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A MINSZK-22 SZÁMÍTÓGÉP EGY OPERÁCIÓS RENDSZERE

Makay Árpád - Máté Eöií - Matievics István 

JATE Kib«rnetikai Laboititáriirm

Az operációs rendszer feladató

- a feladatok közötti folyamatosság biztosítása a számítógép idejének 

jobb kihasználása céljából,

- a programok futtatását végzd operátorok tevékenységének egységesítése,

- al«terogén fordítók rendszerbe foglalása kezelés és célprogram tekinteté

ben,

- a programfutás felfüggesztésének, illetve a program szegmentálásának biz

tosítása,

- a programkönyvtár kialakítása,

- a feladatcsoportok végrehajtása el<Sfe programozott módon.

Számítógépünk fő  input-perifériája egy PACIT lyukszalagolvasó, amelyet a 

start-olvasó helyére illesztőnk. Az operációs rendszer vezérló-irógépe a tele

type (ASR-33 az eredeti helyett), ezért a PACIT és teletype csatornókat re

giszterekés utasítások szen^ontjából hardware utón szét kellett választani.

Egy másik hardware átalakítás biztosit irásvédelmet a memória felsó' 400 

(nyolcas számrendszerben) rekeszének, amelyból 300 állandó tartalmú, 100 

pedig felülírható. A megszakító-rekeszek szerepét is ugyanennek a tartomány

nak egy szelete vette át.

A rendszerbe illeszkedó' programokra csupán a kOvetkezó korlátozások érvé

nyesek:

- a védett tartományt (400 rekesz) rém program, sem változók tárolósára 

nem használhatják.
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-  a feladat végrehajtása után a vezérlést a védett tartomány egy fix helyé

re adják át (a futás nem stop-utasítással fejezddik be).

Az operáciás rendszernek állandóan a védett tartományban levd része a 

SUPER. A programok futása során tartja a kapcsolatot a gépkezelővel, a 

program futásához szükséges információkat, a szegmensek kdzötti kommuniká

ciót bízfositja, azonkívül a munkaprogramokból is hívható, standard tevékeny

séget végző szubrutinokat tartalmazza. A SUPER váltja ki a monitort, amely a 

program, illetve feladatcsoport indításához szükséges adminisztrációt végzi, 

kitölti a kommunikációs mezőt, programfutás felfüggesztést, ujrainditóst hajt 

végre. A MONITOR a munkaprogram futása alatt nincs a memórióban, sőt vir

tuálisan nincs helyigénye (munkája befejeztével visszaáll a kiváltását megelő

ző memóriaállapot), de bármilyen rendszerprogram számára hozzáférhető. Az 

operációs rendszer részei, a programkönyvtár, a fordítók (ALGOL, INZSENYER, 

szimbólikus kódrendszer, MiSI) a 0-ós mechanizmus mógnesszalagjón helyez

kednek el.

A védett terület kommunikációs mezeje a feladatnevet, programnevet, móg- 

nesszalag-mechanízmusok logikai táblázatót, kulcsszót, dátumot tartalmazza.

A futó program számára bármikor hozzáférhetők, ílietve tartalmuk megvól- 

toztatható a SUPER egy szubrutinjónak hívásával.

A gép dinamikus várakozó állapotában, valamint a  program futása sorón a 

teletype-on utasításokat gépelhetünk a SUPER számára. Ezek az utasítások a 

vezérlőpulton kézzel elvégezhető tevékenységeket interpretálják (memória a- 

dott címére történő irós, olvasás, az aktuális utasitásszómlóló lekérdezése, 

adott címről, illetve stop utasításról történő tovóbbinditós). Az utasítósok 

karaktereinek gépelése között, illetve az utasítás végrehajtósa után a gép te- 

békenysége folytatódik. SUPER-utasitóssal érhető el a program futősónak fel-
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fUggeszfése, aminek hatására a rendszer-mágnesszalagról a MONITOR a mem6- 

riába kerUl, biztosítva a korábbi memória-tartalom megérzését. A gép további 

tevékenységét a MONITOR-nak szóló üzenetek vezérlik.

Mind a futó program, mind a  MONiTOR a SUPER-tól kérheti egy program 

vagy szegmens programkönyvtárból való beolvasását és elindítását, egyben 

biztosítja a program végrehajtása után a vezérlés visszaadását a hívónak vagy 

a SUPER-nek. Ugyancsak a védett tartomány egy szubrutinja közvetíti a tele- 

type-ról afctó program számára szóló üzeneteket.

A MONITOR tevékenységeit a teletype-on gépelt utasításoknak megfeleléen 

végzi. Az utasítások vezérszóból és páramé téri istából állnak.

A kommunikációs mezé kitöltésére szolgálnak a JOB, ASSGN, UPSI, DATA 

utasítások. A feladatnév ó karakteres, a logikai táblázat kilenc szimbóltkus 

mágnesszalagnévhez, két input és öt output perifériához rendel abszolút egy

ségszámot. A feldolgozáshoz 3ó kulcs állítható be.

Az INTER utasítás a MONITOR kiváltásakor megszakadt program megérzését 

biztosítja. Mágnesszalagon tárolja a memóriatartalmat, a regiszterek állapotát, 

a megszakitó-rendKerrél információkat. Egyszerre négy program lehet a fel

függesztés állapotában. Korábban megszakított program futásának folytatását a 

CONT utasítással érhetjük el. Külön utasítás szolgál a MONITOR kiváltása

kor megszakadt, de fel nem függesztett program folytatására. (A megszakítás 

oka valamilyen rendszerprogram menetközbeni lefuttatása lehetett: memória- 

kiirás lyukszalagra, szélesnyomtatóra stb.)

A fordítóprogramok aktivizálására (gyakori hoszrrálatuk miatti egy-egy utasítás 

szolgál. Paraméterlistájukban a fordítás módjára vonatkozó informáclákat 

közlünk: a fordítók rendszerbe illesztésének egyik feladata volt a kulcsólió- 

sokkal, pultszó bitjeivel közölt paraméterek helyettesítése a kommunikációs 

mezé megfelelé részeivel. A célprogram programkönyvtárba való ujrabeiöltését
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szintén MONITOR-utasitással kérjük.

ProgramkSnyvtárbeli program memóriába töltését és a programhoz rendelt 

óimtól való elinditósót az EXEC utositóssal kérjük, A tényleges betöltést és 

inditóst a SUPER végzi. A MONITOR feladata egyrészt információk leolva

sása a programkönyvtár katalágusából, másrészt a program futásának befejez

tével a megfeleld visszatérés biztositása. (A vezérlést visza kaphatja a 

MONITOR, a SUPER, egy futó program, illetve egy automatikusan mUkSdó 

programcsomag-vezérló rendszerprogram.)

A rendszer-mágnesszalagon találhatók a fordítók és a programkOny vtár.

A MINSZK-22 mágnesszalagjainak információtárolási módja szükségessé tette 

«gy programkönyvtár-katalógus létrehozását. A katalógus tartalmazza a prog

ram azonosítására szolgáló nevet, a program indítási címét (relatív cimes 

programok esetében a kezdócimet), a szegmensek számát, illetve az elsó 

szegmens mágnesszalagos elhelyezési címét. Maguk a szegmensek a könyvtár 

szövegrészében folyamatosan egymás után találhatók. A szegmenscimkék to

vábbi szükséges információkat közölnek (hossz, memóríabell kezdócim, kont- 

rollOsszeg).

A rendszer mágnesszalag programkönyvtóra a szolgáltató programokat tartal

mazza, Külön szalagon helyezkedik el a felhasználói programkönyvtár, e 

mellett egyéni programkönyvtárak is kialakithatók. A felhasználói program- 

könyvtár felhasznált programjait a MONITOR jelzéssel lát el, ez alapján 

rendszerprogram gondoskodik a nem használt programok tOrléséról.

A karbantartást (program törlése, csatolása, a katalógus listázása stb.) rend

szerprogram végzi.

1

Speciális rendszerprogramok indítására kUlön vezérszavak adhatók. A MONITOR 

tevékenységeinek sora nem lezárt, állandó továbbfejlesztése folyik.



.  6 >

Nemcsak közvetlenül a  teletype-ról Indíthatunk el egy feladatot, hanem 

eló're megadhatjuk valamely programcsomag összes információit. Off-line üzemp 

módban lyukszalagra gépeljük mindazokat az utasitósokat,kommentórokat, a- 

melyek a MONITOR-nak, gépkezelónek, rendszerprogramoknak, munkajírog- 

ramoknak szólnak, majd egy EXEC nevű vezérlóprogramot indítunk, amely a 

szalagot beolvassa, tórolja a rendszerszalag ecélra fenntartott intervallumón.

A védett tartomóny egy szegmense gyakorolja a felügyeletet a programcso

mag elemei felett, igy automatikuson folyik a feladatok végrehajtósa.

Az operóciós rendszer másfél éves üzemelési tapasztalatai alapjón sikeres

nek mondhatjuk. Nem korlótozza lényegesen a munkaprogramok memóriahosz- 

nólatót, idóben jelentós megtakarltóst jelent. Kiszolgóló programokból olyan 

rendszert építettünk ki, hogy a programpróbók nagy része is az operótorokra 

bízható, felszabadítva a programozókat egy Idóigényes tevékenységtől.

Az operóciós rendszer hardware és software dokumentóciója a József Attila 

ludomónyegyetem Kibernetikai Laboratóriumóban hozzóférhetó.



A VEIKI SZÁMITÓKÖZPONTJÁBAH KIFEJLESZTETT REX EXECUTIVE 

ÉS OPERÁCIÓS RENDSZER

Draskőczy Judit, Horniák Gábor, Luka Irén, Pásztor Zoltán 

Vlllamosenergiaipari Kutató Intézet

A RAZDAN-3 számítógép eredetileg nem rendelkezett operá

ciós rendszerrel. Az executive programok kezelése - a la- 

borálás - nehézkes és időigényes volt. Az executive prog

ramokat összefogó és kezelésüket egységesítő első operá

ciós rendszer - a REX - 1969-ben készült el és 3 éven ke

resztül megbízhatóan üzemelt. A számítógép hardware bő

vítései /megszakltásl rendszer, konzolirógép, start-stop 

rendszerű kártyaolvasó, mágnesszalagos off-line berende

zések, stb./ lehetővé és ugyanakkor szükségessé tették az 

operációs rendszer továbbfejlesztését, korszerűsítését.

A REÍ-2 rendszer kifejlesztése 1971-ben kezdődött és eb

ben az évben fejeződött be.

A  REX - az akkori hardware lehetőségeknek megfelelően - 

csak rendkívül leegyszerűsített ember-gép kapcsolatot 

biztosított. Az executive programok aktivizálása, ill, 

az executlv programoktól a szolgáltatások kérése a gép 

kezelőpultján található kulcsok, az ezeken beállított 

sorszám-kódok segítségével történt. Az üzemmód egyértelmű 

kiválasztásához szükséges /általában "igen-nem" tipusu/ 

kiegészítő információkat a 48 bites pultregiszteren le

hetett beállítani. Bizonyos kényelmetlenséget okozott a 

laborálás során az, hogy az operátor program, valamint 

az executive programok a különböző közleményeket és hiba

jelzéseket a pulttól távolabb elhelyezett somyomtatóra 

adták ki.

- 6 .



A REX tartalmazott bizonyos Tádéimét a laborálási hibák 

ellen is: regisztrálta a kiadott sorszámkádok sorozatát 

és a nem megfelelő helyen kiadott sorszámkődot nem akcep

tálta. Az operátor program kezelte az ALGOL és az assemb

ler fordítóprogramokat, az általános könyvtári programo

kat, a könyvtár gondozására szolgáló programokat, vala

mint a teszteket.

A program "nucleus" része tartalmazta az i/o rutinokat, 

amelyek a lyukszalagolvasót és a sornyomtatót kezelték. 

Megjegyezzük, hogy Számitóközpontxmkban, valamint fel

használóinknál kezdettől fogva többféle adatelőkészitő 

berendezés üzemel. Ennek megfelelően az input rutinok is 

többféle kód kezelésére vannak felkészítve, A telex, te

le, Eichner, ISO kódban lyukasztott információt egysége

sen 6 bites belső kóddá képezik le, A megfelelő átkódóló 

kiválasztása automatikusan, a lyukszalagra lyukasztott 

első értékes karakter /kötelezően mindig "cr"/ alapján 

történik.

A jelenleg kifejlesztett REX-2 executive és operációs 

rendszer nucleus része a kezelői utasításokat tartalmazó 

jobleirások interpretálását végző és a megszakltásl rend

szert kezelő operátor programból, az egységes i/o rend

szerből és az executive programokat aktivizáló rutinból 

áll, A rendszer egyidejűleg egy információs és egy vezér

lő Input-output csatorna-párt kezel.
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A kezelői utasítások a funkciót megjelölő utasitásnévből 

és az utasításhoz tartozó paraméter-listából állnak.

Egy utasításnak legfeljebb 15 paramétere lehet; az utasí

tás paramétereinek megadási sorrendje tetszőleges. A lis

tán a paramétereket a "sp" karakter határolja be. A para

méterek a paraméternévből és az előbbivel egybeirt "vál



tozó" részből állnak. A paraméterek lehetnek logikai, nn 

merlkus /oktálls vagy decimális/ és string típusnak. A 

"változó" rész a logikai paraméterek esetében "üres", a 

numerikus paramétereknél előjel nélküli egész, a string 

típusúaknál pedig tetszőleges alfanumerikus jelsorozat.

A paraméterek megadásának szükségességét figyelembe vevő 

másik osztályozás szerint a paraméterek lehetnek kötelező 

és nem kötelező jellegűek. Az azonos logikai sorszámú he

lyen egymást helyettesítő és kölcsönösen kizáró paraméte

rek szerepelhetnek. Ezeket alternatív paramétereknek ne

vezzük.

A teljes joblelrást a kezelői utasítások "=" akcept-jel- 

lel lezárt sorozata alkotja. Az egy joblelrásban szerep

lő kezelői utasítások mennyiségére gyakorlatilag nincs 

korlátozás.

. 8 -

Mivel a kezelői utasítások által Indított működések, 

következésképpen maguk a kezelői utasítások Is csak meg

határozott sorrendben követhetik egymást, a joblelrások 

helyességének ellenőrzésére a teljes rendszer működését 

szintekre osztottuk* Egy-egy szint a hozzátartozó működé

sek "elindításának" szükséges és elégséges feltételeit 

reprezentálja. A hibátlan működés a rendszert egy újabb, 

a korábbinál nem alacsonyabb szintre viszi át, ahonnan 

azután njabb kezelői utasításokkal újabb működések indít

hatók. összesen 7 rendszer-szintet definiáltunk. A leg

alacsonyabb szint az "1", ezt az executive programok le

hívására szolgáló 0ALL és a jobot záró END JOB utasítá

sok állítják be. Az operátor program szlntEiktlkusan el

lenőrzi a kezelői utasításokat, ezek sorozatait - a job- 

lelrásokat -, valamint a joblelrások sorozatait és ezzel 

bizonyos mértékig kizárja a szemantikusán le helytelen 

működés-sorozatokat, A nem megfelelő formában vagy helyen



kiadott kezelői utasitásokat hibásnak minősiti, hibajel

zést ad és - az aktuális vezérlő input csatornáktól füg

getlenül - lehetőséget ad a kezelőnek a konzolirógép se

gítségével történő javításra.

Az operátor program kezeli az egyszintes megszakítás! 

rendszert. Bármely job futása megszakítható, és a meg

szakítás alatt újabb job vagy jobok indíthatók. A meg

szakítás törlése történhet a GO OK utasítással - ekkor 

a megszakított job futása folytatódik, vagy történhet 

a STOP utasítással - ekkor a megszakított job törlődik.

A megszakítás állapotban indított jobok is megszakitha- 

tók, azonban ezek folytatására a továbbiakban már nincsen 

mód.

A teljes utasításrendszer az operátor program saját uta

sításaiból és az executive programok utasításaiból áll.

A saját utasitásokat az operátor program mindig értelme

zi. Ezek közé tartoznak többek között a vezérlő csator

na váltására, a megszakítások vezérlésére és az executi

ve programok lehívására szolgáló utasítások. Valamely 

executive program utasításait az operator program csak 

az adott executive lehívása után értelmezi.
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Az egységes i/o rendszer tartalmazza a PT, PC, TW és MT 

input, valamint a PT, LP, TW és MT output rutinokat. Az 

információ belső tárolása és kezelése - a külső input és 

output kódoktól függetlenül - 64 alfanumerikus jel ábrá

zolását biztositó 6 bites belső kóddal történik. Az in

put rutinok bizonyos adatelőkészitő berendezéseknél elő

forduló "kettős jelek" komprimálását - 6 bites kóddá 

alakítását - is elvégzik.



Az operátor program egyldőben, egymástól függetlenül, egy 

vezérlő és egy információs i/o csatorna-párt kezel. Az in 

formációé és a vezérlő input-csatornák szétválasztása 

szekvenciális. Alaphelyzetben a vezérlőcsatorna-párt a 

TW/TW rutinok, az információs csatorna-párt pedig - a ko

rábbi gyakorlatnak megfelelően - a PT/LP rutinok alkotják 

A PC/TW vagy MT/TW vezérlőcsatorna választással lyukkár

tyáról vagy mágnesszalagról vezérelt, Írógépen "bizony

latolt" folytonos "batch" rendszerű üzem is megvalósit- 

ható.

- 10 -
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UÁGNSSI^MEZ OPERÁCIÓS RENDSZER PEJLBSZIÉSE 

A PACOM-R KISSZJÍMITÓaÉPRE

VARRÓ LÁSZLÓ

Budapesti Műszaki Egyetem Híradástechnikai Elektronika

Intézet

1. BeTezetés

A Budapesti Műszaki Egyetem Híradástechnikai Elektronika 

Intézetében 1971 észén üzembe állltottcüc egy Japán, PXJJIXSH 

gyártmányú PACOM-R klsszámltégépet. A központi egység a 

16 kbyte-os memérláTal és a 6 yusec-os míhreletrégzésl Idé- 

vel a hazánkban Ismert kis gépeknek /TT-IOIOB; IPA/ felel 

meg. A géphez a követkézé perifériák csatlakoznak:

- Írógép, lassú lyukszalagolvasóval és lyukasztóval 

/20 kar/sec/

- lyukszalagolvasó /200 kar/sec/

- lyukszalaglyukasztó /50 kar/sec/

- lyukkártyaolvaaó /90 kártya/perc/

- lyukkártyalyukasztó /30 kártya/perc/

- somyomtató /120 sor/perc/

- mágneslemez /128 kbyte; 50 kbyte/sec/

- Iker mágnesszalag /800 bpl; 9'sáv; 20 kbyte/sec/

A gép napi egy műszakban a híradástechnika szakos villamos

mérnök hallgatók hardware és software képzését szolgálja.

Ez a cikk a hallgatók által diplomatervként. Illetve diák

köri mujikaként készített összefűggé programrendszerrél szá

mol be.
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2. A gép lyokazalag o-peráoltfa rendazere 

A gyártó oág á l t a l  a géphez a z á U lto tt  lyukszalag operáolés 
rendszer a követkézé programokat. I l le tv e  programosomagokat 
tartalmazza:

- 7ASF nevű assembler fordítóprogram, amely lyukszalagról 

két menetben fordít, és relokálható tárgyprogramot szol

gáltat lyukszalagon.

- Belatlvclmes betöltó, amely a fordítóprogram által szol

gáltatott tárgyazalagot a memória bármely részére képes 

bevinni. £z a program tartalmazza a megszakítás analizá

tor programot, susely a perifériák és a központi egység 

programmegazakltáscű.t kezeli.

- Segédprogramok:

- forrásszalag javító program

- forrásnyelvié visszafordító program

- memória kiíratás somyomtatóra

- memória kiíratás lyukszalagra

- memória kiíratás lyukkártyára

- mágneslemez kiíratás somyomtatóra

- mágneslemez Inicializáló program

- stb. *’

- Szubrutinok:

- fixpontos műveletek

- lebegópontos műveletek ’'

- lebegópontos függvények

< - periféria müködtetó szubrutinok

- kód és formátum konvertáló szubrutinok ' '

- Egyéb programok:

- MINI EORTHAN fordító és végrehajtó program

- CAIiCUlAIIOE program /beszélgető program, amely 

azonnal szolgáltatja az eredményeket/
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3. A Bá«mealemez o-peráoiőa rendszer

A mágneslemez operációs rendszert a meglévó lycücszalag ope

rációs rendszer és a gép konfigurációjának flgyelembeTételé

vel alakítottuk ki* A munka lényege egy monitor program ké

szítése a FASP fordítóprogram és a relatlvclmes betSltó át

írása, s néhány Igen fontos segédprogram és szubrutin elké

szítése volt. A géppel kapott tbbbl programot csak illész- 

tetttik a rendszerünkhöz.

3.1. A monitor -program

A monitor program egy a memória utolsó rekeszeiben elhelyez

kedő rezidens részből és átlapolásos módszerrel működő fá

zisokból áll. Az egyes fázisok a mágneslemezen vannak. A 

monitort önálló progranként Írógépről hívhatjuk és vehetjük 

Igénybe szolgáltatásait, de hívhatjuk programból Is, Így 

módot ad például egy program egyszerű átlapolásos - overlay- 

futtatására.

A monitor program funkciói:

- file generálás /felvétel a mágneslemezen lévő könyvtárba/

- törlés a könyvtárból /egy köiqrvtárelem törlése, és a 

könyvtár sűrítése/

- program behívás a könyvtárból

- tartalomjegyzék készítés

- szabad terület kezdőcímének lekérdezése

- katalógus lekérdezés

- katalógus lap kitöltés /egy más program által előre fel

vitt könyvtárelem esetén/

3.2. A FASP fordító nrogram

Ez a fordítóprogram annyiban különbözik a lyukszalagos 

rendszer fordítóprogramjától, hogy több Input-output lehe
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t6ség« Tan, éa máaodlk nenetben a aágnealeBezrdl veszi a 

forrásprograuBot. A forrásprogranot veheti lassú és gyors 

lyaksaalagolvaséröl, lyukkártyáről, mágnesszalag adott nsvU 

fUe-Jábál, mágnsslemsz aidott nevű fUe-jából. A tárgyprog- 

ram késztilbst lassú és gyors lyuJcszalaglyulcasztőn, lyukkár^ 

tyalynlcasztén és mágneslsmezen.

3 .3 . Belatlvclm es betö ltd

A tárgyprogramokat beviszi a memőrla kljeldlt részére és 

végrehajtható programokká fiizl össze ókét. A tárgyprogramot 

lyukszalagról, lyukkártyáról és mágneslemezról veheti. Mód 

van egy bevitel során különbözó perifériák használatára, 

például az összes rendszer szubrutin a könyvtárban egy elem

ként /SÜBH/ van tárolva.

3.4. Pelhaagqálól aeff44pT-nf^*»nlr

A meglévó programokat átalakítottuk úgy, hogy a monitor 

hozza be, indítja el ókét, möködés végén pedig a monitornak 

adják át a vezérlést. Héhány uj, nagyon fontos segédprogra

mot készítettünk, ezek a következók:

- Hyomkövetó program. Az Írógéppel megadható ellenórzésl 

pontokon kiíródik az összes általános regiszter tartalma, 

valamint kívánságra néhány összefüggó memórlaterülst. 

Hutás közben bármikor megszakítható a nyomozás, és újra 

definiálhatók a nyomkövetési helyek és a kiíratandó terü

letek.

- Kivitel mágnesszalagra -> behozás mágnesszalagról. E két 

program lehetóséget ad a teljes memóriának adott névvel 

a mágnesszalAgra Írására, s onnan történó behozására, 

így tároljuk a ritkábban használt futtatásra kész prog-
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ramolcat

MgneaBzala^ kiszolgál<5 programok. Bzsk a mágnesszalagok 

kényelmes használa-tát segítik elé. Uágnesszalag iniciali

záló, mágnesszalag másoló, mágnesszalag pozicionáló, mág

nesszalag ]sl.lrató i>rogramok kászliltek.

Porrásprogram Javító program. Az input perifériáról az 

output perifériára viszi a forrásprogramot, mlközlien módot 

ad sorok beszúrására, törlésére, cseréjére. Input- és out

put perifériaként lyukszalag, lyukkártya, mágnesszalag és 

mágneslemez használható.

Rendszer generátor program. Ennek a programnak a segítsé

gével az összes rendszer programot tartalmazó MASTER TAPE- 

-ról egy mágneslemez tartalom állítható össze úgy, hogy a 

felhasználó azokat a programokat veheti fel a könyvtárba, 

amelyekre szUksége van.

3.5. Szubrutinok

A meglévő szubrutinokon túl néhány uj szubrutin könnyíti a

felhasználók munkáját;

- BOR aritmetika /a gyártó cég szállította/

- Általános perlférlakezeló szubrutin. Az Írógép, lyuksza-

lyukkártya perifériák közül bárom együttes működésére 

ad lehetőséget.

- Mágnesszalag kezelő szubrutin. Az IBM kompatibilis gépeken 

használatos szabványos mágnesszalag flle-ok kezelését te

szi lehetővé, logikai szinten /OPEK-GET-PÜT-CLOSE hívások^

Befejezésül köszönetét mondok SAEKARI HAGY ISTVÁN, SZIAHKÓ 

JÁNOS és BITE PÁl, volt hallgatóinknak, szorgalmas munkájuk

ért, amellyel résztvettek a rendszer kialakításában..

i
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A VT 1010/B.OPERÁCIÓS RENDSZERE:

A VIDOS

Dötaöllci Bálint - Havass Miklós 

Történeti áttekintés

Az INFEIOR és a KFKI SzámitáBtechnikai Osztálya 

1971 tavaszán megtizást kaptak a VT 1010/B 

elektronikus számológépre egy olyan programozási 

rendszer kidolgozására, amely az alábbi tulaj

donságokkal rendelkezik:

- elsősorban az adatfeldolgozási feladatok megol

dását biztosítja, de figyelembe veszi kisebb 

igényű műszaki-tudományos feladatok megoldásának 

lehetőségét is.

- moduláris felépítése biztosítja azt, hogy egyéb 

feladatokhoz készülő program-modulok a rendszer 

egy korlátozott változatához különösebb nehézség 

nélkül legyenek illeszthetők.

- egy megszabott összetételű alapkonfigurációra 

készül, amit azt jelenti, hogy a rendszer ezen 

működik optimálisan, de az általa készített 

programok a kisebb (ill. nagyobb) konfiguráció

kon is használhatók.

A feladat tervezéséhez 1971 áprilisában láttunk 

hozzá. Kezdetben egy 10 főnyi csoport a klagépek 

software— jét tanulmányozta, s következtetéseket
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vont le a tapasztalatokból a készltendó program- 

rendszerre vonatkozóan. Májusban kezdtünk hozzá a 

rendszerterv kidolgozásához, A rendszerterv - mely a 

rendszer kiépitését három lépcsőben tűzte ki - 

alapján szeptemberben indítottuk el a programozást,

A megirt programokat nagyrészt szimulátorokon tesztel

tük,

A rendszer első változata, a VIDOS-1 (Videoton 

Data Oriented System) f, év, áprilisában készült be

mutatásra el, A feladat menetközben! változása következ

tében a rendszer kifejlesztésének további két lépcső

jét összevontuk, s ennek megfelelően a rendszer máso

dik változatát a VIDOS-2-t f, év decemberére tervezzük 

megvalósítani.

Korlátozások a gép oldaláról

A fenti célkitűzések megvalósítását megvalósító rend

szer kidolgozásánál alapvetően figyelembe kellett

venni a VT 1010/B speciális architektúráját, amelyben

főképpen az alábbiak voltak meghatározóak:
- a gép lapszervezésü
- a gépnek csak aritmetikai regiszterei vannak, 

bázis-, index- és állapotrcgiszterek nincsenek

- négy címzési módja van, de tetszés szerinti d m  

csak indirekt módon (akkumulátoron, vagy speciális 

lapon keresztül) érhető el,

- a szubrutlnhlvást szervező (branch and link) 

utasítás hiányzik,

- az utasitáskészlet byte (8 bit) orientált. Ezen 

felül a cimkidolgozáskor szó-aritmetika van

- több-Bzlntü megszakítás rendszer van.
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A Izubrulntkezelg Rendszer

Az előzi pontban felsorolt Jellsmzí vonások alapján 

kimondható, hogy a hardware ntasltáskészleték általános 

felhasználói szempontból nézve mikrontasitás rendszernek 

tekintjük, amely szubrutinok (ha úgy tetszik mikro- 

programok) segitségével teszi lehetővé az olyan szintű 

tevékenységek elvégzését, amelyeket nagyobb gépeken 

egy-egy utasítás szokott elvégezni, így a gép egyes 

felhasználói területeinek megfelelően kialakítható 

egy-egy szubrutin készlet, amely tulajdonképpen az 

adott felhasználási terület céljaira való programozás 

utasítás-készletének is tekinthető. Az Így megalkotott 

utasítások sfgltségével megírt program a gépben a meg

felelő szubrutinokat aktiváló hlvósorokból és a 

hozzájuk tartozó paraméter-sorokból áll.

Miután a hardware utasítás-készlet nem tartalma* 

szubrutinhlvást szervező utasítást, kézenfekvő volt, 

hogy a szubrutinok hívását egy "értelmező rendszer", 

az SKE (Szubrutin Kezelő Rendszer) végezze.

A felhasználó az esetek túlnyomó részében értelmező 

szinten fordul a géphez. Ilyenkor egy-egy mzubrutin 

nem-csak géplkódu utasításokból álló mikroprogram 

lehet, hanem egy értelmező-nyelven megirt utasítás

sorozat, sőt esetleg egy másik értelmező-nyelven 

megírt program részlet. Ilyenkor az SKH -nek egyrészt 

biztosítani kellett az uj értelmezési módra való 

áttérést. Másrészt a visszatérés megszervezése érde

kében biztosítani kellett annak megjegyzését, hogy 

milyen értelmezési módról tértünk át. Harmadrészt 

biztosítani kellett az információcserét - paraméterek
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átadása - a M v ó  ás hívott programrész közStt.

Az egyik szlntrál a másikra való áttéréssel kapcsolat

ban gyakran mertU fel az egymásba skatulyázott szub

rutin hívások igénye, ami Indokolttá tette a hivő 

programrészekre vonatkozó információk megdrzésével 

kapcsolatban a vermelési technika alkalmazását. Miután 

azonban a hivott szubrutinok az átadott információt 

csak akkor használják fel, ha gépikódban Íródtak, 

ezért - a felhasználó számára eliáySsen - azt a meg

oldást választotttik, hogy ha a hívott szubrutin értelme* 

zó szintű, akkor a paramétereket a verembe az SEE 

helyezi át, és csak a gépikód-szintű szubrutin fog 

valójában hozzáférni az átadott paraméterekhez, 

megtartva annak lehetóságét, hogy a hívó felülbírál

hassa a hívott szubrutinban definiált paramétereket.

A megvalósított prograutrendszer

Az SER -rel kiegészített gépre a kOvetkezó program

készlet létrehozását tűztűk ki.

A futtatandó felhasználói programok felügyeletét 

a supervisor látja el, amely biztosítja mindazon 

funkciókat, amelyek - programozó számára a rendszer 

használatához segítséget nyújtanak.

így biztosítja:

- áz SER igénybevételét

- vezérli az operátorral való kommunikációt.

- Szervezi a tárkezelést olymódon, hogr adott 

tevékenységek ellátásához szükséges pjrogramok 

mindig bent legyenek a rendszer rezidens területen.



- 20 -

vagy bekerüljenek a háttértárról (mágnes lemez) 

a randazer tranziens területére.

A háttértár igénybwvételét és karbantartását a 

Könyvtárkezelő Rendszer végzi. A rendszer a mágnes

lemezt öt könyvtárra osztja fel. A könyvtárak közötti 

információcserét, valamint karbantartásukat a 

könyvtárkezelő végzi el.

A tárolt információk ábrázolásában a hagyományos 

file struktúrát követtük.

A rendszerhez program-szegmenseket fordító assembler, 

ezeket programmá összeállító loader, PORTRAN 

fordító és egyéb programok csatlakoznak.

Az assembler célja, hogy mind a gépkód-szlntü, 

mind az értelmező szintű programozást segítse, az 

utóbbit különböző célú extrakódok hozzácsatolásával.

A VIDOS egyes komponenseinek részletesebb ismer

tetésére a konferencia más anyagaibsin kerül sor.
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A VT 1010/B EIEETEONHaJS SZÁMITÓGÉERE lET 
VIEOS SUPEHVISORA

BEVEZETÉS

Simon István 
INEELOE

Intézetünk: a VIDEOTON PEJDESZTÉSI INTÉZET megbízása alap

ján elkészített egy operációs rendszert az általuk gyár

tott VT lOlO/B elektronikus számítógépekre. A rendszer 

neve VIDOS /Videoton Data Oriented System/

Elóadásom e rendszer supervlsorának Ismertetésével fog

lalkozik.

A Supervisor általános Ismertetése

A Supervisor progreunok, szubrutinok, táblázatok, és könyv

tárak összefUggó rendszere.

A Supervisor, a VIDOS részeként, teljes egészében a gép 

fix mágneslemez háttér tárján helyezkedik el. E mágnes

lemeztár /mlnldiszk/ kapacitása 400-800K byte. A rendszer 

aktivizálásakor a supervisornak csak egy része kerül az 

operativtárba. A supervisornak ez a része a rezidens terü

leten helyezkedik el. E terület nagysága függ a géphez 

illesztett perifériális berendezések számától. A rezidens 

terület hossza 2.5-4K byte között változhat. /A belsó tár 

kapacitása 4K-32K byte-os modulonként, a rendszer lega

lább 16K byte nagyságú belsó tárt tételez fel./

A supervisor a rezidens területén felül még további egy 

kilóbyte területet köt le a belsó tárból. Ez a supervisor 

tranziens területe.

A tranziens terület segítségével a supervisor méretét a 

belsó tár kapacitásának sokszorosává képes növelni, A 

rendszer működése során mindig azt a programot vagy szub

rutint hozza ide be és indítja automatikusan, amelyre 

éppen szükség van. így lehetóvé tettük, hogy a rendszer 

viszonylag kevés helyet
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foglaljon el. Ez kié gépeknél rendkl\rUl fontos, mert 

Így a felhasználél programok egyrészt hosszabbak le

hetnek, illetve aagyobb aunkaterttlettel rendelkezhet

nek, másrészt a rendszer beled szolgáltatású szubru

tinjainak Igénybevételével, amelyek nem terhelik a 

felhasználd tár területét, további programbővitást 

érhetnek el.

3. A supervisor feladatkürel

A supervisor feladatai két nagy csoportba oszthatők:

- a fűtő programok felügyelete és kiszolgálása

- kapcsolat a gép és kezelője között.

Az első csoportba három szubrutin rendszer tastozlk:

- szubrutin-kezelő rendszer /SER/

- fizikai Input/output rendszer /FIOCS/

- belső hívású.szubrutinok rendszere

A szubrutin-kezelő rendszerrel esen előadás 4. pont

ja a TlOCS-sel jwdlg egy külön előadás foglalkozik.

A belsőhlvásu rutinok széles skálájáaél röviden 

annyit Jegyzek csak meg, hogy ezek végzik többek 

között a könyvtárakkal kapcsolatos alapfunkciőkat, 

a konzolirőgép késelését, az overlay-kezelést, kon

vertálásokat stb,

A gép és kezelője közötti kapcsolatot ezen előadás 

5. pontja tárgyalja.

4. Szubrutin-kezelő rendszer /SER/

Az SER alapvető feladata, hogy a VIBOS előírásai 

szerint megírt programok felett felügyeljen, 111. 

azokat kiszolgálja.
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Az SKR lehetőséget ad kUlönbSző módon értelmezendő 

szubrutinok egységes kezelésére, biztosítva eközben

- a szubrutinokból való visszatérések és értelmezési 

módok vezérlését többszintű hívási lánc esetén Is.

- a paraméterek átvételének automatizálását, meg

engedve a paraméter jellegének meghatározását mind 

a hivott szubrutinokból, mind a hívási helyről.

4.1. Programok és szubrutinok szerkezete

Minden VIDOS-ban irt program a végrehajtást tekintve 

két részből áll;

- a feldolgozás sorrendjét irányító főprogram rész

ből és

- a feldolgozást végrehajtó' szubrutinokból.

A főprogram szubrutin hívások sorozata. Egy szubrutin- 

hívás a szubrutin elmének és aktuális paramétereinek 

megadásával történik.

A szubrutinok maguk Írják elő értelmezési módjukat, 

paramétereik számát és típusát.

Az SER-ben három alapvető értelmezés van:

- géplkódu szubrutinok értelmezése

- szubrutinhivásos /normál/ értelmezés

- ugrótáblás értelmezés

Ezen felül a rendszer lehetővé teszi, hogy az SKR-be 

egyéb céloknak megfelelő, tetszőleges értelmezési mó

dokat építhessenek be.

Az SKR nem tesz különbséget program és szubrutin között. 

Ezért a programok és szubrutinok szerkezatéleg meg

egyeznek. Minden szubrutin három fő részből áll;

- szubrutin fej

- szubrutin törzs

- szubrutin logikai vége.
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A szubrutin fe.1 egy vagy több parancsazdból /S direk

tíva/ áll. A szubrutin ezekkel tttasltja az SKR-t, 

egyrészt, bogy az az aktuális paramétereit milyennek 

tekintse és azokat hová helyezze, másrészt pedig 

bejelenti értelmezési módját.

A szubrutin törzsét a fejben definiált szintű uta

sítások Msozata alkotja.

Géplkédu értelmezés esetén az utasítások megegyeznek 

a hardware elemi utasítás-készletével.

Normál értelmezésnél az utasítás egy szubrutlnhlvás- 

ből és az aktuális paraméterek felsorolásából áll.

Az aktuális paramétereket a hívási helyen T direktí

vákkal felül lehet bírálni. T direktívák segítségével 

lehet hivatkozni az elózó hívási hely k-adlk paramé

terére, 111. Indlrekt címzés és Indexelés valósítható 

meg. Az Indexelést különösen kiemelem, mert a gép nem 

rendelkezik Index regiszterrel, Így az Indexelés csak 

software eszközökkel oldható meg.

A szubrutlntörzs bármely helyén ki lehet a szubrutin

ból lépni. Ezeket a kilépési pontokat a szubrutin 

logikai végének nevezzük. Minden szubrutinnak leg

alább egy, de tetszőlegesen sok logikai vége lehet.

A szubrutinok kilépési helyein maguk dönthetnek ar

ról, hogy a soronkövetkezó hívási helyre vagy a hí

vások természetes sorrendjét megváltoztatva a fő- 

program tetszőleges helyére térjen vissza. Ezáltal 

az elágazások rugalmas szervezése valósítható meg.

5. Kapcsolat a gén és kezelője között

A supervisor egy figyelő rutinjának /ATTN/ segítségé

vel a konzolirógépen keresztül állandó kapcsolatot tart 

fenn a gép kezelőjével. Ez a kapcsolat párbeszédes for

májú. Az operátor előirt szlntaktlkáju parancsot gépel-
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hel be. ! • ' / ATTN ezután a könyvtárak belső szolgál- 

tatásáb'):’ forciul ipegKorenteti az aktuális parancsot 

végrehajtó program kritalógus bejegyzését, melynek 

alapján a belső tárba hozza és elindítja. Az operá

tori parancs végrehajtása után az ATTN egy ujabl 

parancs fogadásái’a kész, melyet HEADY üzenettel je

lez. Ha valamelyik operátori parancs szintaktikusán 

hibás, vagy az aktuális program működése során vala

milyen hibát észlel, azt megfelelő hibaüzenettel a 

kcnzolirógépen jelzi. Az operátori parancsokat itt 

.az előadás ’’övldsége miatt nem részletezem, csupán 

azok egyes csoportjait vázolom.

- forj'ásnyelvü programok fordítását végző programok 

aktivizálása. /VIDAS, PORTHAN, ASTROL/

- tárgyprogramok kiírását, ill. letöltését végző 

szolgáltatások /DUtíP, W A V (  LOADl, L0AD2, ez utób- 

1 i relokálható szegmenseket .szerkeszt össze és 

tölt a tá’’ba/

- tárban lévő programok javítására szolgálnak a 

PDUMP és ALTEP operátori parancsok

- a belső tár és a lemeztár között átvitelt végez

nek az OVINl és OVDUl operátori parancsok

- felhasználói programok indítását assembly nyelvű 

programoi: esetén az EXEC, Fortran tárgyprogramok 

esetén az FTNEX végzi

- a rendszernek információkat közölnek a DATE, JOB, 

és OPTION operátori parancsok

- könyvtár szolgáltatást végeznek a CTLST, DELET és 

TRPL? operátori parancsok.

Az előadás rövidsége miatt a supervisorról csak igen 

vázlatos képet adhattam. A mélyebben érdeklődőknek aján

lom a ’̂ IDOO S-F jelű felhasználói kézikönyvet. E kézi

könyv a VIDCC-szal foglalkozó INFELOR kiadványok kere;té- 

'en jelen*" meg.



AZ MTA KFKI SZÁMOLÓKOZPONTJÁBAN MUKÖDÖ Y OPERÁCIÓS 

RENDSZER ÉS ANNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES VÁL

TOZTATÁSOK AZ EXECUTIVE VEZÉRLÖPROGRAMBAH

Ivanyos Lajosné

MTA Központi Fizikai Kutató Intézet
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1. Bevezetés

A KFKI Számítástechnikai Osztálya egy ICL 1905-ös közepes teljesit- 

ményU és egy TPA 1001 kisteljesitményü számológépből álló rend

szert üzemeltet.

Az előadás olyan több éves munkáról számol be, amelyben kisebb-na- 

gyobb mértékben a Számítástechnikai Osztály dolgozóinak nagy része 

résztvett.

Az ICL 1905-ös számológépet az ICL cég 19oo-ban helyezte üzembe,

32K központi memóriával, 1 sornyomtatoval, 2-2 lyukszalag olvasó

val, ill. lyukasztóval. 19ö7-ben a konfiguráció 1 db, A deckből és 

1 db 2 deckből álló magnesszalagos egységgel, valamint egy kartya- 

olvasóval bővült. A TPA 1001 19&9 óta üzemel a számolóközpontban, 

s a lyukszalagos perifériális berendezéseken kivül rajzológép és 

egyéb adatátviteli berendezések is illeszkednek hozzá, és 1970-re 

a két számológép összekapcsolásának hardware és software munkái is 

befejeződtek.

A felhasználók kutatók, akiknek nagy része sajat maga készít az 

ICT 1 9 0 5 -ös gépre ALGOL és FORTRAN programokat problémái megoldá

sára, Így az ICT 1 9 0 5 -ös gép gépidejének jelentős része kipróbálás 

alatt álló programokra fordítódik. Az évek során a számológép hasz

nálatára vonatkozó igények állandóan növekedtek, s azok kielégité- 

sére hamarosan csak egy mód volt: a számológép jobb kihasználásának 

megvalósítása. A tapasztalat azt mutatta, hogy a már kipróbált 

programok futtatásánál nem jelentékeny a veszteseg-idö, a kipróbá-
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lás alatt álló programok kuzelésénéi már igen. A veszteség időnek 

lényegében két oka van:

a) a számológépen futó program perifériális átvitelre várakozik,

b) a program gépkezelői beavatkozásra várakozik.

A probléma megoldása: a gépkezelői beavatkozások számának csökken

tése, valamint a futás közbeni lassú perifériális átvitel kiküszö

bölése, vagyis operációs rendszer használata.

Miért salát operációs rendszer?

Az 1900-as számológépekre manapság rends iKezésre álló operációs rend

szereket és egyéb segédprogramokat nem használhattuk részben azért, 

mert még nem készültek el, részben pedig azért, mert helyi sajátos

ságainkhoz nem alkalmazkodtak eléggé. Mivel közvetlen hozzáférésű 

háttérmemóriánk nincs, az ICL mágnesszalagra orientált operációs 

rendszerét használhatnánk. Kipróbálásakor azonban úgy láttuk, hogy 

egyrészt komoly veszteség-idővel kell számolnunk a mágnesszalagos 

mozgatások miatt, másrészt pedig a felhasználók rendelkezésére álló 

memória csökken, s ez érzékenyen érintette volna felhasználóinkat, 

hiszen akkor pl. ALGOL programok még egyáltalán nem használhattak 

OVKRLAV technikát.

Olyan operációs rendszert kellett megvalósítani, amely messzemenően 

alkalmazkodik a KFKI számolóközpontjában folyó munka adottságaihoz, 

így készült el az Y operációs rendszer a kipróbálás alatt álló 

programok kezelésére. A különböző operációs rendszer modulok önálló 

programok, amelyek elvégzik, ill. vezérlik a szükséges műveleteket, 

s mivel viszonylag kis helyfoglalásuak, elősegítik a múltiprogramo

zás lehetőségeinek kihasználását.

Az Y operációs rendszer felépítése

A rendszer által kezelt programokat máignesszalagon tároljuk forrás- 

nyelvű forraáoan, s mivel a mágnesszalagon tárolt információk gazda

ságosan sorozatban dolgozhatók fel, ezek javítása, majd fordítása és



végül futtatása sorozatban történik a rendszer külünbözS moduljainak 

vezérlésével. Az Y rendszer a sornyomtató és a graph plotter mágnes- 

szalagon való szimulálásával kapcsolatos feladatokat is megoldja.

Az eredmények kiíratását külön rendszer modul végzi, a rajz infor

mációk esetén a TPA kisszámológéppel együttműködve, szintén soro

zatban. Ugyancsak a TPA-ICT kettős rendszer használatos a rendszer 

és a felhasználói programok input adatainak mágnesszalagra vitelére, 

hogy az ICT 190 3 gépet mentesítsük a lassú perifériális átviteltől.

Az Y operációs rendszer moduljai:

a) Editor modul (yKAI, YKAT, YKA2)

A forrásnyelvű programok és adatok tárolását, javítását és for

dításhoz, illetve adatok esetén futtatáshoz való előkészítését 

végzi.

b) Sorozat-forditást vezérlő modul (YFRD)

Trusted program, a compilerek vezérlését, a lefordított programok 

futtatásra előkészítését végzi. Operátori beavatkozás nélkül dol

gozik, a mágnesszalagos mozgatást minimálisra csökkenti.

c) Sorozat futtatást vezérlő modul (YFUT)

Trusted program, sorozatban elvégzi az előző modul által előké

szített programok futtatását, a gépkezelői tevékenység nagy ré

szét kiküszöböli.

d) ICT-TPA kettős rendszerben adatfelvitelt, illetve kiíratást, raj

zolást végző programok (YKT0, YKTT, YAP2, YDUA)

e) A sornyomtatót szimuláló mágnesszalag tartalmát kiírató program

(y l p o)
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4. Az EXECUTIVE vezérlőprogram módosításai

Az ICT 1 9 0 5 -ös számológépeken az EXECUTIVE program oldja meg a mul

tiprogramozással kapcsolatos problémákat, a perifériális egységek 

kezelését, konzol Uzonetek formájában tartja a kétoldalú kapcsola

tot a gépkezelőkkel, s extrakódok formájában a programok számára 

nyújt szolgáltatásokat.



Ezen a programon'biznjos módosításokat, bővítéseket végeztünk; a 

számológéphez kapcsolt uj berendezések (mill timer és TPA lOOl) 

szubrutin csomagjait hozzáilleajtettük az EXECUTlVE-hoz, növeltük 

a programok, ill. gépkezelők számára nyújtott szolgáltatásokat.

A módosítások nagy részét az Y operációs rendszer használja, a 

többi rész a gépkezelői és az adminisztratív munka megkönnyítésére 

készült.

A módosítások a következők:

a) Szolgáltatások a GIVE extrakód kiterjesztésével:

1. a futó program neve

2. a futó programra számlázott idő (mill time)

3. a szabad memória kapacitás

A. az EXEC'ITIVE bevitele óta eltelt idő (binárisan)

b) Mill-t imer package

A raultlprogramozásu üzemmódban a számlázáshoz szükséges óra, az 

un, mill timer a KEKI-ban készült, némileg eltér a standard ICL 

mill timer-t^l. A használatához készült rutincsomag nyújtja a 

számlázáshoz szükséges információkat is.

c) Az előzőhöz kapcsolódik a számlázás adminisztratív részének meg- 

kunnyitósére készült módosítás, amely azt a célt szolgálja, hogy

a számlázáshoz szükséges információról azonnal lyukszalag készül

jön.
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d) Az előző két módosításhoz tartozó konzol üzenetek:

ÜZENET HATÁS

MI^ programnév - a programra számlázott idő kiíródik a konzolon 

EE — kiíródik az EXEC betöltése óta'eltelt idő és

a programokra számlázott idő

TP8 vagy TP9 - a számlázási információk lyukasztása a 8-as

vagy a 9-es számú szalaglyukasztón megkezdődik
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TPO

SZ

- a számlázási információk lyukasztása meg

szűnik

- az utána kiirt üzenet a számia-szalagra kerül

e) TPA package

TPA 1001, mint az ICT standard interface-s perifériája kezelésé

hez szükséges szubrutincsomag. A két gépből álló száraológéprend- 

szer alapja.

f) Programnév kiirás a sornyomtatón a kiirt eredmények szétváloga

tásának megkönnyitésére ,

flZ y OPERRCIOS H£NDSZ£R
EDITOR.
P M G R fíM

USER'S
RMÍNDMIUTS

RMENDMÍNT

FILE

SOURCE
PROGRRM

FILC

1̂  \ j Q
A rendszer megtervezésében és megvalósításában nagyobb volumenű 

munkát a következő kutatók végeztek: Ivanyos Lajosné, Kramraer Gergely, 

Lovas Istvánné, Varga László,
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AZ ICL 1900-AS SOROZATÚ SZ.''.MOLÓGi!;PSI OPEaiCIÓ' 

RSHDSZERSIH3I ÉRTÉKELÉSJ ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK ALAPJÁK

Kertfísz Milclós 

NIII lOUSZI SzámolákUzpont 

Software-fejlesztési Osztály

Egy electronikus számológép üzemeltetését kiszolgáló eoftwsre-rend- 

szer alapja az alkalm. zott operációs rendszer, /továbbiakban: OR/

Az installálás előtt lényeges az OR megismerése, mert az OR által 

nem biztosított software rendszerelemeket létre kell hozni. Különös 

gondossággal kell eljárni az OR kiválasztása szempontjából aöban a 

esetben, ha a számológépet gyártó cég több OR-t biztosit.

Az ICL az 1900 sorozatú számológépeire 4 OR-t alkalmazott, amelye

ket GEOi'GS-nak /GEHERAL OROAKIZlTIOBAL ENV'ROKEKT/ neveznek. A 

GEORGE 1 & 2  a batch processing lehetőségeit biztosítja, a GROROS 

3&4-ben a multi access /time-shering/ valóslthatú meg.

A GEORGE 1 ÜR-t - amely egy orogram - a gép executive-ja a "bizal

mas' st túszáról ismeri fel, éa engedélyezi számára, hogy programo

kat betülthessen. futtath.usson. líl. futásukat ellenőrizhesse.Az 

ellenői'ZÓs az extrakódok feliilbirálásának joga - kivéve a már lekö

tött perifériákra történő átvitelt - valamint a számológépbe épített 

óra /megszazitújel/ alapján a programok memóriában való aktív tar- 

tózkodásána'í állandó vizsgálata. A GEORGE. 1 lehetőséget teremt a 

lassú perifériákon t irténő adatfolyamok dokumentumnév-, valamint 

bizonyos mágnesszalagok fejoimke ellenőrzésére /opcionális/. Az OR 

funccióit a programozó vezérli a jobleiráu segítségével; a program 

eseményeit figyeltetve - az oper?'tor beavatkozását mellőzve - to

vábbindíthat, törölhet, uj programot tölthet be /progrsmbetöltő uta

sítást felülbírálhat!/
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Bzsel a GEORGE 1 megadja a lehetőséget arra, hogj egymásra nem hi> 

Yaticozé /vagy másként hivatkozó/ programokat programrendszerként fut

tathassunk.

A GEORGE 3 OR tartalmazza a GEORGE 1 lehetőségeit, kibővi:i az Input

output off-line technikával /opcionális/, valamint a multiplexer 

csatornán keresztül kommunikáló távállomások adatainak kezelésével. 

Az off-line adatfolyam - csak lassú perifériákra hivatkozó - mágnes- 

szalag ill. mágneslemez közbeiktatásával kerül feldolgozásra. Az 

input-output programok és a központi modul egymásutániságát nézve 

megkülönböztethető folyanuitos - osak mágneslemezes rendszernél - és 

nem folyamatos üzemmód. A folyam tos üzemmód biztosítja a lassú peri

fériák maximális sebességű használatát, az input-output programok 

egyidejű futtatását a központi modullal., valamint annak folyamatos 

munkáját.

A GEORGE 3 OR az előzőektől eltérő szerkezetű. Eaját exeoutlve-val 

rendelkezik. A lassú perifériákat osak off-line üzemmódban használja 

- mágneslemezen, 111. mágnesdobon keresztül - ezzel lehetővé teszi 

olyan bináris programok futtatását is, amelyek az adott konfigurá

ciótól eltérő periféria-típusokon keresztül kommunikálnak! Kágnes- 

szalagok és mágneslemezek használhatók mind on-line /esák eilsnőrzés- 

sel/, mind off-line /szimulált is!/ üzemaódban. A joblelráson keresz

tül vezérelhető több job egyidejű futtatása az eseményektől függően, 

de az eseményt szolgáltató job törlése nélkül! A multiplexer csator

nára kötött távállomások ,1 öble Írást is adhatnak, közvetlen háttér 

hozzáféréssel.

A GEORGE 4 OR a GEORGE 3 alkalmazása lapozás! technikával rendelkező 

/pagelng/ számológépekre. A rendszerrel kaposolatoa üzemeltetési ta

pasztalatokkal nem rendelkezünk.
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A rendszorok rövid ismertetése után vizsgáljuk meg az öcszohasonli- 

tásukat elősegítő paramétereket, amelyeket két csoportba oozthatunki-

1/ az OR által nyújtott szolgáltatásokat Írják le

/hivatkozva a bevezetőben említett rendszerelemek problémájára/

2/ az OH h.- tékonyságát Írják le ^

/adnlnisztráoiős idők, OR-exeoutive kapcsolat/.

Az első cso.aortba a költségvetés, számlázás, ütemezés ás hátténaemo- 

ria-kezelés megszervezését soroljuk.

A költségveté ; a bérmunkát is végző számolóközpontoknál lényegest a 

számolóközpont vezetője által jóváhagyott témakódra kiutalt keret

összeg tulhaladását /esetleg egyes futásokra megállapított időkorlá

tokat/ ellenőrzi,

A GEORGE 1 ^ 2  csak Időellenőrzést képes ellátni - a programosó 

ezt a jobleirásbnn figyeltetheti is - a keretösszeg ellenőrzést 

segédprogrammal kell végeztetni.

A GEORGE 3 & 4  a támakód szerinti ellenőrzést, a job-idő, ás a 

program-idő ellenőrzést automatikusan elvégzi. A témakódok, mun

kák költségvetése a konzolon is lekérdezhető.

A számlázás a gép használatának bizonylata, a napi-, heti-, vagy 

havi elszámolás alapja.

A GSORGJ 1 jobonfcént gyűjti a tezdés és befejezés időpontját, va

lamint a használt processzor időt az azonosításhoz szükséges in

formáció; al együtt.
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A GEORGE 2 kiegészíti ezeket az Input-output off-line rekordok számá

val.

Klndkát rendszernél a rendező és njromtaté programot külön kell ki

dolgozni.

A GEORGE 3 ^ 4  a költségvetésre támeszkodé számlarendszerrel rendel

kezik, amelyet makróutasltás aktivizál.

Az ütemezés a számológép hutákony klh;isználásának alapfeltétele.

-  A GEORGE l í  2 rendszer nem rendelkezik automatikus ütemezéssel: 

e munka a diszpécserekre hárul - ez emberi munka beiktatása egy 

gépi rendszerbe, de biztosítja annac flexibilitását -.

A GEORGE 3 S ~ 4 automatikusan ütemez í számol:özpont v zetSje 

által engedélyezett sürgősség kőé /urgency code/ a program n r .y -  

saga, valamint perlf riahaeználctu szerint, A tlme-ahnrlng tech

nika biztosítja az egyenrangú progr mok egységes kezelését.

A hátténnamória-kezelás a gyorsperifériák védelmét hivatott biztosí

tani a multlprograraozott gépeknél.

A GEORGE 1 ^ 2  csak mágnesszalagok azonosítását teszi lehetővé, 

amely csak a;tor nyújt teljes védelmet, ha az összes felheczná- 

ló él a lehetőséggel. Mágneslemezek védelmét az executive ált, 1 

ellenőrzött megőrzési idő és Intsgritási kód biztosítja.

A GEORGE 3 ^ 4  magasszintü védelmet ad a gyorsperifáriák azonosí

tási kötelezettsége, témakódhoz való hozzárendelése, valamint a 

flle-ok szimulálásának lehetőségével.



- 35 -

:igy OH hatólconyságát e program v. Job futásakor föllépő adminicztrá- 

oiós idők nagyságán is mórhetJUk. Az executive és az OH együttműködé

sét vizsgálva azt tap; sztaljuk, hogy a GHOHGE 1 S. 2 rendszer felUgye- 

te alatt futó program akcióit mind az executive, mind az OR admi

nisztrálja.

A GiiOHGü 3 < £ 4 "saját" exeoutlve-val rendelkezik, igy az eseményeket 

csak egyszer Jegyzi-.

A time-sharing technika, az OR utasitásnyeIvezetében me.gengedett 

összetett makró-hivási lehetőeógek, v; lemint a szimulált perifériák 

list zcsa lassítják ugyan a rendszert, de megkönnyítik a használatát.

Az u.n. nullprogram futási ideje, a makrók aktivlzáláaána; ideje 

összevstve az 1. pontban leirt szolgáltatásokkal megfelelően irányít

hatják a ;;róbaüzera időszakának helyes kihasználását.

Az összehasonlítást természetesen befolyásolja a gép konfigurációja 

és felhasználási területe, amelyek az egyes paramétereket súlyozzák.



KISSZÁMOLÓGÉPEKEN ALKALMAZOTT MEGOLDÁSI 

MÓDSZER PROGRAMOK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA ÉS 

BETÖLTÉSÉRE

Varga László

MTA Központi Fizikai Kutató Intézet

- 36 -

A programokat ma általában modulokból építjük fel, A modulok olyan 

névvel ellátott programegységek, amelyeknek egyes utasításait, ada

tait más modulban is érvényes névvel látjuk el. Az ilyen programszer

vezésnek az az előnye, hogy az egyes modulok önállóan megírhatók és 

kipróbálhatók, majd a program kész modulokból szerkesztheti össze. 

Ennél a módszernél a fordítóprogramok a programmodulokat olyan formá

ra konvertálják, amely még nem rögzíti a memóriában a modul helyét, 

ugyanakkor a forrásnyelvtől független, annál tömörebb ábrázolási for

ma. Mivel ez a forma a programot olnáris alakban ábrázolja, ezért ezt 

a "relocatable binary" elnevezés alapján röviden r/b formának nevez

zük, Azt a programot pedig, amely a modulokból a programot összeszer

keszti és a memóriába betölti, szerkesztő-betöltő programnak nevezzük.

A tár egyes területei a hozzáférés szempontjából nem egyenértékűek. 

Ezért a tárat rendszerint mez-kre osztjuk. Egy-egy modul több mező

ben igényelhet helyet, és az r/b formával ezekbe a mezekbe való betöl

tését vezéreljük.

Az r/b forma legfontosabb utasításai ma már géptől függetlenül kiala

kultak és közismertek. Mi ezeknek az utasításoknak a végrenajtásuval 

kapcsolatos problémákat foglaljuk össze, és ismertetjük azok egy meg

oldását a TPA - 7 0  kisgép esetében.

A tárat a program betöltése szempontjából két mezőre osztottuk: az 

egyik mező a csatolólapi mez-, a másik a programmező, A csatolóiapi 

mezőbe azok a tárolócimek kerülnek, amelyek segítségével a iirogram
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különböze területei’között megteremtjük a kapcsolatot, mivel a tároló- 

referenciás utasításokkal a megadott bázis környezetében egy lap nagy

ságú területet foghatunk csak át,_és a csatolólap segítségével lénye

gében ilyen bázisokat adhatunk meg.

Az r/b forma utasításait úgy választottuk meg, hogy az assembler is, 

és a szerkesztő-betöltő program is kUlön-kUlön egy menetben elláthassa 

feladatát. A modulok betöltése a csatolólapi mezőbe és a programmezőbe 

folyamatosan, a megtalálás sorrendjében történik. A modul kezdetének 

elmét az egyes mezőben bázisnak nevezzük.

Vegyük ezután sorba az egyes utasításokat,

1, Abszolút adatok betöltésének vezérlése. A program utasításai, adatai 

rendszerint folyamatosan töltik ki a memóriát, ezért az abszolút a- 

datükat olyan blokkokba célszerű szervezni, ahol először megadjuk az 

első betöltendő adat cimét, majd felsoroljuk az egymás után betöl

tendő adatukat. Az első betöltendő adat elme lehet abszolút szám, 

vagy valamelyik bázishoz képest relatív adat.

2. Bázishoz képest relatív adatok oetöltesének vezérlése . A betöltött 

abszolút részen lényegéoen ez/.el egy első javítási fázist vezérelünk.
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A programban a bázishoz képest rel:tiv adat előfordulási helyén - ha 

az egy később definiálandó (iOstde f 1.:. t) cimkével képezett kifejezés 

az adatnak csak a címkéhez és ne-n - j ilg a bázishoz képest relatív 

értéke ismeretes. Az adat bázishoz k . /est relatív értéke csak ott 

válik ismertté, ahol a oimkét definiáljuk. Kelraerül tehát a kérdés, 

nopy a relatív adat el: fordulási tielyén milyen utasítást adjon az 

assembler a betöltő program részére? A következe két megoldás kézen

fekvő:

a) A ciinkifejezés előfordulási helyén abszolút adatként a címkéhez 

képest relatív értéket adja ki az assembler betöltésre és táblázatá

ban 1110:-,.e .vzi, nogy me/.yik clmhoz kell majd hozzáadni a szóbanforgó
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címke értékét. Amikor viszont a címke értékét az assembler meg tud

ja állapítani, akkor a következő utasításokat generálja:

- a betöltési pointert állítsuk a feljegyzett címre,

- a betöltési pointer által meghatározott értékhez adjuk hozzá a 

cimke bázistól számított relatív értékét.

b) A cimkifejezés előfordulási helyén azt adjuk mag, hogy hova kell 

letenni a szóbanforgó cimkifejezésben szereplő bázissal azonos bá

zisú előző értéket, hzt az adott cím és a megelőző cím különbségé

vel célszerű megadni. Ilyen módon az azonos bázisú relatív adatok 

helyeit egy pointer lánccal összefűzzük. A legelső helyet zérussal 

jelölhetjük meg. Az adatok betöltését ekkor a következőképpen vezé

reibe tjük:

- megadjuk a bázist, amely mellett képeztük a láncot,

- megadjuk a lánc felgöngyölítéséhez szükséges indulási címet, 

a bázishoz képest relatív formában,

T’ felsoroljuk rendre a betöltendő adatoknak a bázistól számított 

értékeit.

Dnnél az utóbbi módszernél egy-egy betöltést lényegében egyetlen 

újabb adattal vezérelünk, mig a másik módszernél minden egyes rela

tív adat betöltéséhez három újabb paramétert kall megadni, ,Prcgra- 

munkban az utóbbi megoldást választottuk.

3. Névvel ellátott bázisú adatok betöltése, a programmodulok összekap

csolása. Ez a javítás második fázisa. A programmodul kitüntetett 

utasításait, adatait a programozó névvel látja el. Ezek globális 

nevek, amelyekre a programozó más modulban is hivatkozhat, ott ki

fejezéseket képezhet velük.

A globális névvel képezett kifejezés előfordulási helyén az assembler 

a kifejezésnek csak a globális névhez képest relatív értékét isme

ri. Ennél többet a modul fordítása során sem tud meg. Mi a követke-



zS megoldást választottuk ezeknek a kifejezéseknek a kezelésére:

- az assembler a kifejezés előfordulási helyén csak a globális név

hez képest relativ értéket tölteti be. Az előfordulási hely ci- 

mét a globális név mellett táblázatában rögzíti.

- a modul végén kiadja a globális nevet, majd alatta felsorolja a- 

zokat a címeket, amelyeknek tartalmához hozzá kell adni a globá

lis névvel jelölt értéket.

A globális nevekről a szerkesztő-betöltő program táblázatot vezet. 

Sgy név a globális nevek táblázatába két esetben kerülhet fel:

- egy modulban értéket kapott,

- agy modulban felhasználták, kifejezést képeztek vele.

Az első menetben a globális nevek táblázatába értékével együtt he

lyezhető el, mig a második esetben nem biztos, hogy ismert már az 

értéke. Az utóbbi esetben viszont nem tudjuk végrehajtani azt, hogy 

a felsorolt elmek tartalmánoz adjuk hozzá az adott globális név ér

tékét. özeket az utasításokat tenát kénytelenek vagyunk tárolni 

addig, amig a globális név értékét nem tudjuk meghatározni. A tá

rolás lényegébon a módosítandó címek felsorolását jelenti.

A szerkesztő-betöltő program szervezése. A program a felsorolt u- 

tasltásoknak megfelelően három modulból áll, és a memória végén he

lyezkedik el. A táblázata, amelyet a betöltés során szükség szerint 

növel, illetve összenu^ a szerzeszt -betöltő program előtt kap he

lyet.
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Egyéb problémák. A TPA-?0-es gépen minden 4K nagyságú memória rész

hez egy-egy csatolólap tartozik. A csatolólapok a memória elején 

foglalnak helyet. Ezzel kapcsolatban meg kellett oldani a csatoló

lap betöltését abban az esetben is, amikor egy modul az egyik 4K 

nagyságú egységből "átfolyik" a következő egységbe, A most idézett 

probléma egyszerűbb me i,oldására elkészült a loader két menetes vál

tozatai .'.j.
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LYUKSZALAG ORiai'ÍÁLT PROGRAM R3NDSZER TPA/i-lCCl 3Z.'MITí3g ÉPIíE

SzoEző Tamás

ORION RADIO E3 VILLalíOSSAGI V.iLLALAT 

1, Bevezatés

Vállalatunknál 1?72. február hónapjában üzembe állítottak 

egy TPA/i-1001 számítógépet. Mint isnorotes, a gép sokoldalú 

és jól felhasználható software-rel ellátott. Ugyanakkor, a 

falhasználóí és programozói gyakorlat néhány olyan hiányos

ságra hívta fel a figyelaat, amely problémák magoldására ér

demes volt energiát és időt fordítani, mert a programozói és 

operátori munka laogyszerUsitését eredményezte,

A kifogásolt hiányosságok;

A. A LOAD-oláshoz faleslegosen sok operátori boavatk.ozis 

szükséges

B. SLANG-1 nyelvű, assembler szintű programok Írása ese

tén, a lapváltásokra túl nagy figyjluat koll fordítani.

C. A softvíara nem ad elég segitséget új programok hibás 

futása esetén a hiba behatárolására.

Z leírás, rövid összefoglalása azon software fejlesztési mun

kának, amely - az alapsoftware-re támaszkodva - az A. cs B, 

pontban amlitett hiányosságokat próbálja kiküszöbölni, d'jegy

zet egy másik leírása /Gábor Andrásné; Zgyszerü hibakeresési 

módok TPA/i-lOCl szánitógépen/ a C. pontban omlitettekkcl fog

lalkozik, A leírás a TPA géposaládnál használt terminolcgiát 

ismertnek tételezi fel.

2, LOAD-olás

A számitógép loszállitását módosított hardware loader-rel kér

tük. A hagyományos RÍM loader helyett egy olyan változat ke

rült beépítésre, a.iely Rll-i ás BIN formátumú lyukszalagok beol

vasására egyaránt alkalmas, valamint a loader a 7??7o cimü
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sző betöltése után, HLT-on leáll,

A load-olás automatizálása céljából kidolgoztunk egy rendszert 

/SLS, Segment Loader System/, amelynek loadere a következő for

mátumú lyukszalag beolvasására alkalmas: egy gépi szó tartal

ma a lyukszalagon két egymást követő karakter 1-6 bitje, ahol 

az első karakter a hetedik csatorna lyukasztásával jelzett.

Az SLS formátumban lyukasztott lyukszalag egy fejrésszel kez

dődik, amely a loadernek az alább részletezett információkat 

nyújtja:

1. gépi szó: a betöltendő FISLD száma

2. " " : a betöltési kezdőcim

3. ” " : a betöltendő szavak számának kettes

kompiemense

4. " " : kiegészítő kód, amely az egész beolva

sandó lyukszalag kontrolösszegét 7777g-ra 

egészíti ki

3. " " : hibátlan betöltés esetén a loader erre a

címre adja át a vezérlést

6. " " : és az azt követő szavak, a betöltendő

információ.

Az SLS Loader a 0 FIELD utolsó lapján helyezkedik el, indítási 

elme 7777g- Ha egy program, vagy segmens feladatát elvégezve 

a vezérlést erre a óimra adja át, újabb program, vagy szegmens 

tölthető be és indítható.

Kidolgoztuk azt a lyukszalag lyukasztó programot, amely a 

SWITCH REGISTERen adott információk alapján előállítja a kí

vánt SLS formátumú lyukszalagot.

Az ismertetett loadarak /hardware, SLS/ felhasználásával minden
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r«BdszerM«n használt lyukszalagunk sgy BIN formátumú loadsr- 

rol kezdődik, amit SI>S formátumú program szalag követ.

Operátori utasítások:

1, Legyen IF, DP nulla 

Z. CLEAR

3. RIM /beolvassa az SLS loadert/

4. CLEAR /megszűnik a RIH mődus/

3 . CONTINUE /Indítva az SLS loader/ 

ás a vezérlés átadódik a futtatni kívánt programnak.

Az Ismertetett módszer előnyei a hagyományos beolvasással 

szemben:

1. Nincs szükség a BIN loader külön betöltésére

2. Lényegesen kevesebb kapcsolás szükséges a vezérlő 

billentyűzeten

3. Nem kell a program Indítási elmét megjegyezni

4. Egyszerre több FIELD betölthető.

3. Interpretlv nyelv

Az alább ismertetendő programozási nyelv, vagy módszer ki

dolgozása egyidejűleg két - egy programozási és egy szerve

zési - problémánkra adott használható megoldást. Programozási 

nehézséget a bevezető B. pontjában említett lapváltás jelen

tett. Szervezési kérdés, a különböző programozók által Irt 

szubrutinok egységesítése, hogy a szubrutin könyvtár könnyen 

áttekinthető és használható legyen.
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Átt4rr« a nyalv lamartatéaéra aolékezzUnk arra, hogy SUVNO-l 

nyalven irt programban azubrutln hívás, azoknak paraméter át

adás 111. azoktól paraméter átvétel általában csak indlrskt 

címzést alkalmazva lehetséges. Ez a tény, programozás folya

mán fokozott figyelmet Igényel, a túl nagy helyfoglalást nem 

Is számítva.

Kidolgozva egy Intsrpretort, lehetővé vált, hogy egy szubru

tin sorozat aktivizálása a szubrutin nevek /belépési elmek/ és 

a hozzájuk tartozó paraméter-azonosítók /direkt vagy Indlrekt 

elmek/ felsorolásává egyszerűsödjenek.

Az Interpreter 13g gépi szó és 3g szó a 0-ás lapon, tehát 

helyfoglalása minimális. A SLANG-1 nyelvű programban az Inter

preter Indítása vezérlésátadással kezdődik /JNS 17/, amelyet 

már az előbb említett szubrutin név illetve paraméter sorozat 

követ. Az Interpreter vezérli a szubrutinok sorozatának végre

hajtását. A paraméterek mozgatását a szubrutinok végzik.

Az interpreter használatából visszatérni SLAKG-1 nyelvU prog

ramra EXIT = 0000 zárószóval lehet.

Az Interpreter felépítései

0017 0000
0020 5421

0021 4677 INTER,

JMP I INTER 

4677



^677 7 3 0 0 INTER, CLA CLL

4700 1 0 1 7 TAD 1 7

4701 3311 BCA SÜBRC

4 7 0 2 1 7 1 1 TAD I SÜBRC

4 7 0 3 7 4 5 0 SNA

4 7 0 4 5417 JMP I 17

4 7 0 5 3 3 1 1 DCA SÜBRC

4 7 0 6 4 7 1 1 JMS I SÜBRC

4 7 0 ? 2 0 1 7 ISZ 17

4 7 1 0 5377 JMP INTER

4 7 1 1 0000 SÜBRC, 0000

Az Interpretert felhasználő program formá.la;

SLANG-1 nyelvű program

JMS 17 

SUBRl c í m  

Paraméter 1 

Paraméter 2

Paraméter n 

SUBR2 c í m  

Paraméter 1

0000



EGYSZERŰ HIBAKERESÉSI MÓDOK TPA/i-1001

s z á m í t ó g é p e n

Gábor Andrásné

ORION RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁGI V Á L L A U T

B«vez»téi

A progrsDozál, softvar* fajlesztésl munka egyik legszebb és 

legnehezebb része az újonnan megírt programok hibáinak felderítése, 

a helyes mtiködés ellenőrzése, azaz a program u.n. belövése. A szá- 

Bltégépek programkönyvtárában a "utility" programok között szerepel

nek általában a programbelövést, hibakeresést segítő programok.

A TPA számltégép software anyagában Is megtalálhatók az ilyen Jel

legű programok /ODT, DDT, MONITOR/, kezelésük azonban nehézkes, ke

vés a programok kijelzéseinek információtartalma és csak kisebb vo

lumenű programok hibakereséséhez alkalmazhatók.

Az ORION-ban 1972. februárban felállított TPA/i-lOOl számitógépen 

a kifejlesztett programrendszerrel /l. Szemző Tamás: Lyukszalag

orientált programrendszer TPA/i-lOOl számítógépre o. előadása/ 

együtt a rendszerbe Jól illeszkedő hibakeresési módszerek, prog

ramok kerültek kidolgozásra. Jelen előadás célja, hogy vázlatos 

betekintést adjon a hibakeresés ezen módszereibe.
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Három, egymást Jól kiegészítő, de külön-kUlön is hatásos program 

kerül ismertetésre, a

MONITOR /nem azonos a TPA eredeti software anyagához tartozó prog

rammal/, mely az új program futása közben ad a futásról in

formációkat, a

NYOMKÖVETŐ INTERPRETER, moly a belövés alatt álló program futása 
*

közben Jegyzi az Interpreteren keresztül hivott és végre

hajtott subrutinokat valamint a

POST MORTEM, mely, mint neve is mutatja, a hibásan lefutott prog

ramról ad információt.
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1. MOHITOR

A MONITOR intarpretlv nyonkövatS program, maly 8K-c TPA klápi- 

tás asatén 4K mamórlalgénytt, nagyobb kiépítés aaatén 8K memőria-> 

igényli és programmagszakitást nan használó programok nyomköva- 

téséra készült. Slang-1 nyalván irt nagy volomantt programok 

hibáinak faldaritéséhaz, futás kbzbani ellsnórzéséhaz alkalmaz

ható.

1.1 MakSdésa

KiépitéstSl fUggSan a MONITOR a TPA számítógép I. vagy II. 

FIClD-jéban futó program, maly a 0. FIBLD-ban halyat foglaló 

és kasdóolmévsl magadott nyomkövatandS program utasításainak 

sorozatát saját adatként kazsll, a nyomkövatandó program fu

tását

Psaudo Program Countar /PSPC/

Psaudo Mamory Buffar /PSMB/

Psaudo Aooumulator /PSAC/ és

Psaudo Link /PSL/

mamórlaSakasssk sagitségéval szimulálja.

A futás során a PSPC tartalma által dafiniált mamóriaolm tar

talmát /a nyomkövatandS program soronkövatkazS utasítását/ a 

PSMB-ba hslyazi és a PSMB tartalma által dafiniált utasításnak 

magfalalöan változtatja a PSAC, PSL és PSPC rakassak tartalmát. 

Amikor a PSMB tartalma faltétian vagy faltétalas ugrató utasí

tásnak magfalalS gépi kód, a MONITOR talatypa-on, vagy gyors

lyukasztón kijalzl az ugrás kövatkastéban módosult PSPC tartal

mat, az ugrást alóidézó PSMB tartalmat valamint a PSAC és PSL 

ugrás alStti értékét.

A MONITOR számára magadható agy alsó és falsS mamórlahatár 

/nagy volumanU, már balótt subrutinokat használó programoknál 

oélszarU/. A MONITOR a psaudordcsszak tartalmát csak akkor ir-
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ja lcl| ha a PSPC rákásznék az ugrás végrehajtását Bsgel$z6 és 

az ugrás végrehajtása során módosult tartalma közUl legalább 

az eg^lk a magadott intervallumon belül esik.

Mivel a HONITOB bármely olyan program futását szimulálni tudja, 

mely a 0. FIBLD-ben fut, adatait a 0. vagy I. FIELB-ben helyezi 

el és nem használ programmegszakltást, a kiterjesztett memória 

utasításokat valamint a programmegszakltást megengadó utasítá

sokat különlegesen kezeli. A HLT utasítás hatására a TPA szá

mítógép HI/T állapotot vesz fal és CONTlnua-val indítható to

vább.

A MONITOR segítségével a nyomkövatandó programról kapott ki

jelzés információtartalma nagy és a program logikai hibái köny- 

nyen klderlthetók,

2. NYOMKÖVETŐ INTERPRETER

Az ORION-ban kifejlesztett programrendszer egyik sarkpontja az 

INTERPRETER, mely lapfüggatlen subrutln- és paraméterkazelést 

tesz lehetSvé. A NYOMKÖVETŐ INTERPRETER e n n ^  olyan, néhány uta

sítással bóvitett változata, mely a program futását ugyanúgy 

szervezi, mint az eredeti INTERPRETER és ezenkívül, a TPA/i 

számítógép I. FIELD-jének elsS 128 szavát felhasználva a követ

kező módon végez nyomkövetést:

Az első szóba beírja a futó program azon memórlacimét, ahonnan 

az INTERIRETER-en keresztüli subrutinhivás történik, a követ

kező szóba 7777g kerül. A hivott subrutln végrehajtása után a 

NYOMKÖVETŐ INTERPRETER a 77770-* felülírja a végrehajtott sub

rutln belépési elmével. Ezt a műveletet a futás során a subruti- 

nok hívásának megfelelő sorrendben végzi, ciklikusan használva
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a 1 2 8 szót. Ilymódon mindig az utolaó 64 végrshajtott subrutln 

elme áll rendelkezésre. Hiba esetén a hibás subrutln azonnal 

feldarithetS, mert a subrutln belépési elme helyett 7 7 7 7 g ta

lálható a címjegyzékben,

3 . POST MORTEM

Az elSzóekben leirt két módszer az ott említett korlátok miatt 

nem alkalmazható általánosan. Ilyen esetekben nyújt segítséget 

a POST MOBTEIM program, mely lényegileg az SLS Loader olyan mó

dosított változata, mely egy hibásan lefutott programról tud 

utólag Információt nyújtani. Lényege, hogy a loadolás folyamán 

a számítógép memóriájának a lefutott program által elfoglalt 

részének a tartalmát hasonlítja össze az eredeti programot tar

talmazó lyukszalaggal. Az eltéréseket /és csak azokat/ teletype 

on a következő módon Írja ki:

d m :

pl:

6 2 7 1

7 2 0 1

a d m  tartalma:

2770
0000

a d m  lyukszalagról 

beolvasható tartalma:

3772
0152

A POST MORTEM segítségével elsősorban az adatok előállításának 

helyességéről, azok rendeltetésszerű helyre való beírásáról, 

flag-ek és pointerek helyes beállításáról lehet információt 

kapni.

A jelen módszerek, melyek közUl a MONITOR és a nyomkövető 

INTERPRETER dinamikusan jelzi a futás logikai menetét, a POST 

MORTEM pedig a programfutás eredményéről ad tájékoztatást, a 

gyakorlatban jónak bizonyultak, jelentős segítséget nyújtottak 

sok software és néhány hardware jellegű hiba felderítésénél.
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EQY GOPTHARlíPEJLííűZTÉSaS ORIENTÁLT NYOKSüVSTŐ PROGUASí 

mis MONITOR 

dr. Kőszegi György 

NIM IGUsZI Száaolőköspont 

Software-fejlesztási Osztály

A feladat megfogalmazása

Hardware feltáteleki második generációo számológép /EBG 830-20/. 

A központi memória /max 64 K-24 bites sző/ sz^rrezése olyan, hogy 

két mezőre oszlik, az egyik célszerűen a program-, a másik az adat

mező. Két független, és mezőnként agy relatív index-regiszterrel 

van lehetőség Indexelésre, valamint indlrekt oleizés is lehetséges, 

bámllyen mélységben. A megszakítás szervezése egyszintű. Illeszt

hető perifériák: konzolirógép, szalagolvasó, szalaglyukasztó, kár

tyaolvasó és somyomtatő.

Software feltételek; alkalmazkodni kellett a szrtványos vezérlő- 

programhoz /BOSS/, azaz biztosítani kellett a nyomkövető program 

/HOllTOR/ futását a BOSS mellett, valamint biztosítani kellett a 

nyomkövetett program számára a vezérlőpngram szolgáltatásait. Miu

tán nincs hardware memórlavédelem /és ezt a BOSS sem biztosit/ igy 

a MOHITOR-nak gondoskodnia kellett mind a BOSS, mind a saját vé

delméről.

A tlOHITOR: általábeui szekvenciálisán, a tényleges végrehajtás 

sorrendjében szimulálja a nyomkövstsndő program ut/nitásait. A mű

ködés szempontjából három fő lászből áll: a párbeszéd blokkból, 

amelynek végrehajtása során pMgkapJa a futáshoz szükséges infor

mációkat; az utasításokat szimuláló ciklusból, amely a gép működé

si ciklusát szimulálja; végűi az utasítások és a regiszterek kií

rását eredményező kiíró rutinokból. Az ellenőrzés ill. a szolgál

tatott információk mértéke szempontjából a következő állapotokban 

futhat I
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- sBlMuUljK M  utaaitáaokftt, tfs Iráaoa lafoxmáolékat ad a prog* 

ram utaaltdaálrdl, aaatlag raglsztaralrdl la.

- aslmlálja as utaaltáaokat, 4a almos kiírás.

- slsngsdl a prsgxasMi /msgfalsláam klstositra a Tissaatárástt 

osapdásáa/*

2. Ssselália kttystalméaYsk
Á rsndsasrprocramsfc ayomkttTotásáTSl kapesolatbaa a kŰTatkoaS kár- 

dásoket aasljttk kit

- a K0H T 0R blstaalllsa a számlágáp flslkal ssln-tü kasslásáá. 
alad sllsnársStt mádon, mind pádig sllaaáraás nálkUl. /Pl. a 

parlfárlakesalá rutin bsjátssáshos./;

- miután a njromkSTstondá program tgy rssárláprogram la lahst,
Így Ishatdságot kall biztosítani arra Is, hogy aa bssasa 

program a M0HIT(m falUavslats alatt futhasson /autaaámla/|
- flgyalsmba tudjon Tsnnl más randszarproaraa-ktjrayoaatat. aaas 

blstoaltanl tudja annak mlad a használatát, mind pádig a ns- 

mázla rádsInat}

- kiliantison nagy márstU, lllotTo hosszú futási Idajü programok 

asetáa biztosítania kall, hegy a fölhasználd spoolflkálhasaa 

a nyomkdvotás szintJát, azaz azt, hogy a MOHITOR mllyon álla

potban dolgoasoni

- a KOHITOR a prograagzszdbdl a Ishatd logkoTssobb terUlotst fog

lalja la;

- lágyán lahatdság a program futásának adott ólmán tbx^áad mag- 

állltásárat

- lágyán lahatdság adott elm tartalmának raagTáltozása asetáa 

tiSrtáad kljalzásrei

- Ingyen lahatdsdg az adott futási Intarrallumon balül la la- 

tarrallumek kltUntetáaéra /kiírás Istlltáe, szlmuláeld letil

tás/;
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Tégtll Xegyan lah«t6a<g a eikluaek 4a saubrutlaok Djromk8vet4a4- 
nak TáltOMtoa, kOnajran kasalhatS aiSdJalni.

3.

A MOHZfOR k4a2it4sa aoráa a kSvatkaaS alrakat kartatkuk Im i

a/ HiaiMAita i^puk Utfawaáal^ alrai oaak a faXkíklaaUl aaUkaéges 

lafavaáol4 vagaftiaa Xagyaa ki)taXaa6 a kaaaXAahaa a Xahak5 kg- 

kaTaaabb maaorlkar iafonáelóra Xagyan aaUkaég; a faXtahatőaa 

g^akrabkan haaanáXk XahakSaAgakat kQXön agyasarOkbaa la Xahaa- 

aaa kaaaXal.

b/ Caa>4Xhak4 aarlf^rlakaaaXéa aXrai a hardwasa Xahak£a4gakaa ba- 

X(U klatoaltaa a HOHITOR a klTáaaXoaaak aagfaXald aadni 4a taj- 

tájtt TaXaalak a faXhaaaaáXd adhaaaa aag

aak, hogy a Byoak0ret4a iriaoa lafez«áoii51 aalylk parlf4rl4a 

JaXaaJaaak aag.

e/ AaeanaXl baaTatkoaia aXyai a foXhaasadXdaak biznlkar arfdja lá

gyán a nyomkbTakdak aagáXXAtaal, 4a a tovibblakadl hakdroaal 

/raglaaterkllrAat k4ml, aaatXag okk folytakat, ahol abbaaa- 
radk atb, - aa a puXtaagaaaklkAa fiaikat aalatu Xakaaol4a4t 

JaXaakl/.

d/ A kllráa xwfaXa»a — »a«anraa4a4aalí alTai Xacr«B Xahat<a4ga a 

faXhaazaAldaak alad a kiirt laforaáoldk aaaayla4g4k, alad pádig 

a foraátuBokat a Xahattf Xagkdgabb hatdrek kSsbkk aaabáXyoanl.

a/ Dlaaalkaa latarTalXuakaaaXda alyei a aagadotk latervalXuaokat 

/futáara, kllráara atb./ a MOHITOR dlaaalkuaaa 4rtelaaal, aaaa 

mindaddig latarrallumaa klTüllaak 4raa aladan eiaat, aalg a 

kaaddolnat aX naa 4rl, 4a aautáa latarraXlumoa boXttXlnak, amíg 

a Tdgoiamt aX aaa 4il, fUggatXaaUX atköX, hogy ások ailyaa 

aagyaigTlaaoBybaa raimak a kaadd 4a rdgelamaX,
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T a p a s z t a l a t o l c

A fontt h'jrdw'ire ás softwr.ro feltétele;, Talamlnt a felállított 

követelmények és elvek figyelembevételével készült el a NII! 

MONITOR. Tervezése és megvalóeltása során több olyan módszert 

111. ötletet alkalmaztunk, amelynek felhasználása h sonló fela

datok megoldása esetén h.isznos lehet.

a/ Kihasználtuk az output perifériák adatátviteli idejét, amit 

a BOSS perifériás rutinok használata esetén a gép kivárással 

töltene el. Ennek megvalósitására a MONITOR ás vozérlőprog- 

ramtól független, az output perifériákat kezelő, önálló fi

zikai szintű <iir<írutir;nBl rendelkezik, emely mindhárom out

put periféria esetén biztosítja a MONITOR és a periféria egy

idejű működését. Amíg a periféria az adott utasítást Írja ki, 

addig végrehajtódik az utasítás szimulációja, a regiszterek 

kiírása alatt pedig az utasítás szimul oiójáne; befejezése és 

a következő ut-.sitás szimulációjának előkészítése történik 

meg /lásd 1. ábra/.

1. ábra
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A gyakorlati tapasztalatok alapján ez általában azt jelenti, 

hogy mindegyik periféria folyamatosan, maximális aebesslggel 

nyomtat.

b/ A LIOKITOn az általa biztosított szol.’-.ált-tf’ao hoz 0 ,,3 -as,,

áll'-i’-- tu jelzőt rendel hozzá. A jelző zóruí állapota jcxfll a

, . „;'z klh .sználni, akkor a jelző a program folytatás!

elmére mutat /pointer/.

c/ A gyorsítás érdekében ki lehetett használni az indirekt Indexe

lés lehetőségét oly mádon, hogy a 7Í0NIT0R számára szükséges 

Információkat megfelelően szervezett táblázatokba gyűjtöttük 

össze.

d/ Az ut sitásBZlmuláció három különböző módon tbrtóniki ugró uta

sításoknál csak a cimkidolgozást szimuláljuk, az utasítások to

vábbi nagy részét a géppel hajttrtjuk végre, és Így néhány uta

sítást kell csak teljesen szimulálni.

e/ A MOKITOR ■: nyomkövetett program ellenőrzését több szinten ké

pes megvalÓBltani: biztositoni tudja a program dlrekt futását 

/ilengedés/, szimulált futását kiírással vagy anélkül a felhasz

náló kívánsága szerint.

f/ A kiírás rugalmas megszervezóse jól husanálhctónak bizonyult: 

a regiszterek kiírását lehet kén-.i, fix, a KOKITOR által meg

határozott /standard/ foriétumhaa j val;uatnt az utasítás alakú, 

karakteres alakú, számblokk nla. u /spooiáli i 8 bitenként cso

portosított alak/, dec írná Ilii-, birári .-, ill. oktális szám ala

kú kiírási formátumok bármi'l.yer; icombinsciójában.
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A PROGRAM-PUTIATÁS, KIPRÓBÁLÁS SEGÉDBSZKÖZEI

Farkas Anikó 
INFELOR

A számítógép nyújtotta lehetőségek maximális kihasználá

sa csak úgy valósulhat meg, ha biztosított a gépen folyó 

munkák szervezettsége. Ez azt jelenti, hogy a számító

gépnek rendelkeznie kell olyan üzemeltetést Irányító 

rendszerrel, amely biztosítja a gépen folyó munkák fo

lyamatosságát, az egyes feladatok megoldásához szükséges 

tevékenységek összehangolását, az egyik programról a má

sikra való áttérés Időveszteség nélküli lebonyolítását, 

a külső tárolók és perifériák és a belső memória közötti 

kapcsolat Irányítását stb. Mindebből nyilvánvalóan adó

dik a program kiszolgálására fordított idő csökkentésé

re Irányuló törekvés, aminek elsődleges követelménye a 

manuális operátcr 1 beavatkozás minimalizálása.

MIWSZK-MONITOR

Ezt a célt kívánta megvalósítani a MINSZK-2 gépre készült 

MONITOR rendszer, amely a gép autokód nyelvén /MITRA-2/ 

irt programokra vonatkozik, A rendszer alapját a LISP- 

nyelv MINSZE-2 gépen kidolgozott LAnc POrditója /lAPO/ 

képezi. A program futására vonatkozó döntéseket a keze

lési utasításba építi be a felhasználó, tehát nem kell a 

gép mellett lennie programjának futásakor.

A szlmbólikus minta-mondatok elvileg kétfélék'. Egyik ré

szük a munka megszervezéséhez /működtető rendszer és gép 

kapcsolat/ szükséges, a másik pedig az autokód program

mal kapcsolatos tevékenységek /működtető rendszer és 

MITHA-program kapcsolat/ leírására adnak lehetőséget.
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A szervezd utasítások egyrészt adminisztratív Jellegűek 

/pl. felvétel a programkönyvtárba vagy törlés onnan, 

munkatermet vagy tárolóterület Igénylés, program javí

tás/ másrészt utasító Jellegűek a gépkezelő felé valami

lyen manuális tevékenység végrehajtására.

A felügyeleti rendszer és MITRA-program kapcsolatát 

olyan MONITOR-utasltás valósítja meg, mely megengedi, 

hogy a futó MITRA-program kivezéreljen a MDNITOR-prog- 

ramba, ott véirehajtson előre megtervezett tevékenysé

geket és ha a felhasználó igényli vissza Is tudjon tér

ni. Ennek kivitelezése egy közbülső csapda-tábla segít

ségével történik, amelyben a megszakítás! pönton kívül 

olyan Információk kerülnek megjegyzésre, amelyeket a 

MITRA-program folytathatósága megkövetel.

A rendszer segítséget kíván nyújtani a programozónak a 

programhibák okának és helyének meghatározáséval is. 

Olyan hibák kezelésével foglalkozik, amelyek egyébként 

lehetetlenné teszik a program futását. A programozó ma

ga Is tervbe veheti az ilyen hibák kezelését, al. a te

vékenység túlcsordulás esetén.

Ha azonban a felhasználó nem ált ezzel a lehetőségével 

/nem "számított" az esetleges hibára/, a rendszer akkor 

is közli vele az előfordult hiba okát és helyét. 16 hi- 

ba-tipus figyelésére van felkészítve a rendszer, amelyek 

között ott van a túlcsordulás figyelése, a ki nem tett 

referenciaszámra vezérlés, stb.

Természeteset; a rendszer hatékonyságát nagymértékben 

meghatár zzák a hardware adta lehetőségek mint a meg

szakítás, memóriavédelem, perifériális felszereltség, 

belső óra, stb. 1967-68-ban, amikor a rendszerünk ké

szült csak nagyon minimális igényeink lehettek a géppel
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SKo:'iW'!i. I fry  g d p i d '  caÖK’rer tiom in vár tunk  a r r n d -

P'/.rrv ‘' . ' jnznála Iá t á l , cnupán folyainal  os üzemmódot, éi- t a -  

piat'.}'. to l  a t o t  k ív ántu nk  nz.erezni  ká s ő t i t i  komolyai' '  opierá- 

cióíj  r e n d s z e r  k á s z i t d s é t i e z .

KKG 8?Q FíJLOGYELf  P-i(■ GPAMCK

Klg ez a felügyeieti rende'-^pr ')ppráción-ren'>szf’r íellerü 

■‘ölt az £,'.:G 3^0 gápekre kr'nzUlt felügyeletj proK;'a'~:ck a 

program-kipróbálás segádeszközei. Olyan programok ezek, 

mel7/ek nyomon köve+ik a program futását én információt 

adnak ' i róla. A felhasználó számára ezer. programoz r;a- 

tckotiynágu ai'an íut ki fejozésre, hogy olyan szinten ad

ja az i n fcrrnác lókat, airilyen sziníü a követendő ptog;.--rí, 

to át ’á tu ‘ :• progr.om futásáról részle *’C'' '■ nfo'-mác ló t ad

ni, illetve képes arra, hogy adott esetlen a programozó 

által icóri leszűkített információ-mennyiséget adja cron -.J

EMC « ? 0  KYCMOZC

Ezen pj'ogramoknak oót tipusát készítettük el. A NiCMCZC- 

esetér: a progr-am követése az utasitá.sok szinuTálásóva’’

’,'iL:, melynek mél.y.sége az utasitástipurtél függően 

.'á'íozik. í'zimulálás-va azért van szükség, hogy nyomon 

követhessük és rögzi thessül: az utasítások hatá.'’á"a bekö

vetkező i'ogiszter- és tdrrekesz-tar talor. vál tírzósokat.

A fel ha:-zr ál ó igós.veine'; megfelelően aloKitott-u'-; ■■ ,i mű

ködési:. .ól lapu tai t :

-  s z i m u l á l j a  e pr ' 'grcr-' '’t , de inform áció* rier ad k i ,  ha 

a program azon u t a s i t á s a i t  kö-zet-i, rrel.vről a '’e l ’i.'-.oz- 
r 'áló nem k é r t  i n f o r m á c ió t ;

-  ‘'zl'Tiüló'' "a a progii-amot és inform áció*  ad ki a f e l -
La.sználé á l t a l  megoí.^^,,^ méli/ség. en és i'o’'’mó ar.;



- szabadon enged futni minden esetben, ha az operácids 

rendszer területére történik vezérlés, egyébként, ba 

a felhasználó kérte, de mindkét esetben lehetóséget ad 

a nyomkövetés folytatására.

A felhasználónak lehetősége van előírni, hogy a teljes 

programjáról vagy annak csak részintervallumairól kér 

információt, illetve az intervallumon való minden át

futáskor kéri-e az információt vagy csupán az első meg

határozott számú átfutáskor igen és kéeőbb nem, eset

leg megfordítva.

Az információkiadás mélységét döntően az határozza meg, 

mllypn regiszter-tartalom változásokra kiváncsi a fel

használó, de természetesen kérhet pl, csak cirakövetést, 

indlrekt clmlánc követést is.

Bizonyos kulcs-szó intervallumokhoz való hozzárendelé

sével pedig opcionálissá tehető a nyomkövetés.
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E M G  8 3 0  M O N I T O B

A nyomozó mellett szükségesnek látszott olyan program 

elkészítése is, amelynek feladata azt biztosítani, hogy 

a felhasználó programjáról, annak futása során, infor

mációt nyerhessen a program tetszés szerinti pontjában

- regiszterek pillanatnyi állapotáról,

- tárintervallumok pillanatnyi tartalmáról, 

valahányszor a program a jelzett ponton halad át. Az 

EMG 830 gépekre készült fenti rendeltetésű programot 

MONITOR-nak neveztük. Ennek felépítése lehetővé teszi, 

hogy hívható: konzolirógépről, assembly-programből és 

magasabb szintű nyelven irt programból, A megvalósítás
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mindhárom esetben a megjelölt információs pontokhoz 

/ahol az információt kérik/ rendelt csapdatábla inter

vallumok közbeiktatásával történik,

BEFEJEZÉS

A két program-kipróbálást segitó eszköz feladata lát

szólag hasonló, de több olyan jelentés eltérés van a 

két program felhasználása és belsó struktúrája között 

is, mely szükségessé teszi mindkettő meglétét.

Eltérés van;

- a kfipott információ tartalmában,

- az információkiadás helyében,

- a program futási idejének növekedésében.



. 59 -

A VIDOS könyvtárrendszere

Mőcsl Zoltán 
DIFELOE

A 7T-1010B géphez kapcsolt FEI-3-as Bágnss- 

lemezre kidolgoztunk egy kOnyvtárrendszert.

A rendszer tervezése közben figyelemmel kel

lett lennünk arra, hogy

1. a gép operatív tára kicsi

2. a lemez kapacitása kicsi /800 KB/, 

a lemezosomagok nem cserélhetők

3. a hardware operativitása erősen korlá

tozott, ami a VIBOS rendszerének szám

talan sajátosságában megnyilvánul.

Eltérünk tehát a szokásos file szervezési 

technikáktól. A lemez teljes területét öt 

"könyvtár" között osztottuk szét.

Először a könyvtárak funkciójáról fogunk 

beszélni

SVl könyvtár /Supervisor Library/ feladata

a/ tárolni a supervlsor-t

b/ tárolni a supervisor u.n, "belső hivásu" 

szolgáltatásait, amelyek nincsenek állan

dóan a fő tárban, hívásuk esetén egycsatAh
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külön behozza esket a nekik fenntartott 

helyre.

o/ tárelni az operátori parancsok, külső 

szolgáltatások rendszsrét, amellyel a 

supervisor az embergép kapcsolatot lét

rehozza.

EML könyvtár /Extraevde-Macro Library/.

Itt található

a/ az u.n. extrakédok rendszere, amely a gép 

tényleges utasításrendszerét képezi.

Ezek értelmező-szinten hívható szubrutinok, 

amelyek a hardware lehetőségeit hivatottak 

kibővíteni. Az extrakódok szekciókba vannak 

csoportosítva. A loader szekciónként épít

heti bele a célprogramba az extrakódokat 

szükséglet szerint.

b/ a makroassembler "könyvel" azaz egy típus

ba tartozó standard makroutaaitás csoportjai.

SPL könyvtár. /System Program Liorary/.

Ez a könyvtár tartalmazza a géptermi segédprogra

mokat - utility-ket. Javító, szerkesztő, másoló 

stb, programok, speciális szubrutinrendszerek 

tartoznak ide.
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URL könyvtár /UsérR Library/ őrzi a felhaszná

lók állandó file-jait, mig a WKL könyvtár 

/WorK Library/ területe adja a munkafile-okat.

Az elsó három könyvtár területe rögzített 

/csak külön az e célra szolgáló rendszerprog

rammal változtatható/, míg URL és WKL határa 

dinamikus URL mindig tele van, ha ide. valamint 

fel akarunk vésni, az ehhez szükséges területet 

WKL-ból vesszük el. Mivel a WKL-bell tartományok 

csak egy program futása alatt élnek, nem okaz 

hibát, ha a futás után a program által megőrzen

dődnek jelölt tartományokat URL-be llymódon át

tesszük; illetve két felhasználói program futása 

között URL-t bárhogyan megváltoztatjuk.

Minden könyvtárba tartozik egy katalógus, 

amelyben a könyvtár minden tartományáról van 

egy bejegyzés. A bejegyzés tartalmazza a tar

tomány

1. nevét /6 karakter/

2. típusát /adat- program, ha program milyen 

formában van stb./

3. lemez-cimét és hosszúságát

4. különféle, a típustól függő segédlnformá- 

ciőkat.
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A katalógusolc elaí szektora az SVL könyvtár

ban található, innen indulva a katalógusok 

egy-egy egymáshoz láncolt szektor-sorozatot 

alkotnak az illeti könyvtár területén.

Az egyes könyvtárak katalógusai egymásba is 

láncolva vannak, amely bizonyos esetekben le

rövidítheti egy tartomány megkeresését, E lán

colás módja:

WKl

EML

URL — SPl 

SVL

A könyvtárak kezelése főleg operátori paran

csokkal történik. Ezek az operátori parancsok 

lehetőséget nyújtanak

a/ könyvtárakba tartományok felvételére 

valamilyen perifériáról 

b/ tartományok logikai törlésére 

0/ logikailag törölt tartományok fizikai tör
lésére /az adott könyvtár tömörítésére/ 

d/ adott tartomány kicserélésére 

e/ adott tartomány másik könyvtárba történő 

áthelyezésére

f/ könyvtárak katalógusának kiíratására 

g/ könyvtárak állapotának megvizsgálására 

stb, hogy csak a futtatottakat említsük.
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Rendszerttiík láthatóan kevesebbet nyújt, mint 

a nagy automatikus file-kezelési rendszerek. 

Többször és mélyebben kell az operátornak be

avatkoznia, szorosabb kapcsolatot kell tartania 

a rendszerrel mint általában. De - szerintünk - 

a VT lOlOB kisgéphez nagyobb rendszer építése, 

ha nem is lehetetlen, de felesleges lett volna. 

A fenti rendszer lehetíségelt elég dinamikusan 

nyuj^ja» bár konoepclőja nem egészén homogén.
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A VIDOS RENDSZER HÍHJT/OUTPUT SZERVEZÉSE

Nagy K á z m é m é  

INEEIOR

Bevezetéa

A VIDOS I/O rendszer feldpitése megkönnyíti az I/O

tevékenységekre assemtly nyelven valé hivatkozást.

Az I/O rendszer funkcléját tekintve két részhél áll:

- fizikai szintű rész, amely a tényleges adatmozgatást 

szervezi, a tár és a perifériás készülékek között;

- a logikai gáaz. amely ezekvenoiállsan szervezett 

adathalmazok /flle-ok/ feldolgozását végző tevé

kenységeket /makrókat/ adja.

Fizikai szint

A perifériás készülékek mozgatásához szükséges Infor

mációkat az un. CCB táblában helyezi el /a programjá

ban/, Az átvitellel kapcsolatos valamennyi tevékeny

séget értelmező szinten úgy jelzi, hogy a elmét adja 

meg.a táblának.

A tábla felpltése lényegében készüléktől független, 

de az egyes paraméterek értelmezése már a készülék

től függő.

A tábla 16 byte hosszúságú, és az alábbi lényegesebb 

informáclőkat tartalmazza:



- az egyes tevékenységek kezdécimel

- állapotbyte, amely az átviteli tevékenység pilla

natnyi helyzetét mutatja

- periféria logikai száma

- az I/O tevékenységhez szükséges vezérlő infor- 

máciék

- pufferhossz, puffer kezdőcím

- számláié, amely a karakteres átvitelnél működik

- lemezeim, amely a diszk mozgatáshoz szükséges

- elágazási cim, amelyre az adott tevékenység rend

ellenes végrehajtásakor kerül a vezérlés.

Az átvitel kezdeményezése az un. PERI rutinnal tör

ténik. Értelmező üzemmódban a CCB tábla 3. byte-já- 

nak cimét kell megadni az aktiváláshoz.

Az átvitel alatt a főprogram visszakapja a vezérlést, 

és a WAIT rutinnal /a tábla első byte-jának cime/ 

figyelhetjük az átvitel befejezését.

logikai szint
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A logikai szintű rutinok adathalmazok /file-ok/ 

kezelésére, szekvenciális feldolgozására alkalmasak.

Az adathalmaz leírását az LPD táblával végezzük, 

amelyben egyúttal a logikai szintű rutinok paramétere

it is megtaláljuk, továbbá a munkaterületeket, A táb

la első részében lényegében azokat az infomiációkat 

találjuk meg, amelyek a CCB táblában vannak, a fizikai 

szinten. Ezeket az adatokat a tábla második felében 

lévő adatokból lehet meghatározni, esetenként.
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A tábla második felében találhaté Információk 

továbbá:

- cimke tipus, amely megmondja, bogy van-e oimke, 

s ha igen, akkor az standard formáju-e;

- a felhasznált charakterkód tipusa;

- a rekordszerkezet, amely lehet

- egy blokkban több fix hosszú rekord,

- egy blokk, egy rekord,

- határozatlan vagy fix hosszú,

- egy blokkban több változó hosszú rekord;

- file vége rutin, amely megállapítja az adat

halmaz végét és a megadott cimre adja a vezérléá;

- maximális blokk- és rekordhossz;

- a rekordcim elme, amit a GET, illetve PUT uta

sítások használnak;

- fllenév;

- hosszúság, amely lemez esetén az adathalmaz 

számára lefoglalt területet adja.

A programozó által aktiválható rutinok, az OPEN és 

CLOSE, amely a file nyitását és a file lezárását 

végzi. A GET és PUT, amely az input, illetve output 

tevékenységet szervezi olymódon, hogy rekordokat 

mozgat, amelyekhez akár a pufferhen, akár a progra

mozó által kijelölt területen lehet hozzáférni.

A RELSE, illetve TRUNC a fenti I/O tevékenységeknek 

a kiegészitóje abban az esetben, ha nem kivánjuk a 

teljes átvitelt.
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Befe.lezéa

A fent vázolt rendszer pillanatnyilag a következő 

perifériás készülékekre működik;

- Írógép,

- lyukszalag,

- lyukkártya,

- diszk,

- sornyomtatő, és

- mágnesszalagra, de csak fizikai szinten.

A teljes kiépítéssel még ebben az évben elkészülünk.
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A MINORG-2 PROGRAMOZÁSI NYELV ÉS MINSZK-2 3 COMPILERE 

Makay Árpád és Hunyó Péter
József Attila Tudományegyetem Kibernetika! Laboratóriuma

1, A MINORG-2 programozási nyelv megtervezésénél messzemenően figye- 

lembevettuk, hogy a  MINSZK-23 szómitógép "tiszta" byte-szervezésü 

gép. Ez alatt azt értjük, hogy nincsenek olyan utasítások, amelyek elő

re meghatározott hosszúságú byte-csoportok tartalmán végeznek művelete

ket. Végezhető művelet egy byte-on, az utasításban megadott szómu 

byte-on (K-byton) és az utasításban megadott byte-tól kezdődő, határ

jelet tartalmazó byte-ig terjedő byte-csoporton (mezőn). Ebből követke

zően aritmetikája is szegényes: csupán egész számokon végzi az alapmű

veleteket és az eredmény csak előre preparált meaSbe helyezhető.

A programozási nyelv elemi típusainak rögzítésekor tehát "szabad kezet" 

kaptunk, mivel a műveleteket mindenképpen szubrutinokkal és nem e- 

gyetlen hardware-utasitással kell végeztetnünk. Megtartottuk a byte-szer

vezés előnyeit oly módon, hogy nem a szokásos integer és real számti- 

pusok az alapmennyiségek, hanem a deklarációban megadható egész- és 

tizedesjegyet tartalmazó fixpontos számok és a kétjegyű kitevővel ellátott, 

szintén tetszés szerinti jegyű mantisszós lebegőpontos számok. Az aritme

tikai kifejezések értékének kiszámitásakor a célprogram verem-memóriát 

használ: a változók értékei verembe-töltéskor egy standard formára kon- 

vertólődnak, a műveletvégzés pedig a  veremben található, standard for

májú szómokon történik. Az értékadást szintén a standard formáról a 

változó formájára való konvertálás előzi meg.

További elemi tipus a változó hosszúságú karaktersorozat, mig az össze

tett típusok az egy és kétdimenziós mátrixok és az (egy vagy több-
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szintű) rekordok, amelyek mezólként az elemi tipusok engedhetők meg.

A változókra vonatkozó memóriafelosztós statikus: a program szegmensekre 

tagolódik, minden szegmens rendelkezik saját változómezővel. A saját 

változómezőben az egyes változók helye fordítóskor rögzítődik. A szegmen

sek közötti kapcsolatot a közös változómező biztosítja, amelynek felosztá

sát szintén a fordító végzi el.

Aritmetikai kifejezések és relációk képzéséhez konstenseket, változókat, 

elemi függvényeket és (egy vagy több paraméteres) függvényeljárás-hiváso- 

kathasznólhatunk fel. A műveletek precedencia-szabályai és a zórójelezés 

az ALGOL-óO feltétlen aritmetikai kifejezéseivel azonosak. Aritmetikai 

kifejezéseket értékadó utasitósokban és eljárások aktuális paramétereiként 

használhatunk, mig a relációknak a feltételes vezérlésátadó és a ciklus- 

utasításokban van szerepük.

2. A MINORG-2 programozási nyelv egyik fő felhasználási területe az adat- 

feldolgozás. Ezért tartalmazza azokat a lehetőségeket, amelyek biztosít

ják az adatfeldolgozó eljárások egyszerű megfogalmazását.

Mig a rekord formáját egyértelműen meghatározzák a rekord mezőit alkotó 

elemi tipusok belső ábrázolási formái, a külső adathordozókon megjelenő 

rekordokra forma-specifikáció vonatkozik. A specifikáció felsorolja a mezób 

típusait (fix- vagy lebegópontos szóm, karaktersorozat) és a mezóTs formáit 

az adathordozón (lyukkártyán, lyukszalagon, nyomtatón, Írógépen). Az in

put/output utasítások mindig hivatkozrKik egy forma-specifikációra és fel

sorolják azokat a változókat, amelyek rendre megfelelnek a forma-mezó'k- 

nek. Input esetén a külső formáról a neki megfelelő változó belső formá

jára történik konverzió, output esetén pedig fordítva. Néhány speciális 

utasítás gondoskodik a táblázó műveletek változatos formátumainak kialakit- 

hatósógóról.



- 70 -

Háttérmemőriaként a MINSZK-23 számítógépen mágnesszalagok használ

hatók. Ezért a programnyelvben csak szekvenciális fÍle-feldolgozás al

kalmazható. A file elemei a rekordok, amelyek mágnesszalagon is a bel- 

só ábrázolási formának megfelelden tárolhatók. A file specifikációjában 

meg kell adnunk a file típusát (input vagy output) a korábban deklarált 

rekord nevét, amelyból a file felépül, a mechanizmus azonosítóját és a 

file memóriabeli puffer-terUletének méretét. File-okra a megnyitás, le

zárás, folytatás (korábban lezá't file-hoz további rekordok hozzáirása) 

és a váltás mUveletét alkalmazhatjuk. Mivel minden rekord számára 

deklarációjakor memóriaterUletet biztosit a fordító, file-váltóskor a puf

fer- és rekordterület között csere történik, így a rekord feldolgozása 

nem a puffer-, hanem a rekordterUleten történik. (Az egységesség is 

ezt a megoldást indokolja: ugyanis rekord deklarálható anélkül is, hogy 

file eleme lenne.)

3. A MINORG-2 programok szegmetuein belül az utsitósok, specifikációk 

és deklarációk sorrendje közömbös. Az azorrositókat elsó felhasználósuk 

elótt deklarálni kell, kivéve a címkéket és eljárásneveket. A szegmens

be lépés csak az elején történhet, kilépés bárhol, ahova szegmeesvég 

direktívát irtunk.

A program szegmensekból (amelyek közül az elsóvel indul a program 

végrehajtása), utánuk eljárásokból (eljárásulusítással illetve fUggvényki- 

fejezéssel felhívható szubrutinokból) és külsó eljárásnév-specifikációkból 

áll. Külsó eljárás lehet önállóan fordított MINORG-2 nyelvű szubrutin, 

vagy szegmens, vagy olyan assembly-nyelvU program, amely a megadott 

szabvány szerint kapcsolódik a fóprogramhoz (paraméterátv^tel és függ

vényeljárás esetében az eredtrrény közlése tekintetében).
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Szubrutinok formális parométefként fix- vagy lebegájsontos változát 

(amelyet érték szerint kezel a fordító), karaktersorozatvóltozát, tömbne

vet és file-nevet (amelyeket cim szerint kezel a fordító) hasznólhatunk. 

A szubrutinok egymóst biviiatjók, de rekurzív hívós nem megengedett. 

Aktuális paraméterként kifejezés, tömbnév, file-név, formátum és re

kordnév bosznólható. (A formótumot és rekordnevet, mint aktuóiis para

métert csak az ossembly-nyelvü szubrutinok képesek kezelni.)

4, A MINSZK-23 szómitógép ossembly-nyelvén felírt fordító hórom menet

ben készít a forrósnyelvi programból az operóciós rendszer szerkesztő 

programja számóra alkalmas szegmenset. A szerkesztő program gyűjti 

össze a célprogramhoz szükséges szubrutinokat, külső eljórósokat, azon

kívül kijelöli a forrásnyelvi szegmensek sajót és közöt vóltozómezőinek 

r.iemóriobeli helyét. />z operóciós rendszerben lényeges vóltoztotósok 

lennének ahhoz szükségesek, hogy az overlay-technikóval a célprogram 

niemériaszükségletét csökkentsük, igy fűtéskor a teljes program és vól- 

tozőmezeje o memóriában von.

A forrásnyelvi program beolvosóso, javítása, esetleges nyomtatósa utóni 

első menet a tulajdonképpeni szintaktikával egybeépített fordítós.

Mivel o nyelv operótor-jellegU, az egyes operótorok (utasitósok, dekla

rációk, specifikációk) fordítósát egymóstól független részek végzik. 

Az aritmetikai kifejezések, relóciók, tömbdeklarációk fordítósához közös 

verem-memóriát hosznólunk. A többi operótor fordítósához általában ele

gendő volt az egymósutóni jelpárok (a feldolgozós alatt ólló jel és a 

programban következő jel) figyelembevételének technikáját alkalmazni.

A menet alatt gyűjtött és később felhasználható Informóciékat a változó- 

táblázat tartalmazza. Az azonosítók mellett feljegyzésre kerül a  típus.
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azon belüli a méret, a mez<Sk és a rekordok közti kapcsolat, szegmens- 

információk, formális paraméter-jelzések, stb. elsá menet közben a 

fordító azonosítók alopjón keres a tóblózatban, mig a célprogramhoz az 

azonosítókat a vóltozótóblózatbeli címek képviselik. KUlön konstans- és 

kuisó cimke tóblózatok készülnek az eldforduló szómokból, idézetekból, 

forma-, tömb-, rekord- és file vektorokból illetve a felhasznólt szubru

tinok és külső eljórósok neveiből.

A mósodik menet az elkészült program végigfutáséval mególlopitja a 

programban előfordult illetve az első menetben beiktatott címkék cél- 

programbeli címét, ezutón kitölti a vóltozőtóblózatot ez azonosítók cél

programbeli, konstanstóblabelí, sajót és közös vóltozómezőbeli relatív 

címeivel.

A program harmadik ótfutósa közben a vóltozótóblózatra vonatkozó címe

ket a tóblózat otopjón az említett relatív címekre cseréli a fordító. 

Egyúttal gondoskodik arról, hogy kialakuljon a szerkesztő program által 

kívánt szegmensforma a megfelelő információs tóblózatokkal együtt. 

Fordítós közben nyomtatón szintaktikus hibajegyzéket kapunk, azonkívül 

néhány olyan informóciót a célprogramról, amely a programpróbókat meg

könnyíti.

5. A MINORG-2 nyelv a MINSZK-23 szómitógép egyetlen problémára 

irányított programozósi nyelve a makro-utasitósok nélküli assembly-nyelv 

mellett. Ezért igyekeztünk alkalmassó tenni odatfeldolgozósi célokra 

éppúgy, mint iidomónyos-müszakí szómitósok elvégzésére a file- és in

put/output-rerxiszer illetve az eljórósok, függvények/hajlékony kezelé

sével.
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Az alábbi rövid ismertetés során egy BASIC FORTRAN compiler 

leírásának néhány tapasztalatát és megoldását szeretnénk 

közreadni.

A gép amelyre a compiler készült, a CII 10010 /Videoton 

lOlOB/. Ez mint ismeretes 8 bites byte szervezésű, lapozott, 

szegényes gépi utasitáskészlettel rendelkező gép. Ilyen kö

rülmények között természetesen nincs más ut, mint oompilálás 

során egy közbenső nyelvre történő fordítás, amelyet a végre

hajtó program értelmez, interpretál. Ennek a nyelvnek a ki

dolgozása is a compiler iró felauiata volt.

A compiler olyan konfigurációra készült, amely nem tételez 

fel háttértárat, ebből logikusan következik a követelmény, 

hogy a fordítás egy menetben történjék. így a már egyszer 

compilált textus elvész és minden szükséges információt a 

fordítás során táblázatokban kell rögzítenünk.

A közbenső nyelv tekintetében szabad kezünk volt, mind az u- 

tasitáskészlet, mind az utasítások funkciói tekintetében. Az 

az absztrakt gép, amely a végrehajtó programcsomag birtoká

ban a közbenső nyelven irt programokat értelmezi, már termé

szetesen rendelkezik egész és valós aritmetikával, szubrutin- 

hivó, cikluskezdő és záró stb. utasításokkal.

Az absztrakt gép utasításai természetesen rutinokat aktivál

nak, és Így a hardware gép szintjén ezek gyakran 100-nál több 

valódi gépi utasítást jelentenek. Minthogy a gép eredeti 

hardware lehetőségei minimálisak - legalábbis aritmetika ori- 

■ 10
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entált nyelvek tekintetében - ée igy a hardware csak áttéte

len keresztül volt felhasználható, lazltottiink a forrásnyelv 

néhány hardware orientált kötöttségén. így például a PORTRAN 

ismert korlátozása az index kifejezésekre nagyon előnyös 

lehet egy indexregiszterrel biró gép esetében. Nálunk ez tel

jesen érdektelen volt, és bármilyen aritmetikai kifejezést 

engedélyezünk.

Hasonlóan kissé más filozófiát kényszeritettek ránk a gép a- 

dottságai a hibajelzés technikájának kieilakitásában. A detek- 

tálhatóság tekintetében két hibafajtát különböztethetünk meg. 

Az egyik a fordítás, a másik csak a futás során észlelhető 

hiba. Az előbbi tekintetben hátrányos helyzetben voltiink, 

fiam is a gép adottságai, hanem az egy menetes fordítás követ

kezményei miatt. így például az u.n. kiterjesztett DO ciklus 

engedélyezése helyett azt a korlátozást érvényesítettük, hogy 

DO ciklusba való ugrást sohasem engedünk meg.

A futás közben detektálható hibák tekintetében "előnyös" 

helyzetben vagyunk. Ez ugyanis nemcsak softv/are-technikai, 

hanem gazdaságossági kérdés is. Nagy utasitáskészletü gépek 

esetén, ahol a fordítás végső soron gyakorlatilag gépi nyelv

re történik, egy hibafelismerő ellenőrzés beiktatása a cél

feladatokkal összemérhető időigényű. A mi esetünkben, ahol 

egy aritmetikai művelet 100-200 gépi utasítás, egy esetleges 

ellenőrzés beiktatása nem szignifikáns. Ennek figyelembevé

telével lényegesen nagyvonalúbban bántunk a futás közben ki

adott hibajelzésekkel.

Ennek eredménye néhány igen lényeges hiba jelzése. így index

túlcsordulás, értéktelenség, ellentmondás szubrutin hívásban. 

E két utóbbiról néhány szót,

A második azt jelenti, hogy nem tulajdonithatimlc értéket o- 

lyan mennyiségeknek, amely még nem kapott értéket, Technika

. í
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ilag ez úgy van megoldva, hogy a futás elején értelmetlen 

- formálisan mínusz nulla jelentésű - karaktersorozatot i- 

runií a változók byte-jaiba. Ha a felhasználáskor ezt a ka

raktersorozatot találjuk a memóriahelyen, hibajelzést a- 

dunk.

Szubrutin híváskor, ha értéket kapott formális paraméternek 

megfelelő aktuális paraméterek azonos memóriahelyre utalnak 

ez inkompattibllitást eredményez, ami hibajelzést vált ki. 

Mellesleg ezeket a szolgáltatásokat én nagy gépek forditó- 

programjában is opcionálisan kívánatosnak látnám.

Példaképpen először az aritmetikai kifejezéseket fordító 

rutin néhány gondolatát ismertetjük.

Mindenekelőtt megemlítjük, hogy a rutint minden olyan eset

ben aktiválnunk kell, amikor aritmetikai kifejezést várha

tunk, Így az értékadó utasításon kívül tömbelemek meghatá

rozásánál, szubrutin és FIIHCTION hívásoknál, az 1? utasítá

sban és utasitásfüggvényekben. Minthogy ezek egymásba ágya

zódhatnak, biztosítanunk kellett a mélységkorlátozás nélkü

li rekurzív hívás lehetőségét. Ez lehetőséget ad olyan ki

fejezések írására, mint

/ SH-deklarált FUNCTION/

SH (SH (SH m )  

és / I deklarált tömb/

I  t  (5) ) )
Az aritmetikai kifejezések kidolgozásánál vázlatosan bárom 

verem van alkalmazva.

Kettő fordítás során, egy a futás alkalmával. A fordításnál 

az operandus és kőd verem szerepel.

Az operandus-veremben tárolunk a szereplő mennyiségekről *
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minden információt mindaddig, amig teljes feldolgozásuk me^ 

nem történt, A kód-verem a műveleti jeleket tárolja. A EUN- 

-verem a részeredmények tárolására szolgál.

A rutin három fórészt tartalmaz, azonosító elemző, müveletj 

jel elemző és programgenerátor, hár ezek funkcionálisan 

nincsenek eleve szétválasztva..

A fordítás mechanizmus olyan, hogy lehetőleg "sorfolytonos' 

legyen. Ez annyit jelent, hogy mihelyt valamely kifejezést 

értelmezni tudiink, annak megfelelő kódot generálunlc még ak' 

kor is, ha a felhasználásra nem kerülhet sor. IlyenJcor ezt 

a RUN-veremhe helyezzük és felhasználásáig ottmarad.

Második példánk a FOBHAS utasítás.

A FORMAT utasítás általános alakja /eiz USA Standard FORTRA 

alapján/ az aláhhi :

N FORMAT

ahol : q slashek sorozata vagy space

tĵ  mezőleiró vagy mezőleirók egy csoportja

z.
1

határoló karakterek 

n nulla is lehet

A FORMAT lista elemzésekor programunk egy olyan automata

ként fogható fel, melynek hemenőszava az elemzendő sor.

A továbbiakhan a FORMAT utasításnak csalc a listájáról fo

gunk beszélni, /l/-ből látható, hogy ez a lista három jel- 

csoportból, valamint kezdő és végzárőjelekből épül fel. Az 

egyes jeltipusok elemzése egy-egy részautomata feladata. A 

négy részautomata egymáshoz való viszonya az alábbi :
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A fenti automata Mealy féle automata, mert kimenőjelét /eee- 

tünkben a tárgyprogram vagy h.ibaüzenet/ a bemenőjel /azaz a 

forrásprogram/ és az az állapot, melyben eiz automata van, 

egyaránt megszabja.

Felírtuk az automaták átmeneteinek és kimenőjeleinek táblá

zatát, majd ezt addig alakítottuk, mig egy minimális auto

matát nem, kaptunlc. Ezt az automatát azután úgy lehetett meg

valósítani, hogyí egy-egy állapotnak egy-egy rutint feleltet

tünk meg,

A számstring esetén kénytelenek voltunk váltót alkalmazni, 

melynek különböző állása alapján különböztettük meg, hogy 

multiplicitást vagy mezőszélességet vár a program.



TPA FORTRAN RENDSZEREK 

Viszt Éva

MTA Központi Fizikai Kutató Intézet

A TPA loot számológép második generációs, kisteljesitményU, univerzális 

gép. Az alapgép tárkapacitása 4K szó (l2 blt/szó), de 32K szóra bSvlt- 

hetS. Alap kiépítésben egy ASR33 teletype Írógép és 1 db gyors'lyuksza

lagolvasó csatlakozik hozzá. Illeszthető hozzá továbbá gyors lyukszalag

lyukasztó, sornyomtató, mágnesszalag, diszk, plotter stb.

1 9 6 9/ 7 0 -ben a KFKI Számitástechnikai Osztályán agy öttagú munkacsoport 

elkészített a TPA 1001 alapklépitésU gépre egy 4K FORTRAN fordító, prog

ram kipróbáló és futtató rendszert. A rendszer elemei a következők:

- FORTRAN szintaktikus analizátor

- FORTRAN fordító

- áthelyezhető bináris loader

- nem áthelyezhető szolgálati rutinok

- áthelyezhető bináris formátumú szubrutin könyvtár

- szerviz programok.

A rendszer néhány megkötéstől eltekintve a BASIC FORTRAN nyelv imple

mentációja a TPA 1001 kisszámológépre. Gyors lyukszalag lyukasztása 

megengedett.
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A kis tárkapacitásu operatív memória miatt a szintaktikai vizsgálat és 

a fordítás két menetben, különböző programokkal történik. A fordító be

meneté egy szintaktikusán helyes forrásnyelvű szegmens vagy ilyen szeg

mensek sorozata. A fordító lyukszalagos overlay technikával dolgozik.

Ez a technika a fordító kezelését nehézkessé teszi, és a fordítási i- 

dőt jelentősen megnöveli. A fordító kimenete a lefordított áthelyezhető 

bináris (a/b) szalag.



Az áthelyezhető bináris loader egy két menetes betöltő program. Első 

menetben memória térképet készít, második menetben betölti az a/b 

szegmensekből alkotott programot. A szegmensek forrásnyelve vagy 

FORTRAN vagy SLAHG2. (A SLAHG2 a TPA 100I-re implementált assembler 

nyelv, melyet a Számítástechnikai Osztályon dolgoztak ki. Legfontosabb 

tulajdonsága a szegmentálhatóság.)

A nem áthelyezhető szolgálati rutinok tartalmazzák a 4 szavas lebegőpon

tos, a két szavas egész aritmetikát és az input/output rutinokat. A 

fordító a forrásnyelvű szegmenseket, egy-két gépi utasítástól eltekint

ve, a fix kapcsolóclmU szolgálati rutinok hívásának sorozatára fordít

ja le. A szolgálati rutinok elfoglalnak a memóriában 3432^^ rekeszt, 

a program számára 1664^^ rekesz áll rendelkezésre.

A TPA SK-FORTRAN kialeikitásánál Mező Istvánnal arra törekedtünk, hogy 

a 4K-F0RTRAN rendszer kezelési nehézségeit kiküszöböljük, a program 

rendelkezésére álló helyet növeljük, biztosítsuk a 4K-s rendszerrel 

való kompatibilitást olyan értelemben, hogy a 4K-s fordítóval fordí

tott programok futtathatók legyenek az uj rendszerben is, és legalább 

a rendszerprogramok input/output perifériájaként bekapcsoljuk a 

rendszerbe az NC-243 tipusu 32K alapkapacitásu diszket, amely maximá

lisan 128K-ig bővíthető.

A fenti céloknak megfelelően két rendszer készült el, a TPA 8K-F0RTRAN 

a 4K-S rendszer továbbfejlesztéseként papírszalagra orientált, majd 
ennek bővitésekont a diszkre orientált TPA 8K-D FORTRAN. Ez utóbbi, 

természetesen, papirszalagos üzemmódban is használható.
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A TPA 8K-F0RTRAN fordítónál az overlay technikát megszüntettük, az 

overlay programok és a táblázatok a felső modulba kerültek. (Szokásos 

szóhasználat: "alsó" vagy "nullás" modul; "felső" vagy "egyes" modul.) 

A megnövelt táblázatok lehetőséget adnak bonyolultabb, több azonosítót 

tartalmazó szegmensek lefordítására is. Ahhoz, hogy a két rendszer 

outputja azonos legyen a 8K-s fordítóval fordított program is csak e— 

gyetlen modulban helyezkedhet el. Ez jelen esetben a felső modul majd-
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nam teljes egészében. A nem áthelyezhető szolgálati rutinok az alsó 

modulban maradtak. Aktivizálásuk viszont mindkét modulból lehetséges, 

mivel nemcsak a program hívhatja azokat, heinem egymást is hívják. Az 

aritmetikai és Input/output rutinokat alkalmassá kellett tenni a fel- 

használás mindkét formájára. Biztosítani kellett a felső modulban egy- 

-egy átkapcsoló rutint mindenegyes fix kapcsolócimU alsó modulbell 

rutinhoz. (A modulváltás a programban két speciális utasítással törté

nik.) Az átkapcsoló rutinok a felső modul első három lapját foglalják 

el, az első, un. zérus-lapot csak részben, a fennmaradó hely felhasznál

ható F0RTRAN-SLANG2 vegyes nyelvű programokban zérus common-ként (zé

rus common csak a SLANG2-ben van).

Az alsó modul jobb kihasználása érdekében a FORTRAN standard függvénye

ket is itt helyeztük el fix címre. A 4K-s rendszerrel való kompatibi

litás érdekében elkészítettük ezek átkapcsoló rutinjait és egy egy-lapos 

(200g szó) SLANG2 szegmenssé fűztük össze azokat. Ez a szegmens min

den olyan esetben beépül a programba, ha legalább egy FORTRAN standard 

függvényt használunk. így ez a rendszer maximum 29 lap ^z ^)

hosszúságú program betöltésére ad lehetőséget.

A fordító rendelkezik egy un. installációs paraméter készlettel: 

gyors papírszalag olvasó, lyukasztó, paritás ellenőrzés beolvasáskor 

és teljes program fordítás. (Teljes egy program, ha a szegmensek so

rozata FINISH utasítással van lezárva.) Ha a felhasználó máskónt kí

ván rendelkezni, akkor a fordító elindítása után az un. "kezdeti 

beszálgetés"-ben adhatja mag a perifériákra és egyéb szolgáltatások 

felhasználására vonatkozó kívánságait, az un. "fordítási paramétere"- 

ket.

Az áthelyezhető bináris loader az eredetitől koncepcióban nam különbö

zik. A memória térkép kiadása és a betöltéssel párhuzamosan bináris 

szalag készítése opcionális. Ezek a szolgáltatások a "kezdeti beszál- 

getés"-ben igényelhetők, illetve letilthatók.
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|t 8K-D F0RT8A1I rendszer programjai a DISK MONITOR SYSTEM (dms) falUgy#- 

l«ta alatt a diszkre felkerülhetnek, onnan lehívhatók, és aktlvlzálha*- 

tók. A DMS egy általános file kezelő rendszer, System (s), user (u) 
és ASCII (a) tlpusu flle-k nyilvántartását, tárolását és előhozását 

végzi el. Az S és U tlpusu flle-októl azt követeli meg, hogy ne legyen 

ezeknek a programoknak közös része a memóriaTezldans MONITOR HEAD-del.

A 8K-D FORTRAN rendszer programjai S tlpusu flle-ok. A forrásnyelvű 

programok és a szubrutlnkönyvtár A tlpusu, az a/b programok pedig spe

ciális A tlpusu flle-ok,

A fordítót tehát klbSvltettUk egy speciális filc kezelő rendszerrel, 

aaelyik a DMS szabályai szerint adott nevű file-t megnyit Inputra vagy 

outputra. Az inputra megnyitott flle-ról 7 bites karaktereket adogat a 

fordítónak, a fordító által generált 7 bites karaktereket pedig 6 bltee 

pakolt íoraátumban-az outputra megnyitott flle-ba lerakja. Vezeti a 

szükséges nyilvántartásokat. Output terminátor hatására a flle-t le

zárja.

Az analizátorhoz és a betöltő programhoz tartozó file kezelő rendszer 

értelsaazerUen csak file Inputra vonatkozik.

Az analizátor, a fordító ás a betöltő programok IN-, OUT- és OPT kér

déseket tesznek fal a felhasználóknak, éppúgy mint a többi DMS alatt 

futó rendszerprogramok. Az IN-re adott válasz specifikálja az Input, 

az OUT-ra adott válasz az output perifériát. Perifériaként megadható 

gyors vagy lassú paplrszalagos egység, illetve a diszken egy-egy file. 

Az OPT-kérdés valamely opcionális szolgáltatásra vonatkozik, programon

ként specifikus.
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Ez a rendszer a DMS azon programjaival együtt, amelyek feltétlenül 

szükségesek a 8K-D FORTRAN rendszer működéséhez, elfoglalja a 32K 

diszk kapacitás jelentős részét. (A forrásprogram hossza erősen befo

lyásolja az üresen maradó blokkok számát.) Más rendszerekkel együtt 

h diszken tárolni csak legalább 64K tárkapacltásu diszk esetén lehet-

U
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ségas. A 8K-D FORTRAH rendszer miixlLaálisan 128K kapacitású diszket 

tud kezelni*

A 8K-D FORTRAH rendszer nagy mértékben leröviditi a programok fordi- 

tási idejét. Qyors, rugalmas szöveg javitási lehetőséggel rendelkezik, 

a programok kipróbálásának, be lövésének ideje is jelentősen csökkent'- 

hető használatával.
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COBOL 1010/B 

Sztanev Ivánná 

INFELOR

1. A COBOL 1010/B előzményei ás cél.ja

A VT 1010/B gépre készült COBOL fordító és ér

telmező programok rendszere (továbbiakban CBR) 

az ugyanerre a gépre készült MUIICOBOL fordító 

és értelmező programok továbbfejlesztése,

A továbbfejlesztés a következőkben áll;

- A MINICOBOL oktatási célokra készült, ezért 

a forrásszöveg is leszükitettebb volt.

- File kezelésnél bővült a file-ok struktúrája, 

több—féle adathordozón jelenhetnek meg.

- Bár a fordivis eredményeként előállított tárgy

program szerkezete nem változott lényegesen, 

mégis a fordító és értelmező programok felépí

tése teljesen megváltozott, mivel egy fejlet

tebb szubrutinkezelő és fizikai I/O rendszert 

hasanálnak fel.

2. A CBR -ház Hzklfséges minimális konfiguráció

- 16K byte tár

- mlnldlszk

- konzolirógép

- lyukszalag vagy lyukkártya olvasó

- somyomtató

A CBR fel van készülve a felállítható nagyobb 

konfigurációkra. (A CBR programjai az 1010/B 

assembler nyelvén vannak megírva. A deklarációk
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megváltoztatásával és ujraforditással nyerhető 

a nagyobi} Iconflgurációhoz llleszlcedű CBB).

3. A COBOL 1010/B forráBnyelY

A COBOL 1010/B forrásnyelv a standard COBOL 

nyelv részhalmaza. Megtartottuk a COBOL programok 

standard struktúráját. A forrásprogram "fejezetek

re" (division) tagolódik.

Az IDENTIFICATION DIVISION csak a program nevét 

tartalmazza.

Az ENVIEONMEHT DIVISION csak a SELECT -tel kezdődő 

mondatot tartalmazza.

A DATA DIVISION -ban a szokásos módon meg lehet 

adni a file-okySsWiB*ek ás adatok felépitését, 

hierarchiáját. Az adatokat karakter formában, 

EBCDIC kódban ábrázoljuk az adatmezőben. Az 

aritmetikai műveletek is ezeken a karakter 

formájú adatokon dolgoznak.

A PROCEDITRE DIVISION -ban a COBOL nyelv szokásos 

utasításait engedjük meg, kisebb leszűkítésekkel,

A CBR -rel feldolgozható flle-ok szerkezete 

A file szerkezetek megtervezésénél, ahol lehetett 

figyelembe vettük a standard file struktúrákat,

4.1.A karakter perifériáknál a rekordok
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"■blokkolatlanok", ami azt jelenti, hogy egy I/O 

művelettel egy rekordot lehet mozgatni, A rekordok 

méretét a fizikai adathorodzék tulajdonságai hatá

rozzák meg. (Kártya esetén egy kártya, lyukszalag, 

írógép, somyomtató esetén egy sor egy rekord).

4.2, A mágnesszalagon a file-ok az IBM standard 

file-okkal megegyező szerkezetűek, kis korlá

tozásokkal,

- Standard címkékkel rendelkeznek

- Egykötetes és többkötetes file-okat engedünk 

meg.

4.3. A mlnldiszk eltérő hardware tulajdonságai miatt 

nem tette lehetővé az IBT.l standard file-szerke- 

zet alkalmazását,

A minidiszken kétféle file-szerkezetet való

sítottunk meg:

- szekvenciális szervezésű,

- indexelt szekvenciális szervezésű file.

Mindkét esetben a file-okra vonatkozó szükséges 

információk egy katalógusban vannak összegyűjtve.

5. A fordítóprogram.

A fordítóprogram egy menetben fordítja le a forrás- 

programot egy értelmezendő tárgyprogrammá, A tárgy

program két részből áll:

- attrlbuturo-tábla

- tárgykódu program.
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Az attribútum tábla a BAtA DIVISION -ban defini

ált file-nevel:hez, rekord-nevekhez, adat-nevekhez 

rendelt tulajdonságokat tartalmazza, továbbá a 

literálokát,

A tárgykodu'.program a COBOL utasitásokbdl elő- 

állitott értelmezendő utasítások összessége.

Minden COBOL utasításnak megfelel egy vagy több 

tárgykodu utasítás,

A szintaktikai és szemantikai elemzésnél felhasz

náltuk azt a tényt, hogy a COBOL fotrásnyelvi 

sző után egy vagy legfeljebb néhány lehetőség 

van a forrásszöveg folytatására, A szavak válaszai

ként olyan szubiutinokat irtunk, amelyek kiválaszt

ják a megengedett lehetőségek közül a forrásszöveg

ben lévő szét és elágaznak, majd végrehajtják a 

szükséges szemantikai vizsgálatokat.

Hiba észlelése esetén s fordítóprogram folytatja 

a fordítást, ha lehetséges. A hibák listáját 

a fordítás vágén adja outputra a tártérképpel 

együtt,

A tárba fordítunk, ezért a fordítóprogramot 

két ''szegmensre" kellett bontani. Az első szegmens 

az első három division fordítása után a diszkről 

hívja be a PROCEDURE DIVISION fordítóját.

A fordítás közben történik meg az adatterület és 

az I/O műveletekhez szükséges pufferterületek 

kijelölése is.
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6. Ag <rtelm«z6i-prograB

A fordítás er«d«án]relcfot kapott program fattatá- 

aát egy értelmezd'-prograBi vágal. A tárgykodu 

p r a g m  egy-egy utasítása aeghatároa TSlanllysr) 

teyákeayaáget, amelyet az ártelmezd-pregram egy- 

«-ecy BEubrotluja hajt Tágre,

Az I/O utasítások átágrebajtásával kaposolathan 

meg kell említeni, hegy kihasználják az 1010/B 

gép nyújtotta megszakítás! lebetőságeket, a 

porogram futásáyal párhuzamosan tSrtánik meg a 

fizikai I/O mttyelet.

Az ártelmezd'program egásze sem fárt el a tárban. 

Kát szegmensre kellett osztani. Az egyik szegmens 

az I/O utasítások, a másik szegmens a tSbbl uta

sítás yágrehajtáKához szUkságes szubrutinokat tar~ 

talmasza.

7. A CBR "t s zárig* profCimm.1a

A CBS programjai a diszken helyezkednek el.

A yezárlfl-orogram a koazol-lrógáprdl kapett 

parancsok alapján behozza ás elindítja a CBR 

kültSnbUzd programjait.

Bzek a programokt

- A fordítő

- Az ártelnezd program

- Bile allokáld a diszken 

> UágnesBsalsg olmkásd

- Diszk katalógus kiírató



-  88 .

- Diszk katalógus törlő

- Tárgyprogram kiiró (dump)

- Tárgyprogram betöltő

8. A CBB előnyei és korlátái

A CBE lehetővé teszi, hogy az 1010/B gépen a COBOL 

nyelven megirt adatfeldolgozási feladatokat fordí

tani és futtatni lehessen.

A 1010/B -hez illeszthető perifériák bármelyikén 

megjelenhetnek az adatok. A file-szerkezetek 

alkalmazkodnak a standard file-szerkezetekhez, 

ha ez lehetséges.
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A TPA lOOl-I ÜGYVITELI ADATFELDOLGOZÓ RENDSZERE 

Buday László - Görbe Tamás 

Központi Fizikai Kutató Intézet

Napjainkban a klsszámitógépek egyre jobban elterjednek az adat- 

feldolgozás területén. Kisebb intézmények, üzemek céljaira sok 

esetben még alkalmasabbak is, mint a közepes teljesítményű szá

mítógépek.

Ennek legfőbb okai:

- Alacsony beruházási költségek.

- Kisszámitógépen a feladatok futási ideje nem lényegesen 

hosszabb, mint a közepes teljesítményű gépeken, a gépidő 

viszont lényegesen olcsóbb.

- On-line beavatkozási, javítási lehetőségek építhetők ki.

Ilyen meggondolások alapján dolgozta ki csoportunk a TPA kis- 

számitógép ügyviteli adatfeldolgozó rendszerét, amelynek váz

lata a következő ábrán látható:

I.

On-line

hozzáférés

II.

A fenti 

nálja. 

12

Filekezelő rendszer

1. Adatelőkészítés 

a/ CHANGE 

b/ COPY 

c/ SORT

2. Jelentéskészítés 

a/ SELECT

3. Filenyilvántartás 

a/ LIST 

b/ DELETE 

0/ RENAME

Egyszerű ügyviteli nyelv

1. MINIBŐL compiler

2. - MINIBŐL operating system

programrendszer működését a DISK MONITOR SYSTEM koordi-
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hardware igények:

TPA lOOl-l Központi egység 8K szó /12 bit/ memóriával

/32K-ig bSvithető/

Teletype Írógép

Gyors szalagolvasó- és lyukasztó 

Mágneslemezes tároló /32-128Kszó , ill.

BS'/itési lehetőségek:

Sornyomtató

Kártyaolvasó- és lyukasztó 

Kigneaszalagos egységek

Adat szervezés

800 Kbyte/

Az adatfeldolgozó rendszerrel kezelt legnagyobb információs 

egység a file. A file egymáshoz rendelt rekordok halmaza. A re 

kord adatokból áll. Azokat az adatokat, amelyek a feldolgozás 

szempontjából lényeges szerepet játszanak, kulcsoknak nevezzük 

FJie-jaink kulcs-szekvenclállsan rendezettek.

A rekordok tervezésénél három lényeges szempontot kell figyele* 

be venni:

a/ Tárolóigény minimalizálása.

b/ A rendszer módosítása egyszerű legyen.

c/ A futási id5 minimalizálása.

Ezek között optimimra kell törekedni.

Egy file állhat a'_onos tipusu, fix hosszúságú, vagy különböző 

tipusu, változó hosszúságú rekordokból. Az azonos tipusu rekorH 

dókat tartalmazó file több tárolőhelyet igényel, a különböző 

tipusu rekordokat tartalmazó file feldolgozása viszont nehéz

kesebb.

A filekezelő rendszer cscűc azonos tipusu rekordokat tartalmazó 

file-okat tud feldolgozni, a MINISÜL nyelv segítségével azonbanj 

a különböző tipusuak feldolgozása is egyszerűen megoldható.
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I. FllekczelS rendszer

Az adatkezelő műveletek előtt rekordleirést kell adnunk a 

felhasználni kívánt file-o<ról. Itt kell megaimunk. az adatok 

nevét, típusát éa hosszát, a COBOL picture le.lrásávsl azonos 

formában.

Ha a program bármilyen szintaktikus hibát /a rekordleirásnak; 

nem megfelelő karakterek/, Ili. szemantikus hibát talál 

/kontrollösszegek különbözősége/, hibaüzenet után ezt a re

kordot kiírja a Telctype-on, s ugyanakkor kihagyna a további 

feldolgozásból. Ezzel eleget teszünk a következő követelmé

nyeknek:

- A hibát mér fellépéskor kiküszöböljük.

- Néhány hiba kedvéért nem tartjuk vissza a teljes adat- 

feldolgozást.

- A hiba kijavításának időtartamára nem tartjuk fel a 

számítógépet.

- A gép Írásos feljegyzést készít a hibáról.

A javított rekordot pótlólagosan kell feldolgozni.

1. Adatelőkészítés 

a/ CHANGE

A file adatainak javítását végzi. Egy törzs- és egy javltó- 

file-ot kell megneveznünk. A javitófile tartalmazza a rekord 

azonosításra és a rekord javításra vonatkozó információkat.

h l COPY

Lényegében általános input-output program. Segítségével 

adatfile-okat az egyik perifériáról a másikra áttehetUnk, 

egybemásolhatunk, az adatok formátumát megváltoztathatjuk, 

egyes adatokat elhagyhatunk, vagy uj adatoknak helyet fog

lalhatunk.

c/ SORT

File-ok megadott kulcsok szerinti rendezésére szolgál. A 

rendezés típusa növekvő vagy csökenő lehet.
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I. Jelentéskészítés 

a/ SELECT

Az adott input file-ból bizonyos kulcsok alapján kiválasz-1 

tott rekordokat kiir az output file-ra.

3. FilényiIvántartás 

a/ LIST

A háttértárolón lévő adatfile-ok tartalomjegyzékszerü kiliŝ  

tázására szolgál.

b/ DELETE

A háttértárolón elhelyezett adatfile-t törli a nyilvántar-j 

tásból.

c/ RENAME

Adatfile-ok átnevezésére szolgál. Ha ragaszkodunk ahhoz, ho 

egy file a különböző feldolgozások során ugyanazt a nevet vfl 

selje, ezt a funkciót használjuk.

II. A MINIBŐL nyelv

A MINIBŐL nyelv /MINI COBOL/ a COMPACT COBOL TPA-ra való alH 

kalmazása. A MINIBŐL nyelv elég sok tekintetben eltér az ál] 

tálában szabványként elfogadott specifikációktól.

Az eltérés okai a következők:

a/ A COMPACT COBOL - mivel egy lényegesen bővebb nyelv kivo 

nata - annak teljes szerkezetét megtartotta, s igy bizo

nyos szerkezeti egységek jelentősége erősen lecsökkent, 

/pl. Azonosítási Főrész, Környezetleiró Főrész/

b/ A MINIBŐL Compiler és Operációs rendszer szervesen kapcŝ  

lódik az on-line File-kezelő rendszerhez. így a MINIBOLH 

nak bizonyos funkciókat nem kell ellátnia /pl. rendezte-| 

tés/, viszont kompatibilitási problémák merülnek fel.

c/ Maximális egyszerűségre törekedtünk.

A MINIBŐL és a COMPACT COBOL alapvető eltérései 

i COBOL nyelvet, ill. a COMPACT COBOL-t ismertnek tételezzük fê  

a hely korlátozottsága miatt csak az eltérések felsorolására 

zoritkozhatunk.
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Alapvető szerkezeti egységek tekintetében:

a/ Az Azonositási és a Környezetleiró Főrész hiányzik, 

b/ Az Adatleiró Főrész csak a Working Storage Section-ból 

áll. A File Section speciális feladatait az OPEN, READ 

és WRITE utasitások veszik át.

Az Adatleiró Főrészen belül:

a/ A szintszámok használata nem megengedett. így csak

egyedi adatokat és egymás mellé rendelt elemi mezőkből 

álló rekordokat definiálhatunk, 

b/ A REDEFINES utasítás csak rekordokra adható ki. Ezzel 

kiküszöbölhetjük a szintszámok hiányából adódó nehézsé

geket .

cl Csak DISPLAY tipusu adatok vannak megengedve.

Periféria specifikálása, file sezrkezet:

a/ Mágnesszalagon egy blokk csak egy rekordot tartalmazhat, 

b/ Csak soros szervezésű file-ok használhatók. A mágnesle

mezes tárat a mágnesszalaggal azonos módon kezeljük.

Ez ilyen kis diszknél megengedhető. 

cl Csak standard címkét lehet kiadatni, de ezt bármilyen 

input vagy output perifériára vonatkozóan. A standard 

cimke csak ellenőrző összegeket tartalmaz. A file cim- 

kézettségére vonatkozó állítást az OPEN utasításban 

közöljük.

A perifériális adatforgalom esetében:

a/ MINIBŐL minden beérkező adatot azonnal - kérés nélkül - 

szintaktikusán ellenőriz, vajon megfelel-e a hozzá 

tartozó picture-nek.

b/ A szintaktikus ellenőrzés, s a különböző tipusu rekor

dok bevezetésének követelményei miatt a rekord első 

karakterének a rekord típusára kell utalnia. /Emiatt 

különbözik a READ utasítás a COBOI.-beli megfelelőjétől./ 

c/ LABELLED input flle-ok esetében a MINIBŐL az ellenőr

zést szemantikusán a kontrollösszegek segítségével is 

elvégzi. LABELLED output file esetében pedig kiírja a 

kontrollösszegeket.
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S. Az Eljárási Főrészben:

a/ A COMPUTE utasítás végez el minden aritmetikát igénylő 

műveletet.

hl Az IF utasításban a feltétel teljesülése esetén csak 

GO TO utasítást iríiatunk elő.

Gépi megvalósítás

A MINIBŐL nyelvet metanyelvi egyenletekben leírtuk, ennek alap

ján szintaktikus táblázatokat készítettünk. A SYNTAX DRIVER 

nevű igen rövid program a táblázatok alapján a beolvasott for

rásnyelvi szöveget értelmezi és kódsorozatot állit elő.

A oompilernek a szintaktikus egyenletek alapján való megírása 

nagymértékben lecsökkentette a programozási időt, hiszen a hi

bakeresést elegendő volt csak a szintaktikus egyenletek szint

jén végezni.

Az előállított kódsorozatot a MINIBŐL Operációs rendszere ér

telmezi. Mivel a gép eléggé gyors /l,5^us ciklusidő/, a kódok 

értelmezése miatt fellépő Időveszteség még nem lassítja a peri

fériák működését.

Egy MINIBŐL program maximális hossza kb. 400 utasítás lehet.
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A MINSZK-22 ALGOL-60 FORDÍTÓJÁNAK (TAM) FEJLESZTÉSEI A JATE 

KIBERNETIKAI LA.BORATORIUAAÁBAN

f.Vilcay Árpőd - A.ioHevics István - /.Láté Eörs - Füli5p József - Diamant Tibor 

JA.TE Kibernetikai Laboratórium

Bevezetés

A számitógéppel szóllitott TAM néhóny hiónyossóga, a géphez illesztett uj 

perifériók, a vósórolt uj aclatelőkészitdk és az operóciós rendszer bevezeté

se indokolttá tették a fordító néhány szegmensének kijavításót, illetve kicse

rélését. A változtatások részben roagóra a fordító programra, részben a 

MINSZK-ALGOL-ban használatos standard-ekre (szubrutinokra) votKitkoznak,

1. A eompilerrel kapcsolatos változások

1.1, A TAM elsó' szegmensének feladatai a javító és a forrásnyelvi program 

beolvasása, a javított program kialakítása, esetleg lyukszalagra és szé- 

lesnyomtatőra történd kiírása, ótkódolás 5 bites kódra a fordító tovóbbi 

szegmensei számára. A. tevékenységeket az eredeti szegmens működési 

sorrendjének megfelelóen soroltuk fel. Célszerűnek látszott a perforálás 

és a nyomtatást az átkódolás után végezni, mivel igy lehetőség nyílott, 

hogy a javított programokat már a 9 bites kódban olvassuk be, illetve 

az összetett alapjelek ebben a fózisban könnyebben felismerhetdlr, igy 

ezeknek ez aláhúzott formában történő nyomtatása egyszerűbben progra

mozható. Az elsó' szegmens átírása e következóket tette még lehetővé: 

a forrásnyelvi program 9 bites kódban is beolvasható, d javitóst ASR-33 

konzol írógéppel is megadhatjuk, forrásnyelvi könyvtárat alakíthatunk ki. 

Aű: első szegmere átirósa a fordítási idő csökkenését eredményezte.
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1.2. A fordító eredetileg 4K-s ferrítmemórióra készült, ez indokolta o stan

dardok intetpretőló rendszerben való működését. Ezáltal hosszabb prog

ramok irősa vált lehetó'vé, de a célprogramok futási ideje jelentős 

mértékben megnyúlt.

A fordító átalokitósa során az interpretálás lehetőségét megtartva lehe

tó'vé tettük a standard-ek compílálósót a célprogramhoz. Az interpre

táló technika mellett a belső szubrutin lehetősége érthetó'en nem 

volt adott, a compilóló technika gazdaságos alkalmazásához feltétle

nül szükség volt.

2. Az eredetileg elég szegényes szubrutinkönyvtárat újabb standard- 

ekke! egészítettük ki. Ezek közül a legfontosabbak: a mágnesszalagozó 

és a file kezelő standard-ek, lineáris egyenletrendszer, differenciál 

egyenletrendszer, magasabb fokú egyenlet megoldó, numerikus integrőló, 

statisztikai szubrutinok stb.

3. A forditó program és a standard-ek operációs rendszerhez illesztésével 

elértük a kezelés egyszerűsítését, a hibalehetőségek csökkentését, a 

dokumentált futiatós lehetőségét.

Az átalakitássai kapcsolatos tcf>asztalataink kedvezőek.



-  97

AZ ALGOL 68 MEGTALÓSITÁSÁNAK EGYES KÉRXÉSBI 

Nára; Hiklős

HU lOUsZI Számoláközpont

S oftw are-feJIssz tésl Osztály

A Bzámoiágápsk feJlSdásável párhuzatnosem a programozási ayslvsk is 

fsjládnsk. Az sgyadl feladatok megfogalmazását megkönnyítő nyelvsk 

/sziouláolás nyslrek, adatkezelő nyelvek, ferdltőprogram-lelirő nyel

vek stb./ ás a ssáDolágépek párbeszádes Uzemmődban valő használatát 

lehstővá tévő nyelvek /AFL, BASIC stb./ kialakulása mellett a kát fő 

alkalmazási terület, a kereskedelsil ás a mUsaakl-tudományos számítá

sok általános oálu prugramozásl nyelvel Is /COBOL, P0H7RAH, ALGOL 60/ 

fejlődtek. E fejlődás eredmányekáppen Jött Iára - mint Isaierates - a 

PL-1 nyelv Is, a COBOL ás FORTRAN egyesitásskánt ás bővltásskánt, át-' 

váva náhány ALGOL 60 lehetőséget Is.

Temászetesen ezek a változások az ALGOL 60 nyelvet sem keitilták el. 

Definiálták ás bevezették az ALGOL 60-ba az un. "oasen fogalmát, a- 

asly egyaránt alkalmazhatő utasítások ás kifejezésekkel kapcsolatban, 

valamint lehetővé tették a váltanék értékének bitenkénti elérését ék 

ártelaezását Is. Pétlélag sMgadták a szabványos beviteli- és kivite

li eljárásoknak az ALGOL 60 Jelentésből hiányáé deflnlolélt. Több 

Javaslat született arra Is, hogy blpusu változók ALGOL 60

programokban kezelhetők legyenek.

Az ALGOL 68 nyelv nem az ALGOL 60 fenti médon valé bővltgetésével 

keletkezett, bár létrehozásának kllndulépontja kétsé^lentll az ALGOL 

60. Ai ALGOL 68 nyelv minden olyan lehetőséget megenged, amely az 

ALGOL 60-ban Is mag van engedve, de az ALGOL 68 lényegesebben több 

eszközt ad a programozé kezébe.

13
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Ab AlOOL 68 as ALQOL 60 blsonyos fogalmait általAuositJa, da emellett 

újakat la teaet be. A nyelv konstrukeldja olyan, hogy a definiált 

fogalmak haasnálata minden olyan lehstaáges helysetben meg van en- 

gedre,ahol ártelmea Jelentás tulajdonlthatö nekik. Bsárt a nyelv a 

▼laaonylag keváa fogalom ellenáre rendkívül hatékony. Es a nyelv or> 

togonálla terveséaének köasönheté.

As ALÓ01 68 úgy definiálja as érték fogalmát, hogy értéknek neves! 

as un. neveket is, amelyek további értékre utalnak. Aa utalásláno 

vége nyilván olyan érték, cuaely nem név. A nem-név értékek tulajdon

ságait as un. méd határossá meg, ami as ALQOL 6o típus fogalmának 

as általánosítása. As ALQOL 68-ban végtelen sok méd létesik, a prog* 

ramosénak is megvan rá a lehstésége, hogy uj módokat hosson létre a 

programjában un. méddeklaráoié segítségével.

As uJ módokat a már létesékbél lehet létrehosnl. Ilytiódon lehet de

finiálni a tbbbssSrhe értékek módját /as ALQOL 60 tbmhfogalmának ál

talánosítása/, a aserkeastett értékek módját és as egyasltatt módokat. 

A tbbbssórös értékek deklarálhatók rugalmas határokkal la, ekkor as 

elemssám a program végrehajtása kösben dinamikusan váltoshat. A 

nyelv által definiált módok, amelyekből as uJ módok definiálása ki

indul, lehetővé tesslk as egéss, vadós, logikai, karakter, formátum, 

eljárás, komplex, bitek, asóeejtek, lUsér, ssamafor, telep módú ér

tékek deklarálását. Attól függően, hogy valamely érték a programban 

hol fordul elő, as érték módja meghatárosott esabályok sserlnt auto- 

matikuaan a kürnyeset által kívánt móddá alakulhat. /Pl. valósból 

komplsx./ Es SS un. kányesezltás.

As ALQOL 6a-ban nemossk uJ módok, hanem uJ műveletek deklarálására 

is van lehatóság. A deklarált uJ operátor Jelének,/műveleti Jelnek/ 

nem kell feltétlenül as össses többi már látsső operátor Jelétől 

jjtt-H tabbeaie, eperét or asoneeltáeaker ugyanle esepepe van az.
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op«randu«ok aidjánalc la. Bgjr foraálában al5fordulé oparátor alndig 

M t  as oparátort aaoaoaltja, aaalynak a daklaváeltfjában asaraplí ops' 

randutok nddja mtgegyaalk a fonala oporandusalnsik módjával, vagy ab

ból kánysaarltbatS,

As ALGOL 68 nyelv agylk lógható konyább esekSss aa asonoaságdaklavá- 

eló. Magába foglalja aa ALGOL 6ü tlpuadaklarioldját, tbmbdaklaváoló- 

ját, kapoaoládaklaráolóját ás eljárásdaklaráolóját, da aaakan kívül 

lehatává tassl bánilysn mádu konstansok deklarálását Is ás aa eljá

rások paraaáterátváteli ateohanlzmusának alapját kápeal.

As ALGOL 68 jelentás aa un. kBtStt nyelvet definiálja, de megad un. 

bávltáseket Is, amelyek lahetává tesalk, hegy blaonyos programráaae- 

ket aás - egysaerUbb - alakbem Is fellriaasaunk. Baeknek a bávltásek- 

nek a aegltságável vannak definiálva /az ALGOL 60 for-utaaltásáaál 

tbaSrebb ás hatákonyabb/ un. Isieátláutaaltások ás aa esstmondakok 

/ALGOL 60-ban a ”ease"/«

Bgy ALGOL 68 fordítóprogram kásaltásekor fslawrUló kárdáaek egy rá- 

ssánek megoldásában alkalmazhatók aabk a módszerek, amelyek általában 

egy fordítóprogram elkásaltásskor hasenálatosak. Tannak aaonban olyM 

általános lehetóságak az ALGOL 68-.ban, amelyek kUlBnlegss, uj módszs- 

rsk keresáaát ás felhasználását igányllk. Ilyenek páldáult

- rugalmas tómbök /spsoiállsan a fUsárek/,

- generátorok,

- módasonosltás,

- oparátorazonosltás,

- kánysaerltásek.

A nyelv daflniolójának kózsátátsle után tübb helyen elkasdták a laag- 

ralásltáet. S minkálatnk során a  fenti pmblámákra születtek megnldáenk,
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bár a megvalóelták agy réssé csak résznyelv megvalésltását tűzte ki 

óéiul, és a résznyelvet úgy alakította ki, hogy az olyan fogalmakat, i 

amelyek megvalésitása nagyon nehéznek látszott, kizárta a nyelvből,

Jelenleg egyetlen mUkbdő megválósltásről tudunk, amely egy ICL 1907|1 

számológépre készült Angliában, a Royal Radar Rstabllshment-nél, de 

ez osak egy szűk résznyelvet valósit meg.

Több helyen dolgoznak azonban a teljes nyelv •> vagy kismértékben kort] 

látozott résznyelv - megvalósításán, és várható, hogy a kozeljüvőbea j 

tübb számológépen Is elérhető lesz az ALGOL 68 nyelv fordítóprogram-] 

Ja.

I R O D A L O M

A. van Vljngaarden /Ed./, B.J. Hallloux, J.E.L. Peok and C.B.A. Kos- ' 

tér /I969/, Report on the Algorithmic Language Algol 68, Numerlsche 

Mathematlk 14, 79-216.

Az ALGOL 68 szemantikájának szerkezeti felépítése /P. Branquart, J. 

Lewi. M. Slritzoff, P.L. Wodon/, a HIM Ipargazdasági- és Uzemszervezélj 

si Intézet Számolókbzpontjának kiadványa /fordítás/, 1971.

Bedő Árpád: Algol 68, a matematikusok programozási nyelve,Számológép, 

1971, 3. szám, 89-91. old.
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A NAGYÜZEMI SOETiVAEE-GYÁRTÁS RROBlÉt,IÁINAK 

NÉHÁNY PÉLDÁJA A PUJITSU LTD -vei VALÓ MÜNKA- 

K&EOSBLATÜNK ALAPJÁN

Bakos Tamás - Dettrich Árpád 
INPELOE

A PACOM-R kisszámolá gép a Fujitsu LTD "mlnlkomputere", 

amely a ?30-as rendszertől független. Amikor tavaly 

hazánkban megjelent, /Számitástechnikai Koordinációs 

Intézet-Műszaki Egyetem/ akkor a meglehetősen nagy 

konfiguráció mellé egyedi /egymástól független/ progra

mok érkeztek. Ezzel egyldőben megrendelést kaptunk a 

Pujltsu LDT-től egy moduláris programozási rendszer ki

alakításának első lépéseire.

Ennek keretében elkészült egy modul struktúrájú assemb

ler, egy makro preproceszor, egy linkage-loader, makro 

könyvtár generátor, szubrutin könyvtár generátor.

A részek leírása

Az assembly-nyelv szintaűcisát a megrendelő úgy irta elő, 

hogy annak a korábbi assembly-nyelv része legyen. A di

rektívákat kellett a modul struktúrának megfelelően vál

toztatni, illetve újakat felvenni. Az ilymódon definiált 

nyelven megirt programnak egy-egy sora - a kommentektől 

eltekintve - 16 jelet, illetve jelcsoportot alkalmaz. 

Ezért egy olyan elemző automatát készítettünk, amelynek 

tevékenységét egy mátrix-szal szemléltethetjük. A mátrix 

oszlopait rendeljük hozzá az automata egyes állapotaihoz, 

raig a sorokat a jelekhez. A mátrix elemei tevékenységek, 

minden elem legfeljebb négy tevékenység egyikét jelent

heti. összesen kb. 80 tevékenységre volt szükség.

Ezek után az állapotjelzőt a szintaktikus elemzés megfe

lelő pozíciója állította be, és az input pufferből beol

vasott jel segítségével iniciáltuk a fenti mátrixbál adó
dó tevékenységet.



102

Aa asaembler két menetben dolgozik. Az első menetben 

felismeri és szétárban elhelyezi a cimk<két, amelyek 

valamilyen deklarálé direktíva után szerepelnek, vagy 

az utasítások elé kitéve. Ezen kívül az egyes útasltá- 

aokrél megállapítja azok relatív helyét a modul kezde

téhez számítva.

A második menet az Így kialakított clmlníormáclék alap-J 

ján elvégzi a fordítást, kialakítja a tárgymodult. A 

tárgymodul a tárgyfejbél és tárgytörzsbél áll. A fejben 

a modul nevét, a hosszát és a hozzá deklarált kommonrae-• 

zé hosszát találjuk, továbbá azon címkék nevét és modul-J 

relatív elmét, amelyekre más modulokbél lehet hlvatkoz-i 

ni /globál címkék/.

Pelsoroljuk még azokat a címkéket Is, amelyek más modu

lokban vannak definiálva, és az adott modulban hlvatkoz-] 

nak rájuk /external címkék/,

A törzsben a gépi utasltásokbél és konstansokból 16 bi

tes bináris konstansok lesznek. A DG direktívában el5- 

forduló clmklfejezések; modulhoz relatív, kommon relatív^ 

és external elmeket tartalmazhatnak. Ezeknek és a for

dítóprogram utasitásszámlálóját módosító ORG direktívák-j 

nak egy-egy tárgynyelvi, un. loader direktíva felel meg.

A tárgymodul lyukszalagon, lyukkártyán vagy diszken je

lenik meg, továbbá a megfeleló listázás a sornyomtatón, 

a felhasznált címkék listájával a végén.

A makro preproceezor az elemzés fent leírt eszközét 

használjo. fel, és két üzemmódban dolgozik.

Az elsó a makrodeflnlció tevékenysége, ahikor a makro 

nevét elhelyezi a makro szótárban és kikészíti a makro 

választ, sunelynek bevezetó Információi mellett egy szó

tárban megtaláljuk a formális paraméterek neveit, és tu

lajdonságait /pozícionált. Illetve kulcsszavas/ és kulcs-J 

szavas paraméter esetében az alapfeltételezést is, ha 

ez nem üres. A továbbiakban a makrotörzs karaktereit
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k

rakjuk le, nem törődve azok értelmével, A makro «ála- 

ezokat a diszken tároljuk.

A második fázis, a helyettesités fázisa, amelyben a 

felismert makronév után egy verembe helyezzük a makro

választ, s utána oemásoljuk ah aktuális paramétereket. 

£zután soronként generáljuk a makrotörzset és ahol for

mális paramétert találunk, ott az aktuális értéket be

helyettesítjük. A veremre azért van szükség, mert a 

törzs sorai között is lehetnek újabb makrohlvások.

A linkage-loader két részből áll. A szerkesztő és a be

töltő rész. A szerkesztő a tárgymodulok fejeit beolvas

va összeállítja a globális nevek szótárát, elkészíti köz

ben a tár felosztást is.

Ezután a betöltő a tárgymodulok törzsét olvasva a loader 

direktíváknak megfelelően vagy változatlanul elhelyezi 

a beolvasott információt, vagy módosítja azt a program

bázis, illetve a kommonmező bázisának megfelelően, vagy 

ha externál, kikeresi a szótárból a neki megfelelő elmet. 

Ebben a tevékenységben a szerkesztőt felül Írhatjuk, a 

betöltőt nem, legfeljebb a kommommezővel.

A makro-generátor tulajdonkáppen ugyanazt a tevékenysé

get végzi, mint a makrodefiniclós rész, csak hozzá kell 

tenni olyan tevékenységeket, amelyek a könyvtár betoldá

sát, törlését, listázását, stb. lehetővé teszik.

A szubrutln-könyvtár-generátor tárgymodul formájában 

lévő szubrutinokat kétfélá választ. A fejeket össze

gyűjtve elhelyezi a llnkage-loaderben, míg a törzseket 

kimásolja lyukszalagra, vagy lyukkártyára. Ez a szét

választás csak a szerkesztés meggyorsítása kedvéért 

történik.
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t munka megtervezése ás megszervezése 

Első lépésben megalakítottuk azt a team-et, amely két 

rendszeptervezőbél állt, 3 senior - 4 junior programozé* 

bél. A rendszertervezék definiálták az egyes részek kö-j 

zötti interface-ket, majd elkészítették az egyes részek I 
pontos tervét, blokkdiagram mélységig.

A programozék ezen idé alatt megismerkedtek a géppel, 

a vele szállított software-vel. A követkézé lépésben 

kettés ágon haladtak. Az egyik ág a MINSZK-22-re készí

tett egy szimulátort, egy már korábban kiépített kezel6-n 

rendszerbe ágyazva. A másik ág a Pacom-R-en összeg5rüjtöt- 
te a FUJITSU által szállított egyedi programokat, kiegé-J 

szitette azokat a program kipróbáláshoz szükséges továb-j 

bi programokkal, és ezeket egy egységes monitor rendszer; 

be foglalta. Ez a rendszer felhasználja a diszket és az 

egyes elemek operátori paranccsal konzollrőgéprél akti- 

válkatők.

A programok elkészítése és próbája

Ulután a rendszertervet a megrendelének bemutattuk, meg

jegyzéseivel kiegészítve átadtuk a programtervezéknek, 

és programozóknak. A programtervezék a blokkdiagram át

tanulmányozása után elkészítették a részletes blokkdiag-5 

ramot, ott, ahol az szükséges volt, s megvitatták a prog

ramozókkal együtt a programokat. Ezzel párhuzamsoan az 

egyes programok pontos specifikációja alapján egy két 

fébél állá csoport elkészítette az egyes programok teszt

programját /mintegy 100 programot/.

Befejezés

A fenti módon megtervezett és összeállított programokat 

a hozzá készített tesztprogramokon kívül a régi assemb- 

ly-nyelven megirt és lefordított programokkal kipróbáltukj
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4b vágUl az uj assemblert modulokra bontva saját magát 

is lefordítottuk. Ezek után küldtük el a megrendtldnek, 

ahol egyhónapos ellenórzási procedúrának vetik alá a 

munkánkat.
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KISGÉPEK ASSEMBIEEÉNEK VIZSGÁLATA

Sánta lórántné 

INPEIOR

Bevezetéa

Intázménytlnknél az elmúlt években mind belső kuta

tási munka, mind pedig megrendelés keretében (EMG, 

VIDEOTON, PUJITSTJ) több különböző szintű és felfogású] 

assembler: készült kis- és középgépekre. Ezekről - éí 

a készítésük közben szerzett tapasztalatokról - 

külön előadások keretében fognak készítőik beszélni; 

a következőkben az assemblerek /azaz a géporientált 

nyelvek fordítóprogramjainak/ kialakulásáról, 

az assembly nyelvek struktúrájáról, az assemblerek

ről általában lesz szó, utalva az általánosítási 

lehetőségekre is.

Az assemblerek kialakulása

Már a számítógépek megjelenésének első időszakában Is] 

voltak olyan törekvések, hogy a gépi objektumokat 

/regiszterek, tárrekeszek, perifériális készülékek/ 

szimbólumokkal jelöljék meg a program Írásakor. Az 

első lépésnél még a programozó tervezte meg a tér

felosztást; pl. sorszámmal ellátott blolckokra osztotta] 

a programját, és az oktálisan, decimálisán, vagy 

hexadecimálisán irt utasításokban ezen blokkszámokra,] 

illetve blokkon belüli relatív elmekre hivatkozott.

A következő lépés volt a blokkszámoknak szimbólummal ] 

való helyettesítése, pl. az abc betűivel.
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Amikor az input eszközök lehetővé tették, hogy a 

hétköznapi értelemben használt teljes karakterkész

letet fel lehessen használni a számitégéppel való 

információközlésre, minőségi változás állott be az 

assembly nyelvek szintaxisa területén, mivel a gép 

valamennyi objektumára egy-, később több-karakteres 

szimbólummal való hivatkozásra nyilt lehetőség - 

beleértve pl, az utasitáskód, vagy címzési mód Jelö

lését is.

Az assembly nyelvek szerkezete

Miután a gépi objektumok szlmbóllkus Jelölésének transz- 

formációját egy fordító programra (assembler) bíz

hatták, természetesen adódott, hogy a tárfelosztás 

egyéb ftmkcióit is kivegyék az assembly nyelven 

programozók kezéből.

A legegyszerűbb assembly nyelveknél a program egyet

len összefüggő egész, amelyben csak az egyszerre 

lefordítandó program objektumaira és a hardware - 

regiszterekre való hivatkozások szerepelnek. Ezeket 

a belső hivatkozásokat úgy szervezik, hogy az utasí

tásokat, adatmezőket, vagy azokon belül egyes eleme

ket szlmbőlikus címmel, címkével Jelölik meg. Az 

utasítások cimlcézése önmagáért beszél, mig az adat

mezők címkézésének több formája alakult ki:

- Az egyik változatban a programozó szimbólumokkal 

azonosíthatja az adatelemeket és adatmezőket, és az 

assembler rendel ezekhez tárterületet (változók 

deklarációja), (ELLIOTT 4100 NEAT, MINSZK-22 

MISI nyelve).
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- Másik lebetáság, mely a.z ujabb assmeblerekre

jellemzi, hogy a gépi utasításokhoz hasonló direk

tívák segítségével a programozó az általa terve

zett helyen jelöl ki adatelemeket vagy adatmezőké- 

- esetleg kezdőérték megadásával egyidejűleg,

(Az előbbi két lehetőség keverve is előfordtilhat.)

Egyes assembly nyelvekre a blokkstnüctura a jellem

ző, megengedve a blokkok egymásba ska-tulyázását is. 

Ennek a megoldásnak az a jólismert előnye, hogy egy 

belső blokkban újra definiálhatjuk a külső blokkban 

is használt neveket. Ez a módszer volt az első 

lépés a moduláris programírás megoldására, (ilyen 

pl. az ELLIOTT 4100 NEAT nyelv és az EMG 830-as 

gépre készült SIMPLE),

Miután hardware-területen előtérbe került a modular- 

ritás kérdése, ez az assembly nyelvek fejlődésére 

is hatott, hiszen az az egyetlen nyelv, ami a 

hardware-t követni engedi, A modul-strukturáju 

programírás alapgondolata a következő:

A programot különálló modulokból épitjülc fel". Min

den modul önmagában zárt és csak bizonyos speciális 

eszközök felhasználásával nyílik lehetőség a 

modulok közti információcserére. Az információcseré

nek két típusáról beszélhetünk: vezérlésátadás, 

és adatok átadása.

A vezérlésátadásra az eytemál-globál (vagy entry) 

cimke-kapcsolatot használják. Az adatok átadásá

nak többféle módja van: egyrészt a hardware le

hetőségeire támaszkodó paraméterátadással, másrészt
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kommonmezö kijelölésével, harmadrészt pedig nyelven 

kívüli elemek segítségével (file-ok).

Az assembly nyelvű program olykor mereven tükrözi 

a végrehajtható program struktúráját, az egyedi 

hardware-lehetóségekkel (bázisregiszterek, címzési mó

dok stb,) rendelkező gépek esetén (MITRA 15 gép 

MITRAS nyelve).

Az assembly nyelvű programok struktúrája után a 

programok belső felépítéséről néhány szót;

egy assembly-nyelvű program "utasltás"-okat tartalmsk- 

zó, egymástól függetlenül fordítható "sorok"-ból 

én (egyes assemblerek megengedik, hogy egy logikai 
sor több fizikai sorban nyerjen elhelyezést),

- Egy (logikai) sor feldolgozása során általában 

egy géplkódu utasítás keletkezik,

- az assembler szezkesztésl tevékenységéhez azonban 

szükség van olyan utasltásszerU Információkra 

(direktívákra), melyek a lefordított programban 

közvetlenül nyomot nem hagynak, csupán az assembler 

állapotát változtatják meg.

- Előfordulnak még továbbá adatokat definiáló utasí

tások Is.

* utasításoknak megfelelő sorok különböző rendel

tetésű "mezők"-ből állnak; ezek a következő sorrend

ben követik egymást (kötött- vagy szabad formában): 

címke-, utasitáskód-, operandus- és megjegyzés -mező.



A olDGikemező lehet üree (olykor kötelezően az),

111, tartalmazhat egy (szabad forma esetén több), 

az utasltásBort azonosító címkét.

Az utasltáskód pozíciójában találjuk azokat a Je

leket, amelyek me^ülönböztetlk a tényleges gépi 

utasításokat az assemblernek szóló direktíváktól, 

vagy azoktól a direktíváktól, amelyek adat-kons

tansokat definiálnak, ill. munkaterületeket dekla

rálnak, Itt találhatjuk meg, az un. makroutasitások 

nevelt, valamint esetlegesen az assembler számára 

feltételes és ismétlő tevékenységeket előíró 

pszudó kódokat Is (melyek pl. rendszergenerálás

nál előnyösen alkalmazhatók).

Az operandus részben címkékből, változőnevekből 

kialakított clm-kifeJezések, vagy konstansok 

szerepelnek - a hardware által megengedett címzési 

mód előírásával (indlrekt, indexelt stb.) 

együtt (bár olykor ezek mint az utasltáskód 

módositéál szerepeltethetők). Gyakori a konstan

sokra un. llterál formában való hivatkozás.

A deklaráló utasításoknál ez a felépítés nem 

mindig következetes, olykor az operandus részben 

egy listát talál\ink (esetleg a mező típusának 

előírásával és ismétlési tényező alkalmazásával).
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Egyes nyelveikben a programozónak módja van az 

ismétlődő tevékenységek leírásához (rendszer-) 

könyvtárban, valamint az assembler és/vagy 

saját maga által definiált, nyitott veigy zárt 

szubrutinokat használni, melyek a fordítás 

során - vagy előtt (pl. makro preprecessor), a 

szerkesztés, betöltés vagy futás során lesznek
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a programhoz (atatikusan vagy dinafcikusan) 

hozzáCBatolva.

Az asaemblerek szerkezetérCl és müködásérCl 

Az assemblerek általában egy-, két-, esetleg több

menetesek; az első menet a clmkA<l gyűjt infoa>- 

máciét (szimbölumtálbák), a második menet a tárgy- 

programot állítja elé, az esetleges harmadik menet 

egyéb Információkat szolgáltat a programozó 

számára.

Az assembler outputja egy féllg-fordított un, 

tárgymodul; a kívánt modulokat egy szerkesztőprog

ram (linkage Editor) végrehajtható programmá dol

gozza össze, melyet egy betöltő program (Relooating 

Loader), vagy esetleg önmaga azonnal (linking 

loader) tölt be a tárba, (A load and go assemblerek 

elvégzik a linking loader funkcióját is.)

Összefoglalva: az assembler fő tevékenysége egy 

forráesor jeleinek felismerése, a jelekből a szin

taktikus egységek összeállítása és végül az egyes 

utasításoknak megfelelő tárgykód összeállítása. 

Eközben a program stnücturájárói, változóiról, 

címkéiről olyan'vinformációkat gyűjt össze, melyeket 

mintegy járulékos információt a tárgyprogramhoz 

csatol.

A clmkélckel kapcsolatban a postdefinit hivatkozások 

feloldásánál különféle ötletes megoldások ismere

tesek.
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Befejeaéa

k z  aBsemblert tervező számára ésszerű általánosítás 

ha az assembler géptől független részeivel operál, 

a hardware-függő részeket külön rutinként csatolva 

ezekhez, majd e különállő részeket az assembly 

nyelv sajátosságainak figyelembevételével kapcsolja 

össze.

Már az assembler készítőjének munkájára is kihat az 

előbbi megoldás, ha a feladat: egy gépen több gép 

assemblerét kell kidolgoznia, megfelelő szimulált 

környezetek számára.

Az egy gépre készítendő külöhböző forditőprogramok 

tervezése és Írása esetén is gazdaságos ezen elv 

(közöÉ tárgykőd, stb.) megvalósítása.

Az előbbi törekvéseket tükrözik a különböző assemb

lereket generáló programok (MA/MASTEH) és lénye

gében a makro-processorok is.
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VIDAS (A VT-1010/B SZÁMÍTÓGÉP VIDOS OPERÁCIÓS 
RENDSZERÉNEK AZ ASSEMBLERÉ)

Handler György 

INPELOR

1. Bevezetés '

Az eddigiekben több előadás elhangzott, melynek 

témája a ViDOS (Videoton Data Orlentest System) 

volt. Ezért ebben az alőadásban, mélyben a VIDOS 

rendszer assembleréről számolunk be, feltételezzük 

a rendszer felületes Ismeretét.

2. Az assembler lényeges vonásai

2.1. Az assembler modul-fordltő, azaz az egyes program 

modulok egymástól függetlenül fordíthatók le. A 

lefordított tárgy-modulokat egy szarkesztő-

-betöltő program állítja össze és helyezi el a 

tárban.

2.2. Az assembler segítséget ad az értelmező szinten 

való programazásra, de a gépikód szintű programok 

Írását Is lehetővé teszi.

2.3. Az assembler me^önnyltl a rendszer szolgáltei- 

tásalnak alJiasználatát.

2.4. Az assembler egyaránt alkalmas rendszeiv-programok 

valamint felhasználói programok lefordítására.

15
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3. Az assembler klépHásének a fokozatai

A klépltéBnek három szintjét képzeltük el, mely 

szintek mindegyike részeként tartalmazza az eléz6t,l 

Az első szint elkészült, a második szint helövése 

folyik, a harmadik szint programtervezési stádium-< 

ban van.

3.1. Az alapszint (VIBASI)

- Lehetőséget ad gépikőd szintű programok Íráséra,

A felhasználó szimbólikusan hivatkozhat a 

hardware utasitásaira. (Gépikőd mnemonikok, 

valamint mődositők a shift, skip és regiszter 

transzfer utasitásoknál). A programok önálló 

modulokból állíthatók össze.

- A modulokon belül további kétféle szegmentálási 

lehetőség van, a mezőkre bontás, valamint a 

szubrutinokra osztás. A mezőkre bontás azt jelen-] 

ti, hogy a programozó modulja egyes részeit a 

következő mezők bármelyikébe elhelyezheti meg

felelő direktívák segítségével:

- program mező

- adatmező

- common mezők

~ extemál mezők (másik szegmens program mezeje)

- Biztosítja az egyes szegmensek egymásra hivat

kozási lehetőségét, segiti a szegmensek közötti 

információátadást.
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3.2. Az extrakőd szint

Kényelmessé teszi az értelmező^szinten való 

programozást. A programozó direktíva segítségével 

hozzákapcsolhat programjához könyvtári extrsikőd 

szekciókat, melyek pl, I/O tevékenységeket 

látnak el, vagy különböző szintű utasításrend

szereket valósítanak meg.

Másrészt a programozó maga is definiálhat értel

mező szintű utasításokat.

3.3. A makró szint

A programozó hívhat könyvtári makrókat, valamint 

maga is definiálhat makrókat.

Ehhez a szinthez tartoznak a feltételes utasí

tások is.

4.Az assembler készítésében alkalmazott módszer.

4,1,Az ÚTRA értelmezési mód.

Nincs módunk az ÚTRA ismertetésére /1/. Megje

gyezzük, hogy az assembler elkészítéséhez megva

lósítottunk egy speciális ÚTRA értelmezési módot, 

mely a VIDOS szubrutinkezelő rendszerére /SER/ 

épül. Az /1/-ben ismertetett ÚTRA két lényeges 

ponton tér el.

- Lehetőség van jelsorozatokban cimparamíterek 

Írására, melyek átvételéről az SER gondoskodiJ

- Minden jelsorozatnak szubrutinfejjel kell 

kezdődnie.
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4.2.Az assemblert kát lépcsőben készítettük el.

Az elsé lépesé volt az assembler egy egyszerű

sített változatának (SAS) elkészítése CBC-3300 

COHFASS¥ban. Ezután az assemblert felírhattuk 

saját magában.

Ennek a megoldásnak a választását többek között 

azzal Indokolhatjuk, hogy az Astrol nea alkalmas 

ÜIRA értelmezési módú programok Írására.

A fent említett médizerbakkalmazásában kedvező 

tapasztalatokra tettünk szert az EMG 830 SIUFLE 

assemblerének elkészítésekor. Ekkor a MINSK 

MISI- fordlté programja volt a munka kiinduló 

pontja.

3. Az assembler belsé szerkezetének és működésének váz

latos Ismertetése.

B.1. Az assembler fordítóprogram leglényegesebb vonása

az, hogy két menetben dolgozza fel a forrásmodult,

és készíti el az output modult.

Az elsó menet során a forrás modul soronként beol

vasásra kerül a kijelölt Inputról. A forrás-sor 

szintaktikus elemaése után elkészül egy közbenső 

formátum, mely táblázatokra hivatkozásokat tartal

maz, A második menet ezt a közbenső formát 

dolgozza fel és készíti el a tárgyllstát és a 

bináris tárgymodult, E fordítási technika előnye 

egyrészt, hogy a tárgyllsta a tárgymodul htt képét 

adja meg (ellentétben az Astrollal), másrészt 

a közbenső formátum pontos specifikálásával a

J
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a fordítóprogram természetes szegmentálását 

értük el.

5.2. Az assemüler minden számára Ismert és Ismeretlen 

nevet különböző szótárakban tart nyilván. A szó- 

tárazásl technika szekvenciális. A szótárak 

diszken helyezkednek el. Egy szótáron belül a 

rekordhossz rögzített.

5.3. Az elsó menet során a programozó által definiált 

minden névhez sorszám rendelődik, és egy táblá

zatban gyűlik össze a nevekhez tartozó információ. 

A második menet a sorszám alapján találja meg a 

táblában a névhez tartozó információt.

5.4. Az assembler egy rezidens részből és három 

overlay szegmensből áll, A három overlay szegmens 

az assembler vezérlő programjának, az első és a 

második menetnek felel meg.

I

6.Tapasztalatok

6.1. Először az assembler CI)C-3300-ra irt változata

készült el. Ez a változat egy ASTROL- uj assembler 

konvertert is tartalmaz.

A VT 1010/B gépre készült változat programterve és 

approgram elkészítése a program belövése során 

kiderült, hogy egyes imtinokat (pl, szótáraző) 

át kell imi értelmező szintről gépi szintre, 

mivel eredeti formájukban a fordítást különösen 

hosszabb programok esetén igen lelassítják.

Ebben a fázisban terveztünk kettős pufferezésl
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technikát, szintén a gyoreitás érdekében.

Jelentés többletmunkát okozott, hogy a rendszer 

logikai input és flle-kezelést szervező rutinjai 

elkészülte előtt kellett az assemblernek el

készülnie, ezért a rendszer ezen szolgáltatásait 

nem használhatta.
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EGY MINSZK OPERÁCIÓS EENESZEEBE TARTOZÓ 

laCRO ASSEMBLER KIDOLGOZÁSÁNAK PROBLÉMÁI

Buzder Lantos József 

INPELOR

Bevezetés

Még egyetemi hallgató koromban részt vettem az 

HfEElOR -ban felállított speciális klépitésü 

MINSZK-22 -re kísérletképpen tervezett operációs 

rendszer munkálataiban.

Az egyik problémakör a fordítóprogramok kidolgozása 

különböző szinten, s olyan modulstrukturában, hogy 

egy program tetszés szerinti nyelven irt modulokból 

felépíthető legyen.

Mivel a gépen akkor csak egy egyszerű assembler 

működött, azt a feladatot kaptam, hogy diploma

munkaként készítsek el egy teljes assembler -t, 

amely modulstrukturában fordít és makro preproces- 

sorral is rendelkezik.

Az assembler tervezete

Elsősorban megterveztük a programírás formátumait 

a gép két-clmtl Indexelhető utasltás«<;lpu8alnak 

megfelelően.

Továbbá kidolgoztunk egy mnemonik rudszert az 

utasltáskódokra, A modul szerkezetére vonatkozóan 

definiáltunk belső és külső neveket, az utóbbiakat 

a modulok egymásra hivatkozásának elősegítésére.

A modulok közti Információcsere céljából definiáltuk 

a koramonváltozókat.
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A programozó deklarálhat indexeket, lokális- és 

kommonváltozókat, és egyes változókat újra elne

vezhet.

Megengedett továhhá a makró-definiálás is.

A fordító outputját úgy terveztük meg, hogy az a 

gépen egzisztáló egyszerű assemhly nyelvre fordít. 

A tárgymodul fej és törzs részhói áll, A fejrész 

a tárfelosztáshoz szükséges információkat tar

talmazza.

A szerkesztő-hetöltó program ezt az egyszerű 

assemhlert használja fel olymódon, hogy a szer

kesztőnek szóló jeleket felismeri és átadja az 

assemhlemek megfelelő jelek formájáhan, a 

tárgyszöveghen lévő egyéh jeleket pedig egyhől 

átadja az assemhlemek.

A fordítóprogram tervezése

A vállalatnál koráhhan kidolgoztak egy általános 

fordító rendszert /ÚTRA/, amelynek módszerét 

kiindulásnak tekintettük az assembler megvaló- 

Bitásáhan /és a szerkesztő-hetöltő programban is/. 

Ezen forditórendszer elsősorban a jelek kezelésé

vel foglalkozik, és ha arra szükség van, egy 

speciális szűrén ereszti át őket szintaktikus 

egységek felismerésére. A /Dömölki Bálint által 

kidolgozott/ szintaktikus elemző tevékenység 

azonban jobb hatásfokú, magasabb sslntü nyelvek

nél, ezért itt kombinálva használtuk a MHÍSZK -re 

kidolgozott operációs rendszer egy Információ

gyűjtő programjával.
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az inforaáciÓÉíyüjtü az egyes ozintaktlkus eleaek 

felismerését végezte, és a .Jöoölki Bálint-féle 

szűrőre csak a soroi ban szereplő szintáktikus 

egységek helyes összeállitásánaJc ellenőrzését bíz

tuk .

A forditóprogram egy menetben dolgozik. Slsősorban 

a cimlcéket, változó-nevelret ismeri fel, amelyeket 

azonban leképez a tárgy assembly nyelv megfelelő 

elemeire. Ilymódon ki..ériül a postdefinit hivat- 

..ozáso..et, illetve rábízza az utána követiező 

fordítóra.

kzel. után a mnemonik feldolgozásban az egyes szó- 

téraicban megkeresi a i.érdéses nevet, és leágaz!.'; a 

neki megfelelő tevékenységre. Utasitáskőd esetén 

megjegyzi az utasítás lehetséges formáját, és a 

további rész feldolgozását ennek megfelelően végzi. 

Birektivóknál ráállit az áltálul; definiált tevékeny

ségre. /pl. deklaráció felismerése és végrehajtása

Etb./

Amennyiben mai.ro-deklarációt talál, úgy a formális 

paramétere.et külön szótárba helyezi, és leralrja 

a törzsben lévő jeleket, amely jelsorozatra pointert 

állit, s ezt tekinti a mai.ronév válaszána.. A mai ro— 

hivásnél az TJTPJi. jelgenerátor része ezt a pointert 

kapja meg, és iezdi generálni a definiciókban 

megedott jelsorozatot.

A megoldás ennyiben egyszerűsödött, hogy a macro 

válaszában lévő jelsorozat csal; az egyszeri assembly 

nyelv számára érthető jelekből állhat, és a foimiális
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paramétere..ct Ei3eciri..áló ■ Iiynóclon e£:y

maLrőban ujabt ma.,ró l-.lváa nem le' otségGK.

A tárgymodul }ikészitéce viszonylag egyszerűen terté 

nik, hiszen az utasítás válaszának mogfelelő pointer 

egy karakterosorozatra mutat, amelynek outputra 

adása közben olyan pointer tipusu jeleket találunk, 

amelyek az operandusoknak megfelelő jelsorozatotra 

mutatnak. Ebben a tevékenységben is igen jól tudju.. 

használni az UITÍA eszközeit.

Befejezés

Ilivel a fenti munkát ..isérletnei: szántuk, semmi :éppen 

nem tekinthetjU.. lezártnei , a későbbiekben seri fo.;- 

lalkoztuni; a teljcssététclévcl, de tepasztalatairkrc 

a folyó raunkáinlcban .■^elhasználtuk /lásd, FiiCOk-E, 

assembler).
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A STAGE2 MAKROPROCESSOR IMPLEMENTÁLÁSA ÉS 
ALKALMAZÁSAI

Krammar Gergely

MTA Automatizálási Kutató In téze t 

Zimányi Józsefné

MTA Központi F iz ik a i Kutató In téze t

1, Bevezetés

A nakroprocasszorok első  alKalmazása az assembly nyelven való prog

ramozás megkönnyítése v o lt . Mcllroy ( i 960) fo g la l ta  össze elóször 

az általánosabb alkalmazási lehetőségeket. Az ő gondolatait tovább

fejlesztve az utóbbi években számos szerző dolgozott k i programozá

si nyelvhez nem kö tö tt makroprocesszorokat (strachey  /I9 6 5 /, Naite 

/ I 967/1 Brown /196? /). Ezeknek tip ik u s alkalm azási te rü le te i :  szö- 
veggenerálás, szövegszerkesztés, programozási nyelvek k i te r je s z té 

se, programozási nyelvek fo rd ítá sa .

Az egyik legérdekesebb kezdeményezés a U.M.tfalte és munkatársai á l 

tal kidolgozott un. Hordozható Programozási Rendszer (Mobile 

Programming System), melynek magva a STAGE2 makroprocesszor ( [ I ] ,

[2] és [3] ) ,  A STAGE2 rugalmassága és hatékonysága m iatt algebrai 

nyelvek fordítására is  alKalmas, másrészt könnyen implementálható 

különböző számológépeken, Így a problém a-orientált nyelven i r t  

software implementálásának hatékony eszköze.

2. A STAGE2 makroprocesszor

A legegyszerűbb makroprocesszorokban a makro d efin íc ió  szerkezete

MACR9 MNEV(Pj ,P2, 

makro törzs 

MEND

• V



A "HACR9" i l l .  "MEND" strlngek  je lö l ik  a d efin ic ió  kezdetét és y é - j 

g é t, "HNEV" a makro neva, a form ális paraméterek. A makroj

tö rzs  határozza meg a makro helyére behelyettesítendő szöveget, malj-J 

bea hivatkozások vannak a form ális paraméterekre. A feldolgozandó 

szövegben a makro hívása H N E V (A ^,A ^) alakú, ahol A ^,...,A ^  az 

ak tu á lis  paraméterek. A processzor a név alapján ismeri f e l  a h í

v á s t, és elvégzi a makro k i f e j té s é t ,  azaz a hívás helyére bemásolji] 

a makro tö rz s e t,  amelybe az e l ő i r t  módon b e h e ly e tte s íte tte  az aktuá^ 

l l s  param étereket.

A STAGE2 makro defin íció iban  a makronév szerepét a lefordítandó 

nyelv sab lon ja i já tssz ák . A sablon egy s tr in g , melyben a paraméte

rek helyén paraméter-lyukak vannak. (Ezeket a defin ícióban agy 

sp e c iá lis  karak te r, a param éter-flag j e l ö l i . )  Példa sablonra:

t _ t ♦ t

ahol a ’ karak ter a param éter-flag.

A STAGE2 a feldolgozandó szöveg so ra it  rendre ö sszehason lítja  a sab-j 

Ionokkal. Ha egy sablon rö g z íte tt  részei pontosan megfeleltethetők 

a sor karak tereinek , azt mondjuk, hogy a sablon illeszk ed ik  a sor- I 

ra . A sornak azok a ré s z -s t r in g je l  lesznek az ak tu á lis  paraméterek,! 

melyek a sablonban lévő paraméter-lyukaknak felelnek  meg. P l.:

P = Q ♦  (R S)

megfelel a f e n ti  sablonnak, P, Q és (R't'S) a három paraméter. A makrO| 

felism erés egyértelműségét egyszerű algoritmus b iz to s í t ja .  A makro 

k if e j té s  során a paraméterek egyszerű behe lye ttesítésén  kivűl szá

mos további lehetőség á l l  rendelkezésre: f e l té te le s  elágaztatások, J  

paraméterek ciklusban való feldolgozása s tb .
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A különböző makrók egymást, vagy rekurzív módon önmagukat is  hív

h a tják . Egymásnak inform ációt a paramétereken vagy g lobá lis  string- 

-változókon k eresz tü l adhatnak á t .



3. A STAGE2 processzor implementálása 

3,1 A FLUB nyelv
A STAGE2 megírásánál lényege^ szempont v o lt ,  hogy könnyen imple

mentálható legyen, ez é rt Walte és munkatársai az á lta lu k  te rv e ze tt 

FLUB (F irs t  Language Under Bootstrap) nyelven Írták  meg. Ez egy 

"absztrakt számológép" assembler nyelve, amely

- olyan egyszerű, hogy egy, a STAGE2-nél jóval prim itívebb 
bootstrap-processzorral le fo rd íth a tó  egy konkrét számológép 

assembler nyelvére,
-  alkalmas a STAGE2-ben használt adat-tipusok (egész számok, 

stringek, b ináris  fa -stru k tu rák ) kezelésére .

A "FLUB gép" szerkezete;

-  36 reg isz te r,

-  I/O buffer,

-  memória

-  legfeljebb 9 I/O csatorna.

U tasításrendszere 28 u ta s ítá sb ó l á l l .
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,

3.2 Bootstrapping. A 3IMCHP processzor.

A FLUB nyelv egy, a STAGE2-nél prim itívebb makro-procasszorral 

lefordítható egy konkrét számológép assembler nyelvére. Ilyen 

egyszerű processzor a SIHCHP, a Mobile Programming System a lap ja . 
A SIMCMP-t FORTRAN nyelven Írták  meg, igy FORTRAN forditóprogram - 

mal rendelkezS gépre azonnal alkalmazható, de egy assembler nyel

vű változat is  gyorsan beprogramozható, A SIMCMP-vel le fo rd íth a t

juk a STAGE2-t az ado tt gép nyelvére. Az igy kapott (hely fog la lás 

és fu tás i ide szempontjából nem jó  hatásfokú) STAGE2 felhaszná l

ható önmaga op tim alizá lt változatának e lő á l l í tá s á r a .  A "boot
strapping" lépései teh át:

a) SIMCMP implementálása (FORTRAN vagy assembly nyelv)



b) makródéiiniciók SIMCMP számára (FLUB-»assembly nyelv)

c) STAGE2 else* v á ltoza t ( fo rd ítá s  SIMCMP-vel)

d) o p tim alizá lt makródéiiniciók STAGE2 számára (FLUB—* assembly 

nyelv)

e) STAGE2 op tim alizá lt v á lto za t ( fo rd ítá s  STAGE2 első  változatával)

4. Alkalmazási lehetőségek. Az absztrak t számológép.

A STAGE2 igen rugalmas és hatékony á lta lán o s célú makroprocesszor. 

Tipikus alkalm azási terU iete a problém a-orientált nyelven i r t  so ft

ware implementálása. A problém a-orientált nyelvet úgy foghatjuk 

f a l ,  mint egy absztrak t számológépet, amelynek u tasításrendszere 

és ad a ts tru k tú rá ja  az adott fe lad a t természetéhez igazodik. A mak- 

roprocesszor az az eszköz, amely az absztrak t számológépnek egy 

konkrét gépre való leképezését m egvalósítja. Ilyen absztrak t szá

mológép a FLUB i s .

5. Implementáció, addigi alkalmazások

A STAGE2 implementáció a 3. pontban l a i r t  "bootstrapping" módszer

r e l  az MTA CDC 3300 és a KFKI ICL 1905 számológépére készült e l .  

Eddig a következő feladatok megoldására használtuk fe l :
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-  ICL 1900 FORTRAN gépi reprezentációban Í r o t t  programok fo rd ítása  
ANSI FORTRAN-ra,

-  a FORTRAN nyelv k ite r je sz té se  polinomok szimbolikus kezelésére 

szolgáló u tasításokkal (a  SYM60LANG rendszer sz u b ru tin ja ira  a- 

lapozva) [if]«

Irodalom
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[4 ] Lovas Istvánná: Egy szimmetrikus lis tak eze lő  rendszeren alapuló
algebrai manipulátor (Szegedi előadás, 1972.)
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EGY PROCESSZOR MAKRO KITERJESZTÉSRE, ÉRTELMEZÉSRE ÉS POR-

LITlSRA

Earkas E m ő

MTA Automatizálási Kutató Intézet

Mivel az itt leirt makroprocesszor igen általános célú, igy 

először működését vázoljuk és csak a működés Ismeretében 

világítjuk meg néhány felhasználási lehetőségét.

1. A •processzor működése

A processzor inputjárd rekordokat, esetünkben sorokat 

kap. A sorokat két csoportba osztjuk, direktívákra és 

szöveg sorokra. A direktívák speciális jelző karakterrel 

kezdődnek.

- A direktívák hatására a processzor működési módja meg

változik.

- A szövegsorokat a processzor feldolgozza és a feldol

gozás eredményeként az outputján egy uj szöveg kerül 

kiadásra.

2. Néhány alapvető direktíva

2.1. Makro definíció:

MACRO NO n NEXT k

hatására a makró könyvtárba n sorszámú makróként ke

rülnek be a soronkövetkező sorok mindaddig, amíg az

8lENI) OP MACRO 

sort el nem érjük.

l
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2.2. MÜTOletek a processzor belsd! ráltozölTali

Az abc Blnden betűjéhez a processzorban egy-egy munka- 

rekesz tartozik, ezek segítségére! egész aritmetikai 

mÜToleteket régezhetűnk.Pl,_

&A s ÍB í!la ragy Í E 12

ahol / az osztás hányadosát, : a maradékát jelenti.

2.3. A soronköretkezö sorok feltételes, ragy feltétlen 

kihagyása:

a  s m  n
fPOSIIIV

a i m  n IP a A \heg at i v
(zero

2.4. Input, ragy output berendezés kijelölése:

a  IKPOT : n 

a oDTPDT: n

n s 1 konzollrégép

2 szalagolraaő, 111.lyukasztó 

3/4 mágnesszalagok.

3, A azörmgsorok feldolgozása

A processzor az Inputról érkezó sort megrlzsgálja, hogj 

azonos-e egy kijelölt makró hlrásáral. Ennek a makrónak 

a kijelölése a aSEGIH AI n dlrektlráral történi]
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Ez alól csak azok a sorok kivételek, amelyek előtt a 

1 MATCH r^TH k

direktíva áll,ezeket a k számú makróval veti egybe.

Ha úgy találja, hogy a sor nem a megfelelő makró hívása, 

akkor az egybevetést a NEXT-tel megjelölt sorszámúnál 

próbálja meg.És ezt folytatja mindaddig, amíg 0, vagy 

1-es sorszámra hivatkozunk. Ha 0-ra hivatkozunk, hiba

jelzést ad, ha 1-esre, a sort változatlanul kiadja az 

outputra.

4. A makróhlvások felismerése

A definiált makró két részből áll, az első sora egy 

minta a hívás formájára. A következő sorok az u.n. kód

törzs, amellyel a hívást helyettesítjük.

A minta három különböző elemből állhat:

- kulcsszavakból /a sor elejét és végét jelző jelek min

dig kulcsszónak számítanak/

- kötött paraméterekből /amelyeket !-kel jelölünk/.

Ezek mindig egy kulcsszó előtt, vagy után állnak és 

annyi karaktert jelölnek ahány ! áll ott és a hozzájuk 

tartozó string (és); jelet nem tartalmazhat.

- szabad paraméterekből, amelyek a kulcBSzavaűc, illetve 

a hozzájuk tartozó kötött paraméterek között állnak 

/jelük ?/ és egy tetszőleges hosszú, de helyesen záróje- 

lezett karaktersorozatot jelölnek.

Pl. egy PORTEAlí IP utasítás mintája;

!!!!! IP C? ) ?,?,?

IV :



5. A Makró kiter.ieaatés

Ha a sort sikerült egy makránlntához illeszteni, azaz 

a knlcsszaTakat megtalálni benne és a kulcsszavak: közti 

jelsorozatot megfelelő módon felosztani szabad és kötött] 

paraméterekre, akkor a sort a megfelelő kódtörzzsel he- 

lyettesitjUk. A kódtörzsben hivatkozások lehetnek az 

egyes paraméterekre, illetve azoknak valamilyen konver

tált formájára.

Miután a kódtörzsből és a paraméterekből megalkottuk 

azt a szöveget, amellyel a sort helyettesíteni kell, a 

szöveget újból átvizsgáljuk. Ha a következő sor nem 

direktíva, akkor outputra kerül, ha direktíva, végre

hajtjuk.

6, A processzor által nvu.ltott lehetőségek

A közönséges makrómanipulációkra már a fenti lehetősé

gek is elegendők, de arra a célra, hogy egyszerűbb nyel

vek fordítását, interpretálását megkönnyítsük még a kö

vetkező lehetőségeket akarjuk bevezetni.
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- Makrókészlet nevek, azonosítók, számok felismerésére,

- Szótározási lehetőség: bármely karaktersorozathoz

4 byte-ot rendelhetünk, amelyben valós, vagy egész szá

mot tárolhatunk és ezzel műveleteket végezhetünk.

- Gépikód generátor: képes arra, hogy beadott számokból 

megfelelő bináris szalagot készítsen.
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7. A processzor felhaBználáai lehetgBégel

A processzor a 6 , pontban felsoroltak nélkUl Is hasz

nálható a köretkezó célokra:

- Nyelvek kibővítése makrókkal.

- Szövegszerkesztési fáadatok /forrásnyelvű programok 

javítása, paraméterezése/.

A teljes processzor ezen kívül használható:

- Egyszerűbb nyelvek fordítására.

- Bizonyos nyelvek interpretálására,

- Fosztprocesszomak.

8. technikai adatok

A processzor a CII loolo gépre készül, dlsket és 16E 

memóriát használ, mágnesszalagot opcionálisan.

Elkészülésének várható Ideje; alapváltozat 1972 októ

bere, teljesváltozat 1972 decembere.
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EGY SZIMMETRIKUS LISTAKEZELŐ RENDSZEREN ALAPULÓ 

ALGEBRAI MANIPULÁTOR

Lovas Istvánná

MTA Központi F iz ikai Kutató In téze t

1 . Be ve zetés
A számológép nem numerikus alkalmazásában je len tő s  szerepet játszott 

a lis tak eze lő  nyelvek k ia laku lása . A mesterséges in te ll ig e n c ia , az 

információ tá ro lá s  és v isszanyerés, az a lgebrai manipuláció és szi* 

mos hasonló te rü le t  fe jlődésével az á lta lán o s numerikus program- 

nyelvek nem bizonyultak megfelelőnek a felmerülő problémák megoldá

sához.

Az elsősorban numerikus alkalmazások cé ljá ra  készü lt programnyeIvek

ben (ALGOL, FORTRAN) az összetartozó adatok a memóriában folytonosai 

helyezkednek e l ,  és a feldolgozás á lta lában  a tá ro lás  sorrendjében 

tö r té n ik .

A nem-numerikus alkalmazások, Így az algebrai k ifejezések szimboli

kus kezelése is  á lta lában  olyan tá ro lá s i  módot igényelnek, amelyben 

az adatok elérése a tá ro lás  f iz ik a i so rrend jé tő l függetlenül, belsS 

összefüggésük alapján tö r té n ik . Szükséges továbbá, hogy az adatstrnk; 

túrák dinamikusan változtatha tók  legyenek a feldolgozás folyamán. 

Ilyen dinamikus tárológazdálkodást b iz tosítanak  a különböző l i s ta 

kezelő rendszerek (LISP, SLIP, IPL-V). Ezért az a lgebrai kifejezések 

szimbolikus kezelésére szolgáló rendszerek legtöbbje valamilyen lis' 
takezelő rendszerre épül.

A SYMBOLANG szubrutinrendszer polinomokkal való szimbolikus művele

tek elvégzésre k észü lt. A SYMBOLANG a SLIP lis tak eze lő  rendszerre é' 

pü l, amely a FORTRAN nyelvbe van beágyazva. így a SYMBOLANG felhasf 

nálójának a FORTRAN nyelv numerikus lehetőségei is  rendelkezésére 
á lln ak .



2. SLIP (Symmatrlc L ist Processor)
k SLIP szimmetrikus listáik kezelésére szolgáló FORTRAN szubrutin 

rendszer, Welzenbaum [l] dolgozta k i 1963~ban. A datstruk túrája 

szimmetrikus l is ta s tru k tu ra , egy un. " l i s ta f e j"  elemmel.

A listák elemekbíl á llnak , a l i s tá k  eilemei vagy tovább nem bontha

tó adatok: atomok vagy l i s tá k ,  a f ö l is ta  a l l i s t á i .  Egy atom egy va

lós vagy egész szám, vagy gépi rep rezen táció tó l függő számú karak

ter.

A liitaelemek tá ro lásá ra  a számológép memóriájában ce llák a t haszná

lunk. Minden ce lla  tartalm az inform ációt a rendszer számára; a l i s 

ta kővetkező, i l le tv e  megelőző elemének gépi cimét. Ezeket a muta

tókat (pointereket) követve a l i s t a  egymás utáni elemei könnyen ke

zelhetők, a l i s ta  bővíthető, lebontható s tb .

Hívei a lista-elem ek mutatókkal vannak egymáshoz kapcsolva, nem k e l l ,  

hogy a l is ta  c e llá i a memóriáoan egymás után következzenek. A leg

több listakezelő rendszerhez hasonlóéin a SLIP a memóriát dinamiku

san osztja k i ,  a rendelkezésre á l ló  memóriateruletből e lk é s z ít i  a 

szabad cellák l i s t á j á t ,  amelyről minden l i s t a  igényének megfelelően 

kaphat uj ce llák a t. Ha valamely c e llá ra  agy lis tán ak  a továbbiakban 

nincs szüksége, a rendszer a fe lszabadu lt c e l lá t  v isszahelyezheti 

a szabad cellák l i s tá j á r a .  Azt, hogy úgy l i s t á r a  szükség van-e 

vagy sem, az un. "re fe rencia  count" határozza meg. A re ferenc ia  

count agy állandó, fo lytonos, majdnem automatikus "garbage 

collection"-t b iz to s i t .
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A SLIP nem önálló nyelv, hanem a FORTRAN nyelvbe beágyazott szubru

tinrendszer, Így a FORTRAN nyelv minden lehetősége a felhasználó 

rendelkezésére á l l .  A különböző lis tak e ze lő  funkciókat FORTRAN szub

rutinok végzik e l .  Így a rendszer szu b ru tin ja iv a l listastrukturáLkat 

építhetünk f e l ,  adatokat helyezhetünk e l  a l i s tá n ,  a l is tá n  tá ro l t  

adatokhoz hozzáférhetünk. Egy adato t megkereshetünk egy l i s tá n ,  k i-
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csarélhetim k vagy k itörölhetünk egy l i s t á r ó l ,  lis tá k k a l vagy lis t 

struk túrákkal kUlönbözS műveleteket végezhetünk.

3. SYHBOLAMG -  egy egyszerű algebrai manipulátor
A SYHBOliANG egyszerű, de munkaigényes és sok h ib a fo rrás t magába 

r e j t s ,  az algebra ás an a líz is  tárgykörébe eső feladatok megoldá

sá ra  alkalmas olyan esetben, amikor a megoldás lépései elSre meg

adhatók.

Ilyen feladatok például polinomok szorzása és összevonása, hatván; 
sor részletösszegének b eh e ly e tte s íté se , polinomok differenciálása 

és in teg rá lá sa  s tb .  A rendszert Lapidus és Goldstein [2] dolgozta 

k i 1965-bon IBM 709é-es számológépre.

A SYMBOLANG a SLIP rendszeren alapuló FORTRAN nyelven i r t  szubmti 

gyűjtemény. A rendszer bővítése , ese tleges újabb operációk beveze

tése a szubrutincsomag k ib ő v ítésé t j e le n t i .

3 .1  Az algebrai k ifejezések  .lelölése

A rendszer tervezésénél mind a kü lső , mind a belső ábrázolásmó

dot figyelembe k e ll  venni. A STHBOLANG olyan jelölésmódot használ 

amelynél a külső megjelenési forma és a belső ábrázolás megegye

z ik .

Egy algebrai k ife jez é s  lis ta s tru k tu ra k én t van tá ro lv a , melyen a 

k ife jez és  minden tag ja  a l l is ta k é n t  helyezkedik e l .

Az a l l i s t a  a következő sorrendben tartalm azza az adatokat:

-  a tag  együ ttható ja  (lebegőpontos szám)
-  e lső  változó neve (leg fe ljeb b  8 karakter)

-  e lső  változó exponense (lebegőpontos szám)
-  második változó neve

-  második változó exponense



-  n-dik változó neve

-  n-dik változó exponense.

Ez a jelölésmód zá ró je le t nem enged meg.

}.2 Manipulációs rutinok
A SYHBOliANG algebrai manipulátor ru t in ja i  két nagy csoportra 

oszthatókt

1. Algebrai műveleteket végzó rutinok:

-  két tag szorzása

-  két k ifejezés szorzása

-  egy tag osztása konstanssal vagy változóval

-  egy k ife jezés osztása konsteoissal vagy változóval

-  behelyettesítés

-  d iffe renc iálás

- in tegrálás

-  egyszerűsítés

- csonkítás (magasabbfoku tagok elhagyása)

- lin eá ris  egyism eretlenes egyenlet megoldása.

2. Segédrutinok egyszerűbb! feladatok elvégzésére: p l .  egy tag 

lemásolása, egy változó exponensének megkeresése s tb . Ide 
tartoznak a következe ru tinos:
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- egy k ife jezés szé tv á lasz tása  adott vá ltozó t tartalm azó, és 
nem tartalmazó részre

-  egy adott exponensű változó együtthatójának megkeresése

-  egy tagban egy adott változó exponensének meghatározása

-  egy k ife jezés  vagy egy tag lemásolása

-  egy k ife jezés  beolvasása
-  egy k ife jezés kinyom tatása.



/f. A SYMBOIiAHG implementálása, bővíthetőség

A SYHBOLANG algebrai manipulátor implementálása az irodalom [2]1 

[3I alapján  tö r té n t.  Mivel a SLIP lis tak eze lő  rendszer az MTA ké 

számológépén rendelkezésre á l l o t t  [A-] a SYMBOLANG implementáciij 

nem okozott nehézséget. A rendszer FORTRAN nyelven i r t  szubruti 

nőkből á l l ,  amelyek más tipusu gépen is  felhasználhatók,

A munka c é lja  egy miiszaki és tudományos feladatok megoldására j6 

használható rendszer megvalósítása v o lt .

A SYHBOLANG rendszer szerkezeti fe lé p íté se  igen nagy flexibilitá 

b iz to s i t .  Az implementáció során a rendszerhez hozzá illesztatti 

néhány újabb r u t in t  is  ( in te g rá ló , beolvasó ru tin  stb) és tervbi 

vettük a rendszer k i te r je s z té s é t  rac io n á lis  törtfüggvények keza- 

lé sé re .

Irodalom

[ 1] tfelzenbaum J :  Symmetric l i s t  processor.

Communication of ACM 6^ ( l9 6 j)  5HA-

[2] Lapidus A ., Goldstein M.: Some experiments in algebraic mahipiH

la tio n  by computer.
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[3 ] CLAM; A compatible l i s t  processor and algebraic manipulator

Kézikönyv (Courant In s ti tu te  of Mathematical Sciences)'

[4 ] Krammer G ., Lovas Istvánné; SLIP -  szimmetrikus listakezelő  rand'
szar az MTA CDC 3300-as és az ICT 1905-ös számológépén, 

KFKI, 1972.
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oiziLAG Készített, uaonesleuezbn tábou uüköotető reneszeb

Kostyán Álco*

KOá ISZSZI

Az alektroDlkua adatfeldolgozó rendszer, aosly aellett dolgo- 

zoa, 1966. október lo. óta mUködó, máaodik generációs, közepes 

teljesitaényü gép. A külső egységek a központi egységgel köz

vetlen kapcsolatuak, be- és kivitel csak a központi tárolón 

keresztül lehetséges. A központi tároló fez^itaagos, 12 ezer 

citaü jeltároló, 1 jelben az ábrázolás 6 információ-, 1 szójel- 

és 1 ellenőrző-biten, BCQ kódban történik.

A gép az utasitásokat időben egymás utón hajtja végre; a köz

ponti egység mindig várakozik, ha a külső egységek végeznek 

műveletet. Ezért egyidejűleg csak egyetlen program futtatható.

A produktív programjainkat kizárólag Autocoder egyelvén Írjuk, 

minden programba makró-könyvtárból épül be az összes szükséges 

adattár-kezelő eljárás. A végrehajtható programok mintegy loo- 

-2oo kártyás csomagokban nyerhetők a fordítóprogramtól.

Hamar kiderült, hogy a programok 3 mágnes-lemez hajtó egység

nél és 8-lo ezer központi tároló címnél általában nem igényel

nek többet, miközben a feladatok végrehajtása egyre több keze

lési nehézséggel járt. A kártyesomagok kezelése ugyanis tűr

hető addig, amíg egy-egy programra mondjuk havonta egyszer ke

rül sor, de tarthatatlan, ha a feladat naponta ismétlődik.

Két évi tapasztalatgyűjtés utón, 1968-ban elhatároztam, hogy 

a nagyobb hatékonyság érdekében működtető rendszert készítek, 

amely ugyan a korszerűeknél sokkal kisebb képességű, de a mi 

céljainknak jól megfelel. A rendszer 1969 elején került beve

zetésre, majd 197o-ben nyerte el végleges formáját.

18
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Koatyán Ákom

KQi ISZSZl
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A aUködtető rendszer kialakításánál azt tartottam fontosnak, 

hogy a kezelendd programok számára minél nagyobb központi tá*| 

roló területet adhassak, a programok kezelése minél gyorsabb 

legyen, és a pi*ogramozóknak az addig megszokott módszereiket] 

ne kelljen megváltoztatniuk. így elértem, hogy bármilyen ko-* 

rábbi programot is kezelni tud a rendszer, bár a mágnes-leioei ] 

kihasználás ilyen esetben kevésbé gazdaságos.

Uágnea-lemezeink loo cilindert tartalmaznak, minden cilinderül 

ben lo sáv és minden sávban 2o szektor van. Minden ezektornil̂ | 

6 jelű cime van, amely ót megelózi. A cimben is és a szekto 

ban is BCD jelábrázolás van, de a szektorban kétféle módon: 

szó jelekkel 9o, ezek nélkül loo jel fér 1 szektorba. Kgy leai>1 

zen belül a cimek oXoooo és oI9999 között folytonosan növeked-J 

ve helyezkednek el; X értéke o,2,4,ó vagy 8 lehet, f=X+i.
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Rendszertechnikai célokra lo2o központi tároló cimet és 8ooO' 

szektort terveztem, igy a 4 lemez hajtó egységből 3 mindig a 

felhasználóé, sót még a rendszer-lemez első 12 ezer szektorát 

is használhatja. Tárvédelmi okból a lemez elején oooooo-tól 

011999-ig, majd o92ooo-tól o99979-ig vannak a szektorcimek. A 

legutolsó sávot nem használom. A program-könyvtár számára te-l I 

hát 4o cilinder van kijelölve; ezekben 38 felhasználói progrn 

tárolható, mert 2 rendszer-programot is velük együtt kezelek.

A kezelés alapelve az 1 program —  1 tároló-kép —  1 cilinder 

elv, igy igen sok feladattól mentesülhetett a rendszer.

A felhasználók számára szükséges központi tároló terület a 87. 

cimtól kezdódik, és a lo976. cimig terjedhet. Az e területen 

lévó lo89o jel 121 szektorban fér el, tehát minden program - 

cilinderen marad egy 79 szektoros "lyuk" //llo jel/ is. Kzek- 

ból az elsó 5-öt és az utolsót megköveteli a rendszer, a többi 

rendelkezésre áll fejlesztési célokra. Ha a felhasználó az e- 

setleg 2-3 ezer jelnyi programjaira sajnál teljes területeket 

lekötni, saját programozással több programot összefoghat.



A Büködtető rendsaer Jelenleg 9 programból áll, ezekből 7 az 

ezlitett *lyukak"-ban tartózkodik. A központi tárolóban minden 

feladathoz szükséges a CTL nevű vezérlő--program Jelenléte, a- 

■aly az utolsó prograot-cilinder fenntartott részéből tölthető 
be a hozzá tartozó, gépi nyelven tervezett program-szektor be

olvasásával és végrehajtásával. Erre való a ŰKB nevU kiegészí

tő program, amelynek feladata, hogy beolvassa és végrehajtassa 

egy lemez valamelyik szektorának utasításokból álló tartalmát. 

Gépi nyelven terveztem, a magtároló első 148 elmét igényli és 

1 lyukkártyában fér el. A 49. oszlop tartalma határozza meg a 

lemet hajtó egységet.

A Cili feladata kapcsolat teremtése a felhasználó, a gépkezelő 

és a könyvtár, a köi^vtár és a gép, valamint a rendszer prog

ramjai kötött. Betöltése után un. dátum-kártyát olvas és kon

zol Írógépen kiírja, majd vezérlő-kártyákat olvas a 11. oszlo

pig ás az első  ̂Jelet kiírja. Ha a Jelsorozat JPAUSEil, megál

lítja a gépet és kijelzi ^  értékét; újraindításkor a vezérlő

kártya olvasásra tér vissza. Ide történik normális visszatérés 

minden rendszer- és felhasználói programból is. Ha a Jel /, 

a CTL az 3 Jelet a programnév-katalógusban keresi, egyébként 

at 1-2, Jelet előre meghatározott 2 Jelhez hasonlítja, hogy a 

téves hívásokat oiegakadályozza. Ha a Jelek egyenlők, az xyRSB 

nevű futás-számoló programot keresi. A katalógusban megtalált 

programot egyetlen utasítással olvassa be a 37-lo976. címekre. 

Az ez alatti területet a rendszer előtti időből oiegszokott mó

don alakítja ki; itt lesz minden esetben a dátum is, mert le

het, hogy a programba épült lOCS számára szükséges. A CTL dá

tum-kártya helyett csak UPűAT kártyát fogad el, és hatására az 

UPD nevű módosító-programot hívja be.
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Az UPD feladata a felhasználói programok gépi nyelvű változta

tásainak átvezetése vagy törlésük a könyvtárból: PATCH, DELET 

és xENDk kártyákkal kell irányítani. A CLOSE kártya végleges 

msgállást okoz, a RHAIT a CTL dátum-olvasáshoz térit vissza.



USSR kártya hatására az UPD a CTL helyére az LDR nevű elhe

lyező programot betölti és átadja neki a vezérlést; INSER-SORI 

"rövidre" állítja a CTL-t és bekéri tőle az SEC nevű, rendezéí 

felvevő programot.

Az liDR a felhasználói programot kártyacsomagból a magtárolóba 

tölti; megkeresi benne az összes olyan jelet, amely a külső 

egységek irási/olvasási műveleteit zárja le, és ezeket megvál

toztatja, címűket pedig a program nevével és belépési pontjá

val együtt a katalógusba írja. A 87-lo976. címek tartalmát e- 

gyetlen utasítással a soron következő program-cilinder alsó 

121 szektorába beírja. A programok között a magtárolót törli, 

kivéve a rendszer-területet. Az utolsó kártya után módosítja 

a katalógus-nyilvántartó szektort is/o99939/. A katalógus a 

o9994o-o99979 szektorokban van.

Az SRC 1 kártyát 1 szektorba ir be/o92121-o92198/. A kártyák a 

munkamenet azonosító számét, legfeljebb lo rendezési mező re 

lativ címeit, a hosszúsági- és blokkolási paramétereket tar

talmazzák. Az utolsó kártya után a vezérlő-szektorokat nyil

vántartó szektort/o92199/ is módosítja. Ha a vezérlő-szektorok 

újraszervezése szükséges, jelezni kell a konzolon. Az SEC a 

CTL dátum-olvasáshoz visszatéríthet.

Az ESB egy kezdetben ooooo tartalniu változójának értékét 1-el 

megnöveli, majd visszaírja a saját lemez-területére. Ezután 

sorszámként kiírja a konzolon, majd egy régi alprogramommal 

7-szeresre nagyítva a sornyomtatón is /a nagyítás csillagokból 

alakítja ki a papíron az írásjeleket/. Erre azért van szükség, 

hogy a gépkezelők semmit se dobhassanak el. Az xyESB a CTL-nek< 

úgy adja vissza a vezérlést, mintha ő be sem jött volna.

Az SET nevű program valamennyi rendező-menet közös főprogram-j 

ja. Behívása xySET-jjj- kártyával történik: a konzolon kiírja 

® ~jJJ~ jeleket, ezután a vezérlő-szektorok között keresi a
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Jjj tartalmút. A megtalált szektor paramétereit feldolgozza és 

élTérolja. A kulcsokból és elmekből cimjelzőket képez, ezeket 

berendezi és a rendezett füzéreket a rendszer-lemez oolooo-es 

cimU szektorától felírja: igy mód Tan rá, hogy az első looo 

szektorban tartósan őrzött adattár lehessen. A program inputja 

csak lemez lehet; a kezelési eljárások a rendszer nélküli mód

tól csak a gépkezelői hibák kiiktatására létrehozott részekben 

különböznek. A program automatikus kapcsolatu az SR3 és SR4 

programokkal. Az SR3 a rendező-menetek füzér-összeválogató és 

cimtábla képző fázisa; az SK4 a cimtábla szerint Írja át ren

dezett outputtá az inputot.

£lhárithatatlan hiba esetén a gépkezelő a CTL 11666. elmére 

adhatja a vezérlést; ugyanez bármelyik felhasználói programból 

is lehetséges. Hatására a CTL azonnal betölti a rendszer-terü

letre a OMP nevű tároló-nyomtató programot, ami által ő maga 

■egsemmisUl a magtárolóban. A OilP a 0. és 112oo. elmek között 

nyomtatja ki a központi tároló tartalmát, loo jelenként, cim- 

azonositó és szójel-bit jelző sorokkal együtt. A gépi nyelvünk 

ugyanis átalakítás nélkül, azonnal érthető: a tároló tartal

mából rövid idő alatt minden hibára /főleg program-hibára1/kö

vetkeztetni tudunk. A nyomtatás befejeztével a program a CTL-t 

betöltő program-szektort olvassa be és átadja rá a vezérlést.
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A központi tároló felosztása a rendszer programjai között ál

landó, vagyis minden program mindig ugyanarra a helyre kerül.

A töltésre szolgáló gépi szerkezet használatakor az l-8o. el

mekre kei*ül 1 kártya tartalma; a 82-86. elmek a dátumot tar

talmazzák, a 87-99. elmeken 3 index-regiszter van. A loo-232. 

elmek mindig kártyákból magtárolóba töltő programot tartalmaz

nak, amelyet sok program letöröl, és az igy keletkező terület

ről nyomtatja a megszerkesztett sorokat. A lo977-11999. cimek 

között tartózkodik a CTL, 4 kijelölt bemenettel a programozás 

számára. A LDR programot az UPD a CTL helyére hívja be, és az 

1-232. elmeket a fentiek szerint tölti meg tartalommal. A CTL



kijelölt bemenetéivel meg lehet kerülni a vezérlő-kártya olva

sást, be lehet hívni a QUP prograsiot, stb. Az UPŰ, ilHC, RSB, 

3RT, SH3, SB4 mind a felhasználói területre kerül, csak külön 

böző hosszúságban; az SHT-t és az HSB-t még úgy is kezeli a 

rendszer, mint bármelyik felhasználói programot. Egyszóval a 

felosztás állandó a fázisokban /felvétel,módosítás,futtatás/, 

csupán az egyes fázisok között különböző.

A működtető rendszer számára szükséges lemezt egy kb. 7oo kár

tyás generáló program-sor és futtatási könyv segítségével né

hány perc alatt lehet elkészíteni. A teljes időigényt az elhe

lyező /liDR/ program minden működése is 1-2 perccel növeli meg.

Irodalom:

S^ystem Operation Reference üanual TRM 144o Data Processing 

System Form A24-3116, 1965. p.Al-E7,F16-33,Hll,28-4o,ll.

Autocoder /on Disk/ Language Specifications IB ik 14ol,144o, 

and 1 4 6 0  Form 024-3258, 1966. p.5-56.

Autocoder /on Disk/ Program Specifications and Operating Pro

cedures IBlt 14ol,144o, and I4 6 0  Form 024-3259, 1966. p.5 -6 4 .

Input/Output Oontrol System Specifications IBU 144o 

Form O2 4 -3 0 II, 1965. p.5-67.

Input/Output Control System Operating Procedures IBU 144o 

Form 024-3299, 1965. p.5-8.
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Bengyel Qyula - Kostyán iücos:

2o 0 0 0  óra belső műveleti idő az IBU 144o-es elektronikus 
adatfeldolgozó rendszeren

IBM Tájékoztató, 1971. május; 15-18, 31-35, 38.o. továbbá 

Gépgyártástechnológia, 1972. január: 37-58, 4o.o.
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Progreso/1 fő .jellemzői

^A programozónyelvek száma máir töLbezerre rúg. Indokolt te

hát a kérdés: érdemes-e újat készíteni? A számítógép-fel

használás térképén azonban vannak olyan fehér foltok, ame

lyeknek a feltárása ú3 programozónyelvet kíván.

Az elmúlt húsz év során a számítógépek ár/teljesitmény vi

szonya mintegy ezredére csökkent. Az új eljárások (mágnes- 

buborék-technlka, lézeres holográfia stb.) alapján általá

ban azt vél'jak, hogy ez a meredek zuhanás a következő né

hány évtizedben is folytatódik. Ha igy lesz, akkor egyre 

több munkahelyre kerül számítógéppel összekötött terminá

lis. Mark Halpern, az IBM egyik kiváló rendszerprogramozó

ja szerint akkor már "éppen úgy nem lehet hivatásos progra

mozót adni mindenlcinek, akinek számítógép kell, mint ahogy 

nem lehet soffőrt adni mindenkinek, akinek autó kell." A 

Progreso/1 nyelv első jellemzője tehát az, hogy nem hiva

tásos programozóknak, hanem a közvetlen felhasználóknak 

készült. Feltesszük, hogy ezek rendszerint interaktív ter

minálison át folytatnak párbeszédet a számítógéppel.

A Progreso/1 második jellemzője, hogy nem numerikus, hanem 

szöveges feladatok megoldására való. A számítógépek árzuha

násával ezeknek legalább két nagy területe nyílik meg: az 

üg3TVitel és a szakirodalmi dokumentáció.
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Az ügyvitel mimerlkus feladatait ma is sikeresen oldják meg 

számitógépen; a szöveges feladatok közül azonban csak a 

triviálisakat, pl. tételek ábécé szerinti sorrendezését. 

Pedig a tisztviselő munkája abból áll, hogy bemenő szövegek 

függvényében kimenő szövegeket hoz létre. Ennek a munkának 

egyrésze előre megadható ügyrend szerint megy, másrésze 

azonban felelős emberi döntést kiván. Az első részt (lega

lábbis elvben) számitógépre lehet programozni; a második 

miatt interaktiv üzemmódban. Nyilvánvaló, hogy az ügyinté

zés gyorsabb és jobb lesz, ha jórészét gép végzi.

Ami a szakirodalmi dokiuaentációt illeti, ezt ma a szakembe-) 

rek csak kevéssé használják. Amerikai adatok szerint a ku

tatásra forditott pénz és munkaidő kb. 60%-át már ismert és 

a szakirodalomban leirt tények, eljárások újrafelfedezésére) 

fordítják. (Ha ott 50%-át, akkor Magyarországon alkalmasint] 

több, mint 90%-át!) Ennek egyik oka a nyelvi nehézség, a má-l 

sik pedig az ismeretkeresés (ang.; information retrieval) 

mai módszereinek a nehézkessége. Az utóbbi nehézség azonban] 

legyőzhető az adatbaink-technika kihasználásával és tovább

fejlesztésével. Nyilvánvaló, hogy az ismeretkeresés prograH 

mozónyelvét célszerű összevonni a szövegfeldolgozáséval.

Emlitettük, hogy a szöveges feladatok jórésze ma még csak 

elvben programozható. Ennek az az oka, hogy a tervszerütle- 

nül kialakult nemzeti nyelvek gépi feldolgozásra kevéssé 

alkalmasak. Bar Hillel DJ szerint az angol nyelvű szövegelj 

gépi elemzése elvileg sem lehetséges, hiszen még az ilyen 

egyszerű kifejezés sem egyértelmű, mint pl.: "slow elec

trons and neutrons". Nyelvileg ugyanis nem állapitható meg, 

hogy a "slow" (a.m. lassú) melléknév csak az "electrons" 

főnévnek, vagy az "electrons and neutrons" főnévi kifeje-

L
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zésnek a jelzője; pedig a reaktorfizilcus számáű?a ez koránt

sem mindegy. Az angollal éa más tervszerűtlen nyelvekkel 

végzett mionka sikertelenségével szembeállíthat jűk az eszpe

rantó elemzésével foglalkozó kutatók jó eredményeit. Botos 

(Magyarország), Cejtin, Kolker (Szovjetúnió), Maas (KSzK), 

Naemura (USA), Bellin (Dánia), Sjögren (Svédország), van 

Themoat (Hollandia) egybehangzóan arra az eredményre jutot

tak, hogy az eszperantót világos, logikus felépítése alkal

massá teszi gépi feldolgozásra. Ha ez a felismerés köz- 

kinccsé válik, akkor egyre több szakmai folyóirat fogja 

ezen a nyelven közölni cikkeinek eleinte csak tárgyszavait 

[2], később tartalmi kivonatát is, végül pedig teljes szö

vegét. Azok a folyóiratok ugyanis, amelyek ezt elmulasztják 

megtenni, hátrányba kerülnek, amikor a számítógépek árcsök

kenésével a könyvtárak szerves részévé válik a szövegfel

dolgozó és ismeretkereső berendezés.

Ezt a fejlődést anticipálva adódott a Progreso/1 harmadik 

jellemző tulajdonsága: az, hogy az eszperantónak részhalma

za. Tehát minden Progreso/1 mondat szintaktikusán helyes 

eszperantó mondat is. Ezzel két előnyt érünk el. Egyrészt 

azt, hogy a szövegfeldolgozással foglalkozó személ3mek nem 
két független nyelvet kell megtanulnia; az eszperantót,mint 

adatnyelvet, és valami egészen mást, mint programozónyelvet; 

Így tehát lényeges munkamegtakarítást érünk el. Másrészt 

igen érdekes, hogy a Progreso/1 nyelvű programot eszperantó 

szövegként értelmezve lehet majd elemezni és feldolgozni.

Ez talán lehetővé teszi, hogy a hibakereső program a szin

taktikus hibákon kivül a szemantikusakat, vagy ezek közül 

legalább néhányat (pl. végtelen ciklus) is megtaláljon. Ér

dekes lehetőségeket kinál a nyelv önfejlesztése terén is. A 

"Progreso" név egyrészt "Programada Esperanto" rövidítése.

I9



146 -

másrészt haladást jelent eszperantóul, célozva az önfej-1 

lesztés lehetőségére.

Emher— számítógép párbeszéd Progreso/1 nyelven 

A programozó a terminálison leir egy mondatot. Ezt a széî  

tógép értelmezi; ha szintaktilhisan hibásnak találja, akku 

ezt azonnal közli. Ha a mondat helyes, akkor megvizsgál 

hogy parancs-e. Ha az, akkor azonnal végrehajtja, ha máBÍ! 

akkor tárolja.

A parancsnak két fajtája van. Az alapparancs szintakszisi 

és szemantikáját maga a nyelv határozza meg, a hivópara^ 

csét ellenben a programozó. A hivóparancs ugyanis a pro| 

mozó által előzőleg deklarált eljárást hiv. Az eljárásdel 

laráció háromféle mondatot tartalmazhat: közlést, kommal 

tárt, és utasítást. Első mondata csak közlés lehet. Ez 

tározza meg a hivás szintakszisát. A kommentár, éppúgy, 

mint más programozónyelvekben, a programozó számára irt ti 

jékoztatás. A gép tárolja és a program kiírásakor kiírja 

egyébként azonban nem törődik vele. Az eljárásdeklaráció 

törzse utasításokból áll. Az utasítás szemantikailag abba 

különbözik a parancstól, hogy nem beolvasása utáai azoima| 

hajtódik végre, hanem az őt tartalmazó eljárás hívása utál 

Szintaktikallag a különbség csak annyi, hogy a parancs 

utolsó karaktere felkiáltójel, az utasításé pedig pont. I| 

a deklarálás közben is adhatvink parancsokat a gépnek, ezel 

nem válnak az eljárás részévé, mint az utasítások, hana| 

azonnal végrehajtódnak.

Mind az utasítás, mind a parancs valamilyen géptevékenysó' 

get Ír elő. Az utolsó karakter meghatározza a tevékenység 

végrehajtásának az idejét, a többi karakter maga az el5i-
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ráa. Az előírás meghatározza a tevékenység jellegét, vala

mint esetleg tárgyát, módját, eszközét stb. Az eszperantó

ban a parancsoló módú ige végződése ”u", a tárgyesetben 

álló főnévé "n", a mód-, eszköz-, stb. -határozókat pedig 

gyakran prepoziciós szerkezettel fejezzük ki. Ezt a felépí

tést értelemszerűen követi a Progreso/1 is.

Pl. egy alapparancs:

lEGU LA TEKSTON PER KARTLEGIXO!

Eszperantóul: Olvasd a szöveget kártyaolvasóval! Progreso/ 

1-ben ezt a mondatot a következőképpen értelmezzük. Az ”ü” 

végű szó határozza meg a végrehajtandó tevékenységet; ez a 

jelen esetben olvasás. "LA” az eszperantóban határozott né

velő, a Progreso/1-ben azonban csak töltelékszó; el is le

het hagyni. Az "N” végű szó annak a változónak a neve, a- 

melybe a kártya tartalmát olvastat jxik. Példánkban "TEKSTO". 

Ha a terminális több olvasómüvet tartalmaz, meg kell monda

nunk, hogy melyikkel olvastat\ihk. Ennek a neve a "PER" esz

közhatározó prepozíciót követő szó, példánkban "KARTLEGILO". 

A változóneveket külön deklarálni nem kell. Azonban a prog

ramban elsőizben értékadó előírás tárgyaként kell előfor

dulniuk. Az olvasás értékadó művelet, tehát az Idézett mon

datban való előfordulása egyúttal deklarálja is a "TEKSTO" 

nevű változót (ha még nem volt deklarálva). Szintaktikus 

hiba volna ellenben, ha a változónév elsőizben pl. irás- 

parancs tárgyaként fordulna elő.

Az eszperantóban, éppúgy mint a magyarban, a tárgyat, a ha

tározót stb. nem szoktuk megismételni, ha azonos az előző 

mondatéval. Ezt az előnyt a Progreso/1 is megtartja. Pl. a 

következő olvasási parancsnak elég ennyi:

LHGU!
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Pl. egy hivóparancs:

TRANSPORlíü LA POHMÜLON EL PARENTEZA AL POLA NOTACIO! 

Eszperantóuls Alakítsd át a formulát zárójelesről lengyel 

jelölésre! Progreso/1-ben ezt a mondatot csak akkor tud^ 

értelmezni, ha előzőleg deklarálttik; pl. Így:

(PROCEDO POR TRAHSPORMI (A)N EL (B) AL (C) NOTACIO; ...

A deklaráció záirójelek közt áll. A "PROCEDO POR" kezdet 

jelöli, hogy eljárásdeklarációról, és ennek melyik fajtáj 

ról van szó. Az "I" végű szó az eljárás neve; híváskor 1  

végződéssel jelenik meg. A zárójelekben a paraméterek tâ 

lálhatók, amelyeket híváskor az argumentumok helyettesíti 

nek. Példánkban "A" változónév, "B" és "C" pedig ugrásfel' 

tétel (az utóbbiak határozzák meg, hogy az A nevű karakii 

sorozatot milyen jelölésről milyen jelölésre alakítsa átl 

eljárás. Az utasításokat Itt pontokkal helyettesítettük.

Fá.ilkezelés

Nemcsak eljárásokat, fájlokat Is deklarálhatunk. A fájl j| 

kordokból áll, ezeknek mind hossza, mind száma lehet ál 

dó vagy változó. A fájlba lehet Imi, vagy megadott krité-i 

riumoknak eleget tevő rekordokat kiolvasni. A keresőparí|j 

tartalmazza a fájl nevét, a kritériumokat, és ezek loglh 

kapcsolatát. Konjunkcióval, diszjuhkcióval, és negációval 

minden kapcsolatuk képezhető. Pl. keressük azoknak az au| 

tulajdonosoknak a nevét, akiknek a kocsija Trabant vagy 

Wartburg, 3 évnél nem régibb, színe nem fehér, rendszáma 

C-vel vagy I-vel, de nem CA-val kezdődik. A megtalált ne

veket lehet pl. ábécésorrendbe szedni és kinyomtatni. A 

fájlt utólag is lehet új rekordokkal bővíteni, sőt a rekoi 

szerkezete is bővíthető. A fájldeklarácló, valamint a fájl 

kezelő utasítások ill. parancsok is korrekt eszperantó 

datok.
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1. Bevezetés

A GD'71 Grafikus Display assembly nyelve kétdimenziós/2D/ 

vonalas ábrák leírására szolgál. A 2D vonalas ábrák képe

lemekből, ismétlődő- és összetett képrészekből állnak. A 

képelemek pontok, egyenesszakaszok, körivdarabok, karakte

rek lehetnek. A műszaki rajz követelményeknek megfelelően 

4-féle vonaltípus és 4-féle vonalvastagság /intenzitás/ ; 

lehetséges. 3D és perspektivikus vonalas ábrákat először 

axonometrikusan kell előállítani.

A DAL /Display Assembly Language/ eleget tesz a 2D vona- . 

las ábrák geometriai kódolási követelményeinek. Könnyen 

tanulható nyelv és jó hatásfokú fordítóprogrammal rendel

kezik, amely kihasználja a GD'71 Grafikus Display beren

dezés és a VT lOlOB vezérlő számítógép programozási le

hetőségeit.

A felhasználó számára igen kedvező, hogy nem kell figye

lembe venni a GD'71 gépi kódú utasításrendszerét és a 

Display File /DF/ felépítéséhez a gépi kódú képiprogrcim 

elhelyezésére vonatkozó előírásokat, korlátozásokat. A 

DAL fordítóprogramja a DF szerkesztés kötöttségeinek fi

gyelembevételével olyan formátumban helyezi el a képi 

programot, amely a későbbiekben a képiprogram megváltoz

tatása szempontjából előnyös. A DAL által készített képi

programok pointereket /cimző mechanizmusokat/ és flag- 

eket /jelölőket/ is tartalmaznak, és minden olyan képelem, 

illetve képrész számára, amelyet a felhasználó azonosí

tott /vagy azonosítani akar a későbbiekben/ külön szótári 

feljegyzést készít. A DAL által készített azonosítókhoz
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és táblákhoz a GD'71 konzol grafikus programrendszerének 

más egységei is hozzáférhetnek.

2. A DAL nyelv felépitése, szerkezete

A DAL nyelv direktívákból és utasításokból áll. A direk

tívákat és utasításokat külön sorban programozzuk. Az 

utasításokat alapszó, a direktívákat * és alapszó kódolja. 

A DAL direktívái az assembler számára adnak információt 

és úgy módosítják annak működését, hogy ezáltal bővítik 

annak szolgáltatásait. Az utasításai képelemeket, képe- 

lem-sorozatokat kódolnak, vagy deklarált képi szubrutinok 

aktivizálását végzik. Az alapszavak egybetüs rövidítését 

is elfogadja az assembler. A DAL nyelvű képi-programokról 

kapott nyomtatási kép mindkét esetben a teljes alapszót 

tartalmazza.

A direktívák formátuma és rövid értelmezése a következő:

*P aaaa:

*F :

kS aaaa:

Jel ni

*E

/PICTURE/ képiprogram kezdete, hatására a DAL 

assembler megkezdi vagy folytatja a megnevezett 

képi-program fordítását.

/FINI/ képiprogram vége

/SUBROUTINE/ képi szubrutin-deklaráció kezdete, 

hatására a DAL assembler a megjelenített képi 

programrészről átvált a vázlatoló lapra, kezdő

pontja a képi szubrutin referencia-pontja 

/lásd JeXY direktívát/

/LOOP/ ciklikusan ismétlődő képi programrész 

kezdete, az ismétlések száma: ni 

/END/ képi szubrutin-deklaráció és ciklikusan 

ismétlődő képi programrész vége
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JtE* : /END/ a képi szubrutin deklaráció és cikli

kusan ismétlődő képi programrész vége, amelyetl 

az assembler kioltott egyenessel zárttá tesz.

*W ni n2 n3 n4:/WINDOW/ módosítja a fordítóprogram /és a fel-] 

használó/ számára rendelkezésre álló hasznos 

képernyőfelület helyét és méretét

*Q ni n2 : /QUTIENT/ a nagyítás mértéke

JtXY ni n2 : /XY COORDINATES/ a vázlatoló lapon rögzíti

képi szubrutin deklarációnál a referenciapont | 

koordinátáit

*N ni : /NUMBER/ hatására az assembler szótári fel

jegyzést készít és a központi számitógépes 

referenciaszámot rendel a soronkövetkező kép-l] 

elemhez, képi programrészhez

*Z ni : %ERO/ hatására az assembler időlegesen kiolt-

hatóvá /nl=l/, vagy kioltottá /nl=2/ teszi a 

soronkövetkező képelemeket;, képi programré

szeket. Ezt a hatást üres utasítások elhelye-í] 

zésével éri el. Az assembler csak a következői 

iZ hatására tér vissza eredeti működési mód

jához /nl=0/.

*0 ni : /OPTION/ segítségével a felhasználó módosíthat^

ja a geometriai elemek /pont, egyenes, körív/ 

tárgynyelvi formátumát /nl=l/. Normál működé-j 

si módnál /nl=0/ az ssembler szabja meg a 

formátumot /rövid, ill. hosszú adatszavak/.

*C C...C : /COMMENT/ megjegyzéseket kódol

»A : /ABSOLUTE/ abszolút koordinátarendszerü geo

metriai kódolást vezérel

»R ; /RELATIVE/ relatív koordinátarendszerü geo

metriai kódolást vezérel
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* D /DELETE/ az utoljára irt utasitássort törli.

Az utasitások formátuma és rövid értelmezése a következő:

Megjegyzések; Az utasitások alapszava után két slash karak

ter között a módosítókat tüntetjük fel. Az 1 

a vonalvastagságot/intenzitást/ kódolja. Az 

1 = 0 ,  1, 2 és 3 érték lehet, az intenzitás 

értékének megfelelően. A k a vonaltípust kódol

ja. A k =  ,D, P, R lehet, a/folytonos szagga

tott, eredmény/ vonaltípusnak megfelelően.

P/l/nl n2 

n3 n4 i ■
/POINT/ azonos intenzitású pontsorozatot 

kódol

T/l/'c...c' : /TEXT/ azonos intenzitású karakterekből álló

szöveget /képernyő-feliratot/ kódol 

L/kl/nl n2 1 : /LINE/ azonos vonaltípusé és intenzitású 

n3 n4 j egyenes-sorozatot kódol

C/kl/nl n2 n3 ní: /CIRCLE/ azonos vonaltípusé, intenzitású 

n5 n6 n7 n8 jés pozitív körüljárású köriv-sorozatot kódol 

N/kl/nl n2 n3 n4): NEGCIRCLE/ azonos vonaltípusé, intenzitású 

n5 n6 n7 n8 Jés negatív körüljárású köriv-sorozatot kódol 

S aaaa : /SUBROUTINE/ előzőekben deklarált szubrutin

hívását kódolja.

3. DAL assemblerek

A DAL nyelv assembleréit a következőképpen csoportosíthatjuk, 

a/ Számítógép szerint;

VT lOlOB szatellité Astrol nyelvén és a CDC 3300 központi 

számitógép FORTRAN IV nyelvén megirt változatok

20
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b/ Működési mód szerint:

on-llne és 

off-line változatok

c/ szolgáltatási rendszer szerint:

alap-assembler és az arra épülő 

makro assembler változatok.

Hibajelzési rendszerük, felépítésük egységes. Kezelési] 

módjuk biztosítja a képi programok geometriai-hibáinak] 

közvetlen javítását és a képi mocell hatékony kialaki-J 

tását.
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KISÉRLKTiSK ADATüOnuiCTURÁKKAL 

Hermann Gyula, PCrammer Gergely 

MTA Automatizálási Kutató Intézet

1. Bevezetés

Nagyobb modellekkel dolgozó számitógépes programok, első

sorban tervező és interaktív rendszerek, szükségszerűen 

valamilyen adatstruktúrát használnak.

Az általános adatstruktúra felfogható, mint valamely, un. 

primitiv adatok halmaza és ezen a halmazon definiált relá

ciók összessége. Az adatokkal együtt az előbb említett re

lációkat is tároljuk egy gráf formájában, az adatok igy a 

gráf élei mentén könnyen elérhetők. Ebből következően az 

adatstruktúra számitógépes megvalósítása, a szekvenciális 

címzésű memóriában egy, az adott adatstruktúrának megfele

lő adatkezelési mód szimulációja.

2, Általános meggondolások

Bár az általános adatstrukturarendszer lehetőséget nyújt 

az adatok tetszőleges elrendezésére, egy-egy alkalmazáson 

belül ténylegesen két, esetleg három szerkezeti forma for

dul csak elő. Az általunk ismertetett rendszer is két fő 

szerkezeti elemre épül fel; adattároló és kapcsoló cellá

ra.

Az adattároló cella tulajdonképpen egy vektor, komponensei 

a modell egy elemét jellemző adatok, struktúra leiró muta

tók, A mutató lehet valamilyen óim, vagy egy algoritmus 

neve, amely a megkívánt elem elérését biztosítja. Az ele

mek láncát megvalósító cella egy tovább fejlesztett vek

tor, meghatározza az elemek sorrendjét, ezenkívül dinami-



ku8 memória gazdálkodást is lehetővé tesz: a lánc elemei 

ként egyszerű láncokat is megenged.

Az adatstruktúra rendszerek alkalmazásának az adatok aei' 

szociációja és struktúra szerinti elérése mellett a másili 

fő előnye az előbb említett dinamikus memórlagazdálkodáBi 

Ha félhasználói program sűrűn változtatja a modellt, akb 

az azt leiró adatok és azok elrendezése is gyorsan válto

zik. A munka során bekövetkező struktxira változást a poll 

terek módosításával Írjuk le. Az adatok változása új ceL 

Iák előállítását teszi szükségessé, miközben régiek vál 

hatnak feleslegessé.

A rendelkezésre álló szabad memória maga is láncként ezei 

vezhető. Egyforma méretű cellák esetén a memória előre 

felosztható és a szabad cellák láncra fűzhetők. A feladat 

sokkal bonyolultabb, ha a rendszer több cellamérettel dől 

gozik.

«
A tárológazdálkodás természetesen a rendszer belső ügye 

kell, hogy legyen: a felhasználó felelőségét minimalizál' 

ni kell.

Nagyméretű modell alkalmazása háttér tároló használatát 

teszi szükségessé. Automatikusan kezelt virtuális memórii 

nagy időveszteséggel járna: az adatstruktúra általában ki 

méretű rekordokkal dolgozik, amelyek nagy mennyiségű cin 

adatot tartalmaznak és a feldolgozás maga is nagy gyakoi 

sáíggal jelenti a cimláncon való végighaladást.

Kívánatosnak látszik valamilyen félautomatikus segédtárol 

kezelés: a programozó a modell logikailag szeparálható rí 

szelt különböző adatstruktúra blokkokban helyezi el. A 

blokk megnevezése a programozó feladata, mig megkeresése 

és a blokkon belüli keresés a rendszer feladata.
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Az általunk kidolgozott SAS szubrutin rendszert elsősorban 

számítógépes tervezés céljaira hoztuk létre. Célunk a ren

delkezésre álló számítógépeken le használható, könnyen re

alizálható szubrutinok lét-rehozása volt. A szubrutinok 

PORTRAH-ban készültek, tehát könnyen átültethetők más gép

re és a felhasználó egyszerűen betekintést nyerhet a rend

szer működésébe.

3. Az adatstruktúra szubrutin rendszer részletes ismertetése 

Az adatstruktúra kezelő szubrutinok használatát először a 

háttér tároló nélküli változaton mutatjuk be. A program a 

rendszer megnyitásakor megad egy tömböt, amelyet a rend

szer a struktúra építésére használhat fel. A program a 

CALL SAS(A,M ,L)

utasítással hivatkozik először a rendszerre. £zzel egy

részt átadja az előzőleg használt A(M) tömböt a rendszer

nek, másrészt megadja az adatcella méretét. A felhasználó 

Tj szavas adatcellékat hoz létre és ezeket a rendszer ru

tinjainak segitségével listákká szervezi. A 

GALL lfir;/D..T(K )

ut&sités et;y új odatcellát vesz elő és cimét K-ba teszi.

A CALL PÚIDAT("K,!!,A ''

CALL GETDAT(K,N,A )

szubrutinok a K cimü adatcella N-edik szavába eltesz! A 

tartalmát, ill. fordítva.

A szabad cellák nyilvántartását a rendszer automatikusan 

végzi. Eközben azonban megsemmisithet olyan cellát* amely 

nincs kellően védve.

Védve van minden olyan cella, amelynek cime;

1. az A(l), A(2), ... A(10)elemek valamelyikében van

2. a stackben található

3. eleme az univerzális gyűrűnek, vagy eleme olyan gyűrű

nek, amelynek cime a fent említettek valamelyikében ta

lálható.
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A létrehozott adatcellákból gyűrűket lehet építeni. Erre 

a következő utasítások szolgálnak:

CALL RNGBOT(K,N) A K című gyUrU aljáira tesz az N cimü

CALL RNGTOP(K,N) elemet /jobbra az első/ tetejére.

CALL RNGLPT(K,N, J") A K gyűrű teszi az N elemet a J cimü 

GALL RNGRGT(K,N,J) mellé balra/jobbra.

Törlésre a következő rutinok szolgálnak:

CALL RHGDELÍK Törli az egész gyűrűt

CALL RNGDBTiKÍ Törli az alsó elemet n

CALL RMGDTP.K'i Törli a felső elemet

CALL RNGDLT(K,N' Törli az N cimü elemtől balra levőt, ill, 

CALL RNGDRT(K,N' jobbra levőt.

A gyűrűket a felhasználó rendszerrutinok segitségével szê  

vezi, A felfűzéshez négy pointeres kapcsoló cellák állnak 

rendelkezésre. Az adatcellához a rendszer mindig hozzátesz 

négy pointert, amelyek az u.n. felső, ill. alsó gyűrű kez

detei. A felső gyűrűre fűzzük fel azokat a kapcsoló cellá

kat, amelyek erre az adatcellára hivatkoznak. Az alsó gyű

rű a leiró gyűrű. A felső gyűrűt, és igy egy adatcellára 

való hivatkozásokat a rendszer automatikusan kezeli. Az 

alsó gyűrűt csak a felhasználó kívánságára kapcsolja:

CALL DESRNG N,K

az H című adatcellára csatolja a K cimü gyűrűt, mint alsó 

gyűrűt. A gyűrűkről az adat visszanyerés általában a gyű

rűn való végighaladással történik. Erre a célra egy olva

sót /reader-t/ definiálunk.

CALL READER LR

a rendszer az LR változóhoz egy reader elmet rendel.

Az olvasó léptetése a következő utasítások segitségével 

történik:

CALL DRPWRD (LR,K,PL,M Előre, ill, hátra léptetés a gyUrüajl 

CALL RDBV/RD(LR,K,PL,M' és K-ba kerül a következő elem cime,

PL jelzi típusát. Mavégigjárás módjS
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A memória gazdálkodás a rendszer feladata, két szabad lis

tát épit fel a kétféle méretű cella részére. Ha valamelyik 

cellatipus elfogy, megindul a hulladékgyűjtés. Ennek elején 

minden védett cella marker''bitje 1-es lesz. Az igy meg nem 

jelölt cellák fölöslegesek, újra fölkerülnek a szabad lis

ták valamelyikére.

4. A virtuális memória szervezése

A SAS virtuális memóriakezelés jellemzője az összefüggő me

móriablokk mérete és a memóriában egyszerre tárolt blokkok 

száma. A memóriablokkok közötti hivatkozásokat a rendszer 

négy pointeres cellák segítségével teirtja nyilván. Az A 

tömb 12 eleme a mindenkoricurrens blokk referencia számát 

tartalmazza. A memóriablokk sorszámával kibővített teljes 

cim használatának négy alapvető szabálya van:

1. Az eddig ismertetett rutinok továbbra is használhatók,

2. Újabb memória blokkra való áttérés egyszerű értékadás

sal történik; AÍ12) = ...

3. A gyűrűn való végighaladáskor automatikusan új blokkra 

tér át, amennyiben ez szükséges.

4. Az eddig ismertetett rutinok párjai, minden cimparamé- 

ter mellett egy további paramétert is tartalmaz, még

pedig a memóriablokk sorszámát.
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A FROBLElíAlISaOLDAS-SLMKLET ALKAUSAZASA 

HAGY PSIŰA3ZNÁ1ÓI PROGRAMOK KÉ3ZITÍSÉT SISZOIGÁLÓ 30PTlVAi«-RE 
Andréka Hajnal 

németi István 
NIU IG'JSZI Számoléközpont 

S o ftw are -fe jlesz táa l Osztály

A címben megnevezett te rü le te n  felmerUlá kérdések közül ragadjuk lilt 

problémamegoldásaalmélet hurokmentas feladatdekomponálással foglaUi| 
só fe je z e té t és ennek alkalm azását a softwaren belü l modul-könyvti:^ 

f e j le s z té s i  elvekre, amelyek a programrendszer k ész ítés és fejleszti 
ré sz fe la d a ta it h iv a to ttác  koordinálni.

Valamely program készltásl fe lad a to t megfelelő "programspeclflkáeiéTil 

rögslthe tüak . Egy program készltásl feladatnak á lta láb an  több prograÉ 

speolflkáoló f e le l  meg, ezek közül választunk egyet. Progremapeolfi. 

káoió /P S / a l a t t  f;X*-»Y alakú fligKványt értünk, ahol X* az X végei 
abe-vel generált szabad fé lcsoport / a  program bemenő szövegelnek hal* 

masa/ és Y a program válaszainak /kim enetelnek/ halmaza.

Valamely progzramkészítésl fe la d a t hurokmentes dekompozlolójábaz /HD/I 

a P S-t, mint autom ata-leképzést / a  továbbiakban: autoisata/ fogjuk fií 

Az f:X***Y automaták BH-Jának k ite r je d t  elm élete van, az előadás

ban Id éze tt té te le k  nagy része megtaláliuitó Arblb /6 9 / V III. fsjeza*| 

tében.

D efin íc ió ;

Automaták hurokmontes kompozíciója /HK/ a l a t t  egymásra ható automatél 

olyan együttesét é r tjü k , amelyben egyetlen automata sem befolyásolj:^ 

a s a já t In p u tjá t.

A HP programokra való alkalaiazásának előnyei;

1 / A részpiogramok /modulok/ egymástól függetlenül elkészíthetők,
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kiwTObálhatá'í és bejárathatok;

2/ A modulok fUsgetlonlil fe jle sz th e tő k , módosíthatók, kioserélhetők 

atb. A modulok összekapcsolása az egyes modulok Input-output spe

cifikáció jának  alap ján  e l <.:szlthet ő, megváltoztatható s tb . Ezeknek 

megfelelően a program fejlesztés term észetes és kényelmes módon vé

gezhető;

3/ Ha a program rétegezése HD alapon tö r té n ik , akkor lé te z ik  a prog

ramnak olyan megszervezése, umely m elle tt minden rétegoseróre leg

feljebb egyszer kerül sor;
4/ Ugyanazon programrendszer különböző részei te lje se n  különböző idő

pontokban i s  fu tta th a tó k  /m entés, me’bizhetőság, részletekben ren

delkezésre á l ló  gépidő s tb . / j

A ?S-nek m e g fe le lte te tt automata dekompoziciója után a kapott kompo

nens-automaták adják a részprogramok sp e c if ik á c ió já t, amelyekből egy, 

az eredeti sp ecifikáció t k ie lég itő  program fe ié p ith e tő  /az  automata 

fe l 'p ité sé t követve/.

1. té te l :  Az automaták osztálya HK szerin t nem generálható végesen. 

Megjegyzés: ha nem kötjük k i, hogy a kompozició huro :mentes

lo ^ e n ,  akkor végesen generálható.

A továbbiakban véges automata a l a t t  m inim alizált véges automatát á r 
tunk.

2. té te l :  A véges automaták osztályának generátorrendszerei között 

van legkisebb a halm az-tartalm azásra nézve.

Definíció: A fe n ti té te lb en  megnevezett leg elsőbb generátorrendazer 

elemeit primeutonttálcna ; nevezzük.

1
3. t ' t e l ;  T etsző leges v^ges automatához ta lá lh a tó  olyan legkisebb prim- 

automata-halmEZ, amely őt g e n e rá l ja ,  nevezzük az automa

ta  )ri.m konoonensoinalc.

'
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4. t é te l i  Tetszőleges véges automatához von legegyszerűbb felépitóüij 

mád /amelyben a primkomponenseic legkevesebbszer ismétl5d-| 
ne k / .

A 3. t é te l  értelmében, valamely PS-hoz megkereshetők annak primkom-; 

ponensel. A HD előnyeinél fe lso ro lto k  érvényesülnek, ha először a j 
primkomponenseket <ész>-t3Uk e l ,  majd ezekből /mint modulokból/ épít] 

jUk f e l  a programot. Ha valamelyik primkomponens tú l  nagy ahhoz, 

hogy gazdaságos legyen egyetlen modulként e lk é sz íte n i, a . ;o r  az erj’ 
d e ti PS-n addig módositunk, amig ez a nehézség meg nem szűnik. Alá j 

ez nem oldható meg a PS megengedhető módositáséval, akkor a tulnagjl 

primkomponens további dekompozioiója során már nem használhatjuk ki] 

a HD e lő n y e it ./  A PS k is  v á lto z tttá sáv í;!  a HD tulajdonságok erősen I 
megváltozhatnak.

Hodulkönyvtár a l a t t  a softmarene c azt a részét é r tjü k , amely a fel- 

h; eználó á l t a l  k é s z íte tt  modulok tá ro lá sá ra , n y ilv án tn rtá sá ra , feluH 
j l tá s á r a  s tb . szo lgál. A modul ;önyvtár fe lé p íté se  és azervezetteógl] 

sz in tje  meghatározó je lle g ű  a programrendszor-kászités h té'onysá?:;' 

nak tek in te tében . Ezért érdemes az idevonatkozó kérdoseket megfelelői 

elm életi eszközö.-ckel megvizsgálni.

A fe lso ro lt  té te lek b ő l nem következik, hogy egy programot fe lté tle -J  

nül primkomponenseiből érdem ;r. fö lé p íte n i . Ezért haszno! , ha a moduli 

könyvtár ö ssz e te tt modulok 3 tá ro lá sá ra  is  alkalmas, valamint ezek] 

f e ls p i té s é t ,  az ezzel kapcsolatos adm inisztrációt /komponense-; felu^ 
J i tá s a  s tb . /  i s  elvégzi.

Az 1. té te lb ő l  következik , hogy lényeges, hogy a raodulkönyvtár tet-1 

szőlegesen b ő v íth e tő  legyen , nem képzelhető  e l valam ilyen "alapvetői 

modulok e l té s z i tá s e  u tán  a m o d u lk ö n y v tá r-fe jle sz té s  le z á rá sa . IlasonH 

lóan következik az i s ,  hogy sziiksé van valam ilyen s e le j te z ő  "modulJ
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fel»jt<8Í" rendszerre , amely e le in te  működhet emberi beavatkozás 
utján, de a modulok számának és összotettaégéaek növekedésével egyrö 

erősebb az autom atizálás Igénye.

A 3. té te lbő l éa a HD előnyeinél fe lso ro ltak b ő l következik, hogy 

célszerű, he a modulok önm; gukban is  fu tta th a tó k , hiszen az ilyen  
futtatás e lőkászitéséra ás k ié rték e lésé re  az e lv i lehetőség megvan, 

előnyeit pedig már ism ortettiik . Megjegyezzük, hogy a legegyszerűbb 

megoldása programokat fu t ta tá s ra  e lő k é sz íte tt moduloknak te k in te n i.

Definleiá; Azt mondjuk, hogy az A automata szim ulálni tudja a B auto

matát -  form álisan A/B- hii megfelelő kimenő és bemenő kó

dolással e l lá tv a  az A autom atát, azzal elvégeztethető  a 

B automata fe la d a ta .

5. té te l; Található olyan háló /H / és az automaták osztályának le 

képezése /o /  a H-ra úgy, hogy

1/ H nem véges,

2/ ha A/B, askor c/A/A o/B /,

3/ ha A a P halmaz elemeinek párhuzamos kapcsolásával ke

le tk ez ik , akkor o/A/»sup oP,

4/ h.'i A és B komponensei a D automatának, akkor o/D /- o/A /í 

ha továbbá B nem kombinatorikus automata, akkor 

c /D //c/A /.

Definíció! Az 5. té te ln ek  megfelelő c függvényt komplexitáamérták- 

nek, c /A /-t pedig az A kom plexitásnak nevezzUk.

Ez a komplexltásmérték, amelyet Arblb /6 9 / d e f in iá l ,  az automaták 

prlmxomponenselből való fe lá p itá s é tő l függően t é t e l /  a programok 

között további megkülönböztetéseket te sz .
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Kgy programozási fe la d a t ta l  kapcsolatban feeszélhatiink annak optimáll»J 
beágyazásáról. Ez a következSkot J e le n t i :  Az A PS-hoz keresünk 

olyan B beágyozj-automatákat, amelyekre B/A. Szék köziil k ivá laszt

juk az optim ális beágyazó-autom.:tát a sz e rin t, hogy a modulkbnyvtér- 

ban meglévő automaták közül hány t  tudunk felhaszná ln i konoonenskúnt,' 
hány ás milyen komjlexltácu uj modult k e ll k is z ite n i s tb . Az o p ti

m alizálás nem korlátozódik B keresésére , hanem A fe lv i te lé re  is  ki

te r je d , hiszen mint em líte ttük , egy programozási feladatnak á l ta lá 

ban több PS is  megfelel.

A beágyazás-elv alapján  olyan további komplexitásmértákek bevezeténi- 

re n y ílik  lehetőség, arnelye'; figyelembe veszik a meglévő modulkönyv

tá r  ás a PS viszonyát, valamint a z t,  hogy a készítendő uJ modulok 

ese tleg  más programokban is  fe lh  sználhat k -e . /Az utóbbi úgy oldha

tó  meg, hogy a komiilexitásmártéket pro romok halmazára defin iáljuk ,/

A PS f e lv é te lé t  és kozelésót megkönnyiti, ha azt nem f:X Y a la :-  

ban keressük, hanem a következőképpen Járunk e l .  Alkalmasan kivá

lasztunk egy véges sC x" s z ó tá r t.  Felveszünk egy J Jelhalmazt és egj 

1 m eg fe le lte tést úgy, hogy amely d e f in iá lja  az S * » ^ j" - t úgy,

hogy j j  ,« i. /* *  a kölcsönösen egyértelmű m egfeleltet>s je le  és jjg 

a J függvény korlátozása az 3 halm azra./ iizután alakban adjuk

meg a sp e c if ik á c ió t, úgy, hogy Jog'fjlg* /o  a fi g .vónykompozíció jele/] 
3 megfelelő megválasztásával e lé rh e tő , hogy g megadása csak a prog

ramozási fe lad a tra  nézve lényeges megkötéseket tükrözze. Tekintve, 

hogy s" /x " , g a program viselkedését csak 3*-ból v e tt bemenetekre 

adja meg. Ez megfelel a cŐlnak.

RllODE'3, J .  Tilson B.R. /7 2 /: Improved lov/er boiunds fo r the complakitj | 

of f in i te  semigroa IS. in Jourunal of ouretk a rolled algeb

ra 1972.
ABBIB, M.A. /6 y / Theories of ab s trac t autr-m.'t,e. i ri:.oetor-i; IJ t
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A űOPTiVARE 3KVIVILSHCIA- ES OPTIMaLIZAüA”- 
PROBüÉKÁIRjl,
G;yurls Iiászlö 

taK XGÜSZI Számolőközpont 
S o f tw a re - fe j le s z té s i  Osztáljr

Az optlmalizálásnBk lényeges szerepe van a softwsro-tervezésbeB. Op- 
timalizál.-'si problémák szempontjából az ekvlvalencla-ösazefüggáse^ 
vizsgálaté Indokolt, mert ezek segítségével ö sszeá llítha tók  olyan 
algoritmusok, amelje :ol megoldható:

1. Ekvivalens programok /vagy programrészek/ közül -  az adott 
szempontból -  optim ális program /vagy programrész/ k ivá lasztása.

2. Az optim ális program és az e re d e ti program /ha nem az 1. sze
r in t optim lizá lu n k / ekviv lene iájának m egállapítása. /Termé
szetesen e problémában korlátozó fe lté te le k  vannak./

Az Ismertetendő ekvivalencia-összefüggések megtalálhatók az_ j_ Ĵ_ mun
kában.

Kegjegyzem, hogy e _dolgoMj minden eredménye -  nagyon egyszerűen,-  
Ejakorlatilag hnnznossá tehető  számológépek seg ítségével. E cé lra  
assombler-nyslveken vagy ALGOL-ban i r t  programokat Javasolok. /A 
bit- és e byte- "manipuláloió" szükségessége m ia tt ./  -  Az ilyen prog
ramok e l í ís z lté s á n é l i s  f e l  lehet használni ezeket az eredményeket. 
/Azaz már ezeket is  o itIm alizálh  t j u c . /

Tulajdonképpen a /G/-ban vázolt " reg u lá ris  programok nyelvének" rész 
letes ism ertetése az "előkászitő" fe la d a t. !k  reg u lá ris  programok 
fogílmát V. GLUkóOV vezette  be / ! / .  I t t  az e re d e titő l e l té rő  d e f in í
ciót használunk, de könnyen b e lá th  tő , hogy ta r t  Imllag a két d e f i
níció ekvivalens./ A nyelv sz in ta x isá t a /? /-ben  bevezetett művele
tek / i l l .  azok á l ta lá n o s ít isa i/seg itság ó v e l d if ln iá lju k . /E míivele- 
te'iben/ a műveleti paramétere : Jelentkezése lényeges szerepet Já tsz 
hat programozás /e lm é le t- /!  vizsgálatokban. Ezt i l lu sz trá lj. ')  és a lá -  
táiDíSZtJa az i t t  d e f in iá lt P/MJXZ-rendszer fe lép ité s ín sk  módja i s .
A n g u lá rls  programok "elm élete" lehet ivó te s z i  sz in ta k tik a i és sze- 
mrntikai /e lm életi és g y ak o rla ti/ progr mozásl problémák /4 /  együt
tes v izsgála tá t.

Az 1. §-ban defin iá lju k  a reg lá r i s  progror.io cat, a Z. §-ban a P/TX,4/ 
-rendszer elemi közö tti összefüggésekkel foglalkozunk.

1. §
A reguláris programok rendszerének d e fin ic ió ja  e lő t t  röviden indo-
'tolju/. a fe lé p íté s  módját.

Hint ez a /2 /-b i„ aev< zetc t mikroprogram-algebrai rendszer 
definíciójából látL-iló, a mikropro,gramok le írá sá ra  szolgáló nyel 
univcrzáli;:, ,TZBZ 0 c iindu lási operátorok és log ikai fe lté te le k

L
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alkátnas megválasBtása asetén  bármely állspottranczfom iáoló kifejez
hető mlkroprogramkánt /111. mikroprogramok so rosatakán t/. -  Gápter- 
▼e s á s l  és egyéb problémák szempontJáből /2 / az -rendszer fe l
té tle n ü l hatékony eszköz. Az a lább i továbbfe jlesz tésé t csak progre- 
mozáselmélstl szempontok /6 /  Indokolják.

Bonyolult programok 111. programrendszerek le írá sá n á l, és általában 
sz in ta k tik a i programozási problémákkal kapcsolatban szükségesnek mu
ta tkozik , hogy figyelembe vegyük nzt a tapaszfe l t i  tén y t, hogy lé
nyegében egy mlkroprogram egy "cikluson" b e lü li műveletek elvégzéeéti 
/é s  csak a z t /  tartalm azza, azaz egy u ta s ítá s  konkrét le írá sá ra  szo l-fl 
gál / 2 / .

Bzért a gluekovl rendszerben a lő á ll l th a té  összes lehetséges k ifeje
zések halmazának azt a részhalm.;zát tek in tjü k , amelynek elemei llynj 
értelemben utasításoknak fe le lts th e tő k  mag. -  Ê  ben a halmazban a 
szorzás, a f e l té te le s  dlszjunkoló és a f e l té te le s  Ite rác ió  segltsé-i 
gével kapott ilfe jezések  a programok "diirva szerkezet ét" /é s  csak u t/ 
Í r já k  le .  Könnyen b elá tha tő , hogy te tsző leges program "durvaszcrkeiH 
te "  llymődon k ife jezhető .

Hyllvánvalé, hogy programok "Je len tésé t"  /mint állapottranszformáol- 
<5t / é /  a "flnom szerkasatet" k ifejező  mlkroprogramok segítségével tor- 
m allzálhatjuk . Tehát az llymődon felépülő  Y/Xkt&l -rendszer segítsé
gével sz in ta k tik a i és szemantikai programozási problémák egyaránt 
megfogalmazhatők.

A P/UjJf/ -rendszer defln lclő jának  / ! /  részé t lényegében a /2/-ben 
d e f in iá lt  /V l ,^  -rendszer képezi, bár az t némileg módosítanunk 111, 
specializálnunk k e l l .  Legyen adva agy H bázishalmaz /egy számológép 
állapotainak  halmaza/. -  Amennyiben a rendszer d e fin íc ió ján á l elte
kintünk az ezen K halnuizra vonatkozó in te rp re tá c ió tó l ,  a<kor "alkra<| 
program-sémákról" és "piogrameémákról" van szó. B megkülönböztetést 
I lle tő e n  C. / 4 / .

/ ! /  RBGULÁRIJ HIXROraOGRAHOKi /VL,X/

I ,  Legyen tí az operátorok /k iin d u lá s i mlkrooperációk/ véges hsl- 
maza:{x^, Z2 . . . .  xn, /A bázishalmaz Önaiagába történő leké
pezései, az Identikus leképzés Jele./k? a k iin d u lási logikai 
fe l té te le k  véges halmaza:{«^ x • " 2 r ki* bázlshalmason tel
jesen  /azius nem p a io lá llsa n / d e f in iá lt  log ikai f e l té te le k ./

I I .  Alapműveletek;
U -ban: a sszo c ia tív  szorzás /operáto tok sgymásutáni végrehajtá

sá t J e le n t i / ,  -  Így az VL fé lc so p o rt.
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^-ben: konjukkeiő, dlsEjuniccló ás negáclő. /6-ben te ljesü lnek  
G Boole-slgebra azonosságai./

XUls5 műveletek!
1. Operátor és log ikai f e l t é t e l  szorzása: /0 “X « f e l t é te l  

értéke egyenlő az o< értékével az X operátor végrehajtá
sa után.

2- . <<-diszJ<uikció: Z«  ̂ XvY/ o p e rá to r« « l esetén az X ope
r á to r r a l ,  különben az Y o perá to rra l egyezik meg.

O
3. * - i te iá c ió :  Z« /  X} operátor megegyezik az je, X, X . . . .  

x " . . . .  sorozat eiső  olyan elemével, amelyre már«<>l t e l 
je sü l.

III. Reguláris mlkroprogramoknak nevezzük az Ülésí elemeiből a I I .  
műveletek véges számú alkalmazásával kapott k ife jezéseket. 
Nyilvánvalóan beszélhetünk k é tfé le  / f e l t é t e l  n é lk ü li és f e l 
té te le s /  reg u lá ris  mikroprogramről.

íegJegyezBük, hogy /2 / - tö l  e lté rően  i t t  nem "a lgeb ráró l" , hanem 
"rendszerről" beszélünk. Tehát a műveletek nem adott elenek közötti 
kapcsolatok k ifejezésére  szolgálnak, hanem adott /k i in d u lá s i/  e le -  
aekből uj kifejezések konstruálását te sz ik  lehetővé. Az I - I I I .  alap 
ján defin iá lt rendszert a reg u lá ris  mikroprogramok rendszerének ne
vezzük, és /a ,- í/-v e l je lö ljü k .

A továbbiakhoz pontosan meg kell fogalnu.znonk, hogy az /K,.^/-rendszerv 
ben felírható  összes lehetséges k ifejezések halmazának mely részhal
maza fe le lte th e tő  meg utasításoknak. Utasításoknak v. elemi reg u lá ris  
programoknak nevszzük azokat a reg u lá ris  mlkroprogramokst, amelyek a 
/2/-ben bevezetett automatakompozlció miiködését Í r já k  le  a vezérlő 
automata valamely in ic iá l i s  á l la p o tá tó l a teim ilnálls á llap o tá ig  /azaz 
egy "ciklusra" vonatkoznak/.

Begállapodiuik abban, hogy az ut- sltáaok  között egy sp e c iá lis  E regu
láris mikroprogram, amely e bázishalmaz /azaz az állapothaliaaz/ iden
tikus transzformációjának f e le l  meg.

/2/ RBGULÁRIS PROGihkHOK; V/UJÍ/

I. liinden u ta s ítá s  regulári:; program.

II. Ha a Pj ,̂ Pg és P  ̂ reg u lá ris  program, akkor az alábbi műveletek
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erodmánje i s  reg u lá ris  progrnm.

1. SBorsáe: P»Px . P2 . /A Px ás Pg á l t a l  e lő i r t  transafomiiel- 
<5k egymás u tá n i elv ígzásé t J e le n t i  ebben a sorrendben./

2. P e ltá te lo s  d iszjunkoió: PePj^vpj P2 egyenlő P l-gyei, ha a 
P  ̂ f e l t é te le  te l je s ü l ,  kUlünbeh^a P2-v e l.

3. F e lté te le s  I te ráo lé : 
. . . .  közUl SS első  
JesUl.

: /P l /  egyenlő az E, Px,
olyannál, amelyre már a P„ fe lté te le  til

I I I ,  Reguláris programokt az I .  ás I I .  á l t a l  e lő i r t  regu lá ris  proj 
ramok /á s  csak azokA P/il,l5/-vel je lö ljü k  a reg u lá ris  progre  ̂
mok rendsserétc

M E G J E G Y Z É S E K

1. A /2 /  I I .  2, 3-ban a müveletparamétcrhez a sszo c iá lt f e l té te l t  a 
f e l t é t e l  jiá lkU li reg u lá ris  programok esetén  mindig te lje s its ttu t 
tek in tjü k , a f e l té te le s  reg u lá ris  programok esetén az általuk le 
i r t  f e l t é t e l  te lje sü lé sé rő l van sző.

2. Bármely program / i l l .  aalkroprogram/ fe lirh a tő  reg u lá ris  pregraif 
ként / i l l .  mikropregramként / ! / / ,  R ival / ! /  d e fln ic ió js  ás az it 
te n i d efin ic lő  ta rta lm ilag  ekvivalens, bármely program alőálltt' 
haté a P/XLé/ -rendszerben.

Tekintsük a követkeső páldátt 
1 2

Ab U*P, t  A, P-T I  A- ^ "progranséma" /3 /  in te ro re tá lv e  "progra^l 
nak f e l í l  meg. 77/T ^ ^

IX reg u lá ris  programként a következő alakú: 

LL » /A . . /A , V // V A .
2 n

Je len té sé t /szem antikai l e í r á s á t /  úgy adhatjuk meg, hogy elemslt 
"konkrétan" fe l í r ju k  az / ! /  nyelvén:

Ai - / x^vxj/ / X3 .X2/.X1 .

2 " *l'*2'í.
X2 .X 3/./ x̂ /.

1 “ i( *2**3^ *4-*x**l*

i
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Bt as Idantlkufl transsfomáelát l*in5 utasí
tási X., x„, z., z.i sa állapothalasa adott 
lakápaaásoii aa állapothalaaaoB ár-
telaaastt loglKal raltátalek.

E pílda Jól lllusatrálja, hogy a P/Vtpé/-T9niaz9r folápltáao proarano- 
láal aaeamoBtbdl oldnyBanalc hlaonyulhat.

e. §

KniflCIÓ /  / 2/  a la p já n /1  Kát ro g u lá r ia  m ikreprograaot /á s  Így  kát 
r e g u lá r is  program ot/ akkor ás csak  akkor tek in tü n k  e k j i ;  
T alensnek. ha ugyanaat aa á lla p o ttr a n s a fo r a á e lá t  Írják  
e lő .

lm  tárUnk k i kUlha aa /tt,£ /-reB d 8B er  /2 / -b e n  le a e r te te t tsa a o n o e a á -  
| t l n i .  Aa a lá b b i tSssaefttggáaek kbsUl náaelyák k(SsTeB.enttl köretkeanek  
a rendaaer d e f la lo lá já b á l ,

Ai bseaefllggásekst kát rásare  o sa th a tju k i

I . P e ltá te leaaU k , hogy a aU reletparaaiátarek osak f e l t á t e l e k  k l-  
fa jaaásáre  sa o lg á ln a k , á lla p o ttr a n sa fo ra iá o lá t nea  je lö ln e k  k i .

II. A aüT eletparaaáterek  t e t s a á le g e s  r e g u lá r is  programok.

I.

legyen Q, Q .. Q. e lá a á  f e l t á t e ln e k  a e g f e le lá ,  -  P^, P^. P , á s  P. 
pedig t e t s s o le g e s  r e g u lá r is  prograa, ^

I. / ! /  Pj v-Q Pj -  .

I . / 2/  P3 “ ^ 1 '^  ^^2 ^ ^  ^3 ^ *

I . / 3/  /Pj^ P g/ P3 -  PjL /P g ^3/ •

I. / 4/  /P^N.^ P g/ P3 á /P 3  P3/ \ / q /P g  P 3 / .

H yllváBTalá, hogy ha a Q f e l t á t e l e  t e l jo a U l ,  akkor alndkát 
o ld a l a /P j^P-Z -nak, e llen k a  a á e se tb en  p ed ig  a  /P -  P3/-nak  
a s g f e le ld  S llk p o ttr a n sa fo r a á o lá t  Í r ja  l a .  ^

22



I .  /5 /  

I .  / 6/

I. m

I .  / 8 /

I .  /9 /

. IVO .

Pi /Pg P3/  « /P i Pg/Vv^ /P i  P3/  .

*’1 '^ Pg ■  Pg Pi eaak a iko r érvényes, ha a Qi és t
1 - - X2

Qg f e l t é te le  egymás n eg á ltja

/Pl>^ Pg/ /P 3 P^/ -  /P i  P3/ n^  /P i  P^/ V- /Pg P3/

VW /P2 P4/ •

A fe l té te le s  d lssjunkclóra vonatkosé a s sz o c la tlv ltá s  /I , 
/ 2 / /  m iatt cá lsserii a jobb o ld a lt f e l í r n i  p l. a kbvetkeií 
alakban I

/ / / P l  P j/V j, /P l P ^ / /v ^  /Pg P3//V-Q /Pg P^/ .

így isár könnyebbet) m egállapítható, hogy ha a Q fe lté te lt 
te l je s ü l ,  akkor a /'S. P^Z-nak, különben a /P_ P./-nek 
megfslelS állapottranszTorm áclót je le n t i  minőkét oldal.

■q /"q "q /í"!/ •

A b alo ld al a f e l té te le s  I te rá c ió  d e fin íc ió ja  szerin t az

E. / P l / ,  /*Q /P i / /® ,. . . , /H ( j /P l//* '

közül az elsó  olyan reg u lá ris  program á l ta l  l e í r t  ttransz-j 
forsiáolót Í r ja  le ,  amelyre már a Q f e l té te le  te lje sü l. Hl 
a Q f e l té te le  már kezdetben te l je s ü l ,  akkor E -r^ l van ati,
kUlönltaa; meg k e ll v izsgáln i a a^ /P iZ -e t.

Ez pedig az
E, P.1' 1̂

0 “
* * * *

közül az e lső  olyan elem á l t a l  l e í r t  transzfom ácló t js- 
l e n t i ,  amelyre már a Q f e l té te le  te l je s ü l .  Ua Ilyen slsa 
van, akkor az ennek megfelelő transzformáció a bal oldal 
á l ta l  e lő i r t  állapottranszform áolóval azonos; ha nincs, 
akkor

sem /ii^ /P ^ // , sem

esetén  s in cs .

A jobb oldalon á l ló  k ife jezés  je le n té sé t is  figyelembe 
véve, nyilvánvaló az azonosság érvényessége.

*Q ^2^ " *Q ^^^1 ^2^'^Q ^2^ *

i
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Ig a so lá sa  az 1 . /BJ~Yioz hacoalóan tö r té n ik , az^rt nam 
rész la ta zsU k , esak grafaéiaa-liiterp ratáclőb an  l l lu a s t r á l -  
jiik a B ánatát;

A tübb l tSsszafUggáat ouak Ism artatjttk .

I. /lO / 

I. / U /  

I. / 12/  

I . A 3 /  

I. A * /  

I. A 5/  

I. A 6 /

I. / 17/  

I. A 8 /  

I. /X9/

I. /2 0 /

I. A l /

/■q f  ^*Q " *Q /^x ̂  2̂^ *

E - E - Pĵ  ,

■q /^/ ■ S /-Q /^l// •

/  Bq /P ^ / /  v-q a  /P ^ / / /  -  * v{j / - q / P l / /  

/« „  / P , / /  -  B V„ / ■ „  / P , / /  .

'<  P,

■ q '-Q  / ‘ l ”  -  “ -Q '-Q  '* 1 '

"^2 V  'Qj '2 *^ ' ^ 1 . 0 2  ^2

P 3// -  -Q / / / P l  Pj / n̂  / /P j  P 3 // v'q /Pg P 3 ///  .

/P ^ /  ̂ E, ha a Q f a l t á t a la  t a l j a s U l .

■q //?! P2/ P2/ “ /*q /^i P2// /P2// •

P. -y; .  P- ~ P^t ha a  Q. f a l t á t a la  a llan k azá  aaatban  

ta l je a U l, B ln t Q2~á.

■q ^^l"^ ^^l’̂Qi.Qg “ "q ^2^^

^  V -

/*\j /Pl// /"q ■ "q /Pl P2/ •

iKAgy^SEpi
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1. N«in m»ll6atUlc a saerkszatllsg olyan agyasért! ttssssfUgĝ BOkat 
sem, mint pl. a De Korgan > asonoaaágok a logikában. /I./21//, 
Bzek Is ssUkságssnek blsonyulhatnak.

2. A aslntaktikal akrlyalenoláből kbretkeslk a szemantikai ekvlTa- 
lenoia is. Ilyaádon esek as BsssefUggásek kapcsolatba hoshatákj 
Ju. Xanov eredményeivel is. /Asonban Yanov fomálls rendszeri 
nem engedi meg as operátorok tetssáleges Ismátládásét./ Emel
lett, iái menválasstott Basaefügaések akkor is ssUkségesek, ha 
as adott területen formális rendssarrel is rsndelkesUnk.

I H O D A I O M

l \ l  T. 1 . 0 1 u 8 k o v, Avtomatno-algebralosesaklle asspektU optl.l
m asieli mikroprogrammtlh upravljajuscslh usztrojsztv , Trudtt Kaii.| 
dunarodnovo Kongresssa Hatematlkov /Hoszkva, 1966. / ,  Isd-vo 
M., 1968. ,  595- 602,

/ 2/  V. M. O l u s k o v ,  ly eo r lja  avtosiatoT 1 formálni! je preob* 
vanylja mlkroprogramm, ssum . "Klbernyetylka”, K., 5, 1965 • 1-9>|
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ESY FOEBITÓHÍOGEA.MIHÓ RENDSZER ÉS ALKALMA.ZÁSÁNAK 

TAPASZTALA IÁI

Bánkfalvl Zsolt 
INEELOR

Bevezetés

A magasszintü programozási nyelvek rohamos 

térhódítása következtében a 60-as évek elején 

az érdeklődés középpontjába kerülnek a formális 

kérdések. A fellendtllő matematikai nyelvészeti 

kutatások eredményeként létrejönnek a formális 

nyelvek szintaxisát leíró egzakt módszerek. A 

programozási nyelvek szintaxisának formális le

írása nem csupán e nyelvek pontosabb definiálásá

hoz járult hozzá, hanem egyben előkészítette és 

megalapozta a forditőprogram-készités automati

zálására irányúié törekvéseket is. Olyan fordító

programok készültek, melyek vezérlésében a szintak

tikus elemzést végző felismerőké lett a döntő 

szerepl. Sorra dolgozták ki a szintaktikus elemzés 

egyre általánosabb és hatékonyabb módszereit, 

beleértve ebbe a megfelelő felismerők megszerkesz

tésének algoritmusát is, kizárólag a forrásnyelv 

nyelvtana alapján. A forrásnyelv szemantikája 

és a tárgy-nyelv összefüggésének leírása terén, 

mint ez a kérdés összetettségénél fogva várható 

volt, csak kevésbé általános eredmények születtek,

A kérdéskör megismeréséhez jó bevezetést és gaz

dag irodalemjegyzéket nyújt J, Feldman és D.Gries 

tanulmánya az ACM 1968, februári számában.
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2.Az UTEA alapelvei

Az ÚTRA /Univerzális TlíAnszlátor/ rendszer alsjv 

elveit Dötnölki Bálint és Bettrich rrpád fogalnaz' 

meg 1967-68-l)an. A rendszerben ^a’-^solt elenzési 

algoritmus BömölRi Bálint Icorábban Jcidolgozott 

szűrési eljárása. Lz egy igen egyszeri' is mégis 

nagyon hatékony módszer, nelynelc lényege abban áll, 

hogy mind az elemzőt megi.atározó, cint az elemzés 

során nyert információkat bitvehtorol. ala jábar. 

ábrázolva, nagy számú logi'-ai feltétel egyidejű 

módosítását és ellenőrzését teszi lehetővé.

Az ÚTRA magja egy bármely számitógápen könnyen 

megvalósítható jelsorozatértelmező automata, 

melyet jelgenerátornál: nevezilni'. A jelgeneráto? 

byte-onként vizsgálja a memória tartalmát. Rendr^ 

veszi az egymást követő byte-o:on tárolt jeleket 

és e jelek értéhétöl függően választja meg továbli 

tevékenységét.

A jelgenerátor az egy byte-on tárolható teljes jel. 

készletet az értelmezés módja szerint járom csopoi 

ba sorolja;

NOHt.íÁIi-jel - átadja a vezérlést egy korábban kivá

lasztott főkapcsoló rutinnal . mely paraméterül 

me^capja a normáljelet a tényleges feldolgozás vég

rehajtása céljából;
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VaZÉEJjC^jel - átadja a vezérlést egy - a vezérlőjel 

értéibe által kiválasztott - vezérlő rutinnak, 

mely - szlU ség esetén - a jelsorozatban következő 

jeleket használhatja fel paraméterül;

POEJTSE-jel - rátér egy - a pointerjel értéke által 

ídválasztott - jelsorozatnál a generálására, s egyben 

az uj jelsorozat normáljelel feldolgozását végző 

fő:íapcsoló rutin kiválasztása is megtörténik.

A jelgenerátor a generált jelsorozatok jellemzőinek 

stackelésével biztosítja, hogy a pointerjel hatására 

megszakított jelsorozat generálása, az uj jelsorozat 

befejezése után a következő jeltől folytatódjék.

A rendszer felvázolt k.ereteinek megfelelő tartalommal 

való kitöltése - az és v rutinok megírása, vala

mint a jelsorozatai összeállítása - mindékor a 

felhasználó igényei szerint történiK. A rutinok a 

rendszer géptől függő részét képezik és néiüny 

nyilvánvaló összefüggcstől eltekintve irülönálló 

egységekként működnek, .. jelsorozatoi. a rendszer gép

től független elemei,.melyek a rendszer müi.ödési 

algoritmusának: összefüggéseit Írjál le.

I
.i-z UTIiA meKvalésitása

A rendszer tényleges itkolgozása során beigazolódott 

tervezőinél:, az a vára:,:ozása, hogy viszonylag kis 

száma jól 'rorUlhatárolt tevéi.enységU fkp és v írutin
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felhasználásával a fordítási feladatok nagy rásze 

megoldhatá. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az ÜTEA 

■lyan rutin halmazt nyújt, mely tetszőleges feladat 

megoldását lehetővé teszi. Az ilyen ártálmU teljes

ségre való törekvés a rutinok elaprózódásához 

és/vagy megsokszorozádáshoz vezetne, ami nehézkessé 

tenné a rendszer használatát és csökkentené annak 

hatékonyságát.

A gyeúcorlatl alkalmazások tapasztalatain alapul a 

rutinok következő csoportosítása: 

fkp - lerakó, elemző, feldolgozó;

V - vezérlésátadó, táblaelem-képző, előkészítő, 

szótárkezelő és speciális.

Az UIRA megvalósításakor kiderül, hogy a közönséges 

assembly nyelvek nem nyújtanak kielégítő segítséget 

a rendszer egy sereg lényeges elemének programozásához! 

/jelsorozatok és pointereik, szótárak, elemző rutinok 

táblái, stb./. Ezen az assembly nyelvek alkalmas 

bővítésével segíthetünk. Az llymódon nyert jelsoro- 

zatnyelvek fordításához célszerű magát a rendszert 

felhasználni. Ha ezt megszervezzük, az ÚTRA - részt 

vállalván saját alkotó részeinek lefordításában - 

képes önmagát módosítani és továbbfejleszteni. Ilyen 

értelemben nevezzük az UTRA-t önfejlesztő rendszernek,
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AZ AiViG r

Az Z!'G P(a- 

közel áll 

lőnie ént fo 

egy SIlIPi;: 

aoáullDan c 

foglaló moc 

lasztott t 

össze egy." 

ditóval al 

felhasznál

IIA-II " í  I/O aegolGásától eltekiíitve igen 

&. FORTIiiUI IT-hez. A POETRilír fordító modu- 

rdltja a forrsísprograiiiot. A tárgy modul 

nyelvű modul-törzsből és az illető 

leforduló ::ülső I.ivatleozásol.at össze- 

u'l-fejből áll. Az alkalmas módon l.ivá- 

árgy modulo, ból -a SZTIF.1IESZTC program állít 

tlen szintaktikusán helyes SIlIűLF for- 

£ ltunk át gépi programmá, A futó program 

fa a flOS szolgáltatásait.

A FCKTR'-l; foridtó egy modult egészében egy, egy 

sort pedig sgy vagy két menetben dolgoz fel. Egy- 

laenetesej. általában a deklarációk és az egyetlen 

alapnévből álló utasítások, V.ét menetes valamennyi 

további utfsitás. A tárgykódból kihagyásra merülnek 

a kűlönbözJ műveleteknek megfelelő tárgyprogram 

szal'aszo e,;ynás után helyezésével előállt redundáns 

utasitásnáxok,.

A több fázisban való fordítás okozta kényelmetlen

ségedet csik.i'enti az ff.íG EOP.IITLGT-nágnes-Ezalagos 

változata, mely a fordítókat és a közbülső fázisol 

"outputjait mágnes-szalagon tárolva a foll.asználé 

számára "load and go" üzemmódot biztosit.

Az UTRf lalmazása

’.'ind a rCk'flkfí fordító, mint a SZEEKESZEÚ program
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az ÚTRA rendszerben Íródott. Bár feladatuk meglehetS- 

sen eltérő, számos közös rutint tartalmaznak.

A fordító alaplelBorozata soronként olvassa és szűri 1 

a forrásprogramot. Valamennyi további fordítási 

tevékenységre a szűrő valamely felismerésének 

következményeként kerül sor. A rendszer 8 szűrője 

közül agy az egyemenetes sorok feldolgozását, egy 

a kétmenetes sorok első menetét, 6 pedig - az utasí

tás típusától függően - a kétmenetes sorok második 

menetét vezérli.

Az első menet a forrás- és tárgy-nyelv alapelemei 

közötti megfeleltetést oldja meg. Ez a folyamat 

lényegében a programozó által bevezetett nevek szó

tári válaszának fokozatos kiépítése utján megy végbe,

A második menet a forrásnyelvi sorok szerkezetének 

feltárásával és az ainak megfelelő tárgykód előállí

tásával foglalkozik. Mindezt a szűrő elemző 

tevékenységét egészíti ki, a másik az egyes műve

letek operandusaira való hivatkozásokat állítja 

össze a tárgykód számára.

6. Összefoglalás

Az ÚTRA Jelentőségét az adja meg, hogy segitéségével 

programjainkat a géptől független, és tetszés 

szerint bővíthető Jelsorozatnyelven fogalmazhatjuk 

meg. Ehhez Járul még az a tapasztalat, hogy egy
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körültekintően megválasztott rutin készletet 

az egyes alkalmazásokkor viszonylag kevés feladat

tól függő rutinnal kell kiegészíteni.

Az ÚTRA fő erénye és egyöen gyengéje lezáratlansága. 

Felhasználása kftségtelen előnyöket nyújt az olyan 

programozóknak, akik a tervezés szintjén is 

biztosan mozognak, de hátráltatja és megzavarja 

az önálló elképzeléseket nélkülözőket.

Az ÚTRA alkalmazhatósága nem korlátozódik a 

forditó-programok Írására. Minden olyan feladat 

megoldásánál hasznos lehet, ahol túlsúlyban 

van a Jelsorozatkezelési igény. A szörő tábláinak 

dinamikus változtatását megszervezve például 

igen egyszerűen Írhatunk olyan Javító programokat 

az ÚTRA rendszerben, melyek a beszúrás, ill. 

kihagyás helyét karakterstringek segítségével 

azonosítják.
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POHDÍTÓPROGRAM-LEÍHÓ NYELV, K)EDÍTÓPROGEAM-ÍEÓ PROGRAM,

RAGNYELVTANOK

Bed6 Árpád, Laborczi Zoltán 

NIM IGUSZI Számolóközpont

1 Báimely szövegkörnyezettől független nyelv (Vjj,Vj,S,P) 

nyelvtana átalakítható az eredetivel ekvlvalena olyan 

nyelvtanná, amelyben elegendő a kezdő szimbólumot és 8 

Bzabályhalmazt megadni:

1 A szabályok jobboldalain az egymásutánirás kétváltoi 

műveletét jelöljük ,-vel 

ii Hagyjuk el a fölöslegest^ szabályokat 

lii (A|B)£P-t jelöljük AjB.-tal

Ív Vonjuk össze az AtB. és A:C. szabálypárokat rendre 

A:B;C:-tá /B és C az A változatai/; ezt Ismételjük 

dig, míg minden összevonás megtörténik.

V^ elemei a ; előtti szimbólumok, V^ elemei a ,-vel, ,-Tel| 

.-tál határolt és V̂  ̂elemeitől különböző szimbólumok les;-| 

nek, a kezdő szimbólum marad S.

Feleltessünk meg minden egyes -beli szimbólumnak egjJ

egy elemző /logikai függvény-/ el.iárást^^ a következő mó

don: Várbelieknek olyanokat, amelyek a szimbólum ábrázoló-j 

sát olvasva igaz, egyébként hamis értéket adnak; igaz é> 

ték esetén a szimbólum ábrázolását beolvassák; Vjj-beliel|? 

nek olyanokat, amelyek pontosan akkor adnak igaz értéket', 

ha az adott-szlmbóluffl^baloldalú szabály valamelyik váltó- { 

zata következik éppen az olvasandó mondatban.

/pl. A:b^,b2 ,***,b^; , • . • , ; ...;z^,...,z^. esetén az A— I 

nak megfelelő eljárás a B^a B2 A. . .AB^VCJ^^.. .AC^^V.. .VẐ Â... 

a Zĵ logikai értéket adja, ahol Bĵ , C^és a b^-nek, Cjj- 

nek és z^-nak megfelelő elemző eljárások Mvásai/

1) A szabály fölösleges, ha nincs a nyelvtanban olyan leve
zetés, melyben alkalmazni kellene.

2) Algol 60 műszavakat fogunk használni.



2 A felülről lefelé való eleiazés a kezdő szlmbóluiuiak meg

felelő eljárás végrehajtása. Az elemzés során —  az adott 

nyelvtan egyedi ezerkezetéhől adódóan —  előfordulhat, 

hogy valamely 'f̂ -rbell elem egyik változatának elemzésekor 

beolvassuk a mondat néhány szlmbólumáLnak ábrázolását mire 

kiderül, hogy ez a változat nem megfelelő; ekkor a mondat 

olvasását nem folytathatjuk, vissza kell lépnünk az elé a 

szimbólum-ábrázolás elé, amit ezen változat elemzés-pró

bálkozásakor először olvastunk be. Emlékezőnek nevezzük a 

felülről lefelé elemző módszert, ha hamis eredméi^ esetén 

minden eljárása visszaállítja az olvasáslhelyzet-jelzőt, 

mintha nem is olvasott volna; a nememlékező módszer vlsz- 

szalépésre nincs felkészítve.

3 A mondatot /programot/ felépítő szimbólumok jelentését a 

fordítóprogramok egyrészt adatrendszerük /táblázataik/ 

szerkezetében és tartalmában őrzik, másrészt a lefordított 

/térgynyelvi/ programba építik be. Az egyes szimbólumok 

jelentését a felülről lefelé elemző program "megértheti" 

olyan eljárások /tevékenységek/ végrehajtása révén, ame

lyek akkor hívódnak meg, ha a megfelelő szimbólum elemző 

eljárása igaz értéket ad. Értelmező eljárásokat természe

tesen minden egyes VjjUV^-beli szimbólumhoz kapcsolhatunk. 

Ezen értelmező eljárások hívásait úgy köthetjük a szabá

lyokban az egyes szimbólumokhoz, hogy a szabály jobbolda

lán az adott szimbólum után beszúrunk a szabályba egy vesz- 

szőt és utána az eljárás nevét.

Az értelmező eljáu?ások számára általában kevés az az in

formáció, hogy melyik szimbólumhoz kapcsolódnak. Az elem

zés során kialakult helyzetről, valamint a szimbólum konk

rét tartalmáról is "tudniok" kell. Az előbbit globális 

változókkal és tömbökkel, az utóbbit az egyes eljárásokra 

vonatkozóan lokális változókkal és paraméterekkel lehet 

megoldani. Bővítsük az elemző és az értelmező eljárásokat 

paraméteres eljárásokká; így a paramétereken keresztül in

formációkat tudnak átadni egymásnak. A nyelvtan szabálya

iba a paramétereket szúrjuk be a szimbólximok, illetve ne-

- 181 -



Tek után, oindegyiket + jellel asgelSsTe. A esabályhalnai | 

feleorolAse el0tt deklaráljuk a globális Táltosókat ás 

tönbSket, a lokális Táltosókat - Jellel negelóSTe kösret- 

lenül a t elStt soroljtik fel.

A forditóprogjcan-leíró nrelT /Coapiler Description Langu

age, CDL/ a fenti gondolatok aegralósltása révén fordltó- 

prograaok s Így syelvek definiálására alkalaas. A CDL-nek 

St fS alkotórésse van:

1. úSsSvegkSrnresettől-független^alakú. paraaéterekkel és 

lokális váltoBÓkkal ellátható nyelvtani ssabályoknak /]ig,- 

jellSSiisiasi/ a fenti formában irt sorosata /a sxiabólu- 

aokat asonositókkal ábráxolva/ adja a COL program legfon

tosabb réssét)

2. As értelaesó eljárások /tevékenységek/ definíciói a ki

jelentésekkel keveredhetve, velük teljesen asonos foxmábatl 

sserepelnek /, kővetkesésképp elóre jelesni kell, hogy alk| 

leesnek a tevékenységek/ a CDL programban;

3. Paraméteres makrók segítségével lehet definiálni a ké- 

SBÍtendó fordítóprogram programréasleteit axon a nyelven, 

amelyen a fordítóprogramot kapni akarjuk;

4. A külsó kömyeset /ssabványos eljárások/ jelenlétét 

jelsS elóírások is sserepelnek a CDL programban;

5. "Láthatatlan” réss: a makrók megfeleló nyelvi sserkaisHl 

tekbe való lllasstésével a kijelentásekból mechanikusan 

logikai függvényeket, a tevékenységekból a kljelentéseké- 

hes teljesen hasonló módon érték nélküli eljárásokat ké- 

sBÍtó program, amely végül kiadja a kívánt, felülről lefe-{ 

lé elemső fordítóprogramot.

Mivel a CDL program fordítóprogrammá fordul le, a CDL 

kalmaa nyelvek teljesen formális leíráséra.

A CDL fordítóprogramja fordítónrogram-író program. E for

dítóprogramot s így a CDL-t Eoster CDL-ben definiálta/^, 

160 ssabály megadásával. A HÍM ISUSZI Ssámolóköspontban 

meglévő váltoxatban az ^  rész Algol 60 kód előállítására 

van felkészítve. A CDL saját definíciójának egyszerű mó

dosításával elérhető, hogy az ^  rész gépi kódú szerkeze-

> 182 .
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teket hozzon létre^ mégpedig a kővetkezd vódont Jelenles 
Tan esy P;CDL**A60 Algol SO-han lrt» GDlr>TŐL Algol. 60-ra 
fordító program éa magran. annak a cni^  a-fi n-f pl éj a 8 

toL A60* az PlnnT.,PT.*H definíciót; alkalmaz

zuk t-et: PT.Aw)*^^» Algol SO program,

ÍIjCDL^PLAN; alkalmazzuk Fl-et: Pl(Plpjjĵ  p t j w )"^^»

F2 FLAIi program és P2:CDL-»jE’LAN. Ha P2 melnran, akkor ha 

definiálunk egy nyelvet CDIi-ben, akkor egyúttal két /Algol 

60 és PLAN/ fordítóprogramját is elkészítjük. A CDL-defi- 

niciók fordltóprogrsm-családok gyors negvalóaltásárs ia 

lehetóséget adnak.

6 Begarelvtannak nevezzük a (V|^,V^,A^,Q,E,S,S,P) kilen

cest, ahol Vjj a mrelvtani-. 7^ az alapazlmból\UK)k véges, 

nen üres halmaza; áj| a nyelvtani-. az alanragok szim

bólumainak véges halmaza; Q az alapvető kijelentések szim

bólumainak véges halmaza /Ezek a halmazok páronként ide

genek és egyik sem tartalmazza u - t , a tiltott szimbólumot. 

/; EeVjj a kezdő azlmbólumi , a ragszabálvok

véges halmaza /Uinden a a G^>Cáj{,i^,8,fi) négyes szö

vegkörnyezettől független nyelvtan. Legyen L > a^jl^a*'^* 

S«(s^lx6QyV„,S »(x,N ,T ,»t ,P )| a vezérlés, ahol x-et 

fejnek nevezzük; az x raghelveinek a számai 

a raghelvek típusai, ahol S és X különleges szlmbólinnok; 

a raghelyek tartományait ^X...XI^ Nx

egy teljesen rekurzív, az x-hez kapcsolt függvény 

/ha akkor P^-nek nincs Jelentősége/; P>»((U,V)lü-

CT»aĵ ,82» • • • ,ajj^,v6Vjjj^»í(^^^ /S^—b ő i / >.. ,nî ),

.k^,m^€MW^,U«(.QuV^)>nf^j|úI>)| a szabályok halmaza; H a 

ragklfejezések halmaza.

A ragnyelvtanbell levezetés;

Ha a ragkifejezés minden raghelyén L-bell elemek állnak, 

akkor a ragkifejezést konkrét ragklfe.iezésnek nevezzük.

A kezdő szimbólum konkrét ragkifejezés. A kijelentés vagy 

konkrét ragkifejezés —  ekkor termelőnek nevezzük — , 

vagy alapszimbólum, vagy a tiltott szimbólum, vagy a sem

mi /«/. Az alapvető-kljelentés-fejü konkrét ragkifejezés



kölvetlen terméke^̂  a hozzá kapcsolt függvényaek a ragholy* 

ken lévő ragokkal vett értéke. A nyelvtani szlmbólum-fejü 

konkrét ragklfejezés kötvetlen terméke kl;}elentéseknek olyasl 

llstá;]a, amelyhez található (u,v)€P, valamint l>l,...,n, 

melyekre fennáll, hogy minden m.€L^^ és a^^-ken kívül mé 

nyelvtani rag nem szerepel ([J,V)-ben, és U-ban és V-ben oiZil 

den előfordulása helyén a^-t ij^-vel helyettesítve U-ból ai 

adott konkrét ragkifejezést, V-ből a szóbanforgó listát kap-] 

juk. A konkrét ragklfejezés termékének vagy közvetlen ter

mékét nevezzük, vagy kijelentéseknek olyan listáját, amelyet| 

az adott ragkifejezés valamely termékében az egyik termelő 

kijelentés közvetlen termékével való kicserélésével kapunk. | 

A konkrét ragklfejezés végterméke olyan termék, amelyben 

minden egyes kijelentés vagy alapszimbólum, vagy a semmi.

A ragnyelvtan mondatának nevezzük a kezdő szimbólum bármely] 

végtazmékét. A ragnyelvtan nyelve mondatainak a halmaza.

A ragnyelvtan a CDL általánosítása a következő /durva/ meg

feleltetéssel: kijelentések —  szabályok; tevékenységek —  

alapvető kijelentések, ragssabályok, kapcsolt függvények; 

globális változó és tömb, lokális változó —  alaprag; para-| 

méter —  nyelvtani rag. A ragok bevezetésével egyrészt a 

szintaxis szövegkörnyezettől való függetlenségén lehet túl-] 

lépni, másrészt az alapvető kijelentésekkel és a kapcsolt 

függvénnyel a szemantikát lehet nyelvtanszerüen megfogal

mazd. A ragnyelvtan generáló ere.ie megegyezik a Turing 

gépekével/2/.

Irodalom

/!/ C.H.A. Koster: A Costlier Compiler /ME 127, Matematis 

Centrum, Aaisterdam/

/2/ Laborczl Zoltán: Frograianyelvek teljesen formális leí

rása, fordítóprogram-író program /Eötvös] 

Loránd Tudományegyetem TTK matematikus 

szakdolgozat/
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l) Angolul direct production.
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ELEMZŐ VEREM-AUTOMATÁK SZINTÉZISE A NYELV POEMÁIISAN 
MEGADOTT SZINTAXISA ALAPJÁN

Solymosl András
INFELOE «•.

Legyen X egy ábécé /betűk véges halmaza/. Az X*= H—^

[x|x:[l,2,...,nl-♦x]halmaz elemeit X feletti szavaknak 

nevezzük. A 2^ /X* összes részhalmazainak halmaza/ ele

meit X feletti eseménynek nevezzük. Ebben a halmazban be

vezetjük a 3 ismert bináris műveletet: ; /egyesítés/,

, /szorzás/, K /iterácié/. R^-lal jelöljük az elemi ese

mények /azaz a V nullabetüs szét és az összes egybetüs szót 

tajtalroaző egyelemü események/ halmazát.

2̂  legkisebb Rg-t tartalmazó részhalmazát, amely a fenti 

3 műveletre nézve zárt, az X feletti reguláris események 

halmazának nevezzük. Jelölése: r (x) . Reguláris kifejezések

nek a I #  Xt/j[; , »()vjábécé feletti, bizonyos szintaktikai 

követelményeknek eleget tevő szavakat nevezzük. Triviális 

a megfeleltetés a r«guláris események és a reguláris kife

jezések között. Pl: az A=a ; b ,' c * (a ; b)í r (x) reguláris 

kifejezésnek megfelel az A=^a a he bcac bebo bcacac beacbe 

...jreguláris esemény. R(x)-szel jelöljük az összes X fe

letti reguláris eseménynek megfelelő reguláris kifejezések 

halmazát.

R-nyelvtannak a G=/X,Y,I,P/ négyest nevezzük, ahol XnYx0, 

IfY, P: Y-*r (XvY}. A 0-nyelvtan által generált nyelvnek 

az L(G)=Jx£X*jl xj halmazt nevezzük, ahöl a 1= jellel je

löltük /a CP-nyelvek elméletéből ismert fogalommal ekviva

lens/ "levezethető" fogalmat.

Tekintsük például a következő R-nyelvtant:

X s|^, then, else, y , +, / , i , true. m. , betű, szám.

Y =[K,E,Z,S]

P(k) = V K , K , then , E , else), E

P(e)= (V } t ; +), (/ , K ,1 ; true ; Z , (v ;  ̂, e)-, s)
* ( e ; +)

24
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P(,Z)= betű , V X ( betű ; szám ) t ( V 5 [ » E  *x>3j 

P (S) = szám * V

A P-hez tartozó reguláris kifejezések gráfjainak sze> 

kezetét híven tükrözi a következő /számítógépben jól 

előállítható/ "szintaktikus gráfsémának" nevezett jel* 

sorozat. Az alábbi táblázatot sorfolytonosan kell órű'.' 

mezni, ahol bármely elem indexét megkapjuk, ha az elei 

sora és oszlopa élén álló számokat összeadjuk. AtjelS* 

lés "elágazást", a 4’"folytatást", a + pedig "ugrást 

visszatéréssel" jelöl. Az ezen jelek után álló számok 

indexekre való hivatkozást jelölnek, a . jel pedig a 

részgráf végét. Az összes többi elem a G nyelvtan alî  

jele /X-be taurtozik/.

í:o 1 2 3 4 5 6 7 8 9

00 < 12 + 1 then + 15 else

10 4 1 + 13 • < 20 T 4 23

20 < 23 + < 31 1 + 1 4
30 34 < 36 true i 45 C 47 + 60

40 < 45 + 15 i 49 + 83 <
50 59 < 56 as i 57 + 4 23 •

60 betű < 71 < 68 betíli 1 69 szám 4
70 61 < 82 L + 1 < 81 J. 4
80 74 1 • szám < 88 83 •

Ezen szintaktikus gráfséma alapján lehet szintetizálni 

a következő automatát. A táblázat sorai az automata ál* 

lapotainak felelnek meg, oszlopai pedig a bemenő jelek* 

nek. A sorok és oszlopok metszetében az automata átkap* 

csoló függvényének értékel találhatók. Ha ez egy tSrt, 

akkor a tört számlálója az automata következő állapota,
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nevezőjét pedig be kell Írni a verembe. Ha a mező nincs 

kitöltve, akkor az átkapcsolófüggvény e helyen nincs 

értelmezve. Ilyenkor, ha az illető sor száma be van ka- 

rikázva /azaz az automata végállapotban van/,akkor a 

verem csúcsáról vett értéket kell módosítani az utolsó 

bemenő jellel, hasonlóképpen. Ha az automata nem végál

lapotban van, akkor "leáll", arai azt jelenti, hogy az 

elemzett szó nem tartozik a nyelvhez. Ha az automata 

az összes betűt beolvasta, akkor meg kell vizsgálni, 

állapota és a veremben található összes állapot végálla

pot-e. Ha igen, a beolvasott szó megfelel az automatához 

tartozó nyelvtan szintaxisának.

A táblázat első és második oszlopában található számok 

a szintaktikus gráfséma elemeire hivatkoznak. Az első 

oszlop az adott állapothoz tartozó "kiinduló csúcsok" 

sorszámát, a második pedig az adott állapotot jellemzi 

csúcsok sorszámát tartalmazza. A számlálókban álló csú

csokba kell "visszatérni". Az állapot végállapot, ha a 

jellemző csúcsok között található pont / . /. /Id. a 

cikk utolsó oldala/

Ellenőrzésképpen megvizsgáljuk, hogyan működik az auto

mata a következő, a fent ismertetett L(G/ nyelvbe tar

tozó szó hatására /ebben a szóban a szemléletesség ked

véért a tie tű és szám szimbólumok helyett a vagy b, ill. 

1 jeleket irtunk/.

a l l  f l ^ a / t i  + 1 then 1 else a ] + 1

Mivel az utolsó jel hatására az automata végállapotba 

billen, és a verem valamennyi állapota végállapot, ez 

a szó eleDB az L (g ) halmaznak.
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A témával kapcsolatos eddig elért eredmények a követ

kezák:

1. A reguláris események és reguláris kifejezések el 

méletének egy az automataszintézis céljaira alkal 

más formalizálása.

2. Az R-nyelvtanok és az általuk generált nyelvek for

malizálása.

3. Az R-nyelvtanok és az automaták állapotainak közve* 

len kapcsolata.

4. Egy algoritmus, amely egy feltételt kielégíti R- 

nyelvtanok esetén a nyelvheztartozást a szé hosszá' 

val arányos számú lépésben eldönti; az algoritmus 

helyességének bizonyítása.

5. Ezen algoritmus AlGOL-68 nyelvű megválasztása.

6. A veremautomata működése ALGOL-68 nyelven.

7. A veremautomaták elméletének szintézis céljaira al' 

kalmas formalizálása.

8. Veremautomaták szintézise ALGOL-68 nyelven az R- 

nyelvtanból.

9. Veremautomaták működése ALGOL-60 nyelven

10. A szintaktikus gráfsémák elméletének formal!zációís

11. A nyelvheztartozás eldöntése a szintaktikus gráf

séma alapján ALGOL-60 nyelven.

12. A szintaktikus gráfséma előállítása az R-nyelvtari' 

bői ALGOL-60 nyelven

13. Veremautomata szintézise a szintaktikus gráfsémáWl 

ALGOL-60 nyelven.
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szá mí t óg ép h ar dw a re és software

ÖSSZEHAHGOLT PEJIESZTÉSE 

Braun Péter

¥illamosenergialpari Kutató Intézet

Az Intézet 1968-ban vásárolta meg a szovjet gyártmányig 

R A Z D A E r -3  számítógépet. Az intézeti beruházási alapok 

koncentrációja volt szükséges ehhez a beszerzéshez és 

alapvető érdek fűződött ahhoz, hogy a kétségtelen koc

kázatot jelentő beruházás gazdaságos és lehetőleg nye^ 

reséges legyen.

A számitógép miinkaspektrumát két tényező határozta meg. 

Az Intézetben már korábban is folyó, bérelt gépeken futtJ 

tott számítások adták az egyik részt, illetve a nagy sM'̂ 

mitógép adta lehetőségek kihasználásával uj munkák el

vállalása vált lehetővé, és ez adta a munkaspektrinn má

sik részét.

A kialakuló munkaspektrum és az induló számítógép hite

lének megteremtése szükségessé tette a berendezés meg

bízhatóságának nagymértékű növelését és időről-időre 

a szolgáltatások növelését olymódon, hogy az országbanj 

dolgozó többi számítóközpontokhoz képest az erkölcsi ko-] 

pást ellensúllyozziik. Az alábbiakban azokról a müszakii 

és egyéb intézkedésekről számolunk be, melynek segítsé

gével a fenti célokat kívántuk elérni.

A számítógép lyukszalag perifériáit Pacit gyártmányúét 

kai cseréltük le. Valamennyi input rutint ennek megfele-i 

lően start-stop üzemben karakterenként! olvasással és 

egy adott szótár szerinti konvertálással építettünk fel. 

Második lépésben mind az inputot, mind az outputot 8 csa-j 

tornás szalagok kezelésére is alkalmassá tettük és ezzel
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egy időben kibővítettük a kezelő rutinok szótárait.

A lyukkártya olvasás megbízhatóbbá tételére 1000 kártya/ 

perc sebességű start-stop Üzemű lyukkártya olvasót illesz

tettünk a számítógéphez és az input rutinok közé ennek 

kezelő programját is felvettük.

Ezekkel a bővítésekkel a számitógép 5 csatornás telex 

és tele kódban, valamint 8 csatornás ISO és Eichner kód

ban lyukasztott szalagokat fogad minden átkapcsolás vagy 

konzol üzenet nélkül. Konzol üzenet segítségével beviteli 

csatornaként a lyukkártyaolvasó is kijelölhető.

Az egyre bővülő feladatkör szükségessé tette egy korszerű 

operációs rendszer felépítését. Ennek megvalósításához 

egy sor hardware és software feladatot kellett megoldani. 

Átalakítottuk a számitógép megszakítás! rendszerét, hogy 

az eddig megállást okozó variációk /pl, túlcsordulás/ 

az operációs rendszerre történő ugró utasításaként mű

ködjének, Az operációs rendszert túlságosan elbonyoli- 

totta volna, ha a megszakításokat tetszőleges mélység

ben tettünk volna lehetővé, ezért egy megszakítás után 

újabb megszakítást nem kezdeményezhetünk, mig az előzőt 

az operációs rendszer le nem kezelte, Vezérlőirógépként 

egy IBM gömbfejes Írógépet alkalmaztunk, mely az integ

rált áramkörökből felépített illesztő egységgel együtt 

megbízhatóan működik.

A jelentősen megnövekedett nyomtatási igény kielégítésére 

egy off-line rendszert hoztunk létre, mely IBM kompati

bilis mágnesszalagokból és mágnesszalag vezérelt sornyom

tatóból áll, A műszaki munkáknál felmerülő grafikus
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eredményközlósi igényeket egy lyukszalagvezérlésü 0|1 

pontosságú plotterrel elégítjük ki.

A jelentősen kibővült periféria készletet az operáoiÓB 

rendszer automatikusan kezeli, az eredményeket az on-li» 

vagy az off-line sornyomtatóra lehet küldeni és egyszerű 

módon használhatók a plottert vezérlő rutinok is.

A Start-stop vezérlésű lyukkártyaolvasó felhasználásával 

lyukkártya job leírások adhatók és a számitógép ilyen 

esetben a vezérkártyák által meghatározott módon mű

ködik.

A számitógép rendszer vázlatát a mellékelt ábra mutatja. 

A használható nyelv egy assembler szintű nyelv és az 

ALGOL. Az adatelőkészltő gépek kímélése céljából mágnes

szalagos programtároló és programjavitó rendszer is ren

delkezésre áll.

i
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VIDEOTON lOlOB TERMINÁl VEZÉRLŐ PROGRAMRENDSZERE

Keresztély Zsoltné 

Vödrös Csabáné

Videoton Pejlesztési Intézet

Az lOlOB kisszámitógép kommunikációs lehetőségeit kihaszi 

lő programrendszer, mely lehetővé teszi, hogy tetszőleges 

távolságban levő ICL System 4 számitógép szolgáltatásait i 

lOlOB számitógépből és perifériáiból kialakított terminálj 

felhasználója igénybe vegye. Lehetőség van nagy tömegű adi 

ki és bevitelére, feldolgozására a nagy gépben, valamint 

job-ok futtatására.
■ f

Az lOlOB terminál hardware konfigurációja, az összekötteti 

jellemzői, valamint a két gép közötti adatátviteli eljárás 

ismertetése után a dolgozat részletesen foglalkozik a ten 

nál Vezérlő Program felépítésével, a program funkciónális 

részeinek feladatával és realizációjával. A kisgép sajátsi 

gait /címzési rendszer, megszakítás feldolgozás/ a prograi 

rendszer tárgyalása során mindvégig ismertnek tételezzük 

fel. Végül röviden utalunk a System-4 oldali software feli 

telekre, valamint a rendszer tesztelési lehetőségeire,

A két gép közötti kapcsolat hardware feltételeit, valamint 

az lOlOB terminál hardware konfigurációját az 1. ábra szel 

lélteti.
1

Az összeköttetés .jellemzői;

Az összeköttetés típusa; két pontos

/A.Z adatátviteli algoritmus lehel 

vé tesz multi-pontos tipusu össi 

köttstést is./
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Alkalmazott vonal típusa; bérelt telefonvonal 

Átviteli sebesség: 1200/2400 bps

Átviteli mód; 

Kód:

Hibaellenőrzé s: 

Blokkhossz:

szinkron, félduplex 

ASCII

Karakter és blokkparitás 

változó, max. 80 karakter/blokk

1. ábra

Az adatátvitel .iellemzói; 

a/ Üzenetformátum

Az adatátvitel folyamán két fajta üzenet kerülhet a 

vonalra;

adatblokk formátuma; SYN-SOH Heading STX Data ETX/ETB BP 

vagy STX Data ETX/ETB BP
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vezérlőblokk-hét különböző típusa lehetővé teszi a te) 

nál és a terminál egy perifériájának megclmzését; te: 

nál illetve periféria status üzenet, valamint adatbloí 

nyugtázó üzenetek küldését,

b/ Az adatátvitel algoritmusa

A VIDEOTON lOlOB és a System 4 között alkalmazott adat 

viteli eljárás megegyezik az ICI 7020 tipusu Renote Bi 

Terminál-nál alkalmazott eljárással, igy a nagy gép op 

rációs rendszerében semmiféle változtatás nem szüksége 

A két gép közötti dialógus három szekvenciából épül f) 

A központi számítógép /CPU/ által kezdeményezett cim 

szekvencia során létrejön a terminál kiválasztása, val 

mint a terminálról kapott Status karakter CPU-ban tört 

elemzése után a periféria kiválasztása.

A kiválasztott periféria lehet adat fogadó acceptor ti 

su vagy adat küldő source tipusu, igy az algoritmus tó 

féleképpen folytatódhat. Acceptor algoritmusnál a ni 

a master, lOlOB a slave állomás, a master által kUldöt 

adatblokkra a slave az acceptor periféria állapotát j 

lemző nyugtázó üzenettel válaszol, mely üzenetben radcl 

periféria hiba jelzésére, átvitel felfüggesztés kéreli 

terminál operátori interrupt jelzésére, valamint az a 

átvitel hibáinak kiszűrésére.

Source algoritmusnál a két gép szerepe felcserélődikí 

Az adatátviteli hibák kiszűrése hossz és keresztparití 

vizsgálattal, blokk sorszámozással és blokkismétléssel 

történik.

A tolnainál vezérlő program

Uoduláris felépítésű, igy lehetővé válik a perifériá 

kiépitettség rugalmas változtatása. /2. ábra/
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A program az adatátviteli algoritmus egyes szekvenciáinak 

megfelelő három vezárlőmodulből /monitor, acceptor, source/, 

az adatátvitelt lebonyolító CTS handlerból, valarjjit a pe

riféria handlerekból épül fel.

Acceptor periféria handerek Source periféria hemdierek

LP
hmdier

PTP
handler

m
n/amfato
handler

TTY
klaviatúra

handler

vonal

2 . ábra

a/ Vezérlómodulok

A monitor indítását megelőzően a lOlOB gép a System 4-től 

teljesen független helyi számítógépként működik. A moni

tor indításakor rondszergenerálást, majd a CTS vonalra-
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kapcsolását, és vételbeállitását végzi, ezután 6 jeli 

byte folyamatos teszteléséből állé ciklusba kerül.

Az acceptor és source modulok a nagygép és a termln® 

egy perifériája közötti adatcsere szervezését, a puífi 

rek kezelését, valamint szükség esetén kódkonverzióti 

geznek. Uindhárom vezérlőmodul a fentieken kivUl leks 

li az operátori megszakitást, hibák /vonal, perifériij 

esetén a hibaelemzést végez, hibaüzenetet nyomtat kii 

konzol Írógépen. Mindegyik vezérlőmodul főprogramban I

b/ CTS handler

Feladata az adatátvitel lebonyolítása az ismertetett 

átviteli algoritmus szerint. Interface byte-okon kerei 

tUl érintkezik a vezérlőprogramokkal, mely byte-ok 

jékoztatást ad az adatátvitel egyes befejezett fázisai 

Tájékoztatást ad az adatátvitel során keletkezett olji 

hibákról, melyek fellépésekor a két gép közötti kapca 

megszüntetettnek tekinthető.

A teljes CTS handler 1. osztályú IT alprogramban fut, 

a CTS hardware adottságának megfelelően 3 fő részbíli 

az időzítési, vételi és adási IT alprogramokból..

Ü

A

v<

hl

fi

k
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c/ Periféria handlerek

Feladatuk az illető perifériára vonatkozó input vagy j 

put művelet lebonyolítása, 2. illetve 3. osztályú meg: 

kitási alprogramban futnak.

Software feltételek az ICL System 4-ben

A terminál vezérléséhez a System-4 központi egységében si 

séges egy privilegizált üzemmódban futó szubrutinosomag, 

a fenti vonali algoritmust megvalósítja, és felhasználói 

ramban supervisor hivással hívható. Ilyen az ICL készeni 

tó CCF programcsomagja.

i



KIS számítógép, a KOMPUTEHEK adatelőkészitője 

Dobó Csabáné

Kőolaj- és Gázipari Tervező V álla la t
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^Bevezetés

A Kőolaj- és Gázipari Tervező V á lla la t a magyar szénhidrogéniparon 

belüli széleskörű tevékenységhez szükséges műszaki és gazdasági te r 

vek készitésével fog lalkozik . Ezen belül fő terü letekként megjelöl

hető ak ite rm e lé sse l, fe ldo lgozássa l, tá ro lá s sa l és s z á l l í tá s s a l  

foglalkozó uj létesítm ényekre, fe lú jítá so k ra  és bővítésekre vonat
kozó tanulmányok, beruházási programok és k iv ite le z é s i tervek készí

tése.

A különböző iparágaknak gyors és dinamikus fe j lő d é s e  megkövetelte 

a tervezők munkájában i s  a növekvő igényekhez alkalmazkodást, a ha- 

gjonányos muniíaraódszarek á t v á l t á s á t  a  hatékonyabbcikra. 

fokozatosan f e l l e n d ü l t  a szám ítás techn ika ,  és ld71-ben az addigi 

bérelt géphasznált megtartása m e l l e t t ,  egy k is  számitógép -  Hewlett- 

fackard 9I00/B modell, 9I0I/A t ipusu  háttérmemoriával -  -és hozzá

tartozó p e r i f é r i á k  megvásárolása u tán ,  s a j á t  berendezéssel i s  dol

gozunk.

Az előadás további részében a fen t iekbő l következő k e t tő s  rendszer

ből kiaknázható előnyükről és t a p a s z ta la to k r ó l  le sz  szó, programo

zási szempontok s z e r in t .

i óredmén:;ek és lehetőségek

Az előadás gyakorlati hasznosságát növelendő, konkrét alkalmazásokon 

és példákon domborítjük k i az -  előzőleg ismertetendő megfontolások 

során k ia laku lt -  alapelvek eredményeit,

1-1 ni alupelvek a következek;

‘ a/ 4 kisszáriite gépen történő programozásnál a programszervezés leg - 

fontosába ko rlá tja in ak  tudatos kihasználása révén előnyös program-
Pl
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szúrkezet a lak itlia tó  kl»

A gyakorla ti alkalmazások közül erre vonatkozóan méretezési fela-J 
d a tró l lesz  szó.

‘■•eghatároztuk csővezetékekben és készülékekben használt kihuzottJ 

nyakú T-idomok falvastagságát az összes já ra to s  csőméret, a iiyo-1 

masfokozatok és a T-idomok gyártásához használt alapanyagok külőí 

bozó anyagminőségének figyelem bevételével. A program úgy 3zegaen>l 

t á l t ,  hogy lehetővé te s z i a fu t ta tá s  kezdését csak a t tó l  a ciklts-| 

tó i ,  amelyben szereplő változók értéke az uj alapadatokból keriil] 
k iszám ításra .

b/Komputerekre i r t  programok számára -  e lőzetes számítás során - adj 

tok nyerhetők a kisgépen, s ennek kapcsán a komputerek prograajai I 
e^yszerüsithetők vagy a ciklusok szűkíthetők.
Példaként rész le tesen  ism ertetjük  a függvényközelitésokot végző 
kisgép! és iS llio tt Öo3 számitógépre i r t  programok kapcsolatát is 

esetenkénti felhasználásukat meghatározó követelményeket -  anelye-| 

két önálló vagy egymást követő futásokkal tudnak k ie le ,;iten i.

Konkrétan szembe és egymás mellé á llíth a tó  két azonos cimü prograiJ 

k ö ze líté s  polinoraaal -  amelyek közül a a isgép i változat a Isbjob-I 

ban köze lítő  12-ed fokú polinom egy ü tth ató it sz o lg á lta tja : óig aa I 
E ll io t t  Öo3-as program bemenő adatként igény li a közelítő  polinaj 

fokszámánaik alsó  és fe lső  h a tá rá t ,  kz a program hibaszáraitast is 
végez és az erre  vonatkozó korlátok v izsgála ta  alapján dönt a foU| 

szám növelésérő l. Következik ebből, hogy lia szükséges oárelt 

gép igénybevétele, akkor Is  lehetőség van a fokszám előzetes 

nő becslésére . «dott esetben viszont te lje se n  elegendő a száaltárt| 

csak a kisgépen elvégezni.

c/A Hewlett-Packard gépre alkalmazható algoritmusok közül a válass- 

tá s t  elsősorban befolyásoló tény -  a uemóriakap.-.citás -  jelent3s4-l 

ga a programlépésok és az adatok különböző helyigénye alapján,

S tényből következő kompromisszumokat is  is értétjülc s zemléltütéhl 

ként a mérési eredményeket feldolgozó s ta t i s z t ik a i  programok ké

sz íté se  kapcsán.
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Például lineáris egyenletrendszer negoldásán alapuld feladatoknál 

előnyös a Gauss-ellBlnácló alkalmazása a viszonylag alacsony aüva- 

letlgény és a matrlx-tárolásboz szükséges hely viszonya alapján.

d/A bevezetőben említett tervfázisok a számítások modelljeiben el

térő mélységként Is jelentkezhetnek. így ugyanazt a számítást 

nagy gépen vagy a Hewlett-Packard calculatoron is végezzük, a kü

lönböző mélység- és formalgények szerint.

Ezt Illusztrálandó egy gazdasági számítást végző, ICT 1900-as tip. 

gépre Irt algol program Hewlett-Packard változatait említjük meg. 

Döntő jelentősége van a felhasználóktól beérkező kívánságnak, 

mely a számítási eredmények kiíratási képére vonatkozik. A Hewlett- 

Packard perifériákon nem tudunk alfanumerikus, táblázatszerű 

nycotatást produkálni, de sokszor - ha korai tervfázisban, külön

böző döntéselőkészltésekhez szükséges - elegendő az eredmények 

számszerű megjelenítése.

«/A bérelt gépeken futó progreuaok átfutási ideje és a saját gép 

gyors hozzáférése miatt létrejövő "Időtényező* szerepének fontos

sága a mérnöki munkában.

Az Időtényező jelentőségét egy olyan példán keresztül világítjuk 

sag, ahol a Hewlett-Packard gépi számítás - ha csak ellenőrző, 

közelítő jelleggel Is - használható eredményt szolgáltat abbam az 

esetben, ha az ICT 19oo-as gépen a részletes számítást produkáló 

program futtatása a kért Időre nem biztosítható.

A feladat a technológiai tervezéseknél gyeűrran szükséges fázls- 

egyensulyszáfflltás, melynek egyéb lényeges programszervezési prob

lémáiról Is szó less /alapadatok folytonos bővítése/.

26
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A VT 1010/B TÖBB-IRÓGÉEES pTKRAKTIV 
ALKALMAZÁSÁNAK PÉLDÁJA

Gerlits J.-né - Klsdi Gátőr 

INPELOR

Amikor a CII 10010 elektronikus számítógép megjelent 

hazánkban, a Számítástechnikai Koordinációs Intézet 

felkérésére kísérletet végeztünk a gép interaktív 

üzemmódban való alkalmazásáne^ vizsgálatára. Ennek 

keretében rendelkezésünkre bocsátottak egy több-iró- 

gépes konfigurációt, amelyen az alább vázolt time- 

sharlng-szerü rendszert elkészítettük.

I
A feladatot két kísérleti programmal oldottuk meg, at 

elsó egy barkochba játék /több változatban: magyar, 

angol, német, és orosz nyelven/, a másik pedig 

egy asztali számológép szimulátor. A célunk az volt, 

hogy ezen programok közül bármelyiket egyidőben, 

bármely, a géphez kötött Írógépen használni lehessen,

Több irógépes beszélgetés szervezése;

A programok és a gépelő partner közötti informáoiö- 

csere szervezéséhez modulárisan felépített fizikai; 

inpat-output rutinokat használtunk fel. Kísérletünk

ben az Írógépeket az egyik megszakítás! osztályra 

kötöttük. Minden Írógéphez hozzárendeltünk egy 

"Handler"-t, amely az adott készüléken az Input, 

illetve output tevékenységet vezérli, az információ

kat a hozzárendelt pufferterületre gyűjtve, illetve 

onnan kiadva.

A "Hsaidler-Ueket egy felügyelő-program vezérli; 

beindítja, I/O felfüggesztések esetén a művelet
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befejezését ellenőrzi és visszaadja a szét, 

cii.lilusan.

]ía a "Handler" az input tevékenységet befejezte, 

aI:kor tetszés szerinti programra átadható a vezéi>- 

lés. Ha ez a program egy jól definiált véges tevé

kenység után valamilyen output információt a 

pufferba helyezve visszaadja a szót a "Handler"~nek, 

akkor több Írógép esetái is biztosítva van, hogy 

kb. egyenlően-osztjuk el az időt közöttük,

Barkochba;

Kisérietünkben a fenti rendszer által "felfüggeszt

hető egyik program" a barkochba játék szervezése 

volt,

Készitettünlc egy speciális értelmező programot, 

amellyel jelsorozatokat lehet összeállítani, s 

eközben bármely gépi tevékenységet is inicializál

hatunk, tetszőleges mélységben /veremtechnika/,

A kérdés-felelet szövegsort faágszerüen építettük 

fel, ahol az egyes csomópontokat az Írógépen fel

tett kérdések képviselték, mig a választ szótárazás- 

sal azonosítjuk. Azonosság esetén a szótári válasz 

adja meg a következő szöveg kezdőcímét.

A jelsorozat kezelésben alkalmaztunk egy szüjí-itett 

belső :.ódot is, A barkochba szövegét Astrol-8 

nyelven lehetett i m i  úgy, hogy a nyelv szintaxi

sától eltérő jelsorozatokat egy preprocessor 

készítette elő a foz-ditóprogram számára. Az infor

máció faágszerü ábiázolása az egyes ágak javítását 

is rendkívül egyszerűvé teszi.
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Asztali számológép szimulátor;

A fenti rendszerhez kapcsolódd másik programunk 

lehetővé teszi, hogy a programozó az Írógépen ol; 

számítási műveleteket végezzen, amelyekben a négy 

alapműveletet használja fel. A kifejezéseit szám 

hói és hetükhói állíthatja össze, amelyek egy-egy 

értéket reprezentálhatnak. Az Írásban félhasznál- 

liató a négy alapművelet jel, továbbá a zárójelek, 

a matematikában megszokott értelmezéssel. Használ

hatjuk még az egyenlőség jelet, részértékek le

kérdezésére, továbbá a # számjelet, amely az értfr] 

adás jelölésére szolgál, ha egy kifejezés értékét 

egy betűhöz akarjuk rendelni,

A betűket a kifejezésekben csak akkor használhat 

ha azok már korábban értéket kaptak, és lehet úgy 

újra indítani, hogy a betűk értéke törlődjön.

Befejezés;

A bemutatott rendszert tovább le

het fejleszteni. Szerkezeti fejlesztésének leheti-1 

sége egyrészt, hogy csalt egyetlen "Hundler"-t 

készítünk, és a készülékhez táblázatokat rendellialt|l 

amelyeken keresztül vezérli a "Handler" az input- 

output tevékenységet; a másik módosítási lehetéség] 

pedig, hogy a végrehajtandó programot diszken 

tartjuk és csak a megfelelő részelt hozzuk be 

esetenként.

A számolási részben pedig a számolás pontosságát 

lehet növelni és be lehet vezetni az elemi 

függvényeket.



MŰSZAKI TERVEZÉSRE ORIEHTÁIT PROGRAÍáHEtIDSZER MODULELVÜ

KIÉPBTÉSE 

Szőts Wlklős

Építőipari Számitáeteehnikai és Ügyvitelgépesitési Vállalat 

1. Bevezetés

Progranarendszer kiépítése minőségileg más problémát vet 

fel, mint egyes programok Írása. A legfontosabb felol

dandó ellentmondások a következőki

Az egész programrendszer és az egyes programok megter

vezése korlátos forrásokból származó információk alap

ján történik és a megírással egyidejűleg lezárul, vi

szont az elkészülő programok tág körben, hosszabb idő

re való felhasználása természetes igény. Tehát a prog

ramrendszerrel szemben támasztott alapvető igény annak 

rugalmasságai uj vagy az adott pillanatban fel nem is

mert problémák és megoldási módok könnyű beolvasztási 

lehetősége a programrendszerbe - azaz az egyes progra

mokba.

Ugyanilyen természetes igény a programrendszer teljes

sége, azaz hogy az adott problémakörben felmerülő ösz- 

szes vagy majdnem összes problémára adjon a gyakorlat

ban megfelelő megoldási lehetőséget. Ez a programrend

szer méretét megnöveli, Így az elkészítéshez szükséges 

idő irreálisan megnőhet.

Mindkét ellentmondás szerintünk leghatékonyabban a mo- 

dulelvU programozás felhasználásával oldahtó fel. Maga 

a modulelvü programozás több számitógép operációs rend

szeréből ismert /IBM 360 OS, ICL System 4, stb./.

Itt azonben többről beszélünk: problémára orientált mo

dulrendszerről, azaz olyan modulkönyvtárról, amelyből
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-  2 0 íi

épitőkő-elv szerint összeállithaté az igényelt prog 

Jelen előadásban ilyen nodulrendszer kiépítésének ala| 

elveivel foglalkozunk.

2 . Modulrendszer Jciépitése

2.1 Modulfelosztás_meg^erv£zésje

A programokon belül a modulok hierarchikus felépitésbe| 

foglalhatók. Programrendszer tervezése esetén bizoE 

fokig oélazerunek látszik a modulokat osztályozni a 

hierarchiában elfoglalható helyük szerint:

a/ Alapmodulok. Ezek egyszerű matematikai vagy problé-| 

mára orientált /műszaki/ alapfeladatokat oldanak 

meg. Minden, vagy majdnem minden tényleges számitá-l 

sl munkát ezekre bízunk. A felsőbb szintek moduljtll 

ezek Illetve egymás behívását szervezik.

b/ Szervező modulok. Az alapmodulok segítségével réâ | 

feladatok szervezését végzik.

c/ Feladatszervező modulok. Ezek már egy feladat koo9>| 

lez eredményét szolgáltatják, illetve szolgáltat

hatják, lehetnek a programrendszert alkotó progra

mok fő rutinjai.

2.2 Adatkezelés

A modulok egyszerű kapcsolhatósága kívánja meg az 

adatkezelés egységesítését. A probléma két ágra osz

lik: a modulok egymásközti kapcsolatának megoldására, 

valamint a program és a felhasználó közötti kapcsolat 

kiépítésére / input/output /.
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A modulok egymásközti kapcsolatát a következő módokon

lehet megoldani:

a/ Pormálls paraméterekkel történő megoldás adja a 

legtisztább képet. Kizárólagos használatukkal a 

modulok teljesen fUggetlenlthetők, Így ez az álta

lánosság és a többszöri felhasználhatóság tekinte

tében kedvező megoldás, viszont sok formális para

méter a rutint teljesen áttekinthetetlenné teheti.

b/ Háttértároló segítségével nagytömegű adatok kommu

nikálását célszerű megoldani. Ez a megoldás megkí

vánja a file szervezés bizonyos fokú szabványosí

tását.

c/ Oommon mezők, Illetve globális változók segítségé

vel elért kapcsolat Jelenti a legnagyobb kötöttsé

get, ezért ennek használatát nem tartjuk célszerű

nek.

Program és a felhasználó közti kapcsolat ellentmondá

sos feladat elé állítja a programtervezőt. A nagytöme

gű Input rendkívül kényelmetlen feladatokat ró a fel

használóra, tehát az adatmegadásban Jelentkező egysze

rűsítési lehetőségeket okvetlenül fel kell használni. 

Azonban ez a lehetőség általában specifikumokon ke

resztül Jelentkezik, s Így ellentmond a modulokkal 

szemben megkövetelt újra felhasználhatósági igénynek. 

Ezt az ellentmondást az input műveletek és a tényle

ges számítás teljes elkülönítésével tudjuk feloldani. 

Nagytömegű output kezelése nehézkes, viszont az eset

leg szükséges adatokat is meg kell őrizni. Ezért az
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outputot Is célszerű elválasztani a tényleges száoiti 

tél* Az elkülönítés háttértárolón létrehozott adat

könyvtár segítségével érhető el.

MODUL RENDSZER FELEPITE5E

ŵwjt/iDfwi<awrvT»B ^ ^ HBZaENSO/UWTKOMrVOTVl pur>uMTKaiirvr/
3

mpuT
mnxiLOK ÉRDEMI SDwrmsr 

vé»ZO MODULOK

OUTPUT
MODULOK

-  lo b r a -

Az előzőek alapján a modulrendszert az 1. ábra szer 

oszthatjuk fel. A modulokból alkotott programok 

adatkönyvtárt kezelnekj

a/ Input adatkönyvtár. Itt található az érdemi számi-' 

tásl munkához szükséges összes adat olyan elrenie-j 

zésben, amely a számításhoz legcélszerűbb. Redu 

Információk tárolásának elkerülése nem lehet szeî  

pont.
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b/ Közbenoő adatkönyvtár. nagytömegű közbenső azámitá- 

oi eredmények tárolására létesítendő. Ezen keresz

tül biztosítható a modulok közti kapcsolat.

0/ Output adatkönyvtár. Itt jelenik meg a számítás 

eredménye, amelyből további részeredmények egy

szerűen számíthatók.

A három adatkönyvtár szerkezetét célszerű ugyanolyan

nak választani, Így kevesebb modullal megoldható az 

adatcsoportokhoz való hozzáférés. Hierarchikus felé

pítés, indexelt hozzáférés alkalmazása látszik cél

szerűnek.

iaguk a modulok a következő csoportokba oszthatók:

a. / -.datkönyvtár kezelő rutinok

Az adatkönyvtárak csak ezeken keresztül érhetők 

cl, Így a többi modul függetleníthető magától az 

"adatkezelés"-tői.

b. / -iZ érdemi számítást végző modulok

c. / Input modulok

Feladatuk a lehető legkényelmesebb adatmegadásból 

kiindülva az input adatkönyvtár felépítése. Peri

fériakezelés mellett előkészítő számításokat és 

adatrendezést végeznek.

ü./ Output modulok

Az output adatkönyvtárból vett értékeket és az 

ezek egyszerű feldolgozásából kapott eredményeket 

nyomtatják ki.
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3/ Összefoglalás

A raodulrendszer kiépítése a következő pontokba foglalt | 

előnyöket biztosítja a programrendszer Írásához:

a/ A programozói kapacitást legtakarékosabban és leg

célszerűbben használhatjuk fel, elősegíti a kollek-| 

tiv munkát.

b/ Újonnan felmerülő probléma vagy megoldási mód ke

vésszámú uj modul megírásával beolvasztható a rend-1 

szerbe.

c/ Az Input/output és a háttértároló kezelés elválr.on- 

tása az érdemi számitástól minimalizálja a gép kié-l 

pitésében történő változás okozta munkát, vagy nkár)| 

más gépre való átállást.

Felhasználás tekintetében 

retnénk kiemelni:

következő momentumot sso-

A fentiekben vázoltak scgitségével elérhető a terve

zés menetéhez való jobb alkalmazkodás. A háttértáro

ló ismertetett felhasználási módja szerint a kiindu

ló, közbenső és végadatok megőrizhetők, esetleg szer

keszthetők és Így összeállítható olyan program, amely 

néhány adat megváltoztatása esetén csak ezek hatását 

számítja újra, igy a felhasználó közelebb juthat ah

hoz az állapothoz, hogy a számitógépet "logarléc"- 

ként használja.



PHOGRAMRENDSZEREK MÉRNÖKI SZÁMÍTÁSOKHOZ 

Jímcső Ferencné 

Ut- V&suttervező Vfillal-'.t 

AIVATERV/
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A tervező mérnök számára segítséget adni számítógép segít

ségével többféle módon lehet. Ki lehet ragadni munkájából 

egy-egy számításigényes részletet és csupán a számításokat 

esztali számítógép helyett computerre bízni. Az ilyen irá

nyú tevékenység az úgynevezett műszaki számítások elvégzé

se. Az alkalmazott computernek megfelelően kisebb vagy na

gyobb terjedelmű feladatokat, de mindig csak egy leszűkí

tett munkarészt lehet ily módon megoldani. A tervezői munka 

azonban egy tevékenységi folyamat, amelynek különféle szin

teken döntési pontjai vannak. A rutin döntéseket is magában 

foglaló, láncszerűen egymásba kapcsolódó, automatikus adat- 

kspcsolattel kidolgozott számítási és rajzi munkákat is el

látó programok csoportját tervezői programrendszernek ne

vezzük. Ezek a programrendszerek valósítják meg a tervezés- 

gépesitést.

A tervezői programrendszerek kidolgozása hosszadalmas, sok

szor évekig tartó munka. Első programrendszerként vállala

tunknál llG5-ben az autópályák vonaltervezéséhez kezdtük 

meg r. tervezői programok kidolgozását, majd 1967-ben kezd

tük rendszerré építeni. Az első tervezői programrendszer 

. kiftlakitésánál szerzett tapasztalatok nyomán mind több 

szakágban dolgozunk ki programrendszereket. így ma mér a 

metró vonalvezetéséhez, a geodéziai tervezésekhez, közleke

désfejlesztés tervezéshez /forgalomszámlálás kiértékelése, 

hálózatfejlesztés/, többnyílású feszitett és nem feszitett 

hídszerkezetek tervezéséhez részben v>.gy egészen kész prog

ramrendszerek állnak a tervező mérnök rendelkezésére.



Az alébbiukhan összefoglaljuk milyen szempontokat érvénye

sítünk a programrendszerek kialakításénál.

A rendszer a feladat komplex megoldását adja, melyet csak 

komplex munkacsoport -^am- tud kidolgozni. Az UVATERV-nél| 

egy team tervező mérnökből, programtervezőből és programo

zóból áll.
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A programrendszer kialakitása sorén részletesen elemezzük i] 

hagyományos tervezési folyamatot. Ennek sorén étvizsgélésr 

kerülnek a tervezési sz-bályzat oda vonatkozó részei. A m  

törekednek, hogy a tervezési folyamat és az azt kiszolgáló 

programrendszer a legteljesebb összhangb?.n legyenek. Azaz 

programrendszer feladat orientált szemléletben készül. Ha 

szükséges, javasló tót tesznek a folyamat megvéltoztatésáre 

vagy például e tervezési szabályzat pontositásárí .

A tervezési folyamatnak két jól megkülönböztethető fázisa 

van:

- a tervvoriánsok kidolgozása és

- ez elfogadott variáns részleteinek kidolgozása. 

Mivel a második fázis az elsőre épül és sokszor ;z elsőben 

végzett lépéseket részletesebben újra cl kell végezni, ü 

f á z i s h o z egj'etlen programrendszert dolgozunk ki.

Az input és output adatok megtervezésénél a következő szeií 

pontokat érvényesítjük:

- a tervező mérnök egj' típusú adatot csak eg:/szer adjo 

meg nyomtatványon, ha újra ugy;narra az adatra szűk 

ség von

- o programrendszer egyes tagjai uutom-tikus adatátvi

tellel gondoskodjanak annak jelenlétéről és

- a programok input-output igény szempont jábr'l is vezó' 

relhetők legyenek.



A tervezői odntszolgéltetést úgy szervezzük meg, hogy oz a- 

datlapok egj'szerü szerkezetűek, magyarázd ábrákkal ellátot

tak legyenek, azaz a felhasználó tervező mérnök a gépi prog-
N

ram ismerete nélkül is egyszerűen ki tudja tölteni.

A programok vezérelhetőségét és a programok közötti automa

tikus adatáramlást együttesen kell megoldani.A vezérclhető- 

ség azt jelenti, hogy az elvégzendő számitásokat a tervező 

egy programon belül még tovább megválaszthatja, azaz a fut

tatandó modulokat kijelölheti. Erre a modul kijelölésre a- 

zért van szükség, mert adott esetben nem szükséges az ösz- 

szes modul futtatása. Ez komoly gépidőköltség megtakarítást 

jelent és megkíméli a tervezőket a felesleges információk 

tömegétől.Hasonlóképpen biztosítani kell,hogy e programfu- 

téa újra elvégezhető legyen egy adott ponttól,anélkül, hogy 

oz eddig elvégzett számitásokat meg kellene ismételni. Erre 

például egy későbbi időpontban felmerülő részletesebb szá- 

mitási igény esetén kerülhet sor.

Az output rendszer megtervezésénél nemcsak r kapcsolódó 

szémit''-s,hanem a rajzoló programok input adatainak előálli- 

tására is gondolunk.

Az eredménytáblákat lehetőség szerint olyan formában ter

vezzük meg,hegy azok a mérnök tervdokumentációjához átala

kítás nélkül esatolhítck legyenek.

prograrnyk matematikai modellje felépitésben és alkalma

zott számítási módszerekben nem a hagyományos kézi eljárást 

követi.Ez ma már legtöbb szakágban készült programnál igy 

van,de elég hosszú időbe telt és csak a konkrét eredmények 

győzték meg nagyon sok esetben a tervezőket arról,hogy a 

programtervező igy hatékonyabb eredményt tud számára szol- 

gőltatri.A leg/'-’crsabb előrehaladást áltnlábfn azoknak a 

progr-'r,rendszereknek készítésénél értük el,ahol a matemeti- 

kfci módszer megválasztását e tervező mérnök a programterve
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zőre bízta. A programokat modulrendszerűén építjük fel,mint| 

erre már a fentiekben utaltunk.
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A programdokumentálás kérdését a programkészitési munka 

szerves részeként tekintjük.A program Üzemszerű felhaszná-l 

lása a programot készítő team-tői függetlenül történik.Ezén 

a teamben résztvevő tervező mérnök a programtervező közre-| 

működésével olyan”tervezés ismertetés" elnevezésű lei rést 

készít,amely más felhasználd _mérnök_ simára részletesen 

ziti,hogyan szervezze műnké ját,hogy !■. programot tervezésé 

alkalmazni tudja, továbbá előirásokct tartalmaz a program 

adatlapjainak kitöltésére vonatkozóan,ismerteti r progrem 

működését,minta eredményeket tartalmaz,előírja,hogy az er ' 

mények miként kerüljenek a tervekben alkalmazásra.

A programtervező részletes adatrögzítési ,futtatási utasítási 

üzemeltetési leírást készít a programok üzemszerű futtat 

val megbízott programkönyvtáros részlegnek. Ez utóbbi tér 

ki például arra, hogy a programba épített hibajelzések ese 

tén mi a programkönyvtáros teendője. A programdokumentáció 

tartalmazza még a program blokkdiagramját, matematikai mo

delljét, a forrásnj'elvi programot én mi nden olvan infonrác 

ót. amely a további fejlesztést vagy e program moduljainsk 

más területen történő felhasználását segíti.

Az előadás során ismertetjük

- az autópálya vonaltervező és a

- metro vonaltervezc programrendszert.

Ezek segítségével mutatjuk be a fentiekben összefoglalt 

szempontok érvényesítését.
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OPTIMALIZÁLÓ tlEHORIABEOSZTÓ ÍS KEZELŐ SZUBROTTITREÜDEZS!?

 ̂ Béhefi József

Volán Tröszt ElelTtronika

Bonyolult, sok tömböel /vektorral, mátrixokká!/ dolgozó algoritmusok 

számitógépes programjainak elkészitésekor általában nagy problémát 

jelent a rendelkezésre álló memoriaterületek szétosztása a tömbök 

között, A tömbök elhelyezésekor általában az a cél, hogy a gépi proj 

ram futási ideje rövid legyen, '

Gondoljunk csak egy - lineáris programozási feladatot megoldó - nó- 

dositott szimplex-algoritmusra. El kell helyezni a száraitógép vala

milyen memóriájában /központi memóriában, vagy egj'éb háttérmemorián/ 

az alapmatrixot, a célfiig^ényt, a korlátvektort, és egyéb inpui 

tömböket, valamint ki kell jelölni a bázisinveiihelyét, és helyet . 

kell lefoglalni a számitásokhoz és eredményközléshez szükséges ey;' 

tömbök számára is.

A tömbök elhelyezésére, általában három lehetőségünk van: vagy köz

ponti memória, vagy mágneslemez, vagy mágnesszalag. A nem adatfel- ■ 

dolgozó programok jórésze általában a szekvenciálistól eltérően 

használja tömbjeit, és a nem szekvenciális használat megoldása mág

nesszalagon elég körülményes. Ráadásul a számitógépen megoldandó 

feladatok nagy része nem is igényel akkora memóriát, amely egy vagy 

két diszk kapacitását meghaladná. ;i

Mindezeket figyelembe véve, olyan mem.oriabeosztó szubrutinrendszer 

kidolgozását tüztük ki célul, amely a rendelkezésre álló memoriate- 

rületekre vonatkozó, és az igényelt memoriaterületeket /tömböket/ 

jellemző adatok felhasználásával elkészíti egy program memoriabe- 

osztását, és a felhasználó program igényei szerint kezeli is a tön- 

böket /azaz a felhasználó program kérésére hozzáférhetővé teszi a
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töobök tartalmát/.

Aszubrutinrendszer csak központi memória és mágneslemezmemoria ke- 

lelésére készült fel. Felhasználja ezen két memóriátiposnak azt a 

kSzös tulajdonságát, hogy mindkettő cimezhetS. és minden nehézség 

lAlkül alkalmassá tehető a beosztó rendszer egyéb címezhető memóriák 

kezelésére is.

1 beosztó és kezelő rendszer által nyújtott előnyöket természetesen 

ciak kismértékben használhatjuk ki, ha a probléma megfogalmazása 

•idatfeldolgozás irányultságú"; például; valamilyen file recordjai- 

nl kell olyan műveleteket végezni, amelyekhez nincs szükség egyéb 

neordokra, és igy elhelyezési probléma tulajdonképpen nincs is.

Aseaoriabeosztő rendszer használata különösen akkor előnyös, ha az 

adatok elhelyezéséhez szükséges memoriaterületek méreteit az aktuá

lis feladat határozza meg /például; egy LP esetén a változók és fel

tételek számából, és az algoritmus felépitéséből egyértelműen ki- 

azésitható az igényelt memoriaterület/.

Az optimalizáló memoriabeosztó- és kezelő szubrutinrendszer egy a- 

lott prog;ram olyan memoriabeosztását készíti el, amely biztosítja 

a program adatkezelésének maximális gyorsaságát, ezenkívül a rendel

kezésre álló memoriaterületek maximális kihasználását, és ezzel a 

lehető legnagyobb méretű feladat lefuttatását.

A aeaoriabeosztó- és kezelő rendszer FOBTRAH programok memoriabeosz- 

tisénak elvégzésére készült, mivel a számítástechnikai programok 

nagy része ezen a nyelven íródik, de nincs akadálya annak, hogy tet- 

izóleges programok adatkezelésére felhasználható legyen.
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3

A aemoriabeosztás elkészítéséhez szükséges Információk

A menoriabeosztó rutin a tömbölcet vagy a központi memóriában, vágj 

diszken helyezi el. Ismernie kell tehát a központi memóriában, ült' 

ve diszken rendelkezésre álló memoriaterület méretét. Ha valanel; 

tömb diszken van elhelyezve, akkor biztosítani kell számára olyas 

központi memoriaterületet, amelybe felhasználása előtt kerülhet,  ̂

ugyanis műveleteket csak a központi memóriában lévő adatokkal leiiet| 

végezni. Ezt a központi memória-területet a továbbiakban puffarteii' 

letnek fogjuk nevezni. Egy tömb pufferterülete lehet azonos mératiii| 

tömb teljes méretével, de lehet annál kisebb is.

1. Tömbméretek ^

Valamely tömb jellemzése a következő adatokkal történik: 

a/ á tömb egyetlen elemének memóriaigénye a gép memoriájánglc j ^

alapegységében /byte, szó/ | "
1; 1

b/ A tömb teljes /deklarált/ mérete,

c/ Darabolás - méret: a tömb legkisebb, önállóan kezelt részleü 

nek mérete.

d/ A pufferterület tulajdonságéira vonatkozó információk.

2.. Tömb-együttállások

A memoriabeosztó rendszer azon tömbök számára, amelyek a közpiati| 

memóriában már nem férnek el diszken jelöl ki helyet, és • köqaP
■'I

ti memóriában pedig pufferterületet foglal le. Az algoritmus 

azonban általában meghatározza, hogy mely tömbökkel kell egyidS-i 

ben műveleteket végezni.

A pufferterületek kijelöléséhez szükség van olyan információkri, j 
amelyekből megtudjuk, hogy egyes programrészek mely tömböket !|
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histailnak egyidejűleg. Fel kell tehát bontanunk a programot részek

re, és minden programrészben fel kell sorolnunk a programrészben 

együtt szereplés tömböket.

I i. A tömbök fontossági sorrendje

A program futási ideje szempontjából nem mindegy, hogy mely töm

bök vannak a központi memóriában elhelyezve, és melyek diszken.

A program alapjául szolgáló algoritmus általában meghatározza, 

hogy mely tömbökkel végzünk gyakrabban műveleteket, és melyekkel 

csak ritkán. Az algoritmus ismeretében megadható egy fontossági 

sorrend. A memoriabeosztó rendszer figyelembe veszi ezt a fontos

sági /pontosabban hozzányálás - gyakorisági/ sorrendet a tömbök 

elhelyezésénél.

A memoriabeosztási eljárás

liworiabeosztási algoritmus két fS részből áll. A következőkben 

ismertetjük ezeket a részeket.

li A központi memóriában rendelkezésre álló terűlet felosztása

A központi memória felosztása során az algoritmus a tömböket fon

tosságuk sorrendjében a központi memóriában helyezi el mindaddig, 

Mig az el nem helyezett tömbök számára tud puffárterületet kije

lölni. A pufferterűlet nem lehet kisebb, mint az illető tömb da

rabolás-mérete. A központi memóriában helyhiány miatt el nem he

lyezhető tömbök diszkre kerülnek, és számukra a központi memóriá

ban pnfferterűletet jelöl ki az algoritmus, az együttállások fi

gyelembevételével.

Kielőtt az algoritmus másik fontos részéről imánk, pár szóval ki

térünk a mágneslemez használati módjéira.

Feltételezzük, hogy létezik egy TBANSZ /f, H, KC, BE/
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tfztibrutin, amely a cimfolytonos dlszk-filet és a központi menórli 

között végez adattranszfert, éspedig a T/M/ tömb és a file KC 

cimü, megfelelő méretű területe között. Ilyen rutin biztosan i> 

ható bármely gépen.

A diszk-területek szétosztásának feladata tehát a következő; 

Legyenek adottak a Z á méretű területek, kezdőcimeili*

kel, és az |n(7} : N| terület-igények. Legyen X(l, j) definiclí

3a:

= ( J ; ha a Jvedik igény az I-edik területre kerül; 
egyébként.

Keresendő a
1

egyenlőtlenségrendszer egy lehetséges megoldása.

Az PAP - rendszer

Több alprogramból álló programok esetén gyakran előfordul, hogy# 

alprogramok egymástól csak kevés tömböt vesznek át, ezért ajánli- 

tos ezen alprogramokat önálló adatkezelésüekké tenni. Az önálló 

adatkezelésü programrészek /OAP-ok/ között természetesen biztost 

tani kell a kapcsolatot. A szubrutinrendszer tartalmaz ezt a fuiK 

ciót ellátó rutinokat.

A szubrutinrendszer nyelve FORTRAN. Használata akkor válna igs- 

zán kényelmessé, ha beépítenénk valamilyen compilérbe.
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INFORMÁCIOVISSZAKERESÉS AZ EGYETEMES TIZEDES OSZTÁLYOZÁS 
ALAPJÁN

Makay Árpád

József Atfila Tudományegyetem Kibernetikai Laboratóriuma

, A MINSZK-22 számitógépen megvalósult informócióvisszakeresó' rendszer 

az Orszógos Műszaki Könyvtórral együttműködésben készült és kísérleti 

jellegű. Kísérleti jellege els&orban az Egyetemes Tizedes Osztólyozós- 

nak (ETO), mint általánosan elterjedt tartalmi leíró rendszernek informá- 

cióvisszakeresó' rendszerekben való alkalmazhatóságára vonatkozik. A 

visszakeresés hatékonysógónak szómitóstechnikal eszközökkel való fokozá

sa éppen ezért háttérbe szorult az ETO rendszer formális és algoritmikus 

tulajdonságainak felhasználósa mellett. Következésképpen nem kerestünk 

alyan, a MINSZK-22-nél alkalmasabb számítógépet, amelyen az infor- 

mációvisszakeresés üzemszerűen és gazdaságosan lenne végezhető', továb

bá késó'bbi időpontra halasztottak a visszakeresés idejének csökkentését 

szolgáló programrendszer-elemek beépítését (elsősorban invertólt-file 

felhasználását). A kísérleti futósokat a Műszaki Könyvtár által feldolgo

zott ötezres dokumentum minta-anyagon hajtottuk végre.

2. Az ETO az alá- és fölérendelt fogalmak hierarchikus rendjét a tizedes- 

törtek elvén felépített számjelzetekkel jelöli. A/tegkülönböztet főtábláza

ti számokat és alosztósokat. Egy ETO-jelzet főtáblázati számokból és 

olosztósokból épül fel a rendszer szabályainak megfelelően. Az alábbi

akban a jelzetek néhány számunkra érdekes tulajdonságát soroljuk fel.
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2.1. Legyen x = ^ - ^ ^ 2  szám. Ekkor az x jelzet' áltol jelölt fogo*!

lomnak x alárendeltje az ETO hierarchikus rendjében. Pl.: x = 621 , 31 

(elektrotechnika), x̂  = 62 (műszaki tudományok).

(Megjegyzervdd, hogy a "."-rak a fó'táblázati számokban csupán fórnrf] 

szerepe van.)

2.2. Az elosztásokat formai szempontból két csoportba oszthatjuk: volcmilyt 

elhatároló (-,= ,.0,.00) után tizedesszám, vagy tizedesszám záréjelp6*1 

bon (zárójel az id6z6jel,"(0" ill."(=" és a")"pár is). Mivel az ETO 

szabályai szerint elosztás utón fótáblázoti szám már nem követkszl f̂al 

jelzetekben, a zárójelpárok második tagja elhagyható anélkül, hogy a 

jelzet többértelmUvé válna. Az ETO jelzeteken ezt a formális átoldth]

tást elvégezve az elosztásokra is érvényes marad, hogy ha x = + 

elosztás (ahol + valamilyen elhatároló vagy bal-zárójel), akkor a 

+ x̂  elosztás fiSlérendeltje x-nek. Pl. x =  945.11 (magyar nyelv),

'2

'1
945 (uráli nyelvek).

A fentiek alapján mind két fótáblázati szóm közötti, mind két elosztáí] 

közötti hierarchikus fogalmi rendet formálisan megái lepi thatjuk: ugyonk] 

ha az y egyszerű jelzetnek (fótóblázati számnak vagy alosztásnak), miolj 

jelsorozatnak az x egyszerű jelzet, mint jelsorozat kezdószelete, okkor] 

az X fogalomnak y alárendeltje az ETO rendszerben. Általánosítsuk a 

jelsorozatokra vonatkozó kezdószelet fogalmát olyan, általánosított ke-] 

dószeletnek nevezett részsorozattá, hogy bármely x,y egyszerű vagy 

összetett ETO-jelzetról akkor mondhassuk, hogy az x fogalomnak az y 

fogalom alárendeltje, ha x általánosított kezdószelete y-n<>k. 

Általánosításunk csak akkor lesz sikeres, ha az ETO szabóiyrendszstHi
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3.2. A fenti definíciót az ETO-jelzetekre úgy alkalmazzuk, hogy betűként 

a számjegyeket, terminatorokként az ott terminótoroknak és balzáróje

leknek nevezett jeleket tekintjük. Természetesen a jelzetekbóT elhagy

juk az elvőlasztójel-szerepü ","-otés ö jobbzárójeleket, ami egy formá

lis eljóróssal elérhetó'.

3.3. Viszonylag egyszerű számítógépi algoritmus konstruálható, amely bár

mely két x,y szóról eldönti, hogy x általánosított kezd<Sszelete-e y-nek 

vagy nem. Ugyanez az algoritmus nyilvánvalóén alkalmas annak eldön

tésére is, hogy x részsorozata vagy kezdószelete y-nak. Ugyanis az ^  

halmaz speciális választásával az általánosított kezdószeletek részsoro

zatokká ( S - i -  ) illetve kezdó'szeletekké ( ^ =  V) vólnak.

4. Informócióvisszakeresó' rendszerűnkben mind a dokumentumok leírására, 

mind az elemi igények megfogalmazására ETO-jelzeteket használunk, 

összetett igények ETO-jelzetektól a logikai műveletek segítségével ké

pezhetők.

A fentiek alapján annak megállapitásóhoz, hogy egy elemi igénynek 

egy adott dokumentum megfelel-e, az szükséges, hogy az elemi igény 

ETO-jelzetéról megállapítsuk, általánosított kezd&zelete-e a dokumen

tumhoz rendelt valamelyik (vagy egyetlen) ETO-jelzetnek. Ezzel tulaj

donképpen azt döntöttük el, hogy az elemi igény által kifejezett fo

galomkörbe beletartozik-e a dokumentum tartalmát lejró ETO-jelzettel 

kifejezett fogalom.

Az ETO hajlékony rendszerében az óltalánosított kezdószelet mechani

kus alkalmazása természetesen felvet néhóny, még meg nem oldott prob

lémát. Elsősorban amiatt, hogy ugyanazt a fogalmat (az alosztások sor-
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hez még egy szabályt hozzáveszünk. Ugyanis az ETO nem írja elfsl 

elosztások son-endjét, csupán egy ajánlott sorrendet közöl. Az dltaliw| 

sitott kezdászelet fogalma akkor felel meg céljának, ha az ajánlott 

sorrendet kötelezéen eléírjuk. Az általánosított kezdészelet fogoltnát! 

akkor, jelsorozatokra vonatkozóan a következeképpen definíálhatjulia

3.1. Legyen V véges halmaz,^pedig V-nek részhalmaza. V,5^, V-^ 

elemeit rendre jeleknek, betűknek illetve terminátoroknak nevezzlá,| 

Jelölje V* a V halmoz fölötti szabod félcsoportot, elemeit nevezzOli 

szavaknak. Az x szóban előforduló terminőtorok számát flxll -val 

jelöljük.

Legyen x ,y €  V*. Az általánosított kezdászelet fogalmát |)xH-ra vo

natkozóan teljes indukcióval definiáljuk.

a . ) Ha azaz  i x |  = 0 és x kezd&zelete y-nak, akkor x

általánosított kezd&zelete is y-nak.

b. ) Tegyük fel, hogy(fxl|= n + 1  (n i  0), továbbá

X = XjXj, y = ^2 " N'liojl '2 '*

ahol X y X 2 , Y y Y 2 ^  V^, t t V  m i  0 és 'r‘2' ./|m'

(Nyilvánvalóan Rx^|| = n.) Ha x̂  általánosított kezdászelete 

y^-nek, akkor x is általánosított kezd&zelete y-nak.

AAásszóval ez azt jelenti, hogy ha x azon részsorozatai, aroelyel 

az elejétől az első terminátorig illetve terminőtortól terminátorig 

(csak az első terminátort hozzászámítva) vagy a végéig tortandc, 

előfordulnak y szeleteiként ugyanolyan sorrendben, mint x-ben, 

akkor x y-nak őltalánositott kezdőszelete.
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roncljct"! eltc'ciníve is' tü'i'jfülok'^^.en le'iet kifejezni: egy-eny könyv- 

tórban szakozcsi "szokcsok" ("nyelvjárások"} alakulnak ki, amelyen bo- 

; lUl bőiran Iieszncikará a forclnial: Sierarchikus rendjének elaontésérc 

az nltalcnosifoíf kezd"szcla)', c'e azon kívül nem, Információvisszakere- 

sc rendszerünkre ez azzal a kövefkezménnyel jár, hogy ugyanaz a r.so- 

i'.orf 5zci;ozza a dokuríenfumokat, amely az igényekéi is megfogalmazza.

Iroda le

zr-yefemes Tizedes Csztólyozús, jegédiéblázatok. Közgazdasági és 

jogi Kün'/v!;iac!''. Dudaj-esf, K Tf.



SAMPO ADATKEZELŐ PHOGRAlí

Hajós Tamás 

KERINFORO

1. A program feladata, hogy az Input-adatokból elórc nej. 

adott szempontok szerint kiválassza és átrendezze a 

szükséges adatokat, és ezekkel szükség szerint arltrtt 

kai és logikai műveleteket is végezzen. Az input-adati 

és output-adatok egyaránt kerülhetnek mágnesszalagra 

vagy mágneslemezre. A program futtatáséhoz maximálisai 

egy lemezre és két szalagra van szükség.

A végrehajtandó feladatokat verérlí^nyelv segltségérel 

közöljük a programmal. Két tlpusu művelet van. Az I, 

típushoz tartoznak a rekordon belüli műveletek. Ekkor 

egyidejűleg csak egy rekord adataival számolunk, írlndei 

rekordra nézve egyformán. Az eredmények is az illető 

rekordba kerülnek vissza, A II, tlpusu műveletek » re

kordok közötti műveletek, amikor két vagy több rekord, 

dal végzünk műveleteket a rekord összes elemére, vágj 

csak megadott elemekre. Itt a számit ás során uj ered

ményrekordok keletkeznek.

2. A számábrázolás kétféle lehet: vagy integer, pld. }̂8; 

vagy floating point, pl, 3.1415 , Az adathalmaz egj- r«- 

kordján belüli adatra pl. t 1 7 - c 1  hlvatkoi'hatunk. Ez í 

rekord 1 7 . elemét jelenti. A rekord minden adatáhor 

/az összes rekordra természetesen egyformán/ egy-egy 

változónév is tartozik. Az egj'es rekordokra külön r.pi 

lehet hivatkozni, de erre nincs is sztikség,

3 . I. tipus Rekordon belüli műveletek
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J.ll. Aritmetikai milveletek: + Ossseadás, - kivonás, *  ssor- 

íós, / osr.tás, * *  hatványosás, - értékadás. így fel

írhatjuk a követker.S utasítást:

xl7 =• xl + X2/5.1415 x*2 - 5.+x6l *xl

Eeeket a műveleteket minden rekordra elvégsl. As 

aritmetikai műveletek tetssSlegesen sárőjelezhetSk.

Az eredmény-adathoz tartosá változónevet meg is vál

toztathatjuk: pl. xl7/TEHtriET/ x 1«2»3.1415 . Vagyis

az uj véltozónév a TERt'LET lesz.

^12. Logikai műveletek: .©Q. egyenlS, .NE, nem egyenlS,

; LT. kisebb, ,LE, kisebb egyenló, .OT. nagyobb, .OE. 

nagyobb egyenlC, .OR. vagy, .AND, és. Ezen mCveletek 

segítségével tetszőleges bonyolultságú logikai kapu- 

rendszert építhetünk fel.

5.2. Sorrend megváltoztató utasítással megváltoztathatjuk 

a rekord adatainak sorrendjét, és egyben ki is hagy

hatjuk a nem szükségeseket.

pl. SORREND ( 2 , lo, 5, 1, 4S)

Tehát az 1. adat helyére a 2. fog kerülni, a 2, helyé- 

re a lo., a 5• helyére az 5., 4. helyére az 1. stb...

)•). Az imró utasítás segítségével eltérhetünk az utasítá

sok megadott sorrendjétől.
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pl. GO TC 12

Ekkor a következő utasítás a 12. lesz.



3.4. Ciklikus Ismétlésre is van lehetőség.

pl. DO 9 x51 = 2.40.3

Been utasítás hatására addig Ismétli a 9> utasításit 

bezárólag levő utasításokat, amig *51 értéke nen 

ja meg a 4o-et. Az *51 kiinduló értéke 2. és ciki 

ként 3-al növekszik. A DO ciklusok egymásba égyashit

3.5. feltételes utasítás hatására a feltétel teljesllléss. 

kor végrehajtja a vele egy sorba Irt utasítást. Ha 

a feltétel nem teljesül, a következő sorba irt utail' 

tás következik.

pl. If (*1.0T.1)2Í.AND.x 1.0T.*2 ) 00 TO 7

Azon rekordok esetében, ahol az első adat nagyobb 

lo-nél és egyben a másodiknál is nagyobb, ez utasltíi 

után a 7" következik.

3.6. Rekordkihagyó utasítás a SZÉLÉRT, melynek hatására 

kihagyja az adattömegből az éppen soron levő rekordot, 

ha a SZÉLÉRT előtt álló feltétel nem teljesül.
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pl. IF ( *1.LT.*2 ) SZÉLÉRT

összefoglalóan a 3* pont alatt szereplő utasítások 

abban ktilönböznek pl. a FORTRAN egy-egy utasításától 

hogy egy utasítás hatására nemcsak egy műveletet ha; 

végre, hanem egy osUveletet annyiszor, ahány rekord 

van.

4. II. típus Rekordok közötti műveletek

4.1.Rét rekord közötti műveletek



f
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4.11. Rekordok Bssgeadása 

Az utasítás alakja;

pl.HPLTISZ ( x 3,x 4=69,72/5,6.1o .18/KIMENET=0)

Ezen utasítás hatására azon két rekord 5*6,lo,18 sor

számú elemét adja össze, melyek közül az egyik negye

dik eleme 6 9 , ás a másiké 7 2 , ugyanakkor a harmadik 

elem azonos mindkét rekordra nézve. A KIUEKET-0 ese

tén a kimenetén rekordpáronként egy eredményrekord 

keletkezik. KIMENETÉI esetén az eredményrekord elítt 

a két operandusrekord Is fog szerepelni, melyekkel 

tehát á műveletet végeztük. Azok az adatok, melyek 

nem vettek részt a számításban, melyek nincsenek fel

sorolva a két törtvonal között, az eredményrekordban 

meg fognak egyezni az els5 operandusrekord Ilyen 

sorszámú adatával.

4.12. Rekordok különbsége

Az RMINTJSZ utasítás a második operandus-rekord ki

jelölt adataiból kivonja az elsó operandus-rekord 

megfeleli adatait.

4.1 3. Rekordok szorzása

Az RSZOR művelet a kiválasztott két rekord elemeit 

összeszorozza.

4.14. Rekordok hányadosa

Az RPER utasítás a második operandus-rekord kijelölt 

elemeit elosztja az elsi operandus-rekord megfeleli 

elemeivel.

4-. 1 5. Rekord ok bázisra vetítése

■ Az RBÁZIS utasítás az elsi operandus-rekordot bázisnak 

tekinti /loo%-nak/ és a második operandusrekordot er-
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re a báeisra vetíti. A 4.12-4.15 utasítások alakilag 

megegyeznek a 4.11. utasítással.

4.2. Kettőnél több rekord közötti mtlveletek.

4.21. Tflbb rekord összege

A RBKPLTTSZ ntlvelet hasonló az RPLüSZ-hoz, csak tbbb n 

kord kijelölt elemeit összegzi.

4.22. Több rekord átlaga

Az HEKÁTLA6 nrUvelet több rekord kijelölt elemeinek ai 

átlagát számítja ki. A 4.21.-4.22 utasítások hasonlóak 

alakilag a 4.11. utasításhoz.

5. Ulnden vezérlő utasítást külön kártyára kell Imi. Ha 

egy utasítás nem fér ki egy kártyára , folytatás-kár* 

tyát lehet alkalmazni /osak egy darabot/. £kkor az 

utasításokat folyamatosan kell I m i  a 79* keirakterlg,'

A 8o. karakterre„,’'kell lyukasztani.

Az utasítások maximálisan három ciklusból állhatnak, 

Sgy utasltásclklusba tartoznak az egymásután követke

ző I. tip. utasítások, vagy egy darab II.tip. utasítói,

6. A program működését vázlatosan az alábbi rövid, két clk 

lusu vezárlőutasltások segítségével tekinthetjük ét:

EXXSAMPO

001 ADATFELDOLGOZÁSI PRÓBA 

30 RREND (2 .3,5,6,7, Ili)

XI-2.5»2+x3-x4

HPLnSZ (x 5.*6=69.72/1,2,3,4/KI1í1-;NET-0 )

» BNDATA 

*  ENDRDM

A bemenő adattömeg álljon loo rekordból, rekordonként 

12 adattal. A feladat tehát: rekordonként 12 adatból 1 

kijelölt 6 adatot kiválasztani, ezekkel végrehajtani I 

Mgadott aritmetikai műveleteket, majd a rekordok Osi- 

ssegét kell képezni az első négy eleiire. A vezérlés a 

programbehlvó kártyából, a három végrehajtandó utasítói* 

bél, a cinkártyából és két programzáró kártyából áll.



A clakártyán tüntettük fel, hogy a feldolgozás egysze

res, csak egy input adattömeg van, mely mágnesszalagon 

érkezik. Az output adatok-mágneslemezen lesznek. A vég

rehajtandó utasításokból az 3* pont értelmében az első 

kettS alkotja az els5 ciklust, a harmadik utasítás a 

második ciklust. A program-beírás után a program be

olvassa az Input-adattömeg elsS rekordját. Bzen végre

hajtja az első ciklus utasításait és az eredményt ki

írja egy külső tárolóra. Ezután a második rekordon 

hajtja végre az első ciklus utasításait, majd a többi 

rekordon. Csak akkor kerül sor a második ciklus HPLUSZ 

utasítására. Ezen utasítás számára az input az előzőleg 

külső tárolón keletkezett adattömeg lesz. A kiválasz

tás és összegzés után az input adatoktól függően egy 

ragy több eredraényrekord keletkezik. Az outputot a 

program a követelményeknek megfelelően most mágnes- - 

lemezre Írja fel.
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SZÖVEOES IHPORMÁCIÓK

TÁRO LJA ÉS VISSZAKERESÉSE A TRAKPS FROGRAMRENESZER HASZHÁIATÁYAI

Komoráezy György 
DATORO RT

A programrendssar kidolgozása az un. KUlkaraskedelml Tájákoztatáii 

Adatbank kiszolgálása céljából történt. A rendszar és a hozzátarto

zó gépi programok kidolgozásában a szarzó mellett részt vetteki

Bannó Fái 

Csóka Károly 

Czakó Erzsébet

1. A TRAMPS szöTsgas_információ vlsszakarasó és kezelő prograar^^ 

s ^ r  óltal^ 0 8 _^ellemzól

A programrendszer általános jellege folytán kUlönbözó informiéig 

forrásokat használó tájékoztatási rendszerekben alkalmazható, 

/Pl. könyvek, folyóirat-,újság cikkek, műszaki dokumentáció, iti- 

badalmi leírások, jogszabályok, hangfelvételek, elektronikus 

mltógépi programleirások, stb./Az információ források alapegyj<- 

gélt dokumentumoknak nevezzük. Tárolásukról, vlsszakereaésUkról 

a tájékoztatási rendszer gondoskodik,

A dokumentumok alapján az un. feltáró /indexelő/ munkafázis loiti 

c^^formációk készülnek, melyek tartalmazzák a

- dokumentum azonosító adatait

- tartalmi jellemzést és a visszakeresést biztosító mennyisógill 

minőségi jellemzőket /descrigtorokat/

- a tartalomra utaló, leiró jellegű szövegeket /nem köteleióen/, 

A feltárás /és vlsszakeresés/során használt leképzési renólter
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/a célinformáci6k kialakításának szabályai/ kialakítása a tájékozta

tási rendszer követelményeitől függően különböző lehet. Egyaránt le- 

áetSség van un, oaztáljozási rendszerek /pl, ETO/ vagy 

/Indexelő/ nyelvek használatára,

i TRAMPS azempontjáből a áesorigtorok maximálisan 52 jelből állő jel

sorozatok, melyek általános alakja az alábbi: 

aspektus:descriptor

iz "aspektus" jelsorozat kifejezi az osztályozási ismérvet, haszná

lata nem kötelező. Amennyiben használjuk, összetett descriptorről 

beszélünk; ha elmarad, szabad áesorigtorről van szó.

Pl: VILÁGGAZDASÁG /mint közgazdasági fogalom/

SAJTÓsVILÁGGAZDASÁG /mint egy sajtótermék cime/ 

UEGJELENÉ3: 1970 

HOSSZÚSÁG: 1970

A deacriptorck között - a feltárás és visszakeresés összhangjának 

legteremtése és a visszakeresés hatékonyságának növelése érdekében 

IZ alábbi kapcsolatok megteremtésére van lehetőség:

- szinonim kagcsolatok az azonos értékű descriptorok összekötésére 

/pl. óceán, tenger/

• hierarchikus_kagcsólatok az alá és fölérendeltségi viszony jelzé

sére /pl. Magyarország, Európa ill, KOST országok/

■ ro^n vagy /pl. fagyasztás, hideg/

i "HAMPS rendszer által tárolt descriptorok-, valamint a desoripto- 

rok közötti kapcsolatok együttesen alkotják az un. íbesaur^t, A 

thesaurus mind a feltárás, mind pedig a visszakeresés során rendki- 

düi fontossággal bir, megfelelő színvonalú kialakítása a tájékozta

tási rendszerek egyik alapkérdése.
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^ kérdésekkel történik. A keresi

sz adott problémát leiré descri^torok logikai m^eletekkel éi é 

réjjslekkel összekapcsolt együttese.

A használható logikai műveletekt

ÉS

VAay

És N£M

A visszakeresés során a szinonim descrlptorok kezelése autoutU 

san történik. lehstiség van a hierarchikus kapcsolatok automtU 

hasznosítására Is, az un. "HINIÍEN" funkció hasztiálatával.

/Pl. a "MINDEN" EURÓPA descriptor az EURÓPA - mint gtn 

rlkus - és az európai országok - mint specifikus - dw 

torok együttes reprezentációja./

Az alkalmazott tárolni struktúra biztosítja a visszakeresési 11 

függetlenségét a tárolt célinformációk számától. A gyors vlas: 

resés-, a desorlptorok közötti kapcsolatok gépi realizálásának 

tositása érdekében un. komplex tárolási struktúra került kialakul 

tásra, mely a tárolási alapstruktúrák mindegyikét magába foi

A programrendszer a DATORG RT meglévő konfigurációjához alkali 

kodlk. A programok nagy része osoportos /batch/ üzemmódban milkllj 

lyukkártya vagy málgnesszalag inputtal és somyomtató vagy má^u-l 

szalag outputtal. Az információk visszakeresése vagy párbesaédw 

^ e m ó d b w ,  konzolirógépen keresztül, vagy csoportos Uzemmédbu 

történhet, A programok FORTRAN és assembler nyelven Íródtak, ai 

duláris felépítés lehetőséget ad az egyedi felhasználási igényiül 

hez való gyors alkalmazkodásra.

A TRAMPS használatához szükséges miuimális_konflguráció:

- SIEMENS 4004/45 központi egység,

64 K byte-tal/
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- gépkezelSl konzol irőgáp

- 1 lyukkártya olvaaá egyság

- 1 somyomtatö egység

- minimálisan 2 mágneslemez egység

- minimálisan 2 mágnesszalag egység.

2i A ^ogramrendszer elemeit

• thesaurus kezeié programok

/thesaurus építése, kUlSnféle listák készítése/

- eéllnformácié'kezeié programok

/bevitel, ellenérzés, listázás, selejtezés/

- visszakérésé programok

/lekérdezés.interaktív nyelv használatával, kártyás 

visszakeresés/

• adatadminisztrátor segéditrogramjal

/alkalmazási rendszerek definiálása, statisztikai 

adatok kiírása, átszervezés, stb./

3i ^rendszer kldolgozásának_megszervezése

Az általános számitégépes gyakorlatnak megfeleléen a rendszer ki

dolgozására és Üzembeállítására rendelkezésre állé lié réndklvtU 

rSvid volt. A rendszer elsé változatának Uzembeállitására mintegy 

fél év állt rendelkezésre. Ennek megfeleléen az átfogó /általános/ 

rsndszerterv elkészítése után azonnal megkezdédött az alapveté

- a FORTRAN nyelvet klegészité, karakterkezeié assembler - prog

rammodulok Írása. A részletes rendszerterv és a programok készí

tése, ellenérzése a továbbiakban párhuzamosan történt.



BKLKERESKEDELUI ADATBÁZIS KEZELŐ 

RENDSZER

Garai Péter 

KERINFORG

A gazdasági mikro- és makrostruktura szervezeteinek kon 

szerű Irányításéban egyre nagyobb szerepet kap a rend( 

kezésre álló hatalmas adattömegek kezelése és elemzése 

A számítógép célszerű felhasználáséval ez lehetővé vélik,| 

s a vezetők bármely Időpontban, bármely Információhoz 

záférhetnek további döntéseik előkészítéséhez.

Ezzel el Is Jutottunk napjaink divatos témájához az adali 

bázis-kezelő rendszerekhez, melynek szűkségszeiUségét 

felismerve már hazánkban Is szinte mindegyik országos 

téskOidl szerv létre kívánja hozni saját adatbankját.

A Belkereskedelmi Minisztérium főosztályai Is nagymennyli 

ségű adattal rendelkeznek.

Ez az adatbázis a kis-, és nagykereskedelmi vállalatok kH.| 

telező statisztikai jelentésein /áruforgalmi jelentések, 

költségjelentések, stb./ és a mérlegbeszámolókon alapszlkj 

Az adatok fokozatos számítógépre vitele nemcsak a manuálij 

munka alól mentesít, hanem gyorsabbá és sokoldalúbbá tea 

a vezetés számára szükséges Információk biztosítását.
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Az elkövetkezendő feladatokra történő felkészülés, vala

mint az adatbank koncepció megvalósításának jegyében a 

KERINK)HG Rendszertechnikai osztályén figyelembe véve a 

jelenlegi hardware és software adottságot és korlátokat 

elkészítettünk egy mágneslemez-orientált adatkezelő rend- 

szert, mely szorosan Illeszkedik az általunk fejlesztett 

gazdaságmatematlkal programrendszerekhez Is.
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Ki a rends!?er alkalmas a Jelenlegi belkereskedelmi bessé- 

■olási rendszer alapján szolgáltatott adatok tárolására, 

kezelésére és feldolgozására, figyelembe veszi a népgaz- ' 

tesági szinten késCbb kialakítandó országos adatbank-háló

zat koncepcióit, valamint a KSH és a PU adatbázisával való 

kompatibilitást.

Itegteremtettük annak a lehetSségét is, hogy az Intézetünk

nél gépi adatfeldolgozást végeztet?) nagykereskedelmi vál

lalatok /RAVILL, PIÍRT, BUTORÍRT, TRIAl/ adatait is tárol

hassuk és a rendelkezésünkre álló gazdaság-matematikai 

programokkal a tárolt adatok bels5 összefüggéseit elemez

hessük .

Az adatbázis-kezelS rendszer igénye elSször a Uinlsztéri- 

nm statisztikai feldolgozásai során merült fel. Köztudott, 

hogy általában a külföldi cégek adatkezeló-rendszerel, Így 

a Honeywell által ajánlott rendszer /DATA BASE SUBSfSTEkt/ 

sem alkalmazható közvetlenül /elsősorban a hardware-konfi-

(guráció igénye miatt/, ezért először egy mágnesszalag-ori

entált rendszert dolgoztunk ki. E rendszer szekvenciális

f



lévén Igen lassú volt és vezérlSnyelve is eléggé bonyolíj 

nak bizonyiilt.

A további fejlesztés el5tt tanulmányoztuk a ktilönböí8 »•. 

datbázis-kezelS rendszereket s a tapasztalatok alapján 

dolgoztuk a fejlesztési tervet.

Ennek során a kdvetkezS lényeges problémák megoldásán 

került sor:

Egységes input-modul kialakítása

Az adatbevitellel kapcsolatos alábbi funkciókat négy al> 

program látja el:

- tetszSleges formátumú adatok beolvasása

- adatellenórzés

- vállalati szintű adatok egyesítése

- báziskreálás

- adatok karbantartása

Eile-kezelési technika

Az adatbázls-kezeló rendszert FORTRAN nyelven prograz 

Ez részben megkütUtte a lehetSségeket, más részrSl viszoil 

többféle, riigalmas megoldásokat tett lehetővé /pl, at it.| 

put és output modul esetéberv/.

A Honeywell-FORTRAN lemezen tárolt adatokhoz kétféle hoz 

záférést biztosit:

- szekvenciális

- remdom

Természetesen szUkségtink volt az indexelt szekvenciális j 

a lánoolási technika alkalmazására is, ezeket azonban pn 

ramozni kellett.
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Vezérlónyelv továbbfejlesztése 

A rendszer kialakításához olyan információs nyelvet isklj 

kellett dolgozni, amely lehetővé teszi a visszakeresésen| 

vül akár egyes adatok, akár az adatok bizonyos csoportjel I



köíött elvégzendő aritmetikai és/vagy logikai műveleteket. 

Intézetünknél kialakított "report leuiguage" kezdetben szá- 

noEOtt utasításokból állt, melyet a FORTRAN utasításokhoz 

hasonló szimbolikus nyelvvé fejlesztettünk.

ParaméterezhetS output-modul

Az adatkezelő rendszer által szolgáltatott adatok táblá

zatszerű kiíratását paraméterezhető output-modul bizto

sítja.

Lehetőség van tábla-generálásra, amikor a program a kií

randó adatokkal automatikusan állapítja meg a mezőszéles

ségeket, biztosítja az adatok szimmetrikus elhelyezését, 

vagy kívülről beolvasott formátumvezérlő kártyákkal de

finiálhatók a kívánt output táblázatok.

A táblázatok adatai között Illetve után tetszés szerinti 

zegjegyzés helyezhető el.

Oazdaság-matematlkal programokkal való kapcsolat biztosí

tása

Az adatkezelő rendszer által szolgáltatott adatok mágnes- 

szalagon vagy mágneslemezen is kérhetők s Így közvetlen 

Inputként használhatók a konferencián ismertetésre kerülő 

gazdaság-matematikai rendszerekhez.
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TAFA.:.’.TALATO-: AZ ICL PLUTO FRÜORAMILÍNDSZEREHEK 

HAZAI VÁLLALATNÁL TüKTi'jNÓ ALíALKAZ/. iÁRÓL

Füle íCároly

niM IGÍlSZX Számolólcözpont 

Software-fejleaztési Osztály

1. B - e v e z e t é s  

A hazai vállalt to!í lözUl is egyre tö iben ismorilc lel a tnnMléi- 

irányítás komplex gépesitsecnek előnyeit. A Niy. IGU ’ZI CzóbbIó- 

központjában it; kásziil olyan számológépéé rendszer, amely tÍTU- 

tilag integrált vállal>.ti termelésirányítási rendszer alopját li 

Képezheti. A megrendelés alapján egy gépipari vállalct réGzór* 

készülő rendszer az ICL 1900-os gépek PL'JTO elnevezésű progn^ 

csomagjára támaszkodik.

Beszámolónkban először vázoljuk a PL'JTO informaciótárol'sl éa 

visszaszolgáltatási rendszerét, m jd összege tz'k a programcst^ 

alkalmazásának eddigi tapasztalatait.

2. A PLUTO-rendszer vázlatos ismertetose

A PTUTO-rendszcr olyan gépi adatbázis létrehozására, carbantartii 

sóra, alapszintű feldolgozására és átsz rvezésére al-talmaE, obi* 

lyet az adatok nagy tömegén kivül az adatcsoportok közötti logi

kai kapcsolatok listalmas mennyisége és sokfélesége is jellsBoi,

2.1 PLUTO-alap fogaÍrnak

A PLUTO-rendszsrü adatbázisban kétféle adatcsoport /rekord/ 

szerepel: elem /unit/ és kapcsolat /sír ioture/ jellegű adat

csoport.

- Az elem adatcsoportját - részben VFg,-.' egészben - tetszSla- 

ges számú másik elem viszonylat ban fel lehet használni, h
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•lemnek azonosítója - saját neve - van. A - rendszerint rövid - 

náv teszv lehetóvé, hogy az elem - rendszejrlnt hosszú - adatcsoport

jára több viszonylatban Is csak utalás történják, az adatok Ismá- 

talt tárolása helyett. Az elemek elsmtomböket /master file/ kápez- 

nek.

• A kapcsolat adatcsoportját mindenkor csak a kát elem viszonylatában 

lehet felhasználni, amelyekkel a kapcsolatot látrehozsuk. A kapcso

latnak saját neve nincsen, önállóan nem használható fel. A kapcso

lat két elem olyan egymáshoz rendelése, amely viszonynak saját - s -  

gylk elemhez sem tartozó - adatai Is lehetnek. A kapcsolatokat kap- 

l'esolattömbökben /struSture file/ tároljuk.

A PIiUTO-rendszer szerkezetnek tekinti a kapcsolatok olyan sorozatát, 

•Mlyek egyetlen elemhez tartoznak, ttlnden egyes kapcsolat egyszerre 

kátféle szerkezetben vesz részt:

- az ebőként megadott - fölérendelt - elem /parent unit/ összetételi 

: szerkezetében /component structure/; valamint

- e másodikként megadott - alárendelt - elem /subunit/ beápülásl szer

kezetében /used-on structure/.

Az 1. ábra Al, A2, A3 elemei gyártmányok, Bl, B2, B3, B4 ás B5 elemei 

janyagok. Xözöttük összesen 10 kapcsolat áll fenn. Tegyük fel, hogy a 

kapcsolatokban rendre a gyártmányokat adjuk meg az elsó helyen. Vala- 

tely gyártmány összetételi szc-rkezete ilyenkor azt fejezi ki, hogy a 

fOártmány milyen alapanyagokból készül. £gy-egy alapanyag beépUlésl 

szerkezete megadja, hogy az anyag milyen gyártmányoknál karil fel- 

használásra. A kapcsolat megadásakor a gyártmányok rendre alárandelt 

alemlzént Is szerepelhettek volna, übben az esetben csupán az "össze

tételi", illetve "beépülés!" szerkezet önkényes elnevezése hatna za-

Ti lóiig.



-  242

A logikai kaposolíit elkülönítése a két elem adatcsoportjritél több 

szempontból Is előnyös.

- Tetszőleges, és elemenicént különböző hosszú szerkezet képezhető, 

fölösleges lolyfoglalás nélkül. A- szerkezet hosszát ugyanis az eleiij 

tömbre nézve sem egységesíteni, sem maximálni nem kell.

- A kapcsolatnak - a logikai viszonyon túlmenően - több saját adata 

is lehet. Mindig szerepel az alapme.-i.i.vls-íK ':g a sorrendkulcs, elő- 1 

fordulhatnak feltételi kódok, és más egyéb adatok is. Az 1. ábrin 

bemutatott kapcsolatok alapmennyisége például az az anya.gme:.nyís'g, I 
amelyet az anyagból egyetlen gyártmányhoz fel '.ell h,,8ználni, A 

kapcsolat adatszerkezetének további részletezésére itt nem vállal

kozhatunk.

Két Ólomtömb a kapcsolattömobel együtt egy adntmodult képez. Az ad.-t-J 

modul sematikus jelölése a 2. karán láth. tó. Az adstmodul az ad' tbd- 

zls egy menetben feldolgozható része. Ilyen feldolgozásra példa le-, 

hét az 1. ábra alapján az anyagszükséglet számítása a - mondjuk 5 dt 

A1 és 2 db A3 gyártmányból á 'ló - gyrtmányprogramból kiindulva.

2.2 Integrált adatbázis

Az ad'itmodulok összekapcsolásával integrált adatbázis jön létre. 

Az integráció lehetőségeit a 3. ábrán keresztül mutatjuk be, a- 

mely egyben az általunk kidolgozott vá lalati adatbázis sem-rtl- 

kus vázlata is. az adatbázis 4 elemtömbböl ás 4 ka peso lett özb-’ 

bői áll. Az alkatrészek elemtömbje az anyagjegyzékek kapcsolat- 

tömbjén keresztül a szerelési és alapanyagok olemtömbjéiiaz Ugyan

úgy kapcsolódik, mint a 2. ábra egyszerű adatmodulja. Két eset

ben a kapcsolattömbhöz nem osstlakozik alárendelt elemtöab. A nze-: 

relési, illetve a megmiuikálásí műveletek kapcsolati adatcsoport

jai külön alárendelt elemekre: munkahelyekre is hivatkozhatnának.
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A Bujikahalye jiek s ;Ját adatai itt zusm láván, navUket egyszerűen beik-* 

tattuk a kapcsolat adatcsoportjába. A darabjegyzákek kapcsolattŰDbje 

Tlszont négy alárendelt elemtömbhöz is csatlakozik. A vágtennékek ás 

acrelvénye.c összetételi szerkezete ugyanis heterogén elemekből: alkat

részekből, kereskedelmi gyártn'nyokból, szerelásl anyagokból, sőt más 

szerelvényeiből tevődik össze. Ha a kapcsolattömb fölé- és alá rendelt 

elemtömb Így egybeesik, az ad.,tmodulban többszintű ezerkezetek - gyárt- 

lánystrukturák - is tárolhatók és feldoigozhatók. Egy közbenső sze

relvénynek ilyenkor egyszerre van összetételi és boépülési szerkezete 

le. ílindkét fajta adattömb esrtán gyakorlatilag általában korlátlan 

a hozzá csatlakozó adattömbök száma, mindkét irányban. A négy eset 

tozUl egy kivétel: egy kapcsolattömbnek csak egyetlen fölérendelt elem- 

tömbje lenet. Ez a megszorítás biztosítja, hogy az adatmodul agy me

netben feldolgozható legyen.

A fenti adatbázisra épülő információszolgáltatási rendszer adott 

gjártmányprogramból kiindulva - a többszintű gyártmánystrukturék le

bontásán keresztül - különféle vállalati szükségleteket - alkatrész- 

isiikségletet, anyagszükségletet, szerelési és gy'rtási időszükségle

tet - határoz meg,

2.3 A PLUTO közvetlen hozzáférísü rendszere

Szeilames megoldása miatt érdemes néhány szóban érzékeltetni az 

adatcsoportokban tárolt oimek rendszerét. Minden uj adatcsoport a 

mágneslemezes adattömb végére kerül, ennek megfelelően kapja meg a 

elmét.

- Az elem csupán az első kapcsolat óimét tárolja, mind az összeté

teli, mind pedig a boipülésl szerkezetére nézve. Az elemtömbökben 

külön oimtáblázatok rövidítik meg az elem név szerinti keresését.

- A kapcsolat a két elem neve helyett csupán rövidebb oimükat
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tárolja. A kapcsolatban tárolt további négy óim tovább, lllsti 

vlssaafelé vezérli a kétféle szerceaet szerinti feldolgozásti| 

szomszédos kapcsolatokra.

A elmeket a PLUTO-rendszer autonatikusen betölti. Integrált ad«t*| 

bázisban az adatcsoportok cimreszs - adattömbönként egységesen > 

általában megsokszorozódik. Az egész a iatbázls feldolgozása - a 

kezdeti szakasztól eltekintve - közvetlen hozzáféréssel zajli-t lij

3. A PLUTO-rendszer a lkalmazásának tapasztalatai

A PLUTO-rendszer nemcsak önálló paTogr.inosomag, hanem - kiseí áti-l 

lakltott fortnábaui - az ICL 19ö0-a:- gépek NIKMí elnevezésű intés-1 

rált termelésirányítási rendszerének is része. Ez a felépitméiif■ 

magyarázza a PLUTO-rondszer rendkiv li 'Italánosságát és ragrilK 

ságát. Egyben biztató alapul szolgál az általunk kidolgozott reiií 

szer továbbfejlesztésére, ar:kor in, ha ez esetleg nem is a NILíJ 

magasabb szintű moduljaira fog támaszkodni. A PLUTO-rendszer őníJ 

lésága tette lehetővé, hogy a termelésirányitás informáciés rer.d-| 

szerét a vezérlési ielcda toktól elkülö .itve, előre dolgozzuk ri. | 

Az Így szervezett adatbázis minden bizonnyal a vezérlési felniiH 

magasabb színvonalú integrációját fogja majd szolgálni.

Hazai dszonylatban igen előnyös sajátosság, hogy a PLÜTO-rendBarl 

csak háttértárolóról történő be- és '.ivitellel foglalkozik, vali.| 

mint, hogy zönmel szubrutinokból áll. Óvatosságra int azonban sí( 

tény, hogy a PLÚTÓ a feldolgozás hatásfokát a felvitel rovísára 

emelte maximális szintre. Slőreláthntólfig nz előedás idJpontjábu| 

már Üzemelési adatok ismertetésére is sor kerülhet.
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MÁGNESSZALAGOK ÉS HÁGHK3LEHEZEK NYILVÁNTARTÁSI 

RENDSZERE 

Vásárholyi Péter 

NIM IGUSZI SzámolőkSzpont 

Software-fejlesztásl Osztály

1. B e v e z e t a s

A NIM IGÚSZI Számolóközpontban aa ICL 1903/A számológép Úttal 

tetóse a GEORGE operációs rendszer alatt történik. A GEOSQf 

ráolós rendszer hatékony Ivisználata nagyfokú fegyelmet kiváj 

többek között a géptermi mógnesszalsgok és mágneslemezek napul 

kész nyilvánt-rtáaa tekintetében is. Ebből a célból lótrehozti 

külön agy mágnesszalag és külön egy mágneslemez nyllvántert| 

rendszert. B iTendszerek azonkívül, hogy a mágnesszalagokrál,i 

mágneslemezekről, azok bérlőiről, a bérlés kezdetének Idépontl 

járói és fizikai jellemzőiről jelentést adnak, felhasználhatit 

a havi bérleti dijak kiszámításán és a számlák elrészitéBÓrtl

A továbbiakban, mivel működési elvük azonos, csak a mágncEtl̂  

lagok nyilvántartási rendszerével foglalkozunk; a ipágnesletm 

nyilvántartási rendszerénél előadódó eltérésekre külön kitÓB

A zpendszer feléaltése 

A nyilráüitartásl rendszer tulajdonképpen egy lemezen tárolt 

dex-szekrenolálls file, amelyen már kezdetben kijelöltük az 

összes mágnesszalag-sorszámot, a későbbi esetleges bővitéeeliit 

is beleéjTtve. Az index-szekvenciális file kulcsa a mágneaszalí- 

gok sorszáma.

Egy mágnesszalagra vonatkozóan a következők találhatók ezeni 

file-ni
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- sorszám,

- támakód, amelyre a mágnesszalagot kiadták,

- jel - a mágnesszalag fizikai állapotára mutat,

- kiadás dátuma,

- vezető tám,Jc<5d, számlázási célokra,

íngneslemez esetén a rendszei'-file a következőket tartalmazza:

- lemezsorszám,

- mutató, amely megmutatja, hogy az alábbi csoport hányszor 

foiviul elő:

- támakód,

- kiadás dátuma,

- cylinderszám.

i rendszer karbantartása

!A rendszer karbantartásának alapkövetelménye az volt, hogy 

'könnyen kezelhető, gyors legyen. A karbantartást paraméterkár- 

I tyákkal vágez iük, amelyek első póz dójában lévő kód a páramé- 

I tér funkciójára mutat. A paraméterkártya funkciója mutathat vál- 

J tozást a mágnesszalag fizikai állapotában /pl. egyik szalag meg

szűnt/ és a timakódra vonatkozóan /pl. adott tómakódra kiadott 

: ■á;nesszal':got visszaadtac/. A rendszer egyszerre csak egyfajta 

változást engedélyez és ellenőrzi, hogj a változtatás véghezvi

hető-e. Formai vagy logikai hiba esetén hibajelzést ad, hibát

lannak talált paraméter esetén a rao felelő mődosltást vógrehajt- 

je. és ez uj á-lanotról jelentést ad.

A rendszer :iagészi-to flle-.1al

A rendszer működéséhez segédfile-ok szükségesek az alábbiak szá

mára :
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1. A felújítást végző paranáterelc tárolása.

2. A tŐDakódról törölt mágnesszalagok tárolása /számlázás cál- 

Jábál/.

3. A havi Bsámla elkészítése.

4. Rendezések.

A fenti szükségletek oéljóira soros flle-okat használtunk.

5. a s i L  ssámlázáa

Az adott témakédokra valé kiadásnak ás a hónap során a témakd- 

dokrél valé törléseknek megfeUően a tárg;yhét követő hénap elsSl 

napján elkészíthető a számla, amelj a vezető témakéd és azon bi-] 

lUl témakéd bontásban a felhasználók számára a bérelt mágneas 

lagok 111. mágneslemezek bérleti diját kiszámítja.

6. ö s s z e f o g l a l ó  s

A vázolt rendszer nagymértékben kihasználja a közvetlen hozzá

férésű flle-ok előnyeit. Gyorsan átvezethotők rajta a rendszer.| 

ben bekövetkezett változások. Használata a GSORGb) operádé^ 

rendszer alatt történik.



INFORMÁCIÓKERESÉS MÁGNBSSZALAGOS ADATTÁRAKBÓL, KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL A SZAKIRODALMI TÁJÉKOZTATÁSRA

Horváth Iván

MTA Központi Fizikai Kutató Intézet
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1. Bevezetés

Adott információtömeg valamely speciális témájú részhalmazának ki

választása kézi erővel gyakorlatilag kivihetetlen, ha az adattömeg 

nagy mennyiségű. Ez a probléma elektronikus számológép és megfe

lelő háttértár alkalmazásával megoldható.

Az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetben ICL 1900-as gépekre ki

dolgoztunk egy programcsomagot adott profilú információknak mágnes

szalagos adattárakból való kivál^igatására. Ez a programok funkció

ját tekintve, négy egységből áll:

a) adattárszerkesztő programok (készítő, módosító, konvertáló),

b) információkereső program,

c) a kiválogatott információ másodlagos feldolgozását végző prog

ramok (rendezés, módosítás stb),

d) a feldolgozott információt kilistázó programok,

A rendszert elsősorban szakirodalmi tájékoztatásra használjuk, 

külföldi készítésű adattárak felhasználásával.

2, Az adattár szerkezete

Fizikailag az adattár változó hosszúságú blokkokból és minden blokk 

egész számú fizikai rekordból áll. Fizikai rekordon olyan fizikai 

információegységet értünk, amelynek az első szava az információ- 

egység hosszát tartalmazza valamilyen formában (pl. karakterekben 

vagy szavakban). Egy logikai egységbe tartozó fizikai rekordok egy

32
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logikai rekordot alkotnak.

Minden fizikai rekord egy vagy több változó hosszúságú mez6b61 

tevődik össze, özek a mezők tartalmi szempontból egyező vagy i| 

lönböző típusúak lehetnek, s formailag szintén (bináris, karakU 

stb). Ezek a mezők tartalmazzák a feldolgozandó információt, 

den mezőhöz egy-egy kétszavas, un. "header" tartozik, amely a I 

puskódokon kivül a mező hosszát és a fizikai rekord kezdetéhez 

viszonyított relatív helyét tartalmazza. A fizikai rekord szer-1 

kezete látható az alábbi ábrán:

•  rtkerel
a ktttltrtk

i’/tutkéel
rtUii'r hilj 

a >»e»í heoiei

htAelttak infermolcío's m t tó k

Minden fizikai rekord az egyik információs mezejében a megfeleli! 

logikai rekord azonosítóját tartalmazza.

A különböző adattárakat feldolgozás előtt a fenti alakúvá kon vei 

táljuk.

3. A profilok szerkezete

A témák profiljai, amelyek alapján a logikai rekordok kiválogaté-] 

sa történik állandó jelleggel a memóriában vannak egyirányú lis-j 

tába füzötten. Minden profil lényegében kereső szavak, szótöre

dékek - term-ek - halmaza, amelyekre a logikai ÉS, VAGY és HEGÚ 

műveletét alkalmazzuk.
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Ha a tarm-eket T-val és a "negált" term-aket N-nal jelöljük, akkor 

egy profilnak magfelelr logikai kifejezés a következő alakú:

( ( S vNv . . . vH)  a ( T vT v . . . vT ) ) / ' ( T vTv . . . vT )  a . . .  a ( T v T v . . . vT )

Az un. "súlyozás" lehetőséget nyújt bizonyos fokig egyes tarm-ak 

közötti AND kapcsolat szimulálására (pl. egy tényezőn belül).

Hinden profil egy un. headerből és egy listából áll. A header az 

azonosító kódot, a logikai tényezők számát (ti. a listán belül), 

a lista elemeinek számát és az első elem hosszát és elmét tartal- 

■azza. A lista egy-egy eleme egy-egy term karaktereit, a term ti- 

puskódjait, az őt tartalmazó logikai tényező sorszámát és a követ
kező elem hosszát és elmét tartalmazza. A profilok kezdőcímeit 

külön táblázat tartalmazza.

A, A keresés mód.ja és szempontjai

Tekintettel arra, hogy a programrendszer elsősorban szakirodalmi 

tájékoztatás céljából készült, elsődleges szempont a gazdaságosság 

volt. Másrészt, mivel általában igen nagy mennyiségű információ 

feldolgozásáról van szó, a programnak gondoskodnia kell arról, 

hogy képes legyen újra indítani önmagát, bármikor történt is a 

futás félbeszakítása. Ez utóbbi probléma könnyen megoldható volt, 

nlvel a program mindössze két mágnesszalagot használ. Az első prob

léma végeredményben a felhasznált gépidő csökkentésével oldható 

meg, anélkül azonban, hogy a profilok számát csökkentenénk. Az a- 

lábbiakban ismertetünk néhány olyan megvalósítási módot, amelyek

kel ezt a célt kiváíntuk elérni.

Az adattár és a profilok összehasonlítása szekvenciális módon tör

ténik: minden logikai rekordot összehasonlítunk egymás után minden 

profillal. Ebbel a célból minden logikai rekord feldolgozása egy 

táblázat készítésével kezdődik, amelyben mezők szerint minden szó 

hossza és kezdőcíme feljegyzésre kerül. Hasonlóképpen minden term 

tartalmazza első szavának hosszát. Minden összehasonlítás a szó és



a term első szava hosszának az összehasonlításával kezdődik. Sai 

term hosszabb, akkor a program az összehasonlítást nem végzi ti, 

s ha nem hosszabb, akkor is csak addig végzi az összehasonlitiit 

amíg a még összehasonlításra váró szótöredék nem lesz rővidabb, 

Másrészt a profilok szerkezete olyan, hogy az egy logikai 

höz tartozó term-ek egymás után következnek - a negált tera-«l 

kezdve. A program minden tényező feldolgozása után ellenőriii 

hogy az adott tényező nem "üres"-e, s ha igen, akkor a követkii 

profil feldolgozásával folytatja a munkát. Az összehasonlitéi 

ként karakterenként történik.
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Az adattárak, illetve tekercsek számára, a profilok méretért éi 

számára vonatkozólag semmilyen lényeges korlátozás nincs (a síé 

raológép kapacitásán kivül).

Irodalom

[1] Standard Distribution Format Technical Specifications Revisad, 

Chemical Abstracts Service, Columbus, Ohio, 1971. SF-1020(3-7l)

[2 ] Data Content Specifications for CA Condensates in Standard 

Distribution Format Revised, Chemical Abstracts Service, 

Columbus, Ohio, 1971. SF-102l(3-7l)

[3 ] ZUHK program leírása

KFKI Programkönyvtár, M9.0001/P
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Beve zetés

i számológép felhasználása ma már elképzelhetetlen megfelelő 

software-rendszer nélkül. Minden számológép-gyártó cég azon igyek

szik, hogy minél jobb és effektivebb software-eszközöket tudjon 

nyújtani a géppel együtt a jobb kihasználás és a versenyképesség 

érdekében. Ezért a software-fejlesztésnek általában meg kell előz

nie a tényleges gép megépítését, hogy az időre elkészüljön. Ehhez 

nyújthat nagyon hasznos segítséget az illető gép szimulátor prog

ramjának elkészítése egy megfelelő klépltettségü közepes vagy nagy 

számológépen. A szimulált gép használata sok szempontból előnyös:

- lehetővé teszi a software fejlesztés megkezdését még a tényleges 

gép megépítése előtt;

- segítséget nyújt a gép megtervezésében esetleg előforduló hardware 

pontatlanságok felderítéséhez;

- a nagyobb számológép hardware és software előnyeit kihasználva, 

meggyorsítható a software kidolgozása;

- lehetővé teszi megfelelő nyomkövetési és hibakeresési rendszer 

kiépítését.

Az adott gépre megirt szimulátort célszerű ellátni megfelelő operá

ciós rendszerrel, és a fejlesztéshez feltétlenül szükséges utility 

programokkal. Ezek lehetnek önálló programok, de lehetnek a szimu

látor program szubprogramjai is.

A KFKI Számítástechnikái Osztályán üzemelő ICL 190b-ös számológépen 

két kisszámológép szimulátorát valósítottuk meg. Ezek a VT 1010/B 

és a fejlesztés alatt álló TPA-70.



2. A szimulációs rendszer felépítése

A szimulációs rendszer komponensei a következók:
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ábra

Az 1. ábrán látható rendszer sematikusan szemlélteti a KFKI-oan 

software-fejlesztésre kidolgozott szimulációs rendszert. A fut* 

ni kívánt programot vagy fixcimes bináris formában vagy forrás

nyelven (az illető gép assembler nyelvén) lehet megadni. Az asi 

ler nyelven magirt program lehet lyukkártyán, lyukszalagon vágj



■ágnesszalagon. A lyukszalagon, illetve mágnesszalagon tárolt prog

ramok javítására az ICL software megfelelő maintenance programjait 

használhatjuk. A szimulátor programmal egybeépített assembler lehe

tővé teszi a flxcimes bináris program előállítását lyukszalagon, 

valamint lehetővé teszi a szimulált memóriába való közvetlen betöl

tést is, mivel az assembler nem a szimulált gép nyelvén Íródott, és 

Így nem foglal el külön helyet.

A bajöltött program kipróbálása és futtatása a szimulátor program

nak megadható direktívák segítségével történik; ezeket a követke

zőkben monitor-direktiváknak nevezzük. A szimulátor szolgáltatásai

nak nagy része ilyen monitor direktívák segítségével vezérelhető, 

így például a monitor direktívák beolvastatása is stb.

3. A szimulátor operációs rendszere (monitor direktívák)

A monitor direktívák használata a szimulált programok kezelését, 

funkcionális ellenőrzését, valamint a szimulációs rendszer egyéb 

tevékenységeinek vezérlését kívánja egyszerűsíteni és kényelmesebbé 

tenni.

A monitor-direktivákat lyukszalagon vagy lyukkártyán adhatjuk meg; 

amelyek beolvasásáról és értelmezéséről a szimulátor-program egyik 

szubrutinja gondoskoaik, megfelelő o;;^rátöri beavatkozás hatására.

A monitor direktívákkal az alábbi főbb szolgáltatások kérhetők a 

szimulátortól:

- a szimulált program elindítása adott címről;

- megállás és postmortem kiadása auott elmeken;

“ adott címtől kezdve, adott számú utasításról nyomkövetés! infor

máció kérése a sornyomtatón (szimulált regiszterek tartalmának ki

íratása) ;

- a mindenkori utolsó ’n* számú végrehajtott utasítás és a hozzátar

tozó regiszterállapotok tárolásának igénylése (postmortem infor

máció kiadása céljából;;
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- nyomkövetés felfüggesztése adott elmen;

- felfüggesztett nyomkövetés újraindítása adott cim elérést ai

- adott cim elérése esetén megadott memória területek kilistúi 

hexadecimálisán, és/vagy postmortem kiadása;

- megállás és postmortem kiadása adott címre való hivatkozái

- eltérő konfiguráció igénylése;

- újabb monitor-dirextivák beolvastatása adott cim elérése asiU

- a memória adott rekeszeinek megváltoztatása;

- szimulált perifériák használati módjának megadása (buffer lér 

az input vagy output módja stb);

- fordítási paraméterek megadása az assemblernek;

- mágnesszalagról való fordítás igénylése.

Az itt felsorolt tevékenységek némelyike ICL operátori beavatki 

sál is elvégezhető (indítási pontok és kapcsolók segítségével),

4, A szimulátor működésének rövid ismertetése

A fent említett két kisgépre megirt szimulátor a következő hm 

és software lehetőségeket valósítja mag:
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az alapgép utasításainak szimulálása (külső interpreter segitj 

s égé vei) ;

8-16K byte kapacitású memória; 

perifériális és interrupt rendszer szimulálása; ezen belül;

a) időarányos szimuláció (belső óra) megvalósítása)

b) interrupt rendszer

c) teletype Írógép

d) gyors lyukszalagolvasó és lyukasztó

e) FEX3 tipusu minidiszk (korlátozott kapacitással)

f) tár védelem

stb ,
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1 2, ábra vázlatosan szemléltati a szlaulátor aUködését.

2 . őb ra
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UJ SZÁMOLÓGÉJEK AECHITEKTUHÁJÁNAK TEE7EZÉSB, 

ALAP SOPTWARE-JÉNEK KIDOLGOZÁSA, SZÁMOLÓGÍU 

PES SZIMULÁCIÓVAL

Dettrich Árpád - Csaba Margit 

INPELOR

Bevezetás

Már az els5 elektronikus számológépek megjelenésekor 

kialakult az a gyakorlat, hogy a további gépek terve

zésében mint hathatós segédeszközt alkalmazzák.

A számoló-tulajdonságát kihasználva elsősorban a gép 

elemeit tervezték meg /elektronikusan, mechanikusan/.

Másik alkalmazási terület a hardwer elemek szimulá

lása, a gép architektúrájának megtervezésében, mig a 

harmadik, a software elemek elkészítéséhez ugyancsak 

hardware szimuláció, természetesen más meggondolások

kal. Végül nem ritkán találkozunk software elemek 

szimulációjával is.

Hardware tervezés

Az első lépés azoknak az áramköri elemeknek a megter

vezése, amelyekből a számológép felépül. Itt túlnyomd 

részt logikai műveleteket kell végezni, s a kezdeti 

Időszakban ez lépésről lépésre meg is történt.

A második generációs gépek idejére azonban kialakult 

az a gyakorlat, hogy nagyobb logikai egységeket 

tipikus funkciókkal egy elembe foglaltak össze, s igy 

a tervezés már csak a rendszernek ezen elemeiből vald
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ÖSBzeállitására ezoritkozott.

Lényegesen nagyobb problémát jelent azonban az ily- 

médon felépített rendszer működésének vizsgálata,

A rendszer egyes elemeinek hatását, mivel diszkrét 

automatát szimulálunk diszkrét automatán, jól tudjuk 

szimulálni, és a jelenségeket ezen szimulációval 

nyomon követhetjük, amíg determinisztikus folyamatokról 

van szó.

A gép egyes részei között azonban nemcsak determinisz

tikus kapcsolatok vannak,hanem igen gyakran láthatunk 

sztohasztlkur folyamatokat is. Itt most asm beszélünk 

az élettartammal kapcsolatos problémákról, cBai>án 

olyan jelenségekről, mint pl. a perifériális készülé

kek és a központi egység kapcsolata, ahol a válaszidő 

eloszlás-függvénye viszonylag jól meghatározható, 

vagy olyan esetről, amikor kívülálló tényezők hatását 

(pl. a Real-Time) kell megfigyelni.

Az ilyen szimulációnál az egyes logikai elemek, blokkok 

közötti interface-t kell elsősorban megtervezni.

Miután ismerjük a blokkok I/O jeleit, definiálni kell 

a megfelelő transzformációs függvényeket. Ezen függ

vény nemcsak a jelek közti kapcsolatot határozza 

meg, hanam a transzformáció végrehajtásnak idejéről 

is ad tájékoztat* Ez az időadat általában jlll meg

határozott determinisztikus folyamatoknál, mig astebasz 

tlkus folyamatoknál statisztikai analízissel me^atá- 

rozott eloszlási függvényt kell alkalmazni.
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Ilyen módon állíthatunk fel különböző konfIguráciákatj 

és próbálhatjuk azokat különböző elképzelt szituácií-J 

ban. Rendszerint ezen kísérlet outputja egy igen 

sokrétű statisztikai analízis.

A software-tervezés

Igen gyakran felmerülő probléma, hogy egy számológép | 

megtervezésénél a hardware striiktura rögzítése 

után azonnal hozzá kell kezdeni az alapsoftware 

kidolgozásához. így az első gépek piacra kerülésekor 

már egy jól működő rendszert tudnak eladni a kezdeti 

hibáktól eltekintve.

A fenti célra ki kell-választani egy olyan gépet, 

(Alapgép), amelyen a kérdéses Tárgygép hardware-jét 

szimulál juk olyan szinten, mint ahogyan azt a progra

mozó látja. Itt figyelembe kell venni azt is, hogy i 

T gép egy-egy utaiitásának szimulálása az A gép tötl) 

utasításával történik, ezért a tervezésben lehetíleg 

jól ki kell használni az A gép és-a T gép tulajdon

ságai közötti hasonlóságokat. A szimulátor tervezésé.| 

nél elsősorban az információábrázolás módját kell 

rögzíteni.

A T gép legkisebb megcímezhető információegysége az 

M-ben többféleképpen ábrázolható, asserint, hogy 

milyen az információ-egységek hosszának viszonya.

Az ábrázolást azonban az is befolyásolhatja, hogy 

milyen egyszerű oim-kiválasztási lehetőséget isinerijiik,| 

Ennél az eljárásnál figyelembe kell venni még a 

második gép számábrázolást és utasitásábrézolásí 

formáit.
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A kővetkező preőléma a T gép regisztereinek ábrázolása, 

A gyakorlat azt mutatja, hogy nemcsak azokat a regisz

tereket kell szimulálni, amelyekhez a programozó 

utasítással hozzáférhet.

A másik észrevételünk pedig, hogy az A gép megfelelő 

regisztereit /ha ilyenek vannak/ nem célszerű a 

szimulálás céljaira felhasználni, azok a szimulátorban 

mint eszközök szerepelnek.

A következő probléma a cim-klszámltás megoldása. Itt 

dsősorban a megfelelő módosító kódok segítségével 

kell leágazást szervezni az egyes ciro-kiszámitásl 

módokhoz, A második probléma, hogy a kapott elmeket 

ellenőrizni kell, hogy bele esnek-e a szimulált

tá rint ervallumba.

Ezután az utasitás-végrehajtás ciklusát kell meg

szervezni, amely két fő részből áll; az egyik az 

utasítás kódja alapján szétágazik megfelelő tevékeny

ségekre, és a másik ezen tevékenységek, mint szubru

tinok elkészítése.

Most az egyes utasítások kidolgozásának problémáiról 

nem beszélünk, itt tartjuk magunkat ahhoz az elvhez, 

hogy az A gép utasitáskészletét minél jobban fel tud

juk használni. Külön szót kell emelni az I/O utasí

tások szimulációjáról, mert abban van a legnagyobb kü

lönbség a két rendszer között. Háromfélé módszert 

alkalmazunk. Az első a megszakltási metodika 

szimulálása olymódon, hogy fix válaszidőt állítunk 

be, a második módszer, hogy a válaszidő számlálására 

esy» a végrehajtott utasításokkal időarányos értékeket 

használunk. A harmadik módszer pedig, hogy a perifé

rikus készülékek válaszidejére valamilyen eloszlás-
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függvényt alkalmazunk, A szimulátoron készülő 

programok túlnyomó része azonüan nem kívánja 

közvetlenül a fizikai l/O tevékenységet, ezért 

valamilyen követett utón a logikai I/O-t szimulál

juk.

A szimulátor az utasítás végrehajtásakor a rész-te-j 

vékenységről pontos információt tartalmaz, amelyeket] 

a felhasználó kívánságára kilistázhatunk. Itt töth-j 

féle un, nyomkövetési módszer ismeretes. Szokás 

csak a vezérlő utasítások helyeit jelezni, de szo

kás az is, hogy az utasításról és annak eredményé

ről teljes információt adnak, heleértve az egyes 

regiszterek állapotát is.

Befejezésül megemlítjük néhány szóhan azt, hogy a 

szimulátoron programot futtatni, próbálni igen nehéz] 

vilna akkor, ha önmagában illna, és nem vennénk 

körül megfelelő kiszolgáló rendszerrel. Ez a ki

szolgáló rendszer tulajdonképpen már software szi

mulációt végez, mert az A gép eszközeivel biztosit-; 

ja mindazokat a lehetőségeket, amelyeket majd a 

X gép az üzembeállítás pillanatában a program

készítő, programkipróbáló rendelkezésére ad.

A tapasztalataink leszűrésével keressük azt az 

általánosítási lehetőséget, amellyel egy olyan 

rendszer dolgozható ki, amelynek nyelvén bármely 

gép szimulátora viszonylag könnyen megírható.



i)»LHÁR-FÉLE fiktív ELEKTRONIKUS SZÁMÍTÓGÉP SZIMULÁTORA 

MINSZK-2’’ GÉPEN

: Simon Endre

Matematikai Logikai és Automataelméleti Tanszéki Kutató 

Csoportja

L. A Kalmár-féle fiktiv elektronikus számitógépet /későb

biekben fiktiv gép/ Kalmár László akadémikus definiálta 

Oktatási célokra. A programtervező matematikus szakos 

hallgatók gépi kódú programozási előadásain nem lett vol

na célszerű egy konkrét gépkonfigurációt választani és 

mint etalonra, erre a gépre Írni fel a különböző oktató 

programokat. Ezek ugyanis akarva-akaratlanul kihasznál

ják az illető géptípus speciális adottságait.
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Konkrét gép esetén problémát okozott volna az a mai na

pig egyértelműen meg nem válaszolható kérdés, hogy az 

etalonnak kiválasztandó gép, egy- két- vagy háromcimes 

legyen.

A fiktiv gépet tehát úgy kellett definiálni, hogy annak 

legyen egy- két- sőt háromcimes változata is.

így egy hallgató, aki a fiktiv gépen tanult programozni, 

konkrét gép mellé kerülne viszonylag gyorsan képes az 

elsajátított programozástechnikai módszerek alkalmazásáról 

a gyakorlatban is.

Nyilvánvaló hátránya a fiktiv gépen való programozásnak, 

hogy nincs lehetőség a felirt programoknak a való kipró

bálására, futtatására. Azon túl, hogy ez a tény megfoszt

ja a hallgatókat a didaktikai szempontból semmiképpen nem 

lebecsülendő sikerélménytől, lehetetlenné teszi a vissza-
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csatolást.

Mindezek a problémák adták az ötletet, hogy készítsük el I 
a flktlv gép összes változatának szimulátorát a JATE Ki

bernetikai Laboratóriumában Üzemelő MINSZK-22 elektront-1 

kus számítógépre, és adjunk lehetőséget a hallgatók áltill 

Irt programok ezen, szimulált gépen történő futtatására,

2. A flktlv gép utasításrendszere

Megállapodás szerint a gép egyes regisztereit a követkŝ l 

zőképpen jelöljük:

El eredményregiszter /gyüjtős gépnél mindig a gyűj

tőt jelenti/

R: szorzó/osztó regiszter 

T: túlcsordulás regiszter 

U: utasltásszámláló regiszter 

k-adlk Indexregiszter 

A flktlv gépnek két fő típusa definiált:

2.1 egyclmes Indexregiszter nélküli gép

ekkor egy gépi utasítás általános alakja a következő;

0  a ahol

©  a művelet jele /mindig egy betű/ 

a a clmrész 

például:

A a : (e) -t- (a) (fe)

B a : =>}> (b)

2.2 Indexregiszteres gép

ennek létezik egy-, két- és háromclmes változata, az uta-
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sltások általános formája ennek megfelelően:

V ©  a, i

a , i b , j

-0©a, i b, j c ,k

ahol

V a változat jele /szám., esetleg kiegészítő jelekkel/ 

& a művelet jele /egy vagy két betű/ 

a a

b elmek ab cimrészek

c abc

indexregiszter hivatkozások

együtt a gépi utasítás műveleti kódja 

például:

lA a, i : Ce) + (a +(1^)} Ce)

(a) + (b) 3^( e) , (a)

a Cj) ha Cb) ^ (c)

a =<^ Cli)

2AT a b

lOF a b

IBX a , i

A 2.2-ben leirt gép mindhárom változata esetén érvényes 

a következő:

- az indexregiszterek cimrész hosszuságuax

- cimrész után az indexhivatkozás opcionális

- ha a hivatkozás elmarad, ez azt jelenti, hogy a 

O cirü indexregiszter van az illető cimrészhez 

hozzárendelve
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- a O ciirü Indexregiszterben nulla van és a beleirás 

tiltott

2.3 Utasítás formátumok

A fiktiv oép gépi kódú pronrarjait előre adott formátuiru 

kód Űrlapra Írjuk. Kétcir’es gép esetén a helyes utasítás 

forirátumokat a példa futatja;

Müv. I.cimrész Il.cirrész 
kód tart. cin tart. cifCímke Cím f'eg jeoyzés

BELÉP s 100) 2AT PARI 200 PAR2 201 (pari) + (PAR2)a*f'ARl)

+1) 2BX EGY 1,10 0,2 l=^(Il) 0 -»(l2)

Cl; +2) 2FX C2s 103,10 -♦C2; ha (Ilo) ;» 0

C2s 103) ISP 0 STOP 0 ̂  (E)

+4) ISP 104 ,0 STOP utasításiéit)

PARI; 200) 117 konstansl

PAR2: +1) 77 konstans2

A címke, megjegyzés és tartalom mez'kitöltése opcionális. 

A szimulációs rendszer

Szimulációs rendszeren értjük a továbbiakban a szimulá

tort a hozzákapcsolt segédprogramokkal együtt, r'lvel a 

szimulátor működésekor feltételezi, hogy a futtatandó 

progretm a fiktiv gép meróriarekeszeiben már elhelyezés

re került, szükség van egy beolvasó programra.

A rendszert aktiváló hallgatókról nem. tételezzük fel a 

MlNSZK-22 ismeretét, tehát része egy vezérlőprogran, mely 

a külvilággal egy ASP-33 tipusu Írógépen keresztül tart

ja a kapcsolatot.



-  267 -

A programpróbák íregkönnyitését szolgálja a rendszer ré

szét képző nyomozó program.

A szimulációs rendszer igy a következő modulokból épül 

fel;

- beolvasó program

- szimulátor /ennek része a nyomozó ill. cimkövető 

program/

- vezérlőprogrami

- az aritmetikai egyseget szimuláló szubrutinok

3.1 A beolvasó program.

Lyukszalagról vagy Írógépről beolvassa a programot, szin

taktikus és szemantikus ellenőrzést végez; az utasításo

kat előre adott formában tárolja a fiktiv gép adott ci- 

mü "rekeszében".

Megjegyezzük, hogy az egységes kezelés miatt az egy-, 

két- ill. háromcimes gépek esetén is ugyanazt az utasí

tás reprezentációs form.át alkalmaztuk /az utasítás mű

veleti kódja egyértelműen meghatározza a hozzátartozó 

cimek számát/.

A fiktiv gép egy memóriarekeszét a MINSZK-22 két egymás 

utáni szavára képeztük le. Az IK-s fiktiv memória igy 

3777g szót foglal el.

A beolvasó progreur ecy progreursor karaktereit egy reke

szenként 4 byte-os pufferbe gyűjti. rUnden szintaktikus 

kategória felismerésekor információt rak le egy stack 

következő szabad helyére. Ez az információ tartalmazza 

a felism.ert kategória sorszámát, valamint első puffer-
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beli karakterének elmét /rekeszclm-byteclm/. Sor vége hl' 

tására a stack elemeit generálja és a sorszám ismeretéba 

elvégzi a hozzárendelt tevékenységet /például! cimkéheí 

rendelt sorszám, esetén veszi a stack következő elemét/.

Ha a stack minden elemét generálta - a kapott utasítást 

vagy konstanst elhelyezte a megadott f iktiv rekeszbe - el

dönti, hogy van-e listázási kérelem. Ha nem olvassa a kill 

keze programsort, ha igen a stack elemeit újból generáln 

a szélesnyomtatón előre meghatározott formában reprodukál

ja a beolvasott információt, majd rátér az olvasásra.A 

program végét egy speciális /END/ direktíva jelöli.

3.2 Szimulátor

4.

A szimulátor megtervezésénél egy számitógép mikro-szintjái 

lejátszódó folyeunatokat programoztuk.

A cimJeövetés ill. nyomozás - mely a szimulációs rendszer 

opcionális szolgáltatása - tulajdonképpen nem más mind i 

fiktiv gép bizonyos regisztertartalmainak outputra adása. 

A vezérlőprogram a MINSZK-22-höz kapcsolt Írógépről, nee- 

szakltásos üzemben képes parancsszavakat átvenni. A jelso

rozatok felismerésére a Döm.ölky-féle algoritmus egy álta

lunk m.ódositott változatát használtuk.

Befejezés

A szimulációs rendszer életrekelése után a matematikus hil 

gatók gépi gyakorlatát Kalmár professzor kérésére máren 

szerre támaszkodva vezették.

Két éves üzemeltetési tapasztalataink alapján a rendszert 

hasznos oktatási segédeszköznek mondhatjuk.
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HAJLÉKOrí PROGEAMCSOMAG SZUIDIJITOR ÉPÍTÉSÉHEZ 
A CDC 3300 GÉEHE 

Hoffmann Péter - Mandler György

BEVEZETÉS
MTA AKI INPELOH

A gyakorlatban gyakran szükség van számítógépes konfi

gurációk más számitógépen történi szimulációjára. Egy 

szimulátor kifejlesztése viszonylag sok munkát és fóleg 

időt emészt fel.

Munkánk során felmerült az az igény, hogy több számitó- 

gép konfiguráció szimulátorát készítsük el. Ez a követel

mény tette szükségessé, hogy megvizsgáljuk, melyek a szi

mulált géptói független részei egy ilyen rendszernek. 

Ugyanis, ha ezt a szimulált géptói független közös részt 

a szimulátor programon belül jól elkülönítjük, és a csat

lakozó felületeket megfelelően specifikáljuk, akkor igen 

hajlékony eszközhöz jutunk, amely uj szimulátor program 

elkészítését nagymértékben megkönnyíti.

A cikk a programcsomag szolgáltatásaira koncentrálva az 

uj szimulátor készítője szemszögéből ismerteti a rendszer 

felépítését.

A rendszer felépítése, szolgáltatásai 

A vezérlő program modulja

A vezérlő program az egész rendszer irányítását végzi.

A felhasználó vezérkártyák segítségével Írhatja le prog

ramja kipróbálásához az egyes lépéseket.

A szimulátor indításakor először a vezérlő indul el. 

Különböző műveletek elvégzése után /input-output beállí

tás bináris program betöltése, javítás, stb./ egy megfe-
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leli wRzérlcártyával elintii tható a szimulátor, Jiicitor 

történik a szimulált gépien lévé program végrehajtása. 

Ha a azimulálanilé utaeitás HALT, ha lejárt egy elíre 

felhúzott számláld, vagy ha valamilyen hi.a ietektá- 

Iddik, akkor a vezérli program lép ismét működésbe. 

Mielőtt a vezérkártyákat Ismertetnénk megjegyezzük, 

hogy a vezérlő modul a vezérkártyák felismerését el

végzi, a paramétereiket feldolgozza és részien a vég

rehajtásukat is megteszi, részben pedig külső - az ak

tuális szimulátor irdja által Írandó - szubrutinokat 

hiv le pontosan specifikált paraméter szerkezettel. 

Az általunk megadott vezérlő utasítások halmaza teiaé- 

szetesen lővithető a vezérlő modul felismerő és ugrí 

tál Iájának kiegészítése révén,

g vezérlő utasításokat típusuk szerint hat csoportte 

oszthatjuk,

/Az utasítások pontos értelmezésétől, és a vezérkár

tyán szereplő paraméterek megadásának ismertptésétél 

eltekintünk, csak az utasítások nevét soroljuk fel,/

A szimulált gép kezelőpultjának működtetésére szol

gáié utasítások

CLEaH - regiszterek törlése

BOOTSTRAP - rendszer letöltő

READ - olvasás a szimulált tárba

WRITE - a szimulált tár kiíratása

RUN - a szimulátor elindítása

Bináris formátumú programok letöltésére és dumnolá-

aára szolgáld utasítások

LOADER

DUMP
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Input-ouIou 1. leállítás, adathalmaz mozgatás

INPUT

OUTPUT

TRANSFER

CLOSE

\i.

t. Ezímulfíclf̂  alatti nyomköve^ds és a 3zimulácl(^ meg- 

sza'-citdfû ra ''al6 utasitároP 

liLBLG - nyomozás utasításra

DERRT - nyomozás irás-olvasásra

INTERRUPT - megszakítás kárás

NoikoI üzenet kiíratása 

TYPE

:Tlsfzatár‘ío a 'íASTER-be
I - ---------------------------- --------------
PINTS

Input-ü'jtpüt m-jHul

Ruíinjai a T)e’'ífáriás műveletek perifáríátál független, 

logikai szinten valá kezelásán reszík lehetá'/á.

Nágy fontorahi- rutin tartozik a moáulba:

ICíiVICE - input eszköz leállítás

INCH/'^ - egy karakter szolgáltatása a

leállított input eszközrál 

ODEVICE - output eszköz eállitás

OUCHAR - egy karakter kiadása a leállított

output eszközre.

A szimulál or feltiasználá ja az INPUT ás OUTPUT vezár- 

; kártyán 'eállitha'ja az aktuális input <ts output esz- 

, közeiül.
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Az input eszközök lehetnek; 

lyukszalag olvasd,

kártyaolvasd BCB-ben /automatikus BCD-ISO konverzií/, 

kártyaolvasó binárisan, 

diszk file, 

mágnesszalag file

Az output eszközök lehetnek; 

lyukszalag lyukasztó,

kártya lyukasztó BCB-ben /automatikus ISO-BCB konverili 

kártya lyukasztó Vinárisan, 

diszk file, 

mágnesszalag file, 

sornyomtató .

A BOOTSTRAP, lOABER, TRANSFER, valamint a szimulált g(f| 

lyukszalagos bemenete a tieállitott input eszközról vi

szi az inputját.

A BUMP, TRANSFER ás a szimulált gáp lyukszalagos outpgfc 

Ja a beállított output eszközre adja az outputot.

Megszakítás és nyomkövetés modul

Egy szubrutint tartalmaz, mely a szimulált utasítás 

végrehajtása után kerül behívásra. A szubrutin megvla-l 

gálja, hogy egy korábbi BEBUG, BEBRW vagy INTERRÜÍ^vj-1 

zárkártyán adott feltétel teljesül-e. Ha igen, akkor (4-|
a r

hiv egy rutint, melyet az aktuális szimulátor készíti]; | 

irt, vagy, interrupt teljesülése esetén, visszatér a 

vezérlóbe.

Tapasztalataink szerint a szimulált kisgép input-outpit I 
és megszakítás! rendszerének az elkészítése az egész 

munka igen Jelentés részét teszi ki.
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Sok munkát takaríthatunk meg, ha ezen ráezek szlmuláoiő- 

ía helyett a gáp operáclős rendszerének Input-output és  

megszakításokkal kapcsolatos makráit szimuláljuk.

Ebben az esetben a szimulátor nUktfdésát la meggyorsítjuk. 

Teraászetesen ez csak akkor valáslthatá meg, ha az el

képzelés a szimulálandó számltágép operációs rendszeré

nek ezen részelrál már kikristályosodott.

tapasztalatok és megjegyzések a progrcuacsomag haszná

latával kapcsolatban______

Hagy segítséget nirujt, h©gy a programcsomag a szimulátor 

rendszertervét tartalmazza, tehát az aktuális szimulátor 

készltájének elére pontosan specifikált szubrutinokat 

kell csak megvalósítania. Pl; szubrutin, mely egy byte- 

ot olvas ki a szimulált tárból, stb.

A vezérlő modul szolgáltatásai egy viszonylag teljes 

rendszert alkotnak. A programcsomag bővítése révén nyert 

szimulátorból nem maradnak ki fontos szolgáltatások ter

vezési hiba folytán.

Lehetőség van a lyukszqlagos műveletek kiküszöbölésére, 

vagy minimálisra csökkentésére. Ez ugyan nem elvi köve

telmény, de a gyakorlatban Igen lényeges szempont.

A programcsomag használatával uj szimulátor készítésé

nél az összes munka kb. 50^-át megtakaríthatjuk az át

futási Időt pedig harmad részre csökkenthetjük.



CANDYS I. SZIMULÁCIÓS PROGRAMRENDSZER 

Jávor András - Görög Péter 

Központi Fizikai Kutató Intézet
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Bevezetes

Bonyolult rendszerek kialakításánál a megvalósítás magas 

költségeire való tekintettel nagy jelentőséggel bir a be

mérés Időszakában, illetve a telepítést megelőző informá

ciógyűjtés a megvalósítandó rendszer várható üzemi para

métereiről.

Ezen rendszerek egy részénél, a feladatok zárt matematikai 

alakban történő megoldása igen nehézkes, sőt sok esetben 

nem is lehetséges |l|, |2|. Ez általában két okra, illet

ve azok kombinációjára vezethető vissza.

- A rendszer rendkívül bonyolult és nehezen kezelhető 

algoritmussal irható le.

- Egyes paraméterek csak sztochasztikusan adhatók meg. 

Az eloszlás függvények analitikus formában gyakran 

nem állíthatók elő, csak empirikus formában kerül

hetnek meghatározásra.

Ezen kategóriába tartozik a számítógéprendszerek, valamint 

a távadatfeldolgozó hálózatok információforgalmi problémái' 

nak jelentős része is.

Ilyen kérdések vizsgálatára került kidolgozásra az MTA 

ponti Fizikai Kutató Intézet Elektronikus Főosztályán a 

Monte Carlo módszereken alapuló CANDYS I. /Computer and 

Network Dynamic Simulator/ programrendszer.

Programrendszer kialakításának elvi szempontjai 

A szimulációs rendszer kialakítása során döntő jelentőségű



rolt, hogy az idő- és munkaráfordítás, illetve az általa elért 

^dmény viszonya rentábilis legyen.

feladat jellege peremfeltételként szabta meg változó algorit- 

tsu elemek, különböző topológiai elrendezések és eloszlásfügg- 

fcyek előfordulását.

nnek alapján döntöttünk a különböző információforgalmi rend- 

tórek vizsgálatánál univerzálisan felhasználható szimulációs 

rogrcímcsomag mellett. Az esetenként irt programok u.l.nemeseik 

osszabb ráfoditás/eredmény arányt adneüc, hemem a gyorsan vál- 

jkozó problémák miatt a munka esetenként való ujreikezdésével 

szimulációs vizsgálat elvégzése időben nem is lenne bizto- 

Itható.

tintos kérdés volt az alkalmazott progreimnyelv megválasztása, 

rom választási lehetőségünk volt:

- Assembler tipusu nyelv

- Magasszlntü általános progreunozásl nyelv

- Szimulációs célnyelv

r első lehetőséget elvetettük, u.l. a progreunok elkészítése 

endkivül munkaigényes, a progrcimok cscik az adott assembler 

irditóprogramjával rendelkező gépeknél lettek volna felhasz- 

ílhatók. Ezen hátrányok nem álltak arányban azzal az előnnyel, 

lit a futás során a helyben és időben való megtcikarltás nyújt.

szimulációs célnyelvek /GPSS, CSL, SIMSCRIPT, stb/ alkalmazá

snak lehetőségét megvizsgálva arra a következtetésre jutottunk, 

ogy ezek egy-egy speciális feladat megoldására igen jól alkal- 

hatók, de több olyem megkötést tartalmazneik /pl. időinkre- 

itálás/, amelyek miatt az adott feladatkörben flexibilisen 

Sltoztatható programrendszer kialcücitásánál gyaűtran az optimá- 

Istól igen távoli megoldásra vezethetnek. Hátrányként emlithe- 

5, hogy ezen nyelvek fordítóprogramjával csaüc bizonyos tipusu
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számítógépek rendelkeznek, és Így megnőtt volna - az elsS nej- 

oldáshoz hasonlóan - a számltó^ép-tlpüShöz váló kötöttség.
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Szén szempontok alapján dőntöttOhk a második lehetőség mellett 

és választottuk a FORTRAN nyelvet, melynek fodltóprogramjával 

szinte valamennyi számítógép rendelkezik. Figyelemre méltó, 

hogy az általános szimulációs nyelvek közül pl. a CSL Is köz

benső compllerrel működik, azaz első menetben FORTRAN-ra for

dítódik.

A programrendszer szerkezeti felépítése

A CANDYS I. segítségével Információs hálózatok üzemi paraméte

reinek vizsgálata végezhető el, /átviteli hatásfok, puffenneá 

ria kihasználás, késleltetési-, várakozási- és válaszidó. stb.

A forgalmi viszonyok jellemezhetők egyrészt az Informáclöforré 

sok által kibocsátott üzenetcsomagok hosszának. Illetve Ismét

lődésének eloszlásfüggvényeivel, másrészt - adatátviteli vone- 

Icücnál - a hibaeloszlások és a hlbavédelml algoritmus /CCITT 

decision feedback/ segítségével.

A hálózat elemei a kívánt elrendezés szerint modulárisan épít

hetők be a programba.

Az elemek, a topológia, az információforgalmi paraméterek /(1» 

nethosszuság. Ismétlődési idő, stb./, valamint a kezdeti érté

kek és a szimulálandó idő megadása után egy keretprogram felé

píti a felhasználó által kívánt konfigurációt.

A futás után a program táblázatos formábcin közli az eredménye

ket. Opcióként a program rajzgépen szolgáltatja a hisztogram- 

kat, lineáris vagy logaritmikus léptékben.

A rendszer bemenő paraméterei és a vele kapcsolatos kérdések 

adatszalag segítségével egyszerű módon megoldhatók.

Az eddigiek során többszintű adatátviteli hálózatok forgalmi 

viszonyait |3|, l4| és időosztásos rendszerek puffermezó ki

használási algoritmusait vizsgáltuk különböző peremfeltételek 

itrellett.
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k programrendszer rövid specifikációja a függelékben található.

Végezetül megemlítjük, hogy a QANDYS I. moduláris felépítése 

lehetővé teszi az elemválaszték egyszerű bővítését újabb szub- 

nitlnok Írásával, és ez a mimka jelenleg is folyik.

FÜGGELÉK

A jelenlegi kiépítésben az alábbi elemekből képezhetők rend

szerek:

Terminál tipusu elemek

- sínk információ adó

- SOURCE információ vevő

- TERMINAL Terminal funkcióit modelezi /program bevitel,

párbeszéd, random bejelentkezés, adott elosz

lásnak megfelelő üzenetek, stb./

Információ átviteli csatorna

- ARQ hibavédett adatátviteli csatorna modelje

Csomóponti elemek

/különböző vezérlési algoritmussal és tárolóval/

[ - NODE 1 adatátviteli hálózathoz

- NODE 2 időosztásos rendszerhez

A hálózat max. 99 elemet tartalmazhat és az elemek funkciói

nak értelemszerű figyelembevételével tetszőleges topológia 

alakítható ki.

^CTenő paraméterek

- TS szimulálandó idő

- N az elem topológiai sorszáma

- P az elemhez tartozó topológiai csomópontok

- H adatátviteli vonal blokkhiba valószínűsége

- S az adatátviteli vonal jelölt információt

visz-e át?

- TMAX tároló mérete



-  278 -

- TACT tároló kezdeti tartalma

- NT terminálok száma

- MLD terminálok által generált üzenetek 

elos zlás függvényei

hosszának

- RT üzenetek gyakorisága

- M NODE 2-ban lévő puffermezők száma, 

puffermező kapacitása

M<NT egy

- PRI terminálok prioritáskezelő algoritmusa

Irodalomjegyzék 

111

| 2 |

| 3 |

| 4 |

Tocher, K.D.: The Art of Simulation 

ID. Van Nostrand/ 1963.p.120

J.H. Mize, J.G. Cox: Essentials of Simulation'] 

Prentice Hall Inc. Englewood, Cliffs N.J.1968]

A.Csákány-A.Jávor: Investigation of Through»iJ 

put Efficiency of Multilevel Data Networks 

by Means of Simulation

XIX. Rassegna Internazionale Elettronica, 

Roma 27-30, Marzo 1972. pp. 251-258
«

A.Csákány-A.Jávor: Some Achievements in the 

Investigation of Data Tremsmission Networks 

using a Flexible Simulation System 

XVIII. Rassegna Internazionale Elettronica, 

Roma Marzo 1971. pp. 331-337



SZniüLÁCIÓS NYELVEK ALKAMÍAZÁSI lEHETÖSÉGEI DIGITXi IS REND

SZEREK AUTOMATIZÁLT TERVEZÉSÉBEN

BOHUS MIKLÓS

Badapeatl Műszaki Egyetem Híradástechnikai Elektronika

Intézet
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1. Bevezetés

’ Digitális számítógépek^adatleldolgozé rendszerek strukturá

lis és algorllxnlkus szimulációjára számos szimulációs nyelT 

használható. A Budapesti Műszaki Egyetem Híradástechnikai 

Elektronika Intézete a Számítástechnikai Koordinációs Inté

zet megbízásából szovjet-magyar kétoldalú együttműködés ke

retében foglalkozik az OSzSz-2 hivatkozási nyelv transzlá- 

tozának elkészítésével. A nyelv felépítésének és fóbb jel- 

lemzóinek ismertetése - más nyelvekkel együtt - [3j-ban meg

található. A munka előzményeként 1970-ben elkészült a 

"SUBSET szimulációs nyelv" transzlátora és leírása 

mely nyelv az OSzSz-2 nyelvvel alapkoncepcióban megegyezik, 

de csak közbülső helyet foglal el az alacsony és magas 

szintű szimulációs nyelvek között. Alkalmazási kérdésekkel 

több publikációban foglalkoztunk CiJ.[2],[4].

Ebben a dolgozatban - a korlátozott terjedelem lehetőségein 

belül - [ij - [őj. felhasználásával digitális rendszerek 

automatizált tervezési lehetőségeivel foglalkozunk.

2. Digitális rendszerek leírása

A leírás során deklarálni kell a rendszer felépítését /au

tomatákat, ezek állapotait, funkcionális egységeket. Időzí

tést biztosit^ hálózatokat, stb./; az operandusok között 

megvalósítandó műveleteket, valamint a vezérlések /mikro- 

pTogramozott, vagy huzalozott/ struktúráját.
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11
Esrlátosáaelc:
■ /  As epsrandBsok diaensiőjáiuűc ragy rendjének Mgráltozt^ 

ideára sselgálé operátorok alkalnasáea a logikai eindc- 
to ra  M ghatárosása során kerOlendd. 

b / As arehltek iura lelrásálian redandáne réssok nea engedlie* 
iák  neg. A ré ss le ie s  log ikai te r r  k ia lak ítása  során oqt 
ssnbrntln  aegylzsgálja az Ismétléseket eredményesé 
zatokat, a tbbbssSr eléfordolé Táltosék klkfissSbOlésértl 
egysseriisltl a le írá s t*

0/  A to rre sé l progranrendsser bensnete formális nyelTü 1«1- 
rás* kimenetét az antomatákat meghatároső Boole egyenlí
tek képezik. 6

d/ Elésetesen deflnlálandék a tá ro lék  tlp u sá té l függé 7e- 
s é r lé s l n tasltások  /ez  sslmoláelé során nem selSkségea/, 
Talamlnt makro fu n k elék ^ t as S sszetett log ikai operáolft 
/dekédolékjSsáalámeok, aritm etikai elemek, stb/* A leizú 
során a makro fankolékat több mlkroprogram használhatja.

3. le rre zé l nrogram rendszer fe lén ltése
A formális le írá sb ó l egymáshoz kapesolédó lépéselúcel aleldV 
ható k i a  le í r á s t  rea lizá ló  logikai te r r .

a / A Tektorokból /reg isz te rek , sínrendszerek, s tb . /  és nát* 
rixokból á lló  kifejezésekhez egy olyan struk túra  reudel- 
hetó, amely az adatáramlást figyelembe Téré Snálló /ráii* 
le te lben  késóbb megralósltandó/ részekre bontja a fonaá- 
l l s  l e í r á s t .  Ennek során kBzbdlsd változók keletkeznek, 
ezeket az erede ti le írá s  asm tartalm azta. A forsális 
nyelvű le írá s  Uymódon olyan -  jellegében változatlan - 
részekre esik  szé t, melyek d e f in iá lt  méretű Bnálló 1m-, 
111. kimenettel rendelkeznek.
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b/ Ab eperandnaok /re k to r , m & trix/ a le írá s  so rár Irdezalt 
wimyis égek. Ab Index kosstens ragy rá lte sé  le k e t. Tál- 
tesé index esetén as Index helyettesltendé egy sselekoi- 
öt régzó log ikai klókkal, aely az index rá lto sé  felkasz- 
aálásáral egy dekédolét re sé re l és es egy szelekoiós rek« 
té r t  á l l í t  e ló . A szelekolés rek te r  k ltje ik ez  rendelt ka
pok re z é rllk  as adatáraa lést. A dekédolét aakre operátor 
ta rta laazsa.

1/ A aakro fonkelékoz /a  be-, i l l .  kiaenetek aéreteinek Is -  
■eretéksn/ koszárendelhetók az elózóleg d e f in iá lt logikai 
hálézatok. A aakro generátorok felkasználásáral a fom á- 
lis  le írá s  egy része aár aeg ra léso lt. Az algoritaasek 
többi része i t t  aár alkreeseaények d iszkrét sorozatára 
Tan fe lbon tra .

1/ A alkropregraa régrekajtásához szükséges re s é r lé s l read- 
■zer kidolgozása során figyeleabe k e ll  rennl a f e l té te l  
nélküli és fe l té te le s  rezérlésátadásokat, párkazaaea aüf 
TOletrégzéseket.

1/ A logikai te r re t  alkoté táro lék  egy vészét a fe raá lls  le 
izás d ek lará lja . Xieletkezketnek táro lék  a kOzbensó rá l to -  
lékbél i s ,  ka azok értéküket a  re sé rlé s  után is  aegtart- 
ják. A felkasználandé tá ra ié  tlp aaá té l függóen aegkatá- 
zozkaték a re z é r lé s l egyenletek. Hyaédon ogy-egy a ta s i-  
táa a tá ró ié  aé re té tó l és rozérlendó beaenotelnok száaá- 
té l függd koabináelés kálézatot eredaényez.

i! Az aatoaaták rezérlése  az áUapotzegis s ta r  ta r ta la a  alap
ján tö rtén ik . Az á llapo treg laz te r dekédolásáral nyert
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vezérlőjelek egy-egy mlkreesemény aktlvlzélására haaziél> 

haték. Az állapotregiszter negfeleié vezérlésével hajtkv

té végre a mikroprograi^ segítségével történhet vszérléi-

átadás, kapozéssal várakozás.

g/ Az eddig előállított logikai egyenletek azonos heunetik 

mellett azonos műveletekkel kt£Li3nhSző változékat hozhat

nak létre. Ezt megvizsgálva a logikai hálózat egyszerit 

slthető.

Azonos tárolók különböző jelforrásból érkező vezérlési 

esetén a tárolók vezérlése összevonható.

h/ Az eddig tömbökként kezelt változók elemekre történő 

szétbontásával minden komplemenshez hozzárendelhető egy- 

-egy önálló loglkcű. hálózat. Ezzel a részletes logikai 

hálózatot sikerült előállítani.

A tervezés során a változók konkrét realizálása megtörtént, 

a konstansok feldolgozásra keirültek. A konstansokhoz nea 

tartozik önálló hardware, ezek az utasítások kezelését be

folyásolják.

A leírt tervezési eljárás alapján egy konkrét logikai bálé- 

zat lépésről-lépésre történő kialakítását az előadáson la- 

tatjok be.

Irodalom

Bohos H.: Szlmbóllkos nyelvek felhasználása digitális 

rendszerek funkcionális és parametrikus szimulációjára. 

Híradástechnika. IZIII. Ho.6. /1972./
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Bohna X., Xéneth G., Trön T.t Tarrö L«: STJSSSI szlBolá- 
elóa ixyely d lg ltá lla  rendszerek fonkclonálls Y lzsgálatá- 
ra. Híradás technika Z III . Ho.6. /1972/.
Brasny J . ,  Bohos X., S láal I . ,  Baeaoh I . ,  s tb . :  Elektro- 
alkcus szállítógépek aatomatlkoa teryezéae. 16-803/3-St.az. 
0X7B tanolaány. 1971*
Bohos X.: SzlBbéllkua nyelvek alkalaazása azánltógépek 
Xnnkelonálla és a trn k ta rá lls  azlBoláolójára. "Száaltó- 
gép’ 71 Zonferenola” Ssztergom. 1971« II« k ö te t.
Bohoa X., Hémeth G., Trón X., 7arró L . , :  OSzSz-2 SUBSET, 
k ísé r le ti szlBoláolós nyelv. Szánltásteohnlkal loordlná- 
elós In téze t. 1970.
S troktarálls algorltnosek éa kapcsolási ábrák le írá sá ra  
szolgáló nyelv: OSzSz-2 /szabváxiytervezet/. Elektronikus 
Száaltásteohnlkal ludoBányos Kutató EBzpent. Xoszkva 
1970.

[| .̂K.£.Iverson: A Programing Language, John TUey and Sons, 
lew-Tork, 1962.
J.£.BuBsy -  B.L.Bletaeyer: A d ig i ta l  system design 
language /DDL/ IEEE Trans. Computers vol C-17, pp. 830- 
-861, September 1968.
P.H.A.Hopgood: Compiling technl(iBes. Xaedonald. London. 
1970.
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DIGITÁLIS BERENDEZÉSEK SZÁMÍTÓGÉPES SZIMÜLÁCIÓJÁNAK ÉS 

OH-LINE BEMÉRÉSÉNEK EGY MÓDSZERE

Arató Péter, Kalmár Péter, Kondoros! Károly, Lantos Béla

Budapesti Műszaki Egyetem, Folyamatszabályozási Tanszék

1. Bevezetés

Digitális készülékek fe;]lesztése, gyártása során a 

bemérés, ellenőrzés az egyik leghosszadalmasabb és 

legfáradságosabb feladat, mely ritkán oldható meg 

célberendezések alkalmazása nélkül. Az összépitett 

készülék, vagy részegységei az ellenőrzés szempont

jából bizonyos számú bemenettel és kimenettel rendel

kező sorrendi vagy kombinációs logikai hálózatnak 

tekinthetők.

Ezen hálózat bemenetelre kerülő jelkombinációt a to

vábbiakban vezérlésnek, a kimenetein megjelenő jel- 

kombinációt pedig válasznak nevezzük.

Az ellenőrzést két módon hajthatjuk végre; 

a/ Előidézünk minden lehetséges vezérlés sorozatot, 

melyet a környezet /pl. a csatlakozó berendezé

sek/ előállíthat, azaz szimuláljuk a környezetet. 

Megvizsgáljuk a válaszok alapján, hogy ezek a 

sorozatok az előirt működést eredményezik-e. 

b/ Az ellenőrzendő berendezés felépítésének ismere

tében meghatározunk egy olyan vezérlés-sorozatot, 

mely minden szerkezeti egységet ellenőriz anél

kül, hogy valamennyi lehetséges sorozatot előál

lítanánk. Ezzel az ellenőrzés gyorsítható, de a 

felépítés ismerete szükséges.
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Az ellenőrizhetőség feltétele, hogy minden vezérlés 

hatására a rendelkezésre állő eszközökkel megfigyel

hető változások történjenek, vagy ha gyors aszinkron 

folyamatok Játszódnak le, akkor ezek lefutásának he

lyessége utólag megállapítható legyen.

Egy speciális periférikus készüléket és megfelelő 

programrendszert alkalmazva az ellenőrzés számítógép 

segítségével is elvégezhető.

A következőkben bemutatunk egy olyan szimulációs el

lenőrző rendszert, mely lehetővé teszi a VIDEOTOH 

lOlOB számitógép alkalmazását tetszőleges digitális 

készülék környezetének /működtető berendezésének/ 

szimulációjára és a készülék bemérésére.

A szimulációs ellenőrző rendszer 

A rendszer két részből áll:

- egy speciális periférikus készülékből, /továbbiak

ban szimulátor/ mely lehetővé teszi a vezérlés 

programozott beállítását és a válaszok programo

zott ellenőrzését,

- egy programrendszerből, mely a vezérlések beállítá

sát, a válaszok ellenőrzését és a hibák kijelzését 

végzi.

2.1. A szimulátor

A számitógép programozott csatornájára, a prioritási 

láncban tetszőleges helyre kapcsolható. Jelenlegi 

kiépítésében 64 kimenete van, melyek a vezérlés be

állítására, és 6 4  beraenete, melyek a válaszok érzé

kelésére szolgálnak. Mind a kimenetek, mind a bemene-
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tek 8-as csoportonként programmal választhatók ki.

Az Információátvitel egy-egy ki- vagy beviteli uta- 

sitás hatására a kiválasztott vezetékcsoport és egy 

memóriarekesz között történik.

2.2. A programrendszer

A programrendszer kialakításának fő szempontja az 

volt, hogy az ellenőrzés folyamatábrájának ismereté

ben az ellenőrző program könnyen, áttekinthetően, 

a számítógép részletes ismerete nélkül elkészíthető 

legyen, és legyen meg a lehetőség a működtető beren

dezés bizonyos funkcióinak szimulációjára is.

Ez a cél egy szimbolikus nyelv kidolgozásával valósít

ható meg a legteljesebben, azonban az ASTROL assemb

lerben meglévő szubrutin-láincolási lehetőség, az u.n. 

"ASTROL interpretatlv" nyelv használata, e nélkül is 

lehetővé tette a probléma csaknem ilyen szintű megol

dását.

A programrendszer két részből épül fel: 

a/ Az ellenőrzési folyamatábrákon előforduló művele

teknek megfelelő szubrutinrendszer. Ezen szubru

tinok az ellenőrzendő berendezéstől függetlenek, 

b/ A szubrutinrendszer elemeiből felépített szimulá

ciós ellenőrző program, mely az ellenőrzés folya

matábrájának alapján könnyen, áttekinthetően fel

építhető.

A szubrutinrendszer a következő tipusu műveleteket 

tartalmazza:

a/ Vezérlő és válaszjelek kezelése.
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Például; vezérlőjel beállítás, elágazás válaszjel 

értéke szerint, rendszer ellenőrzés, 8 bites cso

port beállítása adott kombinációra, stb. 

b/ Belső feltételek kezelése, és belső műveletek. 

Például: belső tároló beállítása, elágazás belső 

tároló értékétől függően, inkrementálás, byte ösz- 

szehasonlitás, stb.

c/ Külső beavatkozási lehetőség és a kezelő tájékoz

tatása.

Például: szöveg kiíratás, bitenkénti kiíratás, 

elágazás a vezérlőpult kapcsoüóállásától függően, 

stb.

ESZR csatorna szimuláció

A szimulációs ellenőrző rendszert sikeresen alkalmaz

ták az ESZR csatornára illeszkedő periféria-vezérlő 

készülékek bemérése és approbációja során.

Az ellenőrzés folyamatábrája az ESZR csatorna folya

matábrája alapján készült. A csatorna működési módját, 

és az átviteli folyamat jellemző adatait a program 

indításkor konzol Írógépről bekéri, majd ezen paramé

tereknek megfelelően lebonyolítja a teljes adatátvi

telt /kezdeti kiválasztástól a végállapot beadásáig/.

A bekért paraméterek a következők;

cu cí me 

PARAHCS 

HALT I/O 

BYTE-SZAM 

SELECTOR MOD 

PARAIJCSLARCOLAT 

STATUS TÁROLÁS 

STATUS ELFOJTÁS
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ADATELPOJTAS :

Válaszkáppen a CO CBIE, a PARANCS és a BYTE^SZAM ki

írásoknál hexadecimális számot, a többi esetben I 

vagy N karaktert kell beütni.

A program a vizsgált periféria-vezérlő egységgel foly

tatott dialógus során annak minden válaszjelét ellen-, 

őrzi, hibás működés esetén konzolüzenet formájában a 

hiba pontos megnevezésével tájékoztatja a kezelőt.

Az átvitel során valamennyi adatbyte bitenkénti és 

karakter formájában kiiratható. A kiiratások a keze

lőpult kapcsolóinak megfelelő állásánál kiiktathatók, 

ekkor a hibás jelsorozatot ciklikusan ismétli a prog

ram, lehetővé téve a műszeres ellenőrzést.

Az ellenőrzés folyamatábrájának egy részlete, és az 

annak megfelelő programrészlet az ábrán látható.
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4. Alkalmazási területek, a továbbfe.ilesztés Irányai

A szimulációs ellenőrző rendszer statikus. Illetve a 

számítógép működési sebességénél lényegesen lassabb 

folyamatok esetén dinamikus ellenőrzésre alkalmas. A 

jelenlegi programrendszer folyamatábrával leírt beren

dezések ellenőrzésekor használható a legkényelmeseb

ben, ez pedig abban az esetben célszerű, ha az ellenőr

zendő készülék és a működtető berendezés vezérlési 

kapcsolata dialógus jellegű.

Az Ismertetetthez hasonló rendszert kidolgoztunk az 

ODRA lol3 számítógépre Is. Ennél kettéválasztottuk a 

programrendszert a kombinációs és sorrendi hálózatokat 

ellenőrző programrendszerré, sorrendi hálózatokhoz ki

dolgoztunk egy szimbolikus nyelvet, melyet HTl /Hard

ware Testing Language/ nyelvnek neveztük el. Ezt az 

ellenőrző rendszert sikeresen alkalmaztuk a VIDEOTON 

lOlOB számítógép programozott, 111. multiplex csator- 

nájáLra Illeszkedő periféria-vezérlő egységek kifejlesz

tése során a logikai kártyák és az összeépített beren

dezések bemérésére.

A továbbfejlesztés lehetőségeit a következőkben látjuk! 

Az ellenőrző programrendszer része lehet egy számító

gépes tervező-ellenőrző rendszernek. Elsősorban logikai 

kártyák beméréséhez célszerű lenne biztosítani olyan 

programrendszert, mely az elemek és az összekapcsolás 

leírása után automatikusan generálná a vizsgáló vezér

lés-sorozatot, és a hibás alkatrész helyéről Is tájé

koztatást adna.



291  -

IRODALOM:

1. ASTROl 8 manuel d* operateur. - NT RSSS/PR-CII 197o.

2. 10010 computer vol. 2. programming system 

NT 2242/En-CII 1968.

3. ASTROl 8 assembler manuel d* utilisation 

NT 2446-1/PR-CII 1968.

4. Interface 10010 manuel d ’ utilisation 

NT 2243-1/PR-CII 1968.
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1, Bevezetés

A modern szabályozáselmélet egyik legfontosabb iránya 

rendszer analizisre és szintézisre szolgáló számitógé- j 
pes programcsomagok kifejlesztése. Ezek egyszerű input; 

rendszer mellett lehetőséget teremtenek szabályozási 

rendszerek sokoldalú vizsgálatára. A témakörben ismer*- 

tes számos munka közül megemlítjük a P.Atkinson [ ij , 

valamint az F.Fallside által javasolt programrend

szereket, amelyek a rendszeranalizis klasszikus módszj-j 

reit /frekvencia, gyökhelygörbe módszerek/ implementál

va a rendszerről átfogó képet nyújtanak. Az optimális, 

és az adaptív irányítás eredményeit használja fel E.J. 

Davison [ 3 ] a rendszer paramétereinek megfelelő kivá

lasztásához. A terület további nagyszámú munkájának 

felsorolásától e helyen eltekintünk

Számítógépes rendszertervezéskor a tervezés hatékonysá-l 

ga nem csak a kiválasztott módszer hatékonyságától, ba-1 

nem az ember-gép kapcsolat lehetőségeitől is függ. Mun-1 

kánkban egy olyan számitógépes módszert javaslunk, a- 

mely állandó együtthatós, lineáris szabályozási rend

szerek paramétereinek interaktív módon történő kivá

lasztásához a klasszikus módszereket használja fel. A 

módszer a paraméter szintézis javasolt útja mellett 

sokoldalú rendszervizsgálatot tesz lehetővé a felhasz

náló által kiválasztott sorrendben.
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2, A módszer Ismertetése

Állandó együtthatós lineAris szabályozóéi rendszerek 

leírásának legáltalánosabb alakja, inatrix egyenlet for

májában a következő

D(p)x(t) = E(p)g(t') /!/

ahol xft) az állapotváltozók n vektora, g(t^ a külső 

beavatkozójelek m vektora, D(p) n *. n, E(^ n x m poli- 

nomiális mátrixok, és a mátrixok elemei:

■‘is

ill.

+ dij p +

O 1
®ij + «ij p ^

A ^+ P

Á,j
+ P

1= ‘4.. .n 
j=<...n

l='í...n
j=1...m

differenciál operátorok, amelyeknek együtthatói között 

ismeretlen értékű paraméterek is előfordulnak. Az í"*) 

rendszer formálisan megoldható a Cramer szabály alkal

mazásával [á] :

a Cp) (t) = 2  j (p) Sj (t')
Ó=1

i=1...n /2/

ediol ^pj(p') és AÍp) differenciál operátorok, melyeket 

polinomiális mátrixok determinánsainak kifejtésével ka

punk meg. A determinánsok kifejtése elvégezhető mind 

szimbolikus, mind numerikus alakban [53» mindkét eset

ben eredményképpen a

A „ ( P )  =
i=1..*n
j=^...m

/3/

illetve a

A ( p ) = é  h
t—i

összeget kapjuk, ahol K^... Kj a rendszer paraméterei, 

vagy a rendszer paramétereit tartalmazó kifejezés, Q*^(^ 

ill (p) pedig polinomok. Valamely állapotváltozó és 

külső jel közötti eredő átviteli függvéi^y a következő:
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ahol Xj^(p)= L ■

formáltak.

a^(p) .{s,(t)} Lcgplaoe tranu*

A továbhlakhan az átviteli függvény zérus-póloa konflgfr 

rációi alapján, a D-szétválasztás módszereinek felhasi* 

nálásával törekszünk agy megválasztani a paraméterekst, 

hogy a rendszer működése kedvező legyen. A javasolt sód- 

szer szerint a tervezés célja olyan peirainéter értétek 

kiválasztása, amelyek mellett a rendszer viselkedését g- 

lapvetöen egy kedvező elhelyezkedésű kon^lez-konjugált 

gyölqpár határozza meg. /domináns gyökpár/

Tételezzük fel, hogy a /3/ karakterisztikus polinoabant 

mindössze két paraméter, és szerepel. Ekkor a ka

rakterisztikus egyenlet :

Qo Cp) + (P) + ^  = 0

alakú. A p változó helyett a p + (S+j^ii) ( f 4 0 , 

kifejezést a/^-/ egyenletbe helyettesítve, a valós és 

képzetes részt szétválasztva és a kapott egyenletrend

szert E^ = E^ (uo) és E^ = Eg (u)) -ra megoldva a) értéké

nek 0 és 00 közötti változtatásával a komplex sik

egyenespárját /l. ábra/ leképezzük a E^ Eg paraoét0| 

sik ^  görbéjébe /2. ábra/. A D-szétválasztás

törvényei alapján ̂ sO és 6=0 értékekkel megkapjak a 

stabilizálási tartomány hosszát, illetve ̂  / 0 6  sO érté

kekkel az adott stabilitási tartaléka tartomány határit, 

így meg tudjuk határozni az t_ egyenespárok leképié- 

sével kapott görbe tervezés szenqpont jából kedvező résiét. 

Ezekből a tartományokból választva a paramétexpé^

rókát, az átviteli függvény zérusait és pólusait megha

tározzuk, majd az idő és frekvencia függvényeket klhass- 

nálva lehetőség nyílik a legmegfelelőbb paramétexpir Id'



választására. A kiválasztott párhoz tartozó gyök- 

párt rögzítve, a karakterisztikus pollnom fokszámát, és 

a paraméterek számát kettővel csökkentve a tervezés a 

töhbl paraméterrel hasonló módon tovább folytatható.

A számítógép program Ismertetése

A számítógép program legfontosabb szubrutinjai t

1. Follnomlálls determinánsok kifejtése

2. D-szétválasztás

3. Pólusok-zérusok kiszámítása

A fenti szubrutinok meghatároznak egy olyan paraméter 

tartományt, mely a tervezés szempontjából lényeges. A 

kővetkező szubrutinok a kiválasztott paraméterekkel 

további rendszeranallzlst végeznek :

4. Állandósult hiba értékelés

3. Időfüggvény meghatározás

6. Frekvencia függvény meghatározás

7. Kettőnél több paraméter esetén a paraméterek számának 

csökkentése és további tervezés.

Ezenkívül a további speciális vizsgálatokra van még 

lehetőség t

8. Belső hurok elemzés

9. Popov görbe számítás /esstlegas nemllnearitáaok hatá-
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sának elemzésére/.

Az ed^álglékből kitűnik, hogy a módszer hatásosan csak 

Interaktív módon alkalmazható. Az ember-gép párbeszéd 

kulcsszavak megadásával történik, Így kívánság szerint̂  

program bármikor megszakítható, és tetszőleges helycól 

folytatható. Az adatok ki és bevitelét, valamint kulcs

szavak szerint a feladatok elrendezését egy szervszS- 

program végzi. A özervezőprogram gondoskodik arról is, 

hogy kívánság szerint az idő, vagy frekvencia-görbék a 

plotteren kirajzolásra kerüljenek.

4. Példa

Vizsgáljuk a,3, ábrán bemutatott többhurkos szabályozol 

si rendszert. A rendszer paramétereit K,, K,, K., L h

^1
\ - r T ! 3 -----

X ^

0.13íftp^ q a s p f í

K xs OSKj P*
QíSpf-1

^  48 Ki h

Ki P*
Q3pti

3. ábra
jelöltük, A rendszert leíró egyenletrendszer a követb

Xg ~gi(t}

6 lÖ̂ K, x ,-x , -  0 

0

3,aK^Xs-X9 - 0

kf <• Xj t Xj - X,Q “0

2.5 Xi~P,05pt1) Xi ~ 0 

13 X+-C0,l3p*+p)Xs- 0 

0,3 Ki p*x, - (0,15 p^+1) Xa - 0 

X, p* X, - fO,3p+ 1) Xy -0

5.6 Xs-(l,g6- V'*p*f0,007p**p) -5,8g,(t]I

A.feladat megoldása több lépésben történik.

I, A karakterisztikus pollnom kiszámítása /bemenő 

ként a pollnomiálls mátrix elemei, vagy eredeti foná-|



jukban a fenti egyenletek szerepelnek/ :

INHJT MATRIX ON CARDS 

OUTPUT SIGNAL

II. A D-szétválasztás elvégzése a megfelelő peiraméter 

tartomány kiválasztásához :

FIXED PARAMETERS i 

K3 = 1.0, K4 = 1.0 ,

COMPLEX LINE MAPPING SIGIÍA = 0.

PLOTTER rSIGMA = o)

COMPLEX LINE IvIAPPING SIGBIA = -1,

, PLOTTER CsiGMA = -1^

III. Pólusok kiszámítása megadott paramétereknél./A pa

ramétereket meg lehet adni az eredményül kapott lista 

sorszáima szerint is /

POLES FOR NUMBERS :

25, 26, 27, 35, 56, 40

IV. ^ j Ú?) polinom kiszámítása zérusok meghatározá

sára, frekvencia és időfüggvény számítás ;

OUTPUT SIGNAL I = 6, J = 2 

ZEROS FOR 2 PARAMETERS :

KI=3.16, K2=1.15, K1=5.02, K2=1.85 

FREQUENCY RESPONSES FOR PARAJfflTERS ; 

ia=5.023, K2=1.851 •

PLOTTER / FREQUENCY DIAGRAM /

TIIáE FUNCTIC®

A karakterisztikus egyenlet egy gyökpárját rögzit- 

tervezés a K^, paraméterekkel folytatható. 

REDUCED SYSTEM SIGMA=0., KSJ=-0.95 

FIXED ROOT PAIR: -0.515+0.315 x i

PLOTTER /REDUCED SYSTEM/

VI. A redukált rendszerre is elvégezhető': a fenti mű

veletek, hasonló módon.
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V.

ve

3 8 '



összefoglalás

A programésomag a CDC-3300 gépen FORTRAN nyelven került 

kifejlesztésre. A jelenlegi lehetőségek mellett az in

teraktivitás alacsony fokú, de az eszközök fejlődésével 

ez könnyen módosítható. A dolgozatban ismertetett prog

ramcsomag felhasználó orientált és az alkalmazott mód

szerek elvi ismerete mellett felhasználása igen egysze” 

rü.
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Az elektronikai tervezésben egyre nagyobb tért hódítanak az 

univerzálisan alkalmazható, felhasználó-orientált áramkbranalizls 

programrendszerek. A Budapesti Műszaki Egyetem Elektroncsövek 

és Félvezetők Tanszékén dolgoztuk ki a  TRANZ - TRAN nemline

áris áramköranalizis programrendszert. Ez az alábbi feladatok el

végzésére alkalmas:

1, nemlineáris egyenáramú áramköranalizis

2, nemlineáris egyenáramú érzékenység-vizsgálat

3, nemlineáris tranziens analízis

4, lineáris kisjelű áramköranalizis

5, zajanalizis.

A 2 — 5. szegmensek az első szegmens által meghatározott 

egyenáramú munkapontra vonatkozóan, ill, ebből a  munkapontból 

kiindulva végzik az analízist.

A programrendszer tartalmazza az elektronikában gyakrabban 

előforduló áramköri elemek (tranzisztor, logikai áramkörök, s tb .) 

modelljeit, valamint lehetővé teszi többször előforduló áram kör- 

• részletek olyan jellegű tárolását, mellyel ezek későbbi áram

körökhöz irt programokban rövid utasítás segítségével ismételten 

behivhatók. Lehetőség van az áramköri elemek értékének módosí

tására. A z analízis során egyes áramköri elemek (elsősorban 

félvezető-eszközök) hőm érséklet-függése is figyelembevehető.

Előadásunkban nem tárgyaljuk részletesen a programrendszerrel 

kapcsolatos modellezési, hálózatelméleti é s  matematikai jellegű 

kérdéseket; ezekről korábbi közleményeinkben számoltunk be. 

Foglalkozni kívánunk viszont azokkal a  problémákkal, melyek a 

programrendszer széleskörű felhasználásra alkalmas jellegéből 

fakadnak.



A programrendszer csomóponti analízist végez. Az analízis 

alapösszefüggése:

0 - UCS + Z • ÍQ (Ü C S, dQ/dt)

- 300 ~

ahol UCS a csomóponti feszültségek vektora 

Z a csomóponti impedanciamátrix

IGr az ágak forrásáram -vektora, mely az aktív ágak
forrásáramát, valamint a nemlineáris elemek áramát 
tartalmazza (tranziens analízis esetén a dQ/dt 
kapacitiv áram -összetevőket is),

A program módosított Newton-Raphson módszerrel oldja mega 

nemlineáris ( differenciál) egyenlet-rendszert. A csornóponti 

impedanciamátrix előállítását és az egyenletmegoldás elvét a 

függelékben adjuk meg.

A programrendszer használatához felhasználó-orientált beme

neti nyelvet fejlesztettünk ki. Ez a bemeneti nyelv alkalmas az 

áramkörnek az elektronikában megszokott, alkatrészlista jellegű 

leírására, valamint a  módosítások és az analizisvezérlő, dokumen

táló utasítások szöveges megadására.

A programrendszer első szegmense értelmezi az áramkÖrleirá&« 

ban megadott szöveges, ill, numerikus információkat, és több v o n a t - J  
kozásban diagnosztikai vizsgálatot végez. Ellenőrzi pl.» hogy a be-1 

meneti adatok megfelelnek-e a  bemeneti nyelv szintaktikájának, hogfi 

zárt áramkörről v a n -e  szó, stb. A módosító ill, analizisvezérlő 

utasítások beolvasásakor szintén megtörténik azok diagnosztikai 

vizsgálata, részben szintaktikai szempontból, részben pedig arra 

vonatkozóan, hogy az  adott módosítás végrehajtható-e, hogy az 

adott helyen az analizisvezérlő utasítások alkalmazhatók-e. A be

meneti nyelv számos, különböző dokumentálási lehetőségeket biz

tositó u tasítással is rendelkezik. Ezek beolvasásánál is megtirtén- 

nek a megfelelő diagnosztikai vizsgálatok.

A bemeneti szegmens az áram kör-leírás beolvasása és értel

mezése után az  áramkör nevével és egy azonositószámmal ellátvft 

szalagra írja az áramkör jellemző adatait — és ez a nevével 

azonosítható adatcsoport szolgál a további analízisek alapjául. A 

további szegmensek az előbb említett adatcsoport beolvasása után



•ornyomtatón kiírják az áramkör leírását, majd ezt követően beol

vassák az analizisvezérlö, dokumentáló, stb. utasításokat. Ezek 

^enő rzése  után indul meg a tulajdonképpeni analízis. A program 

ilyen felépítése biztosítja azt, hogy hibás leírású analízis-feladat 

ne kerülhessen futtatásra.

A felhasználó rendelkezhet arról is a programjában, hogy a 

futás során egyes ellenőrző adatok kinyomtatásra kerüljenek (pl. 

nemlineáris feladatok megoldásánál az egyes iterációk jellemző 

(adatai). Deklarálható maximális gépidővel adtunk módot a felhasz

nálónak a számítás időbeni korlátozására.

A programrendszer számos, az áramkör működése ill. az ana

lízis lefutása szempontjából többé-kevésbé általános adatot (pl. 

környezeti hőmérséklet, megengedett gépidő, iteráció-hibakorlát, stb.) 

automatikusan beállít szokásos értékekre — de az analizisvezérlö 

utasítások között alkalmazhatunk olyan utasítást is, amely ezeket 

az értékeket az adott analízis-feladat tartamára a programozó 

által kívánt értékre módosítja.

A bemeneti nyelv szöveges információit a program bemeneti 

szegmense 8 karakterre kiterjedő, bitenkénti ekvivalencia-képzéssel 

értelmezi, A numerikus információknál általában megtörténik annak 

az ellenőrzése, hogy egész- vagy valós tipusu számadat szükséges 

az adott helyen. Amennyiben a szöveges információ nem értelmez

hető, a programrendszer hibajelzést ad (minősítve a hibát), és a 

bemeneti adatok következő soránál folytatja az értelmezést, (T e r 

mészetesen, egy vagy több ilyen hiba a bemeneti adatok beolvasá

sa után is hibajelzést, megállást eredményez,) Amennyiben a követ

kező sorra tér'^’e sem képes a ben.enő adatokat értelmezni, a 

lyukszalag -  olvasón lévő bemeneti szalagot a programrendszer 

szabványos végjeiéig továbbit)a, és rátér a  következő áramkörre.

A programrendszert ALGOL nyelven irtuk, RAZDAN-3 gépi 

reprezentánsban, egyes helyeken a működés gyorsaságát biztosító 

gépi kódos szegmensekkel. Jelenlegi formájában a teljes program- 

rendszer több mint 40 000 utasításból áll.
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Függelék

Az áramköri ág általános felépítése az alábbi ábrán látható:
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lAG,

■ t

1v ó  -

•nn UAG„

UCSw

UCSk

A hálózat topológiáját definiálja az A incidenciamátrix, mely 

kapcsolatot teremt az UAG ágfeszültségek és az UCS csomó

ponti feszültségek között:

UAG A  UCS nm n

Az ágak árama az ág forrásáramból és az ágadmittancián átfolyó 

áramból tevődik össze:

lAG UA.G, Y , + IG (UCS )k nk n ' m

— ahol az IG forrásáramok bármelyik csomóponti feszültség 

nemlineáris függvényei lehetnek,

A felirt alapösszefüggések a

O .  UCS + Z IG (UCS ) q qn n ' m

nemlineáris egyenletrendszerre vezetnek, ahol a csomóponti 

imp edanc iamátrix

Z = (A, Y, , A. Aqn ' kq kJ jm nm
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A GEOi-íGE 3 OPSIl/.CIO;; iílw.üszaí ALI'-M KYUJTOTT LííIISTOEl-OE-í 

?ucx;R-*jac.;oPoiiTo:í fe jlb szté3.'hkn 

3o/;dánfy Gáza -  L aufar Tamás 

NXM IQUSZI Számoláközpont 

S o f tw a re - fe j le s z tá s l  O sztály

.‘.L.'ÍAUÍ.'.!!

1 . B e v e z e t é s

Az operációs rendszerei; e lső d leg es  feled , t a ,  hOííy haté :ony aejlt-1 

séget n y u jtssn a t a számológépeken fo lyó munkát mogszer/ezísiíbej, 

lebonyol Lt s '.bitn ás ad ia in isz trá lác iíban . iir th e tő , hogy a velük uvl 

csolato;-: vizsgálódások tá rg y á t oz e lő b b i f e l ;  dat,cörök)iüz valöll-l 

leszkedésUk képezi. Je len  beszámolónk azonban a fe n tle tté l elt^l 

szempontból te^tint.'. ez ICL 1900-as so roza tú  gépek G).0ii3i 3 op’itl 

d ó s  re n d sz e ré t. Célunk egyrészt r.z, hogy rámutassunk a QCü.'iGil 

néhány olyan értéken  tu la jd o n sá g á ra , amelye;. j ó l  h.',canositb;''kij 

sok programból á l ló  ö s s z e te t t  s t ru k tú rá jú  pro ramrenüszero' fo.- 

le sz té sé b e n , m ásrészt az , hogy az elif-ondot tsk  megvilá;;,it 'clre ád 

daként bemutassuk egy b in -lrisan  rendelkezésre  é l lé ,  az ICL cé.'; v| 

t á l  k é s z í te t t  programcsomag továbbfe jlo : z t á s ó t .

2. A GEORGE 3 -ró l

2 .1  A .io b - le lrá s  nyelv néhány .le llekze tessége

A GEORGE 3 á l t a l  végrehajtandó fe la d a to k a t a job-leirisban 

k e l l  megfogalmaz i .  Ennek nyelvezete a jo b - io irá s  nyelv, • 

melynek sz in ta x isa  és .szemantikája a E'f-osabb szi.ntU iro » | 

nozési nyelveket te  in tv e  különösen az ALGOL 6C-al sutát 

ré sz le g e s  a n a ló g iá t . F elism erhetjük  a blokknak, a ViUtjzóa. 

és az e l já rá s n a .; m egfelelő elem eket.

Kind a jo b - le trá c o k , mind az un. makrók /e z  ntőhbink ez ,1K| 

e l já rá s o k  m e g fe lo l ji /  ö n á 'ló  b io  ■, na c tek in the tők . .;3e:b«
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automatikusan 24 érték szerint hívott fozmálls paswmétsr speelfl- 

kélédlk. Nem kStalezé azonban híváskor valamennyit aktuális para* 

méterrel helyettesíteni. A blokkok paraméterei, mivel érték sze

rint hívottak, az ALGOL-hoz hasonléan lokális változóknak mlnS- 

sUlnek. Ezek a változók nemcsak a hívás által kaphatnak értéket, 

hanem a blokk belsejéből Is. Bár ezen változók rendre string tí

pusúak, ahol ez nem vezet ellentmondásra, ott megfelelő automati

kus konverzió révén aritmetikai-, logikai-, reláció- és értákadá- 

sl műveletek Is elvégezhetők velük az értelmezett szüvegmUveletek 

mellett.

A fenti értelemben vett blokkok tetszőleges mélységben egymásba 

skatulyázhatók. Jelentősnek mondható, hogy lehetőség van rekurzív 

makrók definiálására Is, amely a feladatok tUmUrebb megfogalmazá

sára nyújt módot. A rekurzív makrók különösen olyan esetekben le

hetnek előnyösek, azklkor több program változó feltételek melletti 

ciklikus egymásutánban való futtatásainak száma előre nem megha

tározható, és a közbenső eredmények függvénye.

2,2 Bxtrém off-line I/O lehetőségek

A GEORGE 3 vezérlése alatt futó programok Inputjait és outputja

it on-line és off-line módon egyaránt képes kezelni. Ml most csu

pán az off-line lehetőségekkel foglalkozunk, amelyekkel kapcso

latban két jelentősebb tulajdonságra hívjuk fel a figyelmati

a/ Konfiguráció- én esakösfUgaetlenséK

A GEORGE 3 alatt futó programok párhuzamosan gyakorlatilag 

tetszőleges számú szimulált alap- és háttérperlférlát kezel

hetnek, függetlenül a tényleges konfigurációtól. így pl. sgy 

program számára leköthetünk 16 kártyaolvasót és ugyanannyi soit- 

nyomtatót Is. Ez lehetővé teszi többek között az Input adatok 

és eredmények megfelelő csoportosítását és szétválasztását
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olTUÓdon, mintha valöban egy nagy kouflguváelöju gépen doljoi- 

nánk. A háttértárolók kapaeltásának felosztása, a flle'-ok fl< 

zlkal elhelyezése a QEORG£ 3 hatáskörébe tartozik. A felhaii* 

nálónak nem kell feltétlenül tudnia arról, hogy adott IdSpeiit- 

ban flle-jal mely fizikai eszgösön és hol helyezkednek el. k 

flle-okat csupán "nevüko-kel azonosítjuk,

b/ Az alapperlférláe flle-ok egyenértékűsége

Bizonyos korlátozásoktól elteklntTS - amely esetekben koarer* 

zlót kell alkalmaznunk - az off-line I/O tárolása azonos ai- 

dón történik. Ez azt eredioényezi, hogy valamely program off

line outputja, esetleges automatikus rekordkouverzló mellett 

egy másik program off-line Inputjául szolgálhat. így egy prog

ram TP, CP vagy akár BP outputját egy másik program CH vagy 

3R Inputként fogadhatja. Ugyanaz az alapperifériás file egy

szerre több egyidejűleg vagy egymásután futó programhoz le 

hozzá rendelhet 5, akár Inputra, akár outputra. Az lly»Sdoa 

egymás mellett futó programok szlnkrtnizáolójáról - ha szUlc- 

séges - a rendszer automatikusan gondoskodik.

2,3 Job-lelrások és makrók generálása

A rendszer nemcsak az I/O kezelésében mutat nagyfokú rugalnasiá- 

got, hanem a job-lelrások és makrók tárolásában és végrehajtáiá- 

ban la.

A job-lelzások, Illetve makrók tárolási módja semmiben sem kü

lönbözik az off-line I/O tárolástól. így alapperifériás filt-ok- 

ban job-lelrásokat és makrókat Is tárolhatunk. Tárolt utaeltáiolr 

a file nevével történó hivatkozással job-ként és makróként egy

aránt végrehajthatók. Eltekintve az előbbi kétféle hívás fonal 

kűlönbségsltól, a végrehajtás abban különbözik, hogy míg a job- 

lelrásban agy makró meghívását majd végrehajtását követően a
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OEQROE a vezérlést a makrót hívé joh-ba adja vissza, addl« ucjran* 

•zen flle-ra job-kémt hivatkozva egy önállóan kezelt és a hívást 

kezdeményezóve1 párhuzamosan futó joh-ot kapunk. A job~lelrásokat 

és makrókat tároló flle>oknak az alapperlféirlás flle-okkal való 

egyenértékUségéból és a 2.2 b/ pontban elmondottakból következik, 

hogy lehetóség van arra, hogy a job-leÍrásokat és makrókat prog

ramokkal generáljuk, ^nnek érdekében nem kell egyebet tennünk, 

mint egy OBORGS 3 utasításokat elóállltó piragram outputját off

line kezelve egy flle-ha Irányítjuk! enre a flle-ra a késóbblek- 

ben mint tárolt job-ra vagy makróra hivatkozhatunk.

A generált makrók használata lehetővé teszi egyrészt, hogy egy 

programrendszert futtató job-lelxáat az input adatok vagy közben

ső részeredmények függvényévé tegyünk, másrészt, hogy összetet

tebb funkelóju job-okat egyszertibb logikával szervezzünk meg. E 

módszer különösen akkor lehet előnyös, amikor kész vagy eleve 

osak binárisan rendelkezésre álló programmÉból, illetve program- 

osoaagékból kell adott óéira egy uj programrendszert sservesnünk.

3. lapaaztalatok egy ICl által készített program«eo»ef

Gyakori probléma, hogy a számológépekhez szállított alkalmazási 

programésomagok nem minden tekintetben elégítik ki a hasal fel

használók igényeit. Ez vonatkozhat az input vagy output formá

tumára, szerkezetére és a programosomag funkolólra Is. Ilyen 

természetű igény merült fel a H m  lOÜSZI SzáatolókOspontjában az 

ICL oég vlllamosenargla-:rendssorak üzeaívlszonyalt számító prog- 

ramosomagjával kapcsolatban is. A feladatmegoldást egyszerűsítet

te, hogy felhasználtuk a GEORGE 3 2. pontban vázolt lehstőségelt-

3.1 A továbbfellesatéseel szemben támasztott Isénvek

A vonatkozó progrsmosomaggal kaposolatban a hazai felhaamnálók
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az alábbi tbbblati^ányakat táaasztottálct

a/ alkalmas legyen járulákos direktívák beTesetásável hátterű j 

tárolt infozmáolák "küayrtárának” látrehozására ás kezeláa<-

b/ a pxogramosoniag által szolgáltatott eredmányeken tulmeaSea 

olyan járulékos eredményeket Is kaphassunk, amelyek az Input] 

és output iSsszeretése alapján aléálllthatékt

o/ a felhasználd adatelSkészitésl munkájának megkönnyítése érien 

kében a programrendszer által egyszerre fogadhaté adatsoronr 

▼olumenek az eredetinek többszöröse legyen.

3.2 A megoldás néhány jellemzéle

A feladat megoldáséhoz több kiegészítő program megírására volt 

szükség, amelyek egyrészt a 3.1 a/ 111. b/-nek megfelelő háttéri 

kezelési és számolási funkolőkat látják el, másrészt szövegkeit. 

lásl és "szsrTezés’'-jellegU tevékenységeket végeznek.

Nyllvánvalé, hogy szükség volt olyan programra, amely az uj r«nln 

szer inputját elemzi, az abban elhelyezett vezérlő direktívákat| 

értelmezi, valamint az eredeti programosomag Input szintaxis 

msgfslelő formára transzformálja. /Pl. klegászltő direktívák kl>] 

szűrése, a nagyobb méretű adat sorozat feláUirabolása stb./

Az Inputot elemző program agy másik lényeges funkoiőja, bogyui 

általa nyert Infozmáolők alapján az egész programrendszert veiéig 

11 olymődon, hogy a 2.3-ban mondottakat kihasználva makrát gtui- 

rál. Ezen makrő olyan állandó makrók hívásait tartalmazza, aael}^ 

újabb makrógenarátor futtatásán keresztül, az Input sleazé 

által nyert Infoimáolókat tovább feldolgozva, az eredeti progieiil
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esomag ás a Iclsgászltá programolc futtatásait vágs5 makrákat gene

rálnak. így egy olyan többszintű vezárlásbez jutottunk, amely össze

tett mádon függ az input szerkezetátál ás volumenátál.

A továbbfejlesztett programrendszert a NIH lOUsZI Számoláközpont 

ICL 1903 A gápán kisárletileg Uzemelá GEOROE 3 Mark 5 alatt prá- 

báltuk ki. A futtatások során szerzett tapasztalatok kedvezánek 

mondhaták*



GEOLÓGIAI KOTAIÓFURASOK ADATAIHAK GÉPI FELDOLGOZJiSA 

Virágh Károly-Hévész Bsndegúz-Eszterhás Sándor 

MÉV MIM IGÜSZI MIM IGÜSZI
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HazánELan a földtani kutatásokra előirányzott anyagi esz

közök 7 5 -8 5 %— át kutatófúrásokra forditják.

Egy közepes mélységű kutatófúrás dokumentációja töLb ezer 

földtani megfigyelést tartalmazhat és az ásványi nyersanyag 

mennyiségi és minőségi felmérésében egy mintának tekinthetS.j

Az ismertetendő rendszer feladata a kutatófxirások adatainak 

gépi tánolása és visszakeresése, valamint az ércesedés lol».| 

lizáoiós törvényszerűségeinek, mint többváltozós valószinil- 

ségi függvényeknek a vizsgálata, a matematikai statisztika 

módszereivel.

1. A földtani folyamatok náhá n̂v ga.iátossága

A földtani folyamatokban több, kölcsönösen egymásraható té

nyező érvényesül, melyek hatása térben és időben változik,

A tanulmányozott Mecseki Uránérclelőhelyre vonatkozóan meg

állapítást nyert [l,2 ,5 ] hogy az éroképződés folyamatában 

számos földtani, ősföldrajzi, geokémiai, tektonikai és bio

lógiai körülmény játszott szerepet, A lelőhely földtani fej-1 

lődéstörténete minden egyes szakaszának meg,volt a jelentő

sége a jelenlegi érceloszlás kialakításában. Jellemző, bog; 

az egymást követő szakaszok eredményei gyakran elfedik, ese-'] 

tanként megsemmisitlk az előző szakaszok bélyegeit, lehát a 

megfigyelhető jelenségek sok változó tényező egymásrahatása 

következtében alakultak ki és valószínűségi jellegűek,

A földtani dokumentációk tartalmazzák az ásványi nyersanyag 

kifejlődésre jellemző és attól független adatokat is. Ezért 

a matematikai statisztika módszereivel szót kell választani 

az ércesedéssel ténylegesen kapcsolatban lévő alapvető jelen-] 

ségeket a háttérjelenségektől.



2. Gépi feldolgozás rendszere

Jelen dolgozatunkban csak a földtani jelenségekkel foglal

kozunk; mellőzzük a szintén, fontos szerepet játszó geofizi

kai adatok lelietséges bevonását,

2 .1 Peidol^o^á^ra kerülő^f^ldtmi jelefisggek_kj^v^lasztj^sa

^a_k^dol^a

Az érckutató fúrásokra rendszeresített dokumentációkból szá

mitógépes feldolgozásra kerültek a kőzetek: rétegvastagsága, 

Bzemcsenagysága, osztályozottsága, kötőanyaga, szine, réteg

zettsége, kimosási-felületek, földtani kifejlődés /fáoies/, 

kavicsok nagysága, összetétele és az ércre vonatkozó közvet

len adatok, mivel ezek meghatározása közelítőleg objektiven 

elvégezhető,

A földtani jelenségek diszkrét megfigyelések, A kódszámren- 

delésnél csak akkor jelentkezett nehézség, amikor az adott 

jelenségnek nincs közvetlen fizikai mértékegysége /pl. a 

szürkét is magában foglaló szinváltozatoknál, avagy a szem- 

osehalmaz egyneműségét kifejező osztályozottságnál stb./.

A kódolás adatlapokon kézi utón történt. Feldolgozásra került 

180 kutatófúrás éroesedés szempontjából fontosnak Ítélt mély

ségköze. Bgy-egy kutatófúrás 1500- W 00 adatot tartalmaz,

2.2 A f öIdtanl megf jgyelgsek_f eIdojgozji,aa

Az input formátum kialakításánál figyelembe vettük a geoló

giai dokumentálás szokásait. A lyukkártyák beolvasása során 

a megfigyelések kódjait értelmezhetőség szempontjából a prog

ram /BH07/ ellenőrzi.

Az adatok rendezését könyvtári program végzi /XSMC/, Az 

ICL 1900 sorozatú FOKDHAU filek a szabványos file felépíté

sen belül további megkötéseket igényelnek, igy a rendezett 

file-t alkalmassá kell tenni további feldolgozásra
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Az adatok értékelését a matematikai statisztika módszerei

vel végezzük /BEOV* -kz eredményeket /várható értékek, szó

rások, momentumok, sűrűség - és eloszlásfüggvények, t, F és 

Tt próbák, trendek/ mágnesszalagos fiién uároljűk, a táblá

zatok elemzését lyukszalagon, illetve lyukkártyán megadható 

feltételek mellett program végzi /BB05/, amely ugyanakkora 

könyvtári statisztikai program ( 5l számára input filet állít 

elő.

2 ,3  Töhbvá2.toz£S_regre£s^i^sz,ámitás

Az előzőekben ismertetett problémánál a rendelkezésre álló 

könyvtári statisztikai rendszerből a többszörös regresszió- 

számitás alkalmazása volt célszerű.

Az alapfeladat a következő; Keressük valamely valószinuségl 

változó M  /n. / x/ feltételes várható értéket. Feltesszük, 

hogy a feltételes várható-érték valamely y=f/x,a/ függvénj- 

nyel közelíthető, majd az a értékét meghatározzuk olymódon, 

hogy a hibát valamilyen értelemben minimalizáljuk. A fenti 

program lineáris függvénykapcsolatot tételez fel, ez azon

ban nem jelent megszorítást, mert FOBIRálsf nyelvű transzfor

mációkkal a linearitás többnyire megválósitható.

Hivel a megfelelő valószinüségi változók együttes eloszlása 

nem áll rendelkezésre, ezért a paramétereket a mintából he- 

csüljük.

A regressziós modell a következő;

y = a. i + li

ahol; 2 - a függő változóra kapott minta;

2  - a független változóra kapott minta; 

u - valószinüségi hibavektor.

Jelentse e^ az i-edik megfigyelt és az i-edik a-val becsült 

függő változó közötti különbséget
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®i = ^i - /^io'^il'- ±t/ ^

ahol n - a független változók száma.



Az a voAtort, a.'-Cly u roGxusszios e;_;yönlet agyatbhatóit tar

talmazza úgy -aüái'ozzuk aag, hogy

AT /V
a • e = i.iin

j tel.Jesüljön. Az e;.iliuctt '.uűí.-v .ui'i progiamot /XDS3/ siAe- 

[írült szervesen oeé. itoiii a rendszerüniibe. Rendkívül rugal-' 

Juasan altcalmazhauó, i^vei a ozásra álló szá-iitógép

I L-onTl uxo-oió .ái,llett eg^ sze.r; u. IIG változót tud kezelni, 

.1 változók közül - acgalott szignifikanoia szint mellett - 

a Student kritérlULi alapján iv'ilasztja azokat, melyek a 

fiiggő változóval .kapcsolatban allna*L. A oz.ójnltás során több 

...int 2l ü függvény., .o.san'ltun:; 1 i,,earizll.iShoz fel, ju.iig 

az op .'.má isnak l-tszó yugias ziós egjíenletot megkaptuk,

3. j.GYO ikeztetés /ü'apasztalatok/

A rendszer algoritmusai geológiában és számi Jástoc}u.i-.;aban 

járt..,S szakemoeruic ogyattiaunoeesavel al..i.yaltak ki. Szilard 

,,,eológiai alapon si.m’xült léüror.ozni a tanulmányozott föld- 

üuni y-'.en'',stccl.aszu.l..as mo..a;iyét, ..*;jlyet valós auatok 

klho.3ználásával állito..;t,Lni. fel. Jelenleg .ac-ellünlx gyakor-

-UalL U.Lci'JU

|;ádcii' i ta^-asztaL-uOk. szaxiny xiagvalósitható a kutatófúrások 

..eli-'lűse és yuz:,l a , vaiotlenszarü auatok helyettesité— 

valássinübb e_té;.’x;el. ..i. kiórtckoles megbiz}.atÓ3ági 

azinj.:;óaek változtatása mog.:öni-yiti a gazdasági döntést az 

-svunyi nyaxsan^ag ...ü_uvon.asa tekintetében.
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Jtje.: a.oau*íi,;ör:

DG a wll jOMG-l wGi.

tt. Stgtt n^ ujt a földtani jelen^ 

alvói a xegrűs :zi6s egyenlet- 

pj,-etikai xapcsolatet is jelen-
■ 1 ■)2-0 vf—Co. O-.GÁ ij eÁiiX u J£ VgXI,; G'— liíi0^0*1 ..jufii

csal: ec2ál:i; ceriOtil:ai <ĵ uOla.*̂ îosen IcercGsuai ieiietséees,

i.iol'.aluii l iüsluSG*: 3:: .;«;ia'U J ó i  alu:alüia‘̂iiaé.ólw eol6.i;iai 

io^a^ajOf: aa, u o a s ^ e is pl. falL'üoranalisis

[új fouriex-analizis [73 linea-is piogramozas, Aionte-Garlo 

tütxzer s t l .  ti. r cn a .y zc_ ü n m  t e v a t t f e j l e s t , t u s u x e  a faktorana-

40



l i z i s  l á t s z i k  lügkeüvezu'bbiiok.

VécezetU.1 iaeg k e l l  e u l i te n i iL ., ko ĵ;- la á r ia i  * ú l  ta;ioaáa;os5 
c so p o rtv eze tő  és iJravecz J ózgüI' o '. l .  .iSuOiiuiiikus szintén 
je le n tő s  munkát vetkőztek a f e la u a J  memoluasúban. A földtani 
je le n só c e k  k ó d o lá sá t K erekes Jcnöné g e o l,te c ija ik u s  vóGt'zte,
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!• i Eap$anif K BHpar pL%(>l UexaHHsu oőpasosaHHH ocaaov^ 
jpaaoBux. pyji aa npauepe Ue^ieKCRoro itecTopoxAeHHa'^ JIht. 
a.H. non, h c k . !)> í .

2, V irá s k  K áro ly -V in cze  Ja n o s  /l’-j67/; a  m ecsek i üiáncrclű- 

lő  h e ly  k épzőoésónek  s a ju J o s s a _ ja i .  F ü ld t .K ö z i .  S?.

3 ,  V irá g h  K á ro ly -S z o ln o k i Já n o s  /1> :70/: B aktérium ok szcx'opo' 

a  m ecsek i u r á n é rc  Icele ja c z é sé b e n  é s  k é s ő k é i  áthaluozócá- 

sá h a n . F ö lé t .K ö z i .  100.

4 ,  Ambrus Z o ltán ia j-A év ész  B ernogúz /1 S 7 0 / ;  máknesszKlucos 

FOHTlhUi f i l e - k  re iid ezese  ..m-i x .. - k i  / é z i r a t /

5» Hévész Eenuegúz-kszterlias Stmuor J'i!'fj2/% ICL statiSi-jimi 

programrendszer: R ;gra'SCLiószaia-xas i.L.i luuoZI /kézilat/

ö.B.fl. BopoÖBeB -  B. SyKOBa I19GQI’. Btiöop HH$opi>iaTHBHta no-j 
KaaaTeaell b reoioraaeoKiuc aasa^iax imaccH^HKaaHi, Peon- 
iíKfl k 5 .

7 . M errian  D .F. /1 9 6 7 /s  Comiiorter a id s  e x p lo ra tio n  
g e o lo g is ts  The O il and Gas J o u rn a l ja n .

8 , Harman H.H. /1 > 6 0 /: Uotiern f a c J o r  a n a ly s is  
U n iv e rs ity  of Chicago P re s s ,  Chicago



KQ7 KÜUC&RJSSiai:QEUlI VÁLLALAT AQATVELDOLQOZÓ PROQHAU-R£NDSZKRS

Kostyán Ákos 

KQU ISZSZl

Bst a program-reodszert három programozó kollógánmial 1968-tól 

197o-ig készítettük el. £z idd alatt állandóan kapcsolatban 

voltunk egy rendszerazervezó kollégánkkal, aki feladattá fo

galmazta számunkra a aegrendaló igényeit. Összesen 54 progra

mot irtunk, amlbdl jelenleg 48-at tartalmaz a rendszer.

ügyfelünk legfontosabb kívánsága az volt, hogy input adatainak 

feldolgozása naponta történjék. Emiatt lagelóazör agy működte

tő rendszert készítettem /erről egy másik dolgozatban számo

lok be/, mert a gépünk nem rendelkezett ilyennel. Az elkészült 

Büködtető rendszer mágnes-lemezen tárolt, és könyvtár szerve

zése 38 felhasználói program kezelését teszi lehetővé.

A rendszer-lemezeket úgy lehetett kialakítani, hogy az egyiken 

az egyszeres- és a naponta ismétlődő, a másikon pedig a dekád- 

és a havi menetek programjai vannak tárolva. Néhány progra

munkban - főleg amelyeket útdíjára irtunk - gondoskodunk a kö

vetkező program behívásáról, de ez általában még a gépkezelő 

feladata.

Jelenleg kényelmetlenséget okoz, hogy a géphez járó szellemi 

termékből sajnos /megszokásból/ felhasználtuk az adatállomány- 

-meghatározó kártyák futási időben való beolvastatását, és e- 

mlatt a gépkezelő csak akkor automatizálhatja a folyamatokat, 

hogyha a programok nevét tartalmazó vezérlő-kártyák közé eze

ket is —  kötött sorrendbent ~  elhelyezte. Természetesen, ha 

módunk lesz egy-egy állomány számára mindig ugyanazt a lenest 

/szalagot/ biztosítani, a vezérlő- és agghatározó-kártyák cso

magjait állandósítva, a kényelmetlenséget kiküszöbölhetjük.
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A napi faldolgozáaban Javitólistát, export száiolákat, export 

saáala ösazeaitőkst, belföldi számlákat, belföldi számla öai* 

szesitdket, szállítók összesitójét, vevők összesitőjót és de- 

kád-állooányt ellenőrző listát készitUnk.

A dekád feldolgozásban készül raktárforgalmi kimutatás, bizo> 

aányosi elszámolás, kötésenként! bonyolitás listája, kéazlet- 

-lista, nem bonjolitott kötések listája, elszámolás a csomago

lóanyagokról és ellenőrző lista. Havonta a Jutalékok és a cso

magolóanyagok elszámolását készítjük.

Azokat a programokat választottam ki beszámolóm tárgyául, aos- 

lyek legkifejezőbben mutatják meg a feldolgozás újszerűségeit 

a korábbi ounkáinkhoz képest. A feldolgozás legfontosabb része 

egyébként is az exportált áruk sürgős számlázása a Jó deviza- 

gazdálkodás érdekében. A bizonylati adatokból naponta kell s 

számlákat elkészíteni; ezt a tevékenységet pedig összekötjük a 

teljes feldolgozás adatainak előkészítésével, kialakításával.

A bizonylatok adatait mágnes-szalagról egy 2 mágnes-lemezes 

tétel-állománnyá Írja át a rendszer. A tételeket igen sok ál

landó adattal kell kiegészíteni, ezeket egy törzs-lemez tar

talmazza. A törzsállományt alkotó mondatok /record/ lo csopor

tot képeznek: ezekből a legkülönfélébb módon épülnek be az a- 

datok a tételekbe, ahogyan azt a tételek típusa és a bennük 

lévő kereső-adatok előírják. Hgy tételhez a lo csoportból 7- 

nek a mondatait kell meghívni. A törzsmondatok hossza egysége

sen 8o Jel, a lemez 1 szektorában 1 mondat és 2o üres Jel van; 

a terület igény legfeljebb lo ezer szektor. A tételek egyen

ként 4 szektort igényelnek a soros hozzáférésű iker-lemezeken.
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A törzsállomány a tételek kereső-adatainak megfelelő 7 jelű 

kulcsok szerint rendezett. A 7 jelből 2 a lo csoportba sorol, 

a többi 3 a kereséshez kell. Uivel naponta módosítani is kell 

a törzsadatokat, nagyon előnyös a rendezett fekvés.



A napi feldolgozás egy részletét az alábbi ábrán láthatjuk. Az 

1-ee pont azt a folyamatot Jelenti, amelyben lemezre kerUltek 

a törzskártyák, és be is rendeltük a lemez tartalmát. A 2-es 

pont a bizonylati input adatokat elökészitő prograoiaort Jelen

ti, a 3-as pedig a további loeneteket és a tárolást dekádra.
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Aa XYool program a módosító kártyákat kötetlen sorrandben a 

rendazer-lemez elejétől felírja, majd sorrendben feldolgozza, 

összevetve a törzsadatokkal. Az eredményt szalagra kiírja. 

Visszatekercsel ős a szalagról az uj lemez-tartalmat kialakít

ja. A szalag mindig alkalmas reprodukálásra, ha a törzs-lemezt 

baj érné. Automatikusan behívja az Xfoo2 programot.

Az XYoo2 tartalomjegyzéket és clmtáblát készít a rendszer-le- 

máz elejétől. Ezek között és az aktuális törzsállomány között 

döntő kapcsolat van: az XYool éppen azért teszi tönkre kártya- 

-képekkel a tartaloiajegyzéket /clmtáblát/, hogy az uj törzs- 

állományról uj clmtábla készítése el ne maradhasson.

Az XYoo^ a tételeket beolvassa, kiegészíti és visszaírja. Ha 

egy tételt nem tud kiegészíteni, kinyomtatja a hibás keresö- 

-adat/ok/ aláhúzásával, majd az összetartozó tételek közül az 

elsőt xoSSSSSo SKIP alakú jelsorozattal törli, amelyben oöööSS 

a hibás tételcsoportot követő szektorclm. A program csak akkor 

működik, ha a jrendszer-lemezen megtalálja a tartalomjegyzáket, 

amit a magtárolóban helyez el és segítségével keres a cimtáb- 

lában. Ulvel a clmtábla rendezett, nem olvas be, csak összeha

sonlít. A megtalált clmtábla-szektorból veszi a kulcshoz tar

tozó elmet, aailvel beolvas a törzs-lemezről. A kiegészítés be

fejeztével 8záaű.aszámokat képez, ezekkel a törzsállomány ötö

dik csoportját Bilndlg naprakészen is tartja.

Az XYooé készíti az export számlákat. Az előző programtól lie- 

dent n»gkap, ami ehhez kell. Nyomtatványra Ír 4 egyforma pél

dányt; a rendszer-lemez munka-területén alakítja ki a lapot, 

hogy egymÚB mellett és után 2-szer kiírhassa. A terület hasz

nálata nem újrakezdő, hanem folyamatos, hogy az XYoo$ onnan 

megkaphassa a mór elkészült "kimutatást", mart ebből a leg

könnyebb elkészíteni a hozzá tartozó összesítést.
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Kissé bővebben minderről az előadásomban szeretnék szólanl.



A KERINFORO 0AZDA3Á0MATEUATIKAI RENDSZERE 

BEVEZETŐ ELŐADÁS

Skrabskl Árpád 

KERINFORO

A gépi adatfeldolgoeásba bevont vállalatoknál egyre foko

zódó Igény jelentkeeik arra, hogy a feldolgosott adatokból 

további elemzésekkel a vezetők számára kbnnyen áttekinthe

ti, döntéseiket előkészitő információkat nyerjünk. A gaz

daságmatematikai programrendszer fejlesztésénél a vállalati 

igényeken túl figyelembe vettük a minisztériumi döntéselő- 

készitő elemzések, a közgazdaság és társadalomtudomány ku

tatása és a piackutatás területén támasztott követelménye

ket is.

Az Ismertetésre kerülő programrendszerek mindegyike prog

rammodulokból áll.

Az adatkezelő rendszer input-modulja mágneses tárolóra vi

szi fel az alapadattömeget. Az adatbázis kezelését a prog

rammodulok összefUzését és az összes matematikai feldolgo

zást ezek után egy "report language” /vezérlőnyelv/ és 

paraméterrekordok segítségével az adatkezelő rendszer au

tomatikusan végzi el.

A programrendszerek között az adatok közlése az egységesí

tett un. bázis-formátumon történik. A feldolgozásra elő

készített alapadattömeg rekordjai egységes szerkezetűek, 

a rekord elemei alfabetikus szöveggel is megnevezhetők.

Az eredménytáblákon a változónevek alfabetikusán feltün

tet hét ők.

Az adatkezelő rendszer közvetlenül hivja az egyes program- 

rendszereket. A rendszerek közül ismertetésre kerül a li

neáris modell, lineáris és nonlineárls regresszió, trend 

és prognosztikai modellek és a készletgazdálkodási rend

szer.Nem kerül ismertetésre a matematikailag egyszerűbb STA- 

TO statisztikai program, Fslsővályi Ákos munkája, amely az
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adatkeselS rendsaer segitségéTal tObbszeopontos gyakoriság- 

táblák falállitásáraj a százalékos gyakoriságok kiszáaitá- 

sára és a sesspontok kbzbtt feltételezett Összefüggés 

matematikai statisztikai bizonyítására ragy elTetésére 

szolgál. A rendszer 64 szempontbél tetszSleges számú két- 

SBsmpontos tábla felállítására képes, szempontonként maxi

málisan nyolc /Összesen max. 64/ paraméterekkel megadható 

csoportba számlálTa a megfelelS rekordokat.

Az együtt működtetett SAUPO adatkezelS rendszer és a STATO 

statisztikai rendszer nagytömegű adat pl. piackutató kér- 

dSiv. Összefüggéseinek rutinszerű értékelésére alkalmas.

A teljes rendszert eredményesen alkalmaztuk vállalati ada

tok elemzésére. A feldolgozásnál az adattömeget az Intéze

tünknél végzett gépi adatfeldolgozásból havonként idSsorok 

alakjában nyertük. Rutinszerű vállalati feldolgozásoknál 

a rendszer vezérlését szintén mágneses tárolón rOgzitJUk. 

Ebben az esetben a rendszer működtetése az operátorok szá

mára is igen egyszerű feladattá válik.
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Az alkalmazások más területén kérdSivekrSl vagy a statisz

tikákkal nyerhetS adattömeget visszük fel adatbázisba ku

tatási célból. Ebben az esetben a feldolgozások menete a 

részeredmények alapján módosítható. Rugalmas eszkOzt kap- 

t\jnk arra, hogy gazdasági hipotéziseink igazolását vagy 

cáfolását gépi feldolgozás segítségével rOvid idS alatt 

elvégezhessük. A programrendszert a közgazdaság! elemzé

seken kívül eredményesen alkalmaztuk orvosi epidemiológiai 

kutatásban is.

A programrendszerek nagy részéhez a matematikai elókészltó 

minkát ÉltetS ödOn és Vita Zoltán végezte, szeretném igen 

értékes kOzremükOdésüket ezúton is megköszönni.



LINEÁRIS MODELLEK PROGRAMRENDSZERE

Nagy Endre 

KEHINTORG

1. Bevezetés

Az ökonometrlal elemzések egyik legjellemzőbb feladata 

annak meghatározása, hogy valamely véletlen hatások ál

tal befolyásolt mennyiség viselkedését adott magyarázó 

változó-rendszer Ismeretében leirja. Az alapfeltevés 

szerint az eredményváltozó és a magyarázó változók kö

zött determinisztikus Jellegű kapcsolat van.

A lineáris modellek determinisztikus jellegüknél fogva 

a gazdasági döntések előkészitésében kiemelkedő fontos

ságúak. Feltételezve, hogy a modell magyarázó változói

nak legalább egy része befolyásolható /előírható/, a 

modellt célfüggvényként tekintve lineáris programozási 

eljárások alkalmazására van lehetőség.

2. Az alkalmazott matematikai apparátus

A modell paramétereinek becslése a legkisebb négyzetek 

módszerének alkalmazásával történik. A paraméterek szó

rásának, adott megbízhatósági szintre vonatkozó konfi

dencia-intervallumának meghatározására a matematikai 

statisztika Ismert összefüggései szolgáltak. A modell 

jóságát a rezlduális változó szórósával, illetve az 

illeszkedési együtthatóval határoztuk meg. Két tipusu 

hipotézisvizsgálatot alkalmaztunk: vizsgálhatjuk, hogy a 

portrendszer leirható-e egy előre meghatározott egyUtt- 

hatóvektorral, illetve azt, hogy az egyes változók el

hagyása jav ltja-e a modell jóságát. A modell ismereté

ben előrejelzés végezhető, s számíthatók az adott meg

bízhatósági szintű előrejelzési intervallumok is.

A témakör kidolgozott volta lehetővé teszi, hogy azokat
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az eaeteket is megvizsgáljuk, ahol a reziduális változó 

viselkedése folytén a lineáris modell torzulást szenved. 

A programrendszerben a tiszta autokorrelált és a tiszta 

heteroszkedasztlkus modellt vizsgáltuk. Az elsőnél kü

lönböző pontokban fellépő véletlen hatások között szto

chasztikus kapcsolat van, mig a másiknál a reziduális 

véltozá szórása nem független attól, hogy a rész-meg

figyelések melyik halmazáre^ szémitjuk.

Előirt feltételek teljesülése esetén a modell paraméte

reinek torzitatlan és konzisztens becsléseit az említett 

két esetben a programrendszer meghatározza. Mindkét spe

ciális esetben meghatározhatók a szórások és konfidencia- 

intervallumok, a hipotézisvizsgálatok szintén elvégez

hetők.

3. A programrendszer programjai

A rendszer három programból és egy segédprogramból áll.

3.1. LIlK)D-program

Független, állandó szórású reziduális változó esetén 

alkalmazható, outputját a 2. pontban felsoroltak képeziii.

3.2. LAM0D-program

Autokorrelált reziduumokat tartalmazó lineáris modell 

becslésére alkalmazható. A becslés iterációs eljárással 

történik, a kezdeti értékek a LIMDD által meghatározott 

paraméterek.

3.3. LHMOB-program

Heteroszkedasztlkus jellegű lineáris modellek becslésé

re alkalmazható. Az outputra és a módszerre vonatkozóan 

hasonló a LAMOD programhoz.
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3.4.LmUP-segédprogram



Mivel a reaiduélls változó viselkedése ritkán adható 

meg elSre, szükségessé vált egy speciális vizsgáló 

program elkészítése. Ez feltételezi, hogy a LlUOO prog

ram méir elSzóleg lefutott, vagy a modell egyenlete ko

rábbról már ismert. A modell alapján meghatározható re- 

ziduumok autokorreláclós együtthatóit, 1 1 1. a részhal

mazokra vonatkozó rezlduális szórásokat számítja.

A programok speolfikációja

A programok futásához szükséges minimális konfigurá

ció: 96 K központi memória, 2 lemezegység, 1 szalagegy

ség, egy-egy kártyaolvasó és sornyomtató. A futtatás 

feltétele az általunk alkalmazott szabványosított adat- 

kezelS rendszer használata és a küszöbértékeket tar

talmazó file lemezreirása. A modell 3I magyarázó válto

zót tartalmazhat. Az adatok száima maximálisan 600 le

het.
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5. A programok felépítése

A szubrutinos felépítés lehetővé tette, hogy a progra

mokon belüli láncolás nem vált szükségessé.

Más programjainkhoz hasonlóan itt sem kötöttük meg az 

alkalmazó kezét, a vezérlő kódszám-rendszer alkalmazá

sa lehetővé teszi, hogy bizonyos műveleteket /pl. elő

rejelzés, hipotézisvizsgálat/ elhagyhasson. Ugyancsak 

lehetőség van az alkalmazó által irt kiírató program 

használatára. A flexibilis alkalmazhatóságot a progra

mok moduláris felépítése biztosítja. Egy-egy modulon 

belül több speciális, az illető programra Jellemző 

szubrutin foglal helyet, ezeken belül további általá

nos rendeltetésű /mátrixaritmetikal/ szubrutinok van

nak. Egyes modulok mindhárom programrendszerben meg

találhatók.

A fentiekből következik, hogy a file-ok felépítése rög

zített, az adattömegek meghatározott helyet foglalnak



el. A három programban alkalmazott modulok kővetkezők:

- rendező-modul /a azámitás kiinduló alapját képező 

mátrixok előállítására/;

- illeszkedés-vizsgáló modul /az illeszkedési együtt

ható, a reziduális szórás és a relatív reziduális 

szórás számítására szolgáló szubrutinok/;

- megbízhatósági modul /a modell becsült eredményvál

tozója konfidenciaintervallumának becslésére szolgá

ló hierarchikus felépítésű szubrutin/;

- előrejelző modul /az előrejelzett értékek és az elő

rejelzési intervallumok számítására szolgáló hierar

chikus rendszer/;

- hipotézis-modul /a hipotézisek ellenőrzésére/;

- kiíró modul, amely az alkalmazó által irt program

mal helyettesíthető.

A modell paramétereinek, valamint a modell eredményválto

zóinak becslésére a LlMOD-programban egy kizárólag mát- 

rixarltmetikal szubrutinokból álló modtű. szolgál. A má

sik két speciális programban ez a modul a fentieken kiíül 

más jellegű szubrutinokkal is bővül /adatgeneráló, számi

tó és összehasonlító szubrutinok/.
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Az adatgeneráló szubrutinok alkalmazását az teszi szük

ségessé, hogy az algoritmus szerint olykor í>oox6oo-as 

mátrixokat kellene létrehozni, ami ugyan raegvalósitható, 

de a futási időt nagymértékben megnövelné. Ezért a prog

ram felépítése során olyan algoritmusokat dolgoztunk ki, 

amelyek alkalmazásával a közbenső számítási műveleteket 

átugorva közvetlenül a kisebb méretű eredménymátrixot 

generáljuk. Az algoritmusok kidolgozásánál a mátrixok 

esetleges szimmetriáját vagy diagonális voltát maximáli

san kihasználtuk.

LAMDD-program paraméter-becsiő modulja egyetlen Ite-

]



ráclós eljárásból áll, FelteTÓs szerint a rezlduális 

változó autokorreláciás egylltthatőja adott törvényszerű

ségnek engedelmeskedik. Az iterációs eljárás során a re

zlduális változó autokorreláciás együtthatójának érté

két módosítjuk mindaddig, amíg két egymást követó becs

lés rezlduális szórásainak eltérése el nem hanyagolha

tó.

Az LHUOD-programnál a becslS modul kétszeres iterációs 

eljárást rejt magában.Itt nemcsak a speciális jelleget 

leíró együtthatót, hanem a modell paramétereit Is mó

dosíthatjuk a fent említett határig.

A program futtatásához három file /input-, munka-, 

küszöbérték-file/ szükséges.

6. Alkalmazási rendszerek

A program a kódvezérlésü CALL PROG utasítások felhasz

nálásával a SYST0 általános statisztikai rendszerbe, 

valamint a SYSTI és SYST2 prognosztikai rendszerekbe 

kapcsolható.
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További hat lehetőség van arra, hogy az alkalmazó az 

általa irt feldolgozási rendszer tagjaként is használ

hassa mindhárom programot.
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S T 0 C K

KÉSZLETEZÉSI PROGHAUREÍIDSZEH

Vasa István 

KERINFORG

A STOCK készletezési programrendszer alkalmas arra, hogy 

a hazai kereskedelem sajátosságainak megfelel5en a fo

gyasztók lehet 5 legjobb ellátását szem elStt tartva op

timális készletszinteket adjon meg, figyelembe véve a ke

reskedelmi vállalat rendelkezésére álló anyagi eszközöket. 

Az alkalmazott matematikai modell nem egyezik meg a nyu

gati készletezési paokage-kban általánosan használt, a 

rendelések számát megadó és költségoptlmalizáló /beszer

zési és készletezési költségekre/ modellel.

Az alkalmazott matematikai modell.

Az előzetesen végzett módszertani kísérleteink alapján 

kereskedelmünk sajátosságait a Véletlen nagyságú és Üte

mezésű részszállltmányok /Dr. Prekopa - Dr. Ziermann mun

kája/ olmti modell közelit! meg a legjobban.

A nevezett modell az alábbi beszerzési és készletezési 

politikára épül: egyenlő Időközökben rendelést adunk fel, 

amelynek hatáséra a szállító cég véletlen Időközönként és 

véletlen nagyságú részszéllitmányokban juttatja el az 

árut. A fogyasztás intenzitását egyenletesnek feltételez

ve a fogyasztás ill. a beszállított árumennyiség változá

sát az 1. ébrén követhetjük figyelemmel.

Az ábráról leolvashatjuk, hogy az első tétel beérkezésé

ig a fogyasztói igényeket nem lehet kielégíteni, mert ed

dig az időpontig a beszállított m e n n y i s é g = 0 /ha t^l/. 

A probléma úgy oldható meg, ha a raktárban már a 0 idő

pontbem egy bizonyos nagyságú készlettel rendelkezünk.

Ezt a készletet nevezzük biztonsági készletnek /U/• Mivel



a szállítmányok beérkezése mind Időben, mind nagyságban 

véletlenek csak egy bizonyos valószínűséggel tudjuk biz

tosítani a fogyasztók ellátását.
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két megrendelés köz
ti id5

o : a fogyasztás inten
zitása

U : biztonsági készlet

a "t" IdSpontlg be
szállított árumeny- 
nyiség

Ha a kívánt valószínűséget ^-osan az /!-£/.loo kifeje

zés adja meg, akkor célunk matematikailag a kővetkező 

valószínűségi egyenlőséggel fogalmazható meg:

min / M + ''2̂ - c.t/>0 =  1 -  £ [ l ]

E valószínűségi egyenlet közelitő megoldása a leveze

tést mellőzve;
1U .

V2n
log

amely a következő feltételek mellett teljesül:

- a szállított részszállltmáinyok egyenlő nagyságúak és

- egy megrendelés hatására minimum 8 részszállítás 

történik,

- a fogyasztás Intenzitása állandó.

A valóságban rendszerint mind a részszállitmányok nagy

sága, mind a fogyasztás intenzitása változó. Ezeket a 

tényezőket Is figyelembe véve a biztonsági készlet:

U c.T^ 1 P 1+/1- V ^  \+/lyU/^
log

1

~V 2 n m

A fenti képletben a már ismert jelöléseken kivűl:

[ ^ ]
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x= ^
c

/A= 2.

d

T

•K

T

Ő

m

ve

a szállított mennyiség Ingadozását »esíl 
figyelembe

a fogyasztás intenzitásának változását ve
szi figyelembe

a legkisebb részszállltmány 

az értékesítések száma 

a legkisebb értékesített mennyiség

A [2 ] képlet, tehát tartalmazza azt a korlátozást, hogy 

a szállítások száma minimum 8 . /A közelitS megoldás csak 

e korlátozás mellett ad jó eredményt./

Ha a szállítások száma 8-nál kisebb, akkor az [l] ef'yen- 

letet az alábbi ábra segítségével határozhatjuk meg:

U
Az ábrában az t'. ellátási színvonal! 

paraméterként szerepel és az id5- 

szakra es5 fogyasztás /c.T/ tSBS- 

rétében a biztonsági készlet a 

szállítások számának /n/ fUggré- 

nyében az arányból száaol- ̂

ható. A görbék pontjait megfelelj 

pontossággal discen tároljuk, at 

"n" és az fv.-ében kereshet-

2  U/c.T arányokat.

A programrendszer feladata

A STOCK készletezési programrendszer feladata, hogy a 

készletezési határköltség elmélete alapján a vállalat 

anyagi eszközeit figyelembe vévé olyan kér.zletszinteket 

állítson fel, amellyel a vásárlói igényeket megfelelően 

ki tudja elégíteni egy bizonyos valószínűségi szinttel.

Két alternatívát jelölhetünk meg a rendszer számára;

1 , Elóirjuk, hogy az egyes cikkekből milyen valószínűség

gel álljon a vásárlók rendelkezésére áru és enn̂ k 

függvényében meghatározzuk, hogy ez mekkora anyap,!



eszkÖKÖket köt le.

2, Megadjuk vagy meghatározzuk a rendelkezésre álló 

anyagi eszközöket és kiszámítjuk, hogy ezzel mekkora 

készleteket tarthatunk és milyen ellátási színvonalat 

biztosíthatunk.

Input adatok

A rendszer előnyének tekinthető, hogy az input adatok 

tekintetében rugalmas. Ez azt jelenti, hogy több formá

ban adhatók meg a kiinduló adatok és kódkártyán jelöl

jük meg, hogy milyen adatokból indulunk ki. Inputként 

a következő adatok jelenhetnek meg:

- az egy-időben feldolgozásra kerülő cikkelemek száma 

/mar. 80/

- az összes értékesítési adatok száma

- az ellátási színvonalak

- értékesítési idősorok

- beszállitási adatok vagy a szállítások átlagos 

száma és a legkisebb tételnagyság

- egységnyi árura eső készletezési költség

- cikkcsoportra eső készletköltség

- cikkelemek és cikkcsoportok neve

- ha egyldőben több cikkcsoport feldolgozása történik, 

akkor a cikkcsoportba tartozó cikkelemek sorszáma

- a programrendszer vezérlését végző kódszámok.

^  programrendszer működése

A rendszer működését tehát kódszómokkal vezéreljük, ezek 

száma 7 « A kódszámoktól függően a rendszer a következő 

feladatokat oldhatja meg:

1. Megfelelő hosszúságú értékesítési idősor esetén az 

INFOR szubrutin előrejelzi a fogyasztást, ellenkező 

esetben a várható fogyasztás nagyságát átlagolással 

és az átlagostól való eltéréssel vesszük figyelembe.

2, A szállítások átlagos számának és a legkisebb tétel

nagyságok hiányában a rendszer kiszámolja ezeket.

A kódszám értékétől lllggően a fajlagos készletkölt-
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ségek alapján vagy meghatározir.uk a clkkelemre es8 

összes készletköltséget vagy nem. Lehetőség van a 

teljes készletköltség meghatározására is. /clkkcsop./

4, Ha kiindulásként a cikkcsoportra eső összes készlet- 

költség áll rendelkezésünkre, akkor azt fel kell 

osztani a cikkelemek között. Ez esetben ki kell 

számolni azt is, hogy a rendelkezésünkre álló kész

letköltség milyen ellátási színvonalat biztosit.

5 . A megrendelő igénye esetén egy olyan tájékoztató 

tábla is kinyomtatható, amely felvilágosítást ad 

arról, hogy a különböző ellátási színvonalak esetén 

milyen biztonsági készletek tartandók a szállítások 

átlagos számának függvényében.

A közbenső eredmények utón /amelyet igény esetén szin

tén kinyomtathat a rendszer/ végül kétféle eredményt 

kaphatunk:

- vagy a következő Időszakra megrendelendő mennyiséget 

a meglevő készlet figyelembevételével cikkelemenként,

- vagy a rendelkezésünkre álló anyagi eszközökkel mi

lyen színvonalon biztosíthatjuk a vásárlók igényelt, 

azaz egy tetszőleges Időpontban milyen valószínűség

gel találunk árut, ugyancsak cikkelemenként.
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A rendszer jellemzői

A programrendszert a Honeywell 22oo-as gépre készítet

tük el, PCRTHAN F programnyelven /irva/ és a gazdaságos 

memóriakihasználés érdekében a szubrutlntechnikára 

épül. így kb. 32 K memóriát köt le, a futási idő a meg

rendelő igényétől függően 5 -1 3 perc 80 cikkelemre. 

Lehetőség van arra, hogy egyldőben a feldolgozást az 

előadás elején említett két alternatíva szerint végez

zük el, A programrendszer módszertani próbája a jelen

leg folyó adatg3rUjtés befejezése utón a következő hó

napban kezdődik el.



-  -

PHOGNÜSZTIKAI PROGRAUHENDSZEREK

Nagy Endre 

KEflINFORG

1. Bevezetés

Tetszőleges gazdasági egység egymástól többé-kevésbé 

függő folyamatok összességeként fogható fel. Ezen fo

lyamatokat leiró egyenletek rendszerét az adott egység 

modelljének nevezzük.

A modellek három csoportba oszthatók:

- egyszerű modellek, ahol a folyamatok nem hatnak egy

másra,

- kauzális modellek, ahol a folyamatok között egyirányú 

/oksági/ összefüggések vannak,

- szimTiltán modellek, ahol a folyamatok kölcsönösen hat

nak egymásra.

A SYSTl, SYST2 és SYST3 programrendszer rendre a fenti 

modellek paramétereinek becslésére és a modellek alap

ján történő előrejelzés céljaira készült.

2. A modellekben alkalmazott algoritmusok

Az első két modellnél a legkisebb négyzetek klasszikus 

módszerének alkalmazásával jó eredményt érhetünk el. 

Rendre meghatározhatók az egyes egyenletek paraméterei

nek szórósa, adott megbízhatósági szintű konfidencia- 

intervalluma, a rezlduólis változó szórása és az egyen

let illeszkedési együtthatója. Az egyetlen kikötés az 

előrejelzésre vonatkozik; a kauzális modellnél a modell 

eredményváltozóinak előrejelzése csak az oksági sorrend

nek megfelelően történhet.

A szimultán modellnél a legkisebb négyzetek klasszikus



módszere, mint ismeretes, nem ad konzisztens becslése

ket, A strukturális paraméterek becslését a legkisebb 

négyzetek többfokozatú módszereinek valamelyikével, 

vagy a korlátozott információn alapuló módszerrel be

csülhetjük. A programrendszer felépítése valamennyi 

változat alkalmazását lehetővé teszi. A rendszer a pa

ramétereken kivül a reziduálls változók szórásét, vala

mint a paraméterbecslések variancia-kovariancia mátriiát 

is számítja. Az előrejelzés a modell alapján elvégezheti, 

A modellek nem szorítkoznak statikus esetre, a magya

rázó változók között az eredményváltozók tetszőleges 

késleltetésű értékei is szerepelhetnek.
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3 . Specifikációs adatok

A SYSTl és SYST2 programok futásához 96 K, a SYST3 fu

táséhoz 64 K központi memórián kívül 2 lemezegység, 1 

szalagegység, egy-egy sornyomtató és kártyaolvasó sztlk- 

séges. Az alapadatok bevitele csak a szabványos adatke

zelő rendszerrel végezhető el,

A modell változóinak száma mai. , a modell egyenlete

inek száma elvileg szintén raaiimálisan 32 lehet. A gya

korlatban az egyenletek identifikálhatósága miatt a oo- 

dell ennél csak jóval kisebb méretű lehet. Az adatok 

száma maximálisan 6 0 0 .

4. A programrendszerek felépítése

A rendszerek független programokból épülnek fel. A fu

tás során a programok behívásét a megfelelő vezérlő

program végzi. A feldolgozás elvégzésére természetesen 

a vezérlőprogram alkalmazása nélkül is sor kerülhet. A 

vezérlőprogram input-adatait a programok nevel alkotják,

A rendszert alkotó programok nagy része a szükséges ita- 

tematikai eljárások algoritmusait tartalmazzák. A mát

rixműveleteket minden esetben szubrutinok végzik.



I

A rendszerhez egy speciális, a modell egyenletei alak

jának, Jellemzőinek bevitelére szolgáló program és egy 

inputprogram tartozik. Az'«setleges hibák hatásának ki- 

ktlszöbttlésére, ill, az adott munka célszerű szervezésére, 

szolgáló check-point rendszert az operációs programrend

szerhez tartozó UNLCAD és LOAD programok alkalmazásával 

valósítottuk meg, E két program a prognosztikai rendszer 

tetszés szerinti, részprogram után nagyméretű modell 

esetén valamennyi részprogram után beírható, akár k(5z- 

vetlentll egymás után, akár Időben szétválasztva. Alkal

mazásuk során a dlscen tárolt részeredményeket szalagra, 

majd innét vissza lehet vinni.

4.1.SYSTl-efryszerű modell

Az SlPjíl program a modell egyenleteinek jellemzőit /e- 

gyenletek száma, késleltetett változók, a késleltetés 

mértéke, az egyes egyenletekhez tartozó magyarázóválto- 

zók száma, stb./ rögzíti. Az előrejelzés elvégzéséhez 

szükséges adatok, a magyarázó változók előrejelzett 

értékeinek bevitelére az S1P02 program szolgál. Ezek 

az adatok vagy a TREND programból nyerhetők, veigy előírá

sok alapján adhatók meg. A strukturális paraméterek becs

lését és egyéb szükséges becsléseket az S1P03 program 

végzi, melyet az S1PÍ?4 kiírató program követ. E két 

programot annyiszor kell behívni, ahány egyenletből a 

modell áll. Az S1P03 program lényegében a LIUOD-prog- 

ram egyszexdlsitett változata. Az eredményváltozók előre

jelzése az S1P05 programmal történik.
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4.2.SYST2-kauzálls modell

A rendszer felépítése megegyezik a SfSTl programrend

szerével. Maguk a részprogramok Is azonosak az S2P)2Í5 

előrejelző program kivételével, itt ugyanis az oksági 

kapcsolat némileg eltérő algoritmust eredményez.



Ulndkét rendszer - szükség esetén - felépíthető a SYST0 

általános statisztikai programrendszer lényegesen több 

adatot szolgáltató programjaiból is. A rendszerből ekkor 

az S1P03 és S1P04, illetőleg az S2P03 ás S2P04 programok 

kimaradnak. Helyüket valamelyik regressziós program és 

a teljesen azonos felépítésű S1P06 ill. S2P06 program 

foglalja el. Ez utóbbiaknak az a feladata, hogy az előre

jelzéshez szükséges adatokat az S1P05 i-H* S2P05 előre

jelzőprogramoknak megfelelő formára hozza.

A megfelelő vezérprogramok felépítése lehetővé teszi, 

hogy ez utóbbi esetben is automatikus vezérléssel futtat

hatók a programok.
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4.3.SYST3-ozlmultán modell

Az eltérő matematikai apparátus nem tette lehetővé, hogy 

az előbb leirt részprogramokat itt is alkalmazzuk. Ez 

alól kivételt csak az előrejelzési alapadatok bevételé

re szolgáló S3P02 program képez.

A modell alaki jellemzőit beíró S3P01 program az egyen

letek identlfikálhatóságának rend-feltételét is vizsgál

ja. Itt történik a legkisebb négyzetes becslés fokozat

számát meghatározó kódszám bevitele is. Zérus értékű 

kódszám a korlátozott információn alapuló módszer alkal

mazását Írja elő.

A legkisebb négyzetek meghatározott fokozatú módszerének 

alkalmazásakor a rendszer a következő programokból épül 

fel:

- S3P03: a változók átlagértékeit és átlagtól való elté

réseit számítja, valamint felírja a modell összes kül

ső változóiból képzett Z-̂  mátrixot.

- S3P04: a Zĵ  mátrixból alkotott négyzetes mátrix inver

zét számítja.

- S3P05: a modell adott egyenletéhez tartozó alapadat- 

mátrixokat Írja fel.



- S3P06: a strukturális paraméterek számításához és az 

identifikációs vizsgálat elvégzéséhez szükséges köz

benső adatokat számítja-.

- S3P08: folytatja a strukturális paraméterek becslésé

hez szükséges mátrixok számítását.

- S3P09: as! S3P08 program futása alatt képződó négyzetes 

mátrix invertálására szolgál,

- S3P010: számítja az egyenlet strukturális paramétereit, 

az egyenlet szabad tagját, a becslések varlancia-kova- 

riancia mátrixát és a reziduális változó jellemzőit.

- S3P11: az egyenlet identifikálását végzi el az P-el- 

oszlás megfelelő küszöbértékének figyelembevételével.

A program szükség esetén elhagyható.

- S3P12: kiírató program, a számítások során kapott 

eredményeket nyomtatja ki.

Az 33P05, S3P06, S3P08, S3P09, S3P10, S3P11 és S3P12 

programok annyiszor ismétlődnek, ahány egyenletből a mo

dell áll. Kivételt képez az az eset, amikor a modell 

azonosságot kifejező egyenletet tartalmaz. Ez esetben az 

S3P13 programot kell alkalmazni, amely csak a kiíratást 

és az előrejelzéshez szükséges együtthatómátrix megfele

lő sorának generálását végzi el.

A korlátozott információn alapuló módszernél az S3P06 

program utón az S3P07 programot kell futtatni. Ez a 

program a legkisebb variancla-aróny értékét számítja. Ili

vel ebben az esetben az identifikációs eljárás elvégzé

séhez a strukturális paraméterek ismeretére nincs szük

ség, az egyenlet identifikálását is ez a program végzi. 

Ennek megfelelően az S3P11 identifikációs program futta

tására nincs szükség. Az egyenlethez tartozó programsor 

ez esetben tehát S3P05-S3P06-33P07-S3P08-S3P09-S3P1ÉÍ- 

33P12.

Az előrejelzést a megfelelő mátrixműveletek elvégzése az 

esetleges készletezések figyelembevétele utón az S3P14 

előrejelző program végzi mindkét esetben.
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A programokban szereplő szubrutinok a legkisebb varlan- 

cia-arány számitásakor sztlkséges determináns-számiió 

szubrutinon, valamint az identifikáláshoz szükséges 

F-eloszlás küszöbértéket kikereső szubrutinokon kivUl 

mátriiaritmetikai szubrutinok.
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REGRESSZIÓANALIZIS PROGRAMRENDSZER

Gáti Zoltálnné 

KEHINroRG

1. Bevezetés

A regresszlóanalizis a feltételezett sztochasztikus kap

csolatban lev5 adatsorok közötti összefüggéseket vizs

gálja és azt matematikai függvényekkel és jellemzőkkel 

Írja le. Az elemző módszer lényege, hogy egyes változók 

értékeit meg lehet becsülni másik változók értékeiből 

egy megfigyelési sorozatban mutatkozó fUggvénykapcsolat 

alapján. Legegyszerűbb esetben ez a függvénykapcsolat 

lineáris, bonyolultabb esetben valamilyen nem lineáris 

jellegű. Ezen két esetnek megfelelően két programrend

szert fejlesztettünk ki.

2. Lineáris regressziós modell

2.1 A programrendszer által számított értékek

A lineáris regressziós modell alkalmazásánál feltételez

zük, hogy a változók mind valószínűségi változók. A rend

szer a "legkisebb négyzetek módszere" segítségével be

csüli a regressziós paramétereket, majd kiszámítja a 

függő változónak a regresszió alapján számított értékeit. 

A residuumokat a függő változó megfigyelt és számított 

értékeinek különbsége adja. Ezen értékek szórásának szá

mításával kapjuk meg a regressziós közelítés relatív 

, hibáját. A programrendszer számítja a változók átleigát, 

szórásnégyzetét, relatív szórását, kovarianciáit és a 

korrelációs együtthatókat. A korrelációs mátrix inverse 

segítségével becsli a parciális együtthatókat /korrelá- 

 ̂ d ó s /  és a többszörös korrelációs együtthatót.

Amennyiben a változókra bizonyos feltételek teljesülnek 

a rendszer intervallumbecsléseket és bizonyos hlpotézls-
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vizsgálatokat Is végez. Ulnden számítást megelőzve vizs

gálja a függő és magyarázó változók korrelációjának szig- 

nlfikánciáját. Ha egy maigyarázó változó nem szignifikáns 

korreláclóju, a modell további számításaiból kimarad. 

Vizsgáltatni lehet a regressziós paraméterek és többszö

rös korrelációs együttható zérustól való eltérésének 

szlgnifikancláját is. KonfIdenciaintervallumok számítha

tók a közönséges és parciális korrelációs együtthatókra, 

a regressziósegyütthatókra, valamint a függő változó be

csült értékeire. A rendszer számíthatja az egyes magyará- 

zóváltozók és függő változó közötti rugalmassági együtt

hatókat pontonkénti és átlagértékekre is.

-  338 -

2.2 A programrendszer felépítése

A programrendszer maximálisan 3I magyarázóváltozót téte

lez fel, a mintavételek száma maximálisan 2 .0 0 0 lehet.

A változók száma és a mintavételek száma a rendszer ve

zérlésében mint paraméterek szerepelnek.

A minimális futási idő lecsökkenthető, ha a modell csak 

a legszükségesebb paraméterek számítását végzi. A meg

rendelő kívánsága szerint a többi paraméter számítása 

kódszámmal vezérelhető.

A programrendszer láncolásl és szubrutlntechnlka párhu

zamos alkalmazásával épül fel. Egy-egy konkrét művelet 

végrehajtása történik egy-egy szubrutinban.

A láncolt programrészek hívása kódszámokkal van vezérel

ve a szükséges kiegészítő számításoknak megfelelően.

A programrendszer egységes output táblázatot ad, melyben 

soronként az egyes számított paraméterek, mutatók szere

pelnek. Mód van arra, hogy kódszámmal vezérelve külső 

programban meghatározott formátumú output tábla készül

jön. A rendszer hardware Igénye 64 K központi memória, 2 

lemezegység, 1 kártyaolvasó és 1 kiiró egység. A felhas?,- 

nált lemezflle közvetlen hozzáférésű.



2.3 Csatolás más rendszerekhez.

A programrendszer beépült bonyolult elemzSrendszerbe is. 

Ezt a csatlakozást kódszám segítségével biztosíthatjuk.

A regressziós elemzés elvégzése után a rendszer a kód

szám értékétSl függően visszaadhatja a vezérlést egy 

meghatározott elemzőrendszernek.

2.4 L'átrix műveletek elvégzéséhez használt szubrutinok 

A mátrix műveletek gyakori előfordulása tette szükséges

sé külön szubrutinok kialakítását ezekhez a feladatok

hoz. Ha a változók száma nagyobb 8-nál, a számításban 

előforduló mátrixok nem férnek el egyszerre a memóriá

ban. Ilyen esetben a mátrixot csak soronként olvashatjuk 

be és Így a számítási idő megnövekszik. Ezt az időnöve

kedést ellensúlyozzuk, ha figyelembe vesszük, hogy az 

itt előforduló mátrixok szimmetrikusak, tehát a rész

műveletek szama felére csökkenthető.

5. Nem lineáris regressziós modell 

J.l Input változók típusai

A programrendszer egyszerre alkalmas olyan elemző vizs

gálatra, amikor az összes változó valószínűségi változó, 

és olyanra, amikor csak a függő változó valószínűségi 

változó a többi matematikai változó. Az inputváltozók 

típusa határozza meg a modell típusát.

3.2 A programrendszer által számított értékek

A programrendszer csak olyan nem lineáris modellekkel 

foglalkozik, melyek alkalmas transzformációval lineáris

sá alakíthatók. A transzformált változókra alkalmazható 

a lineáris regressziós elemzés. A számított paraméterek 

természetesen a transzformált változókra vonatkoznak,Az 

eredeti változókra vonatkozó paramétereket alkalmas visz- 

szatranszformélás után kapjuk. A transzformált változókra
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vonatkozó korrelációs együtthatók értékébSl ne* követ

keztethetünk egyértelmHen az eredeti változók között 

fennálló sztochasztikus kapcsolat szorosságára, ezért 

helyettük a korrelációs Indexet számoljuk. /Lineáris 

esetben megegyezik a többszörös korrelációs együttha

tóval,/ Ha a magyarázó változók matematikai változók, 

akkor ez az index nem a sztochasztikus kapcsolat szoros

ságának a mérőszáma, hanem a megfigyelt és becsült ftggS 

változók egyezőségének mértékét kifejező illeszkedési 

együttható.

A programrendszer számítja a rezlduális szórást, és an

nak relatív értékét, amely szintén jellemzi a választott 

modell jóságát. A modell a regressziós paramétereket a 

transzformált változókra a ’’legkisebb négyzetek módsze

rével" becsli, majd a választott nemlineáris függvénynek 

megfelelően visszatranszformált értéket is ad. 

Ugyancsak becsli a paraméterek és a függő változó be

csült értékeinek szórását is. A programrendszer alkalmas 

a megfigyelési tartomány határain belül a függő véltczé 

értékének előrejelzésére, ezenkívül rugalmassági együtt

hatók számítására pontonkénti és átlagértékekre.
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3 .3  A programrendszer felépítése

A rendszer alkalmas 31 magyarázó változó értelmezésére.

A mintavételek száma maximálisan 2 .0 0 0 lehet. A változók 

számát, a mintavételek számát és az előrejelzési pontok 

számét a vezérlésben mint paramétereket megadjuk.

A modell típusét és a nemlineáris függvény típusénak vá

lasztásét kódszémok segítségével adjuk meg. A rendszer

ben regressziós közelítésre felhasználható nemlineáris 

függvény hiperbolikus, parabolikus, exponenciális, multlp- 

likativ és polinomlálls lehet. A megfelelő transzforreá- 

cló kiválasztása komoly vizsgálatot igényel. Két változás 

esetben célszerű egy pontdiagram készítése, melyet segéd

programmal végeztethetünk. A legszükségesebb paraméterek



méterek számításán kívül kódszámmal vezéreljük a többi 

számításokat, /paraméterek szórása, rugalmassági együtt

hatók stb./ a megrendelók.klvánsága szerint ezzel a mi

nimális futási ld5 lecsökkenthető.

A programrendszernek két fő része van, ahol külön-külön 

végzi a számítást kétváltozós és többváltozós esetre.

A kétváltozós rész még két részre oszlik, mivel egyes 

transzformációk többváltozós lineáris függvényt ered

ményeznek /polinomlálls fv. stb./. A rendszer láncolásl 

és szubrutin technika együttes alkalmazásával épül fel.

A fő részek láncolva vannak egymáshoz, míg a konkrét 

számítási feladatokat egy-egy szubrutin végzi.

A kédszámok értékétől függően történik a számító szubru

tinok hívása. Sz a vegyes megoldás gazdaságosnak bizo

nyult a helykihasználást és a futási Időt vizsgálva.

A programrendszerben van egy beépített kimeneti táblá

zat készítési lehetőség, azonban ezt a megrendelő kíván

sága szerint le lehet tiltani. Ebben az esetben egy kül

ső kiíró programct hív be a rendszer, amelyet előzőleg 

a megrendelő kívánságainak megfelelően el kell készíte

ni. A rendszer hardware Igénye é4 K központi memória,

? lemezegység, 1 kórtyaolvasóegység és 1 kiiróegység.

A rendszer két lemez file-t használ, mindkettőt közvet

len hozzáféréssel.
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3.4 Csatolás más rendszerekhez.

Ha Igény van ró, hogy a * ranrzfcrreált adatokkal egy tel

jes lineáris regressziós vizsgálatot Is végezzünk, akkor 

a rendszer megfelelő kódszám hatáséra az input flle-ba 

a transzformált adatokat helyezi és automatikusan el

indítja a lineáris modellt.

Elemző programrendszerekhez, való csatlakozását Is a kód

számok segítségével biztosítjuk. A megfelelő kódszámcktél 

függően a rendszer az input file-ba az eredeti adatokat 

hagyv nrm.lino> r i n regressziós elemzés befejezése után 

a v<-' ; lést visszaadja eg,y meghatórc>zott elemzőrendszernek.



IDŐSOROK ELEMZÉSÉRE SZOLGÁLÓ PROGRAMRENDSZER 

/TREND/

Nagy Endre 

KERINFORG

1. Bevezetés

Gazdaségmatematlkai szémitásoknál, de más területeken is 

gyakorta van szükség arra, hogy valamely idSsor formájá

ban adott mennyiség időbeli alakulásának törvényszerűsé

geit meghatározzuk és e törvényszerűségek ismeretében a 

szóbanforgó mennyiség jövőbeli viselkedését leírjuk.

2. A programrendszer matematikai háttere

2.1. Az Idősorok komponensekre bontása

A rendszer elsődleges feladata, hogy az idősort kompo

nenseire bontva /trend, szezonális hatás, véletlen /rezl- 

duélls/ hatás/. Az idősort e komponensek összege /additív 

modell/ vagy szorzata /múltipllkatÍv modell/ adja meg.

A trendfüggvény megválasztására öt lehetőség van: lineá

ris, pollnomiálls, exponenciális, hatvány- és logisztlkus 

függvény. A polinomlálls függvény max. hatodfoku lehet, 

az alkalmazható legmagasabb fokszámot a program automa

tikusan, P-próba alkalmazáséval határozza meg.
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A komponensekre való bontás iterációs eljárással törté

nik. Az iteráció kezdeti lépése a mozgóátlagos trend meg

határozása. A program az átlagolás! ciklust a szezonális 

ciklussal egyező tartalmúnak tekinti, igy az idősorból a 

szezonális hatás kiszűrhető. Az átlagolás additív modell 

esetén ezek logaritmusára történik. Ezt követően kezdő

dik a tényleges iterációs eljárás:

- a trendfüggvény paramétereinek becslése a legkisebb 

négyzetek módszerének alkalmazásával /megfelelő



transzformációs eljárásokkal/;

- a tényadatok szezonhatástál való megtisztítása.

Ez a három lépés mindaddig ismétlődik, amig két egymást 

követő felbontásnál a rezlduális változó szórásai kö

zötti különbség el nem hanyagolható.

2.2. A modell Jellemzőinek meghatározása, előrejelzés

A program számítja az idősor és a trendből, valamint a 

szezonális hatásból állá szisztematikus komponens kö

zötti illeszkedés szorosságát mérő illeszkedési együtt

hatót, a reziduális szórást, valamint ennek relatív ér

tékét. Ez utóbbi az illeszkedési együtthatóval együtt 

a választott modell Jóságára ad információt.

A program a fentieken kívül a trendfUggvény paramétere

inek szórását is meghatározza. Az előrejelzés tetszőle

ges időtartamra végezhető el. Az előrejelzett értékeken 

kivül a tetszőleges megbízhatósági szinthez tartozó meg

bízhatósági tartományok is meghatározhatók.

2.3 . A réz ijiuá 1 is változó vizsgálata

A reziduális változó vizsgálata sorén a program számít

ja a k'llönböző időpontokhoz tartozó reziduumok közötti 

összefüggés szorosságára Jellemző szerlális korreláció

kat, s adatokat szolgáltat az autoregressziós séma meg

hat ározás.ához. Az autoregressziós séma meghatározását 

követően a program a séma paramétereinek konzisztenciá

ját is vizsgálhatja.
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3. A rrogranrendszer felépH-^e

3.1.A rendszer specifikációs adatai

-1 program Ci^yideJUleg 32 idősort vizsgálhat. Az Időso

rok maximális hossza őoo adat, az előrejelzési pontok



száma maximálisan 3oo. A szezonális adatok számításának 

feltétele, hogy legalább öt szezonális ciklus rendelke

zésre álljon. A reziduális változó vizsgálatához mini

málisan 5° adat szükséges.

A program futtatáshoz szükséges minimális konfiguráció; 

9 6  K központi memória, 2 lemezegység, 1 szalagegység,

1 kártyaolvasó és 1 sornyomtató.
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3.2.Felépítés

A minimális futási idő biztosítása végett a program fel

építése olyan, hogy a futás során csak az alapadatoknak 

megfelelő számításokat lehessen elvégezni. A vezérlés 

kódszám-rendszerrel történik, a program futás közben 

csak a kódszámok értéke által meghatározott műveleteket 

végzi el. Knnek biztosítása csak a program moduláris 

felépítésével volt biztosítható. Egy-egy modul valamely 

számítási eljárás programját tartalmazza. A kompllációs 

kötöttségek miatt előfordul, hogy egy modult több szub

rutinból álló rendszer alkot, általában azonban egy mo

dulnak egy szubrutin felel meg.

A modulok két nagyobb csoportot alkotnak, elhelyezésük 

a Honeywell FOHTRAN-compiler 1 ehet'^ségé inék megfelelően 

chain-ekben történt. A láncolási eljárást a korlátozott 

raemórlaméret teszi szükségessé, a futási idő minimálnsa 

végett azonban a lehető legkevesebb számú láncszemet 

kell alkalmazni. A láncszemek tartalmát az alkalmazott 

matematikai eljárások is meghatározták, az első láncszem 

szükségszerűen az iterációs eljárást tartalmazza, a má

sodik láncszem a fentraaradó modulokból áll. Uagük a mo

dulok két csoportra oszthatók. Az elsőbe az általánosan 

alkalmazott szubrutinok tartoznak /mátrixműveletek, Ber

noulli i-módszer, szórásszámitás, stb./ a másodikba csak 

a program által alkalmazott speciális szubrutinok.

A program a GALL PROG utasítás alkalmazásával lehetővé



tBa&l« bag7 gKAaitAai eredjein/ak kiíratása aa a pragraa 

prlntaraűiiul Ja  aaarlat» hanaa a falhaaxnálá által Irt ás 

fordított kliratá progranml t^lrtánják.

3.3.?lle-8gerke«at

A prograa hároa flle-t alkalaai.

- as input-adatok tárolására /kapcsolódé progre^k sss- 

tén a további feldolgosások input-adatait is itt he- 

lyesi el a prograV';

- a ssáaitáaok során képsSdó adataátrlxok tárolására:

- a statisztikai próbák elvégzéséhez szükséges különbő

zé eloszlások küssObért ékelnek tárolására /ennek tar

talma változatlan^ a file a prograarendszer tartozé

kának tekinthetsz.

A flle-ok adatszerkezete kOtOtt. Ez a kötöttség egyrészt 

a futási idS alniaálását oélzó tOrekvésbSl adódik, más

részt feltétele az alkcű.aazó által irt kiírató prograa 

használatának.

4. Segédurograaok

Az alkalmazás hatékonyságának növelését két segédprog- 

raaaal biztosítottuk. Ezek akkor használhatók, ha az 

IdSsort illetSen nea tudunk feltevéssel élni, azaz kér

déses az alkalmazandó modell, ill. trendfUggvény típusa.
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4.1.TPR0B-urograa

A prograa idSdiagraaaot rajzol az.eredeti adatokra, ill. 

ezek logaritmusára. A diagraaa képébSl az alkalaazható 

modell típusára és a trendfüggvényre következtethetni 

lehet.

A,?.GBMPM-urogram

Az elSbb ismertetett feladaton kívül lehetSvé teszi, hogy 

a ponthalmazra tetszés szerinti függvényt illeszthessüxik.
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Az lllesctás a lineáris alakra raló transafornálás után 

a legkisebb négyaetek nddeaerérel tSrténik. A program a 

transafomált aodell paramátereit és a modellre Jelles- 

z6 reaidnálls szórást számítja.

4.3.VARST-nrogram

Ka a program olyan IdSsorok rlzsgálatát tesal lehetCré, 

ahol a szezonális hatás stacionárius Jellegének feltéte

lezése nem Jogos. Kezel a programmal lehet olyan, a 

szezonális hatást Is figyelembe rerS elSreJelzést ké

szíteni akkor Is, ha a szezonális ciklusok száma Ötnél 

keresebb.

5. Általános statisztikai •programrendszer

A TRKHI) program más statisztikai programokkal együtt al

kotja a SYST0 slnerezésü programrendszert. A SYSTQ al- 

kalmazásáTal tetszés szerinti feldolgozási rendszerek 

alakíthatók ki.
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A rendszer adatkezelS és statisztikai programokból áll. 

A programok Inputjainak és outputjainak szabTányositása 

lehetSré teszi, hogy a célnak megfeleló rendszert állít

hassunk Össze. A rendszer futtatása tetszés szerint aa- 

nuális, automatikus ragy keTert tlpusu rezérléssel vé

gezhető el. Az automatikus vezérlést a SYST0 vezérlő- 

program biztosítja. K program Input-adatai a programok 

nevel. A programneveket tartalmazó kártyák megfelelő 

sorrendű Összeállításával a kívánt rendszer egyértelmű

en meghatározható. A vezérlő program működését az egyes 

programok végére beépített GALL PROO utasítások teszik 

lehetővé, esek hívják vissza a vezérlő programot.

A GALL PROO utasítás argumentumában lévő programnevet 

egy kódszám értéke határozza meg, ezáltal biztosítható, 

hogy a program a SÍSDÍ-on kívül valamely speciális vo- 

zérlőprogramot hívjon vissza.
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EGY TÁBLÁZÓ PROGRAM 

Máté Eörs

Kibernetikai Laboratórium

Bevezetés

Az adatfeldolgozási feladatok jelenttSs része a küvetkezd részfeladatokra 

bontható:

beolvasás,

file szerkesztés, rendezés, 

táblázás.

Az utóbbi részfeladat programozásához kiván segítséget nyújtani a MINSZK- 

32-re Írott TABUL táblázó program.

A TABUL nevU táblázó program egy adatfeldolgozási szempontok szerint ki- 

aiakiiott egyszeri! célnyelv - a továbbiakban TPN /Mblázó jprogramnyelv/ 

három menetes foidítáprogramja. Rendezett karaktersorozat file-ok táblázására 

szolgál. A TPN odatleirásokra, mllveletvégzésre kontrolrrwgszakitások figye

lésére alkalmas utasításokat tartalmaz. A táblázó program a loprabontásról, 

fejlécek kíirásáról automatikusan gondokodík, lehetdséget nyújt címlap és 

hátsó borítólop nyomtatására. '

1. A táblázó programnyelv leírása

A TPN programot kártyatSmbként kell perforálni.

1.1.A TPN programnak a ^FILE utasítással kell kezdddni.

Ez az utasítás a feldolgozás alapját képzd file adatainak leírására 

szolgál.

Az utasítás formája:

<fFILE: -^a file-t tartalmazó mágnesszalag neve^ :

^ a  file tOmbozonositója^ : <Ta fle egy rekordjának hossza 
szovokbon'^ :
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1.2.Adatleirá$ra szolgál a ^FORAMT utositás.

Az utasítás alakja:

t  FORMAT: ^formanév^ : <^rekord hossz szavakban^ : 

P̂ iP2> ••• 5 P|ji

I
vagy

vagy

ahol p, A:n,m,r A mezánév

A:n,m n kezdd karakter

A:n, * idézet pozíciója

m a mezd hossza 

karakterekben 

r a tizedes jegyek 

száma

Az eisd esetben a mezd szám, a továbbiakban szöveg jelentésű.

A rekordon belul a pozíciók számozása 0-vol kezdddik.

A rekord hosszát csak az operációs rendszer korlátozza.

A tizedes jegyek száma legfeljebb 7 lehet.

Idézetben a i  és a ; karakterek nem fordulhatnak éld.

Minden TPN programban ^FORMAT utasítással definiálni kell az 

INPUT formanevet. Az INPUT forma mindig a táblázás alapját képzd 

file rekordjainak leírását tartalmazza, és meg kell feleljen a fFILE 

utasitásrrak.

A ^FORMAT utasítással definiálhatunk kulönbözd output, gyüjtd és 

munkarekordokat is.

1.3. A file rekordjaiban bizonyos pozíciók, változásának figyelésére, és a 

bekövetkezett változásnak /kontrol-megszakitásnak/ megfeleld tevékeny

ség inditésára szolgál a ^CONTROL utasítás.

Az utasítás alakja:
fCON-mOL:S^S2Í • S •
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ahol S. p:n,m P program vagy formanév, 

n a kontrolmez<Ŝ  kezdés pozíciója, 

m a kontrolmezó hossza.

1.4.A tevékenységek leíráséra szolgól a ÍPROGRAM utasítás. 

Az utasitós alakja;

^PROGRAM:P;U^jU2!

ahol P programnév,

C

î kJ

U. A = B
I

A, B és C mezónevek,

vagy

vagy

vagy

vagy

A = B 

A =

F

Q

/az A mezó törlése/

/az F forma nyomtatásé/ 

/a  Q program futtatása/

1.5.Speciális jelentésű programnevek;

OPEN A file megnyitása után elsóként kerUl végrehajtásra.

Alkalmas pl a feldolgozás megnevezésének megadására.

A file minden egyes rekordjának beolvasása és a kontrolmeg- 

szakitások ellenérzése után végrehajtásra kerUl. A BASE 

programban kell megadni azokat a tevékenységeket, amelyek 

minden rekorddal elvégzendók.

BASE

PAGE A táblázó program egy lapra legfeljebb óó sort ir ki. Fia egy 

forma kiírása nem fér el az aktuális lapon, akkor még a kiírás 

mégkezdése eló'tt automatikusan bekövetkezik az uj lapra állás, 

utána végrehajtásra kerUl a PAGE program. Természetesen más 

programból is aktivizálható a PAGE program. Alkalmas az out

put anyag tördelésére, fejlé^k kiírására.

. rd
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CLOSE Az ufoiső rekord feldolgozása után kerUl végrehajtásra.

Alkaltnos a gyűjtött sorok ismételt kinyomtatására, az out

put anyag lezárására.

1. ó. Meg jegyzések:

a /  Az elsd rekord nem okoz kontrohiegszakitást, a file vége minden 

szempont szerint kontrolmegszakitást okoz. Ha egyszerre több 

kontrolmegszakitás következik be, akkor el&zör az elsó1<ént fel

sorolthoz tartozó tevékenységek kerülnek végrehajtásra.

b / A PAGE utasítás hatástalan, ha a megkezdett lapra még nem történt 

nyomtatás.

2. A forditő progrom működése

Az els(S rrwnet elvégzi a programkórtyák beolvasását, ellencSrzi a kár- 

tyoazonositékát, a kárty^ sorrendjét, szintaktikuson ellenó'rzi és compi- 

láló technikával egy közbulsé nyelvre fordítja a TPN programot.

A forditőprogram egy része is ezen a közbülső nyelven van leírva. A 

második menetben megvizsgálja, hogy nincs-e definiálatlan azonosító 

a programban, az egyes utasításokban szereplő ozonositők azonos tipu- 

soak-e, és a típusuk az utasításnak megfelelő-e. Az igy keletkezett 

és ellenőrzött programot a harmadik menet interpretáló technikával 

végrehajtja.
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nagykereskedelmi vállalatok adatfeldolgozására szolgáló
PROGRAMRENDSZER MINSZK-22 SZÁMÍTÓGÉPEN

Matievics István 
JATE Kibernetikai Laboratórium

1, Bevezetés

Szegedi nagykereskedelmi vállalatok részérdi igény merlllt fel egy adat

feldolgozási rendszer elkészitésére. Az adatfeldolgozási rendszernek a kö

vetkezd igényeket kellett kielégíteni;

a /  komplett cikkfigyelés 

b/ szálliták és vevdk figyelése

c / különbözd statisztikák készítése PM, BKM, KSH szabvány szerint

A rendszer filemanipulációs, mátrixmanipulációs, input és output rutinokat 

tartalmaz. A rutinok megírása szimbolikus kódrendszerben /a  gép assembly 

szintű nyelvérv/ történt. A rendszer elkészítésénél fontos volt, hogy a cél

programok futásideje minimális legyen, rrivel a felhasználók számára csak 

Így gazdaságos adatfeldolgozási problémákat megoldani MINSZK-22 szómi- 

tógépen.

2. File kezelés

Háttérmemóriaként a MINSZK-22 számi tógépen csak mágnesszalagok hasz- 

nólhatók, ezért a rendszerben csak szekvenciális file-feldolgozás alkalmaz

ható. A filo-ok fix hosszúságú rekordokat tártálmazrwk. A rekordok flle- 

jei integer, reol, string skalárok és tömbök.

A filemanipulációs rutinok szervezdrutinok, a konkrét igényeket mindig egy 

specifikációval (szubrutinhivó sorozat, amellyel aktivizáljuk a szervezdt)
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és egy alprogrammal Fogalmazzuk meg. A specifikációban adjuk meg az 

input és output file-ok szómát, azonositóját, mágnesszalagbeli helyét, 

rekordstrukturáját és a file-pufferek hosszát a gyorsmemőriában. Az al- 

programban jelöljük ki az aktuális mezókOn végzett műveleteket, az out~ 

put file-ok rekordjai kialakításának módját, a rekordváltós szabályait és 

a file lezárás feltételét. A szervezd rutin feladata az alprogramban ki

jelölt rekordmUveletek végrehajtása (értelmezd technikával történik), re

kordváltás, puffercsere, file lezárás és a specifikáció értelmezése. A ki

jelölt rekordmUveletek nem igényelnek kUlOn rekordterUletet, mivel ezek 

végrehajtása a file-pufferben történik. Kis rekordszámú output file-ok e- 

setén megengedett a random elérésű output file használata is. Egy file 

manipulációnál maximum 4 input és 4 output file használható. File-ok 

hosszára kikötés nincs, file kezdddhet a mágnesszalag bármely zónáján.

Van alyan filemanipulóciós rutin, amelynek outputja egy vagy tobb gyUj- 

td (n dimenziós mátrix). Ilyenkor a felhívó sorozat output paraméterei 

értelemszerűen a gyüjtdre az alprogramon a gyűjtési szabályokra vonat

kozik. A gyűjtd mérete tetszdieges, ha nem fér el a kijelölt puffer te

rületen, akkor a file-okból csak tObbszOri átfutás után alakul ki a mág

nesszalagon.

3. Mátrix manipulációs rutinok

A rutinok inputodatai mágnesszalagon elhelyezett n dimenziós mátrixok 

(elemei vagy integer vagy reol tipusuak). A rendszerben a kOvetkezd 

mátrixműveleteket definiáltuk: 

a) elemenkénti Összeadás 

b / elemenkénti kivonás

c) részsor és részoszlopOsszegekbdl, mátrix képzése
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d) részsor és részoszlopösszegek képzése és ezen összegek adjungélésa 

a mátrixhoz

e) mátrix dimenzió redukólós

f) sorokon és oszlopokon végzett műveletek és az eredmények adjungá- 

láso a mátrixhoz.

A mátrixok méretére az a kikötés, hogy egy mágnesszalagra ráférjenek. 

Egy konkrét feladat végrehajtása során általában csak több filemanipulá- 

ció és mátrixmanipuláció után jutunk el a kivónt végeredményhez. A 

programok aktivizálása overlay technikával történik.

\

4. Output rutinok. Mágnesszalagon elhelyezett file-kat és mőtrixokat lehet 

ezekkel a rutinokkal szélesnyomtatóra irni. A file-kiiró rutin paramétere

ivel a kiírandó rekordok fieldjeit (nem feltétlenül írunk ki minden fiel- 

det és nem feltétlenül a mágnesszalagon elhelyezett sorrendben) és fiel- 

dek formátumát specifikáljuk. Több rekord kerülhet egy sorba és egy re

kordot több sorba is lehet írni. Mátrixok nyomtatásánál a nyomtatandó 

papir méretétól függően meg lehet a mátrixot vízszintesen és függőlege

sen bontani. A nyomtató rutin a lapok számozását automatikusan végzi.

A rendszert nem tekintjük lezártnak. Cél, hogy az alprogramok megadása 

egy célnyelv segítségével történjék. Ebben az esetben a célnyelven fel

irt programokat egy minikompilöló segítségével alakítanánk át a rutinok 

számőra értelmezhető alakra.

45
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MÁGNESLEMEZES DARABJEGY2ÉK LEBONTÓ PROGHAMRENDSZEH 

TERVEZÉSE a SYSTEM 4/50-ep SZÁMÍTÓGÉPRE

dr.Elas Dénes, Ruszth; Csaba, Gajárl Gyula

Magyar Híradástechnikai Egyesülés 
Számítástechnikai és Szervezési Központja

Az előadásunk alapját képező feladat a Magyar Híradástech
nikai Egyesülés egyik tagvállalatánácműszaki előkészítési 
programrendszere. A gyár híradástechnikai berendezéseket 
gyártő szerelő jellegű vállalat 5-Ő000 fős létszámmal. A 
kazelendő adatmennyiségre jellemző, hogy egyik gyáregysé
gének darabjegyzék állománya megközelíti a 300000 tételt.
A rendelkezésre állő System 4/50-es gép 128 Kbyte ferrit,
4 db 7,2 Mbyte-os csarélhető lemeztár és 5 db 20 Mbyte-os 
mágnesszalag memőrlákkal rendelkezik.

A gyár vezetősége fokozatosan őhajtja elérni a számltőgé- 
pes termelésirányítási szintet és ennek első lépcsőjeként 
a műszaki előkészítés statikus szűkségletmegállapltását 
akarja számitőgéppel megoldani. Ezért a távlati elképzelé
sek miatt a mágneslemezre szervezés követelményként adő- 
dott.

1. Az adattárolás problémája

A programtervezés első problémája - bármilyen meglepőnek 
tűnik - a gép háttérmemőrlájának szűk kapacitása volt. 
Rövid számítással meggyőződhettünk arről, hogy a darab
jegyzék állomány master és striiktura alapon történő táro
lása csak egy gyáregységnél mindhárom adatlemezt /a ne
gyediket System Disc-nek használva/ lefoglalja.

Megoldásként a következő lehetőségek adődtak:

a. Tisztán mágnesszalagos rendszert készíteni.
Soros feldolgozásnál nem probléma a nagy adatmennyiség, 
hiszen többkötetes file-ok használhatők, amelyeknek 
nem kell állandőan on-line lenni. Nagy hátránya viszont, 
hogy kis file aktivitás esetén is a feldolgozás rend
kívül időigényes, s ezzel a gyors napreikészen tartást 
és a finomprogramozáshoz szükséges kisebb lebontásokat 
nem tudjuk gazdaságosan megoldani.

b. Felosztani az állományt több lemezes rendszer között. 
Cserélhető lemeztárakről lévén sző, látszőlag logikus
nak tűnik. Az üzemeltetési nehézségek azonban mindjárt 
az adatok szétválasztásával kezdődnek. Honnan tudjuk, 
hogy az egyes gyáregységekhez tartoző alrendszereknek 
mely adatokra van szükségük? Nyilvánvalő, hogy egyes 
tételeknek több rendszerben is elő kell fordulnlok.



Hogyan oldható meg ezek karbantartása? Honnan tudjuk^ 
hogy az egyik rendszerből kiiSrÖlt alkatrész nem el-e 
tevébb eg?’ másik rendozerber?

2. Kombinált rend-azer terYe-zése

Mivel határfeltételként meg akw^tuk tartani a lemezes 
rendszer gyorsaságát, ugyanakkor a változtatások egy
értelmű nyilvántartását, ezért a következő hibrid rend
szer kidolgozására tettünk javaslatot.

a. A gyár törzsállománya mágnesszalagon helyezkedik el.
Ez lehetővé teszi az egész gyár adatainak egyszeri 
és biztonságos tárolását.

b. Az alap törzsfile-okból a gyáregységek gyártási prog
ramjának megfelelően időszakosan független lemezes 
rendszereket generálunk, amelyek csak az adott vég
termékhez tartozó anyag, alkatrész és szerelvény 
adatokat tartalmazzák. /Manuálisan ezt szétválogatni 
lehetetlennek bizonyult./

c. A finomprogramozás és naprakészen tartás az alrend
szerekben történik, s az alap törzsállományt az 
összegyűjtött változtatásokkal csak nagyobb idő
szakokban, vagy újabb generálások előtt tartjuk 
karban.

Az Így vázolt programrendszer felépítése a következőkből 
áll!

a. Mágnesszalagos előrendszer /alap törzsállomány tá
rolására/
- adatbeolvasás és ellenőrzés /kezdő és újabb adatok/
- komplettség ellenőrzés /hiányzó adatok felfedezése/
- lebontás /gyártmányok szerint/

b. Mágneslemezes rendszer
- rendszergenerálás /mágnesszalagos lebontásból/
- naprakészen tartás /változtatás, beszúrás/
- lebontás /gyártási programokhoz/.

3. Mágneslemezes rendszer

A lemezes rendszer kialakításánál a szokásos master és 
striiktura elvet alkalmaztuk. Ennek lényege, hogy minden 
egyes tétel /rajzszám/ szerepel a Master file-ban. A 
szerelvényekhez tartozó komponenskapcsolatokat pedig lán- 
colásos technikával a Struktúra file tartalmazza. A Master 
adataihoz a gyors hozzáférést egy index-szekvenciálisan 
szervezett Index file biztosítja.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül a programtervezés 
során alkalmazott egy-két érdekesebb megoldást ismertetünk.

3.1 Törzsfile-ok felállítása

A rendszer tervezésénél alapvető szempont volt kevés
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gyártmányra vonatkozó lebontások ás egyes tételmódositá- 
BOk futási idejének csökkentése, valamint a változtatások 
révén bekövetkező file degenerálódások lelassiirása.

A fsjnrozgás áa a karaHási idő caötcfcentéae oé'ljátíól a Strtös- 
tura file feltöltését úgy végezzük, hogy egy darabjegyzék 
/összetartozó komponens rekordok/ egy cilinderre kerüljön.
A felépítő program a következő darabjegyzéket új cilinder
re kezdi Írni, amig van szabad cilinder, ezután ciklikusan 
visszatér az első, már részben betöltött cilinderhez.

A lemez első sávján egy "rendelkezésre állási" táblázatot 
alakítottunk ki, amely minden cilinder első szabad helyé
nek cimét tartalmazza. Cilindereken belül a szabad helyek 
egymáshoz láncoltak, s minden beszúrás vagy törlés módo
sítja a "rendelkezésre állási" táblázatot.

3.2 Darabjegyzék lebontás szlnttáblázat segítségével 

A családfa lebontás elve a következő;
Az indító gyártmány rajzszámához tartozó rekordot megke
ressük az Index file-ben. Ez a rekord közvetlen címmel 
megmutatja a tétel Master-beli helyét. A Master-beli re
kord /ha bomló/ rámutat a Struktúra file-ben elhelyezkedő 
komponensek közül az elsőre. Az első hivott struktúra re
kord lánoolásos technikával megmutatja a következő kompo
nenst stb. Az utolsó komponenst egy végjei zárja le. /Az 
adatláncokat az 1. ábra mutatja./
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Az ábrából látható, hogy minden struktúra rekord tartal
mazza az ő master rekordjának cimét is. A master rekord
ból tudjuk megállapítani /jelen esetben a C szerelvénynél/, 
hogy további bontás szükséges-e. Több szintes családfa 
lebontásnál egy szint feldolgozásával mindig megállunk, 
ha egy tovább bomló alkatrésszel találkozunk, s a bontást 
az alacsonyabb szinti folytatjuk tovább. /Ez a fogazott 
lebontás./ A folytatáshoz szükséges cimek tárolását egy 
szinttáblázattal oldottuk meg. A táblázat minden szinthez 
egy címmezőt rendel, amely címmező minden megállásnál 
tartalmazza az aktuális szint soronkövetkező komponensé
nek cimét. A visszatérés ezáltal egyértelműen biztosított. 
A lebontás menetét és az eredményül kapott fogazott tablót



a Zm álíra gzemléltéti. A folvtonoa karikával jelölt elB- 
meket az első lebontási ciklusban, a szaggatott karikával 
jelölteket a másoTlik ciklusban nyerjük. /A ferdén lefelé 
mutat-ó nyíl Master-Struktura, a vizazlntes nyilak a 
Struktura-Sturktura láncokat mutatják./
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A lebontás egy további segédeszköze egy indexregiszter, 
amely az éppen feldolgozandó szint szinttáblázatának cí
mére mutat. Az első lebontási ciklus végén /4. szint/ a 
regiszter visszafelé lép /3. szintre/ itt érzékeli a vég
jelet /csillag/,vagyis, hogy a szint bontása már befe
jeződött. Újabb léptetéssel eljut a 2. szintre, a szint
táblázatban megtalálja a folytatandó elemet /!/ és itt 
folytatja a lebontást. Az ábra jobb oldalán feltüntettük 
az első két lebontási út során nyomtatott fogazott tabló 
szokásos formáját is.

3 .3  Hurok kiszűrés új darabjegyzék tétel felvitelekor

A darabjegyzék lebontó rendszerek törzs file kialakítá
sának és karbantartásának talán legnehezebb problémája 
olyan rekordok kiszűrése, amelyek formailag a rendszer 
számára elfogadhatók, de tartalmilag azt jelentik, hogy 
egy szerelvény közvetlenül vagy több szinttel lejjebb sa
ját magát tartalmazná komponensként. Ilyen esetben hurok 
alakul ki, s a lebontás soha nem ér véget. Programrend
szerünk ezt a vizsgálatot a master rekordok egyedi jel
lemzőjének, az un. alacsonyszintű /vagy diszpozíciós/ 
kódnak segítségével végzi.

Az alacsonyszintű kód az illető gyártmánynak az állomá
nyon belüli teljes termék-strukturában elfoglalt leg
alacsonyabb helyzetét mutatja meg. A kód értékét a master
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rekordba a stniktura file fa]állításkor ir^uk be ás miie
den új darabjegyzék rekord felvitelekor karbantartjuk.
Uj tétel beépítésekor ntegvizsgáljuk a rajzszámfaoz tartózd 
master rekord a1 nrinon y g gi ntii kádját- Ha eZ nagyo b b , mint 
az őt hivő "apa" rajzszám alacsonyszintű kódja, akkor a 
felvitellel hurok nem jöhet létre, s a beépítést elvégez
hetjük. Kisebb vagy egyenlő kőd esetén fennáll a hurok- 
képzés veszélye, s a program belép a hurokvizsgáló algo
ritmusba.

Az algoritmus a következőképpen működik /Id. 3. ábrát/.
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Tételezzük fel, hogy a 3.a. ábrában az A elemet be aksir- 
juk építeni a C-be. Az A alacsonyszintű kódja 1, a C-é 
pedig 2. Az új A-nak ezek szerint a 3-as értéket kell 
felvennie. Ekkor belép a módosító algoritmus és az A alatt 
lévő elemek kódját /ha szükséges/ rendre módosítja.
Az a. és b. ábrákban könnyen követhető, hogy ha hurok 
áll fenn, akkor a módosítás szükségszerűen növeli a C 
/apa rajzszám/ alacsonyszintű kódját és igy az A tétel a 
módosítás után sem építhető be /a C 4-ss értéket kap, 
az A-nak ezek szerint nem 3-uak, hanem 3-uek kellene 
lenni./
A b. ábrán nincs hurok. A beépülő A tétel 3-as kódjával 
csak a B, D és E tételek alacsonyszintű kódjai változnak, 
s a változtatás után az A beépíthető.

Irodalom

1.
2.
3 .

DIRECT ACCESS TECHNIQUES, ICL Reference Manual, 1970 
System/360 Bill of Material Processor, IBM programmer’s 
Manual, 1967
Slklaky István: Számítógépes műszaki dokumentáció 
szerelő jellegű iparvállalatoknál, SZÁMOK,1970.
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OHSZAaOS MUNKAEOÍSZSéOüaTI IKTéZET

Az orvos diagnosztikai döntését ■odellez6 BatSBatikal aód- 

szerek régen isaertsk, gyakorlati alkalaazásnkat nagy tO- 

■egten végzett ssUrSvizsgálatoknál a gépi adatfeldolgozás 

tette lehetfivé. A száaitógépes diagnosztika soha nea he

lyettesítheti az orvost, a mtlndOntések elvégzésével ősa

pán a valójában nea orvosi feladatok alól aentesltheti.

A száaltógépes diagnosztika két f8 alkalaazási terOlete:

1. a bonyolult dlfferenoiáldiagnosztikal esetek értékelése

2. nagy tOaegd vizsgálatoknál a valószintlleg beteg szeaé- 

lyek kiválasztása.

Az elsS terOleten lényegében aálg sea értek el aegfelelS 

gyakorlati sredaényeket. Soreening-vizsgálatoknál azonban 

a száaltógépes diagnosztikát aint oonditio sine qna non-t 

aár aa is sikeresen alkalaazzák. Az Sgyeshlt Allaaokbaa 

197o~^*i^ lol soreening-rendszer aOkOdott.

Az aatoaatlkns soreening-prograarendszer feladata: a rész

letes klinikai és laboratórlnai orvosi vizsgálatokon ala

puló referenoia-diagnózisok felhasználásával az egyes be

tegségek diagnosztikai aodelljének a felállítása, aellyel 

aeghatározza, hogy az egyes betegségekre allyen thnetegyttt- 

tes allyen valószinOséggel Jelleazó, aajd ennek alapjéa 

diagnosztizálja a vizsgált személyeket.
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A diagnosztikai aodell isaertetése

A beoutatandó aodellt, aely elsósorbcm soreening diagnózis

ra alkalaas, Hstuunn János kOzOlte 199o-ben.

SlSnyel:

1. Hsa szükséges, hogy a tünetek függetlenek legyenek egy-



mástól /ha van kölcsönhatás az egyes tünetek között, csak 

a számolás lesz töhb, az eredmény ugyanaz/

2. Az egyik betegség felismerése nem akadályozza, hogy más 

betegséget is megállapítsunk ugyanannál a paciensnél.

3. Nem kell ismerni a betegség előfordulási arányát a vizs

gált populációban.

A referencia-diagnózisok alapján minden lehetséges, illet

ve előforduló tünetkombinációra meghatározzuk az adott tü

netegyüttes diagnosztikai értékét, a maximum likelihood 

hányados segítségével.
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A maximum likelihood hányados bizonyos symptoma-együttes 

/ ^  előfordulásának valószínűsége /Pjj/ a betegek között 

/D/, viszonyítva ugyanannak a tünetegytittesnek előfordulá

si valószínűségéhez /Pjj/ a aem betegek között / n/.

Nz az érték 0-tól /a tünetegyUttes csak nem betegek között 

fordiil elő/ a végtelenig terjedhet /a tünetegyüttes csak 

betegek között fordul elő/.

N számú bináris tünet esetén a lehetséges tünetkomblnáoiók 

száma 2°.

Valamely megbetegedés "dlagnózisprofilját" a tünetkombiná- 

ciók növekvő diagnosztikai érték szerinti rendezésével nyer

jük. Tömeges vizsgálatoknál a helyes diagnózis felállítása 

mindig bizonyos hibahatárok között lehetséges. A screening 

senzitivltása a helyes diagnózis valószínűsége a betegek 

esetében. A szükséges senzitlvitás fokát az orvos határozza 

meg. A senzitlvitás hibáját Neumann János "elsőfokú" hibának 

/ex/ nevezi, a valóban betegek közül a nem felismert 

esetek arányának valószínűsége. Ilinél magasabb a senziti- 

vltás határértéke, annál kisebb a fel nem ismert betegek 

aránya , azonban nő a helytelanül diagnosztizéit ese



tek valósKlnUsége. /másodfokú hiba,/J/, A screening spe- 

cificitása a helyes diagnózis /negativ diagnózis/ valószi- 

nüsége a nem betegek esetében. A senzitivitás és a speoifi- 

citás ellentétes irányban változnak, ha o; értékét csök

kentjük, a /3 értéke emelkedik. /3 a valójában egészsé

gesek közül betegnek diagnosztizált esetek aráyának való

színűsége.

A programrendszer felépítése

A rendszer szubrutlnos szerkezetű, az előbb ismertetett 

feladatrészeket külön szubrutinok hajtják végre. Ez a fel

építés egyben a rövidebb futási időt is biztosítja.

A program egyszerre több betegség diagnosztikai modelljét 

képes felállítani és egyszerre több betegség szerint tud 

diagnosztizálni. A tünetegyüttest alkotó tünetek, azok 

száma, paraméterezve van. A maximálisan figyelembe vehető 

tünetek száma betegségenként lo, igy a lehetséges tílnet- 

kombináclók száma = lo24. /Azért döntöttünk a lo mel

lett, mert Cochran szerint screening-vizsgálat esetén az 

optimális tünetszám 8-lo./ Az egységes bázisformátumu ada

tokat 1 vagy 2 mágnesszalagról tudja fogadni a program.

A betegségek diagnózisprofiljának létrehozása után azok 

mágnesszalagra kerülnek, igy bármikor rendelkezésünkre áll

nak. Ugyanezen a szalagon tároljuk a tünetegyüttes tüne

teit, Így ezt a diagnosztizálás alkalmával nem kell újra 

vezérelni.

Ha Időközben az adatok sora bővül /pl. uj felmérés/, akkor 

a program a tárolt diagnosztikai modellt beolvassa és az 

uj adatok felhasználásával - ha kell - átalakítja a modellt.

Screening vizsgálat alkalmával a gép diagnosztizálja a vizs

gált személyeket. Összehasonlítja az egyes adatokat a kí

vánt betegség vagy betegségek diagnózis-profiljával, ennek 

alapján kiválasztja a valószínűleg betegeket.
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A senzitivltás fokát az orvos határozza meg, amit a gépi 

diagnózis alkalmával kdzhlni kell a géppel. A diagnoszti

záló szubiaitin, miután megállapitotta a diagnózist, a be

tegségre gyanús személyeknek orvosi vizsgálatra behívó le

velet nyomtat /a levél megcímzett és tartalmazza a vizsgá

lat időpontját is - melyet kívülről lehet vezérelni/, a 

kezelőorvossal pedig közli a beteg adatait és tUnetegyüt- 

tesét.

Az adatok és a vezérlés helyességét a program automatiku

san ellenőrzi. A program egészének a vezérlése tulajdon

képpen egy kártyáról történik. Ezenkívül közölni kell be- 

betegségenként az egyes tünetek nevét, a gépi diagnózis 

alkalmával a senzitivltás fokát és a levélben szereplő 

vizsgálat Időpontját.

A diagnosztikai modellhez szükséges adatok és a diagnosz

tizálandó személyek száma korlátlan lehet. A program 

FORTRAN F-ben van Írva. Hardware igénye; 64 K központi me

mória, 1 disc egység, 3 mágnesszalagegység, 1 -1 sornyomta

tó és kártyaolvasó.

A programrendszer szervesen kapcsolódik a KERINFORG Rend

szertechnikai osztályán kifejlesztett materaatikal-statlsz- 

tlkal és adatkezelő rendszerekhez.

Inputja az egységes bázisformátum, igy lehetőség nyílik ar

ra is, hogy a SAllTO adatkezelő rendszerrel adatokat válo

gassunk, rendezzünk vagy transzformáljunk.

A rendszer felhasználásának lehetősége

A világon jelenleg ezzel a metodikával működő legnagyobb 

automatikus screenlng-közppnt a Collen és Davis által szer

vezett : "Automated Uultiphasic Screening Project", amely 

1 millió lakos rendszeres szűrését végzi.

A diagnosztikai programrendszert kísérleti célból kipróbál

tuk a tatabányai szénbányászok között felvett kb.5 0 0 .0 0 0  

adat elemzésével a krónikus nem fertőző légúti betegségek 

vizsgálatára.
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