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2.

DEFINITIE VAN EEN CONTEXT-VRIJE GRAMMATICA.

In dit verslag wordt de syntax van de gebruikte talen beschreven met
behulp van een context-vrije grammatica. Deze beschrijft taalconstructies die onafhankelijk zijn van de context (de omringende symbolen)
waarin ze voorkomen.
Een context-vrije grammatica G is een 4-t<-1.reJ_; G = (VN' VT, S, P)
waarin:
1. VT' het (eind-)alfabet, een eindige verzameling van eindsymbolen
('terminals')
2. VN' het hulpalfabet, een eindige verzameling van hulpsymbolen
('non-terminal')
3. S,

het startsymbool, SE VN

4. P,

de verzameling van produktieregels, bevat geordende paren (A, a),
meestal geschreven als A + a, met A

E

VN als linkerlid ('left hand

side•) en zijn produktie a E (VTU VN)* als rechterlid ('right
hand s:. è. e ').
De verzamelingen VT (informeel de symbolen die we via het toetsenbord
kunnen invoeren) en VN (de voor de beschrijving van de taal benodigde
symbolen) zijn disjunct.
De verzameling V = VTU VN is het totale alfabet van G.
Bij iedere afleiding in een context-vrije grammatica hoort een syntactische boom (syntax-tree, parse-tree). Een syntactische

boom is een

geordende en gelabelde boom.
Elk blad is van een eindsymbool-label voorzien, elke andere niet-blad
knoop bevat een hulpsymbool-label. De wortel correspondeert met het
startsymbool.
Voor elke subboom van de vorm:

A

/+~

Xl

X2 .•• Xn

is er een produktieregel van de vorm A +

x1 x2.••

Xn

(opmerking: we tekenen de bomen met de wortel boven en de bladeren
onder.)

4.
Indien een zin verschillende syntactische bomen heeft, wordt deze
dubbelzinnig (ambigu) genoemd. Ambiguiteit is te verwijderen door
de grammatica eenduidig te definiëren.

5.

3.

DE TAKEN VAN DE PARSERS.

De parsers die in dit verslag beschreven worden hebben twee ta~en:
1) Analyse van de aangeboden zin;
2) Codegeneratie, de structuur van de zin wordt vastgelegd in een

3e9 r de~~e en gel a~ e l de boom.

De analyse kunnen we in twee soorten onderverdelen:
a) Lexicale analyse.
Dit deel wordt ook wel 'scannir~• genoemd en uitgevoerd door een
scanner. De aangeboden externe karakters worden geconverteerd naar
interne symbolen, zogenaamde syntactische eenheden of tokens.
In de hier beschreven programma's wordt de scanner gevormd door de
procedure GetSymbol, ~ij de beschrijving van deze procedure wordt
een overzicht gegeven van de gebruikte externe- en interne symbolen.
b) Syntactische analyse.
Dit deel wordt ook wel het parsen genoemd en uitgevoerd door een
parser. De structuur (vorm of syntax) van de statements wordt bepaald.
De structuur van de Type-taal en de EL-taal is beschreven in een
grammatica ofwel een verzameling syntax-regels. De herkenning van de
syntactische structuur van een zin geschiedt door het opbouwen van
de bij die zin horende syntactische boom (zie hoofdstuk 2).
Aan de hand van de gebruikte strategie kunnen we de parsers onderverdelen in 'top-down' en 'bottom-up' parsers.
Bij de 'top-down' strategie wordt de syntactische boom startend met
wortel Snaar de bladeren toe opgebouwd. Elk hulpsymbool wordt daarbij systematisch uitgesplitst in meerdere hulp- en/of eindsymbolen.
Als S precies tot op de eindsymbolen van de te analyseren zin is geexpandeerd is de taak van de parser beëindigd.
Bij de 'bottom-up' strategie wordt de syntactische boom startend met
de bladeren naar de wortel S toe opgebouwd. Door de geschikte produktieregels toe te passen worden meerdere eind- en/of hulpsymbolen
samengevoegd tot een hulpsymbool.

6.
De codegeneratie:
Bij de codegeneratie wordt de structuur van de geanalyseerde zin vastgelegd in een boom van records. Deze boom is equivalent met de syntactische boom, de eind- en hulpsymbolen zijn vervangen door de bijbehorende records, de produktieregels waarmee de verschillende symbolen
met elkaar verbonden zijn worden vervangen door pointers waarmee een
record naar het volgende record wijst.
Op deze manier wordt de structuur van de geanalyseerde zin in de computer
opgeslagen. Bij de in dit verslag beschreven programma's is de codegeneratie verweven met de syntaçtische analyse, Wanneer een syntactische
structuur herkend wordt, wordt ook het bijbehorende record aangemaakt.

7.

4.

EEN PARSER VOOR DE TYPE-TAAL.

4.1. Een grammatica voor de Type-taal.
De svn

x van

nP Type-taal wordt beschreven met behulp van d~.

context-vrije grammatica G,. GTis een 4-tupel: (VN' VT' T, P)
waarin:
De Non-terminal symbols:

VN= {T, A, Funtype, Uniontype, Tuptype, Settype, Enstype, Amntype}
De Terminal-symbols:

Atomie= {"entity", "string", "truthval", "date", "meettype", "text",
"project", "milestone", "task", "meeting", "publication",
"letter", "protocoll", "memo", "report", "study",
"application", "contract", "patent", "talk", "person",
"institution", "town", "country"}
VT = {"(", ")", "<'', ">",

" "
t

t

"U", "E", "S", "amt"} U Atomie

T is het startsymbool.
De produktieregels:

P = {T+AIFuntypelUniontypelTuptypelSettypelEnstypelAmntype
,A + Atomie

,Funtype + (T+T)
,Uniontype + U(T{,T})
, 0 n :.. or: ' :, ;- e+ ( T U T{U T} )
,Tuptype

+ <T{,T}>

,Settype + S(T)
,Enstype + E(T)
,Amntype + amt(T)

}
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4.2. Beschrijving van het parsing-programma.
4.2.1. De procedures en functies in hun onderlinge hiërarchie.

De eigenlijke parser wordt gevormd door de functie GetTypeFromString.
Deze functie verzorgt de syntax-analyse en de codegeneratie. De
parser werkt van links naar rechts en volgens het top-down principe.
Het hoofdprogramma GetTypeFromString roept een aantal hulpprogramma's
aan. Hieronder volgt een overzicht van de aangeroepen hulpprogramma's.
Toelichting: de hiërarchie loopt van links naar rechts; het linkerprogramma roept de rechterprogramma's aan. Als een
programma zichzelf aanroept spreken we van recursie.
GetTypeFromString

GetSymbol
GetTypeFromString (recursief)
AtomicType
TypeSymToAtomsConv
LocalError

GetSymbol

StrToAtomsConv2
LocalError
GetWordFromString
AtomsToTypeSyrnConv

4.2.2. Beschrijving van de procedures en functies.

Van de beschreven programma's worden eerst de parameters besproken
en tenslotte de werking van het programma.
De eerste functie verzorgt de syntax-analyse en de codegeneratie:
Function GetTypeFromString

(str
var p

varying [max] of char;
integer;

var inputokay: boolean):semtype;

9.

str

bevat de inputstring (een Type-expressie)

index in sh, str [P] is het eerstvolgend te lezen k .,arak ter.
inputokay: geeft aan
een fout geconstateerd is (inputokay
of
wordt dan false)
p

functieresultaat: pointer naar een typcode-record.
De functie GetTypeFromString leest een Type-expressie van str, startend
vanaf positie p. De afzonderlijke type-symbolen worden successievelijk
m.b.v. GetSymbol ingelezen, totdat een volledige type-expressie is
herkend. Na afloop g ~eft p het 8crstvol gend e k ~rakter &an.
De syntactische structuur van deze type-expressie wordt gerepresenteerd
door een boom van typcode-records. Tijdens het inlezen van de expressie
worden de bijbehorende typcode-records aangemaakt. De functie levert
als functiewaarde een pointer af naar het record dat de wortel van de
herkende type-boom representeert.
Samengestelde expressies worden gelezen doordat de functie zichzelf
recursief aanroept als er een nieuwe expressie binnen de al gevonden
expressie gevonden wordt.
De functie GetTypeFromString herkent de volgende Type-expressies:
a) enkelvoudige expressies: A~omic (voor de verschillende atoms: zie
grammatica Type-taal). De functie AtomicType controleert of de
Type-expressie atomie is.
b) samengestelde expressies:

io t e ~i nC en bi j Ce cr~ ~ ~n ti c ~ v ~n de Ty p e-t a ~l.

Als er een fout in een Type-expressie wordt geconstateerd, wordt
LocalError aangeroepen en inputokay false gemaakt.

10.

De volgende functie verzorgt de !exicale analyse en wordt ook wel
'scanner' genoemd:
Function GetSymbol

(str
var p

varying [max] of char;
integer;

var correct: boolean):type symbol;
De functie GetSymbol haalt een woord van de inputstring af m.b.v. de
functie GetWordFromString, beginnend met str[P]. Daarna wordt bekeken
of dit woord een toegestaan type-symbool is. Als dit zo is wordt aan
de functie GetSymbol de functiewaarde van het bijbehorende enumerated
type typesymboJ

toegekend.

Als er een incorrect symbool wordt gevonden wordt LocalError aangeroepen en correct wordt "false" gemaakt.
GetSymbol herkent de volgende symbolen en geeft de daarbij behorende
type-symbols af:
symbool:

type s~,; .·.": _ ol

symbool:

type 6 y r.1b ol

(

symlpar

E

symens

)

symrpar

s

symset

<

symlbracket

-+

symarrow

>

symrbracket

amt

symamt

u

symunion

en tit y

......

s;yr.:e,~.t i t y

CO U !1 t

• ••••••••
s:.. !?1 C o u r: t Y-:\·

' o :·_ ..:: ~~~ :·: c;

1

no2 ·-·m

r:1

Eerst wordt gecontroleerd of het binnengehaalde woord een atom is.
Dit gebeurt door eerst het binnengehaalde woord (een string) om te
zetten in een atomie-type m.b.v. StrToAtomsConv2. Als blijkt dat
het woord een atom is, wordt het bijbehorende type-symbool aangemaakt
m.b.v. de procedure AtomsToTypeSymConv. De naam hiervan is gelijk aan
de naam van het bijbehorende atom met 'sym' ervoor.
Voorbeeld: entity-+ symentity
Function AtomicType

(S: t y p e: symbol): boolean;

Deze functie test of een t ype-symbool atomair is. Als dit zo is wordt
de functiewaarde van de functie "true" gemaakt, anders "false".

(at: atoms):type symbol;

Function AtomsToTypeSymConv

Deze functie zet een enumerated type van het type 'atoms' om in
het bijbehorende 't yy, c:.:;:,c ;.".,ol'
(ts:

Function TypeSymToAtomsConv

t:,: pe symbol) :atoms;
symbol'

Deze functie zet een enumerated type van het type'
om in het bijbehorende 'atoms' type.

De overige procedures en functies worden overgenomen uit andere
modules. Uit de module INP ( I I:h1 t routines) l~ omt:
(str

Function GetWordFromString

varying [max] of char;

var p

integer;

var correct: boolean):string;
De functie levert een woord af dat van de inputstring, s tr, fel ezs n i:or~ t.

Om het eind van een woord te bepalen kent de functie een aantal End
of Word Marké l' E.
Procedure

.

spatie,

k

omma,

,r, ,), ,

, ,

,

1

1

'

1

' '

'

.

~::i :;Spaces: zie EL-parser.

Function StrToAtomsConv2

(X: string):atoms;

Deze functie zet een woord dat van de inputstring gelezen wordt om
in de bijbehorende enumerated type van het type 'atoms'. Als het
woord geen atom is, wordt de functiewaarde van de functie ' NoAtom'.
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5.

EEN PARSER VOOR DE EL-TAAL.

5.1. Een grammatica voor de EL-taal.
De syntax van de EL-taal wordt beschreven met behulp van een
context-vrije grammatica

G,.

G~is een 4-tUpel: (VN' VT, Exp, P) waarin:
De Non-terminal symbols:
VN= {Exp, Constant, Variable, Application, Function value, Abstraction,
Universalqu , Existentialqu , Selection, Partselection, Amount,
Negation, Power, Cardinality, Unionstar, Disjunction, Conjunction,
Cartesianpr, Union, Tuple, Sett, Functionunion, Equality, Relation,
Iteration, Element, Membership, Inclusion, Conditional, Refgnotion,
Datgnotion, Refsuspicion, Datsuspicion, Autogoal, Allodatgoal,
Allorefgoal, Dialact}
De Terminal symbols:

(" a"

Le "'"te r ....

-

.

•

•

•

"z 11

•

11 •. 11
J. -

'

•

•

•

11 "--'
,., 111
}

•

Di r,i t = ( i:0 11 • • • • • " 9"}
Speaker = { "S", ·"U"}
Acttype = {"inform", "agreement", "denial", "correction", "persuade",
"answer", "yanswer", "wynanswer", "confirm", "disfirm",
"wconfirm", "whdisfirm", "ynconfirm", "yndisfirm", "wynconfirm",
"wyndisfirm", "whanswer", "whconfirm", "whdisfirm", "wwhanswer",
"wwhconfirm", "wwhdisfirm", "ynquestion", "altsquestion",
"check", "contracheck", "posicheck", "negacheck", "whquestion",
"question", "maketrue", "noact"}
;.ur: .) er = _:i i:: 2· t*
••

1

.. •

T-:e : ë: rv o•_;\·:or :; = .L 1:in 11 " ••.·:,..t of "
{

'

.t . . •

-

'

"11ot 11

11

" e l e:r.ic;; nt'', C: i a l ;:. ct
2, t

V

T

r i n g = ( r,,, t t erUJic i tU"- 11
=

"("

r: "? "
11

"="

11 ) 11

'

'

11= ="

'

, ·, ,. 1 11; ~

· -

: 1 , :. ; :: , 11 ,

11. 11

'

:r

v 11 "f ll ':
'

J

r / (:S: e se n ' (: d \-/Ordll

11" T ."

'

11

11

'

1

•

11 " /. !l

'

•r : :",

,-,
• 1~

1

11"-::' 11

'

1 11< ''

....
,

11

'

-

'

,J

<,,

'

.S p -2 ·'. k r: rV /; C t t y p e )

'l,U.• !

'"tt'

-!' o'T'" "'"'p· p l ,, "

-

" t l:

'

";> " , ' ' <'.= 11 ,

"'l. "
t. ' ~ '
11)=',, :; _) ' ' , 11 ,
: 1J11

'

11~11

'

11

11

-

'

___ 11 ,

- '', '' (1 - - 11 , 11 \<..-- 11 ,"(l--) 1 , 1· 1--)'}V .s p e, .!: c rV.!:ct t:i, p~ U
!'1 t:~1:: ~ rll ,S t r i ni:; V}{e::: c n· E- d .·0 r d

11--- 11 ,

11

\-

Exp is het startsymbool.
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De produktieregels:

P = {Exp

+

ConstantlVariablelApplicationlFunction Value lUniversalqu l
Universalqu AbstractionlAbstractionlExistentialqul
Existentialqu Abstraction!Selection Abstraction!Partselection
AbstractionlAmountjNegationjPowerlCardinalityjUnionstarl
Di sjunction lConjuntion!CartesianprjUnionjTuplelSettl
Functionunion!Equality !Relation Less Than!Relation more
Than !Relation BeforeJRelation AfterliterationJElement l
Membership linclusionlConditional lRefgnotionJDatgnotion l
RefsuspicionlDatsuspicionlAutogoallAllodatgoallAllorefgoall
Dialactl ( :,xp )
(c :;r.:~ )

,Application

+

Exp(Exp)

,Function Value

+

Exp(Exp)==Exp

,Uni versalqu

+

("A Exp:Exp)

•
1 qu . ~ <] _. 1. :; · ;:-.C J:
'Universa
~ -'. Û ! !

~•) 1 "'+ ("A "~
•·"'--" ~
~ c,.

,Abstraction

+

f

.

(

.l.
: ...,
H

~
_!·~r-p•. ·__·.v_ _ ~
-

-

)

"L Ve.r i c:.-::i le : :-: x p)

~xistentialqu
+ ("E Exp:Exp)
~xistentialqû·..:,c .:'cr :-. c : :o n+ ("E Vc.r .i. ~-~~2. .: i"1. E~·p : :=:xr )
pelection J.. 1.:)5 :r :, c '::'..:i r..
+ {
'
fp ar t se 1 ec t ion
.·.,.:s t :·c.c ë.. ..: o.•': + [
,Amount
µegation

1 :.: :xp )'
p ~~
-,·• t o-"- .--··r·v ·, 1 ~ ..
;,
•·1::J

':::.:'..·:. .. ': l c i 1: ::::xp
\ T~
- ·-- ·... e
::-.~~ ~
_._..,

Exp - Exp
+ !1ot (Exp)
+

, Power

+

"P(Exp)

, Cardinality

+

+(Exp)

, Unionstar

+

U*(Exp;Exp{,Exp})

, Disjunction

+

v(Exp.Exp)

+

(Exp v Exp)

+

&(Exp,Exp)

+

(Exp & Exp)

+

*(Exp{,Exp})

+

(Exp{*Exp})

+

U(Exp{,Exp})

+

(Exp{U Exp})

, Tuple

+

<Exp{,Exp}>

, Sett

+

{Exp{ ,Exp}}

, Functionunion

+

fU(Exp{,Exp})

, Equalit y

+

Exp=Exp

,Relation Less Than

+

(Exp<Exp)

,Relation More Than

+

(Exp>Exp)

, Conjunction
, Cartesianpr
, Union

'. _·p :·· 1 )
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'

Relation:=:c ::0r e + Exp<=Exp
,Relation\ :: te r

+

Exp>=Exp

,Iteration

+

(for Exp appl y Exp)

+

element Number (Exp)

,Membership

+

(Exp in Exp)

,Inclusion

+

(Exp partof Exp)

,Conditional

+

Exp+Exp !Exp

,Refgnotion

+

'

Element

,Datgnotion

Speaker 1--- Exp
+ Speaker 11--- Exp

Refsuspicion

+

,Datsuspicion

+

t

I

'~ 0 i Jl:1

Speaker

h.r

Exp

( ;'.) ·:.: 1 )

-

tl
11

,Autogoal

Speaker 11-....,- Exp
+ Speaker !<-- Exp

,Allodatgoal

+

Speaker 11--> Exp

11

,Allorefgoal

+

Speaker !--> Exp

11

,Dialact

+

di.alact (Acttype, Exp)

11

, ~~:.:~_-• i t.: l ~-

➔

_·., :r :_:: c

' - '-"' -·.- ..,. . ~- . ....-· ---

~

5 t r :. ~1c

,,

("

,

1)

11

)

,: :c . :

(C:.::. ·~-..: j t ::.ns t 8 :-.2.lcE. ::;. z i ~n einè..:::·r.: 2 o l e n ).

Co:-J ~. ..· '. •:: :.1.
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5.2. Beschrijving van het parsing-programma.
5.2.1. De procedures en functies in hun onderlinge hiërarchie,

De eigenlijke parser wordt gevormd door de functie GetELFromString.
Deze functie verzorgt de 3y~tac t i sc ~e 2Lal yse e n de codegenera tie. Eij de
EL-taal bleek het noodzakelijk om de parser in twee delen op te
splitsen. We hebben hier dus te maken met twee parsing-programma's
waarvan de ene volgens het top-down principe werkt (ClosedEL) en de
andere volgens het bottom-up principe (OpenEL). Dit komt omdat we bij
de EL-taal te maken hebben met twee soorten EL-expressies:
a) gesloten expressies: dit is hetzelfde soort expressie als bij de
Type-taal en wordt gekenmerkt door een vast begin- en eindsymbool.
We kunnen dan ook meteen vaststellen of we een complete gesloten
expressie ingelezen hebben.
b) open expressies: dit soort expressies heeft geen vast begin- en
eindsymbool en als we een expressie ingelezen hebben weten we nog
niet zeker of deze expressie deel uitmaakt van een omvattende open
expressie.
Het hoofdprogramma GetTypeFromString roept via OpenEL en ClosedEL een
aantal hulpprogramma's aan.
Hieronder volgt een overzicht van de aangeroepen hulpprogramma's:
Toelichting: de hiërarchie loopt van links naar rechts, het linkerprogramma roept de rechterprogramma's aan. Als een ·programma
zichzelf aanroept spreken we van recursie.
GetELFromString

OpenEL
ClosedEL

Open.EL

GetSymbol
GetELFromString (indirect recursief)
SkipSpaces
OpenEL
LocalError

(recursief)
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GetSymbol

ClosedEL

GetELFromString

(indirect recursief)

AddELToFrontTlist
5.2.2. Beschrijving van de procedures en functies.
Van de beschreven programma's worden eerst de parameters besproken
en daarna de werking van het programma.
We beginnen met het hoofdprogramma, dat de syntactische analyse en
de codegeneratie verzorgt.
Function GetELFromString

: varying [maxJ of char;

(str
var p

:integer;

var inputokay:boolean):elref;
str
p

bevat de inputstring (de EL-expressie)
L1C:.èx i n str , s tr :p

i B he t eerst v ol ge"1d t e l ezen 1:::-.r a~:t e r

inputokay: geeft aan o:
· een fout geconstateerd wordt (inputokay
wordt dan "false")
elref

een pointer naar een EL-record.

De functie GetELFromString leest een EL-expressie van

Et r

de afzonderlijke EL-symbolen worden herkend. Met behulp van de symbolen
worden de afzonderlijke EL-expressies herkend. Daarna worden de bij de
expressies behorende EL-records aangemaakt. De functie levert een pointer
naar het aangemaakte record als functiewaarde af.
Samengestelde expressies worden gelezen doordat de functie zichzelf indirect recursief aanroept als er een nieuwe expressie binnen de al
herkende expressie aangetroffen wordt.
Het hoofdprogramma bestaat uit twee delen die elk afzonderlijk een deel
van de syntactische analyse en de codegeneratie op zich nemen (zie 5.2.1.)
a) voor de gesloten EL-expressies:
Function ClosedEL

(str
var p

: varying [max] of char;
:integer;

var inputokay:boolean):elref;

De functie ClosedEL wordt aangeroepen binnen de functie GetELFromString.
De functie haalt een EL-symbool binnen met behulp van GetSymbol; er wordt
dan gekeken of dit symbool een startsymbool is van een gesloten ELexpressie. (Een gesloten EL-expressie wordt gekenmerkt door een vast
beginsymbool.)
Als er een gesloten EL-expressie herkend wordt, dan wordt het bijbehorende EL-record aangemaakt en krijgt ClosedEL als functiewaarde de
pointer naar dat record.
Bij een samengestelde EL-expressie wordt GetELFromString aangeroepen op
de plaats waar een nieuwe expressie verwacht wordt.
De functie ClosedEL herkent de volgende gesloten EL-expressies:

a. enkelvoudige expressies:
!,Constant

ClosedEL maakt van alle onbekende w~ordct (stri~is van
letters en cijfers) een constante met behulp van
de functie J;akeCon .c: t&nt::::Lr::xpr.
In de pr ~k tij k

hoo:t ~ij ee ~ EL-ttal ~en lexico ~

i~ d~t lexico~ ~odig zijn .Deze check ~ordt hisr niet
uitgevoerc3..
2. \Za:-ia ·Jle

deze moeten eerst als zodanig gedefinieerd worden.
De controle hierop gebeurt door de functie
VariableDeclared, De introductie van een variabele kan
alleen plaatsvinden bij een Abstraction.
De EL-expressies Abstraction, Universalqu, Existentialqu,
Selection en Partselection bevatten een Abstraction

waarbij een variable geintroduceerd wordt.
b. samengestelde expressies:
naam:
Abstraction

De eerste EL-expressie die binnen

U~ivers e lq utb str~ction

deze samengestelde expressie s

Sxist c~ ti a l~uA bst~ a ction
Se lectior"

lezen wordt zal als een variable
~einterpreteerd worde~ m.b.v. d J

Pecrtselcctio:r.

functie MakeVariableELExpr. De

U= -

pointer naar de variable wordt
daarna in een lijst geplaatst
m.b.v. de functie AddELToFrontTlist.
De eerste EL-expressie moet dus
enkelvoudig zijn.

18.

J e 2-_~-:.r _~:Jes o ::~ Ce;:, e ·,.1 i c: r

Re l a t i o n LessT,, ::.n

es ·.:: 0;: ti i,(: l

e ):~---rc:.::--~ s i cs z i j n

,o :~i vc r ·.1é,.Ti' in r; :-:-:::: t

ë-.ndcre

e2 ~rcsEie s c ~~~ l c , S el c ction,n~rt s r l ~c ti ~~ )
I:1cl u sion

t:;r 2.--1,.,& ti c ;.:.".:•és c l-. r·i j vil",[ v.:-.:1 d e :SL- -tc.E.l.
Alle ~L- e x ·~r 2~~oz ziJ"n s a □ 2 11 or r- -rt·~- 1 ..,_~ , b e ~~
- -- 1,· e Cc
· :is t , ;n "· c u ,,
,:.::.r 1· ::: ·.: 1 e .
Ui: (c ~To ~u!:ti n·ec'" lE. •· o:.[t dç'. t :. e t to c c:~s t D..:-. n is on: h:- ...·. kjc s 0 ~11

c e:r. co::·. :;., l c te i:;L- e :·pr c.ss ie te ze V: en.

b) voor de OpenEL-expressies:
function Open.EL

(leftel

:elref:

str

: varying [max] of char:

var p

:integer:

var inputokay:boolean):elref:

De functie OpenEL wordt aangeroepen binnen GetELFromString. Eerst
wordt gekeken of str e e~ ni e t-lege string is.

. Als dit zo is,

wordt m.b.v. GetSymbol een symbool binnengehaald.
Als dit symbool herkend wordt als een deel van een open expressie,
wordt het bijbehorende EL-record aangemaakt en de functie krijgt
als waarde de pointer naar dit r e cord.
Leftel bevat de pointer naar de EL-expressie, die het laatst gelezen
is voor OpenEL aangeroepen werd. Als de open expressie ingelezen is
wordt OpenEL opnieuw aangeroepen om te kijken of de al ingelezen
expressie nog deel uitmaakt van een uitgebreidere expressie. De ingelezen expressie wordt nu als Leftel ingevoerd.
Als

str

leeg blijkt te zijn, of het symbool is geen deel

van een open expressie, dan wordt de functiewaarde van ClosedEL
gelijk aan Leftel (dus aan de pointer die al bestond).
De functie OpenEL herkent de volgende open expressies:

naam:
Application
Function >.l "J.c
Amount
Equality
Relation 3e fore
Relation /. ft cr
Conditional

Het volgende hoofdprogramma verzorgt de lexicale analyse en wordt ook
wel de 'scanner' genoemd. De scanner herkent woorden die intern als
één symbool worden verwerkt.
Function GetSymbol

(str

: varying [maxJ of char:

var p

:integer:

var gword

:string:

var correct:boolean):EL-symbol:
De functie GetSymbol leest het eerstvolgende symbool van de inputstring,
startend vanaf str[p]. Daarna wordt bekeken of dit woord een symbool uit
een EL-expressie is. Als dit het geval is wordt aan de functie GetSymbol
de functiewaarde van het bijbehorende enumerated type EL-symbol toegekend.
Als er een fout in een symbool wordt gevonden wordt LocalError aangeroepen, correct wordt dan false gemaakt. Alle onbekende woorden worden aangeduid met "symterm", de variable gword bevat het oorspronkelijk gelezen
woord; die is nodig omdat de herkenning van constanten en variabelen in
OpenEL gebeurt.
De symbolen en de bijbehorende enumerated types:
symbool:

EL-symbool:

(

symlpar

)

symrpar

<

symlbracket

>

symrbracket

symbool:

EL-symbool:

<=
>=

symbefore

{

symlace

}

symrace

[

symlbrace

J

symrbrace

symafter

symcomma

*

symstar

&

symconj

i

symcard

V

symdisj
symsemicol
symcolon

--

symfunctval

=

symequal

"A

symforall

"L

symlambda

"E

symforsome

"P

sympower

U*

symunionstar

U(

symunion

-+

symarrow
symamount

11--11-->
11-,..r
1--1-->
1-IJI<-1

symdatgnot
symallodatg
symdatsusp
symrefgnot
symallorefg
symrefsusp
symautogoal
symcond

fU

symfunction

NOT,not

symnot

ELEMENT, element

symelem

DIALACT, dialact

symdialact

symbool:

EL-symbol:

PARTOF,partof

sympartof

FOR,for

symfor

IN,in

symin

APPLY,apply

symapply

U,u

symu

S,s

syms
Nosym

Opmerking: GetSymbol wordt Nosym als blijkt dat de ·
boolean variable correct

Function NextChar

(str

de w2.::-.::- de "f 2--lse" h2e ft •

: varying [max] of char;

var p

:integer;

var correct:boolean):char;
De functie NextChar levert het karakter
~ ~~ i t

str fP]

O~ f et ~ocC . Dit is noodzakelijk omdat GetWordFromString veel

samengestelde symbolen niet in één keer kan lezen doordat de karakters
waaruit het symbool is samengesteld ook als afzonderlijke symbolen
Ook als er geëist wordt dat een bepaalde combinatie van symbolen aan
elkaar geschreven moet worden (dus zonder spaties ertussen) levert dit
problemen op voor GetWordFromString (m.b.v. de procedure SkipSpace
worden hierin namelijk alle spaties overgeslagen).
Als ::...': ::-

[.:.j

Procedure LocalError

(place
n

: varying [max] of char;
:integer;

var inputokay:boolean);
place: bevat de naam van de functie die de fout gevonden heeft.
n

het nummer van de foutmelding, afhankelijk van het nummer krijg
je een bepaalde melding die de meest waarschijnlijke oorzaak van
de fout aangeeft.
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LocalError wordt aangeroepen als ergens in een van de functies een
fout wordt geconstateerd. De procedure geeft een foutmelding die
bestaat uit twee delen: eerst komt de naam van de functie die de
fout heeft gevonden en daarna de mogelijke oorzaak van de fout.
De boolean variable inputokay wordt false gemaakt.
Function GetACTypeFromWord

(str
var p

: varying ljnax] of char;
:integer;

var inputokay:boolean):acttype;
De functie GetACTypeFromWord wordt gebruikt bij het inlezen van een
EL-expressie van het type Dialact. Een woord op de inputstring wordt
omgezet in een enumerated type van het type Acttype. Als het woord
niet herkend wordt als Acttype levert de functie "Noact" af als functiewaarde en de variable inputokay wordt "false" gemaakt. De functie
maakt gebruik van de functie GetActFromString.
De overige functies en procedures worden overgenomen uit andere
programmamodules.

Function GetWordFromString

(str
var p

: varying [max] of char;
: integer 1

var correct:boolean):string;
Deze functie leest een woord af van de inputstring en levert het
gevonden woord af als zijn functiewaarde. Het inlezen van de inputstring wordt gestopt zodra een zgn. EndOfWordMark wordt gevonden.
Er wordt dan aangenomen dat er een compleet woord is ingelezen.
EOW Marks: spatie, komma, ., ;. ?, !, (, ), <, >, -

[ ' J'

*&.

'

Procedure SkipSpaces

'

.'

-

-,

( str

=, {,},

,.

: varying [max] of char;

var p:integer)~
Alle spaties op de inputstring worden overgeslagen; p wijst naar
de eerste niet-spatie die SkipSpaces tegenkomt.

Function GetActFromString

(gword:string):Acttype

~

De functie bekijkt een woord van het type string en levert als
functiewaarde het bijbehorende Acttype. Bij een onbekend woord
wordt "Noact" afgeleverd.
Function GetNumFromString

( gword: string )•
var p:integer):integer~

Eerst wordt getest of de inhoud van gword wel een getal is. Als dit
zo is wordt de inhoud van de string omgezet in een integer. GetNumFromString levert deze integer af als zijn functiewaarde.
Function VariableDeclared

(gword

:string,

var elem:tref;
hv

:tref):boolean,

De functie controleert of een term als variable gedeclareerd is. Als
dit zo is wordt de functiewaarde "true". (De functie kijkt of de
pointer van het bij deze variable horende record in de lijst van
pointers naar variabelen staat.)
Function MakeVariableEI...Expr

(gword:string):elref;

Deze functie maakt een EL-record aan van het type variable en levert
als functiewaarde de pointer af die naar dit record wijst.
(Er wordt een EL-recor( aangemaakt met XA.brancat=variable en
XA.vname:=gword.)
Procedure AddELToFrontTlist

(var point:elref;
hv

:tref);

Deze procedure zet de pointer var point (de pointer die wijst naar en
bij een variable behorend EL-record) in een lijst die alle pointers
naar een variable bevat.

2 L'

Function MakeConstantELExpr

(gword: string): elref;

Deze functie maakt een EL-record van het type constant en levert
als functiewaarde een pointer af naar dit record. (EL-record met
XA.brancat=constant en XA.cname=gword.)

.

6. CONCLUS-:-Es E:\' AA J,rnEVELING:ZIJ.
6.1. Eventuele tekortkomingen,
~ e parser voor de EL-taal heeft een aantal teKortkomingen:
-Alle onbekende woorden worden een •constant' genoemd.
Op eventu e le sc h rijffou t en in d e namen van c onstsnts wordt ni e t

getest.
- De nam e n van constanten e n vari ~~elen mogen e c e n eercserveerd w0 ~rd
zijn, ze mogen ook geen :::; .:,,·.J-marks bevat ten,
-Bij het sc~rijven van de ;rogramma's is niet e e let op efficiency ,
omdat de parsers toege p as t g 3 c- n ·.:orden als 'pr e-compil E. r'.
-Je r ;_,_ rser is rechts-as s o i ?.ti s> f · de expressie x=y=z i s identi s k
~et de ex p ressie x=(y=z) ~ R: r n i e t
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semtype

• .... t\jpcode;

<•tomic , funtype, tupt1Jplh uniont\jpe, •mnt\jpe, sett\jpe,
enst\jpe, anytype, NoType );
,All the semantic types used to determine the type of •n EL-expression>

sembran

•

<tentity, tstring, ttruthval, tdate, tmeettype, ttext,
tproJect, tmi lestone, ttas k, tmeet i ng, tpub l i c•t ion,
tletter, tprotocol l, tmemo, treport, tstudy,
tapp l i cat ion, te ontr•c t, tp•tent, tt• 1 k, tperson,
tinstitution, ttown, tcountry, NoAtom);
<The referential •tomic type n•mes Ci. e . the types of individual EL/Rcontants>>

atoms

•

• ,..typcode;
• ,..typlist;
• record
elem
typ link
end;
<tuples •nd unions use •
typcode
• record

semtype
typrei
typlist

semtype ;
typrei;
linear list of T!JpCode-records)
sembr•n of
<•tom
Cdo~ain,
semtype);
r•nge

c•se semcat:

•tomic
funtype
tuptype,
uniontype :
settype,
enstype
:
•mntype
anytype
:

Cttup

typref);

semtype);
<arg
Cdimension : semtype);
C);

end;
{stores the type of •n EL/R (sub-)expression>

1111.: l•

...... "

>

VOOR EL-EXPRESSIES:
(EL-expressies ziJn bomen van elexpr-records. >

~l ref

= "elexpr;

= (constant, variable, application, abstraction,
universalq_u, existentialq_u, selection, partselection,
amount, negation, power, cardinality, unionstar,
disJunction, conJunction, cartesianpr, union,
equality, relation, tuple, iteration, element,
membership, inclusion, conditional, sett, functionunion,
refg,,otion, datgnotion, refsuspicion·, datsuspicion,
autogoal, allodatgoal, •llorefgoal,
dialact, functionvalue, NoBranch);
<The names of all the semantic branching categories}

1ranch

tref
tlist

=

"t 1 is t;
= ree ord
elref;
elem
tref;
t 1 in Ic
end;
<tupl~s and sets use a linear list of elexpr-records}

rfun x i
= <dummy rel, les s than, morethan, bef or e, af ter>;
<There are four types of 'relational functions'
lessthan <, morethan >, before <=, after >= }
speaker

dialref
elexpr

= ( S, U); <s=System,
= "dialex0r;
= record
tiJpe
case brancat
constant
variable

u=User>

branch of
<cname
: (vname
instant iat ion:
: <fun,
application
arg
<•bvar,
abstract ion
descr
(fora 11,
universalq_u
hold
(forsome,
existentialq_u
holds
<head,
select ion
modif
(parhead,
partselection
parmod
<numb,
amount
unit
neg at ion,
power,
(elarg
cardinality
<reference
unionstar
argument
disJunction,
(argl,
conJunction
•rg2

semtype;

string);
string;
elref);
elref);
elref);
elref);

elref);
elref);
elref);
elref>;
elref);
elref;
tref>;

,... ,11 ·

, ....,

elref);

ên-tesiarwr;
uni on,
tup l e,
•ett,
functionunion
eq_uality
functionvalue
relation
iteration
element
membership
inclu<äion
conditional
refgnotion,
datgnot ion,
refsu<äpicion,
datsu<äpicion,
autog oal,
allodatgoal.
allorefgoal
dialact
end;
rd to build up a 'iemantic

<elrlist
<hft,
right
(ffun,
farg,
val
(rfun
argul,
argu2
<ifor,
apply
(targ
tnum
Cmember,
class
(part,
111ho l e
<indien,
dan,
•nders

<agent
ObJect
(dialarg

t':"ef

>;

elref);

elref);
rfunxii
elref);
elref);
elref;
integer);
elref);
elref);

elref);

speaker;
elref);

dialref);

(sub->expression>

< inform, agreement, denial, correction, persuade, answer,
111an'i '. .ier, ynan'iwer, ..iynanswer, confirm, disfirm, 111confirm,
wdi<äfirm, ynconfirm, yndisfirm, 111ynconfirm, wyndisfirm,
whan<ä111er, whconfirm, whdisfirm, 111whans111er, 111whconfirm,
wwhdi'ifirm, ynq,uestion, altsq_uestion, check, contracheck,
posicheck, negacht1ck, 111hq_uestion, q_uestion, maketrue, noact);
l the different dailogue act types>

>e

a::

,:pr

= record
actype
content

ac tty p e;
elref;

end,
lds the content and type of• dialogue •et>

