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The present paper comprises the development of the results: (a) Development of fundamental 
[Tod-92, Tod-98,Tod-01] methods, models, procedures and algorithms concerning creation 
and evaluation of Adaptable Informational Technologies Basis; (b) Investment and cons-
truction, analysis and development of Adaptable languages and processors’ System Basis and 
its sub-systems[Tod-92]; (c) Development of the E-T-M formalisms for adaptable processors’ 
interactions [Tod-98,Tod-99]; (d) Analysis and discussion of its possibility to be implemented 
in construction and algorithmic proving of automatically creation of Adaptable Processors of 
the first, second, and third levels of translation complexity will be provided [Tod-01]; (e) Al-
gorithmic demonstration of lemmas of automatically creation of the first level’s Adaptable 
Processors; and (f) Discussion about the first level of Adaptable Processors possibility to be 
implemented in the base software and hardware of information technologies development in-
dustrial branch. Present Project evaluates from the Fulbright 1997/1998 research project No. 
22131 “Societal Information Systems’ Adaptable Tools“, performed in the University of 
Omaha, Nebraska, USA. 
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ntroducere 
Lucrarea actuală este consacrată cercetări-

lor procesoarelor adaptabile de nivelul unu 
de complexitate translatorică ale cubului 
adaptabilităţii. Procesoare adaptabile de nive-
lul unu prezintă setul de procesoare de tip 
Model-Realizare, Timp-Realizare şi Tip-
Translatare adaptabilă a extinderilor. Proce-
soarele adaptabile de tipul Timp-Realizare şi 
Tip-Translatare adaptabilă a extinderilor sunt 
definite prin intermediul formalismului Ear-
ley-Todoroi-Micuşa (E-T-M)[Mic-02] de in-
teracţiune translatorică a procesoarelor adap-
tabile. 
Procesoarele de tip Model-Realizare sunt 
prezentate de procesoarele adaptabile de tip 
Nivel-Nivel, Nivel-Direct şi Nivel-Nivel-
Direct. Procesoarele adaptabile de tip Nivel-
Nivel realizează extinderile prin metoda «de 
coborîre» de pe un nivel al limbajului adap-
tabil de programare (LAP) pe altul pînă la 
atingerea nivelului bazei limbajului adaptabil 
de programare (BLAP). Procesoarele adapta-
bile de tip Nivel-Direct «coboară» elemente-

le-extinderi din programul scris în LAP 
transformindu-l direct in programul scris în 
limbajul BLAP. Procesoarele adaptabile de 
tip Nivel-Nivel-Direct conţin module transla-
torice de procesare de tip Nivel-Nivel si Ni-
vel-Direct. Prin intermediul formalismului E-
T-M de interacţiune translatorică a procesoa-
relor adaptabile sunt demonstrate afirmaţiile 
de obţinere automatizată a procesoarelor 
adaptabile de tip Nivel-Nivel, Nivel-Direct şi 
Nivel-Nivel-Direct. 
Procesoarele adaptabile din cubul adaptabili-
tăţii (Fig.1) sunt împărţite în trei niveluri de 
complexitate translatorică. Procesoare adap-
tabile de nivelul unu prezintă setul de proce-
soare de tip Timp-Realizare, Model-Reali-
zare şi Tip-Translatare adaptabilă a extinderi-
lor.  
Nivelul unu de procesoare adaptabile de tip 
Timp-Realizare al extinderilor îl reprezintă 
procesoarele adaptabile: Pre-procesoarele, 
Inter-procesoarele şi Post-procesoarele. Ace-
leaşi nivel unu aparţin şi procesoarele adap-
tabile de tip Model-Realizare ale extinderilor: 

I 
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realizarea extinderilor după metodele Nivel-
Nivel, Nivel-Direct şi Nivel-Nivel-Direct. Al 
treilea set de procesoare adaptabile de nivelul 
unu îl constituie procesoarele adaptabile de 
tip Tip-Translatare adaptabilă: Compilare a-
daptabilă, Interpretare adaptabilă şi Compila-
re-Interpretare adaptabilă a extinderilor. 
Procesoarele adaptabile de nivelul unu de tip 
Nivel-Nivel realizează extinderile prin meto-
da «de coborîre» de pe un nivel al limbajului 
adaptabil de programare (LAP) pe altul pînă 
la atingerea nivelului bazei limbajului adap-
tabil de programare (BLAP). Procesoarele 
adaptabile de tip Nivel-Direct «coboară» 
elementele-extinderi din programul scris în 
LAP transformîndu-l direct in programul 
scris în limbajul BLAP. Procesoarele adapta-
bile de tip Nivel-Nivel-Direct sunt create în 
baza modulelor translatorice de procesare de 
tip Nivel-Nivel si Nivel-Direct.  
Procesoare adaptabile de nivelul doi [ZTod-
03] prezintă combinaţii de procesoare adap-
tabile de nivelul unu de tip Timp-Realizare, 
Model-Realiuare şi Tip-Translatare adaptabi-
lă a extinderilor. Procesoarele de nivel doi 
sunt prezentate prin intermediul procesoare-
lor adaptabile de tip Timp-Model-Realizare, 
de tip Tip-Model-Realizare şi de tip Tip-
Timp-Realizare a extinderilor. 
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Fig.1. Cubul adaptabilităţii 

Teoremele de obţinere automatizată a proce-
soare adaptabile de nivelul doi de complexi-
tate translatorică de tip Timp-Model-Rea-
lizare a extinderilor sunt demonstrate în lu-
crarea [ZTod-03] prin intermediul formalis-
mului E-T-M de interacţiuni translatorice ale 
procesoarelor adaptabile. 
Procesoarelor adaptabile de nivelul trei de 
complexitate translatorică din cubul adapta-
bilităţii sunt reprezentate prin intermediul 
procesoarelor de tip Procesoare-Adaptabile-
Compilatoare, Procesoare-Adaptabile-Inter-
pretoare şi Procesoare-Adaptabile-Compila-

toare-Interpretare. Procesoarele-Adaptabile-
Compilatoare sunt prezentate în lucrarea 
[Mic-03] prin intermediul Pre-procesoarelor-
Compilatoare adaptabile, Inter-procesoarelor-
Compilatoare adaptabile şi Post-procesoa-
relor-Compilatoare adaptabile. Teoremele de 
obţinere automatizată a acestor procesoare 
adaptabile de nivelul trei de complexitate 
translatorică sunt demonstrate în lucrarea 
[Mic-03] prin intermediul formalismului E-
T-M de interacţiuni translatorice ale pro-
cesoarelor adaptabile. 
1.Formalismul Earley-Todoroi-Micuşa (E-
T-M) de interacţiuni translatorice a proce-
soarelor adaptabile. 
Cercetînd cubul adaptabilităţii (Fig.1), se 
poate de evidenţiat 9 tipuri de procesoare 
adaptabile de nivelul unu de complexitate 
translatorică, 27 tipuri de procesoare adapta-
bile de nivelul doi şi 27 tipuri de procesoare 
adaptabile de nivelul trei [Tod-92]. Studiului 
acestor tipuri de procesoare sunt consacrate 
un set de lucrări [Tod-98-Tod-01]. Lucrarea 
actuală este efectuată in deplină concordanţă 
cu lucrările [ZTod-03, Mic-03]. Ea se referă 
la studierea posibilităţilor creării automatiza-
te a procesoarelor adaptabile de nivelul unu 
de complexitate translatorică prin intermediul 
formalismului E-T-M [Mic-02] de interacţi-
uni translatorice a procesoarelor adaptabile. 
Sunt identificate 27 de scheme de procesoare 
adaptabile. Tipurile de translatoare sunt pre-
zentate prin metodele de compilare, interpre-
tare şi mixte: compilare-interpretare. După 
modul de realizare a extinderilor, procesoare-
le sunt grupate în procesoare de tip nivel-
nivel, nivel-direct şi mixt: nivel-nivel-direct. 
După ordinea (timpul, locul) de realizare 
corelatorică extinderi-elemente de bază, pro-
cesoarele sunt de tip preprocesor, inter-
procesor şi postprocesor. Ca rezultat al aces-
tor cercetări de mai sus s-au obţinut proce-
soarele adaptabile acumulate şi demonstrate 
de cubul adaptabilităţii (Fig.1). 
Automatizarea proceselor de implementare a 
acestor procesoare adaptabile va fi demon-
strată utilizând tehnica de compilare-com-
pilare. Pentru aceste interacţiuni va fi folosit 
T-formalismul sau formalismul Earley, sim-
bolurile de bază ale căruia sunt următoarele: 
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L1 
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în limbajul L1 

compilatorul scris în limbajul L1, care 
compilează programul  sursă din limbajul 
L2 în programul obiect în limbajul L3 
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interpretorul scris în limbajul 
L1, care interpretează progra-
mul scris în limbajul L2 

L1 o maşină cu 
limbaj L1

L2     L3 

L1 

 
Fig.2. T-Simbolurile de interacţiuni translatorice (Earley). 

 

Aceste scheme de bază ale formalismului 
Earley{Ear-70] pot fi folosite la descrierea 
multor sisteme de programare. Unul din 
exemplele de utilizare a acestui formalism 
este sistemul IPL. Sistemul IPL este un pro-
cesor compus dintr-un compilator şi un 
interpretor. Programul sursă scris în IPL, la 
prima etapă, este convertit într-o structură de 
date DS prin intermediul unui procesor de tip 
compilator. 

 
f

IPL
f

DS

f 
DS 
DS 
MS 

IPL     DS 

ML  
În continuare, la etapa a doua, programul ob-
ţinut în DS este interpretat prin intermediul 
unui procesor de tip interpretor.  
Pentru a demonstra interacţiunile translato-
rice a procesoarelor adaptabile adăugăm ur-
mătoarele simboluri (Fig.3). 

 Procesare a  
 informaţiei 

Date/informaţii Decizii 

Transfer de control şi/sau de date/informaţii/programe  
Fig.3. Simboluri de interacţiuni translatorice a procesoarelor adaptabile 

 

Prin intermediul simbolurilor, prezentate în 
fig.2 şi fig.3, care împreună alcătuiesc forma-
lismul E-T-M [Mic-02] de interacţiuni 
translatorice ale procesoarelor adaptabile vor 
fi demonstrate afirmaţiile de creare automati-
zată a procesoarelor adaptabile de nivelul 
unu de complexitate translatorică a procesoa-
relor adaptabile din cubul adaptabilităţii. 
Formalismul E-T-M este utilizat si la demon-
strarea posibilităţilor de creare automatizată 
de procesoare adaptabile de nivelul doi 
[ZTod-03] de complexitate translatorică ale 
cubului adaptabilităţii (Fig.1) şi de procesoa-
re adaptabile de nivelul trei [Mic-03].  
2.Procesoarele adaptabile. Primul nivel 
Utilizăm formalismul E-T-M pentru a de-
monstra interacţiunile translatorice cu proce-

soarele simple de nivelul unu: procesare de 
tip Nivel-Nivel, procesare Nivel-Direct, pro-
cesare Nivel-Nivel-Direct, pre-procesare, in-
ter-procesare, post-procesare, compilare 
adaptabilă, interpretare adaptabilă şi compila-
re-interpretare adaptabilă a extinderilor. 
Aceste procesoare formează baza atomară a 
cubului adaptabilităţii (Fig.1.) de procesoare 
adaptabile. 
2.1.Procesoarele N-N, N-D şi N-N-D 
 Procesoarele adaptabile în baza modului de 
realizare a extinderilor sunt create conform 
procesării lor de tip nivel-nivel (N-N), nivel-
direct (N-D) şi nivel-nivel-direct (N-N-D). 
2.1.1.Procesoarele de tip nivel-nivel (N-N) 
Schema generală a acestui tip de procesor es-
te: 
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Program 

sursă, 
nivel i 

N-N Cercetare
Program 
obiect în 

limbaj bază 
Da

Nu
i=i+1

(1)

 
 

În această schemă programul în limbajul 
adaptabil este prezentat prin „Program sursă, 
nivel i”, procesorul de tip nivel-nivel este 
prezentat prin intermediul procesorului „N-
N”, „Cercetare” defineşte dacă rezultatul 
translaţiei mai conţine extinderi (Da/Nu). Ca 
rezultat se obţine „Programul obiect în limbaj 
bază”. 
Utilizând formalismul E-T-M acest procesor 
este prezentat printr-un şir de procesoare de 
tip: 

 
(2)

LEi+1     LEi 

LEi  
unde i = 0, 1, 2, ..., p-1 (p-numărul niveluri-
lor limbajului adaptabil de programare). 
Unul din aceste procesoare de tip nivel-nivel 
traduce extinderile de nivelul superior (i+1) 
din programul adaptabil, scris în limbajul 
adaptabil de programare f, obţinând, ca rezul-
tat, acelaşi program f cu extinderi doar de ni-
vel cel mult i. Acest procesor este scris prin 
intermediul limbajului adaptabil de nivel i. 
Lucrul acestui procesor este prezentat prin 
următoarea schemă: 

f 
LEi+1 

f
LEi (3)LEi+1     LEi 

LEi  

Prin urmare, dacă avem o maşină cu limbajul 
de programare LEi, atunci prin intermediul 
acestui translator-compilator, programul f în 
limbajul LEi+1 se transformă în programul f 
în limbajul de programare LEi. Acest transla-
tor este doar un set de definiţii a extinderilor 
de nivel i+1 prin intermediul limbajului de 
programare de nivel i (LEi). 
Demonstrăm obţinerea acestui set de proce-
soare (2) utilizând formalismul Earley.   
Lema N-N. Dacă este dat un procesor adap-
tabil  

LEo     LM 

LM  
este suficient de scris un set de extinderi (2), 
pentru a obţine automatizat următorul set (4) 
de procesoare: 

 
(4) 

LEi+1     LEi 

LM  
unde LEi+1 şi LEi sînt limbaje adaptabile de 
nivelul i+1 şi i, LE0 este limbajul bază şi LM 
este limbajul maşină. 
 
Demonstraţie: 

 

LE1     LE0 

LM LE0     LM 

LM 

LE1     LE0 

LE0 

LE2     LE1 

LM LE0     LM 

LM 

LE2     LE1 

LE0 

(5)

LE1     LE0 

LM 

LE2     LE1 

LE1 (6) 

Prima iteraţie: 

A doua iteraţie:

 
 

LEi     LEi-1 

LM LE0     LM 

LM 

LEi     LEi-1

LE0 …LEi-1     L Ei-2

LM 

LEi     LEi-1 

LE i-1 (7) 

Iteraţia i (i=1,2,…,p): 

 



Revista Informatica Economică, nr.3(31)/2004 
 

112

Prin urmare, s-a obţinut şirul de translatoare-
procesoare de tip nivel-nivel, ceea ce era ne-
cesar de demonstrat. 

2.1.2.Procesoarele de tip nivel-direct (N-D) 
Schema generală a acestui tip de procesor es-
te următoarea: 

 Program 
sursă 

N-D Program obiect 
în limbaj bază

 
Prin intermediul acestui tip de procesor adap-
tabil oricare “Program sursă” în limbajul 
adaptabil de programare este translatat într-
un “Program obiect în limbajul bază”. 

LEo     LM 

LM  
Lema N-D. Dacă este dat un procesor adap-
tabil  

 
(8) 

LEi+1     LE0 

LEi  

este suficient de scris un set de extinderi pen-
tru a obţine automatizat următorul set (9) de 
procesoare adaptabile de tip nivel-direct (N-
D): 

 
(9) 

LEi     LE0 

LM  
unde LEi+1 şi LEi sînt limbaje adaptabile de 
nivelul i+1 şi i, LE0 este limbajul bază şi LM 
este limbajul maşină. 
Demonstraţie:  

 

LE1     LE0 

LM LE0     LM 

LM 

LE1     LE0 

LE0 

LE2     LE0 

LM LE0     LM 

LM 

LE2     LE0 

LE0 

(10)

LE1     LE0 

LM 

LE2     LE0 

LE1 (11)

Prima iteraţie: 

A doua iteraţie: 

 
 

LEi     LE0 

LM LE0     LM 

LM 

LEi     LE0 

LE0 …LEi-1     L Ei-2

LM 

LEi     LE0 

LE i-1 (12) 

Iteraţia i (i=1,2,…,p): 

 
Prin urmare, obţinem şirul (9) de translatoa-
re-procesoare adaptabile de tip nivel-direct, 
cea ce era necesar de demonstrat. 
Corelaţie N-D. Pentru a scrie şirul de extin-
deri de nivel i+1 de tipul (8) este necesar de 
ştiut şi utilizat limbajul adaptabil de progra-
mare de nivel i şi limbajul bază. Este uşor de 
demonstrat, că e suficient de scris un set (2) 

de extinderi pentru a obţine setul de proce-
soare (9) utilizând doar numai limbajul de 
nivel i (LEi), unde i = 0,1,2,…,p, şi p-nivelul 
limbajului adaptabil de programare. 
2.1.3.Procesoare de tip nivel-nivel-direct 
Schema generală a acestui tip de procesor es-
te următoarea: 

 

Program sursă 
nivel k+1 

Program  
obiect nivel k k>j

Program 
obiect limbaj bază 

 
N-N

Da
N-D 

Nu 

k=k+1 
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Prin intermediul procesoarelor adaptabile 
“N-N” programul sursă adaptabil “coboară” 
după modul de traducere nivel-nivel până la 
obţinerea “programului obiect” în limbajul 
adaptabil (intermediar) de nivel j. La etapa 
următoare acest program este transformat 
într-un “program obiect în limbajul bază” 
prin intermediul procesoarelor adaptabile “N-
D” de tip nivel-direct. 
Lema N-N-D: Dacă este dat un procesor 
adaptabil  

LEo     LM 

LM  
este suficient de scris un set (2) de extinderi 
(i=j,j+1,…,p, p-numărul de niveluri ale lim-
bajului adaptabil de programare şi j>=0) şi 
un set (8) de extinderi (i=j-1,j-2,...,0) pentru a 
obţine automatizat un set (4) de procesoare 
adaptabile de tip N-N şi un set (9) de proce-
soare adaptabile de tip N-D.  
Demonstrare: Această lemă este uşor de de-
monstrat. Pentru aceasta este suficient de uti-
lizat Lema N-N pentru a obţine şirul (4) de 
procesoare adaptabile N-N scrise în limbajul 
maşinii LM şi, în continuare, Lema N-D pen-

tru a obţine setul (9) de procesoare adaptabile 
N-D scrise în limbajul maşinii LM. 
Corelaţia N-N-D: Se poate demonstra, că, 
utilizând Lema N-N, Lema N-D şi Corelaţia 
N-D pentru a obţine setul (4) de procesoare 
adaptabile N-N şi setul (9) de procesoare 
adaptabile N-D, care formează în comun se-
tul (14) de procesoare adaptabile N-N-D: 

 
(14)

LEi+1     LEi 

LM 

LEj     LE0 

LM  
unde i=p-1,p-2,...,j, j>=0, p-numărul de nive-
luri ale limbajului adaptabil de programare, 
pentru aceasta este suficient de scris doar un 
set (2) de extinderi. 
2.2.Preprocesoarele, interprocesoarele şi 
postprocesoarele 
Procesoarele adaptabile de tip preprocesor, 
interprocesor şi postprocesor realizează ex-
tinderile (elementele derivate) din programul 
scris într-un limbaj adaptabil de programare 
respectiv: până la realizarea elementelor de 
bază, în paralel cu realizarea acestora şi după 
realizarea elementelor de bază. 
2.2.1.Preprocesoarele adaptabile 
Schema generală a unui preprocesor este ur-
mătoarea: 

 

Program sursă în 
limbaj adaptabil: 

LAP 

 
Preprocesor

 

Program obiect în 
limbaj adaptabil: 

LBAP 

 

 
Utilizând formalismul Earley preprocesorul 
este prezentat prin formula: 

f 
LAP 

f
LBAPLAP     LBAP 

LM  
Prin punerea în funcţie a acestui preprocesor 
adaptabil, programul f scris în limbajul adap-
tabil de programare LAP este transformat în 
acelaşi program f scris în limbajul de bază 

adaptabil de programare. Acest procesor 
adaptabil este scris în limbajul maşină LM. 
Este interesantă interacţiunea preprocesorului 
adaptabil cu celelalte componente ale cubului 
adaptabilităţii (Fig.1.). 
2.2.2.Interprocesoarele adaptabile 
Schema generală a unui interprocesor este 
următoarea: 

 

Program sursă în 
limbaj adaptabil: 

LAP 

 
Interprocesor  

Program obiect 

 

 
Interprocesorul realizează simultan elemente-
le derivate (extinderile) şi elementele de bază 
a „programului scris în limbajul de progra-
mare LAP”, obţinând ca rezultat „programul 

obiect” scris în limbajul maşinii sau, în caz 
general, într-un limbaj intermediar. 
Utilizând formalismul Earley obţinem formu-
la următoare: 
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f 
LAP 

f 
LO LAP     LO 

LM  
unde f este programul scris în limbajul adap-
tabil de programare LAP, LO-limbajul obiect 
şi LM-limbajul maşinii. 
Punerea în funcţie a interprocesorului, pre-
zentată prin formula de mai sus, cu progra-
mul f în LAP, ca date de intrarea lui, se obţi-

ne programul f în limbajul maşinii sau, în 
mod general, în limbajul obiect intermediar 
LO. Se realizează simultan elementele deri-
vate (de nivel) şi elementele limbajului de 
bază adaptabil de programare LBAP. 
2.2.3.Postprocesoarele adaptabile 
Schema generală a unui postprocesor este 
următoarea: 

 

Program sursă 
cu extinderi 

 
Postprocesor Program obiect 

 

 
Postprocesorul realizează elementele derivate 
(extinderile) după realizarea elementelor de 
bază a limbajului de bază adaptabil de pro-
gramare. „Programul sursă cu extinderi” este 
transformat în „programul obiect” fără extin-
deri. „Programul sursă” poate fi un cod în 
limbajul maşinii sau abstracte (limbaj sursă) 
cu extinderi. „Programul obiect”-rezultatul 
lucrului postprocesorului adaptabil este com-
pus din codul în limbajul maşinii reale sau 
abstracte, copiate din „programul sursă”, şi 
codul-echivalent extinderilor din programul 
sursă traduse de postprocesor. 
Utilizând formalismul E-T-M obţinem for-
mula următoare: 

f 
LSE 

f 
LO LSE     LO 

LM  
unde f este programul scris în limbajul maşi-
nii abstracte sau reale cu extinderi nerealizate 
LSE, LO-limbajul obiect în limbajul maşinii 
abstracte sau reale cu codul-echivalent al ex-
tinderilor realizate-limbajul obiect LO şi LM-
limbajul maşinii. 
3.Procesoarele adaptabile de Tip-trans-
latare. 

Procesoarele din cubul adaptabilităţii (Fig.1) 
în combinaţie formează nivelul trei de proce-
soare adaptabile. Ele sunt create în baza pro-
cesoarelor adaptabile de nivelul unu şi doi. 
Sunt cunoscute, prin urmare, 27 de procesoa-
re adaptabile de nivelul trei, care formează 
cubul adaptabilităţii. 
Pentru a crea unele din aceste procesoare 
adaptabile este necesar de utilizat formalis-
mul E-T-M pentru a demonstra şi a treia 
componentă a acestor procesoare-componen-
ta, bazată pe Tip-translatare, precum: compi-
latoare adaptabile, interpretoare adaptabile şi 
de compilare-interpretare adaptabile. Prima 
componentă o constituie modelul de realizare 
a extinderilor: nivel-nivel, nivel-direct şi ni-
vel-nivel-direct. A doua componentă a proce-
soarelor din cubul adaptabilităţii (Fig.1) o 
constituie ordinea, consecutivitatea, locul, 
timpul, în care sunt realizate extinderile: până 
la realizarea elementelor de bază (preproce-
sare), în paralel cu realizarea elementelor de 
bază (interprocesare) şi după realizarea ele-
mentelor de bază (postprocesare). 
3.1.Compilare, interpretare şi compilare-
interpretare cu formalismul E-T-M. 
3.1.1.Compilatorul este prezentat prin urmă-
toarea schemă de procesare cu două faze: 

Program sursă Compilare 

Date iniţiale Executare 

Program obiect 

Date rezultate 

 

 
Utilizând formalismul E-T-M un compilator 
este prezentat prin formula următoare (1): 
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 f 
LS 

f
LO LS     LO 

LM 

a) 

 
 

f 
 

LO 
 

LO 
 

LM 

b) 

 
Prima fază: compilarea programului f scris în 
limbajul sursă LS, obţinându-se programul f 

în limbajul obiect LO (de obicei LO este 
limbajul maşinii LM). 
A doua fază: interpretarea programului f în 
limbaj maşină LM. 
În continuare vom accentua atenţia asupra 1-
ei faze de compilare, care, din considerente 
de economie, va fi numită compilator (a). 
3.1.2. Interpretorul este prezentat prin urmă-
toarea schemă de procesare: 

 
Program sursă

Date iniţiale Interpretare Date rezultate 

 

 
Utilizând formalismul Earley un interpretor 
este prezentat prin formula următoare (2): 
unde f-programul iniţial în limbajul sursă LS 
cu datele iniţiale de executare a programului. 
Rezultatul executării formulei (c) sunt datele 
rezultate de executare a programului f cu da-
tele iniţiale ca date de intrare. 

 
f 

 

LS 
 

LS 
 

LM 

c) 

 
3.1.3. Compilator-interpretorul într-o formă 
simplă este prezentat prin intermediul urmă-
toarei scheme de procesare: 

Program sursă Compilare 

Date iniţiale Interpretare 

Program 
intermediar 

Date rezultate 

 

 
Utilizând fomalismul Earley obţinem urmă-
toarea formulă (d) pentru un compilator-
interpretor: 

f 
LS 

f
LI 
LI 
LO LS     Li 

LM  
unde programul f în limbaj sursă LS sete 
compilat în programul f în limbaj intermediar 
LI, care este interpretat de către interpretorul 
limbajului intermediar LI. 
 
4. Concluzii. 
Prima parte a actualului Proiect de cercetări 
este consacrată tehnologiei [Tod-03] de reali-
zare a extinderilor din punct de vedere (1) a 

metodei Timp-Realizare a extinderilor (E-T-
I-M), (2) a metodei de Nivel-Realizare a ex-
tinderilor (E-L-I-M), şi (3) a metodei de Tip-
Translatre adaptabilă (P-T-I-M). Este demon-
strată posibilitatea realizării automatizate a 
procesoarelor adaptabile de nivelul unu in 
baza formalismului E-T-M de interacţiuni 
translatorice a procesoarelor adaptabile 
Crearea automatizată a nivelului doi de pro-
cesoare adaptabile şi a nivelului trei vor con-
stitui baza comunicărilor [ZTod-03] şi [Mic-
03]. 
Discuţiile pe marginea actualelor comunicări 
sperăm vor constitui baza posibilităţii creării 
în Republica Moldova a industriei modulelor 
translatorice a procesoarelor adaptabile. 
Analiza posibilităţii implementării mijloace-
lor adaptabile ale realizării limbajului natural 
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de procesare a informaţiei va constitui baza 
concluziilor de implementare a lor in cadrul 
procesului de instruire a postuniversitarilor in 
primul rînd şi a universitarilor în rîndul doi. 
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