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VYTVÁŘENÍ SEZNAMU V TRANSISTORU Z JAZYKA ALGOL 60

L. KOUBEK
Centrum numerické matematiky UK, Praha

ОБРАЗОВАНИЕ .МАГАЗИНОВ В ТРАНСЛЯТОРЕ С ЯЗЫКА АЛГОЛ 60. В работе
приводится система работы с магазинами при компиляции в трансля
торе с языка АЛГОЛ 60 и указывается система автоматического рас
пределения памяти, осуществляемая в течение работы машинного кода,
созданного компилятором.

Bloková struktura textu psaného v ALGOLu 60 ovlivňuje jak
vlastní překladač, tak program jím vytvořený*
Při práci překladače musíme seznamy podle popisů vytvářet v zá
vislosti na blokové struktuře textu, neboí identifikátor může být
použit v různých blocích v různém významu*
Každému bloku přiřadíme zřejmým způsobem stupeň a Šest pracov
ních polí, do kterých při kompilaci zapisujeme stav indexů jednot
livých seznamů v okamžiku vstupu do bloku* Podle popisů pak tyto
seznamy doplňujeme* Po nalezení symbolu end, který je ukončujícím
symbolem bloku (ve smyslu jednotky programu), jednoduSe obnovíme
stav vSech indexů seznamů, čímž automaticky vymažeme údaje zařa
zené do seznamů v tomto bloku*
Vyhledáváni v seznamech musíme ovSem organizovat tak, že pro
hlížíme nejprve vSechny seznamy vytvořené v bloku nejvySSí úrovně;
nenajdeme-li v nich identifikátor, prohlédneme seznamy bloku nižSí
úrovně atd. Teprve když nenajdeme identifikátor ani v seznamech
bloku 8tupne 0, zařadíme identifikátor do seznamu navěStí*
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Při tomto postupu nemusí dojít k chybě, uvedeme-li některý
identifikátor v několika popisech téhož bloku. Kompilátor nalez
ne vždy ten identifikátor, který byl uveden později, nebo který
je zařazen v seznamu prohlíženém dříve*
Jedinou potíží je práce s návěštími. Návěští nejsou popisová
na a identifikátory musíme do seznamu návěští zařazovat tehdy,
kdy se poprvé vyskytnou v textu. Adresu skoku jim ovšem můžeme
přiřadit teprve, když je tímto návěštím označen některý příkaz*
Je-li identifikátor návěští cílovým výrazem příkazu skoku
na příkaz, který je zapsán později, nevíme (v okamžiku kompila
ce), zda půjde o skok do bloku nebo do nadbloku. Musíme proto
identifikátor zařadit do seznamu návěští i tehdy, když je už uve
d e n a seznamu v nadbloku.
Při nalezení ukončujícího symbolu bloku musíme projít celý
seznam návěští. Návěští, kterým jsou už v bloku nejvyššího
stupně přiřazeny adresy, musíme vymazat a ostatním přiřadit adre
sy z bloku stupně o 1 nižšího.
Při práci strojového programu využíváme blokovou strukturu při
umísťování polí do paměti počítače. Na počátku programu každého
bloku zařadíme instrukci, která hodnotu indexu bloku dosadí do
zvláštního registru. Kromě toho v poli standardních pracovních
buněk vyhradíme zvláštní pole, do kterého zapisujeme stav roz
dělení paměti na začátku práce bloku. (Obvykle stačí zapsat jen
poslední adresu obsazenou poli nadbloku)• Při výpočtu linearizačních konstant a dimenzí polí zapisujeme nový údaj o rozdělení
paměti do odpovídající buňky pole. Je zřejmo, že na konci bloku
nemusíme zařazovat zvláštní program.
Pole popsané v operační části procedury se vytvářejí ve fik
tivních blocích přiřazených jednotlivým úrovním vyvolání procedu
ry. Proto v každém pracovním poli procedury jednu buňku vyhrazu
jeme pro údaj o rozdělení paměti. Tento údaj používáme stejným
způsobem jako údaj o rozdělení paměti prováděním mimo proceduru.
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