een naain van een basis type wordt aangemepcn.

Naast deze access-functies zijn een aantal "algemenere" functies gedefinieerd. Zo sorteert sortall een
!ijst van elementen in de vo!gorde:
• basis type-definties.
• atomaire definities.

ADS staat voor: Abstracte Data Structuur
Dit zou kunnen wanneer voor de verschillende argumenten data constructoren gemaakt worden
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getAoSBaseName Elem Name -> BaseName

getADSAtomName Elem Name -> AtomName

getAoSSysName Elem Name -> SysName

getADSTupleName Elem Name -> TupleName

getADSPartName Elem Name -> String

getADSExpr Elem Name -> Expr Name

getADSSysExpr Etem Name -> Expr Name

getAoSTupleExpr Elem Name -> Expr Name

getADSWExpr Elem Name -> [Elem Name]

getADSSysWExpr Elem Name -> [Elem Name]

getAoSTupleWExpr Elem Name -> [Elem Name]

getADSArgs Elem Name -> NTupIe Name

getAoSSysArgs Elem Name -> NTupIe Name

getADSTupleArgs Elem Name -> NTupIe Name

getADSType Name -> IdType

gettdentName NTupIe Name -> String

getEName Expr Name -> String

getName Name -> String

getADSRange Elem Name -> NTuple Name

makeArgList Elem Name -> [String]

getRes Elem Name -> [String]

tupte_etem String -> NTupleName -> Bool

tupte_elem_list String -> [NTuple Name] -> Bool

convert NTupIe Name -> [String]

deconvert [String] -> NTupIe Name

sortall Tekst Name -> Tekst Name

isNoType IdType -> Bool

isBaseDef Elem Name -> Bool

isAtomOef Elem Name -> Boot

isSysDef Elem Name -> Boot

isTupleDef Elem Name -> Bool

• systeem definities.
• tuple definities.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van (Ic functies isBaseDef, isAtomDef, isSysDef en isTupleDef.
Deze functies bepalen met patternmatching op de data-constructor Elem a welke talc van Elem a gebruikt
is.

Twee andere functies zijn convert en deconvert. Convert haalt de strings uit een NTuple a
en deconvert pakt een lijst met string in, in NTuple a.
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De functies getRes en makeArgList maken gebruik van de functie convert. Met getRes wordt van
een definitie het bereik bepaalt. Het resultaat van getRes is de Iijst van string die sarnen bet bereik vormen.
Een voorbeeld:

getRes (B, I,N) — ( 'B', RI', 'N']

Deze functie wordt gebruikt in het programma waarmee cen tcstpatroon gemaakt kan worden, hoofdstuk 14.
De functie makeArgList doet hetzelfde, alleen flu voor de argumenten van een definitie.

5.3 VOORBEELDEN VAN OPSLAG IN DE INTERNE DATASTRUCTUUR:

In dit gedeelte worden handmatig enige zinnen uit de Systeem Subset "geparst" en in de datastructuur * 5.1
gezet'.

Base1ype A, B, C, INT

I Base (Id ( BaseName 'A' ) NoType),
Base (Id ( BaseName 'B' ) NoType),
Base (Id ( BaseName 'C' ) NoType),
Base (Id ( BaseName 'INT' ) NoType)

I

Atom and ( B, B) -> B <<==>>

( Atom (Id ( AtomName 'and' )
( AtomDef ( NTuple ( Ident ( Id ( BaseName 'B' ) No1pe ),

Ident ( Id ( BaseName 'B' ) NoType )
I

)
( Ident ( Id ( BaseWame 'B' ) No7Ype ))

)

Atom (Id ( AtomName 'or' )
( AtomDef ( NTuple [ Ident ( Id ( BaseName 'B' ) NoType ),

Ident ( Id ( BaseName 'B' ) No1ype )
I

)
( Ident ( Id ( BaseName 'B' ) NoType ))

)
)

I

abs a = een

I Sys_defs I ( Id ( FunctionName 'abs' ) No7ype,
Iden t ( Id (ArgNaxne 'a' ) No Type)
EName ( Id ( FunctioriName 'een' ) NoType ),

I)
)

I
I

24 Om van een groter systeem cen weergave IC krijgen kan in de commandoshell de optic PA gekozen worden.
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abs :: INT -> INT; abs a = een

( Sys_defs I ( Id ( FunctionName aabs )( SysDef
( Ident ( Id ( BaseName 1NT ) No1ype ) )
( Ident ( Id ( Base,Narne MINT' ) No1'pe ) ) ),

Ident ( Id (ArgName a ) No1ype),
EName ( Id ( FunctionName een ) No1ype ),

(1
)

I
I

.
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6 EEN PARSER EN EEN PRINTER.

Ecn van de mogelijkheden die de comrnandoshell biedt is het laden van een systeem beschrijving. Voor het
laden van een systeem wordt de beschrijving geparst en verwerkt in de interne data-structuur. Verder is het
mogelijk om een interne weergave weer terug te zetten in "tckst"-vorm. Daarvoor zijn twee functies gemaakt:
• Een parser functie om invoer vanuit een file te parsen en in de interne data-structuur te zetten.
• Een pretty-printing functie om cen interne data-structuur netjes te printen naar het scherm of naar file.

6.1 DE PARSER VOOR DE SYSTEEM SUBSET.

De parser-functie beslaat een aantal modules. Deze zijn:
• iilexer .hi : Deze module bevat de lexer. Deze leest cen siring in en groepeert deze string in

tokens.
• pariefun. he : Deze module bevat algemene parser functies. Deze functies zijn zo gekozen dat ze

overeenkomen met de constructies uit de BNF-notatie.
• esprbase . ha : Deze module bevat parser functies voor de basis type-definties.
• aapratn. ha : Deze module bevat parser functies voor de atomaire definities
• a sparser • ha : Deze module bevat de hoofdfunctie voor het parsen.

6.1.1 De scanner.

Dc module aalex.r.hs bevat chic lexers:
• startlex : Deze lexer wordt gebruikt voor bet scannen van "progranima"-tekst
• s tartArgLex : Deze lexer wordt gebruikt voor het scannen van gebruikers invoer
• startSetlex. : Deze lexer wordt gebruikt voor het scannen van de settings-file "setting.Ist"

Dc functie startlexlevert een nj Ext endedTokens af. Een Ext endedToken is een tuple waarin
behalve de string-representatie van het token ook het regel- en kolom-nummer van het token staat. Dit voor een
goede foutmelding als een syntax fout in de invoer gevonden wordt. Dc rest van de functies spreekt voor zich.

Dc functie s tartSetl ex is speciaal. Omdat de gebruiker voor de environment ook de volgende alias wil
kunnen invoeren:

set padb "pa -db test',

waarbij de string tussen de "..." als én geheel moet worden beschouwd, moet hiervoor een speciale voorziening
zijn. Want de "gewone" lexer, bijvoorbeeld startArgiex, maakt hier van:

("set', 'padb', "pa', "—db', "test']

Als de gebruiker deze alias op de volgende manier invoert, maakt startSetlex er een goede opdding van.

set (padb pa -db test)

Hiervoor maakt startSetlex gebruik van de functie dropUntil en words_ext.
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type Token String

type ExtendedToken (String,Int,lnt)

dropUntil (a -> Bool) -> [a] -> [a]

words_ext String -> [String]

startlex Stnng -> [ExtendedToken]

startArgiex String -> (Token]

startSetlex String -> [Token]

Ic String -> mt -> mt -> (ExtendedToken]

owniex String -> mt -> mt -> [ExtendedToken]

isldChar Char -> Bool

isWhiteSpace Char -> Bool

notWhiteSpace Char -> Bool

twoCharOps (String]

Tabel 10 : Functies uit de module ul.x.r.ha.

6.1.2 De algemene parser functies

In [13] en in de hbc-bibliotheek van de GHC-compiler worden algemene parser functies beschreven
waarmee de voorkomende constructies van een BNF-notatie geparst kunnen worden. Met beide modules is
geprobeerd een parser voor de Systeem Subset te maken.

Dit werkte voor de functies uit [13] met goed. Bij een langere invoer duurde het a! onwerkbaar lang voordat
er een antwoord kwam. En dat terwiji de grammatica £L(ir is en een ontleding dus in lineare tijd, ten
opzichte van het aantal tokens, gedaan kan worden.

Tabel 11 laat zien hoe lang het duurde voordat de systeem beschrijving uit figuur 32 geparst was in Gofer
met de parser functies uit [13]. De invoer file bestond uit een aantal dezelfde definities achter elkaar. Er werd
steeds een definitie toegevoegd aan de file waarna gekeken werd hoeveel reducties er nodig waren voor het
parsen van de file.

Een opmerking bij het aantal reducties is dat het aantal reducties in de tabellen niet alleen gebruikt is voor
het parsen. Een aantal reducties is gebruikt voor het opstarten van de commandoshell. Maar naarmate het
aantal reducties groter wordt, is dit aantal relatief te verwaarlozen.

abs5 ( a ) = een
where een = mm vijf vier

where vier = maal twee twee;
vijf = deel dertig zes

endwhere
endwhere

Figuur 32: Test definitie voor label 11.

De gebruikte grammatica is de grammatica uit figuur 30.
26 Gofer geeft aan het eind van bet evalueren bet aantal stappen, bet aantal gebruiktc cellen en het aantal

garbage collections voor het evalueren van de expressies.
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Aantal
definties

Aantal
reducties

#red n I #red
1

#red n I #red (n-
1)

#red n - #red (n-
1)

1 15247
2 41764 2,739161802 2,74 26517
3 419552 27,51701974 10,05 377788
4 9207954 603,919066 21,95 8788402
5 21271669 1395,137994 2,31 12063715

Tabel 11: Vergeijking van evaluatie kosten voor het systeem uit figuur 32.

Voor het systeem uit figuur 33 staan de resultaten in tabel 12.

abs5 ( a ) = een
where een = mm vijf vier
endwhere

Figuur33 :Testdefinitievoortabel 11.

Aantal
definities

Aantal
reducties

#red n / #red
1

#red n / #red (n-
1)

#red n - #red (n-
1)

1 11194 1 0

2 18053 1,61 1,61 6859
3 30086 2,69 1,67 12033
4 61848 5,53 2,06 31762
5 175020 15,64 2,83 113172
6 618474 55,25 3,53 443454
7 2379086 212,53 3,85 1760612
8 9409336 840,57 3,96 7030250
9 37519656 3351,76 3,99 28110320

Tabel 12 : Vergeijking van evaluatie kosten voor het systeem uit figuur 33.

Door het systeem nog eenvoudiger te maken, met het weg halen van de where-clausule, Ieven de parser goede
resultaten.

Voor het systeem uit figuur 34 staan de resultaten in label 12.

abs5 ( a ) = mm vijf vier

Figuur 34 : Test definitie voor label 12
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Aantal
definities

Aantal
reducties

#red n / #red
1

#red n / #red (n-
1)

#red n - #red (n-
1)

1 5136 0 0 0

2 6265 1,22 1,22 1129

3 8075 1,57 1,29 1810

4 9333 1,82 1,16 1258

5 10867 2,12 1,16 1534

6 12401 2,41 1,14 1534

7 13935 2,71 1,12 1534

8 15469 3,01 1,11 1534

9 17003 3,31 - 1,10 1534

Tabel 13 : Vergelijking van evaluatie kosten voor het systeem uit figuur 34.

Uit de tabellen blijkt dat alleen systemen zonder where-clausule goed te parsen zijn. In de andere gevallen is
het aantal reductie stappen exponentleel in het aantal defimties. Dit heeft te maken met bet non-determinisme
in het algoritme van de parser. Bij een keuze in de grammatica (cen 'I' constructie in de BNF-notatie), wordt
geen informatie gebruikt om te bepalen welke tak gevolgd moet worden. Om tot een antwoord te komen worden
alle takken geparst, voorzover deze deeltakken goede ontledingen opleveren. Dit is als volgt weer te geven:

resuftaat (p1
I

p2
I I pn) = (resu(taatpl) % (resu(aatp2) % % (iwdiaatpn)

waarin % een operator is die een goede ontleding toevoegt ann de al cerder gevonden goede ontledingen.
Omdat voor een beslissend antwoord alle ken geparst moeten worden, wordt veel onnodig werk verricht.

Dat mogelijk veel overbodig werk wordt verricht blijkt ook uit het type dat opgeleverd wordt. Een onderdeel
in dit type is een lijst van mogelijke ontledingen en de daarbij behorende overgebleven tokens uit de invoer. Die
ontledingen waarbij geen rest tokens over blijven worden goed genoemd. Het is dus mogelijk dat er meerdere
ontledingen zijn. Maar de Systeem Subset moet met ambigu zijn. Dit impliceert dat er dus maar een ontleding
mogelijk is. Het opleveren van een lijst van mogelijke (deel-)ontledingen is dus niet nodig. Want de invoer is
goed of fout.

Een laatste probleem bij de parser functies uit [13] was de slechte foutmelding. Of beter, de onmogelijkheid
om een goede foutmelding te geven. Dc bepaling of cen ontleding gelukt is of met wordt gedaan ann de hand
van de lijst van ontledingen en rest tokens. Als er geen ontleding gevonden werd zonder rest tokens dan is de
ontleding mislukt.

Maar welke ontleding van de lijst geeft flu een goede indicatie van waar de fout is opgetreden. Dit is niet te
bepalen. Er kan gekozen worden voor die ontleding met bet minste aantal rest tokens. Maar dan nog blijft het
gokken of dit de beste foutmelding geeft.

Dc parser functies uit de hbc bibliotheek werden gepresenteerd als snel, efficient en met goede
foutmeldingen. Na bestudering van de code en na ettelijke pogingen om de functics te gebruiken is besloten dat
ook deze functies niet bruikbaar zijn. Dc redenen hiervoor zijn:
• De opbouw en werkwijze van de functies zijn grotendeels geijk aan die van de functies uit [13].
• Het type dat wordt opgeleverd is ook hier weer een lijst van ontledingen en resttokens.

Dus, ondanks dat de functies uit de hbc bibliotheek met werkend gekregen zijn, wordt ook hier het slechtste
verwacht ten aanzien van de sneiheid van het ontleden. Dc foutmeldingen hadden we! de potentie om beter te
zijn.

Besloten is toen om zelf algemenc parser-functies te maken die werken met First en Follow informatie. Een
parser gemaakt met deze parser-functies blijkt goed te werken. Deze algemene parser-functies staan in de
module "parser. ha".

In de module wordt begonnen met het definiCren van een aantal typen en data constructoren. Dc meeste
hiervan spreken voor zich. Belangrijk zijn het type Parser en de data-constructor ParserResul t.
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Dc constructor ParserResul t bestaat uit twee akernatieven:
• One a b. : Deze tak wordt gebruikt als de ontleding geldig is. Het resultaat van een ontleding staat in

het eerste element, de rest van de tokens staat in het tweede element. Omdat slechts een
ontleding mogelijk is, is gekozen voor de naam One.

• Fail String b
Als er een fout optreedt wordt deze tak gebruikt. In het eerste element van het type String
staat een foutmelding en in het tweede element staat de rest van de tokens.

Het type "Parser a" is een functie met de typering:

[ExtendedTokens) -> ParserResult a (ExtendedToken]

die nog geparaineteriseerd kan worden met het type dat opgeleverd moct worden. Dit kan bijvoorbeeld

(Elem Name)

zijn. Dit wordt genoteerd met:

Parser (Ele.m Name).

Nu volgen de parser functies. Er zijn een aantal categorieen te onderscheiden:
• Dc functies pLi t en pVar consumeren een token.

• DC functie pLi t ontlcedt een NLiteral token.
Een produktieregel A :: = ";" wordt p(A) = pLit ";".

• DC functie pVar ontlcedt een identifier.
Een produktieregel A ::= funcname wordt p(A) = pVar.

In deze beide functies wordt gecontroleerd of het einde van de file al bereikt is. Als dit zo is wordt een
foutmelding gegeven.

• Dc functies pAl t (x) (Simple) worden gebruikt om cen keuze in de grammatica te parsen. DC x in
pAlt(x) geeft aan hoeveel alternatieven er zijn. pAlt3 wil zeggen dat een keuze gemaakt moet worden uit
drie alternatieven enz. In de pAIt(x) functies moet voor elk alternatief een LookAhead-Set gegeven worden.
pAIt(x)Simple wil zeggen dat er cen default regel is. Deze functies kunnen worden gebruikt wanneer niet
voor alle alternatieven bepaalt kan worden wat de LookAhead -Set is. In deze functies wordt ook
gecontroleerd of het einde van de file al bereikt is. Ms dit zo is wordt een foutmelding gegeven.

• Dc functies pThen (x) staan voor een opeenvolging in een grammatica.
Een produktieregel A ::= x y z wordt p(A) = pThen3 {een functie} p(x) p(y)p(z).

DC functie die direct na de pThen(x) komt is een functie die het resultaat van alle samenstellende parser
samen vocgt, een semantische functic. DC (x) geeft het aantal elementen dat achter elkaar komt.

• pOneOrMoreFixed, pZeroOrMoreFixed, pOneOrMoreWi thSepFixed.
DCze functies zorgen voor de herhaling. DC toevoeging "Fixed" geeft aan dat de beslissing om door te gaan
met de herhaling of om te stoppen volledig wordt bepaald door twee LookAhead-Sets. In de grammatica uit
§ 4.2.3, figuur 30, wordt dit genotcerd met {+ ... +) en (- ...

Een voorbeeld:
A ::= "(" B f "," B } ")" doorgaan => (+ +}

stoppen => ( U)u
-

wordt vertaald met

p(A) = pThen3 f (pUt"(")
(pOneOrMoreWithSepFixed p ( B) [","J (pLit",") [")"])
(pLit")")

pOneOrMoreFixed is de Kleene-plus operatic. pZereOrMoreFixed is de Kleene-star operatic.
pOneOrMoreWithSepFixed wordt gebruikt wanneer meerdere gcijke onderdelen, gescheidcn door cen
seperator, ontleedt moeten worden. Zoals in het voorbccld boven.

• pOneOrMore, pOneOrMoreMinimal, pZeroOrMore, pOneOrMoreWi thSep.
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Deze functies zijn vergelijkbaar met bovenstaande functies. Alleen is bij functies maar een LookAhead-Set
nodig. In pOneOrMore, pZeroOrMore en pOneOrMoreWithSep is de LookAhead-Set voor het doorgaan
met de herhaling nodig. In pOneOrMoreMinimal is de LookAhead-Set voor het stoppen van de herhaling
nodig.

• pApply. Deze parser past op het resultaat van een parser een functie toe.
• pEmpty. Deze parser slaagt altijd zonder een token te consumeren. En levert als resultaat van de ontleding

het argument van deze parser op.
• (>>>). Deze parser past een functie toe op het resultant van cen sequentie van twee parsers
• (+.+). Deze parser voert een sequentie van twee parsers uit. Het resultaat van beide parsers wordt

opgeleverd als een 2-tuple (a,b) waarin a het resultaat van de eerste parser is en b het resultaal van de
tweede parser.

6.1.3 De Parser.

In deze module wordt het grootste dccl van de parser gedefinieerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de
parser functies uit 6.1.2 en van de grainrnatica uit § 4.2.3, figuur 30.

Dc data-constructor ParserVal ue geeft aan of een ontleding gelukt is. Als deze gelukt is wordt de tak
Valid x gekozen. Dc variabele xis de inhoud van de file in de interne weergave. Is de ontleding niet gelukt
dan wordt de tak Not Valid x ygekozen. Dc variabele xis het nummer van de regel waar de fout
geconstateerd is. Dc variabele y is het kolomnummer in deze regel. Dc tak Error wordt gekozen als een
andere fout optreedt, bijvoorbeeld wanneer een ingevoerde filename met bestaat.

Dc data constructoren InComplete (x) worden gebruikt om tussentijds deel-informatie door te geven aan
andere parser functies. Dc naamgeving is als volgt:
• IC betekent: In Compleet.
• Ln betekent : Een lange systeem of tuple definitie. Dit wil zeggen, een definitie met expliciete typering.

• Sh betekent : Een korte systeem of tuple definitie. Dus geen expliciete typering.
Deze aanpak lijkt ingewikkeld maar is nodig omdat iedere tak in een parser functie hetzelfde type op moet
leveren. Dit kan worden bereikt met de data constructoren met verschillende alternatieven.

Dc functie fp is het startpunt van een ontleding. Dc invoer is een filenaam, de uitvoer is het resultant van
de ontleding, uitgedrukt in het type ParserVal ue.

Met readAFile wordt geprobeerd om de inhoud van een file te lezen. Het resultaat van readAFile is
een 2-tuple (a,b) waarin a cen boolean is die aangeeft of de file-operatic gelukt is. Is deze operatic gelukt dan is
b de inhoud van de file. Is deze operatic met gelukt dan is b een error-message.

Ms er geen "file"-fout optreedt wordt de ontleding gestart door dc inhoud van de file, geconcatencerd met
"Bottom", ann de functie ssparser aan te bieden. Aan de hand van het resultant wordt de ink gekozen van
Parser Val ue en eventueel een error-message getoond.

Dc overige functies zijn directe vertalingen van de grammatica nit § 4.2.3, figuur 30.
• Dc functie pssTekst ontleedt een nj elementen geseheiden door een;
• Dc functie pssElem ontleedt cen element Dus een van de dnie mogeijkheden.
• Dc functies pSSST_d pssST_dl en functie pssST....d2 worden gebruikt om delen van een systeem- of

wple-definitie te ontleden. In deze functies wordt door de data constructoren onderscheid gemaakt in de
verschillende ontledingen. Dc stroom van informatie gaat vanuit de deelontledingen naar boven, naar
pssSLd. Daar wordt een element van het type Elem Name opgeleverd.

• Dc functie pssTupl e wordt gebruikt om een "ccht" tuple te parsen.
• Dc functie pssTuple_Type wordt gebruikt om een tuple Ic parsen dat gebruikt is in een typening. Dit is

eigenlijk dezelfde functie als pssTuple. Alleen nu wordt BaseWame ingevuld bij (Id (BaseName
) . . ).

• In de functie pssArg wordt een argument tuple geparst. Dit is cigenlijk dezelfde functie als pssTupl e.
Alleen nu wordt ArgName ingevuld bij (Id (ArgName ..) ..).

• In pss Where wordt een where-clausule geparst. Ms deze where-clausule er met is, wordt een lege lijst
opgeleverd.
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• In pssExpr wordt een expressie geparst. Dit kan zijn:
• eenrijAexpr
• een Lambda expressie

• In de functie pssElam wordt een lambda expressie geparst
• In de functie pssAExpr wordt een atomaire expressie geparst

6.1.4 De basis type-definties

In deze module is de functie voor het ontleden van een basis type-defintie. In pssBase worden een of meer
basis type-defintie geparst en in de abstracte datastructuur geplaatst.
De hulpfuncties zijn:
• mkj,ase : deze maakt een nieuwe instantie van het datatype Base
• mkj,asedefs : deze maakt van de nieuwe basis type-defintie een meuwe instantie van

(Id (BaseName _) No1ype)
Dc rest is een rechtstreekse interpretatie van de grammatica uit § 4.2.3, figuur 30.

6.1.5 De atomaire definities

In deze module de functies voor het parsen van een atomaire definitie. Dc functies zijn:
• pssA torn. In pssAtom worden een of meer atomaire definities geparst en in de abstracte datastructuur

geplaatst.
Dc hulpfuncties zijn:
• mk_a toms deze maakt een nieuwe instantie aan van het datatype Atom
• make_atomdefs : deze maakt van de nieuwe atomaire definities nieuwe

instantiesvan (Id (AtomNarne *) (Atom1ype **
• make_a tomtype : deze maakt van een nieuwe atomaire definitie een nieuwe

instantie van (AtornType ** **
• Dc functie pssAt omDef ontleedt én atomaire definitie. Dc naam wordt geparst, dan het teken :: en dan,

met de funtie pssAtonYlype, het type van de atomaire definitie.
• Dc functie pssAtom1ype wordt gebruikt om het type van een atomaire definitie te ontleden. Eerst wordt

het domein-tuple geparst, dan het bereik tuple. Er is van uitgegaan dat altijd een domein en een bereik
gegeven moet worden. Dit is een goede eis omdat de bouwstenen waar wij mee werken van het type

invoer -4 uitvoer

• zijn. Dc hulpfunctie rnk_a tomtypedef maakt een paar waarin het domein- en bereiktuple staan. In de
functie pssAtom wordt ditpaar weer ontleedt.

• Dc functie pssTuple_AtomType wordt gebruikt om een tuple te parsen. Het tuple hoort bij cen atomaire
type-defintie, en NIET bij een luple definitie, zoals bijvoorbeeld (a,b) = (false, false). Dit onderseheid is
gemaakt om in te kunnen vullen dater een BaseName gebniikt is. Huip functie is : make_tuple: Deze
maakt een nieuwe instantie van het data-type NTupl e en vult deze met cen "echtc" tuple.

6.2 DE PRETTY PRINTER VOOR DE SYSTEEM SUBSET.

Dc parser ontleedt een tekst, als die voldoet aan de Systeem Subset, en verwerkt deze tekst in een interne
weergave. De pretty printer doet het tegenovergestelde. Een interne weergave van een systeem wordt omgezet
in een tekstuele weergave. Er zijn twee pretty printers gemaakt. Dc eerste transformeert naar de gebruikeijke
"programmatekst". Dit is de meest voor de hand liggende pretty printer. Dc tweede pretty printer transformeert
de interne weergave naar een nette vorm van deze interne weergave. Deze pretty printer is gemaakt voor debug
docleinden. Dc interne toestand kan hiermee bekeken worden. Dc pretty printers zijn gebaseerd op de pretty
printers uit [13]
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6.2.1 HuIp functies en datastructuren voor de Pretty Printers

In [13] wordt een pretty printer beschreven voor de "Core language". Voor de efficientie wordt een datatype
Iseq gemaakt. Dit datatype wordt ook in onze pretty printers gebruikt. Dc datatypen en functies staan in de

file iii Beg • he. Er zijn een aantal functies toegevoegd waarvan de werking voor zich spreekt. Zo is onder
andere de functie iDisplaylo toegevoegd. Deze functie zet de string direct op het scherm door de string aan

te bieden aan de functie wri tein. Dit in tegenstelling tot de functie iDisplay dat een string oplevert. Voor
de beschrijving van het datatype wordt verwezen naar [13].

6.2.2 De Pretty Printer voor "progranunatekst"

Dc functies in deze module zijn:
• De functies pp (1/2) (10) worden gebruikt om op top-level over te kunnen gaan op het datatype Iseq

voor een tussentijdse representatie. pp(l/2) levert als resultaat een string op. pp(l/2)IO schijft deze string
naar het scherm. Dit onderscheid is gemaakt voor het schrijven naar file, waarvoor pp(l12) wordt gebruikt.

• ppl (10) verwerkt eerst de basis type-definties, dan de atomaire definities en dan de systeem- en tuple

definities. Voor het sorteren wordt de functie sortall gebruikt uit de module uutil ha

• pp2 (10) drukt de elementen in volgorde van voorkomen af
• De functie sspprintGen wordt gebruikt om op top-level niveau de functie iDisplay toe te kunnen

passen. Tevens wordt hier het niveau van de expressies opO gezet. Dit niveau wordt gebruikt bij het
afdrukken van expressies en where-clausules.

• In de functie sspprTekst wordt tussen de elementen een seperator geplaatst en de elementen zelf worden

netjes geprint. Dc seperator is cen ";" gevolgd door een newline. Op alle elementen wordt de functie
sspprEl em losgelaten door de map functie.

• In de functie sspprElem worden een element geprint. Dit is een van de vier mogelijkheden.
• Een basis definitie
• Een atomaire definitie
• Een systeem definitie
• Een tuple definitie

• In sspprBase wordt een Basis element geprint
• In sspprA torn wordt een atomaire definitie afgedrukt.
• In sspprsysDef wordt een systeem definitie afgedrukt.
• In sspprTupl eDef wordt een tuple definitie afgedrukt.
• In de functie sspprNTupl e wordt een tuple geprint. Er wordt onderscheid gemaakt naar alleen een naam

of een tuple met haken
• In de functie sspprNarne wordt een identifier afgedrukt.
• In de functie sspprTypeDef wordt het type van een definitie afgedrukt.
• In de functie sspprExpr wordt een expressie geprint. Er wordt onderschcid gemaakt naar

• Een naarn
• Een compositie
• Een Lambda expressie
• Een atomaire expressie

• In de functie ssppr Where wordt een where-clausule geprint.

Dc functies zijn opgebouwd naar de opbouw van de datastructuur uit § 5.1. Moeilijk zijn de functics met.

Wel lijken ze complex orndat met veel mogeijkheden rekening gehouden moet worden.
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ppl SSTekst -> String

pp2 SSTekst -> String

ppl 10 SSTekst ->100

pp2lO SSTekst -> 100

sspprintGen (String -> lseq) -> Tekst Name -> String

sspprTekst (String -> Isea) -> [Elem Name] -> mt -> Iseq

sspprElem (String -> lseq) -> Elem Name -> mt -> Iseq

sspprBase (String -> lseq) -> Name -> Iseq

sspprAtom (String -> Iseq) -> Name -> lseq

sspprSysDef (String -> Iseq) -> (Name, NTupIe Name, Expr Name, Tekst Name) ->Int ->
Iseq

sspprTupleDef (String -> Iseq) (Name, NTupIe Name, Expr Name, [Elem Name]) ->lnt ->Iseq

sspprNTuple (String -> Iseq) -> NTuple Name -> Iseq

sspprName (String -> Iseq) -> Name -> lseq

sspprTypeDef (String -> Iseq) -> Idlype -> Iseq

sspprExpr (String -> lseq) -> Expr Name -> mt -> Iseq

sspprWhere (String -> Iseq) -> Tekst Name -> mt -> Iseq
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6.2.3 De Pretty Printer voor de datastructuur

Deze module is grotendeels gelijk aan de module uit * 6.2.2. Dc naamgeving van de functies is veranderd
van ..pp.. in . .pp.. . En de manier waarop de uitvoer gemaakt wordt is anders. Maar verder is alles geijk.
Daarom wordt deze module met verder besproken.

adppl SSTekst -> String

adpp2 SSlekst -> String

adppl 10 SSTekst -> 100

adpp2lo SSTekst ->100

ssadpprintGen (String -> Iseq) -> (Elem Name]-> String

ssadpprTekst (String -> Iseq) -> [Elem Name] -> Int-> Iseq

ssadpprElem (String -> Iseq) -> Elem Name -> mt -> Iseq

ssadpprBase (String -> Iseq) -> Name -> Iseq

ssadpprAtom (String -> lseq) -> Name -> Iseq

ssadpprSysDef (String -> Iseq) (Name, NTupIe Name, Expr Name, Tekst Name)

->lnt->Iseq

ssadpprTupleDef (String -> lseq) (Name, NTupIe Name, Expr Name, Tekst Name)

->tnt->lseq

ssadpprNTuple (String -> Iseq) -> NTuple Name -> Iseq

ssadpprName (String -> Iseq) -> Name -> lseq

ssadpprTypeDef (String -> Iseq) -> IdType -> Iseq

ssadpprExpr (String -> Iseq) -> Expr Name -> mt -> Iseq

ssadpprWhere (String -> Iseq) -> Tekst Name -> mt -> Iseq

printName (String -> lseq) -> String -> Iseq
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7 DATABASE VAN DE COMMANDOSHELL

Met de database van de commandoshell wordt de ingelezen informatie beheerd. Onderdelen van de
ontwikkelomgeving kunnen de database raadplegen via een verzaxneling "database"-functies. In § 7.1 worden
de dataconstructoren en type synomemen besproken van de database. In § 7.2 worden projectie functies van de
type synoniemen besproken. In § 7.3 wordt algemene informatie gegeven over de database. In § 7.4 wordt voor
ieder onderdeel van de database de database-functies behandeld.

Dc database bestaat wt de volgende modules:
•
• conunproj.h.
• chgdb.hi

7.1 DATA CONSTRUCTOREN EN TYPE SYNONIEMEN VOOR DE DATABASE

Dc database bestaat uit cen data-constructor met 9 elementen waarin de informatie bewaard wordt. Dc
elementen zijn:

(1) environment.
Dit is de lokale environment.

(2) mformatle.
Dit is de verzameling ingelezen files.

(3) systeem definities.
Dit is de verzameling ingelezen systeem definities.

(4) tuple defmitles.
Dit is de verzameling ingelezen tuple defmities.

(5) basis type-definities.
Dit is de verzameing ingelezen basis type-definties.

(6) atomaire type-defmities.
Dit is de verzameling ingelezen atomaire definities.

(7) commando's.
Dit is de verzameling ingevoerde commando's.

(8) standaard kosten definitles.
Dit is de verzameling standaard kosten van een aantal componenten.

(9) huidige systeem.
Dit is de laatst ingelezen file

data DesignData = DData fEnvJ (Info) [SysDefJ (TupleDef) [BaseDef)
(AtomDefJ (CommanddJ (Defaul tCost) CurSys

Uit deze definitie blijkt dat de database uit een aantal lijsten van cen verschillende typen bestaat. Alleen
curSys is geen lijst. Dc elementen van de verschillende lijsten worden nu besproken.

1. Het type-synoniem Env wordt gebruikt om een, ten opzichte van het prograrnma, lokale environment op
le slaan. Dit environment is een associatie Iijst waarvan de elementen van bet type Env zijn. Env is ceo 2-
tuple waarvan beide elementen een string zijn. Het cerste element is de naam, de tweede is de waarde van
naarn. Via het "set-commando" kan deze environment geraadpleegd en veranderd kan worden.

27 Met de GHC-compiler is het mogelijk om de environment van unix Ic benaderen. Het is hierdoor dcnkbaar
dat uiteindelijk deze lokale environment met nodig is. Dit zal de toekomst moeten uitwijzen.
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type Env = (EnvName, EnvValue)
type EnvName = String
type EnvValue = String

2. Een informatie item is een 2-tuple waarvan het eerste element een string is en het tweede element van het
type SSTeks t is. Het eerste element is een filename, het tweede element is de interne weergave van de
inhoud van de file. In de file staan dus "systeem programma's" in de taal van de Systeem Subset.

type Info = (File.Name,InfoValue)
type InfoValue = SSTekst
type FileName = String

3. Een systeem definitie item is een 4-tuple. Dc opbouw is als volgt:
• het eerste element is de naam van de file waarin de definitie staat.
• het tweede element is de naam van de definitie.
• bet derde clement is een boolean die aangeeft of de definitie veranderd is.
• het vierde element is de definitie in een interne weergave. Dit is van het type El em Name.

4. Een tuple definitie is grotendeels gelijk aan die van een systeem definitie. Alleen wordt in het vierde
element, van het type Elem Name, de tak Tuple_defgekozen.

type SysDef = (Fi 1 eName, SysName, Bool, El em Name)
type TupleDef = (FileName, TupleName, Bool, Elem Name)

5. Een basis type-defintie wordt opgeslagen in een 3-tuple. Dc elementen zijn:
• bet eerste element is de naam van de file waarin de basis type-defintie voorkomt
• bet tweede element is de naam van de basis type-defintie.
• het derde element is van het type Elem Name en is de inteme weergave van de basis type-defintie. In

deze data-constructor wordt de tak Base genomen.

6. Een atomaire definitie wordt op dezelfde manier opgeslagen. Alleen bet tweede element is nu de naam van
de atomaire definitie. En het derde element kiest in de data-constructor El em Name de tak Atom.

type BaseDef = (FileNarne,BaseRame,Elem Name)
type AtoinDef = (File.Na.me,AtomName, Elem Name)

7. Dit element van de database is de lijst waarin de invoer van de gebruiker bewaard wordt. Hiermee kan de
history lijst getoond worden en het repeat commando kan uit deze lijst halen wat er herhaald moet worden.
Een element van deze lijst is daarom een string.

type Corrzrnandd = String

8. Een standaard kosten item is een 2-tuple waarvan het eerste element een string is en bet tweede element cen
integer is. Het eerste element is de naam van bet component, bet tweede element zijn de kosten van dit
component. Deze informatie wordt gebruikt door bet commando "bereken de kosten van een systeem", een
betekenis functie van de System Semantics.

type DefaultCost = (CostName,CostValue)
type CostName = String
type CostValue = mt
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BaseDef-> FileName

j
BMeDéI -> Elem Name

AtomDef -> FileName

sf -> AtomName

Elem Name

9. Het laatste element in de database is geen lijst maar een 2-tuple. Hierin wordt de laatst ingelezen file
bewaard. Het eerste element is de naam van de file, het tweede element is de interne weergave van de file.

type CurSys = (CurFile,CurValue)
type CurFile = String
type CurValue = SSTekst

7.2 PR0JEcrIE FtJNCFIES VOOR DE TYPEN SYNONIEMEN VAN DE DATABASE

In de onderstaande tabel 14 staan functies gedefinieerd waarmee de verschillende elementen uit de type
synoniemen van de database geselecteerd kunnen worden. Hiermee is het de implementatie van de database
weer meer een ADT geworden. Bovendien wordt dc code, die met dc database werkt, hiermee netter en
overzichtelijker.

I Env -> EnvName

I Env -> EnvValue

Info -> FileName

I lnfo->lnfoValue

Info-> Boot

SysDef -> FileName

SysDef -> SysName

7 fstx
sndx

I first3x
secon3x

third3x

first4 x

secon4 x

third4x

ourt4 x
I SysDef -> Boot

- f -> Elem NamE

-> FileName

-> TupIeNan

if -> Boot

-> Elem NamE

-> FileName

-> PartName

artDef -> Bool

_rartDef -> Elem Nuuie

DefaultCost -> CostName

I DefaultCost-CostVal'

x

secon3x
• thlrd3x

I fstx
nr1 v

Tabel 14: Projectie functie voor dc type synomemen van de database.
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7.3 ALGEMENE BESPREKING VAN DE DATABASE

De opbouw van de database kan worden vergeleken met die van een relationele database. leder element van
de data-constructor is dan een tabel. Dc elementen van ieder element zijn dan de velden. Voor het element
(SysDef] geeftdit:
• Tabel = SysDef
• Velden (SysDef) = (Filename, SysteemName, Veranderd, SysteemDefinhtie}
met enige spontane notatie. Dat de database op deze manier bekeken kan worden is met vreemd omdat een
relationele database eigenlijk ook een functioned programma is. Het verband tussen een relationele database en
de bovenstaande database wordt in figuur 35 grafisch wtgebeeld.

Figuur 35 : Vergelijking met een relationele database.

Hoe met deze database gewerkt wordt zal flu op informele wijze worden besproken. Als een file geladen
wordt, dan wordt aan de infolijst een meuw paar toegevoegd met de naam van de file en de interne weergave.
Als de file al geladen is, dan wordt hij niet nog een keer geladen. Verder wordt de file gesplitst in de vier
verschillende definities. Deze worden toegevoegd aan de respectieveijke lijsten. Als laatste wordt het element
curSys aangepast door ook daarin een paar (filenaam, interne weergave) te plaatsen. Dit element wordt
gebruikt voor default keuzenU.

Wanneer er in een file met twee definities met dezelfde naam voorkomen wordt iedere definitie uniek
bepaald door bet paar (filename, defmitie naam). Op bet dubbel voorkomen van een naam in een file wordt met
gecontroleerd en is nu nog een verantwoordelijkheid van de programmeur.

Als de gebruiker een nieuwe commando invoert dan wordt deze regel toegevoegd aan het element
Commandd. Dit is dc lijst van alle ingevoerde commando's. Bij toevoegen van een nieuwe regel wordt de
lengte van de lijst beperkt tot de waarde van globale expressie lenhis tory.

Dc environment kan worden geraadpleegd en veranderd met bet commando "set". Dit is met moeilijk. Dc
verzameling standaardkosten kan worden veranderd en geraadpleegd via het commando "kosten30". Ook dit is

niet moeilijk.

28 Bij een aantal opdrachten in de commandoshell moet een filenaam opgegeven worden. Als die met wordt
opgegeven dan gaat de commandoshell uit van de file uit CurSys. Dus de laatst ingelezen file.

Dit is de optic "s" in de commandoshell
30 Dit is de optic "c" in de commandoshell
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DDate [Env] [Info]

(assi, value!)
(ass2, value2)
(ass3, value3)

[SysDef]

(filel, inhoud!)
(file2, inhoud2)
(file3, inhoud3)

[TupDef]

(fllel,naaml,F,Sys_def.)
(file!,naam2,F,Sys_def.)
(file 1 ,naam3,T,Sys_dcf)
(file2,naaml ,F,Sys_def.)
(file2,naam2,T,Sys_def.)
(flIe2,naam3,F,Sys_def.)
(file3,naaml ,F,Sys_def.)
(file3,naam2,F,Sys...def.)

(file! ,naaml ,F,Tup_def)
(file! ,naam2,F,Tup_def)
(file 1 ,naam3,T,Tup_def)
(file2,naaml ,F,Tup_def)
(file2,naam2,T,Tup_def)
(file2,naam3,F,Tup_def)
(file3,naam! ,F,Tup_det)
(file3,naam2,F,Tup_def)

Tabel = Env

Velden ( Env ) =
(associatienaam,
associatiewaarde)

Tabel = Info
Velden (Info ) =

(filenaam,inhoud)

Tabel =SysDef
Velden ( SysDef) =

(filenaam,
systeemnaam,
systeemveranderd,
systeemdefimtie J

etc. etc.



7.4 DATABASE FIJNCTIES

7.4.1 Inleiding

Dc functies waarmec met de database gewerkt kan worden staan in de file co=proj .hi. Deze file is erg
groot en wordt daarom met compleet besproken. Een aantal interessante functies en feiten zijn er uitgelicht.

Bij veel database functies wordt gebruik gemaakt van de volgende twee functies, die beiden in de module
..util.ha staan:

present :: ( a -> Bool ) -> (a) -> Bool

Deze functie bepaalt of in een lijst van het type a er een element is dat voldoet aan het predikaat.

find :: (a -> Bool) -> [al .> a

Deze functie zoekt in cen lijst van het type a naar bet eerste element dat voldoet ann het predikaat.

Voor de functie find moet het zeker zijn dat er zo'n element in de lijst is. Anders gaat bet fout. Daarom
worden deze twee functies vaak in combinatie gebruikt. Eerst wordt met present gekeken of bet element er
is en zo ja, dan wordt dit element er met find uitgehaald.

Dit heeft ook gevolgen voor de functies die gebruik maken van present en find. Ook deze functies
moeten heiden gebruikt worden. Dc volgende functie kan bijvoorbeeld niet alleen worden gebruikt.

getEnvitem MR DesignData -> EnvName -> 10 (Env)
getEnvltem designDB envname =

getEnvList designDB >>= txs ->
return (find (x -> getEnvNarne x == envna.me ) xs)

Stel dat er geen element is waarvan de naam gelijk is aan het argument. Dan gaat deze functie in de fout.
Daarom moet met een andere functie eerst gekeken worden of er zo'n element is. Dit kan met de volgende
functie:

isEnvltemtoaded MR DesignD,ata -> EnvName -> I0(Bool)
isEnvlte.mLoaded designDB envname =

getEnvList designDB >>= envlist ->
return (present (x -> getEnvName x == envname ) envlist)

Een stuk programma code zal dan zijn:

isEnvlte.mL,oaded >>= tvalue ->if value then getEnvltem

Deze combinatie komt veel voor wanneer er een element uit een lijst gehaald moet worden. Omdat het goed
fout kan gaan is bet zeer belangrijk hieraan te denken. Daarvan hier aktc.

Een andere opmerking betreft de argumenten. Dc naamgeving van de argumenten is volgens de conventie
van § 5.2. Een filename is van het type FileName enzovoort. Verder is het eerste argument bij bijna iedere
functie van het type:

MR DesignData ->
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Dit eerste argument is de database, verpakt in een State Transformer. Hiervoor is gekozen omdat bleek dat
de code, die gebruik maakt van de database functies, hierdoor overzichtdijker werd. Er had ook gekozen
kunnen worden voor:

DesignData ->

maar dan moest in die code steeds gebruik gemaakt worden van de volgende constructie:

readVar designdata >>= ddata ->

en dat is minder overzichteijk.

In de code die gebruik maakt van de database functies hoeft flu helemaal geen rekening gehouden te worden
met de verpakking van de database in een State Transformer. Dit gebeurt wel in de database functies. Dc
database is gewoon een argument, meer met. Door daze keuze is bet laatste argument ook een State
Transformer.

Dc database functies zijn op te delen in een aantal categorieen:
• geef een complete verzameling elementen.

In termen van een relationele database: Geef een tabel
• geef een element.

In termen van een relationele database : Select een record gegeven een zoekterm
• geef een aantal elementen

In tennen van een relationele database: Select een aantal records gegeven een zoekterm
• voeg een element toe.

In termen van een relationele database: Append een record
• voeg een aantal elementen toe.

In termen van een relationele database: Append meerdere records
• verwijder een element

In termen van een relationele database : Delete een record
• is een element in de database aanwezig

In termen van een relationele database: Find een record gegeven een zoekterm

Bijna iedere element, anders gezegd tabel, in de database heeft daze functies. Toegevoegd zijn functies die
informatie gegeven over de status van de elementen. Zo kan van sommige elementen bepaald worden of ze
veranderd zijn na het inlezen. Dit kan gebruikt worden bij bijvoorbeeld het beëindigen van het programma
waarmee gevraagd kan worden of de veranderde systemen opgeslagen moeten worden.

Een voorbeeld van daze opdeing in categorieen zijn de functies voor het element Env.

31 Met de relationele veidnamen uit figuur 30.
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getEnvList db HaaJ de environment uit de database

____________________

Geef de label
getEnvltem db x Haal uit de environment bet paar met de associatie naain x

_______________________________

Select het element met (associatienaam = x)
addEnvUst db lijst Voeg aan de environment de lijst toe.

______________________

Append een lijst met records
addEnvltem db (x,y) Voeg aan de environment het paar toe.

_____________________

Append een record
remEnvltem db x Verwijder uit de environment het element met de naam x

____________________________

Delete record met (associatienaam = x)
isEnvltemLoaded db x Kijkt of er in de environment een associatie paar is met de naam x

___________________________

flnd record met (associatienaam = x)

Tabel 15 : De verschillende categorieen database functies toegepast op het database ondcrdeel Env.

Uit de verzameling functies worden flu een aantal interessante en / of representatieve functies besproken.

addEnvList :: MR DesignData -> (EnvJ -> 10 ()

addEnvList designDB envlist = readVar designDB >'== ttempDB ->
add tempDB envlist

where add (DData a b c d e f g h i) denvlist =
designDB >>:: DData (denvlist ++ a) b c d e f g h I

addEnvltein :: MR DesignData -> Env -> 10 ()

addEnvltem designDB envitern = readVar designDB >>== ttempDB ->
add tempDB envi tern

where add (DData a b c d e f g h i) envitern =
designDB >>:: DData (envitern:a) b c d e f g h i

Deze twee functies zijn als voorbeeld genomen voor het toevoegen van een (lust) element(en). Met
readVar wordt "de inhoud" van de database State Transformer in ternpDB opgevraagd. Via de huip functie
add wordt de structuur van de data-constructor blootgelegd en kan op dejuiste plaats worden toegevoegd.

Er wordt met gecontroleerd op dubbele voorkomens om de database functies simpel en algemeen toepasbaar
te houden. De programmeur moet zeif controleren op bet dubbel voorkomen van een element. Misschien dat
later toch nog zo'n functie "standaard" gemaakt gaat worden.

• getEnvList :: MR DesignData -> 10 ((EnvJ)
getEnvList designDB = readVar designDil >>== ternpenv ->

return (get terz'penv)
whereget (DDatax ) =x

getEnvitem :: MR DesignData -> EnvNarne -> 10 (Env)
getEnvlte,rn designDB envnarne =

getEnvList designDB >>= xs ->
return (find (x -> getEnvNarne x == envname ) xs)

Dez.e twee functies zijn als voorbeeld genomen voor het opvragen van een (lijst) element(en). Met
getEnvList wordt bet hele element, label, opgehaald. Deze functie is gemakkelijk. Met getEnvitein
wordt é6n element, record, opgevraagd. Met de functie getEnvList wordt de juiste tabel opgehaald en met
de functie find wordt deze Label doorlopen om bet eerste element op te vragen waarvan de associatie naam
gelijk is ann bet tweede argument. In deze laatste functie is goed te zien hoe gewerkt wordt met de projectie
functies uit § 7.2 bij de expressie:

getEnvNarne x == envnarne.
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De functie getEnvltem moet samen gebruikt worden met isEnvltemLoaded vanwege bet gebniik van find.

• remEnvltern MR DesignData -> EnvName -> 10 ()
rernEnvltem designDB envitern = readVar designDB >>== 'ttempDB ->

rem tempDB envi tern
where rem (DDataabcdefghi) envitem=

designDB >>:: DData (ritern a enviteln) b c d e f g h 1
ritem xs name = filter ( tx -> getEnvName x 1= name ) xs

Dc functie reinEnvltem verwijdcrd een element uit de tabel Env. Dc functie is niet moeilijk en representatief

voor alle functies die elementen vcrwijderen. Met readVar wordt "de inhoud" van de database State
Transformer in tempDB opgevraagd. Via de huip functie rem wordt de structuur van de data-constructor

blootgelegd en kan op de juiste plaats worden verwijderd. Met de filter functie wordt de lijst ternpDB
doorlopen waarbij alle elementen waarvan de associatie naam met gelijk is nan het tweede argument bewaard

blijven.

• isEnvltemLoaded :: MR DesignData -> EnvName -> IO(Bool)
isEnvlteznLoaded designDB envname =

getEnvList designDB >>= \envlist ->
return (present (x -> getEnvName x == envname ) envlist)

Deze functie bepaald met behulp van de functie present of een element aanwezig is. Dc functie is na uitleg van

de vorige functies gemakkeijk.

• getSysDefListFile :: MR DesignData -> FileName -> 10 [SysDef]

getSysDefListFile designDB filename =
getSysDefList designDB >>= tXS ->
return (filter (\elem -> getSysFile elem == filename ) xs)

getSysDefListNafl2e :: MR DesignData -> SysName -> 10 (SysDef)

getSysDefListName designDB sysname =
getSysDefList designDB >>= txs ->

return (filter (\elem -> getSysName elem == sysname ) xs)

getSysDefltemFil eName :: MR DesignDa ta -> FileName -> SysName -> 10

SysDef
getSysDefltemFilewame designDB fname sname =

getSysDefList designDB >>= \xs ->

return (find (x -> getSysNaniex == sname &&
getSysFile x == fname

xs)

ledere definitie is uniek te bepalen door bet paar : ( filenaani, definitie naam). Dc bovenstaande functies
kunnen defimties uit de database halen waarbij het zoeken bepaald wordt door:

• alleen een filenaam
• alleen een definitie naam
• een filename en een definitie naam

Dc eerste functies haalt alle definities van een ingelezen file. Dc tweede haalt alle defimties ult de database

met dezelfde definitie naaxn. De derde haalt én definitie uit de database waarbij de definitie uit file x komt en

de naam y moet hebben. Bij de verschillende functies wordt de database op verschillende manieren doorzocht.

Hoc dat gebeurt blijkt uit de naamgeving. Alleen "File" in de naam van defunctie geeft optic 1. Alleen
"Name" in de naam van de functie geeft optic 2. Zowel "File" en "Name" geeft optic 3. Voor de vier

verschillende soorten definities zijn dergeijke functies gedefinieerd.

Met deze inleiding moet het met moeilijk zijn om de functies te bcgrijpen en te gebruiken. In de volgende

paragrafen wordt voor ieder van de elementen van de database de functies besproken.
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7.4.2 Functies van het database onderdeel Env

Typering van de functies voor het database onderdeel Env

getEnvust MR DesignData -> 10 ([Env])

getEnvltem MR DesignData -> EnvName -> 10 (Env)

addEnvList MR DesignData-> (Env] -> 100

addEnvltem MR DesignData -> Env -> 10 0

remEnvitem MR DesignData -> EnvName -> 100

isEnvitemLoaded MR DesignData -> EnvName -> I0(Bool)

Tabel 16: Typering van de functies voor het database onderdeel Env.

Gebruik en betekenis van de functies voor het database onderdeel Env
getEnvUst

db

Haalt ult de database db de environment

getEnvltem

db assoc-name

Haalt ult de database db het associatie paar assoc-name

addEnvList

db assoc-lIst

Voegt aan de database db assoc-list toe. Dubbelen kunnen
voorkomen.

addEnvltem

db assoc-palr

Voegt aan de database db assoc-palr toe. Dubbelen kunnen
voorkomen.

remEnvltem

db assoc-name

Verwijderd uit de database db het associatie paar assoc-name

isEnvltemLoaded

db assoc-name

Bepaalt of in de database db het associatie paar assoc-name
voorkomt

Tabel 17: Gebruik en betekenis van de functies voor het database onderdeel Env.

7.4.3 Functies van het database onderdeel Info

Typering van de functies voor het database onderdeel Info

getinfoList MR DesignData -> 10 ((Info))

getlnfoltem MR DesignData -> FileName -> 10 (SSTekst)

addtnfoList MR DesignData -> [Info] -> 10 0

addinfoltem MR DesignData -> Info -> 10 0

islnfottemLoaded MR DesignData -> FileName -> 10 (Boot)

istnfoltemChanged MR DesignData -> FileName -> tO (Bool)

remlnfoltem MR DesignData -> FileName -> 100

Tabel 18 : Typering van de functies voor het database onderdeel Info.
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Gebruik en betekenis van de functies voor het database onderdeel Info

getlnfoList

db

Haalt uit de database db de lijst met alle files

getinfoitem

db file-name

Haalt ult de database db het info-item file-name

addlnfoList

db Info-list

Voegt aan de database db Info-list toe. Er wordt niet
gecontroleerd op dubbele voorkomens.

addlnfoltem

db Info-name

Voegt aan de database db Info-name toe. Er wordt niet
gecontroleerd of Infoitem al In de database voorkomt.

isinfoltemLoaded

db file-name

Bepaalt of in de database db file-name voorkomt.

isinfoltemChanged

db fil amea-n

Bepaalt of file-name uft database db veranderd Is ten opzichte
van het moment van inlezen. Dit wordt gecontroleerd door te
bepalen of de tot de file behoorende systeem en I of tuple
definities veranderd zijn.

remlnfoitem Verwijdert file-name uit de database db.

db file-name

Tabel 19: Gebruik en betekenis van de functies voor het database onderdeel Info.

7.4.4 Functies van het database onderdeel SysDef

Typering van de functies voor het database onderdeel SysDef

getSysDefUst MR DesignData -> 10 [SysDef]

getSysDefUstFile MR DesignData -> FileName -> 10 [SysDef]

getSysDefListName MR DesignData -> SysName -> 10 (SysDef]

getSysDefitemFileName MR DesignData -> FileName -> SysName -> 10 SysDef

addSysDefList MR DesignData -> [SysDef] ->100

addSysDef Item MR DesignData -> SysDef -> 10 0

isSysDef Changed [SysDef] -> FileName -> Bool

setTupleDetName MR DeslgnData -> FileName -> FileName ->100

remSysDefltemFileName MR DesignData -> FileName -> SysName -> 100

remSysDefUstFile MR DesignData -> FileName -> 100

isSysDefltemLoadedFileName MR DesignData -> FileName -> SysName -> 10 Bool

isSysDefltemLoadedName MR DesignData -> SysName -> 10 Bool

Tabel 20: Typering van de functies voor het database onderdeel SysDef.
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Gebruik en betekenis van de functies voor het database onderdeel Info

getSysDef List

db

Haalt ult de database db alie systeem definities

getSysDefListFile

db file-name

Haait ult de database db alie systeem definities van file-name

getSysDefListName

db system-name

Haait ult de database db aVe systeem definities met system-name

getSysDefitemFileName

db file-name system-name

Haait uit de database db één systeem definitie uit file-name en
met definitie naam system-name

addSysDef List

db system-list

Voegt aan de database db de lijst system-list toe

addSysDef Item

db system-name

Voegt aan de database db element system-name toe.

isSysDefChanged

system-list file-name

Bepaalt of een systeem definitie ult system-list ult file-name is
veranderd

setSysDefNamedb file-name
flle-name-2

Verandert file-name in file-name-2 van alle systeemdefities in db
uit file-name

remSysDefltemFiieName db
file-name system-name

Verwijdert uit de database db de systeem definitie uit file-name en
met definitie naam system-name

remSysDefListFile db file-name Verwijdert uit de database db de systeem definities uit file-name

isSysDefltemLoadedFileName
db file-name system-name

Bepaalt of systeem definitie uit file-name en met definitie naam
system-name in db geladen is

isSysDefitemLoadedName

db system-name

Bepaatt of systeem definitie met definitie naam system-name in
db geladen is

label 21: Gebruik en betekenis van de functies voor het database onderdeel SysDef.

7.4.5 Functies van het database onderdeel TupleDef

Typering van de functies voor het database onderdeel TupleDef

getTupleDeflJst MR DesignData -> 10 (TupleDef]

getTupieDefLlstFile MR DesignData -> FileName -> 10 [TupleDef]

getTupleDefListName MR Designoata -> TupleName -> 10 [TupleDef]

getTupleDefltemFileName MR DesignData -> FileName -> TupleName -> 10
TupleDef

addTupleDef List MR DesignData -> (TupleDef] -> 10 0

addTupleDef Item MR DesignData -> TupleDef -> 10 0

isTupieDefChanged [TupleDef] -> FileName -> Bool
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7.4.6 Functies van het database onderdeel BaseDef

Typering van de functies voor het database onderdeel BaseDef

getBaseoefust MR DesignOata -> 10 [BaseDef]

getBaseDefListFile MR DesignOata -> FileName -> 10 [BaseDef]

getBaseDefListName MR DesignData -> BaseName -> 10 [BaseDef]

getBaseDefitemFileName MR DesignData -> FileName -> BaseName-> 10 BaseDef

addBaseDef Item MR Designoata -> BaseDef -> 10 0

addBaseDefUst MR DesignData -> [BaseDef] -> 100

setBaseDef Name MR DesignData-> FileName-> FileName -> 100

remBaseDefListFile MR DesignData -> FileName -> 10 0

remBaseDefitemFileName MR DesignData -> FileName -> BaseName -> 10 0

isBaseDefitemLoadedName MR Designoata -> BaseName -> JO Bool

isBaseDefitemLoadedFileName MR DesignData -> FileName -> BaseName -> 10 Bool

Tabel 24 : Typering van de functies voor het database onderdeel BaseDef.

Gebruik en betekenis van de functies voor het database onderdeel BaseDef

getBaseDef List

db

Haalt ult de database db alle basis type-definties

getBaseDefListFile

db file-name

Haalt uit de database db alle basis type-del inties van file-name

getBaseDefListName

db base-name

Haalt uit de database db alle basis type-del inties met base-name

getBaseDefitemFileName

db file-name base-name

Haalt ult de database db een basis type-defintie uit file-name en
met definitie naam base-name

addBaseDef List

db base-list

Voegt aan de database db de lijst base-list toe

addBaseDef Item

db base-name

Voegt aan de database db element base-name toe.

setBaseDef Name

db file-name file-name2

Verander file-name in file-name-2 van alle basis type defities in
db uit file-name

remBaseDefitemFileName

db file-name base-name

Verwijdert uit de database db de basis type-defintie uit file-name
en met definitie naam base-name

remBaseDefListFiie

db file-name

Verwijdert uit de database db de basis type-definties uit file-name

isBaseDefltemLoadedFileName

db file-name base-name

Bepaalt of basis type-del intie ult file-name en met definitie naam
base-name in database db geladen is
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isBaseDefitemLoadedName

db base-name

Bepaalt of basis type-defintie met definhtie naam base-name In
database db geiaden is

-I

Tabel 25: Gebruik en betekenis van de functies voor het database onderdeel BaseDef.

7.4.7 Functies van het database onderdeel AtomDef

Typering van de functies voor het database onderdeel AtomDef

getAtomDef List MR DesignData -> 10 [AtomDef]

getAtomoefLhstFile MR DesignData-> FileName -> 10 [AtomDef]

getAtomDefListName MR DesignData -> AtomName -> 10 [AtomDef]

getAtomDefltemFiieName MR DesignData -> FileName -> AtomName -> 10 AtomDef

addAtomDef Item MR DesignData -> AtomDef -> 10 0

addAtomDef List MR DesignData -> [AtomDef] -> 10 0

setAtomDef Name MR DesignData -> FileName -> FileName -> 100

remAtomDefListFile MR DesignData -> FileName -> 10 0

remAtomDefltemFileName MR DesignOata -> FileName -> AtomName -> 10 0

isAtomDetltemLoadedName MR DesignData -> AtomName -> 10 Bool

isAtomDefltemLoadedFileName MR DesignData -> FileName -> AtomName -> 10 Bool

Tabel 26 : Typering van de functies voor het database onderdeel AtoinDef.

Gebruik en betekenis van de functies voor het database onderdeel AtomDef

getAtomDef List

db

Haalt uit de database db alle atomaire type-definties

getAtomDefListFile

db fIle-name

Haalt ult de database db alle atomaire type-definties van

file-name

getAtomDefListName

db atom-name

Haalt uit de database db alle atomaire type-definties met

atom-name

getAtomDefltemFileName

db file-name atom-name

Haalt uit de database db één atomaire type-defintie uit

file-name en met definitie naam atom-name

addAtomDef List

db atom-list

Voegt aan de database db de lijst atom-list toe

addAtomDef Item

db atom-name

Voegt aan de database db element atom-name toe.

setAtomDef Name

db file-name file-name-2

Verander file-name in flle-name-2 van alle atomaire defities In d
uit file-name

remAtomDefltemFileName

db file-name atom-name

Verwijdert uht de database db de atomaire type-defintle uit

file-name en met definitie naam atom-name
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remAtomDefListFile

db file-name

Verwijdert ult de database db do atomaire type-definties uit

file-name

isAtomDefltemLoadedFileName

db file-name atom-name

Bepaalt of atomaire type-del intie ult file-name en met definitie
naam atom-name in database db geladen is

Tabel 27 : Gebruik en betekenis van de functies voor het database onderdeel AtomDef.

7.4.8 Functies van het database onderdeel Commandd

Typenng van do functies voor hot database onderdeel Commandd

getCommandList MR DesignData -> 10 [Commanddj

getCurrentCommand MR DesignData -> 10 Commandd

getLastCommand MR DesignData -> 10 Commandd

getCommandindex MR DesignData -> mt -> 10 Commandd

addCommandList MR DesignData -> [Commandd] -> 10 0

addCommanditem MR DesignData -> Commandd ->100

Tabel 28 : Typering van de functies voor het database onderdeel Comznandd

Gebruik en betekenis van do functies voor het database onderdeel Commandd
getCommandList
db

Haalt uit de database db de commando lijst

getCurrentCommand
db

Haatt uit de database db het huidige commando

getLastCommand
db

Haalt uit de database db hot iaatste commando

getCommandindex
db number

Haatt uit de database db het i-de commando

addCommandList
db command-list

Voegt aan de database db de iijst command-list toe

Voegt aan do database db element command toeaddCommanditem
db command

Tabel 29: Gebruik en betekenis van de functies voor het database onderdeel Cornmandd
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7.4.9 Functies van het database onderdeel DefaultCost

Typering van de functies voor het database onderdeel DefaultCost

getCostList MR DesignData -> 10 [DefaultCost]

getCostltem MR DesignData -> CostName -> 10 mt

addCostList MR Designoata-> [ECostpairj -> 10 ()

addCostltem MR DesignData -> ECostpair-> 10 ()

isCostitemLoaded MR DesignData -> CostName -> 10 Boo!

remCostltem MR DesignData -> CostName -> 10 0

Tabel 30 : Typering van de functies voor het database onderdeel Defaul tCost.

Gebruik en betekenis van de functies voor het database onderdeel DefaultCost

getCostList

db

Haalt uit de database db de standaard kosten lijst

getCostitem

db cost-name

Haalt ult de database db de standaard kosten definitie van

cost-name

addCostUst

db cost-list

Voegt aan de database db de Iijst cost-list toe

addCostltem

db cost-item

Voegt aan de database db element cost-Item toe

isCostltemLoaded

db cost-name

Bepaalt of standaard kosten cost-name in database db geladen Is

remCostltem

db cost-name

Verwijdert uit de database db de standaard kosten cost-name

Tabel 31: Gebruik en betekenis van de functies voor het dalabase onderdeel Defaul tCost
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7.4.10 Functies van het database onderdeel CurSys

Typering van de functies voor het database onderdeel CurSys

addCurSys MR DesignData -> CurFile -> CurValue -> 10 ()

getCursys MR DesignData -> 10 CurSys

getCurFileName MR DesignData -> tO FileName

isCurSysLoaded MR DesignData -> 10 Bool

isPartLoadedCurSys MR DesignData -> PartName -> 10 Boot

getPartCurSys MR DesignData -> PartName -> 10 (Elem Name)

isSysteminCurSys MR DesignData -> SysName-> 10 Boot

getSystemlnCurSys MR DesignData -> SysName -> 10 (Elem Name)

isTuplelnCurSys MR DesignData -> TupleName -> 10 Boot

getTuplelnCurSys MR DesignData -> TupleName -> 10 (Elem Name)

Tabel 32 : Typering van de functies voor het database onderdeel Cursys.

Gebruik en betekenis van de functies voor het database onderdeel CurSys
addCurSys

db curt lie-name cur-
value

Voegt aan de database db het paar (curt iIe-name,cur-value) toe

getCurSys

db
Haait uit de database db het laatst ingelezen systeem

getCurFileName

db
Haalt uit do database db do naam van de laatst ingelezen file

isCurSysLoaded

db
Bepaalt of in database db at een file ingetezen is

isPartLoadedCurSys

db part-name
Bepaalt of in de database db een onderdeel met de naam part-
name geladen is.

getPartCurSys

db part-name
Haalt uit de database db een onderdeel met de naam part-name

isSystemlnCurSys

db system-name
Bepaalt of in database db system-name in het huidige file voorkomt

getSysteminCurSys

db system-name
Haalt ult de database db een systeem met de naam system-name

isTupleinCurSys

db tuple-name
Bepaalt of In database db tuple-name In het huidige file voorkomt

getTuplelnCurSys

db tuple-name

Tabel 33 : Gebruik en betekenis van de functies voor het database onderdeel Cursys.
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7.5 DE MODULE COMMHGDB.HS

In deze module staan cen aantal "queries". In tegenstelling tot de functie uit coiwiproj .ha zijn dit functies

die functies uit cosproj .ha samenstellen tot grotere functies. Dc functies staan in tabel 34.

mklnitDataBase :: 10 DesignData
rnklnitDataBase —

make_cost_list >>= 'costresult ->
make_env_list >>= \envresult ->
return (DData erivresult (1(1(1(1 (] () costresult ( , []))

where make_cost_list —
readAFile commonctlst >>= \iomple ->
case (fst ioTuple) of
True —> return

(rnkcostlist (startArglex (snd ioTuple)) [])

False -> writein (snd ioTuple) >>
return [1

where mkcostlist [] accum =

accum
mkcostlist (x:(y:xs)) accurn =

mkcostlist xs ((x,stringtoint y):accum)
make_env_list —

readAFile setting.lst >>= \ioTuple ->

case (fst ioTuple) of
True -> return

(mkenvlist(startSetlex (snd iomple)) [1)

False -> writein (snd ioTuple) >>
return C]

where mkenvlist (] accum -

accuzn
mkenvlist (x:(y:xs)) accum —

mkenvlist xs ((x,y):accurn)

Deze functie wordt gebruikt voor bet maken van een lege database. Bij het initialiseren van bet programma
wordt de functie mklni tDataBase aangeroepen. Dc functies make_cost_list en make_env_list
proberen het element Defaul tCost respectievelijk Env te initialiseren door het inlezen van de files
coonct • let en setting. let. Het is op cen soortgelijke manier denkbaar dat een prelude file wordt
ingelezen met een aantal standaard definities32.

Dc functies . . Part.. worden gebruikt wanneer met specifiek een systeem of tuple worden gezocbt. In deze
functies wordt eerst gekeken of er een systeem is dat voldoet ann de cisen. Is dit zo dan wordt dit systeem of
True opgeleverd. Is dit met zo dan wordt gekeken of er een tuple is dat aan de eisen voldoet. Is dit zo, dan
wordt dit tuple of true opgeleverd. Is dit met zo dan wordt False opgeleverd.

Met de functie getAilFile worden alle definities van één file tnt de database gehaald. Hiervoor worden de
basisfuncties:
• getSysDefListFile
• getTupleDefListFile
• getBaseDefListFile
• getAtomDefListFile

Dc functie savefile wordt gebruikt om een file te bewaren. Er moeten twee filenamen als argument
meegegeven worden waarvan de tweede eventueel leeg kan zijn. Is het tweede argument een lege string dan
wordt de file met dezelfde naam bewaard. Anders wordt de file onder de andere naam bewaard.

32 Vergelijkbaar met bijvoorbeeld de cc .prelud. file van Gofer
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mklnitDataBase 10 DesignData

isPartltemLoadedFileName MR DesignData -> FileName -> PartName -> IC Bool

isPartitemLoadedName MR DesignData -> PartName -> 10 Bool

getPartltemName MR DesignData -> PartName -> I0(FileName,PartName,BooI,Elem Name)

getPartList MR DesignData -> 10 [PartDef]

getPartFileName MR DesignData -> FileName -> PartName ->

(10 FileName,_PartName,_Bool, Elem Name)

getAilFile MR DesignData -> FileName-> I0[Elem Name]

remove_file MR DesignData -> FileName -> 100

changeFileName MR DesignData -> FileName -> FileName -> 100

savefile MR DesignData -> FileName -> FileName -> 100

isAnylnfoltemChanged MR DesignData -> 10 Bool

getChangedinfoUst MR DesignData -> 10 [FileName]

Tabel 34 : De functies uit de file chgdb.h..

De functie remove_file verwijderd een file uit de database. Hiervoor worden de basisfuncties
• reminfoltern
• remSysDefListFile
• re.mTupleDefListFile

• remBaseDefListFile
• remAtomDefListFile
gebruikt.

Dc functie changeFileName veranderd de naam van cen file in alle definities in een andere naam. Dc
functie isAnylnfoltemChangedbepaalt of ergens in de database een definitie veranderd is. Deze functie
wordt onder andere bij het afsluiten van het programma gebruikt. Met de functie getChangedlnfoList
kan deze lijst van veranderde definities opgehaald worden.
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8 DE HELP MODULE

Bij een aantal commando's Uk de commando set kan hulp worden gevraagd over de syntax en / of betekenis
van het commando. Sommige commando's kennen geen help omdat zij nog met uitgewerkt zijn. In de loop van
de ontwikkeling van de ontwikkelomgeving moeten deze gaten dus gevuld worden.

De module met de help commando's is niet moeilijk. Als de ftincties zo gemakkelijk zijn waarom dan toch
ecn aparte module? Hier is voor gekozen omdat op deze manier een goed overzicht te houden is op het uiterlijk
van de help berichten. En verder omdat een goede help file in mijn ogen belangrijk is. Als hierdoor de boeken
achterwege kunnen blijven, des te beter. Niet dat deze helpfile nu direct een oplossing daarvoor zal zijn. Maar
door de betere beheersbaarheid ten gevolge van de modulaire aanpak zijn de kansen op succes bij een
boomsparende actie groter.

In onderstaande tabel staan de help functies op een nj:

helpcom help commando dat aangeeft wat de commando's
zijn van de shell

behaveheip help commando voor het gedrags commando niet ingevuld

costhelp help commando voor het berekenen van kosten uitgebreid

file_designhelp help commando voor het ontwerpen met een file simpel

file_edithelp help commando voor bewerken van een file. niet ingevuld

grafisch_designhelp help commando voor het grafisch ontwerpen simpel

grafisch_edithelp help commando voor het grafisch aanpassen niet Ingevuld

helpheip help commando voor het help commando simpel

historyhelp help commando voor history command uitgebreid

loadhelp help commando voor het laden van systemen uitgebreid

pattemhelp help commando voor het maken van testpatronen uitgebreid

prettyadhelp help commando voor afdrukken van inteme
weergave

uitgebreid

prettyhelp help commando voor afdrukken van programma
tekst weergave

uitgebreld

quithelp help commando voor quit commando uitgebreid

removehelp help commando voor het verwijderen van systemen uitgebreid

repeathelp help commando voor repeat command uitgebreid

savehelp help commando voor het bewaren van systemen uitgebreld

sethelp help commando voor set commando ultgebreld

shelihelp help commando voor het shell commando uitgebreid

showstatehelp help commando voor het tonen van de database uitgebreid

statichelp help commando voor het tonen van statistieken simpel

transforml help help commando voor een transformatie commando niet Ingevuld

xilinxshelp help commando voor produceren van Xilinx uitvoer uitgebreid

Tabel 35 : Overzicht van de help functies. Niet ingevuld = commando is nog met aanwezig.
Simpel = extra hulp is met aanwezig.
Uitgebreid = extra hulp is aanwezig.
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9 UTILITIES EN COMPATIBILITEIT

Voor de commandoshell zijn 2 modules gemaakt met utitlities:
• sautil.ha

• coinmutil.ha

Verder zijn er twee modules gemaakt voor de compatibiliteit tussen Gofer en de GHC-compiler. Ondanks

dat dit soms wel veel werk gal, is toch gekozen voor het handhaven van de uitwisselbaarheid van de code.

Vooral in het testen is Gofer veel handiger dan de GHC-compiler. Snel even jets proberen in Gofer is geen
probleem. Snel even iets proberen met de GHC-compiler is langzaam lets proberen. Bij Gofer krijg je direct de

foutmelding om je oren, bij de GHC-compiler moet hier lang, lang, lang op gewacht worden. Het is dan ook
aan te raden aan de opvolgers om deze compatibiliteit door middel van deze twee modules te handhaven.

Het maken van deze modules is ook een bewijs van de kracht van functioned programmeren. Als er een
bepaalde functie met is, dan maak je gewoon een dummy-functie van het juiste type, en de code loopt weer. Een
voorbeeld is de functie writeFile uit de GHC-compiler. Deze functie kent Gofer niet een 100 vorm. Maar die
kun je gewoon zelf maken.

Dc twee files zijn:
• compgof.ha

• conpghc.ha

9.1 C0MPATIBILrFErr

De beide files zijn te verdelen in een aantal stukken:
1. Functies" die wel in Gofer voorkomen maar met in de GHC-compiler. Deze functies staan in file

compghc .ha.
2. Functies die wel in de GHC-compiler voorkomen maar met in Gofer. Deze functies staan in file

cqof . ha. Indien mogelijk worden deze functie zo gedefinieerd dat ze "semantisch gesproken"
hetzelfde doen. Is dit met mogelijk dan wordt alleen het type geimiteerd dat de functie uit de GHC-
compiler oplevert.

3. Overeenkomende functies, qua "semantiek" en typering, die in beiden35 voorkomen maar cen andere naam
hebben. Bij deze functies is steeds gekozen voor het herbenoemen van de Gofer functies naar de naam van
de functies uit de GHC-compiler. Deze functies staan in file coapgof .ha.

4. Functies die in beiden voorkomen, met dezelfde "semantiek", maar die met overeenkomen omdat de
typenng verschilt. In deze gevallen is ervoor gekozen om een nieuwe "verse" functie in beide files te
defimeren en de typering van de GHC-functies te imiteren in de Gofer compatibiliteits file.

In de nicuwe functie wordt in de GHC-file de naam van de conflicterende functie gezet. Dit is dus alleen
maar herbenoemen van de conflicterende functie.

In de Gofer file wordt het resultant geimiteerd. In Gofer hebben deze functies dus geen zin, maar
hiermee blijft de code wel compatibal.

" Flier moet gelezen worden : functies en dataiypen.
Bijvoorbeeld in het geval van cojrpExistFi1e. Er is geen functie in Gofer die hetzelfde doet en die
functie is ook met te maken. Daarom wordt een expressie van het gewenste type opgelevert." In Gofer en de GHC-compiler.
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9.1.1 Compghc.hs

Dc functies uit de eerste groep zijn:

fst3 (a,b,c) -> a

snd3 (a,b,c) -> b

thd3 (a,b,c) -> c

copy mt -> a -> [a)

space mt -> String

Deze algemene projectie-functies en utilities komen wel in de prelude voor van Ciofer, maar met in die
van de GHC-compiler. Het is natuurlijk mogelijk om in iedere file, waar dit nodig is, deze functies opnieuw te
definicren. En vanwege een vast wel geldige reden is het in sonimige files ook we! gedaan, maar dit druist in
tegen de regels van modulair werken. Een andere, nette oplossing, is het aanpassen van de prelude file van de
GHC-compiler zodat deze functie we! standaard zijn. Maar over deze file heb ik thuis met de beschikking
vanwege een "ready-to-run-and-not-to-be-modified" versie van de compiler.

De functies uit de vierde groep zijn:

getEnvSetting

MutableVar _RealWorld x

String-> 10 String

Van deze functies komen in de file couDpgof .ha spiegelbeelden voor die in ieder geval van het zelfde type
zijn. En indien mogelijk doen ze ook nog hetzelfde.
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type TestPattem MA mt Bool

type MA b c World b C

readAAFile String -> 10 String

writeAAFile String -> String -> 10 ()

getProgramName 10 String

getArguments 10 [String]



9.1.2. Compgof.hs

De functie uit de tweede groep zijn:

mapST (a -> ST s b) -> [a] -> ST s [b]

data Either a b

data ExitCode

data lOErrorl3

either (a -> C) -> (b -> c) -> (Either a b) -> c

getCPUTime I0(lnt)

listST [ST a b] -> ST a [b]

primlOTolO a->a

retumPrimlO a -> 10 a

system String -> 10 (ExitCode)

thenPnml0 STab->(b->STac)->STac
type IOGHC a ST Real World (Either lOErrorl3 a)

tolnt a->a

De datatypen Either, IOErrorl3 en IOGHC zijn gedefinieerd om de "luxe" JO van de GHC-compiler te
kunnen nabootsen. Dc functies mapST en listST zijn standaard in de GHC-compiler. De functies
ret urnPrimlo, thenPrirnl0 en either zijn gedefinieerd om hiermee de functie readAFile etc. uit
coutil .h. mogelijk te maken. Voor meer informatie zie [6]

Dc functies uit de derde groep zijn:

(>>=) STab->(b>STac)->STac

(>>) STaØ->STab->STab
return a->STsa
putStr String -> 100

putChar Char -> 100

getChar I0(Char)

newArray Ix a => (a,a) -> b -> ST c (MutArr c a b)

readArray Ixb=>MutArrabc->b->STac
writeArray Ixb=>MutArrabc->b->c->STaO

Van deze functies heeft Gofer een evenknie die alleen een andere naam moet krijgen. Zie hiervoor de
handleiding bij Gofer, [8]. Zo is de functie putChar gedefimeerd als:

putChar :: Char -> 10 ()
putChar = putchar

En de functie (>>=) is gedefinieerd als:

(>>=) :: ST a b -> (b -> ST a C) -> ST a c
(>>=) = thenST
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De functies uit de vierde groep zijn:

U

type MRx = MutVar Real World x

type TestPattem = MA mt Bool

type MA b c = MutArr RealWorld b c

readAAFile String -> IOGHC String

writeAAFile String -> String -> IOGHC String

9.2 ssura..iis

De functies in deze module zijn eenvoudig en hoeven met verder Ic worden uitgelegd. In write (in)
wordt gebruik gemaakt van de ingebouwde functie putStr. Dc functies iistST_ en mapST_ zijn uitgebreid
besproken in § 2.3.3. De functies present en find zijn besproken in § 7.3.1.

(>>==) Typenng hangt at van Gofer of GHC

(>>) Typenng hangt at van Gofer of GHC

intstostring (Int] -> String

stringtoint String -> mt

inttostring lnt -> String

inttostring' mt -> String

isnumber String -> Bool

toUpperStnng String -> String

fst4 (a,b,c,d)->a

snd4 (a,b,c,d) -> b

thd4 (a,b,c,d)-> c

frt4 (a,b,c,d) -> d

wnteln String -> 10 0

write String -> 10 ()

anyTrue [BOOI] -> Bool

anyFalse (BOOt] -> Bool

alilrue (Boot] -> Bool

allFalse [Bool] -> Boot

present (a -> Bool) -> La] -> Bool

find (a -> Bool) -> (a) -> a

replace (a-> Bool) -> (a -> a) -> (a] -> La]

listST_ sts zie § 2.3.3

mapST_ t xs zie § 2.3.3

showExitCode ExitCode ->100

showError lOErrorl3 -> String
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De functie showError wordt gebruikt om de foutmelding van een GHC-foutmelding te laten zien.
Hiervoor is in de GHC-compiler een data-constructor lOErrorl 3 gedefinieerd met voor iedere mogelijke
fout een aparte tak. Dc structuur van deze functie is als volgt:

showError x — case x of
AlreadyExists msg
HardwareFault msg
IllegalOperation msg

UserError rang

EOF

-> msg
-> rnsg
-> msg

-> msg
-> End of file

De functie showExi tCode wordt gebruikt om het resultaat van een functie met het type:

-> 10 (EcitCode)

te laten zien. Dc functie is gedefinieerd als:

showExitCode :: ExitCode -> I0()
showExitCode exitcode -if isErrorCode exitcode

th.n
writeln (Error in system : Code =

(inttostring (getErrorCode exitcode)))

return ()
where isErrorCode (ExitSucces)

isErrorCode (ExitFailure x)
getErrorCode (ExitFailure x) = x

9.3 COMMUrIL.HS

De functies in deze module hebben meer uitleg nodig omdat een aantal gebruik maakt van specifieke
mogelijkheden van de GHC-compiler. Omdat ze werken met de voorlopige uitgave van Haskell 1.3 kan hier
nog het een en ander veranderen.
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elis

= False
= True

userAnswer 10 Bool

readln 10 String

readAFile FileName -> l0(Bool,Stnng)

writeAFile FileName -> FileName -> I0(Bool,Stnng)

existFile FileName -> l0(Bool)

startEditor FileName -> mt ->lnt -> 100

getStat I0()

wnteArgs Arguments -> 100

getNewName String -> I0(Stnng,Bool)

whileWith Warning ((a,BooI) -> Bool) -> I0(a,BooI) -> ((a,BooI) -> 100) -> I0(a,BooI)

for mt -> (mt -> 100) -> 100

forlist [a] -> (mt -> a -> 100) -> 100

rmExistFile String -> 100



De functies userAnsweren readin zijn al besproken in § 2.3.4. Bij de functies readAFile,
wri teAFile en existFile en start Editor wordt gebruik gemaakt van de twee typen 10 die de GHC-
compiler kent, nameijk prim.r0 en 10. In * 3.4 zijn deze twee vormen van 10 ook besproken. Ter
herrinering : het type primlO is de 10 van Gofer. Dit betekend dat priznlo gedefinicerd kan zijn a1s36

type PrimlO a = ST Real World a

Het type 10 is in de voorlopige Haskell 1.3 versie [6] gedefinieerd als:

type 10 a = PrimIO (Either I0Error a).

Dit uitgewerkt geeft:

10 a = ST RealWorld (Either lOError a)

Voor de GHC-compiler zijn de typen nog weer wat anders37, namelijk:

type 10 a = PrimIO (Either IOErrorl3 a )

Dc data-constructor Either is gedefinleerd als:

data Either a b = Left a /
Right b

Dc Left tak wordt gebruikt voor foutmeldingen. Dc Right tak wordt gebruikt als er geen fout optreedt.

Met deze kenrns is het wet moeilijk om de functies te begrijpen. Dc functie readAFile neemt als
argument een filename van het type string en levert een aangepaste state en een 2-tuple op. Het eerste element
van dit tuple is een boolean die aangeeft of de leesoperatie gelukt is. Het tweede element is een string. Als de
operatic gelukt is bevat de string de inhoud van de file. Is de operatic niet gelukt dan bevat de string de
foutmelding.

Dc functie begint met het toepassen van de functie readFile via de functie readAAFile uit
coapghc . ha . Het type van deze functie is:

readFile :: String -> 10 String
(4 PrimlO (Either IOErrorl3 String) )

Het resultant is van het type PrimlO. Daarom wordt in readAFile de functie 'thenPrimlO' gebruikt.
Het type is:

then Pri rnIO :: Prirnl0 a -> (a -> PrimlO b) -> PrimlO b

Ingevuld voor deze toepassing is dit:

PrimlO (Either IOErrorl3 String) ->
((Either IOErrorl3 String) -> PrimlO b ) -> PrimlO b

Met de functie either kan bepaald welke tak van de data-constructor Either gebniikt is. Dc definitie
van either is:

either :: (a-> c) -> (b -> c) -> (Either a b) -> c
either f g (Left x) = f x
either f g (Right x) = g x

Of dit de exacte definitie is, is met bekend.
Zoals eerder gezegd is de Haskell wereld behoorlijk in beweging
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Na het toepassen van readFile wordt met de functie either bepaald welke talc er opgeleverd is door
readFi 1 e en wordt het juiste 2-tuple opgeleverd. Om weer naar het luxe type 10 te gaan moet hiervoor de
constructie:

primlOtolO ( returnPrimlO ( ...
gebruikt worden.

Als er een fout optreedt is het resultaat van de functie readFile de Left talc van Either. Dit is van het
type IOErrorl 338• Dit is een data-constructor met veel takken waarvan iedere talc een bepaalde fout voorstelt.
De functie showError haalt uit deze taicken de foutmelding.

Met a! deze informatie moeten de functies readAFile, wri teAFile,existFile, rmExistFile en
startEdi tor duidelijk zijn.

De functies for en forlist zijn twee vananten van een for-lus. Het verschil tussen beiden is de functie
die gebruikt wordt.

forlist :: (a) -> (mt -> a -> lOW -> IO()
forlist list f = flist (length list) list f

where flist — (1 — = return ()
flist n (x:xs) f = f n x>> flist (n-i) xs f

for :: mt -> (mt -> lOW -> IO()
for 0 f =

return ()
for n f =f n >> for (n-i) f

De functie whi 1 eWi thWarning is een variant van de while-lus. Deze functie gaat net zolang door totdat
met meer aan de guard voldaan wordt. Wordt aan de guard voldaan dan wordt een melding gegeven.

De functie getNewName vraagt een meuwe naam en gut net zo lang door tot een nienwe naam is
ingevoerd, of totdat de gebruiker op de escape toets heeft gedrulct. Het resultaat van de functie is een paar met
als eerste element een string en als tweede element een boolean. Is op de escape toests gedrukt, dan is de
boolean False en is de string leeg. Is met op de escape toest gedrukt, dan is de boolean True en is de string de
meuwe naam.
De functie getAllFile is een functie die werkt met de database van de commandoshell. Met deze functie
worden alle definities uit én file uit de database gehaald.

(cb)
getAliFile :: MR DesignData -> FileRame -> IO(Elem Name)
getAilFile designDB filename =

getSysDefListFile designDB filename >>= sys1ist ->

getTupleDefListFile designDB filename >>= tup1e1ist ->
getBaseDefListFile designDB filename >>= base1ist ->
getAtomDefListFile designDB filename >>= \atomlist ->
return ((map getBase baselist) +÷

(map getAtom atomlist) ++
(map getTupie tuplelist) ++
(map getSystezn syslist))

(ce)

De functie save file wordt gebruikt om een file te bewaren. Er moeten twee filenamen als argument
meegegeven worden waarvan de tweede eventueel leeg kan zijn. Is het tweede argument een lege string dan
wordt de file met dezelfde naam bewaard. Anders wordt de file onder de andere naam bewaard.

38 Dit is weer specifiek GHC
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(cb)

savefile :: MR DesignData -> FileName -> FileName -> IO()
save file designDB fnsource fntarget =
getAliFile designDB fnsource >>= result ->

(case fntarget of
-> writeAFile fnsource (ppl result)

otherwise -> writeAFile fntarget (ppl result)) >>= ioTuple ->
case (fst ioThple) of
True —> case fntarget of

—> writeln ( 'File
fnsource ÷÷
'saved')

otherwise -> writeln ( File ÷÷

fnsource ++
saved as ++

fntarget)
False -> writein (snd ioTuple) >>

writeln 'File not saved'

(ce)

Dc functie remove_file verwijderd een file uit de database.

(cb)
remove_file :: fIR DesignData -> FileName -> IO()
remove_file designDB filename =

reminfoltem designDB filename >>
remSysDefListFile designDB filename >>
remTupleDefListFile designDB filename >>
remBaseDefListFile designDB filename >>
remAtomDefListFile designDB filename

(Ce)

Met de functie rmExistFile wordt een file gewist als die file bcstaat. Met de functie system uit de GHC-
compiler wordt de file verwijderd.
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10 HOOFDPROGRAMMA COMMANDOSHELL

Een belangrijke functie in de commandoshell is de herhaling waarin de invoer van de gebruiker ingelezen
wordt en het gekozen commando wordt uitgevoerd. Dit wordt het hoofdprogramma genoemd, aihoewel in de
functionele wereld programma's met voorkomen. Wel expressies, zodat hoofdexpressie misschien een betere
naam is. Het dod van dit dccl van de commandoshell is in ieder geval wel duidelijk. De samenstellende files
van bet hoofdprogramma zijn:
• coain.hs
• cord1n.hs
• co.ha

10.1 DATA CONSTRUCOREN VOOR HEF HOOFDPROGRAMMA

In de module co1Tm1,n in. hi wordt een data-constructor Command gedefiniecrd. Deze constructor heeft
voor ieder commando cen tak. Verder worden enkele constanten gedefinieerd. Hier is verder geen uitleg nodig.

defaultLenHistory 20

defaultprompt —

type Costpair - (String)
type ECostpair - (String,Int)
type EECostpair = (String,Int,Int)
type EEECostpair - (String, Int, Int, String)

type Arguments - (String]

data Command -
Behave
Cost
FDesign

ShowState
Skipcom
Statistics
Xilinx

10.2 INLEZEN VAN COMMANDO

In de module ccxdln . ha worden functies gedefinieerd die de invoer van de gebruiker inlezen en
analyseren. Dc functie readcommandline heeft als argument de database van de commandoshell en levert
een 3-tuple op. Het cerste element van dit tuple is de codering van bet ingevoerde commando met een element
van de data-constructor Command uit § 10.1. Het tweede element is de string weergave van het commando, zeg

maar bet eerste woord dat de gebruiker ingevoerd heeft. Het derde argument zijn de argumenten die ingevoerd

zijn.
BiJ een invoer ss -f absl abs2 • wordt dit 3-tuple:

(ShowState, ss, (-f, absl, abs2J)
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DC funciie readcorrgnandline leest de regel in met de functie readin. In de variabele comline staat
het resultaat van deze flinctie. Als de Iengte van coml me 0 is doordat direct op enter gedrukt is, wordt het 3-
tuple:

(Nocomm, , (1)

Is de lengte van de string langer dan 0 dan wordt met de functie isEnvltemi,oaded bepaalt of in de
environment van het prograinma een "alias" voorkomt van hetgeen ingevoerd is. Hiermee kunnen lange
opdrachten een handige naam gegeven worden. Is dit zo dan wordt de ingevoerde string vervangen door de
associatie waarde van deze alias. Is er geen alias dan blijft de ingevoerde string gelijk. Dc (vervangen) string
wordt aangeboden aan de functie process_command.

Met de functie startArglex wordt de invoer gescand en verdeeld in tokens. Met de functie
extractCownand wordt bepaald welke tak van de data-constructor Command gekozen moet worden. Deze
functie is niet moeilijk. Daarna wordt de lijst van tokens gesplitst in de head en de tail. Dc head is de
string representatie van het commando, de tail is de lijst met argumenten.

readcommandline :: MR DesignData -> 10 (Command, Commandd, Arguments)
readcommandline designDB -

readln >>= \comline ->
case (length comline) of
o -> return (Nocomm,,(])
otherwise -> isEnvltemLoaded designDB comline >>= \value ->if value

then
getEnvltem designDB comline >'= \envvalue ->
process_command designDB (getEnvValue envvalue)

eli.
process_command designDB comline

process_command :: MR Designflata -> String -> 10

(Command, Commandd, Arguments)
process_command designDB comline —

addCornmandlte.rndesignDB comline >>
return (extractCommand (head (startArglex comline)),

head (startArglex comline),
tail (startArglex comline)

extractConimand :: String -> Coimrsand
extractCorrimand s — case (toUpperstring s) of

-> SheliCom
—> Help
-> Save
—> Cost

FD' -> FDesign

-> RepeatL
RM —> Remove
"S. -> Setpar
"55" -> ShowState
"ST -> Statistics

—> Xilinx
otherwise -> Nocomm
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10.3 HOOFDPROGRAMMA

De functie main, uit de file c. ha, is de functie waarmee begonnen wordt te evalueren als het
gecompileerde prograxnrna wordt opgestart. Dit is een verplichting van de GHC-compiler, er moet een functie
main zijn. Dc functie begint met cen aankondiging en maakt daarna een nieuwe variabele in de state. In deze
variabele staat de database. De functie mklni tDa taBase staat beschreven in * 7.3.1. Daarna wordt
overgegaan naar de ontwerp-lus in de functie desi gnloop. Deze functie doet achter elkaar het volgende:

• zet een prompt met de functie setprompt. Dc prompt die gezet wordt, kan worden ingesteld door in
het environment cen associatie paar (prompt, prompts tring) in te voeren. Is zo'n paar met
aanwezig in de environment dan wordt de defaultprompt genomen, zie § 10.1

• leest de commando regel.
• bepaalt het commando en de argumenten.
• voert de actie uit met de functie select_action.
Dit is alles, net alsofje imperatief aan bet programmeren bent.

main :: 10 ()
main writeln wBegin sessie \n • >>

mklni tDataBase
newVar initdatabase
designloop initdb

>>= initdatabase ->
>>== \initdb ->

setprompt :: MR DesignData -> I0()
setprompt designDB -

isEnvIteznLoaded designDB prompt >>= value ->if value
then

else

getEnvltem designDB prompt
write (getEnvValue envpair)

>>= 'envpair —>

write (defaul tprorzpt)

designloop s: MR DesignData -> I0()
designloop designDB

setprompt designDB
readcorranandline designDB
seperateCornmand c
sepera teComznand_string c
seperateArgs c
selectAction designDB corn

>>= \c —>

>>= '.com —>

>>= \coms ->
>>= targs ->

corns args

Dc functie selectAction voert bet gewenste commando uit. Wordt als enige argument de string "—?
meegegeven ann het commando dan wordt de help van het commando getoond. Anders wordt het commando
uitgevoerd. Deze functie is een hele mooie demonstratie van State Transformers met sequentiering en state. Na
het uitvoeren van het commando wordt de functie designloop weer aangeroepen. Het commando quit
roept designloop niet meer ann waardoor de herhaling stopt.
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selectActjon :: l.fl DesignData -> Command -> Commandd ->
Arguments -> 100

selectActjon designDB corn corns args .if (args I— (]) && (head args ——
then

case corn of
Behave -> behavehelp >> designloop designDB
Cost -> costheip >> designloop designDBFDesign -> file_designhelp >> designloop designDB

Xilinx -> xilinxshelp >> designloop designDBNocoram designloop designDB
Ski pcom designloop designDB

case corn of
Behave -> behavecom designDB args >> designloop designDBCost -> costcom designDB args >> designloop designDBFDesign -> file_designcom designDB args

>> designloop designDB

Xilinx -> xilinxscom designDB args >> designloop designDBRepeatL repeatcorn designDB args
Ski pcom designloop designDB
Quit quitcom designDB args

De functie repea tcom herbaalt een eerder ingevoerd commando. Dc functie werkt als volgt:
• Als geen argumenten worden ingevoerd dan wordt het Iaatste commando herhaalt. Met de database-functiegetLastComrnard wordt de ingevoerde string uit de database gehaald.
• Worden we! argumenten ingevoerd dan moeten er twee argumenten worden ingevoerd, ni. de string I! en

een getal. Het getal geeft aan welk commando uit de history-lijst herhaald moet worden.
• Is dii zo dan wordt met de database functie get Cornrnandlndexde betreffende entry wt de

database gebaald.
• Is het tweede argument geen getal dan wordt het !aatste39 commando uitgevoerd.
• Is het eerste argument niet !! dan wordt een foutmelding gegeven
• Worden teveel of te weinig argumenten ingevoerd dan wordt een foutmelding gegeven• Als geldige invoer gegeven wordt dan 1eve dit de gewenste string op die ingevoerd is in bet verleden. Deze

string wordt aangeboden aan de funclie repeat_action.

Dc functie repeat_action Iijkt sterk op readComxnandLjne uit * 10.2. Dc werking is duideijk.Eén opmerking is we! op zijn plaats. Als de gebruiker een commando uit het verleden uitzoekt dat ook een
herhaal-commando is, kan op twee manieren gereageerd worden:
• is bet een herhaal-commando zonder argumenten, dan wordt dit uitgelegd als cen skip-commando. Dit om

Ic voorkomen dat het programma vast loopt in een oneindige lus.
• is het een herhaal-comniando met argumenten, dan wordt repea tcom weer opnieuw aangeroepen, nu met

de argumenten uit bet verleden. Hiermee is cen indirectie in bet herhaal-commando moge!ijk.

Dat wil zeggen, het !aatste commando voor het repeat commando.
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repeatcom :: MR DesignData -> Arguments -> 10 ()

repeatcorn designDB args

I
l_arg —— 0 —

getLastComrnand designDB >>= \cornline ->if comline I—

then
repeat_action designDB cornline
else

selectActi on designDB Skipcorn N args
I

l_arg -— 2 && f_arg -s NflN && isnumber s_arg —
getCornmandlndex designDB (stringtoint s_arg) >>= \ cornline ->if comline I—

then
repeat_action designDB comline

else
selectAction designDB Skipcorn args

I
l_arg == 2 && firs targ —— "1! —

writeln NGeen getal ingevoerd als index'

I
otherwise — wz-iteln 'Verkeerde argumenten' >> designloop designDB

where l_arg = length args
f_arg — head args
s_arg - head (tail args)

repeat_action :: MR DesignData -> Cornmandd -> I0()
repeat_action designDB cornline — pre_select_action designDB corn args
where corn — extractCommand (head (startArgiex comline))

corns = head (startArglex comline)
args — tail (startArglex cornline)
pre_select_action designDB corn args —

case corn of
RepeatL -> if length args -- 0

then
selectAction designDB Skipcorn corns args

•ls.
repeatcorn designD,B args

otherwise -> selectAction designDB corn corns args
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11 DE COMMANDO'S

In dit hoofdstuk worden de implementaties besproken van commando's uit de commando set. Dc
implementaties staan in de files:
• comndeig .hi : file voor File Design commando
• cedit .hi : file voor File Edit commando
• connnhiit .hi : file voor Histoiy commando
• co].oad •ha : file voor Load commando
• coci1ays ha : file voor Show State commando
• ccrad .ha : file voor Print Internal commando
• ccr•t .ha : file voor Print Text commando
• conquit .ha : file voor Quit commando
• cremv. ha : file voor Remove commando
• comnr.at.ha : file met rest commando's
• comnaav.hi : file voor Save commando
• caet.ha : file voor Set commando
• coimnahsl •ha : file voor Shell escape commando
• ctrua ha : file voor Transformation commando
• conunxili .ha : file voor Xilinx commando

Globaal kan de structuur van een commando beschreven worden als:
• een hoofdfunctie die als eerste wordt aangeroepen. Dit is de functie die in selectAction

uit § 10.3 wordt aangeroepen40.
• een aantal ondersteunende functies

In de hoofdfunctie wordt aan de hand van de argumenten geanalyseerd welke variant van het commando de
gebruiker wil. Een voorbeeld is figuur 36:

showstate designDB arg
/ length arg == 0 = mapST_ ss I "-F, -T', _Bw, -A 3

/ otherwise = mapST_ ss arg
where ss onearg

/ onearg == = showLoadedFiles designDB
/ onearg == = showLoadedSystems designDB
/ onearg == = showLoadedTuples designDB
/ onearg == = showLoadedBases designDB
/ onearg == = showLoadedAtoms designDB

Figuur 36: Voorbeeld van analyse van commando variant.

Dit voorbeeld is genomen nit het commando ShowSta te dat ( delen van ) de inhoud van de database laat
zien. Als in dit voorbeeld geen argumenten gegeven worden betekent dit dat de gebruiker alles wil zien. In dit
geval wordt met de State Transformer mapST_ en een lijst van fictieve argumenten de lokale functie ss
aangeroepen voor iedcr element WIde fictieve argumenten lijst. In de functie ss wordt met een verzameing
guarded expressies gekeken welke tak uitgevoerd moet worden. In iedere tak worden weer huip functies
aangeroepen. In dit geval showLoadedFiles, showLoadedSystezns enzovoort.

Bij sommige functies is maar én variant mogeijk. Dan nog kunnen meerdere argumenten worden
opgegeven. Dc argumenten worden dan ieder afzondcrlijk gezien als één argument bij 6n aanroep van het
commando. Een voorbeeld is het laad commando. Dit kent één variant, het laden van een file, en édn argument,
de naarn van de te laden file. Toch kunnen meerdere filenamen worden opgegeven. ledere filenaam hoort dan
bij 6n land commando. Bijvoorbeeld:

4° Net alsof het imperatief programmeren is.
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1 fuel file2 file3 .. file-n.

De invoer wordt gezien als:

1 fuel 1 file2 1 file3 ;a 1 file—n

De analyse van de argumenten is als volgt:

loadcom :: MR DesignData -> Arguments -> 10 ()
loadcom designDB arg

length arg == 0 = writein geen fij.enaam ingevoerd
otherwise = mapST_ (loadpart designDB) arg

De hulpfuncties van de commando's zijn minder eenduidig opgebouwd. Er zijn in ieder geval hulpfuncties
om de verschillende varianten van het commando uit te voeren. Verder is er met veel overeenkomstig te
vinden. In de volgende paragraaf wordt het file design commando uitgelegd.

11.1 FILE DESIGN COMMANDO

Dit commando is voor bet ontwerpen van cen systeem door het systeem te beschrijven "als een prograinma
tekst" met een editor. Het commando start de editor op waarin het systeem ingevoerd kan worden. Wordt de
editor beeindigd dan wordt geprobeerd de file in te lezen. Bij dit commando is het mogelijk meerdere file
namen als argument op te geven. Voor iedere filenaam afzonderlijk wordt het commando herhaalt. Deze
herhaling wordt bereikt met de State Transformer mapST_ en de functie design_file.

In de functie design_file wordt bepaald of de ingevoerde filenaam al in de database aanwezig is of dat
er al een file bestaat met dezelfde naam. Is dit niet aanwezig dan wordt de editor gestart met de filenaam als
argument. Na het beëindigen van de editor wordt gevraagd of de file geladen moet worden. Moet de file
geladen worden dan wordt met de functie 1 oadcom uit de module c1oad • ha geprobeerd de file te laden.

Is de file wel in de database aanwezig of bestaat er al een file met deze naam dan wordt het commando met
uitgevoerd. De filenaam moet de naam zijn van een nieuw bestand.

11.2 FILE EDIT COMMANDO

Dit commando komt sterk overeen met bet file-design commando. Een verschil is echter dat het flu de file
aanwezig moet zijn in de database. Eerst wordt de file uit de database verwijderd met de functies
ge tAl lFi 1 e en remove_file. Hiermee wordt voorkomen dat de database inconsistent wordt. Het
resultaat van getAliFile wordt met de pretty printer voor programma tekst naar een tijdelijke file
geschreven. Deze tijdelijke file wordt geladen in de editor. Bij het beeindigen wordt de file geladen met het
commando loadcom uit de file coc=].oad.ha.

11.3 HISTORYCOMMANDO

Het history commando is eenvoudig. Uitleg is overbodig.

11.4 LoAD COMMANDo

De functie loadcom is de hoofdfunctie van deze module. Voor iedere string in de nj argumenten wordt de

hulp functie loadpart uitgevoerd.
De functie loadpart probeert een file te laden. Eerst wordt in de database gekeken of de file al geladen is.

Als dit zo is wordt een fout melding gegeven en wordt de functie beëindigd. Ms dit met zo is wordt geprobeerd
of de file geparst kan worden met de functie fp alt de module agpara.r.hs. Het resultaat van deze functie
is van bet type ParserVal ue. Dit is een data-constructor met 3 takken ( zie ook § 6.2.2):
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Is het resultaat de Error tak dan is de foutmelding al gegeven in de functie fp. Daarom is in dat geval
alleen return ()nodig.

Is het resultant de NotValid tak dan wordt gevraagd of de file geladen moet worden in een editor zodat
direct aan de file gewerkt kan worden. Kiest de gebruiker hiervoor dan wordt de editor gestart. In het geval
van emacs als editor wordt gesprongen naar de regel waar de fout is opgetreden. Voor andere editoren die
eveneens die mogelijkheid bieden moet dit nog geprogrammeerd worden.
Is het resultaat de Valid ink dan voldoet de inhoud van de file aan de grammatica van de Systeem Subset
en kan de inteme weergave worden verwerkt in de database met de database functies. Dc geladen definities
worden met delen van de pretty printer uit § 6.2.2 op het scherm getoond.

Voor het verwerken van de definities in de database wordt de volgende constructie gebruikt:

addSysDefList designDB (systlist newfile)
systlist xs =

map (y -> (filename,getADSSysName y,False,y))
(filter isSysDef (eR xs))

Deze constructie is voor de systeem definities. Voor de andere soorten defmities zijn soortgeijke functies
gemaakt. Dc variabele xs in deze functie is het resultaat van de functie fp. In dit geval is dit resultant van
de vorm Valid prog. Met de functie

(eR xs)

wordt prog uit deze data-constructor gehaald. Dc functie

(filter isSysDef (eR xs))

filtert de systeem definities uit de interne weergave. De functie isSysDef staat in de file aaad.ha,
zie § 5.1. In de "argument"-functie van de map functie wordt een systeem definitie gemaakt zoals die in de
database gebruikt wordt, zie § 7.1 punt 3. Met ge tADSSysName uit * 5.1 wordt de identifier-string uit de
interne data structuur gehaald.

De nieuwe systeem definities worden op het scherm gezet met de volgende functie:

pp2IO (slist newfile)
slist xs = filter isSysDef (eR xs)

Dc functie pp2IO is de print variant die niet sorteert en de string direct op het scherm zet, zie § 6.2.2. Dc
functie eR is dezelfde als eerder besproken. Dc functie slist xs filtert de systeem definities uit de
interne weergave.

11.5 PRINT INTERNAL COMMANDO

Met het commando "pa" wordt een voor mensen te begnjpen weergave gemaakt van de interne weergave
van cen definitie. De "echte41" interne opsiag uit figuur 37 wordt met het commando zoals getoond in figuur
38.

41 Voor zover mogeijk. Het gaat om bet idee.
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[Sys_def(Id(FunctionNameasN)NoType,ivTuple(rdent(Id(ArgNameNfa)
NoType) ,Ident (Id(ArgName gN)No1ype) ,Ident (Id(ArgNameNxN)No1ype
)] , EAp(EAp(EName(Id(FunctionName NfN)No1ype)) (EName(Id(Function
NameNxN)NoType))) (ATuple[EAp(EName(Id(FunctionNameNga)No1ype))
(EName(Id(FunctionwameNxjNo1ype))]),[J),Tuple_def(Id(Tuplewit
hNameaala)No1ype,Ident(Id(TupleNameNalN)NoTYpe),EAp(EAp(EName(
Id(FunctionName NandN)NoType)) (ENarne(Id(FunctionName NtrueN)No1y
pe))) (EName(Id(FunctionNameNtrueN)NoType)), [J)]

Figuur 37 : De "echte" interne weergave van twee definities.

omgezet in:

Sys_def ( Id (FunctionWame s) NoType,
?JTuple (Ident (Id (ArgName f") No2ype),

Ident (Id (ArgNarne g) NoType),
Ident (Id (ArgName NXN) NoType)

3,

EAp (EAp (EName (Id (Func ti onNarne N f N) Noype))
(EName (Id (FunctionName ax N) NoType)))

(Ample lEAp (EName (Id (Functi onName •g N) NoType)
(EName (Id (FunctionNarne ax N) No1ype))

1),
F]

),
Tuple_def( Id (TupleWithWame Nala) NoType,

Iden t (Id (Tupl eNarne Nal N) NoType)
EAp (EAp (EName (Id (Functi onName N8J2d N) NoType)

(ENa.me (Id (Functi onName N true N) No1ype)))
(EName (Id (FunctionName N true N) No1ype)),

(1

Figuur 38 : Het resultaat van het commando "pa" toegepast op de structuur uit figuur 37.

Deze module maakt gebruik van de pretty printer uit * 6.2.3. Het is een front-end voor de functies wt de
module aappad N ha.

De mogelijke varianten van dit commando zijn:
• pa -@ alle definities in de database in de volgorde:

1. basis type-deflnties.
2. atomaire type-definties.
3. systeem deflnities.
4. tuple definities.

• pa -C = alle definities van het huidige systeem.
• pa -C -O alle definities van het huidige systeem gesorteerd. De volgorde is geijk

aan de volgorde bij de variant pa -@.
• pa -F f-naam = alle definities van de file met de naain f-naam.
• pa -F -o f-naam = alle definities van de file met de naam f-naam gesorteerd. Dc volgorde is.

gelijk aan de volgorde bij de variant pa -@.
• pa -s s-naarn = alle systeem definities met de naam s-naam.
• pa -T t-naam alle tuple definities met de naam t-naam.
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• pa -B b-naam
• pa -A a-naam
• pa -F -S f-naam s-naam
• pa -F -T f-naam t-naam
• pa -F -B f-naam b-naam
• pa -F -A f-naam a-naam

alle basis type-definties met de b-naam
alle atomaire type-definties met de naam a-naam
édn systeem definitie met naam s-naain uit file f-naam
één tuple definitie met naam t-naam uit file f-naam

= édn basis type-defintie met naam b-naam uit file f-naam
= één atomaire type-defintie met naam a-naam uit file f-naam

In de hoofdfunctie wordt aan de hand van de argumenten de juiste huip functie gekozen.

Voor iedere variant is een functie gemaakt. Deze functies lijken moeilijker dan ze zijn. Het is vaak een heel
gepuzzel om het resultaat netjes op het scherm te krijgen. Met de database functies worden de gewenste
definities uit de database gehaald waarna ze geprint worden met de pretty print functies. Wanneer de uitvoer
gesorteerd moet worden, wordt de functie adppllO gebruikt. Moet de uitvoer niet gesorteerd worden dan
wordt de functie adpp2lO gebruikt.

11.6 PRINT TECF COMMANDO

Met het commando "p" wordt een tekstuele weergave gemaakt van de interne weergave van een definitie.
Zo wordt de interne structuur uit figuur 37 uit § 11.5 omgezet in:

s (f,g,x) = f x (g x);
al = and true true

Dit hoeft niet precies gelijk te zijn aan hetgeen in de file staat. Deze module maakt gebruik van de pretty
printer uit § 6.2.2. Het is een front-end voor de functies uit de module iapp. hi. De werking is grotendeels
gelijk aan de werking van vorige module uit § 11.5. Alleen de manier waarop de interne weergave wordt
gepresenteerd verschilt. Daarom wordt deze module verder met besproken.

11.7 SHOWSTATE CoMMANDo

Met het Show State commando wordt de "inhoudsopgave" van de database getoond. De definities
worden niet getoond, wel de namen van de geladen definities. Verder wordt, indien van toepassing, getoond of
een onderdeel veranderd is sinds het inlezen ervan. Zo kan een systeem definitie veranderd worden doordat er
een transformatie regel op toegepast is. En een file kan zijn veranderd doordat een van de systeem definities uit
de file veranderd is.

De mogeijke varianten zijn:
• ss Laat de hele inhoudsopgave zien
• ss -F =Laatde file zien
• ss -s Laat de systeem definities zien
• ss -T Laat de tuple definities zien
• ss -B Laat de basis type-definties zien
• ss -A Laat de atomaire definities zien

Het is mogeijk combinaties van deze varianten te maken, bijvoorbeeld:

ss -A -B -F.

Een dergelijk commando wordt uitgevoerd door ieder argument als een argument aan de functie aan te bieden.
In dit geval:

ss -A -B -F ss -A W; a SS -B a; a -F

met de ";" van Pascal als notatie geleend.
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Wordt geen argument ingevoerd dan wordt in de hoofdfunctie een lijst van argumenten toegevoegd. Welke van
deze varianten uitgevoerd moet worden wordt in een lokale definilie van de hoofdfunctie uitgezocht.

De opbouw van de hulpfuncties is als volgt:
• Met een database functie wordt de verzameling gevraagde definities opgehaald.
• Het resultaat biervan wordt aangeboden, met een State Transformer, ann een hulp functie die er een lust van

Iseq's van maakt. De hulpfunctie maakt gebruik van de Iseqfuncties beschreven in § 6.2.1. Deze lijst
wordt met de functie iDisplaylO op het scherm gezet.

Een voorbeeld hiervan is:

showLoadedSystems designDB =
getsysDefList designDB >>= sys1ist ->
iDisplaylO (ppsys iStr syslist )

Met de database functie getsysDefList wordt de verzameling systeem definities opgehaald. Van deze lijst
wordt een lijst van Iseq • s gemaakt in de functie ppsys ( E.ret ty Erin t teem ). Het resultaat
hiervan wordt met iDisplaylO op het scherm gezeL Dc rest van de functies zijn ook zo opgebouwd.

11.8 Qurr COMMANDO

Met het commando quit wordt het prograinma beëindigd. Het commando quit kent twee varianten. Dc ene
variant bewaart zonder te vragen alle veranderde systemen in files en handhaaft hierbij de naarn. Dc andere
variant kijkt of er systemen veranderd zijn. Is dit zo dan wordt voor ieder veranderd systeem gevraagd of dit
bewaard moet worden.

11.9 REMovE COMMANDO

Met het Remove commando kunnen ingelezen files worden verwijderd. Het is hierbij belangrijk dat het
"systeem", database en filesysteem, consistent blijven. Worden aan de hoofdfunctie geen argumenten
meegegeven dan wordt een foutmelding gegeven. Worden meerdere argwnenten meegegeven dan wordt voor
ieder van deze argumenten hetzelfde gedaan. Vergeijk § 11.7.

In de functie reminfo wordt een file uit de database verwijderd. Eerst wordt gekeken of de ingevoerde
filenaam wel in de database aanwezig is. Is dit niet zo dan wordt een fout melding gegeven. Is dit wel zo dan
wordt gekeken of elementen van de file veranderd zijn. Is dit met zo, dan wordt de file met al zijn definities uit
de database verwijderd. Is dit wel zo dan wordt gevraagd of de veranderde file bewaard moet worden.

11.10 REsT COMMANDO'S

In deze module staan de commando's die al wel in de commando set zijn opgenomen maar nag met zijn
uitgewerkt. Om een goed overzicht te houden zijn deze functies in één file gezet.

11.11 SAVECOMMANDO

Het Save commando wordt gebruikt om een file te bewaren. Hierbij is het belangrijk om het "systeem",
database en file systeem, consistent te houden. In de hoofdfunctie wordt aan de hand van de argumenten
bepaald welke variant van het commando uitgevoerd moet worden.
• Worden geen argumenten meegegeven dan wordt een foutmelding gegeven.
• Wordt én argument meegegeven dan is dc werking als volgt:

• Eerst wordt met een database functie gekeken of de file wel ingelezen is.
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• Is dit met zo dan wordt een foutmelding gegeven en stopt dc functie.
• Is dit wel zo dan wordt gekeken of er al cen file is die dezelfde naam heeft en of de file veranderd is.

Is beiden het geval dan wordt gevraagd of de bestaande file overschreven moet worden met de
nieuwe inhoud. Dc reden hiervoor is dat met zomaar een file overschreven kan worden.
• Is het antwoord ja dan wordt defile weggeschreven met de functie savefile.
• Is het antwoord nee dan wordt een meuwe naam gevraagd, met de functie getNewName, waarna

de file wordt weggeschreven onder deze nieuwe naam. Als dcze nieuwe naam hetzelfde is als de
oude naam wordt daar met tegen gewaarschuwd. Of als er ecu al cen file bestaat met deze nieuwe
naam wordt daar ook niet tegen gewaarschuwd.

• Is cen van beide controles niet waar dan kan zonder gevaar de file bewaard worden onder de
aangegeven naam.

• Worden twee argumenten meegegeven dan wordt de ingelezen file onder ecu andere naam bewaard. Er
wordt nog niet gecontroleerd of er ecu file is met de meuwe naam.

• Meer dan twee argumenten geeft een foutmelding.

11.12 SET COMMANDO

Met het Set commando wordt de lokale environment beheerd. Deze functie is simpel. Dc enige opmerking
die gemaakt wordt heeft betrekking op het veranderen van de environment. Wordt 66n argument gegeven dan
wordt het associatiepaar uit de environment verwijderd, als dit voorkomt. Worden twee argumenten gegeven
dan wordt gekeken of er al een associatie in de environment aanwezig. Is dit met zo dan wordt het paar
toegevoegd. Is dit wel zo dan wordt gevraagd of de oude waarde overschreven moet worden.

11.13 SHELLCOMMANDO

Dit commando wordt gebruikt om een shell opdracht uit te voeren. Dit gaat niet altijd goed. En cd opdracht
wordt bijvoorbeeld met uitgevoerd. Waarom is met duidelijk. Het kan zijn dat het programina afdwingt dat in
dezelfde directory gebleven wordt tijdens het runnen van het programma. Maar cen is opdracht werkt wel
goed. Zelfs s tartx (in LINUX) werkt. Het commando is meer gemaakt om te laten zien wat er allemaal kan
met de functie system dan als echt nuttige toepassing. Maar wie weet wat de toekomst gaat brengen.

Wel opvallend is het gebruik van iDisplay in dit geval. Hiermee wordt de ru argumenten weer als één
string samengevoegd met ecu spatie tussen ieder argument.

11.14 TEMPLATE VOOR HEF TRANSFORMATIE COMMANDO

Dit is nog met een compleet conunando. Dc code in deze file dient als een template voor hoe een
transformatie commando geimplementeerd zou kunnen worden.

11.15 XnJNx COMMANDO

Met de functie xilinxscom wordt de variant gekozen die de gebruiker wil. Hiervoor worden de functies
xilinxCurrentFile, xiiinxFiieSys en xilinxFiieTuple gebruikt.
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12 DE BETEKENIS FUNCTIE "XILINX"

Met deze betekenisfunctie kan een ontwerp worden omgezet in formaat waarmee het getest kan worden met
het Xilinx pakket. Dc eerste implementatie van deze betekenisfunctie is gemaakt als een "standalone" versie in
Gofer in een laboratorium 9 project. Dit project is uitgevocrd door J.T.W. Vischer en H. Drenth. Deze
implementatie is bewerkt zodat het resultant past in de ontwikkelomgeving.

In dit hoofdstuk wordt de bewerkte implementatie besproken. Het verslag van het lab. 9 project dient als
basis voor de bespreking en alleen de belangrijke verschillen worden besproken. Dc eerste versie wordt in de
rest van dit hoofdstuk aangeduid met versie_1. De geIncorporeerde versie wordt versie_2 genoemd.

12.1 FILE VERSCHILLEN

In versie_l werd gewerkt met onderstaande files:
• abiiyn.hi Datastructuur
• lexer •ha = Scanner
• pari..ha Parserfuncties
• corepari hi Parser CoreProgram
• eva]. • hi . Evaluator van expressies
• lain, hi => Lambda lifter
• norm.hi Normalisator
• gen . hi XNF-uitvoer generator
• fil.io.ha I/Ofuncties
• voorbesi • hi Testfile

In versie_2 blijven alleen de onderstaande files over. Voor de andere files, zoals bijvoorbeeld de parser, wordt
gebruik gemaakt van de commandoshdll.
• xilidata.ha Datastructuur voor foutaihandeling.
• xilieval.hi

• xililam.ha
• xilinozin.ha
• xiligen.ha
• co=xili.hi

12.2 SYNTAX vERscHILLEN

Evaluator van expressies.
Lambda lifter.
Normalisator.
XNF-uitvoer generator.
"Hoofdprogramma". Dit is beschreven in § 11.15.

Dc taal waarmee de systemen beschreven worden verschillen van elkaar. In versie_1 wordt gewerkt met de
grammatica uit figuur 39. In versie_2 wordt gewerkt met de grammatica alt * 4.2.3. Het blijkt echter dat, voor
gebruik in de Xilinx functie, een groot dccl van de beide grainmatica's op een kleine conversie na overeenkomt.

Prog
DeE
F'unctionDef
Tupi eDef
FunctionName
Tuple
VarName
Expr
Application
Atupie
WhereDef

Def ( ';' Prog I
FunctionDef / TupleDef
Functi onName Tuple '= • Expr
Tuple '=' Expr
identifier
VarName

/ (' Tuple I Tuple I

identifier
( Tuple / Application ) 1 where' WhereDef I
FunctionName Atuple
Tuple / Application

/ (' Atuple ( ', Atuple I ')'
Def ( ';' WhereDef I

Figuur 39: De grammatica nit versie_1.
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12.3 DATA STRUCrUUR VERSCHILLEN

Belangrijker dan de verschillen in de grammatica's zijn de verschillen in de datastructuren waarin een
ontwerp wordt opgeslagen. Hiermee wordt immers gewerkt. In tabel 36 staan de belangrijkste verschillen.

1(1)

Tabel 36: De verschillen in de data structuur met overeenkomende variant.

1. Dit verschil en de invloed hiervan op de code is beperki. Door de juiste tekstverwerker acties is versie_1 op
dit punt om te zetten in versie_2.

2. Dit verschil is te verkleinen omdat de constructor alternatieven Base a' en Atom 'uit versie_2 in
de Xilinx functie geen betekenis hebben en dus ook weggelaten kunnen worden in de code van versie_2.

42

I. In versie_l wordt bet onderscheid tussen een systeemdefmitie en cen tupledefinitie gemaakt aan de hand
van een expressie van het type VarTuple. Is deze expressie TNi1, waarmee gecodeerd wordt dater
geen argumenten zijn, dan is bet een tuple definitie, anders een systeem definitie. In versie_2 wordt
gewerkt met twee aparte data-constructoren. Werd in de code van versie_l gewerkt met TN11 op bet
tweede element dan is in versi&..2 gewcrkt met de data-constructor Tuplc.dcf. Analoog voor het andere
geval.

II. Het eerste element in versie_1, van het type FieTup, wordt gebruikt voor de naamgeving van een
"systeem42 "-definitie of voor het opslaan van bet tuple bij een tupledefinitie. In versie_2 wordt de naam
van een defimtie opgeslagen in bet eerste element van het type a. Dc argumenten, in bet geval van een
systeem definitie, worden opgeslagen in bet tweede element van bet type NTuple a. Het tuple, in bet
geval van een tuple definitie, worth ook in dit tweede element opgeslagen. Het onderscbeid, nogmaals,
wordt gemaakt aan de hand van de data-constructoren.

ifi. Het derde element Expr is in versiej zo opgebouwd dat bierin ook de where-clausulus opgcslagen
kunnen worden. In versie_2 zijn deze twee onderdelen van een expressie uit elkaar gehaald en worden

In versie_2 ternunologie een systeem definitie. In versie_1 wordt dit cen functie definitie genoemd
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I type Program = (ScDefnJ
I type Tekst a = (Ele.m a)

(2)
type ScDefn = data Elern a =

(FieTup, Vax-Tuple, Expr) Base a
jAtom a
/Sys_def (a,NTuple a,Expr a,Tekst
/Tuple_def (a,NTuple a,Expr a,Tekst

a)
a)

(3)
data Tuple a = War a

/ TTup [Tuple a)
I_TNi1

data NTuple a = Ident a
/ NTuple (NTuple a)

(4)
data Expr = data Expr a =

EVar Name EName a
/ RAp FieName Expr
/ ETuple ExprTuple
/ EWhere Expr I ScDefn I

/ EAp (Expr a) (Expr a)
/ ELam (NTuple a) (Expr a)
/ ATuple (Expr a)

type Name = String data Name = Id IdDetails IdIype -



ze in respectievelijk het derde en vierde element opgeslagen. Dit onderscheid wordt later nog verder
besproken bij punt 4.

3. Dc eerste twee takken van de beide data-constructoren zijn bijna rechtstrecks in elkaar om te zetten. Dc
laatste taak van versie_1 wordt in versie_2 niet gebniikt en kan daarom uit de code van versie_1 gehaald
worden.

4. In dit dccl zitten een aantal grote verschillen.
I. Dc where-clausules worden in versie_l in een expressie opgeslagen. In versie_2 wordt de expressie

en de where-clausules apart opgeslagen. Dit geeft de volgende transformatie:

(naam, tuple, (EWhere el where_expr) )..
Sys_def (ziaam, tuple, expr, where_expr) of
Tuple_def (naam, tuple, expr, where_expr)

Bij de functie eval...exp uit versie_1 is de match-tak, lhere el e2, verwijderd en er is cen extra
parameter in de functie eval_exp gebracht waarln de where-clausules doorgegeven kunnen worden
zodat die gebruikt kunnen worden in de overige takken. De where-clausules worden flu met meer in
eval_exp "voor het eerst ontdekt" maar in de functie eval_sc.

U. In versie_l is de applicatie tak, EAp Fi eNa.me Expr, concreter gekozen. In versie_2 is meer
mogelijk. Daarom moet in versie2 rekening gehouden worden met deze vrijheid. Ecn transformatie is
als volgt:

EAp FieName Expr EAp (ENaine a) (Expr a)

Dit is een rechtstreekse transformatie van versie_l in versie_2 en is in versie_2 dit geval aanwezig in
cen expressie dan moet de bijbehorende code uit versie_I worden uitgevoerd. In versie_2 is bijvoorbeeld
ook mogeijk:

EAp (EAp el e2) e3.

Nu moet andere code worden uitgevoerd en daarom wordt in versie_2 onderscheidt gemaakt tussen deze
twee gevallen in eval_exp.

ifi. In versie_2 zijn ook lambda expressies mogeijk. In versie_1 kan dit niet. Tot nu toe worden lambda
expressie in versie2 NIET ondersteund. Dit moet nog gemaakt worden.

5. Dit verschil is beperkt. In de typering in versie_2 moet overal rekemng gehouden worden met Name.

12.4 FOUT AFHANDEUNG

In versie_1 is geen rekening gehouden met de mogeijkheid dat een onderdeci met geladen is. Met de
functie get uit xili.vai. . ha wordt de lijst van definities doorzocht maar als een definitie niet voorkomt dan
wordt een zinloos lets opgeleverd. In versie_2 is voor het netjes aThandelen van fouten de data-constructor XV
gedefinieerd:

data XVab= XGooda
/ XFail b

type XValue a = XV a String

Deze data-constructor komt overeen met de data-constructor ParserValue uit § 6.1 en de constructor
Maybe uit de GHC-bibliotheek. Met de typevariabele a kan het type xValue getypeerd worden, bijvoorbeeld
XValue (Ele.m Name). In een groot dccl van de code wordt gewerkt met dit type.
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Als voorbeeld de functie xilinxFile uit xilign.ha. Dit is de main-functie waarmee het xilinx-
proces gestart wordt. In deze functie wordt de functie enormsc aangeroepen. Als het resultaat van deze
functie XGood value is, dan wordt de uitvoer gemaakt met de functie rnakeOutPutSt ring. Is het
resultaat XFai 1 msg, dan wordt de string rnsg afgedrukt.

12.5 DE DATABASE EN OPHALEN U1T DE DATABASE

In versie_1 is voor hetopslaan van alle definities is geen aparte voorziening gemaakt. De "database" is
ingebakken in de code". In versic_2 is het Xilinx programma een onderdeel van de commandoshell waardoor
in versie_2 de database apart komt. Dit vereist op dit punt belangrijke aanpassingen aan de code van versie_l.

De database uit versie_2 is beschreven in hoofdstuk 7 en is van het type: MR DesignData. Dc
onderdelen die van belang zijn voor het Xilinx programma zijn: SysDef ( 7.3 en § 7.4.4) en TupleDef ( § 7.3

en § 7.4.5).
In de functie comxilinx uit ci,mi1i .ha wordt met dejuiste database-functies de lijst van systeem-

en tuple- definities uit de database gehaald en aangeboden aan de functie xii inxFile ult xilig.n . ha"
Deze lijst van definities is van het type

I (FileName, PartName, Part Chan ged, Elemn Name) I

Dit lijkt niet op de benodigde typering in versie_1 waar (FieTup, Tuple Name, Expr) vervangen moet
worden door alleen El em Name. Hiermee is, waar nodig, rekening gehouden. Bijvoorbeeld in de functie
rename wordt daarom uit de lijst van onderdelen een lijst gemaakt met alleen de vierde elementen. Deze lijst
wordt bewerkt en later weer samengevoegd.

Met de functie get uit xili.val .ha kan een defmitie uit de lijst met onderdelen gehaald worden. De
regels voor het zoeken zijn als volgt:
• Eerst wordt gekeken of de definitie in de where-clausules zit. Is dit zo dan wordt opgeleverd:

XGood (definitie)
• Is dit met zo, dan wordt gekeken of de definitie in dezelfde file zit als de definitie waar op dit moment mee

gewerkt wordt. Is dit zo dan wordt opgeleverd:
XGood (definitie)

• Is dit met zo, dan wordt de eerste defimtie uit de database gehaald die de gewenste naam heeft. Is er zo'n
definitie dan wordt weer opgeleverd:

XGood (definitie)
• Is er met zo'n definitie dan wordt XFai 1 met de juiste boodschap opgeleverd en stop de bewerking.

12.6 DECODE

Tot zover de verschillen. Met deze extra uitleg en bet versiag van versie_1 moet het mogeijk zijn om de
code te bcgrijpen. Als laatste kan worden opgemerkt dat sommige code uit versiei verplaats is naar andere
files in het project omdat ze daar logisch hoorden. Een voorbeeld zijn de functies convert en deconvert.
Deze functies zijn verplaatst naar de file a.ad.ha. Tevens zijn een aantal functies vervallen. Of omdat ze niet
meer nodig waren, of omdat ze sowieso niet nodig waren. Voorbeelden hiervan zijn de functie
tuple_concat en binder (sOf). Van decode worden alleen die functies besproken die nieuw zijn in
versie_2.

Dit is de lijst: ((FieTup, Tuple Name, Expr) 1, bijvoorbeeld Wide functie eval_exp.
"Er is met gekozen voor het meegeven van de hele database, MR DesignData, omdat hiermee een groot

dccl van de code in "State Transformer" vorm geschreven iou moeten worden.
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12.6.1 Xilidata.hs

Met de functies getXValue en getXFail kan het resultaat worden verkregen van een berekening. Dc
lijst xnf_list is de lijst van standaard ingebouwde elementen die het Xilinx pakket kent. Een definitie uit
dezelijst krijgt een speciale behandeing. Met de functie xwrong kanbepaalt worden of een bewerking gelukt

is of met.

In deze module de functies:

module XilinxData where

data XV a b - XGood a
XFail b

type XValue a - XV a String

xnf_list — [0R, N0T, AND, NORM, NA?1D]

getXGood s: XValue a -> a
getXGood (XGood value) • value

getXFail sz XValue a -> String
getxFail (XFail msg) • msg

FileName -> PartName -> [Elem Name] -> [PartDef] -> XValue (Elem Name)get

evaLexp Expr Name -> NTuple Name -> [Elem Name] -> [PartDef] -> FileName ->

XVatue (Expr Name)

eval_tupte [Expr Name] -> NTuple Name -> [Elem Name] -> [PartDef] -> FileName ->

XValue [Expr Name]

replaceVar (Expr Name,NTuple Name,Expr Name) -> Expr Name

eval_sc Elem Name -> (PartDef] -> FileName -> XValue (Elem Name)

Deze functies zijn allemaal bcschreven in [10]

12.6.3 Xillgen.hs

NTuple Name -> [(Stnng,String)]inputs

outputs Expr Name -> ((String,Strlng)]

signals Elem Name -> ((Stnng,Stnng)]

inputpins Expr Name -> [(String,String)]
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xWrong :: JWalue a
xwrong (XGood x)
xWrong (XFail msg)

-> Bool
— False
— True

12.6.2 XilievaLhs



find_xnfs [Elem Name] -> mt -> ((String,[(Stnng,Stnng)])]

symbloks Elem Name -> [(Stnng,[(Stnng,Stnng)])J

mk_strpindefs [(Stnng,String)] -> mt -> String

mk_strsymbloks [(String,((String,String)])] -> mt -> String

mk_strsigs [(String,a)] -> mt -> String

outputsymbloks Elem Name -> String

outputsignals Elem Name -> String

outputstnng Elem Name -> String

makeoutPutStnng MR DesignData -> String -> Elem Name -> 100

xilinxFile MR DesignData -> String -> String -> (PartDef] -> 100

Van deze lijst zijn de functies makeOutPutString en xilinxFile nieuw. Met
makeou tPu tString wordt het eigenlijke genereren van xilinx-uitvoer gestart. Er wordt cen file geschreven
met de juiste naam en indien bet associatie paar (verbose, on) in de environment zit wordt het resultaat
ook op het scherm gezet. Dc functie xilinxFile regelt het bepalen van de naam van de xilinx file en werkt
de foutafhandeing af.

12.6.4 Xililam.hs

getLamNames mt -> (String] -> (Int,[String])

makeName String -> mt -> String

mapAccumi (a -> e -> b -> (a,c)) -> a -> e -> (b] -> (a,[c])

rename (PartDef] -> [PartDefj

rename_sc mt -> [(String,String)] -> Elem Name -> (Int,EIem Name)

newNames mt -> [String] -> (lnt,(String],[(String,String)])

lookup ((Stnng,Stnng)] -> String -> String

rename_e ((String,Stnng)] -> mt ->Expr Name -> (int,Expr Name)

rename_w [(String,String)] -> mt -> Expr Name -> [Elem Name] ->

(Int,Expr Name,[Eiem Name])

rename_list [(Stnng,String)] -> mt -> [Expr Name] -> (Int, [Expr Name])

eli FileName -> PartName -> (PartDet] -> XValue (Elem
Name)

De functies mapAccuml, rename en rename_wzijn aangepast respectievelijk nieuw. Dc functie
getLamtlames is dezelfde als de functic getNames in versie_1. mapAccumi is aangepast omdat de
gebruikte functie, het eerste argument, andere argumenten heeft. Dc functie rename is aangepast aan bet
nieuwe type PartDef. Dc functie rename_w rekent af met het verschil uit § 12.3, punt 4. Door op een hoger
niveau de where-clausules Ic verwerken is dit verschil uit de wereld geholpen.
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12.6.5 Xilinorm.hs

normalize mt -> Expr Name -> (Expr Name,[Elem Name],Int)

norm_tuple (Expr Name] -> mt -> (Expr Name,[Elem Name],Int)

cb (Expr Name,(aJ,b) -> (Expr Name ja],b)-> (Expr Name,[a],b)

norm_e Elem Name -> Elem Name

norm_sc FileName -> PartName -> [Partoefj -> XValue (Elem Name)

enorm_sc FileName-> PartName -> [PartDef] -> XValue (Elem Name)

De cb is een andere naam voor de functie combine uit versie_1.
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13 DE BETEKENIS FUNCTIE "KOSTEN"

Dc code voor de betekenisfunctie kosten beslaat twee files:
• concoat.hi
• co.tuain.ha

Dc kostenfunctie is op dit moment zeer simpel. Eigenlijk is de implementatie ervan een beetje blijven
liggen. Het enige dat flu gedaan wordt, is het opsommen van de elementen in de definitie. Met argumenten
en / of where-clausules wordt mets gedaan. Sony, maar helaas.

13.1 DEFINrrIE VAN DE KOSTEN FUNCTIE

De kosten functie 1(is, op basis van de abstracte datastructuur, gedefinieerd als:

ICE DSWn&SysteemSufiset'-4 7(osten.

Dc representatie van het bercik 'lCpsten is een nj van functienamen. Dan wordt 7(:

ICE %DSwn ièSysteemSu6set'— (String)

=

= Icileiji + 7C1je21J

= f[ei]J

= IC tI(e_list]ll

=

= IC TupIeWfthNoNameJJ

IC IlTupleWithName Jji ffBaseName j
IC IlAtomName jJ
IC IlFunctionName nil

7( ffArgName ii

IC ifTupleName .jj

= (1

= (1

= (1

= (1

= (n]

= (1

= [1

IC IlTekst all

IC IIE'flI a]J

IC IlEName namell

IC hEAP el e2Jl

IC hlELam tuple el II

IC IlATuple [e_Iist]Jl

iç LiNamell

gIdDilS

= IC ii: [elemjist]
11 = Sum(7( ffelem_IistJJ)

= IC IIBasea]J = C]

IChlAtomall = (1

IC IlSys_def (a, NTupIe a, Expr a, Tekst a)]J =

IdjExpr all + 'IC IlTekst all

IC ilTupse_def (a, NTupte a, Expr a, Tekst a)]l =

IChExprail + IChlTekstall

= Sum c hle_IistJI)
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In deze definitie is Sum te definieren als:

map (÷+) k_list

13.2 DE MODULE COMMCOST.HS

Dc functies in deze module zijn:

costcom MR DesignData -> Arguments -> 100

ppCostofCurrent MR DeslgnData -> PartName -> 100

ppCostot File MR DesignData -> FileName -> 10 0

addCommonCost MR DesignData -> ECostpair -> 100

ppCommoncost MR DesignData -> 100

saveCommonCost MR DesignData -> 100

De functie cos tcom is de functie die uitzoekt welke variant de gebruiker wil. Dc functie
ppcostOfcurrent geeft de kosten van een onderdeel uit de huidige file. Dc functie ppCostOfFile geeft
de kosten van alle systeem en tuple definities uit een file. Met addCommonCos t kan voor een onderdeel de
defaultkosten worden ingevoerd in de database. Is er al een waarde voor het onderdeel dan wordt gevraag of de
oude waardc overschreven moet worden met de nieuwe waarde. ppCommonCost drukt de verzamling
defaultkosten uit de database af. En als laatste bewaart de functie saveCommonCost de verzamling
defaultkosten uit de database in de file caaunonct • lit.
13.3 DE MODULE COSTMAIN.HS

costOfOnePart MR DesignData -> FileName -> PartName -> 100

showStandardCost MR DesignData -> PartName -> 100

wrfteCostTekst MR DesignData -> (FileName,PartName,BooI,EIem Name) -> [String] -> 10 0

standardcost [ECostpair] -> [DefaultCost] -> I0([EECostpalr])

compress [Costpair] -> [ECostpair] -> [ECostpair]

spelem Costpair -> [ECostpair] -> Bool

addone Costpair -> [ECostpair] -> [ECostpalr)

costTekst [Elem Name] -> [Costpair]

costElem Elem Name -> [Costpalr]

costSys_def (Name, NTuple Name, Expr Name, [Elem Name]) -> [Costpalr]

costTuple_def (Name, NTuple Name, Expr Name, [Elem Name] ) -> [Costpalr]

costExpr Expr Name -> (Costpalr]

costName Name-> [Costpair]

• De functie costOfOnePart berekent, verrassing, dekosten van een onderdeel. Met de functies
isPartltemLoadedFileName wordt bepaalt of cen onderdeel met de juiste namen geladen is. Is dit
met zo dan wordt een melding gegeven. Is dit wel zo dan wordt de lijst van samenstellende onderdelen
getoond.

• Dc functie showStandardCost Iaat de defaultkosten van een standaard onderdeel zien.
• wri teCostTekst is de functic die costOfOnePart aanroept om het resultaat te laten zien.
• standaardCost krijgt als argument
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• een lijst met paren met daarin de gevonden functienamen en het aantal keren dat cen naaxn voorkomt in
de definitie.

• de lijst met defaultkosten.
Aan de hand hiervan rekent standaardcost uit hoeveel de standaardonderdelen in de definitie kosten.
Het resultaaat is een lijst met 3-tuples waarvan het eerste element de naam is, het tweede element het aantal
voorkomens is in de defmities en het derde element de kosten bevat.

• coirpress, spelem en addone comprimeren een lijst van functienamen tot een lijst van paren waarin
iedere functienaam rnaar een keer voorkomt en waar in het tweede element het aantal voorkomens in de
definitie staaL Bijvoorbeeld:

fuands, 'not', 'not', 'and', 'xor'J

is de lijst van functienamen die in de definitie voorkomt. Dan is bet resultant van cosrress:

( ( 2) , (snot', 2) , ( xor' 1))

• costTekst, costElem, costSys_def, costTuple_def, costExprencostNamezijn
rechtstreekse unplemenlaties van de kosten functie zoals die gedefinieerd is in * 13.1
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14 TEST PATROON GENERATOR

Voor het testen van het gedrag45 van een ontwerp kan gebruik worden gemaakt van timingsdiagrammen. Er
is een prograinina gemaakt waarmee timingsdiagrammen gemaakt kunnen worden. Deze diagrammen worden
naar een functionele beschrijving omgezet en kunnen hierna gebruikt worden voor een gedragsfunctie.

14.1 INLEIDIN

Het programma is grafisch opgezet. Na het kiezen van het "Pattern"-commando in de cominandoshell krijgt
de gebruiker een nieuw window. Op dit window zijn een aantal onderdelen te onderscheiden:
• een menubalk bovenin
• cen statusbalk onderin
• een "invoergebied". In dit gebied kan een timingsdiagram worden gemaakt. Het invoergebied is

onderverdeeld in rechthoeken zoals figuur 40 laat zien.

WHHHHW
Figuur 40: Het invoergebied.

Dc rijen in dit gebied stellen de "invoerpinnen" voor van bet ontwerp. De kolommen de opeenvolgende
tijdstippen. Door te klikken op viak (ij) wordt voor invoerpin i op tijdstipj de waarde hoog of laag gezet.

• een "uitvoergebied". In dit gebied kan bet resultaat getoond worden van een simulatie. Dit wordt in de
huidige opzet nog met ondersteunt. Dit gebied ziet er net zo uit als het invoergebied.

• Ghost gebied. Dit is het gebied dat met behoort tot een van de andere gebieden. Als hierin geklikt wordt
gebeurt er mks.

Bij het kiezen van het commando "Pattern" heeft de gebniiker een aantal optics. Deze zijn:
• PAT -N naam x y z. Hiennee wordi een "neutraal" timingsdiagram gemaakt. Neutraal omdat dit met

bij een ontwerp hoort.
• Dc naam die wordt opgegeven is de naam waaronder de functionele beschrijving wordt opgeslagen. Dc

file krijgt de toevoeging .pat.
• Dc x, y en z zijn optioneel en zijn alle drie cen positief geheel getal. Als y wordt opgegeven dan moet x

ook worden opgegeven. Analoog voor z. Met x kan het aantal invoerpinnen gekozen worden, met y bet
aantal tijdstappen en met z de grootte van de vlakken.

• PAT -s snaam y z. Hiermee wordt voor een systeem met de naam snaam uit de huidige default file
cen window geopend. Hierbij wordt geprobeerd het invoer- en uitvoergebied te bepalen ann de hand van de
definitie. Dit werkt als volgt:

• Is de typering gegeven dan kan volledig bet aantal invoer- en uitvoerpinnen bepaalt worden. B1J de
invoerpinnen komt de naam te staan van de argumenten. Bij de uitvoerpinnen de naam van de
typering.

• Is de typering niet gegeven dan kan alleen het aantal invoerpinnen bepaalt worden ann de hand van
het aantal argumenten. Er wordt nu geen uit'vocr gebied geopend.

Dc argumenten y en z zijn weer optioneel en zijn dezelide als boven.
Dc functionele beschrijving wordt opgeslagen onder de naam:

naam van defau1 file'++'.'÷#naam van systeem'+4-.'pat'
• PAT -T tnaarn y z. Hetzelfdc als boven, alleen nu voor cen tuple met de naam tnaam uit de huidige

default file.

' Dit is een semantische functie zoals die voorkomt in de System Semantics tat § 1.4. In termen van de System

Semantics is het type van deze functie m : me S -> (7) waarin (1) het betekems domein çeIrag is en Seen
verzameing systeembeschrijvingen.
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• PAT -F fnaam -s snaam y z. Hetzelfde als boven, alleen flu voor cen systeem met de naam snaa-m
uit de file fnaam.

• PAT -F fnaam -T tnaam y z. Hetzelfde als boven, alleen nu voor een tuple met de naam tnaa.rn uit

de file fnaam.

Bij het aanroepen van het "Pattern"-commando wordt gekeken of er al een "pattern-file" is met de juiste
naam. Is deze file er al, dan wordt die ingelezen en verwerkt zodat begonnen wordt met een eerder opgeslagen
patroon. Is de inhoud van de file met overeenkomstig de bijbehorende grammatica, dan wordt een foutmelding
gegeven en kan de editor geopend worden. Wordt de editor geopend dan wordt na het sluiten van de editor
opnieuw geprobeerd om de inhoud in te lezen. Dit wordt herhaald net zolang tot bet inlezen lukt of totdat de
gebniiker ervoor kiest om door te gaan. In dit laatste geval wordt begonnen met cen "keg" invoergebied, dit wil

zeggen dat alle waarden laag zijn.
Bij het afslwten van bet commando wordt gewaarschuwd indien ecu patroon veranderd is sinds de laatstc

keer dat bet patroon is opgeslagen. Hierdoor kan niet per ongeluk een patroon worden verloren.

Dc menu balk kent de volgende optics:
• redraw = Met deze optic wordt het scherm opnieuw opgebouwd.
• reset Hiermee worden alle invoerwaarden op laag gezet en wordt het scherm opmeuw

opgebouwd.
• make output Hiermee wordt cen functionele beschrijving gemaakt van het testpatroon.
• blok I wave Hiermee kan gekozen worden uit twee verschillende representaties van het testpatroon.
• copy Hiennee kan een dccl van het patroon worden gekopicerd. Het tc kopieren dccl moetop

cen regel liggen en kan daarna op ieder viak in bet invoergebied worden gcplakt. Is de
lengte van het te kopiren dccl te lang dan wordt dit afgekapt.

• quit Hiermee wordt het patroonprogramma beëindigt. Is het patroon sinds de laatste keer van
opslaan nog veranderd, dan wordt hiervan een melding gegevcn.

In de flu volgende paragraven wordt de code besproken.

14.2 DECoDE

= In deze file staan de gebruikte datatypen. Dit zijn voornamclijk datatypen voor
het wcrken met in grote variabele window's.
In deze file staat de functic waarmee de functionele beschrijving van een patroon
gemaakt wordt.
In deze file staan de functies en datatypen waarin het patroon intern wordt
opgcslagen.
In deze file staat de parser voor de patronen files. Dit is het omgekeerde van de
functies uit patfunc .ha.. Een vcrzameling grafische routines ( vandaar de w van windows).
Een verzameing patroon routines ( vandaar de p van patroon).
In deze file stun de boofdfuncties.

Naast deze files wordt ook gebruik gemaakt van defiles win.c, win.h en Win.ha. Deze files zijn cerder
gemaakt door Rinze Krol in cen Iaboratorium9 project [41. Au defile Win.ha zijn de volgende functics
toegevoegd:
• ringBell percentage
• getcurrentcolor
• getcurrentlinestyle

Wat zc doen, spreekt voor zich. Aan de file win, a zijn de bijbchorende functies ring_bell,
get_current_color, get_current_line_style en set_line_style toegevoegd.
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Bij het commando behoren dc volgende files:
• patd&ta.hs

• patfunc.h.

• patatate.ha

• patpara.hs

• patwutil.hs
• patputil.hi
• ccatt.ha

• setlinestyle c

= primlOTolO
= primIOTolO
= priinlOTolO
= primlOTolO

(_ccall_ ring_bell percentage)
(_ccall_ get_current_color)
(_ccall_ get_current_line_style)
(_ccall_ set_line_style c)



14.2.1 PatData.hs

Deze module bevat de constanten en de datatypen, en de daarbij behorende access-functies, die gebruikt
worden bij het "Pattern"-commando. Er zijn datatypen gedefinieerd voor:
• He: omvanende window.

In een groot aantal functies uit het "Pattern"-commando, is het nodig om de grootte van het window
te kennen. Als de grootte constant is kunnen hiervoor vaste constante expressies genomen worden46.
Maar de grootte van het window is in het "Pattern"-commando variabel en daarom moeten de huidige
waarden meegegeven worden aan deze functies.

Dit is bereikt door cen extra parameter47 te gebruiken in deze functies. Dit is een parameter van het
type Window. In cen expressie van dit type staan de gegevens die nodig zijn om met het window te
kunnen werken.

Dc data-constructor Window bevat de volgende elementen:
• Width breedte van het window
• Height hoogte van het window
• XSides'8 het aantal tijdstappen
• YSi des het totale aantal rijen in het invoer- en uitvoergebied
• Nurrt_I het aantal rijen in het invoergebied
• Num_O het aantal rijen in het uitvocrgebied
• TStep het aantal tijdstappen
• TSize de grootte van een viak

Dit datatype wordt verpakt in een State Transformer zodat de waarden van de elementen kunnen
veranderen. In het bijzonder kunnen ze bij het begin van een executie van het "Pauern"-commando
geinitialiseerd worden. Dit is precies wat gewenst is.

Bij de access-functies is gebruik gemaakt van de typering om te kunnen laten zien wat er gebeurd in
de functies. Een get... functie haalt informatie uit de expressie, een set... functie verandert
informatie. Door de typering is de semantiek van deze functies zo duidclijk.

• Dc invoer en uitvoer gebieden.
Doordat deze gebieden variabel zijn in grootte, gelden hiervoor dezelfde beweringen als bij het

omvattende window. Dc gegevens van deze gebieden zijn opgeslagen in expressies van het type
Window. Deze gebieden worden virtuele windows genoemd, vandaar de naam Window.

De elementen van deze constructor zijn:
• Left...X Dc x-waardc links boven van een virtueci window in een omvattende window
• Left_Y Dc y-waardc links boven van een virtueel window in een omvattende window
• Righ_X Dc x-waarde rechts onder van een virtueci window in een omvattende window
• Righ_Y Dc y-waarde rechts onder van cen virtueci window in een omvattende window
• TSi ze Dc grootte van een viak uit een invoer- of uitvoergebied
• Uni tLen Dc groofte van een viak gedeeld door 2

Dc constanten die gedefmieerd zijn, zijn:
• constanten van het omvattende window.

4' Zoals ook gebeurd in [4]' In een functionele thai zijn geen globale variabelen mogeijk. Dit is een van de voordelen van functioned
programmeren maar in dit geval ook een van de nadelen. Nu is vccl extra parameter-tik-werk enzovoort
nodig. Met de daarbijhorende fouten. Je geeft steeds een niet veranderd stuk informatie mee dat heel good in
een globale structuur zou kunnen passen.

4' Dit element is overbodig.
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• constanten voor de verscbillende kleuren en lijntypen.
• constanten voor default aantal invoer- en uitvoerpinnen, default aantal tijdstappen en default grootte van

een vlak in het invoer- en uitvoergebied.
• constanten voor de karakter grootte.
• twee commandolijsten en het aantal commando's in de commandolijstcn. Er zijn twee commandolijsten om

de wisseloptie "Block I Wave" weer te kunnen geven.

Om tot een beperking van de omvang van het versiag te komen zal alleen de naam en de typering van de
functies genoemd worden. Dc bijbehorende bodies zijn gemakkeijk en het heeft geen nut om ze mee te nemen
in het verslag.

getWW MR Window ->10 Width

getWH MR Window -> 10 Height

setWW MR Window -> Width ->100

setWH MR Window -> Height -> 100

getWS MR Window -> 10 (Width,Height)

getWX MR Window-> 10 XSides

getWv MR Window -> 10 YSides

setWX MR Window -> XSides -> 100

setWY MR Window -> YSides -> 100

getWl MR Window-> 10 NumJ

getWO MR Window ->10 Num_0

setWl MR Window -> Num_I -> 100

setWO MR Window -> Num_0 ->100

getWlO MR Window -> 10 (Num_I,Num_0)

get WTST MR Window ->10 (TStep)

getWTSZ MR Window ->10 (TSize)

set WTST MR Window -> TStep ->100

setWTSZ MR Window -> TSize ->100

getWT MR Window -> 10 (TStep,TSize)

Tabel 37: Functies voor het datatype Window.
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getLx MR VWindow -> 10 (Left_X)

getLy MR VWindow -> 10 (Left_V)

getRx MR VWindow -> 10 (Righ_X)

getRy MR VWindow -> 10 (Righ_V)

getV_SZ MR VWindow ->10 (TSize)

getV_UN MR VWindow -> 10 (UnitLen)

getVW MR VWindow -> 10 (Left_X,Left_Y,Righ_X,Righ_Y)

getUp MR VWindow ->10 (Left_XLeft_V)

setLx MR VWindow -> Left_X ->100

setLy MR VWindow -> Left_V -> 100

setRx MR VWindow -> Righ_X -> 100

setRy MR VWindow -> Righ_Y ->100

setVW MR VWindow -> (Left_X,Left_Y,Righ_X,Righ_Y,TSIze,UnitLen)
->100

14.2.2 Patfunc.hs

Tabel 38: Functies voor het datatype Window.

In deze module de functie micfunction. Deze functie maakt van een testpatroon een "functionele"
beschrijving. Een andere manier om tegen deze functie aan te kijken is de functie IC beschouwen als een "pretty
printer" van het testpatroon. Len voorbeeld hiervan is te zien in figuur 41. Dit is een functionele beschrijving
van het patroon:

( (1,O,1,O,11,(O,1,O,1,OJ,(O,1,1,1,O]]

waarin 1 (of True) staat voor "hoog" en 0 ( of False ) staat voor "Iaag".
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case funi x =
case ( mod x 5 ) of

o -> True
1 -> False
2 -> True
3 —> False
4 -> True

casefun2 x =
case ( mod x 5 ) of

o -> False
1-> True
2 -> False
3 -> True
4 -> False

case fun3 x =
case ( mod x 5 ) of

o -> False
1 -> True
2 -> True
3 -> True
4 -> False

Figuur 41: Een voorbeeld van de uitvoer van mkfunction.

In figuur 42 is de granunatica van de uitvoer te zien.

Start ::= Furis "Bottom"

Funs : : = Fun (Fun) { + p (name) + }
(— "Bottom" }

Fun = FunName ArgName •=" Case_quard Case_expr

FunNaxne identifier
ArgName ::= identifier

Case_quard : : = "case" "( "mod" ArgNalne len_number ")" "of'

Case_expr Case_elem ( Case_elem )

(+ p(nuznber)

f.. p(na'ne),Bottom" -)

Case_elem number "->" Value

Value :: "True"
"False"

Figuur 42: Dc grammatica van de uitvoer. Dc Start produktic is toegevoegd voor het parsen. Voor de
BNF-notatie geldt dezelfde legenda als bij de graminatica uit § 4.2.
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In de module wordt gebruikt gemaakt van de functies uit de file a.ia.q.hi zoals beschreven in § 6.2. Van
de code wordt alleen de hoofdfunctie mkfunction besproken. De rest spreekt voor zich. Dc functie
mkfunction begint met het ophalen van informatie over de windows. Uit deze informatie wordt ondermeer
bepaalt hoeveel tijdstappen en invoerrijen er zijn. Dit is belangrijk bij het verkrijgen van de lijsten met
booleans. Met de functie getLines uit patetat. ha wordt uit de State Transformer tp een Iijst met lijsten
van booleans opgeleverd die het testpatroon representeert. Deze wordt aangeboden aan de functie mkcase_s
die van iedere lijst een case-expressie maakt.

mkfunction :: MR Window -> FileName -> MR Bool -> TestPattern -> 10 C)

mkfunction win fname changed tp -
getWi win >>= \nur&_i ->

getWTST win >>= 'tnum_t ->

getLines num_i nurrt_t tp >>= Uines ->

-- nu is lines een lijst van lijsten met booleans
rmExistFile fname >>
wri teAFil e fname

(iDisplay (iConcat (mkcase_s iStr 1 lines)))
>>= \iotuple ->

case iotuple of
(True,) —> changed >>:: False>>

writeln (wrote : ++fname)
(Falsemsg) -> writein msg

14.2.3 Patpars.hs

Dc functie fppa t tern uit deze module ontleed een functionele beschrijving van een testpatroon en levert
de lijst van lijsten met booieansop. Dit is het omgekeerde van de functie rnkfunction uit Patfune .hs. De
gebruilctc technieken en functies zijn beschreven in § 6.1. Samen met de grammatica uit figuur 42, § 14.2.2,
moet hiermee de code duidelijk zijn.

fpPattern :: String -> 10 (ParserValue [(Bool]])
fpPattern fname -

readAFile fname >>= ioTuple ->

case (fst ioTuple) of
True -> case (patternParser ((snd ioTuple)++ Bottom)) of

(One value toks) -> return (Valid value)
(Fail msg toks) -> echo_error msg toks >>

return (NotValid line colomn)
where line - snd3 (head toks)

colomn — thd3 (head toks)
False -> writeln (snd ioTuple) >>

return (Error)

14.2.4 Patputil.hs

In deze module een verzameing utilities, speciaal voor het "Pattern"-commando.

• black_square :: MR Window -> mt -> mt -> IOfl.
Dezefunctie wordt gebruila wanneer voor de "block" represeiuatie van he: tesipatroon is gekozen.

Met deze functie wordt een viak in bet invoer- of uitvoergebied gekleurd ten teken dat de waarde op
dattijdstip en op die invoerpin "hoog" is. Er wordt een van de acht kleuren gekozen al naar gelang bet
nummer van de nj. Dc klcur wit wordt niet gebruikt omdat dit de kleur is die "laag" weergeeft.. In plaats
daarvan wordt zwart gekozen. Het vlak wordt gekleurd door het juiste aantal verticale lijnen te tekenen.
Hiervoor wordt de functies for en drawVertLine gebruikt.
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BELANGRIJK: Bij bet begin van de functie wordt de huidige kleur opgeslagen zodat bij bet
verlaten van de functie die kleur weer kan worden ingesteld. Dit is in deze module een algemeen
gebruikte techniek om te voorkomen dat kleuren opeens gaan veranderen.

• white_square :: MR Window -> mt -> mt -> I0()
Dezefunctie word: gebruila wanneer voor de "block" representatie van he: testpatroon is gekozen.

Dc tegenovergestelde functie van blacLsquare.

• griindex :: MR Window -> mt -> mt -> 10 (Int, Int)
Deze functie bepaalt welk vlak in bet invoergebied is aangeklikt. Wordt een viak buiten het

invoergebied aangeklikt dan wordt het paar (0,0) opgeleverd. Anders het nj- en kolom- nummer van het
viak

• in_s quare :: MR Window -> mt -> mt -> 10 Bool
Deze functie bcpaalt of in het invoergebied is aangeklikt.

• eraseWave :: MR Window -> mt -> mt -> I0()
Dezefunctie wordt gebruik2 wanneer voor de "wave" represesuatie van he: tesrpa:roon is gekozen.

Door de juiste lijnen te trekken wordt een wave-patroon in een viak gewist. Dit wordt gebruikt voor
bet tekenen van ecn nieuwe waarde in dit vlak.

• drawMidWave :: MR Window -> mt -> mt -> mt -> ZOo
Dezefunctie word: gebruik wanneer voor de "wave" representatie van het testpatroon is gekozen.

Bij het tekenen van een nieuwe waarde in een wave-patroon is bet nodig om te weten wat de waarden
links en rechis van dit viak zijn. Hierinee kan een mooi aaneengesloten patroon getekend worden.
Hiervoor wordt de functie drawMidwave gebruikt. Dc functie beeft als een van de argumenten, het
argument waveType, een integer die aangeeft wat voor patroon er getekend moet worden. Dc codening
is als volgt:

• 0 000 = alleslaag
• 1 001 links lang, midden lug en rechis hoog
• 2 010 links lang, midden hoog en rechts lang
• 3 011 = links tang, midden hoog en rechts hoog
• 4 100 links hoog, midden lang en rechts lang
• 5 101 links hoog, midden lang en rechts hoog
• 6 110 links boog, midden boog en rechts lang
• 7 111 alleshoog

Door de juiste lijnen te tekenen wordt zo een nieuwe waarde getekend.

• drawHighWave :: MR Window -> Bool -> Bool -> mt -> mt -' 100)
Dezefunctie wordt gebruikt wanneer voor de "wave" represenw.tie van het testpawoon is gekozen.

Doze functie bepaalt de waarde voor bet patroontype dat doorgegeven moet worden aan
drawMidWave in het geval bet middelste element boog is. Dit kunnen de waarden 2,3,6,7 zijn.

• drawLoMave :: MR Window -> Bool - Bool - mt -> mt -> 100)
Dezefunctie word: gebruila wanneer voor de "wave" representafie van het :estpatroon is gekozen.

Het tegenovergestelde van drawHighWave. Do waarden kunnen dan 0,1,4,5 zijn.

• draw_inputs :: MR Window -> MR Window - (String) -' I0()
Met deze functie worden de invoernijen in het invoergebied genummerd.

• draw_output :: MR Window -' MR Window -> (String) -> 10 ()
Met deze functie worden de uitvoemjen in bet uitvoergebied genummerd.

• draw_time :: MR Window -> I0()
Met deze functie worden de tijdstappen in het invoer- en uitvoergebied genummerd.
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• drawframe :: MR Window -> MR Window - MR Window -> 10 ()
Dezefunctie word: gebruikt wanneer voor de "wave" represenwiie van he: tesrpatroon is gekozen.

Met deze functie wordt het invoer- en uitvoergebied ingedeeld in vlakken. Hierbij wordt gewerkt met
bet lijntype lineOn0ffDash.

• drawgrid :: MR Window -> MR Window -> MR Window -> ZOo
Dezefwzc:ie word: gebruik wanneer voor de "block" represenw1ie van he: :estpa:roon is gekozen.

Met deze functie wordt het invoer- en uitvoergebied ingedeeld in vlakken.

• drawSquarePattern :: MR Window -> MR Window -> TestPattern - ZOo
Dezefisnctie wordi gebruik wanneer voor de "block" represen:atie van he: :estpatroon is gekozen.

Met deze functie wordt een patroon afgebeeld. Voor alle invoerrijen en tijdstappen wordt met de
4

functie getAElem uit de toestand de waarde gehaald van ieder viak. Aan de hand van die waarde
wordt de functie black_s qjjare of whi te_square aangeroepen.

• drawWavePattez-n :: MR Window -> MR Window -> TestPattern -> 100)
Dezefwzcue word: gebruik wanneer voor de "wave" representalie van he: :espatroon is gekozen.

Hetzelfde als de vorige functie, alleen nu voor een wave-patroon. Hiervoor worden ook nog de
waarden van het linker en rechter viak bepaalt.

• drawBackGround :: MR Bool ->
MR Window -> MR Window -> MR Window ->
(String] -> (String) - I0()

Deze functie maakt de "achtergrond". Dit wit zeggen dat de invoer- en uitvoergebieden voorzien
worden van namen en worden ingevuld.

• drawcarrier :: MR Bool -> MR Window -> MR Window -> MR Window ->
10 ()

Deze functie vult het invoer- en uitvoergebied al naar gelang de waarde van het eerste argumenten.
Is dit True dan wordt voor de block-representatie gekozen. Anders voor de wave-representatie.

• drawPattern :: TestPattern -> MR Bool ->
MR Window -> MR Window - MR Window -> IO()

Deze functie vult het patroon in at naar gelang de waarde van bet tweede argumenten. Is dit True
dan wordt voor de block-representatie gekozen. Anders voor de wave-representatie.

• redrawPattern :: TestPattern -> MR Bool ->
MR Window - MR Window -> MR Window -> I0()

Met deze functie wordt het scherm opnieuw getekend.

14.2.5 Patstate.hs

In deze module staan de functies die nodig zijn bij het aanmaken en beheren van de State Transformer die
bet testpatroon bevat. Het patroon wordt opgeslagen in een array van booleans die loopt van

0 .. (linvoerrijen * (#aantal tijdstappen+1))

Dc eerste invoerrij staat in de elementen 1 .. aanta1 tijdstappen.
De tweede invoemj staat in de elementen #aantal tijdstappen + 1 ... 2*nur&.t, enzovoort. Er is

tussen de twee rijen steeds een element extra dat altijd op False staat. Hiermee kan zonder nadenken steeds naar

een linker- of een rechter element gerefereerd worden, bijvoorbecld bij het bepalen van het patroontype in
drawHighWave en drawLowWave. Figuur 43 geeft een grafisch voorstelling.
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ii Iinvjfl
• getAElem :s TestPattern -> mt -> mt -> mt - IO(Bool)

Met getAElem kan de waarde van een element uit de toestand gelezen worden. Hiervoor is nodig:
• op welk tijdstip
• op welke invoemj
• het aantal tijdstappen
Hiermee kan de positie in de array berekent worden.

• writeAElem :: TestPattern - mt -> mt -> mt -> Bool -' I0()
Deze functie is het tegenovergestelde van getAElem.

• getLines :: mt - mt -, TestPattern -> IO((BoolJJ
De functie getLines wordt gebruikt door de functie mkfunction om een lijst met lijsten van

booleans te krijgen. Dit is het tegenovergestelde van fi 1 lPa t tern.

• getLine :: mt - mt -> TestPattern - I0(BoolJ
De functie getLine wordt gebruikt door de functie getLines om een nj uit de toestand te halen.

Deze functie is het tegenovergestelde van de functie replaceLine.

• fillPattern :: ((Bool)J -> MR Window -> TestPattern -> IO()
De lijst met lijsten van booleans die de parser oplevert wordt met fi 1 lPa t tern in de toestand

gezet. Hierbij kan het zijn dat de parser meer lijsten oplevert dan er in het invoergebied passen. Met de
take functie wordt de lijst in dat geval ingekort tot de goede lengte.

• replaceLine :: mt -> mt -> (Bool) -> TestPattern -> I0()
Deze functie worth gebruikt door fillPat tern om een lijst met booleans in de toestand op te

slaan. Is de lijst langer dan het huidige aantal tijdstappen dan wordt de Iijst in dat geval ingekort met de
functie take.

• getSubPattern :: MR Window -> TestPattern -' mt -> mt -> mt ->
10 fBoolJ

De functie getSubPat tern haalt uit de toestand de lijst met te kopieren elementen.

• addSubPattern :: MR Window -> TestPattern -> mt -> mt - (BoolJ ->
10 ()

Dc functie addSubPa t tern wordt gebruikt bij het kopi&en van een deel van het patroon. Invoer
is, onder andere, het nummer van de nj waanin moet worden gekopiecrd, het tijdstip waarop begonnen
moet worden met kopieren in deze nj en de nj booleans die gekopieerd moet worden. Zou bij het
kopiëren het tijdstip groter worden dan toegestaan dan wordt gestopt met kopieren ( de tak "x ==
(nunLt ÷1")

• resetPattern :: MR Window — MR Window -> MR Window ->
TestPattern - MR Bool -> ZOo
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Dc functies uit deze module zijn:

Figuur 43 : Grafische voorstelling van de toestand array.



Met deze functie wordt het patroon gereset. Jedere waarde wordt op false gezet.

14.2.6 Patwutil.hs

In deze module staan een aantal eenvoudige low-level grafische routines. Een groot aantal is overgenomen
van [4] en is aangepast voor het werken met een variabele grootte van een window. Verder zijn er een aantal
afgeleide functies gemaakt. Zo is bijvoorbeeld de functie drawVertLine gemaakt die een vertikale lijn
tekent. Of de functie drawVertuni tLine die een vertikaldijn met een vaste49 lengte tekent.

Tabel 39 Functies uit de module Patwutil .ha.

' Deze lengte is 14 van de lengte van cen viak
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drawpoint mt -> mt -> 10 0

drawline mt -> mt -> mt -> mt -> 10 0

drawrectangle mt -> mt -> tnt -> mt -> 10 0

clearrectangle mt -> mt -> mt -> mt -> 10 0

drawstring mt -> mt -> String -> 10 0

draw_commands MR Window -> ((Char]] -> mt -> 100

endsession MR Window -> MR Bool -> 100

clearscreen MR Window -> 10 0

ciClearAll MR Window -> 10 0

ciClear MR Window -> mt -> mt -> 10 0

cicommandline MR Window -> 100

writeStatusBar MR Window -> tnt -> String -> 100

clearStatusBar MR Window -> 100

clearError MR Window ->100

clearArrea Int -> Int-> mt -> mt -> 10 0

clWritePosition MR Window -> nt-> mt -> String -> 100

clWrlte MR Window -> mt -> String -> 10 0

errorstrlng MR Window -> String -> tO 0

drawVertLlne mt -> nt-> mt -> 100

drawHorzLlne mt -> mt -> mt -> 100

drawVertUnitLine mt -> mt -> mt -> 100

drawHorzUnitUne mt -> Int-> mt -> 100

writeError MR Window -> String -> 100

getPolnt I0(Int,lnt)

getUserClick 100
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14.2.7 Commpatt.hs

• patterncom S8 MR DesignData -> Arguments - 10()
Dli is de hoofdfunctie waarin bepaald wordt welke variant de gebruiker uitgevocrd wil hebben. Dc

mogelijkheden zijn:
• makeNeutralPattern
• makeCurrentPattern
• makeFileSysPattern
• makeFileThplePattern

In § 14.1 staat uitgelegd wat deze verschillende varianten doen. Het aantal argumenten voor deze
functies is variabel omdat optioneel gekozen kan worden voor het aantal invoerrijen, het aantal
tijdstappen en de grootte van een viak. In de desbetreffende functies wordt dit verder uitgezocht. In de
functie pat terncom wordt alleen de variant gekozen.

• makel'leutralPattern :: String -> Arguments -> I0()
makeCurrentPattern :: MR DesignData -> PartName -> Arguments -> I0()
makeFileSyspattern s: MR DesignData ->

Fi le&ame -> SysName -> Arguments-> 10 ()
makeFileTuplePattern :z MR DesignData ->

Fi 1 eName -> Tupl eRame -> Arguments -> 10 C)

Deze functics roepen de functie pat ternMake aan met de juiste argumenten. Dc waarden van deze
argumenten hangen af van de invoer van de gebruiker. Wordt een bepaalde waarde niet gegeven door de
gebruiker dan wordt de default waarde genomen. Wordt een fout argument gegeven, bijvoorbeeld een string
in plaats van een geheel getal, dan wordt ook de default waarde genomen.

• patterriMake :: FileName -> PartName ->
mt -> mt ->
(String) -> (String) -> 10()

Dit is de initialisatie functie. Dc volgende acties worden uitgevoerd:
• de gegevens van het omvattende window worden bepaali en opgeslagen
• de gegevens van het invoergebied worden bepaalt en opgeslagen
• de gegevens van het uitvoergebied worden bepaalt en opgeslagen
• een window wordt geopend
• de menubalk wordt geopend
• de array voor bet testpatroon wordt aangemaakt
• cen drietal State Transformer booleans worden aangemaakt:

• cen voor het bepalen of de gebruiker wil stoppen met bet programma
• een voor het bepalen van welke representatie gebruik gemaakt moet worden. Is de waarde True

dan moet de block-representatie gebruikt worden. Is de boolean Yale., dan moct de wave-
representatie gebnñkt worden.

• een voor het bepalen of bet testpatroon veranderd is sinds de laatste keer dat het is opgeslagen.
• Hierna wordt gekeken of er al een file bestaat met de naam van bet patroon. Bestaat deze file, dan wordt

geprobeerd om die in te lezen.
• Dan wordt de achtergrond getekend en wordt bet patroon op het scherm gezet.
• De hoofdlus, makePattern wordt flu aangeroepen, en, Iekker imperatief, de controle wordt

overgegeven aan makePa t tern. Als de gebruiker wil stoppen wordt doorgegaan met de functie
finalize. Deze functie beëindigt bet programma.

In de where-clausules worden de juiste maten voor de verschillende windows berekend.

• finalize :: MR Bool -> MR Window - File.Name - PartName -

116



TestPattern -> 10()
Dc functie finalize bepaalt aan de hand van het argument changed of bet testpatroon veranderd is

sinds de laatste keer dat het is opgeslagen. Is dit zo, dan wordt gevraagd of bet patroon moet worden
opgeslagen.

• makePatName :: String -> String -> String
ma ke Pa tName is een kleine functie die de filenaam maakt waarmee het patroon ingelezen of

opgeslagen gaat worden.

• znakepattern :: MR Bool -> MR Bool -> MR Bool ->
FileName - PartName -3
MR Window - MR Window -> MR Window -
(St ring) - (String) ->
TestPattern -> 10 ()

Dc functie rnakepa t tern is een lus waarin het volgende gedaan wordt:
met de functie ge tEven t wordt een muisklik opgehaald. Er wordt gewacht, net zolang tot de gebruiker
ergens aanklikt. Aan de hand van de positie van een muisklik wordt bepaald of:
• de positie in de menu balk is. Voer dan de bijbehorende acties uit. Deze code spreekt voor zich.
• de positie in bet invoergebied is. Voer dan de bijbehorende acties uit. Deze code spreekt voor zich.
• de positie ergens anders is. Doe dan mets.

• process_input :: MR Window ->
MR Window -
TestPattern ->

MR Bool -
MR Bool ->
(Int,Int) —> I0()

flip_value :: MR Window -> MR Bool ->

Bool -> Bool -> Bool -3
mt -> mt - I0()

De functies process_input en flip_value zorgen samen voor bet verwerken van een muisklik
in bet invoergebied. Een opmerking bierbij is dat hier ook de waarde van de boolean die bijhoudt of bet
patroon is veranderd, hier op True wordt gezet.

• copyPattern :: MR Window -> MR Window -> MR Window ->
MR fool -> MR Bool ->
TestPattern -> I0()

process_copy :: MR Window -> TestPattern -3

mt -3 mt -3 mt -3 mt -
10(Bool, (Bool))

Met deze twee functies wordt het kopieren van ecn dccl van bet patroon uitgevoerd.
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