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1. INLEIDING EN OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

•

•

Op het Nat. Lab. wordt in de groep Klinkhamer onder ZlJl1 leiding gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe programmeertaal. Deze taal wordt definitietaal (definitional lallb~.age)
genoemd.

..

•

Het meest kenmerkende van deze taal is het feit dat variabe-len gedefinieerd kurmen worden als functie van andere variabelen, terwijl deze definities in willekeur~;e volg~de gegeven
mogen worden. Wanneer het tijdens de uitvoering van een prograrnma nodig is de vTaarde VB.:.'1 een variabele te kennen, moet
de definitie van die variabele gepakt worden en de functie uitgerekend.- Hochten er in die functie variabelen voorkomen die
nog niet bekend zijn, moeten deze uitgerekend worden m.b.v.
hun defini.tie, etc. De compiler moet de volgorde bepalen van
d~ uit te voeren statements.
De taal is sterk blok-gestructureerd. Dit wordt veroorzaakt
door het volgende. Behalve een normale definiti.e eLm.v. een
enkelvoudige functie, zoals b.v. x = SQH1\(y2 + z2), komt in
de definitietaal ook nog een andere wijze van definieren voor.
Een variabele wordt dan gedefinieerd als een bloke In dit blok
staan dan een norr.nale clefinitie van de variabele zelf en nag
definities van andere variabelen, die dan meestal "hulpvariabelen l1 zullen zijn, b.v. de definitie van x als blok:
x

= begin
y =

a - b;
SQWr(y2 + z 2 );

x

=

z

=a

+ b

end
De

variabelen a en b in dit voorbeeld worden niet gedefini~
e~rd in het bloke Ret zijn Vaal' het hlok globale variabelen.
Daarentegen zijn y en z lokaal Vaal' het bloke
De als een hlok gedefinieerde variabele (hier x) wordt de
ti telvariabele van di t tlok genoemeL De ti telvariabele 1.S,
hoewel eigenlijk gedefinieerd in het blok, globaal voor het
bloke De in het blok voorkomende definities van '~ulnvaria
belen l1 mogen oak cloor middsl van een blok zijn. Dit veroor-

zaakt·een. sterke geneste blokstructuur'van de taal.
Ret is, zoals in Algol, toegestaan om verschillende variabelen
aan te duiden met dezelfde naarn, wanneer deze variabelen in verschillende blokken gedefinieerd zijn. De !'invloed II van een variabele strekt zich dan uit door alle achtereenvolgende blokniveaus tot het niveau, waarop een nieu'Vle variabele met deze naam
wordt gedefinieerd. Vanaf en met inbegrip van dit niveau wordt
dan onder deze naam (= deze identifier) de nieuwe variabele verstaan.

..

Di t zijn in het kort enige belangrijke toegestane constru.cties in de definitietaal. Op andere voor de afstudeeropdracht
relevante rnogelijkheden zal later worden ingegaan.
Tijdens de compilatie van een progra~na moet door de compiler
de blokstructuur ervan worden ontleed en dus bepaald vlelke
r
variabele met een voorkoinende identifier bedoeld wordt en
I
waar deze variabele wordt gedefinieerd.

•

In het vervolg zullen de volgende benaminc;en gebrllikt vlOrden
voor variabelen in relatie met andere variabelen. De als een
blok gedefinieerde variabele (dus de titelvariabele van het
blok) wordt de vader genoemd van de in het blok gedefinieerde "hulpvariabelen II (die dus lokaal zijn voor het blok). Deze
"hulpvariabelen" worden de zoons van de titelvariabele en
broen3 van elkaar genoernd. Op deze wijze vlOrdt de hierarcrJische structuur van'variabelen die in oplopend blokniveau 10kaal zijn, aangeduid door de rangorcle in benaming: grootvcHler-,
vader-zoon-kleinzoon, etc.
De afstudeeropdracht is het progrrunmeren van een algoritme
dat 8en boomstructuur van element en maakt, waarbij iedere in
het programma voorkomencle variabele gerepresenteerd Hordt
door zo'n element. In ieder element staan dan pointers die
wijzen naar de elementen die overeen komen met de vader, evt.
volgende broer, en evt. eerste zoon van de desbetref.(eude variabele. rrevens staat e1' no:~ Gen po:i.nter naar de naa!il van ae
variabele (een identifier). Deze boomE,tructuur zal de symbool
tabel van het programma genoemd 'dorden.

Het volgend voorbeeld moge het voorgaande verduidelijken.

x == BEGIN
a == expr. ;
b = BEGIN
c = expr. (a)
b == expr. (a, c,d)
d == expr.
END
x == expr. ( a, b, d) ;
d == expr. (a)

•

END

De hierbij behorende symbool tabel is als voIgt:
pointers

naar
eerste zoon

d

- - -+

""

I--~

•

------,l!--Il"o

vader
volgende broer

Voor de duidelijkheid zlJn de pointers naar de naam van de vari-,
abelen weggelaten, maar zijn deze narnen in de elementen geplaatst •
De aaneenschakeling vdn aIle elementen die dezelfde vader hebben (hier b.v. a,b en d, met vader x), zal sen Iokale symbool
tabel (LST) genoemd worden. Bij ieder blok behoort dUB ean
LST.
Tijdens het bou"Vren van de symbool tabel worden"'mrmeer een
nieu\'re LST geopend is, in eerste instantie aIle voorkomende
identifiers daarin opgenomen en ,'lOrdt bijgehouden of ze in
het desbetreffende blok gedefinieercl (==lokaal) zij~j.. l,'lanneer
deze LST gesloten is (dus na het passeren van een II END II) , moeten aIle daarin als "globaal" staande identifiers eruit ver
wijderd ,·rorden. Ze "VlOrden dan in de 1S'1' van de vader geplaats\,
M

-,3-

als ze daar nog niet voorkomen. Na sluiting Vffil de LST van de
vader kunnen ze eventueel vleer een niveau lager geplaatst vlOrden etc., tot ergens een niveau gevonden wordt, waar ze lokaal
zijn.

De werlnfijze voor het construeren van de syrnbool tabel 1'lOrdt
in grote lijnen aangegeven door de volgende flowchart •

•

open nieuwe

Lf3Tt---------3---~

ja
nee

.-_n_E_~e_,----"'- en d?

•

>-__--'

schrap titelvariabele uit LST en
plaats aIle globale varia1re'"len
in L;:;'1' waartoe
vader behoort.
Ga over op Li3T
van vader.

ja

J

nlaat;l in de
1S'1' als 10};aal

plaats ind
LST als globaal

verander bij de
reeds opgenomen
identifier de
mode globaal i,'l
101wG>.1

_....L-

....I
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Wanneer het progrrunma beeindigd is, kunnen aIle erin voorkomende variabelen op een eenduidige wijze aangeduid worden.
De concatenatie van de naam van een variabele met de namen
van al zijn voorvaderen (de "volle naam") bepaalt de varia'bE:Ie volledig. Concatenatie zal door een "." worden aangeduid.
In het genoemde voorbeeld komen zo de volgende variabelen
voor: x, a.x, b.x, d.x, c.b.x,en d.b.x •

•

Deze volle namen worden hash gecodeerd en in een hash tabel
geplaatst. In de h~sh tabel staan pointers naar de desbetreffende variabelen in de symbool tabel. Het is op deze wijze
mogelijk snel een variabele in de symbool tabel te vinden •

•

-5-

2. BESCHRIJVING

•

•
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•

•
\

-i-

9
21

I

•

l:Ylleiding
In het navolgende zullen eerst enige constrncties uit de
definitietaal toegelicht worden, die van belang zijn yoor
het bouwen van de symbool tabel zoals in het voorgaande is
beschreven. Daarna voIgt een beschrijving van het progra111-rna. De gebTIlikte taal hiervoor is Fortran.
Om de symbool tabel van een programma in de definitietaal
te kunnen maken, wordt dit eerst door een lexical analyser
ontleed.
Voor de bou.w vEPl de symbool tabel is met vrucht gebruik gemaakt van het systeem van geheugentoekenning van W.H.E.Meijer
(afstudeerrapport) •

•

-1-

II

Constructies in de definitietaal
De volgende constructies in de definitietaal zijn voor
wat betreft de bouw van de symbooltabel toegestaan en
van belang.

•

a) declaratie van een variabele
b) I/direkte" definitie van een variabele
c) definitie van e.en variabele als blok
d) anoniern blok
e) definitie van een functie
f) definitie van een array als blok
g) type declaratie en aanroep

Van

iedere constructie zal een beschrijving, een eenvoudig voorbeeld en de wijze van opnernen in de symbool tabel
gegeven worden. Voor wat dit laatste betreft zal het volgende aangehouden "lVO rden :
betekent: de variabele behorende bij dit element is
al s lokaal in de LSre opgenornen
betekent: de variabele behorende bij di t element j_s
(evt; voorlopig) als globaal opgenomea i~
de LST w Hij wordt later verwijderd.
Evenals in rapport 1 zullen de namen del' variabelen in de
elementen zelf gcplaatst worden. De pointers naar de vader
zullen hier weggelaten worden.

o
o

•

Een variabele 110rdt gedeclareerd door het schri jven van
zij naam gevolgd door een It , tr
B.v. de declaratie van x:
flo

q

= 5;

.

x·,

Door cen declaratie is de variabele lokaal in hat dcsbetreffende b101( en l<lOrdt als zodani.g in e.e syrnbool tabel
opgenomen.
-2-

De symbool tabel:

-&-----EJ-b) "Direc'te" defini tie van cen variabele

•

In dit geval wordt een variabele gedefinieerd d.m.v. een
expressie.
De gedefinieerde variabele is lokaal; de variabeJ.en uit
de expressie zijn, voorzover niet zelf in het blok gedefinieerd of gedeclareerd, globaal.
B.v. de definitie van x:
q

= 5;

x == a + q + 3;

etc.

Symbool tabel:

c) Defini tie van een variabele als bloJS
De expressie uit (b) wordt hier vervangen door het hlok
.begin statements .end
"18arbij bij de statements een directe defini tie van de
variabele staat.

4t

De gedefinieerde variabele, de titelvariabele, is de vader van de in het blok lokale variabelen. Hij is zeIf globaal voor het bloke AIle voar het blok globale variabelen
"worden na slui ting ervan
ui t de 1ST veTVli j derd.
B.v. definitie VillI x als bloke
q

5;
x == .begin
a == 3;
x == a + b·,
• end
:::
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Voorlopige symbool tabel:

I----~xr_---~

Symbool tabel na sluiten van het blok:
~_._~

d) Anoniam blok
In een expressie mag de volgende constructie voorkomen:
.begin statements; val

•

= expr;

statements .end

De waarde van het blok is Itval". Binnen het blok staat een
directe definitie van "val".
Een dergelijk blok wordt een anoniem blok (AB) genoemd.
In een expressie kurmen meerdere anonieme blokken voorkomen.
Daarom wordt aan ieder in de expressie voorkomend anonienl
blok een volgnummer toeeekend. Als na&~ van het anonieme
blok \'fOrdt genomen di t volgnummer gevolgd door AB. Deze variabele "nAB" wordt in de symbool tabel opgenomen als zoon
van de variabele di6 d~m~v. de expre;.;sj_e wordt gedefinieerd.
De in het bloklokale variabelen zijn zoons van nAB. De variabele "val" wordt niet opgenomen.
B.v.

q=5; x

=a

+ .begin r; val= r+8 .end + b +
+ .begin 8=2; val= s .end

-4-

met symbool tabel:

~10-

e) Definitie van een functie

•

Een functie wordt gedefinieerd d.m.v. een expressie. De
in de pararneterlijst voorkomende variabelen zijn zoons
van de als functie gedefinieerde variabele.
B.v.

q=5 ; x(a,b) = a+b+c
met symbool·tabel:

Bij een fUl1ctieaanroep 1'lOrden aIle in de parameterlij st
voorkomende variabelen als globaal en als broers Villl de
functievariabele in de symbool tabel opgenomen b.v.
; x

= aap(noot,

mies) ;

levert:

f) Defi.rd. tie van een array als

blo~

Deze constructie is gelijk aan de voorgaande met vervanging va~ de expressie door een blok.

-5-

B.v.
aap(noot,mies) == .begin
q ;

aap == noot + mies + jan
.end ;
met symbool tabel:

t---..:jl>J noot [---~mie s l
•

g) !type cleclaratie en aanroep
Iedere variabele is van een bepaald type (b.ve real).
Overal waar een variabele gedefinieerd of gedeclareerd
wordt, kan vermelcl ''lOrden van welk type deze is. Deze
vermelding gebeurt door ".in", gevolgd door een type,
achter de identiefier.
B.v. de declaratie :
x .in real ;
In de defini tietaal kan een nieuVl type gedeclareerd 1'101'den. Dit type kan aan een variabe1e meerdere componenten
toekennen. B.v. de declaratie van een type (b.v. "complex")
met twee componenten (b.v. lire" en "im ll ) gaat als voIgt:
; complex .has (re,im)
en word t in de s;ymbool tabel opgenOIIlen:

~cornplexr-

~-~
De variabelen die de componenten aanduiden, ZlJn dus
ZOOIW van de varj_abele die het type aanduiclt. Voor de symbool tabel kan de cleclaratie von een niem'! type d1.1S (J8hancleld vlOrden als "rare het een functiedeiTnj.tj,e. De aC::J.n·-

-6-

duiding welke component van een variabele bij aanroep ervan bedoeld is, gebeurt d.m.v. een enkel aanhalingsteken (I)
gevolgd door de naam van de component, achter d.e identifier
zelf b.v.
x .in complex
Y

=x

= (3,4)

I

re

Hierdoor wordt aan y dus de eerste component, zijnde 3, toegekend.
Voor 1.;at betreft de syrnbool tabel 1wrdt de identifier na
het aanhalingsteken geskipt.
•

I I I Het algoritrne

Het principe van het algoritme is dat na iedere
I

1) ". begin II die een niem'/' hlok opent, het niveau 1·raarop de

variabelen worden opgenomen een stap Hordt verhoogd, en na iedere
2) ". end II

die een blok stuit, alle als globaal in de 1ST
van dit niveau staande variabelen eruit vervrijderd worden, het niveau een stap wordt verlaagd
en de vervrijderde variabelen in de LS'r van dit
niveau vlorden bijgeplaatst als ze er nog niet
in voorkomen.

Een anoniem blok (AB) vereist een andere haadehrijz8 clan
een blok met titelvariabele (named block, NB). Van beide
blokken

j.r3

de vader de variabele die het laatst E;edefini-

cerd Vlerd (d.i. het laatst links van cen "="teken is voorgekomen). Het adres van deze vari8.bele Hordt bijgehouden
m. b. v. de variabele "lgedva" in het }<'ortrcm progranma. 13i j
een HE zijn de lolcale varial)elen ui t het blok zoons van de
van de laatst gedefinieerde "\r<:'lriabele. Bij een 11.13 echter
staat tussen

der~e

niveau's nor:.; het niveau vraarin "nAB!f is

-7-

opgenomen.

B.v.

NB

x == • begin

q;

x == expr
.end
Symbool tabel:

•
AB

x == .begin
q;
val == expr
.end ,

.

Syrnbool tabel:

'lli;jclens de boUl'" van de symbool tabel vlordt a2,ngenomen, dat
ieder blok een anonj.em blok e;aat \'lOrden. Blijkt d.i t na slai···
ting ervan niet het geval te zijn, dan "Hordt het tussenge·brachte element verwijderd.
Als spelli.ng van de idenb_fier die bj_j bet tusEengeb:cachte
element behoort, i'Iordt IIval II genomen. De ze s.gelling Hordt
bij d.e initialisatie van heL programma ecmnalig

j.n

h(clt

[':;t';'-

haugen geplaatst. De "irarj.abele "val" fungeert clus voorlonig
alr:; vader van iader bloke

-8-

IV

..

van het proFramma

~eschrijving

l)Alle geheugenruimte die het programma nodig heeft (b.v.
voor de elementen "maruit de syrnbool tabel bestaat en de
l~imte voor de naam van de variabele) wordt alli1gevraagd
m.b.v. de subroutine BVM. (zie Meijer,afstudeerrapporten)
Deze routine levert na aanroep het adres van het eerste
woord van een veld van de gevraagde lengte. De laatste
vijf bits (de minst signifikante) zijn niet beschikbaar
voor gebruik. leder element in de symbool tabel heet een
lengte van 6 woorden. In de hiervan gebruikte woorden staat,
wanneer N het adres van het eerste woord is, achtereenvolgens:
geheugenplaats

inhoud

i

i
i

N + 1

pointer naar vaderelement

N + 2

pointer naar evt. eerste zoonelement

N +

3

pointer naar evt. volgende broer element

N + 4

informatie betreffende het al dan
niet lokaal zijn

N + 5

pointer naar spelling van de identifier die bij dit element behoort

Geheu:;enplaats N is ongebnlikt. \lanneer het element behoort
bij een functie is adres N + 4 gelijk nan 3, andel's 1 of 0
(betekenende lokaal resp. globaal).
De lengte van een veld viaar1n de spelling van een identifier is opgoborgen is afhankelijk van het aantal karalc-cers
l'laaruit de idc-mtifj.cr bestaat. In het eerste 'HOOI'd van. het .
veld staat di t aantal. aangegeven. In dc~ volgende '.TOorden
staan de karakters zel:f (een "roord per kanJ,kter-)
6

--9-

Bij de initialisatie van het programma Nordt een element
met· adres "ioerv II als 1fOrtel van de symbool tabel opgenomen. Dit element fungeert als oervader van de gehele
tabel.
2) Het input progra.'llma in de defini tietaal \vord t door een

lexical analyser gelezen.
De lexical analyser verdeelt de input karakterstring in
gra'Ilmatikaal correcte onderc1elen (items) van een of meerdere karakters. Deze items zijn van bepaalde typen b~v.
identifier, operator, integer getal, etc.}.
Na aanro.ep van de analyser (subroutine LEX) plaatst deze
•

het volgende item van het inputprogramma in een buffer. In
het eerste woord van di t buffer (het adres daar-van vlOrdt
aangegeven met de vari.abele "KARARR II staat het aantal karakters viGa.rui t het item bestaat. Verder geeft de lexical
analyser m. b. v. de variabele tlNA'l'" het type van het item
aan. Voor de symbool tabel zijn slechtB de typen Ilidentifier" en "ope rator ll (NAT::: 5 resp. 8) van belang.
3) Alle tijdens de bouH van de symbool tabel benodi.gde gege-

vens vrarden bijgehouden m.b.v. de volgende variabelen. Zij
zijn globaal voor het gehele programma en staan in de com·mon "SYl,UAB tI.
geeft aan.:
vardef

of de volgend voorkomende identifier lokaal dan
wel globaal is. M.a.w. of hij a1 dan niet godefinieerd of gedeclareerd gaat worden.

fctdef
----

of het volgende item deel ui tr:naakt van een func-

vader

het adres van het element in de symbool tabel

tiedefinitie.

van de vader van de volgend voorkomende vari.abclcG
het adres van de het laatst j.n de symboo1 tabel
geplaat stc identifi er, dus het huj.dic;e e1ndG van

-10--

de LST. Een eventueel volgertde identifier moet
achter dit element in de 1ST worden opgenomen.
het ad:res van het reeds m.b.v. subroutine BVN
gere serveerdc veld, 'vmar c:ccn evt. volj~' end element van de symbool tabel i[1 geplaatst kan \vor··
den.
het adres van de het laatst als lokaal in de
symbool tabel 0p8enomen

vaTiabele~

Dit is de

vader van een evt. volgend bloke
het adres in het geheue:;en '\Vaal' de Bpel1ing "valli

val

staat. De spelling van iedare voorko:nende iden-·
tifier wordt hiennee vergeleken.
4) In het programma komen de V'olgende hoofd f3ubroutir18s ';oor~

wordt aangeroepen als:
een nieuwe 1ST geopend moet worden

D1BBGI

de

J~ST

{;esloten moet wordeD

een identifier

IDEN'rI

'l'iOrdl:;

aancseboden

Van daze subroutines voIgt nn een beschr5. -jv:i.ng en sen f.1.o\·:--

chart.
Subrou t.ine :cn;BBG
-_._-------.---_
_--I
.

Deze subroutine openi; een nieuwe LST. Br 'Ivordt

eanf~;(~[l(lTnell

drJ,t het optredende b.lok een anoniem blo1{ gaat 'dOTrlCll. raDJ>om wordt e(;n element met spelling lI'1a1 Jl in de' symbooJ. talJC::t.
geplaatst alD zaon van de vari2JJele d:5.c hot lo.cltut :1.8 ged.efinJeerd (eLi. 0.0 variabelo die het la::;tst lin.kiC3 van eon
token i

8

voorgel::ornen 1 aangednid met "l{;;eclYs.")

baal opgenolilen y elemen t

G

IlcoH

Het, nls glo-·

"val" . . J ordt de --,.'<.Hler gSiloaal:t

niouv:e 18'1' • Het valgende mage dit verdui.del:i.jken.

V~1n

de

-

1"'''

-':"1

\ r--1-e
./

"

t- -

OUDB LST

./

I

....

_~

~VAL

L_-!

-~

NIEU'im 1ST

Wanneer het blok behoort bij een functiedefinitie, wordt c1i.t
in het element "lgedva" aangegeven.
Wmlneer het blok nergens bij behoort b.v.

•

x=5; • begin

etc,

'\'lOrdt een foutmelding gegeven. V6er het begi.. n van een n5.euVJ8
statement Hordt 1gedva

=0

gemaakt. Hierop Hordt getest.

Zie voor flO\oT-chart pagina 13.
I

Subroutine
IDENTI
--_
.._..._-------Deze subroutine wordt

aa~geroepen

vranneer een identifier

'\'lOrdt aangeboden. De spelling van de identifier staat in eon
buffer, vmarvan het adres van het eerste ,'word nkararr" is.
Hanneer de identifier !lval" is en gedefirdeerd "lwrdt, l'lol'cit
het tussengebrachte element, d. i. de vader van de J.Js'r, 10-kaal gezet. Het betreft dC'Jl een Ell10niem bloke
De identifier wordt afhankelijk VBn de waarde van de variabele "vardef" als lokaal dan Hel alf3 glo baal in de V3T

Ore;8-~

nomen f alB :hij daar nog niet j.i1 voorkont.
Er wordt gecontroleerd of de identifier voor de tweede maal
op eli t niveau gedcc;f:inieerd of gedeclareerd I'Jordt.
Zie Vaal" flow-chart pagina 14.
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'11ee .

J

-->-

geef"--'
return
l
foutmelding - -

ja

is het een funktiedefinitie ?

.
Ja

maak

)--~:p---tJ.ged va

funftie

nee

nee

ja

heeft 1gedva
reeds zoons?

"pak

-l

~_.I---J
L

laatste ele~ent in zeon LST

•

.

----·~l

van :i,teme~
roaak evn ,broer

maak evp eerste

zoon van ,J.gedva

~

)

r-_-"l-t1f:·

maak spelling van
element GVp ~~al II

maak dit element
vader

[

-_.~

J-

reserveer nieuw

~lemen~EVI"'J)
-

I "\

--..-l----··
r'

- ,.,
en'. d.el

...

-

•

. 'YO

t ... ue •

return

J

Flowchart IDEWrI

is spelling
"val"?

ja

ja

is identifier
cerate ·zo.on?
nee

,

) ...1

komt identifier
al voor in LST?

ja'

)--------~----------~

nee

neem elementevp op als
eerate zoon van
vader

neem element
evp op ala
broer van
liid

ja

definitie?

ja

. nee

nee

b'tj~

def:Lnl~~

ja

1-----,

_~~gedVa
•

~~-,-ement

reservcer veld voor
de spelling en neem
spelling over uit buffer

[ zet element ilokaal

---l

maak 1geciva
dit element

return

Subroutine BLEND
Deze routine wordt aangeroepen wanneer een LST gesloten
moet worden.
Hierbij kunnen zich,twee gevallen voordoen:
a)

Het is een gewoon blok.
De situatie in de symbool tabel is dan b.v. als voIgt:

vader

val
..,:'1'
II'

fC',
I

,

~-

~

1

L31

Het element met spelling "val", de vader van de lIST,
staat nog tussen het nj.veau van de ti telvariabele TV en
de LST. Dit element wordt verwijderd. (Het veld wordt
m. b. v. subroutine 13GB aan het vrije geheu.gen teruggegeven).
AIle vaderpointers van de element en ui t de LS'r moeten
gewijzigd worden en wijzen naar TV. Verder moet in element 'l'V, de grootvader van de LST, de pointer naar zijn
eerste zoon gewijzigd worden.
De variabele "vader" wordt gelijk gemaakt aan het element TV.
De titelvariabele dient in de LST als lokaal voor te komen. Dit wordt gecontroleerd.
In de LfJ'r mag het element van de ti telvariabe~Le ui ieindolijk niet voorkomen. Daarom wordt dit element globaal
gezet, zodat het later ffiltomatisch met de evt. overige
globale variabelen vervTijderd vTordt.
De niem":e 8i tuatie if3 dan:
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b)

Het is een anoniem blok.
De situatie in de symbool tabel is dan als voIgt:

In dit geval hoeit de symbool tabel slechts in zoverre

•

gevdjzigd te vvorden, dat de spelling "val" van het tussengebrachte element (dat in dit geval lokaal is) veranderd moet vlOrdeh in IAl3, 1;marbi j I het volgnummer van
het anonieme blok voorstelt.
VerdeI' moet het element "val" ui t de I-lST ver'1'lijclerd
den. Di t gebeurt ffi. b. v. subroutine VERV1.

1'101"-

De variabele "vader II T/lOrdt de grootvader van de JJ8T.

Voar beide situaties is nu de handelwijz8 gelijk.
Alle als globaal in de LS'l' s-caande vari.nbelen worden
eruit verlvijderd m.h.v. subroutine VliJR'd. vlan.'1ef;n~
.
:i3e
nog niet in de IJST van de vader voorkomen ..{ Orden ze daarbij geplaatst •

•

Su.broutine BLI!jlJD he eft een pararneter: tlSTOP".
Wanneer blijkt

vader ll geliJk is aan de oervader
van de symbool tabel en dUB de LST van het 1aagste ni-veau maet "lvorden afgesloten, vlOrdt "S~:OP It t:cue en stopt
d.~1"t

II

Daarvoor l'/Ord t nog

In

het prograrl1Illa.
Q

b. v. subroutj_ne

~:orpOU1\

de gebele

symbool tabel geprint. Vall a11e erin voorlwmende varia·belen vlOrdt de yolle naam gOGo"'ren. Dit is de concatenatie
van zi;jn eigen naam met die van a1 zijn voorvaderen.
\'Jannecr in de liST van het lc;.agste rdYeau noe; [';lobale
variabeJ_en voorkOIllcn, zi.;jn de:7;(~ dUE, l1E~rgelw gedet"inif:erd
of {;Gdeclareerd.
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Plowchart BI,:mD
.false·l

-r
is vader oer''''l.dcr ?

>-_j_a_-;r-_~::.s~t:o.::p_-.:• .:..tru::..:.e:..:.~eturn
Ju'iONIEM

NORMAAL

BLOK

BLOK
nee

is vader lol{aal
dus is "val" in de
LST gedefinieerd?

I

zet vadernointers van
de elementen in de LST
naur de grootvader, de
titelvariabele

•

ja.

tel het aantal zoons
van grootvader, dUB de
vader V3l1 het element
"val". noem di t aantal I

"'
geef tussengeurachte
element terur; aan
vrije r;eheur;en (ROn)

reserveer veld voor de
spelling IAH Va!1 het
tussengebrachte element
en zet Dointer naar de-

I

7,8

snellir.lg

'11

-

maak erootvauer vader

,--------1-.-------,

I

verwijJar elenlent "val" I
u.i t de 1S'r (f~ Vi;;P~

maak U eerste zoon vall
vader

<
•

-r-

is ti~elvariabele niet
gedef1nlcerd en lS het
Geen flJnctie?
\

r

maak U eerste zoon van
vad er

ja

f~ee

komt titclvariabele"
in LS'l'?

ma~Jc

r:rootvader

nee

Vaal'

maak het element va~
de titelvariabele in
de 131' glo baal

T-----

\

\

r

1AB,,;L 777
\

va~·"]

LABEL 777

t
(vervolg BLEND)

lOb =

01

+

ja

,

U '" a?

.....

nee

.

ja

is element U
loO':aal?

.....

~

ob

U'

')

-

nee

,

,

komt element U
al voor in vadel' LST?

ja
--,-

,

nee

\1 '
\

nlaats element

maak U
het element van
volcende
braer

•

(':eef veld van de
spelling van element U in zoon
LST tcrug aan vrij
r;oheugen (BOB)

U als elobaal

bij in vader LS1'

"

\1

,
I

Ireserveer nieu',y
veld evp (BV),])

I

I
zoon

,

vm,ijder .,,-

ment U uit
LST (V"ST'iI)

1 - - - _ - , - -_ _ _ _

\11

-

•

ja

~

heeft element

<

U no,", I1roers ?

nee

-

+-

--

il

,

liid de
laatste in
vader LS'l'
IUClak

,l/

1gedvi-l = vader

-,

]

"
maal;: !.srootvD._j
vader

return
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5) In het pro{S'ramma komen vereLer de volgende subroutines voor.

Naast de hierna volgende beschrijving wordt verwezen naar
de listing.
a) Subroutine VERW
Deze subroutine verwijdert een element ui teen keten. ¥lan·~
neer het element zoons heeft worden deze in zijn plaats in
de keten opgenomen.
De parameters van deze routines zijn

•

adrvleg:

het adres van het te verwijderen element

oudbro:

het adres van het daanwn voorafgaande element
in de keten (de oudere broer).
'ltlanneer oudbro = 0 , is het te verwijderen element
het eerste van de keten.

Het resJltaat van de routine moge blijken uit het volgende
voorbeeld.
Stel een keten als volgt;

-0

adr
-~.- vieg

~_.

--0-

?

7"

Na aanro ep van VER\'l:

In het geval 'o.udbro·= 0 moet de pointer van de vad.er
van de keten naar het nieuwe eerate element ervan ';vorden
gezet.
Het veld "a dnleg II vmrc1t aan het vri j e geheugen teruggegeven.
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b)

Subroutine TOTOUT
Deze routine print systematisch de gehele symbool tabel
ui t. Van iedere variabele vlOrd t de. volle naam gegeven.
Wanneer een variabele als globaal in de tabel staat,
1'lOrdt di t aangeduid door

c)

•

*********

achter zijn namn.

Subroutine VOLNOU
Deze routine print, gegeven het adres van een element
in de sYrnbool tabel, de volle namn van dit element uit.
De routine wordt gebruikt door TOrrOUT •

d)

Subroutine PRIDE
Deze routine print, gegeven het adres van een element
in de syrnbool tabel, de spelling van de varj.abele behorende bij dit element.
De routine \-TOrdt gebruikt door VOLNOU.

e)

Subroutine INI
Deze routine initialiseert de lexical analyser, het
systeem van geheugentoekenning en de sy-mbool tabel.
Voor wat betreft het laatste betekent dit het plaatsen
van het element "oervader" in de tabel en de spelling
"val/l in het geheugen.

-20~~

Van enige prograrilma' s in de defini tietaa1 zal nu m. b. v.
het beschreven Fortran programma de symbool tabel uitgeprint worden.
Eventuele foutmeldingen zu11en tijdens de executie van
het progra@na gedaan worden. Variabelen die, hoewel voorkomend in het programma in de definitietaal, nergens daarin gedefinieerd of gedeclareerd vlOrden, zijn aangeduid met

*********

achter de naam.
Tot slot voIgt een listing van het Portran programma.
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B .. v.

aap(noot,mies)

= . begin
q ;

aap
.end ;

= noot

+ mies + jan

met symbool tabel:

'--1...-~'---~I---,~nootr---~mies[
g) Jype declaratie en

aanroe~

Iedere variabele is van een bepaald type (b.v. real).
Overal waar een variabele gedefinieerd of gedeclareerd
wordt, kan vermeld worden van welk type deze is. Deze
vermelding gebeurt door ".in ll , gevolgd door een type,
achter de identiefier.
B.v. de declaratie:
x .in real ;
In de definitietaal kan een nieuw type gedeclareerd worden. Dit type kan aan een variabele rneerdere component en
toekermen. B.v. de declaratie van een type (b.v. "complex")
met twee component en (b.v. "re" en "im tl ) gaat ale voIgt:
; complex .has (re,im)
en wordt in de symbool tabel opgenomen:

De variabelen die de component en aanduiden, zlJn dus
zoons van de variabele die het type aanduidt. Voor de symbool tabel kan de declaratie van een nieuw type dus behandeld vlOrden als 'irare het een functi.edefini tie. De aan-

-6-

•

•

B.v.
aap(noot,mies) = .begin
q ;
aap
.end ;

= noot

+ mies + jan

met symbool tabel:

--,,,---~._-->8I---~.Inoot(--~miesl
g) Jype declaratie en aanroep
Iedere variabele is van een bepaald type (b.v. real).
Overal waar een variabele gedefinieerd of gedeclareerd
wordt, lean vermeld ,,!Orden van welk type deze is. Deze
vermelcling gebeurt door ".in", gevolgd door een type,
achter de identiefier.
B.v. de declaratie :
x .in real ;
In de defini tietaal kan een niem'[ type gedeclareercl I'lorden. Dit type kan aan een variabele meerdere component en
toekennen. B.v. de declaratie van een type (b.v. "complex")
met tv18e component en (b. v. "re tl en Him") gaat als voIgt:

•

I

I

; complex .has (re,im)
en wordt in de symbool tabel opgenomen:

De variabelen die de component en aanduiden, ZlJll dus
zoons van de variabele die het type aanduidt. Voor de symbool label kan de declaratie van een nieuH type dus behandeld "lorden als ware het een functiedefinitie. De aan-

-6-

•

met symbool tabel:

e) Definitie van een functie
Ben functie Hordt gedefiilieerd d.m.v. een expressie. De
in de parameterlijst voorkomende variabelen zijn zoons
van de als functie gedefinieerde variabe1e.

B.v.
q~5

; x(a,b)

•

= a+b+c

I

met syrnbool' tabel:

~-0
~- ~
Bij een functieaanroep ",rarden alle itt depar8.'neterlij st
voorkornende variabelen als globaal en als broers van de
functievariabele in de symbool tabel opgenomen b.v.
i x

= aap(noot,

mies) ;

levert:

Deze con~)tructie is gelijk aan de voorgaande met vervanging van do expre f3sj.e door eon tlok.
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•

De symbooltabel moet zodanig in het geheu,_,en staan, dat men
er snel toegang toe heeft. Ben mot;elijkheid daartoe is gebruik
te maken van hashtechnieken. Daarom is een studie gemaakt van
de op dit gebied aanwezige literatuur. Dit rapport geeft een
kort uittreksel van deze literatuur.

I~HOUDSOVERZICHT.

I. Inleiding
II. Probleemstelling
III • Key naar adres transformatie
A. Deling
B. Andere technieken
IV. Hillldelwijze bij overflow
A. Random stap
B. Lineaire stap
C. Kwadratische stap
D. Vergelijking der methoden
E. Ver'i',ijderen van key's ui t de tabel
F. Chaining methode
V. Overflow van de hasb.tabel
VI. Meerdere key's per adres
VII. Speciale ondenverpen
eVIII. Iii teratuur

•

1

2
2

4
5
5
6
7

10
12
13

13
15
16

17
18

HASH

I.

CODERr~TG

E::'T HASH

TJ:J3::~LIJE>f.

INL:EIDI,NG.

Geste1d dat een aantal items, die bij hun unieke naarn, key,
bekend zijn, opgeborgen moeten worden in een tabel. Men kan
deze, stel N, key's in volgorde van bin:1enkomst in de tabel
plaatsen. Bij het later terugzoe1<::en van een bepaalde key is
dan de venrachtj.ngswaarde voor het aantal accessen in de tabel E(p)

= N;l. Dit is voor grate tabellen onpraktisch.

Een andere mogelijkheid is de key's op een of andere eigen-

•

schap geordend op te bergen. Zie b.v. Peterson, 1957. Dan zal
E(p) tenminste 2 10g N bedragen, b.v. bij een binary search
of het zoeken in een binary tree.
Een derde mogelijkheid is het toepassen van hash codering en
de key's te plaatsen in een hash tabel (ook vlel aangeduid met
scattertable, randomi sed of key transfor;nationtable). Het zal
blijken dat deze techniek een geroiddeld korte en van de tabelgrootte onafhankelijke zoektijd levert.
De algemene werkwijze bij toepassing van hash-technieken is
de volgende.

•

Met behulp van een eenduidige key-adres transformatie wordt
aan een key een adres toegevoegd, dat ligt binnen de grenzen
van de tabel. In het algemeen is het aantal rnogelijke key's
groter dan het aantal plc3.atsen in de tabel, zodat het mogelijk
is dat t\;ee key IS na traru3formatj.e hetzelfde adres opleveren.
Deze key'S' Horden dan synoniemen genoemd en I,mnneer aangenO'lien
vlOrdt, dat op 8eYl adres slecrlts 66n key kan staan, treedt overflm'{ op.
Een key wordt in d.e tabel geplaatst op het berekende

adre~)

tenzij overflo1"l oIJtreed t. Dan I'lorden volgens een bepaald a1goritme andere adressen in de tabel e;egenereerd., tot een lege
plaats gevonden I,rordt, I'mar de lcey (lan opgerJoY'::,'en Hordt.
Een keuze van ec:n {;oede hash-tec'nniek komt dus in beg:i.nsel neer
op het vL:delJ vern.:
1) een i,eschiktc: key-adre s trE21Sfol';l;(:),tie en
2) een e;eschHde handeh1i;jZe bij overflol'l.

In het navolgencie zullen I1 go ed f1 en "geschikt f1 nader ,'!Orden omschreven en zal een overzicht van de in de literatuur genoemde
hash-technieken gegeven worden.

II.

•

•

PROBL3EMST3LLING
Een subset van k key's uit een set van S mogelijkekey' s (k~ s)
moet 0pS8oorgen vlOrden in ee:1 tatel van N plaatsen (k~ N). \1e
beschikken over een key-adres transformatie Ho(K),welke aan
key K het adres Ho(K) (relatief t.o.v. de eerste plaats in de
tabel) toevoegt, en over een algo1'i tme H. (i, K), i=l, 2,3, ••• q
1
dat een reeks t.o.v. H (K) relatieve adressen genereert. Achtero
eenvo1gens worden nu de adressen (alle mod N) Ho(K), Ho(K) +
Hi(i,K), i=1,2,3, ...• , geprobeerd , totdat een lege plaats wordt
gevonden, waa1' K wordt opgeborgen.
•
De gemiddelde tijd om een key in de tabel te plaatsen moet minimaal zijn. De gemiddelde tijd om een gegeven key weer op te zoeken in de tabel is hieraan gelj.jk, omdat bij di t te1'ugzoeken
weer dezelfde procedure wordt gevolgd en dus dezelfde adressen
"lOrden naD'egaan, totdat de key of een lege plaats Hord t gevonden c
Dit betekent dat minimaa1 moet zijn:
berekeningstijd van Ho(K) + accestijd van adres Ho(K) + aantal
volgende tabelaccessen x de gemiddelde berekeningstijd van
H.(i,K) x de gemiddelde accestijd van de adressen H (K)+H.(i,K) ..
1

0

1

Ho (K) en H.1 (i,K) moeten dus voldoen aan de volgende eisen:
(1)
(2)

Snel te berekenen.
Zodanig, dat de kans dat op de berekcmde adressen een lege plaats wordt aangetroffen (tijdens het opbergen), maximaal is.

Een id2ale tCClilSfor!:l2.Lio) die iedora lJ:Llleb~eur:Lg'e subset van K
key';;3 ui t de sot S mO':,e.lij'{e 1\:2j' s uniform over de taLeJ. ver..~
spreid, is niet beked en lijkt oak niet mo~elijk. Slechts wan-2-

neer de key's a priori bekend zijn, is het door een juiste
keuze van de transfor;natiefunctie mogeli.J,k te vennijden, dat
de situatie H (K I )=H (K ) met KIf K , dus overflow,optreedt.
2
o 2
o
Een belangrijk punt bij de l:euze van de transfOrlJlatiefunctie
is de verdeling van de subset

Vffil

de k key's uit de set S.

Wanneer deze k key's random verdeeld zlJn over de set S kan
geen transformatie een betere verde ling van de k key's over
de N plaatsen in de tabel geven; dan een ran.dom verdeling.
JYl.a.vl. het ideaal van een uniforme verdeling over de N plaatseil wordt niet bereikt. Nu is het echter meestal zo, dat de
key's niet geheel random verdeeld zi jn. Vaak vlOrden

h~v.

namen van identifiers in een computerprogramma bepaald door

•

taalkllndiG'e regels en voldoen de frequenties van voor~mmen
van moselijke symbolen aan regels. Ook traden vaak clusters op,
b. v. een reeks voorkomende key's als ADH~iSI, ADRES2, ADHES3.
Deze uniformi tei t in key verdeling rnaald het rnogelijk aan eis
(2) tegem~et
te komen,door een zodanige keuze van H0 (K), dat
.
de elementen van e'en cluster op verschillende adressen komen.
Een eventueel daardoor optredende cluster van adressen in de
I

tabel die bezet zijn, l.s geen nadeel, wanneer een juist overflovlalgori tme word t ge bruikt. Daarover voIgt meer bi j de 'behandeling van dit algoritme.
Ondanks het fei t dat een random

verdelin~s

van de adressen over

de tabel een vrij slechte verdel:Lng is, wor-dt hier toch vaak
naar gestreeft. Behaalde resultaten worden dan vergeleken met
berekende resultaten voor een rartdomverdel:tng. Di t Viordt VTaarschijnlijk veroorzaakt door het feit,dat men het liefst uitgaat
van een rand.om verdeling vaJ1 de key'S. Deze is gema{ckelijk
te genereTen op eon computer en de optimale verde ling van de
adre ::;::,en is dan een ra;Jdomverdeling. Een praktj. sche repre sentatieve set I<:ey's is moeilijk te verkrij.,en en een hieraan aangepaste transformatie dus moeil:L j It te te sten ell. zeker minder algemeen te gebruiken.
Val bela:lg bij de L::euze va, de transformatiefuYlctj.e II is de
o
gemi.d,~elde berc-keningB-ti j d ervan. voor cen key. De uinst van
een meer geavanceerde functie H _door een geringer aontal ta-'
o

belaccessenJilloet opwegen tegen de hogere berekeningstijd van H •
o
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Hiermee in verband staat het feit of de tabel in het lcerngeheugen, dan vlel in een achtergrond{;eheugen staat (langere accestijd).
Nu zullen enige transformatietechnielcen besproken worden. Aange-

nomen wordt dat de key's in een voor aritmetische bewerkingen
geschikte vorm voorhanden zijn, b.v. de interne representatie.

A. Deling
Zie hiervoor b.v. Buchholz, 1963, Heising, 1963 en 11aurer, 1968.
'"

Deze techniek houdt het volgende in:
deel de (nUJl1erieke)' key door de lengte van de tabel en gebruik
de rest als hash adres H , m.a.'d.

•

o

IT (K) = K mod N
o
Di t algori tme levert direkt een adres i.D de g81'lenste range.

Het komt ook tegemoet aan ei s (2). \lanneer nameli jk enige uniformiteit in de verde1ing van de key's voorkomt en een cluster
optreedt met onderling verschil d (b.v. voor d

=5

de key's K,

K+5, K+IO etc.) zullen de elementen van deze cluster resulteren
i.n ond8rling verschillende adressen, I'Tanneer d en de tabelgY'ootte N relati.8f priem zijn. Di t is al tijd het geval "I'ranneer voor
N een prie~Llt~e~.?l gekozen vIordt.

#

Ben speci.ale tecb.niek, die met d.e vorige samenhangt en berust
op resultaten uit de theorie van de error-correcting codes, is

•

beschreven in Schay en H8,ver, 1963 en Klinkh8mer, 1964.
De bij deze techniek t:;ebruikte transformatie garandeert, dat
twee verschillende key's, die veel op elkaar lijken, naar verschi11ende adressen

getransfor~eerd

worden. Nader gespecificeerd:

De key's en de [lell'e Sf'3en vlorden opgevat alE: polynoJDen in de dummy variabele x met coefficj.cnten ll5.t hetzelfde alfabet. De af-stand tussen t1we key's 1-lOr-elt gedefinj.Gerd 81f3 het aantal. walen
dat bij gelijke exponenten vall x ven3chillende coeff:Lcj.onten optreden (de H~::UTEnhlg afI::1tcUld). 1:Jannoer de c:l. :fstand tusscn tvTee ver-schil1encle key's niet groter is dan het aantal sy:nbolen vTcl.aruj. t
de adre 1::3 sen be sta.an, 2'.ttllen de tvree xey 's naar verschil1enc1.e
aclrc ssell Harden getrcmsformecrd.
De trail:::;formEi.t.te zel:f be i3taat ni.t het de 1cm v:::tn het kcypolynoom
cloor E:en tender pol.ynoom, v.rC:lo.I':)j_,j de cooff.:i. ctenten van het re st-polyuoorn het adres vormen.

Zie voor een illathernatische behandeling hj.ervan ook b. v. HaneUl
& Palermo, 1963.
De op deling berustende hash-technieken worden beschouwd als
de beste voor algemeen gebruik.

B. Andere technieken
Zoals gezegd, is een voordeel van de deeltechniek het feit, dat
de adre ssen dj.rekt i11 de ge\'lenste range lig,;en.
Een a..Ddere methode om di t te bere:iken is truncation: van een
key worden de laatste n digits gebruikt als adres. Bij decin
male key's komt dit neer op de deeltechnie~ met 10 als deler •
Dit is wannesr clusters optreden ongunstig.
Alvorens deze truncatioil toe te passen, kunnen daarom nag bewerkingen op de key worden uitgevoerd. Wanneer bekend is, welke
digi ts van de key's het sterkst veranderen, kunnc:m deze 0.:)01'
pla[d sveri'li s,selingen achteraan Horden geplaat st. Een andere
bewerking is het randomiseren van de key's. Dit is, zoals vermeld in de probleemsteJling, een verkeerd uitgangspunt. Methoden hiervoor zijn b.v. radix-transformatie, vermenigvuldiging
met zichzelf of een constantf..
Een goede methode is folding. De key wordt gesplitst in twee
of meer delen, die bij elkaar opgeteld worden. Op de som wordt
dan trul1cacion toegepast •
Zie voor deze technieken b.v. Buchholz, 1963.

•

•
IV.

Omdat de in het voorgaande beiJproken transforinaties van lr.ey's
nacH' adre ssen een niet geheel u.niforme verdelinc; leveren, zal
het voorkomen dctt tV'Tee versch:.Lllende key's naar hetzeJ_fde adres
get rem sformeercl worden. \"ie gaan crvan ui t) o.at op :Leder adre s
slechts een l::ey geIJJa;:!.tst ks.rJ \Jorden, zoc12.t overf10\'1 ontreedt
en voar een der key's een ander adres moet worden gezocht.
In el:.L t hoofdstLJk zul1en en:Lge (;.lr;orii;mcs (;Cfjpro}:::en ';!ClJ'clen 1 vol-
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gens 1'Telke achtereenvolgens een reeks ad.re esen gegenereerd
worden, totdat een onbezet adres wordt aangetroffen, waar de
overflo\<Tkey dan word t

:~eplaatst.

Bij ovcrschri jding van de

tabelgrootte N \fordt de adressering circulair voortgezet.
M.a.~.

op het laatste adres volgt weer het eersLe. Iedere

nieuwe generatie van een adres zal eel stap of poging genoemd
"VlOrden.
Bi;) ieder alGori tme l'Tordt nagegaan in hoeverre het voldoet
aan de in de probleemstelling (lIst.II) gestelde eisen. Van
belang is vooral het gemiddeld aantal stappen, om in de tot
een fraktie p gevulde tabel een in de tabel voorkOIllende key
op te zoe};:en. Di t is gelijk aan het gemiddeld aantal stappen,
om de tabel tot een fraktie p te vullen. Deze grootheid zal
G(p) genoemd worden. 13ij hashtabellen is G onafha.'J-eeli,jk
de tabel::;rootte·:n. Om berekcnj.ltg of ;;euadering

VE1J1

Vall

G(p) moge-

lijk te mal;:en, gaat men Ineestal uit van een rando':l key set,
zodat controle m.b.v. random getallen mogelijlr is.

Laat het overflow algoritme pseudo-,dus reproduceeI'baI'e randOiQ adres.se,l genereren, clus Hi (i,K)=random integer, clan geldt
voor het verwachte aa tal stappen A, om een key in de tatel te
plaat~:en,

•

i:oclusief de eerste poging (=adres II (K), vT<mneer al
o
k plaatsen van de -tabel bezet zijn

A(p) =1 + p

-:- p'2

_I.

~

... -

met p - kiN

G(p) is het gemiddelde van A(p), wanneer de bezettingsgraad
discreet de waarden van

0

tot p doorloopt. Een goede benadering

iSc8n continuue verandering van de bezettingsgraad. Dit lcvert:

C(p)

._ 1

P d

fP_£.~
-1 -

A

__ -1
P

e log(l - p).

Ben verbetering op deze methode (zie Morris,l968)

-0-

18

het

ene-

reren van een reeks ---_."-----verschillende, verder over1ee',ls random,
adressen.
lIet is d811 na N pogingen mocelijk te constateren', dat de tabel vol is.
Dezemethode levert ook

een geringe verlaging van Gop, om-

dat het nu niet meer voorkomt, dat een bezet adres meerdere
malen geprobeerd wordt bij het opbergen van dezelfde key.
Dan geldt nL:
A = 1 +

•

k
N

Voar grote N kan k/N+l vervangen "lorden door p en is deze methode dus wat zoektijd betreft ongeveer gelj. jk aan de vorige.
lIet door Norris gebruikte algoritme, om een semi random reeks
I

verschillende
adressen te genereren, vereist een tabelgrootte
I
N die een macht van 2 moet zijn.
Bij het eerstgeprobeerde ad~es (Ho(K)) I'lordt - circulair - ope
geteld bij de i
paging: (51-1)/4~
Deze metbode is dus een benadering van het random en zonder teruglegging trekken van de N getallen van 1 tim N. De rc-lndom adressering is een goede hEL,dehIij ze bij overflovJ, vmt betreft
de zoektijd (dus de waarde 'len

•

G(p)); de tijd om een volcend

adres te berekenen is eehter vrij la"g.

}~en

na,deel van het Hor-

ris-algoritme i;j de beperking van de tabelgrootte tot Ir18.ehten
van 2. Nisschie,] is echter een dergelijk algori tme moc;elijk
voor meerdere grootte's.
De bier be sprolren randOlrl adre ~3,:)eriYJGsmethod8n

:J,j.

jn,

Hn t

betreft

de geLTJiddelde zocktijd, onafha ,<elij]-:: van evcYltueel door de keyadrcs tranBlormatie veroorzaaJcte clusters in bezettc adressen.

Bij :'..cze n,othode ligt het volgend to IJl'oberen 8.dres in de tabel
een

COD ;:;tante

cd stand. d verdeI'. I-:let ale;orj_ tme if) clus:
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In de

vol~~encle

prent is di t aaD. de hand van een voorbeeld,

voor t1;'Tee key's, K en K , die opgebor(';etl moeten "ranien, duj.l
2
delijk gemaakt. Oorspronkelijlc bezette adresf::len zijn aangeduid
met kruj.sstrepen.
EI' is afgebeeld een deal van de
tabe1. K

1;wrdt getI'ansfoI'meeI'd
l
naar X= Ho(K ). K ·Hordt getrans2
l
formeerd naar H (K )= x + d. Stel
o 2
dat x, x + 0. en x + 20. bezet wa-

x

x+d

•

ren. Ie

l

komt dan terecht op x +

3d. K loopt nu een deel van de2
zelfde keten af en komt b.v. op

x + 40. terecht.

x+2d

I.h.a. moet een key, die op zoek
naar een vrij adres, op een adres
x+3d

x+4d

•

komt, dat reeels door een andere

-Ki-

key'is bezocht, minstens de keten

I

aflopen, die de key'heeft afgelopen,

I

voordat een vrij adres kan volgen.

,

it/

K:t ..---:.;:,

Door het algoritme worden dus in de tabel (secundaire) clusters
gelegd met afst.and d. Vlanneer bij een poging om een key 09 te
bergen een bezet aclres Hordt aangetroffen, is dus d.e karw, dat
de volgena cpoging ook mi slukt groter (jan hi j een random ver-doling.
Het is dUidelijk,dat dit algoritme gevoelig is voor door de
key-adres transformatie in de tabel gelecde clusters.
Het zoekt voor al1e (} 'del de hele tabeJ. af, 'i'Tcmneer de t,::.I)elgrootte Gelijli. aan een priemgetal gek07,en vTordt

(Zie Hst 111,1-1.).

Voor 0.=1 bet(~]'~en t cU. t algori tme dus, dat een over:f':1.o'd key vercJer
d Gl1 111"'ar
"0 di cht lllo~"el-L
-ilr 'oii
~i.- J""I
aclre" ITlO (TF)
ge.u."
c, - - .J'~
,)
,. ,.lovi"'F"le
J dl ,1 u~
c;.,,~
1",
C;C,

LJ

_.

.

••

plaatst wordt. In dit ceval is G(p) uitgerekend. (Schay & Spruth,
1962). Bet lijkt echter waarschijnlijk, dut deze G(p) ook {~elclt

voor een willckeurige ,,,aarde van d. De re suI taten van een E'>imulatie, die ik om dit te onderzoeken heb uitgevoerd, stemmen
hiermee overeen.
Schay & Spruth vonden:
()
G P

=

2 - P
2 - 2p •

1'er vergelijking van de random methode met de hierbesproken
lineaire methode kan het volgende staatje dienen.
bezettingsgraad

•

random stap

lineaire stap

1,05
1,39
1,72
2,56
3,15

1,06
1,50
2,17
5,50
10,5

0,10
0,50
0,70
0,90
0,95
Bierui t zien

VIC,

zoals verlvacht, dat de lineaire methode voar-

al bij hogere bezettingsgraad een lange zoektijd oplevert.
Het is echter een zeer eenvoudig algoritme en levert dus een
lage berekeningstijd van een adres.
De secundaire clusters die optreden in de bezette adressen kunnen sterl\: verminderd vlOrden, door de stapcrootte d niet voor
iedere key gelijk te maken. Het zc3-1 dan veel minder optreden,
dat men voor een key "in het voetspoor rl van een
•

Brl

dere key naar

een vrije plaats zoekt. Een dergelijke methode staat bescl1reven
in Bell en

Kama~,

1970.

Hierj_n "Jorvt de halJd.ehrij ze bij overfloH gecombineerd met de resultaten van de key-adres trarwformatie. Hen gaat ui t van de deeltechniek. De key K wordt dan gedeeld door de

tabelgroo~te

N en

levert een quotient. Q en een rest R (=K mod N).
De re st R "I'lOrdt {:;e Drnikt als de hashcode van IC
Het quotient Q, dat d.an vaal\: ook voorhanden is, 1'lOrdt gebruikt
bij het overflow algoritme.
13ell gebruikt:
H. (i,K)
1

=i
-9-'

.,,

Q

•

De metl10de is door Bell en Kaman m.b.v. een simulatie getest.
Zij saven als remlltaat slechts A(p), het cemidcleld aa:ntal poginc;en om een nieU"l'le key in de tot een fraktie p gevulde tabel
te pl~atsen. A(p) is cchter ook rcpresentatief voor de methode;
door integratie volgt hierui t G(p). J~_ls resultaat vonden zij
1 , de
met een nauVlkeurigheid van een pc18T -promille! A(p) = 1 -p
functie optredend bij een random algoritme. Dit betekent, dat
het door hen cenoemde a1goritme, in combinatie met de deeltechniek, zeer goed is te noemen: het paart een korte zocktijd met
een korte berekeningstijd. Zij gaan in hun artikel in op een
praktische uitvoeringswijze. Er moet n.l. zorg gedraccn worden
voor cen rando,ll verdeling van Q (mod N) over de vlaarden van 1
tim N en het geval Q == 0 moet ui teraard vermeden vlOrc1en.
Bell toont de superioriteit van deze rnethode boven de nog te
bespreken kvraclratische quotient methode aan, door imp1ementatie van deze methode in cen compiler.

liet bij deze methode gebruikte algoritme is als volgt:
. 1--)
II-i ( l,A

•

= al.

r)

+ bi,

met a en b constanten.
•
Het vlOrdt het eel'st vermeld door IViaurer, 19623.
Een door m:L j ui tgevoerdc simulatie slui t aan bi j de bC\ieringen
in de over dit onderwerp genoemde en te noemen litera~lur, dat
deze methode in zoektijd, dus wat G(p) betreft, vergelijkbaar
is met de random methode •.
I-let il3 clustcrvrij. E. a. vi. een key Kl , die getYalu3f'ormeerd Hord t;
naar een wil1ekeurig, maar niet het eerste, adres in de keten,
die door een andere key K'),- is afgelopen op zoek naar een vrije
plaats, zal niet, zoals bij de gewone lineairo IQcthode, dezelfde keten doorlopcm< :lanneor de twee key's sj'noniemen vlaren, clus
door de l::c;;r-adres transfor,ilD.-UC naer hetzlelfde adres {-;8traflSformc8rd werden, zullen ze echter wel dezelfde keten door1open.
Op Grand van c1e?~e overHegingen \'lOl'dt in Bell, 1970 ccm beYlodoring van het gemj.d(~elde a!Liltal staTJ1)en om een l~ey j.n de tabel
C-
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te plaatsen A(p), afgeleid.
Het resultaat hiervan is:
A(p)

•

=

1

I-p

-1 e+ p
log (l-p) (p- (l-e -p
- . ))

Integratie van de functie levert de gemiddelde zoektijd G(p).
Deze is voor 0,5 < p <1 ongeveor 10% hager dan voor de random
methode ..
Duidelijk is te zien,dat }Jell is uitgegaan van de clustervrije
random methode en hierop een correctie heeft aangebracht. De berekeningstijd van een volgend adres is korter dan bij de algemene
random methode, doch langeI' dan bij de lineaire methode van Bell ..
Het kvmdratische algori tme is ongevoelig voor (lineaire) clustering van-bezette adressen in de tabel t.g.v. de key-adres transformatie.
Een nadeel van dit algoritme is dat na N pogingen niet de gehele
tabel afgezocht is en dus vol verklaard kan worden bij steeds
mislukken van deze H pogingen. Het is echter wel zo, dat, Vlanneer voor N een priemgetal gekozen wordt, na de eerste N/2 (betel' gezegd entier N/2) pogingen N/2 verschillende adressen geprobeerd zijn. Daarna volgen in omgekeerde volgorde dezelfde
adressen nogmaals. - Voor een bepaalde klasse van priemgetallen (die, van de vorm 4k+3) is het mogelijk"het complement van
de afgezochte reeks adressen te bepalen. Zie hiervoor Radke,
1970.- Na deze N/2 pogingen kan dus de tabel "pralctisch vol"
verklaard vlorden. De kans, dat dan in de andere he 1ft ilOg v::01
vrj.je plaatsen zullen zijn, is namelijk Idein.
Een -kleine- verbetering van deze methode is aaneegeven door
Bell, 1970.
Hij maakt oolr hier ge[lruik van het quotient Q, dat bij een deling
als hashcode befJchikb,:ar is. Hij noemt doze methode de Inmdratische quotient methode ..
Ui tgclande van het a1gemene geval H.l (i, K) -- ai 2 + bi kie st hi j
a = Q, ~odat het algoritme wordt:
I·:r. J_
j.

Y) --

(
.
\l,H

.2

'~l

+ ·bo:L,

l1aarbij b - 0 cekozen kan worden.
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Door de key-afhankelijkheid is dit algori'tme ook bij het optreden van synoniemen clustervrij en zal zoektijden leveren, die
ongeveer gelijk zijn aan die van een random algoritme.
De verdere eigenschappen zijn gelijk aan die van de gewone kwadratische methode.

D.

..

Vergelijking del' methoden.
In het volgende staatje zlJn de besproken methoden met elkaar
vergeleken. De kwalificatie's die bij de verschillende vergelijkingsgrootheden zijn gegeven, zijn 1'e1atief. De berekeningstijd van de adressen hangt af van de mogelijkheden van de gebruikte computer.
Voor alle methoden, behalve de random stap, geldt, dat het
beste een tabelgrootte gelijk aan een priemgetal gekozen kan
1'lOrden.
Gevoelighehl
Berekenings- voor clusters Gemidde1de
tj_jd van de t.g.v.key-adr. zoektijd
G(p)
Nethoden
adressen
transformatie
,-.-.----------.--.----\---.-----t----------..,I------------j
Lineaire constcmte stap
kort
.zeer gevoelig
lang
IJineaire key-afh. stap2)
kort
gem.ongevoelig
kort
Handom st~::.p
lang
ongevoelig
kart
Semirandorn stap 1)
lang
ongevoelig
kort
matig
Klvadr. key-onafh. stap
ongevoelig
mati.g
Ki'mdr.key-afh. stap 2)
matig
ongevoe1ig
. kort ------.1) Bedoeld

s de rundom methode, vraarbi j Dteeds verschi11ende
adrossen geprobeerc1 'vorden. De tabelgrootte moet hierbij
een macht van twee zijn.
2) Hierbij moet als key-adres transformatie de deeltechnick gebruikt vlorden.
De beste methode is duideli.jk de 1ineaire key-8.fhankelijke stap.
De beperking
wat betreft transformatiec:clgori tme en tabelgrootte j.s geen beZ1·Taar. Eventueel kan iedere tabelgrootte dienen, Harmeer de adressen tot het eerste kleinere prierngetal ongubruikt b1ijven.
j
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E. yervri,jderen van key's ui t de tabel.

•

Het is niet zonder meer mogelijk key's uit de tatel te veI~ij
deren. Bet volgende kan optreden en bi j hoge bezettillgsgr8.ad
is dit waarschijnlijk.
Stel dat een key K in de tabel geplaatst moest worden en stuitl
te op het adres van de nu te verwijderen key K2 • Kl is dan geplaatst op het eerste vrije adres dat gegenereerd werd na het
adres van K2 • Hanneer K nu zonder meer verwijderd wordt uit
2
de tabel is het niet meer mogelijk K terug te vinclen. Bij het
l
terugzoeken zal men n.l. stuiten op het lege adres waar K2 vroegel' stond en constateren dat Kl niet in de tabel voorkomt. Daarom moet amI de inhoud van een adres zichtbaar zijn, of hier een
key gestarlll heeft die verwijderd is, dan weI dat het leeg is
(en altijd leeg is geweest).
Na het verHijderen van een key moet dus het adres van deze key
op een of andere V"li j ze eewarkeerd worden als een "deleted entry II.

De tot nu toe besproken overflow algoritmes gingen volgens het
volgende principe. Plaats een }~ey zo mogelijk op het berekende
adres. Is dit adres reeds lJezet, zoek dan eon ander vrij mlres
en plaats de key daar. Vlanneer daarna nu aen andere key voorkomt die naar dit nu bezette adres getransformeerd wordt, zal
ook voor deze key oen nieuw adres gezocht mosten worden, hoeHel hi j niet synaniem i s mc~t de key die hem in de vveg stc1.8.t.
Ook niet-synoniemen Imnrwn ellm.ar dus fJtoren bij het zoeken
naar een plaats in de tabel.
~.len kOL~te van eni{;e geheur;enruimte is een andere methode moc;eli;jk, die vlat betreft zoektijd veel efficienter is dan de in
het voorc;aEl.Ylde genoemde methoden. Bij cleze techniek vmrdt sen
deel van de :cuimte van iedere plaats in de tabel gereserveerd
voor een eventuele pointer naar de plaats waar een volgende
key staat, die synoniem is arol de key on de eerstgenoemde plaats.
AIle key's die e;etrcmsformee:cd. vlorden naar hetz,elfde aclreD, staan
dus in cen ketcn (chain) die u:Ltgaat vall dit adres. Het lU8tBte
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element van de keten moet als zodanig worden gemerkt (b.v.
door een nul pointer). De plaatsen, lvaarop de eleillenten van
de keten die zich niet op hun adres bevinden, staan, moeten
zodanig zijn,dat er geen enkelo voorkomende key naar getrilllsformeerd is, omdat ze dffil zouden storen. Dit is op twee manieren mogelijk.
Op de eer-ste plaats kan men in eerste instantie slechts die
key's opbergen, die op hun berekende adres geplaatst kunnen
vlorden en pas i-lanneer alle key's die opgeborgen moeten vlorden,
bekend zijn, de synoniemen in ketens opbergen op de dan nog
aamvez,ige vrije plaatsen. Di t is niet efficient, i'lanneer 0.1
tijdens het opbergen in de hash tabel gekeken moet worden of
een bepaalde key 0.1 da..."Yl niet voorkomt. Dan moeten n.l. ook de
"zolang elders bewaarde II key's afgezocht 1'lOrden. Een hiermee
verwante methode is het reeds is het reeds tijdens het aanbieden van de key's Opbouvlen van de ketons. Vlannoer dan echter
een key Kl getransformeerd vlOrdt naar een adres dat bezet is
door een key K 2 die niet op zijn berekende plaats staat, maar
een element is van de keten die van cUt adre~:; uitgaat, moet
key K2 het veld nlimen voor K1 en op een ander vrij adres gezet worden. Ook de pointers van en naar key K 2 zullen gewijzigd moeten Horden. I'lanneer vanaf bui ten de ha;311 tabel poin-ters er naartoe staan, is di t verplaatsen VcUl key's bezHaarlijk.
:Een hloede methode is het gebruiken van ruimte bui ten de tabel.
Vlanneer een key getransformeord Hordt naar een bezet adres,
vlordt de key gepln.atst in een keten die ui tgaat van dit bezet
adres (mog. a) of geplaatst in oen tabel die hangt aan dit adres (mog. b). In pront:
key- pointerveld veld

.OVERFliJ\IKl.~~:.LJN

--H

" "k'l

1
moc;c~.J.J

---.p.

C"

---If' .(,.

(!

.,.---~---I

:;-_._-J.4.-

.,,.

...

ne:LCl\'CtI

Bij (mog. a) Hordt geheugenruimte vereist voor de pointers
naar het volt:;ende element en mogeli;jkheid (b) kost ruimte bij
een niet geheel gevulde overflo'·ltabel.
Voor deze methode van gebruik van geheugenru.imte bui ten de tabel is in Horris, 1968 een schatting gegeven van het totaal
benodigde plaatsen in het geheugen. Deze bedraagt N (p + e- p ),
waarbij de symbolen de in het voorgaande gebruikte betekenis
hebben.
Deze "chaining" methode is beschreven in o.a. Heising, (1963)
en Johnson, (1961). Zij geven een afleiding voar de prestaties
van dit algoritme. lIet resultaat is:

•

G(p)
De~~e

:0:

1 +

¥•

formule is ook ge1dig voor p

> 1.

Dan wordt ruimte bui ten

de eieenlijke hash tabel gebruikt.
De "mayden van G(p) van di t algori tme zijn in het eebied

p~

1

waar vergelijking moge1j.jk is, veel lager dan die van algoritmen
ber>proken in het voorgaande. Ret algori.tme is echter l'lat betreft
gebruik van geheugenruimte mindel' efficient.

V.

OVERPLOitl VAH. DE Hl1SIi TAJ3BL.

Hanneer N key's in de tabel zj.jn geplaa.ts, is de tabel vol en
moet uitgebreid worden om nog meer key's te kunnen herbergen.
Van alle erin geplaatste key's zal dan opnieuYl de transformatie naar een adres ( in cut eeval 1iggend in een grotere range)
ui tgevoerd Illoeten ",orden. T1en kan echter betel' niet vlachten totdat de tabel vol is, alvorens dezc
Door Hopgood,

ui~

te braiden.

(1968) is nagegclCill bij ,velke bezettingf3graaLl het

de moeite loont dit te doen. Van be1ang hierbij is het verwachte aru1tal malen dat de key's in de tabel opgezocht zullen worden. Ook belangrijk is de tijd om een key op te zoeken. Hop(r,oocl
g~1.at

ui t van de lin.eaire methode met constante St::1p.

Zij conclusie is dat in de meeste gevallen bij een bezettingsgraad van ongeveer 80% een verdu[Jbeling van de tabel voordcl:Lg
is. Bij een boter algori trne

d.2.J1

het li.nea11'e 1igt clit

U:1. teraard

iets laser. HOPBood Bchenkt geen aanducht aan het volgende.
De ui tbreiciing vom de

11;:1811

tabel zonder meer j.B slechts mogelijl::,
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wanneer niet ergens van buiten de tabel pointers staan naar
de adressen in de tabel. Deze pointers moeten bij een adresvera..'1.dering va..'1' de. key's ook bijgevlerkt worden. Di t is,vooral wanneer niet bekend is waar deze pointers staan, ondoenlijk.
In deze gevallen zal ~f de originele tabel zeker groot genoeg
moeten worden genomen bf een andere hash techniek, een die
ook gebruik kan maken van e@fl ruimte buiten de tabel, gekozen moeten worden. Deze oplossingen gaan ten koste van een
groter gebruik van geheugenruimte.
VI.

ADHESSEIUUG BIJ r'TEERDERE KEY'S PER ADRES.

In de tot nu toe besproken hash-technieken kon slechts een key
op een adres staan. Het is ook mogelijk om de tabel te verdelen
in stel 11 groepen van L adressen (dus I-1 xL:::: N) en te adresseren naar een der :£'iI groepen. Een groep vlordt dan een bucket
genoemd (zie b.v. Peter[-3on, 1957 en Buchholz, 1963). Synoniemen vlOrden dan in volgorde van binnenkomst geplaatst in een
bucket. Pas "mnneer overflo'\'l van een bucket optreedt, moet ge-·
zocht worden naar een ander adres.
Naarmate de bucketgrootte toeneemt zal de kans op overflo\'l afn~men. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat bij een~~ vergroting van de bucketafmet:Lng de vervlachtj.ngmvaarde voor het
aantal key's per bucket toeneemt met n, de spreiding echter in
di t aantal met \{n.•
Een nadeel van deze buc:ketvorming is de lange zoektijd naar
een key in de bucket zelf. Buckets leveren daarom slechts dan
een verbetering, vmnneer de acce st1 j d van de lcey' s binnen een
bucket\leel korter is dan de acceBtL j d van de bucket zelf. Deze situatie treedt op bij b.v. sen disk,waar het acces tot een
spoor veel minder snel is dffil de achtereenvolgende accessen
tot verschillende plaatsen op het spoor. Ben spoor kan dus
gebruikt Horden als bucket. Bij hashtechnieken voor gebruik
bi j b. v. een symbool tabel is eli t voordeel van buckets niet u1 t
te buiton. Dan is de situatie met 6~n key per adres efficienter.
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VII.

S1~]CIALE O]m}~HiL';RPEN.

Voor twee~ hashtechnieken die voor gebruik voor f:-~ymbooltabel
len niet zo van belang zijn, zal slechts vervlezen vlOrden naar
de literatuur. Deze technieken zijn een toestaan van fouten
nl. het ten onrechte constateren dat een key in de tabel voorkornt, met een voordeel wat betreft geheugengebruik, en een
combinatie van hashtechnieken met boomstructuren.
Zie hiervoor resp. Bloom, 1970 en Coffman, 1970.
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Zoals vermeld j.n vorige raTJDOrten 'dorden de variabelen
ui t de symbool tabel ongeno:l1en in een hashtabel. Iedere
variabele wordt dan aanGeduid met zijn volle naam, d.i.
de concatenatie van zi jn eigen nama (de identifier naam)
met de volle naam van zi jn vader. De identifier vJOrdt
achter de volle naam van de vader geplaatst. Deze volle
naam \wrdt gecodeerd. \'!anneer een volle na2Jll van een variabele vTordt uitgeprint, "JOrden, omdat dit eenvoudiger
is, de identifiers in omgekeerde volgorde geprint.
Het j. s niet rnogeli j k om met zekerheid de volle naam van
een variabele te bepalen, voordat het prop;ramma beeindi{':d is. Het iB nameli,ik mogelijk dat een of meer van de
bui tenblo1d~en van de vari.abele een anoniem blok is, "rat
zi jn consequen tie s heeft voor de nc1am van de variabele.
J!lventueel blijkt di t pas clem het einde van het progranl'na.
Zie b.v. de twec volgende programma's (zie ook rapport 5,
I I c en g).

1)

x

=

• begj.n
y = .begin
z

•

y

.end

x
.end
2)

x

.- • bOC;J·n

y = .begin

z
y

.end
val
.end
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In het eerste geval is de volle naam van identifier z:
x.y.z
en in het t\feede gevaI: x.1AB.y.z
• Aangezien de proe;ramma's tot en met de eerste ".end" aan e1kaar gelijk zijn, blijkt hieruit dat het na het afsluiten van het blok 1'Taarin z lokaal is, nog niet mogelijk
is zlJn volle naam te bepalen.
Het lijkt niet voordelig om een mogelijke naam aan te
nemen en later, wanneer gebleken is dat dit niet de juiste is, de fout te herstellen. Daarom worden pas wanneer
de symbool tabel voltooid. is, de variabelen in een hashtabel opgenomen.
In het navolgende wordt het programma dat deze hashing
uitvoert, besproken.
De hashtab,el.
In subroutine INI wordt m.b.v. subroutine BVJVi ruimte
voor de hashtabel gereserveerd. De inhoud van de adressen wordt op nul geinitialiseerd.
Hashtabel

•

De eigenliike hashtabel
heeft HT13NG plaatsen,
lop end van Ir.rADR+l
tot en met HTADR+HTLENG •
plaatsen

Dit aantal staat op HTADR.
De hashcode levert adressen die voldoen aan:

o

~

adres '-

WL'LBNG.

Bij het gebr1Jj.kte hash-algori tme \wrdt geen ruimte bui-

ten de tabel gebruikt. De tabel moet dus groot genoeg
vlQrden geko zen of even tuee 1. Ivor rlen ui tgebreid (zie rapport 4, V).
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Het hash-algori trne.

•

Als hash-algoritme \'lordt de deel techniek gebruikt, De
nu merieke key wordt gedeeld door de tabelgrootte en
de rest vlOrdt gebruikt als hash-adres. Het quotient
van de deling wordt gebruikt als stapgrootte bij overflol-T.
Het rapport over hashtechnieken (zie rapport 3, III A
en IV B) resumerend, is het het beste am voor de tabelgrootte een priemgetal te nemen. VerdeI' moet het geval
dat het quot.i.ent nul is uiteraard Harden vermeden. Dit
is opgelost door dan als stapgrootte de rest te nernen •
Aan de in het rapport 4 genoemde \'lenselijkheid van een
random verdeling van het quotient over de waarden van
o tot de tabelgrootte is bij lange key's voldaan. Omdat de key's in het algemeen concatenatie~) van j.dentifiers zijn zullen korte key's echter Heinig voorkomen.
De hashcode va"'1 een key be staa.t dus uj. t. t"lee geta.llcn
(<. tabel{;rootte) aangeduid door (lr~ST, QUO) •
De deeltechniek maakt het mogelijk am uitgaande van de
pa~~coc1e van een variabele en de identifier die zijn
zoon aanduidt, de hashcocle van de volle nRe-lin van deze
zoon te bepalen. Hiervan Hardt gebruik gemaakt door
de svrnbool tabe1 st r<il 0oh t-poli Bh te doorlonen en de has11codes van variabelen nit oplopend blokniveau in een
stack te pJ.aatsp.n. Vall iede:re nietH,re volle naDII1 waarvan de hashcode bepaald moet "lOrden, hoe:ft slecbts de
laatste identifier Becodeerd te worden, met als begin"laarde voor het code-mechanl.sme de hashcocle 1va:3.rden
(REST, QUO) boven aan de stack.
u

Het hcwhcode programma besta::d ui t 3 subroutj.nes:

a. '.rn..ANSP
b.

HA~jH~'A

c. IlHIASII
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a. Subroutine

•

•

~.'RANSF'

(SPADR,RESIJ:,QUO).

Deze subroutine bepaalt de hashcode van een key,
De spelling van de key staat in het array waarVEill het
beginadres wordt aangegeven door de parmaeter SPADR.
Op SPADR zelf staat het aantal karakters waaruit de
key bestaat. Op de volgende plaatsen staan de (nu-merieke) interne representaties van de karakters (e8n
karakter per woord). Omdat in identifiers slechts cijfers en letters zijn toegestaan, loopt de interne representatie van de karakters Villi 176 tot en met 218.
Zonder informatieverlies kan hier dus 176 van \-rarden
afgetrokken, zodat de ra~ge 0 tot en met 42 wordt~
Een key bestaat dan dus uit een reeks getal1en van 2
cijfers (~42). Deze reeks wordt opgevat als een (decimaal) getal. Om de codering gemakke1ijk uit te kunnen voeren, 'worden de cijfers van di t geta1 in een array (H) gep1aatst met 1 cijfer per vraord.
De hashcode van een key bentaat lJit hlen geta1len. Deze twee eetallen worden als voIgt bepaald.
Uj. tgaande van de parameterwaarde IUiS'r en QUO 'I':orc1.t de
key gecleeld door de tahe1grootte H'rrjl~JH}o Di t levert
een rest en quotient. Uet quotient wordt ~odulo HTLENG
genomen, Doze vraarden van de r(')st en het quotient (hei' 0 . e V<Ul d.eey.
k
Z,e
0. e d.ur:; ~ (), ell <: lI'Jl·[·.·nT(')"
_'. . :r:,j'~ ~r Zl Jl1 d.e llcJ,snco
'l'rorden \-leer (jan de parameters EI:iSrr en QUO toegelf:end e
1,.

Deze routine neemt het element met adres pN'PA.rm in de
symhoo1 tabel 811 hashcode (n':::::/I\, QUO) aD in de hc1.f,htabel.
Dat wi1 zeg.":en dat op de door de hc?,shcode bepaalcle plaats
in de hashtabel een poiater geplaatst wordt naar het element met ad:res Pl'f'l' !\DF!. j.n de symbool ta1Jel. Het behuJ.p
van cie 1Jointers i,n de syml)ool [;(Jbel kan de volle Ilcwm
V:.=tD hc;'l eleu1ent ai'u:ele:Ld I'TOrdon.
-4--

Het algoritme voor het bepalen van het adres in de hashtabel is als voIgt. Probesr eerst adres REST vanaf het
begin van de tabel. Is dit adres leeg, plaats de key dan
hier, zoniet probeer een adres mJO plaatsen verder (cireulair) en eventueel nogmaals etc .... Vlanneer QUO nul moeht
zijn, wordt als stapgrootte de waarde REST genomen. Is
dit ook nul dan de waarde 1.
Het aantal benodigde stappen om een key op te bergen,
wordt bi.jgehouden. \'lanneer eli t aantal gelijk is aan de
tabelgrootte
near

•

nrrLm':rG

IITIJT~1'JG,

vlOrdt de tabel vol verklaard. 1l1an-

een priemgetal is, zijn dan ook aIle adres-

sen eerrmaal genrobeerd •
In het progran1ma wordt slechts melding gemaakt van eventuele tabeloverflovT. Bier moet eventueel nog een implementatie van een uitbreiding van de tabel volgen.
c. Subroutine INRA9H (IADN~).

INHASH I'Tordt aFmgeroepen, vmnneer de symbool tabel gebom'Td

i.f3.

Deze subroutine doorloopt de symbool tabel

en plaats aIle elementen ervan met behulp van de subroutines TRANSF en HASH'jlA in de hashtabel. Omdat het
voor 8ub1'outine il'R.A.HSli' nodig is dat de hashcode van de
naam van de vader bekend is, Ivanneor die van de zoon
bepaal.d moet ,vorden, vTord t volgens de Sl-rCllgh l--.-poli sh
methode gevTerkt. In flow-diagram ziet deze methode er
als volgt ui.t:
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~

'\'lortel

Pc>Jc
~

pak
broer

voer bewerking uit

•

nee

pak zoon
i

L-----+-+-~--~-_t pak~ader J

De j.n het diagram genoemde bevrerking bestaat uit het
aanroepen van

rnU~NSJ:i'

en HASH'l\A. Aan de top van de stack

staat steeds de hashcode van de n2;..am van d.e vader van
het element waarvan de hashcode bepaald moet "lorden.
Deze hashwaarclen

(Hj';~)']', ',l1)O)

moeten dus alf; beginHaar-

den aan T}{ANSF worden rneegegeven. De nieu ;.[G berekende
1

hashcode wordt bovcnaan de stack hijgeplaatst.
De top van de stack wordt aangegeven door de poiater
POINTE. 'vlanneer bet blokni"\Teau niet verhoogd vTorclt, cl.us

wanneeT cen element geen zoons hooft, wordt de pointer
1 ni yean lagcr e;ezet. jJJ t is in rwt floHcliagram
duid met __~ __,_

De rm volgendr-;,

]j. Dtin{;'f::l

aanr;e·~

van de Ji'o:rtrcn1 prop,T'B.rrw1a I

f'J

z:L;i n

van C'ommentaar voorziPD en sprekrn vsrder vbor zich.
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JA N=. BEGI N
PIET=18 + .BEGIN GRE = J0ZEF; VAL = GRE-l .HJD;
J0ZEF • I N INTEGER = KEES + 2;
HEIN = .BEGIN
KAREL = ~BEGIN KEES .IN REAL; VAL = 2* KEES .END +
+ .BEGIN J0RIS ; VAL:; J0RIS -7 .END;
J00ST .IN C0MPLEX = (KAREL,HENK);
HEIN = .BEGIN MARIA; VAL = J00ST • 1M .END;
.END ;
C0MPLEX .HAS CRE,IM) ;
JAN = J0ZEF + 80B;
.END

•
I

i

DE V0LGENDE VARIABELEN K0MEN V00R IN DE SYMB00L
TABEL.
DE MET ******* AANGEDUIDE VARIABELEN ZIJN NIE!
GEDEFINJEERD 0F GEDECLAREERD.

•

GRE*lAB*PIET*JAN
1 AB*PIET*JAN
PIET*JAN
J0ZEF*JAN
KEES* 1{IB*l(A HEL*HEI N*JA N
lAB*KAREL*HEIN*JAN
J0RIS*2AB*KAREL*HEIN*JAN
2AB*KAREL*HEIN*JAN
KAREL*HEI N*JAN
J00ST*HEl N*JA N

MARIA*IAB*HEIN*JAN
1 P,B*HEIN*JAN
HEl N*Jfl N
RE*CQH~PLEX*JAN

I M* C(>ifI1PLEX*JA N

C0l'1PLEX*JAN
J(l. N

XEES*******
HENK*******
B0B*******0K

C••••• END
21

IF( .. N0T.FCTDEF> G0T0 211

211

CALL BLENDCST0P)
CALL BLEND(ST0P)
G(211'0 1

C••••• IN

CALL LEX
G0T0 1

20

C••••• AP0STR0PHE

•

CALL LEX
G0T0 1

:3

C••••• 0PENINGSHAAK

IF(VARDEF) G0T0 41
G0T0 1

4
41

FCTDEF=. TRUE.

CALL BLBEGI
G0T0 1
C....... PU NTl( 0M~1A

VARDEF= .. TRUE.
LGEDVA=O

5

•

IF(.N0T.FCTDEF) G0T0
FeTDEF:: .. FAU.iE.

51

CALL BLEND(ST0P)
G0T0 1

C•• c

6

••

IS GELIJK AAN :=

VARDEF=.FALSE.
G0T0 1

C••••• IDENTIFIER
7

CALL IDENTI

G0T0 1
END

C0MM0N ILEXANAI KARARR,NAT,I0P
C0MM0N 10ERVI I0ERV
C0MM0N IGEHT0EI NCI024),IIC15)
C0MM0N ICENTI IIIII,JJJJJ,KKKKK,LLLLLL
C0MM0N ISYMTAB/VARDEr,FCTDEF,VADER,LIID,EVP,LGEDVA,VAL
L0GICAL VARDEF,FCTDEF,ST0P
INTEGER VADER,EVP,VAL,IS,PNTK0M,0PHAAK,AP0STR
DATA IS,PNTK0M,0PHAAK,AP0STR/189,187,168,1671

•

CALL INI
FCTDEF=. FALSE.
VARDEF=. TRUE.
ST0P=. FALSE.
CALL BVMC6,EVP)
IFC.N0T.ST0P) G0T0 2
CALL T0T0UTCI0ERV)
CALL EXIT
2
CALL LEX
C••••••••••••••••••••••••••••••• TEST VAN HET ITEM
IFCNAT.EQ.5) G0T0 7
C••••••••••••••••••••••••••••••• ITEM GEEN IDENTIFIER, WAT WEL
C

IH=NCKARARR+l )
IFCIH.EQ.IS) G0T06
IFCIH.EQ.PNTK0M) G0T0 5
IFCIH.EQ.0PHAAK) G0T0 4
IFCIH.EQ.AP0STR) G0T0 3
C

" ••••• •

f

IF'(CIH.LT.193).0R.CIH.GT.218»
C." •••••• "

c

co • • " .. TEST
0P 0PERAT0R
G0T0 1
HET IS 0PERAT0R,WELKE

IN

C
C

IAANTK=NCKARARR)/32
IFCCIAANTK.EQ.2).AND.CNCKARARR+l).EQ.201).AND.
XCNCKARARR+2).EQ.206» G0T0 20

•

END

C

IF(CIAANTK.EQ.3).AND.CNCKARARR+l).EQ.197).AND.
XCNCKARARR+2).EQ.206).AND.CNCKARARR+3).EQ.196» G01021
BEGI N

C

I F( CI AANT 1<. EQ.. 5 ) • AND" ( N( KARARH+ 1 ) • E Q. 19 4 ) • MJD"
XC N( 1<f1 RARR+ 2) .. EQ" 19 7 ) • (\ ND" CN CKARARR+3 ) • E Q" 19 9 ) • AND.
XC NCKA RARR+4). EQ. 20 1)" AND. CN(l<ARA RR+5). EQ" 206)) G0TF? 22
C•••••••••• ANDERE 0PERAT0REN ZIJN NIET VAN BELANG
G0T0 1
C••••• BEGIN

22

IFC.N0T.FCTDEY) G0T0 221

VAfWEf:: .. TRUE.
FeTDEF'::. FALSE.

221

G0T0 1
CALL SLBEG!
G[11'0 1

10

•

CALL BVMe4,IAD)
NeVADER+5)=IAD
NC IAD)=NOAD)+96
Ne IAD+l)= I
NeIAD+2)=193
N(IAD+3)=194
C•••••••••• NU W0RDT HET AD RES VAN DE TITELVARIABELE VAL GEZ0CHT
C•••••••••• EN ZIJN 0UDERE BR0ER.
IB::O _
I TV= NeVA DER+2)
13
IFeVERG2IeN(ITV+5),VAL» G0T0 12
IB= I TV
ITV= N( ITV+3)
G0T!1' 13
C•••••••••• DE VARIABELE VAL W0RDT VER~IJDERD.
12
CALL VERweITV,IB)
U= N(VADER+2)
VADER= I GRV
777
IFeNeVADER+l).NE.I0ERV) G0T0 40
ST0P=. TRUE.
40
0B= 0
IFeU.EQ.O) G!1'T0 49
400
IFeNCU+4).EQ.0) G0T0 42
C ••• ~ ••••• DE GEV0NDEN VARIABELE IS L0KAAl.
1

0B=U
G0T0 43
Co •• e • • • • • • • • GL~BALE VARIABELE GEV0NDEN. ADqES Uo
C
\\IANNEER HIJ NIET IN VADER LST Vli0RK0t~TJ rf J0ET
C
HIJ DAARIN W0RDEN 0PGEN0MEN. VERWIJDEREN IN Z00N LSI.
42
IH=NCVADER+l)
UU=NeIH+2)
44
IFeVERG2IeNeU+5),NeUU+5») G0I046
IFeNeUU+3).EQ.0) G0T0 47
UU= N CUU+3)
G0T0 44
47
NeEVP+5)::N(U+5)
NeUU+3)::EVP
NeE VP+ 1) =N( UU+ 1)
NCEVP+4)=O
NeEVP+3)=O
N(EVP+2)=O
CALL BVMe6,EVP)
G0T0 461
46
CALL B0BCNeU+5»
461
CALL VERW(U,0B)
89

80.

43

IF(N(U+3).EQ.O) 80T0 49
U= NeU+3)
G0T0 400

49

IH=VADER
IFOHIH+3).EQ.O)

491

IK= tH IH+3)
G01'0 4S1

492

LII D= IH

LGEDVA:: V/\DER
VADER=NeVADER+l)
RETUFW
END

G0T0 492

6

SUBR0UTINE SLBEnI
C0MM0N /GEHT0EI NCI024)
C0MM0N /SYMTASI VARDEF,FCTDEF,VADER,LIID,EVP,LGEDVA,VAL
INTEGER VADER,EVP,VAL,U
L0GICAL VARDEF,FCTDEF
IFCLGEDVA.NE.O) G0T0 1
WRI TEC 1 ,6)
F0RMATCSHERR0R)
RETURN
VARDEF::"TRUE.
IFCFCTDEF) NCLGEDVA+4)=3
IFCNCLGEDVA+2).EQ.O) G010 2

C

C•••••••••• K0MEND BL0K IS AN0NIEM BL0K.
C

4

•

3
5

U= NCLGED VAT 2)
IFCNCU+3).EQ.O) G0T0 3
U= NCU+3)
G0T0 4
NCU+3)=EVP
NCEVP+l )=LGEDVA
NCEVP+2)=O
NCEVP+3)=O
NCEVP+4)=O
NCEVP+S):::VAL
VADER=EVP
CALL BVI'1C6,EVP)
RETUR~

C

C•••••••••• K0MEND BL0K IS AS 0F NB.
C

2

NCLGEDVA+2)::EVP
G0T0 5
END

SUBR0UTINE INI
C0MM0N IGEHT0EI NCI024)
C0MM0N ICENTI VtW
C0MM0N 10ERVI I0ERV
C0MM0N ISYMTABI VARDEF,FCTDEFtVADER,LIID~EVP9LGEDVAtVAL
C0MM0N ILEXANAI KARARR
INTEGER VADER,EVP,VAL
L0GICAL V,W,VARDEF,FCTDEF
V=. FALSE ..
W::. TRUE.
CALL BIN
CALL BVM(16~KARARR)
CALL BVMC6,VADER)
NCVADER+S)=VADER
LGEDW\:::O
I 0EHV= V(, DER
NCVADEH+2)=O
CALL BVrfJC':,VAL)

NCVAL)=NCVAL)+96
NCVAL+l)=21

Il

NCVAL+2)=i93
NCVAL+3)=204
HETUHN
END

4
C

SUBR0UTINE BLEND(ST0P)
C0MM0N IGEHT0EI N(1024)
C0MM0N 10ERV/I0ERV
C0MM0N ISYMTABI VARDEF,FCTDEF,VADER,LIID,EVP,LGEDVA,VAL
INTEGER VADER,T0TBB,T0TBE,EVP,VAL,0B,U,UU
L0GICAL VARDEF,FCTDEF,ST0P,VERG21
ST0P= • FA LSE.
IFCVADER.NE.I0ERV) G0T0 4
ST0 p:: • T RUE.
RETURN
IF(N(VADER+4).EQ.l) G0T08

C•••••••••• HET IS GEW00N BL0K.
C•••••••••• L00P D00R Z00N LST, ZET VADERP0INTERS NAAR GR00TVADER
C•••••••••• EN KIJK 0F GR00TVADER V00RK0MT.
C

•

2

I GRV= NCVA DER+ 1)
ITV=O
I H=NCVAD ER+ 2 )
IFCIH.EQ.O) G0T0 1
IFCVERG2ICNCIH+5),NCIGRV+5») ITV=IH
N(I H+ 1) =I GR V
IFCNCIH+3).EQ.O) G0T0 1
IH=N(IH+3)
G0T0 2

C••• ~ ••••• P0INTERS ZIJN GEZET; lTV IS ADRES VAN TITELVARIABELE EVT.O
NCIGRV+2)=N(VADER+2)
CALL B0BCVADER)
VADER:: I GRV
U=N(VADER+2)
C•••• G • • • • IS TITELVARIABELE NIET GEDEFINIEERD EN IS HE! GEEN FUNCTIE

•

3
31

IF(CITV.EQ.O).AND.CN(VADER+4).NE.3» G0T03
NCVADER+4)=1
IFCITV.NE.O) NCITV+4)=O
G0T0 777
WR IT E( 1 ,3 1 )
F0RMATC35HNIET GEDEFINIEERD TITELVARIABELE:
CALL PRIDECN(VADEH+5»
G0T0 777

C••••••••• TITELVARIABELE VAL IS GEDEFINIEERD.
C••••••••• HET IS DUS EEN AN0NIEM BL0X
8

9

IGRV=NeVADER+l)
1=176
IH:: N( I GRV+2)
I=I+l
IF(N(IH+3)oEQ~O)

I H= N( IH+3)

G0T0 10

G0T0 9
C~& •••••••• HET AN0NIEME BL0K KRIJGT NUMMER I
Ce •• e •• o.Q~DE NAAM IS HET GETAL I, GEV0LGD D00R AB.

)

SUBR0UTINE VERWCADRWEG,0UDBR0)
C0MM0N /GEHT0E/ NCI024)
INTEGER ADRWEG,0UDBR0
C.e ••••••• DEZE R0UTINE VERWIJDERT HET ELEMENT MET ADRES ADRWEG
C•• ~.oo.o.UIT

DE KETEN.

C••••••••• WANNER HET ELEMENT Z00NS HEEFT, W0RDEN DEZE IN ZIJN
C••••••••• PLAATS IN DE KETEN 0PGEN0MEN.

•

IFCNCADRWEG+2).EQ.O) G0T0 5
IH= NC ADR\vEG+2)
NCIH+l)=NCADRWEG+l)
IFCNCIH+3).EQ.O) G0T0 2
IH=NCIH+3)
G0T0 1
2
C0NTINUE
C•••• oo • • • • IH IS NU HET ADRES VAN DE J0NGSTE Z00N VAN ADRWEG.
NCIH+3)=NCADRWEG+3)
NC ADRWEG+3):: NCADR~JE G+2)
5
.IF(0UDBR0.EQ.O) G010 3
NC0UDBR0+3)=NCADRWEG+3)
G0T0 4
.3
I VAD= N( AD RWE G+ 1)
NCIVAD+2)=NCADRWEG+3)
4
CALL B0BCADRWEG)
RETURN
END

L0GICAL FUNCTI0N VERG2ICADRESl,ADRES2)
C0MM0N /GEHT0EI NCI024)
INTEGER ADRESl,ADRES2

•

K:: N( ADF<ESl) /32

NC fiDHES2)/32
IFCK.NE.L) G0T080

L=

D0Sl1::1,K
I p:: AD RES 1+ I

IQ=ADRE:S2+1
IFCNCIP).NE.NCIQ»
81

C0NTINUE:

VERCiZI=. TRUE ..
RETUR rl

80

VEHG2I::"rALSE ..
HETUFW

END

G0T0 80

SUBR0UTINE PRIDECIADRES)
C0MMON IGEHT0EI N(1024)
C DEZE ROUTINE PRINT DE SPELLING VAN EEN IDENTIFIER.
C OP NCIADRES) STAAT HET AANTAL KARAKTERS. 0P NCIADRES+l)
C TIM NCIADRES+K) STAAN DE KARAKTERS ZELF.

8

}(=NC lADRES)/32
D0 8 I::i,K
IH= IADHE~)+I
CALL T10UCNCIH)
CONTINUE
RETURN
END

SUBR0UTINE V0LN0UCIAD)
C0MM0N IGEHT0EI NCI024)
C0MM0N 10ERVI 10ERV
C DEZE R0IJTINE l.EIDT DE V0LLE NAAM VAN EEN VARIABELE AF
C EN PRINT DEZE NAAM UIT.

IADRES::IAD
WR I TEe I , 1)

1
7

F0RMAT(5H
)
CALL PRIDECNCIADRES+5»
IFCNCIADRES+1).EQ.I0ERV) G0T09
IADRES=NCIADRES+l)
CALL Tl0UCl70)
Gf1T0 7

9

RETURN
END

SUBR0UTINE T0T0UTCIADAM)
C0MM0N IGEHT0EI NCI024)
INTEGEH U
U:: lA DAr>1

IFCNeU+2)6EQ e O) G0r0 4
IFCNCU+2).EQ.O) G0T0 2
11:: N (u+~~)
GOT0 1

2

CALL V0LN0UCU)
IF(NCU+4).EQ~O)

G0T0 5

G0T0 6

5
7
6

D0 7 IH=1,7
CALL 110U(170)
IF(N(U+3)~EQ.O)

8010 3

U::: NC U+3)
G01'0 1

3

IFCNCU+().EQ.IADAM) G0T0 4
!JCU+!)

U::

G~H0

2

RETURN
END

SUBR0UTINE IDENTI
C0MM0N IGEHT0EI N(1024)
C0MM0N ILEXANAI KARARR
C0MM0N ISYMTABI VARDEF,FCTDEF,VADER,LIID,EVP,LGEDVA,VAL
INTEGER VADER,EVP,U
L0GICAL VARDEF,FCTDEF 9 VERG2I
C••••••••• IS IDENTIfIER DE TITELVARIABELE
IF(VERG2I(KARARR,VAL).AND. VARDEr) N(VADER+4)=1
C••••••••• IS IDENTIFIER DE EERSTE Z00N
IF(N(VADER+2).EQ.0) G0T0 70
U= N(VADER+2)
77
IF(VERG2I(KARARR,N(U+5») G0T0 75
IF(N(U+3>.EQ.0) G0T0 74
U= N( U+3 >
G0T0 77

C••••••••• IDENTIFIER KOMT NOG NIET VOOR IN LST, OPNEMEN
74
N(LIID+3)=EVP
G0T0 72
RETURN
C••••••••• IDENTIFIER KOMT AL VOOR IN LST
75

IF(VARDEF.AND.(N(U+4).EQ.l»
IF(.N0T.VARDEf) RETURN
LGEDVA= U
N(U+4)=1
RETURN

G0T076

C•••• "•••• DUBBELE DEFINITIE
76
78

WRITE( 1, 7ED
F0RMAT(18H2X GEDEFINIEERD:
CALL PRIDECN(U+5»
RETURN

)

C••••••••• EERSTE ZOON; OPNEMEN
70
72

N(

VADER+2) =EVP

N(EVP+l)=VADER
tHEVP+4)=O
N(EVP+3)=D

71

73

NCEVP+Z)=O
IF(.N0T"VAHDEF> 00TI.1 71
N(EVP+4)=1
LGEDVA=EVP
K=NCKARARR)/32
CALL BVMCK+l,IADRES)
N(EVP+S)::IADRES
NCIADRES)=NCIADRES)+(NCKARARR)/32)*32
D0 73 L=I,K
IY=IADHES+L
I X= KARARR+L
N(IY)=NCIX)
C0NTI NUE
LII D:: EVP
CM.L OWH G), EVP)
RETURN

END

SUB~0UTINE

TRAN~F(SPAD~,qEST,QU0)

C0MM0N IHASHI HTAnq,HTLENG
C0MM0N IGEHT0EI N(1024)
DIM Fr·J SI 0N He;) 0 )
INTEGER H,REST,QU0,SUqQ'J0,T0T~AR,TeTDEC,P0JNTR,SPADR,HTADR,HTL~NG

C•••••••• DE~E R01ITP1E Bf.:P/\ALT DE HASHr.0DE VAN DE NAAM VAN EEN ELn;E1n
UIT(3AANDr<: VAN DE HASHC0DE eI:;'E5T,OU0) VAN DE Cr?;NCATENClTIE

C
C

VAN Dr.: NA\'1EN \/AN DE \}C~OR\'l\DERFN \lMJ HET ELFMENTo Df: NIEUI,n:~
HAS\-{C0DF 1",0RDT l"n:R T0EGEKFND .'\(IN DE Pf\!iAMETEHS Rf<:ST EN f:)\);/).
c....•••. nE SPELLING VAN DE NAAM VAN HET ELEMENT STAAT OP ADRES SPADR.

C•••••• ••

C•••••••• T0TKAR: AANTAL KARAKTERS VAN DE NAAM.

c

nr~

NU!>1P?IEKE REPnESENTATIE Vl,N DE

c•••••••• GEPLAATSTCEEN CIJFER PER
c ••• c • • • • SE~nEERD D008 2 cr.IFEr~s.

~00RD).

NAM~

1~0TmT

rr~

TEDER KARAKTER

Hr':T ARRfl,Y H
~0lnT

GEREP~E

T0TDE(;= 2*HHI\A R
D0 1 1= 1, T0TI\At"\
J= ~* 1- 1
I H= SPA DR-/- I

H(,J) =C~) CHI) - 17G ) 110
HCJ+1):::CNeIH)-176)-10*HeJ)
C0NTINUE

c
r1ET F3F.HUL.P VAN EEN DF:LING 1;J0RDT DE HI\SHC[HlE BEPt\M.D. DE
c. • • • • • • • ','J W?D T STAP SGE\4 LIZ E LJ I TGEV(J ERD.

P0ItJTR:::O

5

P(i';INT~=POINTR+1

IFCP0TNTR.GT.T0TDEC) QETUPN
HEST= ':7EST* IO+H (::'01 fHR)
SUBr111rJ= r(F.~~T IHTLEN G

0ur1= 10*QU0+SU'3f:J1.l0
0Utl1 ::: MviD (CllI0, HTL ViI! r J)
REST=~EST-SUBC)ur*HTLENG

G0T0 5
[t·ll)

f)l~l.:~:r;

SUWH7j UTIrJ E HAS HTA CP NT Af) ~,
C0MM0N IGEHT0EI NCI024)

RES T, qUO )

C0MM0N IHA~HI HTAOR,HTLENG
INTEGEq HTAn~,YTLENG,PNTAnR,qEST,QU0

c
DEZE ~0tJTINF. NEEMT }(ET ELFJ'!ENT MET AOqES PNTliDR EN
C•••••••••• H~sHC~n~ C~EST,nU0) 0P IN DE H~SHTABEL.
C•••••••••• HET 8F:SINADRES IJA~) DE HASHT/'jm~L IS HTM)i{+l~ ZLIN LENGTE
c. . . . . . . . . . 1S HTL E ~) G, Z 0 DATHE T L AATS n: ADRES HT t\ DR+ HTL E 1IJ G =I 1\1 AX I S
IMAX=HTADR+HTLENG

c••••••••••• r

H0UDT

C••••••••••• GEZ0CHT

8IJ HOE VAAK I.V.M. OVERFLOW EEN V0LGEND ADRES
~0RDT.
DE TA8EL IS VOL AlS I=HTlENG.

1=0

•

C••••••••••• TN HET GEVAl DAT DE STAPGR00TTE QUO NUL IS,
C•••••••••• 1..JW?rH HIF:!~\!00R DE I·IAARDE REST GEN0~EN
C•••••••••• AlS 00K REST NUL IS ~0RnT DE WAARDE 1 GEN0MEN
I Ol Jv.)= 0U 0
I F CI f.) 110 • E(.) • 0 )

I 91J 0= RF ST

IFCIQU0.E0.0) IQU0=1
I

I

ELP1f~NT I'JtiFmT 0prJEP,0RGEt,1 0P PLAA,TS R~=ST Vl\~jI\F HET
BEGIN V,6.N Dr: T.1\9~~L. t,vA~~NFI~r.:( DE?!: PLM1 TS M~ BE7ET H~, \'}0'~:H
~ •••••••••• 8rJ YET AORES STE~DS 10U0 0PGETELD CCIRCULAIR) T~T EEN

c •••••••••• Hf<:T

C••••••••••

C. • • • • • • • • • V Tn J E PU\ .~ Te; I S GEV0 NDEN

IH= HTADR+ l+HEST
IFCNCIH).NE.O)
NC I!-O=PNTAf)l(
Iljq

5

I TE C1 t 5)

G0T0 2

I, I H, RES T, I QU0

F0 Q MATC41S)
RETIJ:~N

c. . . . . . . . . 0 I! F '1 Fl
2

["1 VI

1=1+1

IltCLFr:1.HTLENG) G(7IT03
IH:: IH+l()lj0
IFC IH. GT. H~(\X) 111:: IH·-\-j'rU~t'lG
()CHf1

3
~

1

W<JT7.C1,!I)
F 0Fn'V, TC 1(; HHt\ S fiT r~ BEL I S If 0 U
~H~T
E~IT)

\J Q r~

SlJB~0UTI 'Jt: PJH~SHC IADAM)
C0MM0N IGEHT0FI NCI024)
INTEGr.:\~ U, r:1U0, REST, SPA DR, P0I

NTP, STflCI\

CALL BVMC32,STACK)

nU0:: 0

qEST=O

NC STACI{+ 1) =0
NCSTACI<+2)::O
PVINT~=3

C••••••••••• PA K DE l,v0RTEL

u= NC IADCI,~H2)
IFCU.EQ.O)

4

G0T0 99

IH=STACK+P0INTR
Q U0=

NCI 1-1 - 1 )
RF.:ST=NCIH-2)

C••••••••••• SPADR := HET ADqES VAN DE SPELLING VAN ELEMF.:NT U
SPADR=NCU+5)
C••••••••••• 8EPAAL DE HASHC0DE VAN ELEMENT U

C•••••
'lET ELF:MENT 1J
C••••••• •••• DE HAc;~TAREL
H

••••

f~ET

t\DRES tJ

EN HASHC0DE CREST,Q(0) IN

C!\L.L HASHTACU,REST,QU0)

C••••••••••• ZET DE HASHC0DE IN DE STACY; IEDERE HASHCrDE HEEFT
C•••••• o • • • • 2 PLAATSEN N0DIG. lET P0INTER 2 PLAATSEN V~RDE~.
NC IH)::1;'r,:ST
NCIH+l)::t:)U(i)
P0I~T~

=P0INTR+2

c••••••••••• HE~~FT

ELEMEtJT U N0G Z0~jNS,

IFCN(U+2).E~.O) G0T~

Z0 JA P(\K Z00N

5

U:: NC U+2)
GC'lT0

/j

C•••••••••••

5

HEEFT ELEMENT U NeG

1 F ( N ( \J +3 ) • F: n• 0)
1)= ~l CU-I -3 )

AR0ERS,Z0JA

PAK

BR0E~.ZET

P0INTE~

TE1U3.

G0 T 0 (;

P (.~ 1 ~H ~= P0 I NT 11- '/.
GOT0 Lj

C •••••••••• yEEFT
(;

~LEMENT

I F Ct,! ( U+ J ) • En. I Cl, n Ar'1 ) GeT (0 9 9
u= U( U-+ 1 )
pe'l wrl~:: P{i'il ~)F')- 2
GCJT0 5

(it:)

U ~~N VAn~q,Z0J~

C/'lLl. nWH
'21FT1JI?N
EN\)

~~T!\CIO

PAX VADE1.7ET P0INTEQ TESU1.

