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1 Pengantar
Q mewakili “equational”, adalah suatu bahasa pemrograman dengan penyamaan. Dimana Kamu
menetapkan suatu sistem penyamaan yang mana interpreter menggunakannya sebagai “aturan
menulis kembali (rewrite rules)” untuk mengurangi ungkapan untuk “format normal”. Ini
mengijinkan kamu untuk merumuskan programmu dalam tingkat tinggi, ringkas dan gaya
declarative. Pengembangan Q dimulai pada tahun 1990, yang termotivasi oleh pembuat riset
atas istilah pola mempertemukan (pattern matching)[Gr¨Af 1991] dan diilhami oleh
kepeloporan atas pemrograman equational oleh Michael O’Donnell dan yang lain [O’Donnell
1985], sebagai suatu usaha untuk menunjukkan bahwa istilah menulis ulang itu akan
menyediakan suatu dasar kemungkinan untuk suatu bahasa pemrograman praktis. Interpreter
yang ada saat ini sudah sempurna dan cukup efisien untuk tujuan praktis. Q telah menjadi
ported untuk berbagai sistem operasi, seperti Beos, Freebsd, Linux, Macos X, Solaris dan
Windows. Pelabuhan ke lingkungan lain yang modern UNIX/POSIX merupakan pekerjaan
yang menyenangkan. Dengan begitu Q dapat digunakan pada sistem komputer yang paling
modern, dan script Q yang ditulis pada satu sistem pada umumnya akan berjalan pada semua
platform pendukung.
Bahasa Q mendukung suatu variasi type built-in, seperti arbitrary precision integers, floating
point numbers (double precision 64 bit), nilai-nilai kebenaran (truth values), strings, lists,
streams (sebuah struktur data “lazy” dengan evaluasi call-by-need), fungsi lamda dan file. Q
juga menyediakan hal-hal yang primitif untuk menangani exception dan eksekusi multithreaded.
Script Q dapat dipecah ke dalam “modul-modul”, masing-masing dengan namespace terpisah
mereka, dan Q memberimu kendali penuh di mana symbol (fungsi, variabel dan type names)
diekspor oleh masing-masing modul. Hal ini mempermudah dalam mengorganisir script-script
yang besar dalam suatu pertunjukan modular. Q juga mengijinkan kamu untuk berhubungan ke
“eksternal” modul yang ditulis dalam bahasa pemrograman C, yang menyediakan suatu arti
untuk mengakses fungsi di dalam library C dan C++ dan mempekerjakan C yang memproses
dengan kecepatan lebih tinggi untuk time-critical tasks. sebaliknya, script Q dapat juga
dieksekusi dari C dan C++, yang mengijinkan Q untuk digunakan sebagai suatu istilah atau
bahasa yang ditempelkan pada mesin di dalam aplikasi C/C++.
Sebagai suatu bahasa pemrograman praktis, Q datang dengan “batteries included”. standard
library, yang kebanyakan ditulis dalam Q sendiri, menyediakan angka-angka kompleks dan
rational (masuk akal), banyak fungsi proses list dan stream yang bermanfaat (mencakup
pengertian list/stream), beberapa struktur data kontainer umum (kamus, sets, dll.), dan suatu alat
penghubung/interface untuk script tambahan bahasa. juga meliputi suatu alat
penghubung/interface sistem extensive/luas yang menawarkan layanan seperti biner dan C-Style
formatted I/O, BSD socket I/O, manajemen proses, POSIX threads, ungkapan reguler
matching/yang mempertemukan dan international features. Modul perluasan tambahan
menyediakan penghubung ke sejumlah pihak ketiga library lain, yang mana memutar Q ke
dalam suatu alat praktis untuk berbagai area aplikasi.
Perbedaannya dengan bahasa fungsional lain, Q seluruhnya didasarkan pada dugaan aturan
menulis kembali (rewrite rules), ungkapan pengurangan dan ungkapan yang tidak dapat
diperkecil lagi (reductions and irreducible expressions)(juga dikenal sebagai format normal)
menyinggung kepada istilah yang menulis ulang kalkulus (rewriting calculus). Suatu “program”
Q, disebut suatu script, terdiri dari penyamaan/equations yang diperlakukan sebagai aturan
menulis kembali dan digunakan untuk mengurangi ungkapan ke dalam format normal. Format
normal dari suatu ungkapan menandakan nilainya, yang mana dapat menjadi suatu ungkapan
8

campuran. Q tidak punya pembedaan yang kaku antara simbol-simbol fungsi
“pembangun/constructor” dan “defined” dan juga mengijinkan kamu untuk mengevaluasi
ungkapan yang berisi variabel “bebas”. pada dasarnya, kedua sisi dari suatu penyamaan boleh
melibatkan arbitrary expressions. Oleh karena itu Q dapat juga digunakan sebagai suatu alat
untuk evaluasi ungkapan simbolis.
Pada keterangan sebelumnya, Q terlihat sangat mirip dengan bahasa fungsional jaman ini
seperti Miranda atau Haskell. Sesungguhnya, sintaks dari bahasa telah sebagian besar diilhami
oleh cetakan pertama Introduction to Functional Programming oleh Richard Bird dan Philip
Wadler. Bagaimanapun, Q adalah suatu bahasa interpreter dengan pengetikan dinamis dan
evaluasi eager (leftmost-innermost), yang lebih sejalan dengan bahasa fungsional klasik seperti
Lisp. Untuk kepentingan efisiensi, script Q diterjemahkan pertama kali ke dalam “bytecode”
(suatu format biner intermediate/antara) yang dieksekusi pada suatu mesin stack/tumpukan.
Interpreter secara otomatis mengoptimalkan recursion tail/ekor, yang berarti bahwa algoritma
“iterative” dapat direalisir dalam ruang tumpukan tetap. Di samping built-in I/O operations,
bahasa bebas dari efek samping; khususnya, Q sendiri tidak mempunyai variabel yang dapat
berubah (mutable variables) (walaupun standard library menyediakan sedikit features seperti itu
bagi mereka yang memerlukannya). Q juga menyediakan dua novel dan features menarik
(IMHO): suatu format khusus yang mengijinkan untuk menangani kedua fungsi macro-like dan
evaluasi “lazy” dalam suatu seragam penyetingan tanpa keharusan untuk memberikan strategi
evaluasi dasar eager; dan suatu dugaan type guards yang menyediakan arti untuk mengatasi
hirarki type data abstrak (serupa dengan dugaan kelas dengan pewarisan tunggal di dalam
bahasa berorientasi objek) dalam konteks suatu istilah bahasa yang menulis ulang (rewriting
language).
Penggunaan Q itu sederhana: kamu menyusun beberapa penyamaan, start interpreter dan
kemudian mengetik di dalam ekspresi/ungkapan yang kamu ingin valuasi. Semua ini bisa
dilakukan dengan beberapa tombol, jika kamu menggunakan mode Q Emacs disediakan dengan
paket itu. Alat penghubung/interface bagi seorang pemakai grafis untuk Windows juga tersedia.
Tentu saja, kamu dapat juga menjalankan utilitas pemrograman Q dari command-line jika kamu
menyukainya.
Manualnya diorganisasikan sebagai berikut. Di Bab 2 [Getting Started], halaman 5, kita
memulai tugas dengan suatu pengenalan yang informal dan ringkas untuk features utama dari
bahasa, dan suatu pandangan sekilas bagaimana script Q terlihat. Bab 3 [Lexical Matters],
halaman 21, menguraikan part/bagian yang berhubungan dengan kamus dari bahasa Q. Di Bab
4 [Script dan Modul], halaman 25, kita mendiskusikan bagaimana deklarasi, penyamaan dan
definisi dipasang untuk membentuk suatu script, dan bagaimana cara memecahkan script yang
lebih besar ke dalam suatu koleksi modul yang lebih kecil yang dapat diatur secara terpisah.
Bab 5 [Deklarasi], halaman 29, mendiskusikan bagaimana kesatuan tertentu seperti type,
variabel dan simbol fungsi dapat dideklarasikan di dalam suatu script Q. Bab 6
[Expressions/Ungkapan], halaman 35, perlakukan sintaks ungkapan Q, dan menguraikan
operator built-in yang disajikan oleh bahasa Q. Bab 7 [Evaluasi Ungkapan/Expression dan
Penyamaan/Equations], halaman 51, adalah sekitar definisi variabel dan penyamaan/equation,
dan bagaimana mereka digunakan di dalam proses evaluasi. Bab 8 [Types], halaman 73, dan
Bab 9 [Format Khusus], halaman 83, menguraikan fasilitas yang disajikan oleh bahasa Q dalam
hubungan dengan type data abstrak dan evaluasi yang ditunda. Bab 10 [Fungsi Built-In],
halaman 93, dan Bab 11 [Standard Library], halaman 113, mendiskusikan fungsi built-in dan
standard library dari bahasa Q. Bab 12 [Clib], halaman 141, menguraikan “modul sistem” Q
yang menyediakan akses bagi beberapa fungsi penting dari library C. Catatan tambahan
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memberi informasi tambahan tentang beberapa aspek menyangkut bahasa dan implementasinya.
Catatan tambahan A [Grammar Bahasa Q], halaman 195, berisi suatu ringkasan menyangkut
sintaks bahasa Q di dalam BNF. Catatan tambahan B [Menggunakan Q], halaman 199,
menyediakan suatu uraian menyangkut alat-alat pemrograman yang tercakup di dalam system
pemrograman Q. Catatan tambahan C [Penghubung/Interface Bahasa Q], halaman 217,
menguraikan penghubung/interface ke bahasa pemrograman C, dan Catatan tambahan D
[Debugging], halaman 229, merupakan suatu pengenalan singkat untuk symbolic debugger yang
dibangun di dalam interpreter Q. Terakhir, Catatan tambahan E [Menjalankan/Running Script di
dalam Emacs], halaman 235, mendiskusikan bagaimana scripts Q dapat diedit dan dijalankan
menggunakan editor Emacs.
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2 Memulai Belajar
Suatu bahasa pemrograman baru dengan baik disampaikan melalui beberapa contoh, oleh
karena itu adalah praktek umum untuk memulai suatu uraian bahasa dengan suatu bab
pengantar yang mana menonjolkan feature-feature bahasa yang paling penting dalam cara yang
informal. Ini juga merupakan tujuan dari bab ini. Kita pertama menunjukkan bagaimana
sebagian dari “corak/features standard” bahasa pemrograman Q dapat dipekerjakan untuk. yang
menggunakan interpreter Q secara efektif secanggih “kalkulator desktop”. Sisa dari bagian ini
kemudian mengalamatkan pertanyaan bagaimana kamu dapat meluaskan lingkungan Q dengan
menyediakan definisi milik mu di dalam script Q, dan menguraikan proses evaluasi dan
perawatan runtime kesalahan/error di dalam interpreter.
2.1 Menggunakan Interpreter
Dimulai dengan menunjukkan bagaimana Q interpreter dilibatkan untuk mengevaluasi beberapa
expressions/ungkapan dengan fungsi built-in yang disajikan oleh bahasa Q. Setelah menginstall
sistem pemrograman Q, kamu dapat secara sederhana memanggil interpreter dari shell dengan
pengetikan q. Interpreter
kemudian akan memulai, mulai menampilkan siaran, dan
meninggalkan kamu pada prompt nya:
==>

Hal ini menandai bahwa interpreter sedang menantikan user untuk mengetikan suatu
expression/ungkapan. mari mulai dengan hal yang mudah:
==> 23
23

Bilangan bulat (integer) adalah suatu nilai yang legal di dalam bahasa Q, dan operasi
perhitungan umum bekerja atas nilai-nilai ini. bilangan bulat Q (Q integers) bersifat “bignums”,
yaitu ukuran mereka hanya terbatas oleh memori yang tersedia:
==> 16753418726345 * 991726534256718265234
16614809890429729930396098173389730

Angka-angka “Real” (diperkirakan menggunakan 64 bit double precision floating point
numbers) disajikan juga. Mari mencoba ini:
==> sqrt (16.3805*5)/.05
181.0

Identifier Sqrt menandakan suatu fungsi built-in yang menghitung akar kuadrat dari
argumentnya. (Suatu ringkasan menyangkut fungsi built-in dapat ditemukan dalam Bab 10
[Built-In Functions], halaman 93.)
Apa yang terjadi jika user salah mengetikkan suatu expression/ungkapan?
==> sqrt (16.3805*5)/,05
! Syntax error
>>> sqrt (16.3805*5)/,05
^
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Seperti yang dapat user lihat, interpreter tidak hanya membiarkan user mengetahui bahwa ia
mengetikkan sesuatu yang salah, tetapi juga menandai posisi dari kesalahan/error. Adalah
sungguh mudah untuk kembali sekarang dan mengoreksi kesalahan, menggunakan “command
history” dari suatu interpreter. Dengan naik turun kunci panah, user dapat menyelusuri
expressions/ungkapan yang sudah diketik sebelumnya, mengeditnya, dan menyampaikan
kembali suatu baris dengan menekan kunci untuk kembali. Catatan juga bahwa apa yang telah
user ketikan disimpan di dalam sebuah “history file” manakala user keluar dari interpreter, yang
dijalankan lagi lain waktu ketika interpreter dilibatkan. Sejumlah papan tombol perintah yang
bermanfaat lain disajikan, lihat bagian “mengedit baris perintah (Command Line Editing)” di
dalam GNU Readline Library. Secara khusus, user dapat mempunyai simbol-simbol fungsi
editor baris perintah “lengkap” dengan kunci <TAB>. E.G., jika user mengetikan sq dan
menekan kunci <TAB>, user akan mendapatkan fungsi sqrt.
Sebelum kita memproses, terdapat beberapa keterangan tentang sintaks aplikasi fungsi, yang
mula-mula kamu harus catat adalah bahwa di dalam Q, seperti hampir di semua bahasa
fungsional modern, aplikasi fungsi secara sederhana ditandai oleh penjajaran:
==> sqrt 2
1.4142135623731

Multiple argument ditetapkan di dalam tampilan yang sama:
==>max 5 7
7

Tanda kurung dapat digunakan untuk mengelompokan expression/ungkapan seperti biasanya.
Khususnya, jika suatu aplikasi fungsi nampak sebagai suatu argument di dalam aplikasi fungsi
yang lain, maka harus diberi tanda kurung sebagai berikut:
==> sqrt (sqrt 2)
1.18920711500272

Point penting yang lain adalah operator yang berfungsi dalam penyamaran. Kamu dapat
memutar manapun operator ke dalam suatu fungsi awalan yang lain dengan memasukkannya di
dalam tanda kurung. Begitu juga (+) menandakan fungsi yang menambahkannya dua argument,
dan X+1 dapat juga ditulis (+) X 1; sesungguhnya, ungkapan yang terdahulu adalah tak lain
hanya “syntactic sugar” untuk yang belakangan, lihat Bagian 6.4 [Operator Built-In], halaman
40. Kamu dapat dengan mudah memverifikasi ini di dalam interpreter:
==> (+) X 1
X+1

Itu bukan akhir dari cerita, bagaimanapun. user dapat juga mempunyai aplikasi fungsi parsial
seperti (*) 2 yang menandakan suatu fungsi yang menggandakan argument-nya. Lebih dari itu,
Q juga mendukung bagian operator yang mengijinkan user untuk menetapkan suatu operator
biner dengan hanya meletakkannya di sebelah operand kiri atau kanannya. Sebagai contoh, (1/)
menandakan adanya timbal balik dan (+ 1) “kenaikan oleh 1” fungsi:
==> (+1) 5
6
==> (1/) 3
0.333333333333333
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Interpreter juga memelihara suatu lingkungan variabel global, di mana user dapat menyimpan
nilai-nilai arbitrary expression/ungkapan singkat. Interpreter menyediakan suatu alat untuk
menggambarkan singkatan untuk ungkapan/expressions yang frequently-used (digunakan secara
berkala) dan untuk penyimpanan hasil diantaranya. Sebagai contoh:
==> def X = 16.3805*5
==> X
81.9025
==> def f = sqrt
==> f X/.05
181.0

Sesungguhnya, definisi di atas dan expressions/ungkapan dapat juga dimasukkan pada garis
tunggal, menggunakan tanda koma untuk memisahkan definisi berbeda di dalam suatu perintah
def (def command), dan titik koma untuk memisahkan expression/ungkapan berbeda serta def
statement:
==> def X = 16.3805*5, f = sqrt; X; f X/.05
81.9025
181.0

Kita dapat juga mengikat beberapa variabel menjadi satu dengan menggunakan suatu pola
expression/ungkapan seperti sisi left-hand dari suatu definisi variable berikut:
==> def (f, X) = (sqrt, 16.3805*5); f X/.05
181.0

feature bermanfaat yang lain adalah built-in variable ‘_’ “tanpa nama”, yang selalu dimulai dari
nilai ungkapan yang paling terbaru yang dicetak oleh interpreter:
==> _
181.0
==> 2*_
362.0

Kadang-Kadang kamu juga akan suka interpreter untuk “melupakan” suatu definisi. Ini bisa
dilakukan atas pertolongan suatu statemen undef:
==> undef X; X

Di samping def dan undef, interpreter menyediakan sejumlah perintah khusus lain. perintah
yang paling utama untuk pemula adalah perintah bantuan, yang menampilkan manual online
menggunakan info GNU. Kamu dapat juga menjalankan perintah ini dengan suatu kata kunci
yang dapat dicari di dalam info file. Sebagai contoh, untuk menemukan semua perintah khusus
yang disajikan oleh interpreter, ketikkan perintah berikut:
==> help commands

(ketikkan q ketika user diperintahkan membaca info file.)
perintah bermanfaat lain adalah yang mencetak daftar variabel yang didefinisikan oleh user
(user-defined), dan yang menguraikan atribut dari suatu simbol:

14

==> who
f
==> whos f sqrt
f

user-defined variable symbol
= sqrt

sqrt

builtin function symbol
sqrt $1

Kamu dapat menyimpan variabel user-defined dan menjalankannya lagi menggunakan perintah
save dan load:
==> save
saving .q_vars
==> def f = 0; f
0
==> load
loading .q_vars
==> f

sqrt
beberapa statistik dari evaluasi expression/ungkapan yang paling terbaru dapat dicetak dengan
perintah stats:
==> sum [1..123456]
7620753696
==> stats
0.52 secs, 246916 reductions, 246918 cells

Seperti yang telah ditandai, perintah stats menampilkan waktu (cpu) yang diperlukan untuk
melengkapi suatu evaluasi, banyaknya “pengurangan” (a.k.a. langkah-langkah evaluasi dasar)
yang dilakukan oleh interpreter, dan banyaknya expression/ungkapan “cells” yang diperlukan
sepanjang keadaan perhitungan itu. Informasi ini sering bermanfaat untuk tujuan profiling.
Perintah lain mengijinkan kamu untuk mengedit dan menjalankan script secara langsung dari
interpreter, dan untuk memeriksa dan menetapkan berbagai parameter internal dari interpreter;
lihat Bagian B.2 [Perintah Bahasa], halaman 205.
Tentu saja, interpreter Q dapat juga menyelesaikan perhitungan pada data non-numerik.
Sesungguhnya, Q menyediakan suatu koleksi tipe-tipe data built-in, dan membuatnya mudah
untuk menggambarkan milik mu. Sebagai contoh, string ditandai oleh urutan karakter terlampir
di dalam tanda kutip ganda. string dapat digabungkan dengan operator ‘++’ dan panjang suatu
string dapat ditentukan dengan ‘#’. Lebih dari itu, karakter pada posisi yang ditentukan dapat
didapat kembali dengan operator index (zero-based) ‘!’:
==> "abc"++"xyz"; #"abc"; "abc"!1
"abcxyz"
3
"b"
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operasi yang sama juga meminta pada daftar, yang ditulis seperti urutan nilai yang terlampir di
dalam tanda-kurung:
==> [a,b,c]++[x,y,z]; #[a,b,c]; [a,b,c]!1
[a,b,c,x,y,z]
3
b

Seperti di awal, list benar-benar diwakili sebagai bangunan right-recursive dari format ‘[X|Xs]’
di mana X menandakan elemen kepala (head) dari list dan Xs adalah ekor nya (tail), yaitu, list
dari elemen-elemen sisa[nya]. Penyajian ini mengijinkan suatu list untuk dilintasi dan
dimanipulasi di dalam suatu cara yang efisien.
==> def [X|Xs] = [a,b,c]; X; Xs
a
[b,c]
==> [0|Xs]
[0,b,c]

Operasi list bermanfaat yang lain adalah “enumeration”, yang bekerja dengan semua disebut
“tipe-tipe enumeration” (cf. Bagian 8.3 [Enumeration Types], halaman 76), seperti halnya
angka-angka dan karakter. Enumeration dibangun dengan fungsi enum, atau menggunakan
notasi yang umum dikenal [X..Y] yang sesungguhnya hanya “syntactic sugar” untuk enum:
==> enum "a" "k"
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k"]
==> ["a".."k"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k"]
==> [0..9]
[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
==> [0.1,0.2..1.0]
[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0]

Tuples adalah urutan expression/ungkapan yang terlampir di dalam tanda kurung, yang
memiliki padanan “vektor” atau “larik” di dalam bahasa lain. Seperti list, tuples dapat diberi
index dan digabungkan, tetapi mereka menggunakan suatu penyajian internal yang
dioptimalkan untuk penyimpanan yang efisien dan constant-time indexing:
==> (a,b,c)++(x,y,z); #(a,b,c); (a,b,c)!1
(a,b,c,x,y,z)
3
b

Q juga menawarkan operasi built-in untuk mengkonversi antara list dan tuples:
==> tuple [a,b,c]
(a,b,c)
==> list _
[a,b,c]

Q menyediakan list lain seperti struktur data, yakni list “lazy” a.k.a. streams, yang ditulis
menggunakan tanda kurung kurawal sebagai ganti tanda-kurung. Dalam perbedaan dengan list,
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streams hanya menghasilkan elemen-elemen mereka “atas permintaan”, manakala mereka
diperlukan selama suatu perhitungan. Hal ini memungkinkan untuk menghadirkan secara besar
dan bahkan urutan tanpa batas dari nilai-nilai dengan suatu cara yang efisien. Kamu dapat lihat
perilaku ini agak tidak biasa jika kamu mencoba streams secara interaktip di dalam interpreter.
Sebagai contoh, mari mencoba untuk menggabungkan dua streams:
==> {a,b,c}++{x,y,z}
{a|{b,c}++{x,y,z}}

Kamu mungkin mencatat bahwa ekor (tail) dari streams yang menghasilkan, {b,c}++{x,y,z},
belum dievaluasi sekalipun. Tetapi itu tidak masalah, sebab akan dievaluasi ketika kita
memerlukannya:
==> _!4
Y

Cara “lazy” ini menjadi penting manakala kita bekerja dengan streams tanpa batas. Kita akan
bahas lebih lanjut seputar ini dalam bagian berikut.
Kamu mungkin juga ingin berkonsultasi Bab 10 [Fungsi Built-In], halaman 93, yang
mendiskusikan fungsi built-in, dan Catatan tambahan B [Penggunaan Q], halaman 199, yang
menunjukkan bagaimana interpreter dilibatkan dan apa kemampuan tambahan yang ditawarkan.
Untuk keluar dari interpreter manakala user sudah selesai, lakukan fungsi quit built-in berikut:
==> quit

Fungsi ini tidak mengembalikan suatu nilai, tetapi dengan seketika mengembalikan user pada
shell perintah/command sistem operasi.
2.2 Menggunakan Standard Library
Standard library adalah suatu koleksi dari fungsi-fungsi yang bermanfaat dan struktur data yang
tidak disajikan sebagai built-ins, tetapi diterapkan oleh script yang kebanyakan ditulis dalam Q
sendiri. Kebanyakan script ini tercakup di “script pembuka” prelude.q, yang selalu terisi oleh
interpreter, sedemikian sehingga fungsi standard library selalu tersedia. Lihatlah Bab 11
[Standard Library], halaman 113, untuk suatu ikhtisar dari operasi ini. Kamu dapat memeriksa
script standard library a.k.a. “modul” benar-benar terisi dengan perintah modul interpreter.
Dengan memuat standard pembuka, perintah ini menunjukkan seperti berikut:
==> modules
array
complex
getopt
prelude
stddecl
string

assert
cond
hdict
rational
stdlib
typec

bag
dict
heap
set
stdtypes

clib*
error
math
sort
stream

Seperti yang dapat anda lihat, terdapat modul dan kamu dapat menggunakan fungsi yang
disajikan oleh modul ini seperti umumnya operasi built-in. Standard library menyediakan
banyak fungsi tambahan yang beroperasi pada numbers/angka-angka, string dan list. Sebagai
contoh, kamu dapat mengambil penjumlahan dari suatu list (bilangan bulat/integer atau floating
point) numbers secara sederhana sebagai berikut:
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==> sum [1..5]
15

Sesungguhnya, library menyediakan suatu operasi yang agak umum, foldl, yang mengiterasi
suatu fungsi biner atas suatu list, mulai dari nilai awal yang ditentukan. Menggunakan fungsi
foldl, contoh di atas dapat juga ditulis sebagai berikut:
==> foldl (+) 0 [1..5]
15

(Terdapat juga sebuah fungsi foldr yang bekerja sejalan, tetapi mengkombinasikan anggotaanggota list dari kanan ke kiri bukannya dari kiri ke kanan.)
Menyamaratakan dugaan dari enumeration yang sederhana seperti [1..5], standard library juga
menyediakan fungsi general-purpose list-generating while. Sebagai contoh, kita dapat
menghasilkan list semua kelipatan 2 di dalam range [1..1000] sebagai berikut:
==> while (<=1000) (2*) 1
[1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]

(Mengingat dari bagian yang sebelumnya bahwa (2*) adalah fungsi penggandaan. Dan (<=
1000) adalah suatu predikat yang memeriksa argumentnya untuk kurang dari atau sepadan
dengan 1000.)
Jika kita ingin menghasilkan list dari ukuran yang ditentukan, kita dapat menggunakan iter
sebagai gantinya. Maka, sebagai contoh, kita mungkin menghitung nilai dari suatu rangkaian
geometris yang terbatas sebagai berikut:
==> sum (iter 4 (/3) 1)
1.48148148148148

Fungsi map mengijinkan user untuk menerapkan suatu fungsi kepada tiap-tiap anggota dari
suatu list. Sebagai contoh, expression/ungkapan berikut menggandakan masing-masing nilai di
dalam list [1..5]:
==> map (2*) [1..5]
[2,4,6,8,10]

list dapat juga disaring dengan predikat yang ditentukan:
==> filter (>=3) [1..5]
[3,4,5]

Operasi Scanl mengijinkan user untuk menghitung semua penjumlahan segmen-segmen awal
dari suatu list (atau menghimpunkan operasi biner lain atas suatu list):
==> scanl (+) 0 [1..5]
[0,1,3,6,10,15]

(Seperti foldl, scanl juga mempunyai suatu saudara kandung yang disebut scanr yang
mengumpulkan hasil-hasil dari kanan ke kiri bukannya kiri ke kanan, dimulai pada ujung/akhir
dari list.)
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Kamu dapat menyekat suatu list ke dalam sebuah bagian awal dengan panjangnya yang
ditentukan dan bagian sisanya dari list dengan take dan drop:
==> take 3 [1..5]; drop 3 [1..5]
[1,2,3]
[4,5]

Fungsi takewhile dan dropwhile mempunyai suatu efek serupa, tetapi sekat daftar masukan
mereka menunjuk pada predikat yang ditentukan:
==> takewhile (<=3) [1..5]; dropwhile (<=3) [1..5]
[1,2,3]
[4,5]

Operasi list bermanfaat yang lain adalah zip yang mengumpulkan pasangan dari elemen-elemen
yang bersesuaian di dalam dua list masukan:
==> zip [1..5] ["a".."e"]
[(1,"a"),(2,"b"),(3,"c"),(4,"d"),(5,"e")]

Efek dari zip dapat dilepaskan dengan unzip yang mengembalikan sepasang list:
==> unzip _
([1,2,3,4,5],["a","b","c","d","e"])

Fungsi zipwith adalah suatu versi zip yang disamaratakan yang mengkombinasikan anggotaanggota yang bersesuaian dari dua list menggunakan fungsi biner yang ditentukan:
==> zipwith (*) [1..5] [1..5]
[1,4,9,16,25]

Semua operasi yang diuraikan di atas– dan banyak lagi yang lain– disajikan oleh script stdlib.q.
ini mengandung pelajaran untuk memperhatikan script ini dan melihat bagaimana operasi
digambarkan.
Sebagai tambahan, standard library menyediakan fungsi pembangkit list yang lain listof. yang
disebut “list comprehensions”. Ini mengijinkan user untuk menguraikan nilai-nilai list dalam
cara hampir sama yang biasanya ditetapkan di dalam matematika. Sebagai contoh, kamu dapat
menghasilkan suatu list pasangan (I,J) dengan 1<=J<I<=5 sebagai berikut:
==> listof (I,J) (I in [1..5], J in [1..I-1])
[(2,1),(3,1),(3,2),(4,1),(4,2),(4,3),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4)]

Bahasa menyediakan “syntactic sugar” untuk pengertian list sedemikian sehingga contoh di atas
dapat juga ditulis sebagai berikut:
==> [(I,J) : I in [1..5], J in [1..I-1]]
[(2,1),(3,1),(3,2),(4,1),(4,2),(4,3),(5,1),(5,2),(5,3),(5,4)]

Kita juga mengenal baik suatu generator acak, yang diterapkan oleh fungsi acak built-in. Di sini
adalah bagaimana kita dapat menghasilkan list dari 5 pseudorandom 32 bit bilangan bulat:
==> [random : I in [1..5]]
[1960913167,1769592841,3443410988,2545648850,536988551]
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Untuk mendapatkan nilai-nilai floating point di dalam range [0,1] sebagai gantinya,
sederhananya kita membagi hasil dari acak dengan 0xffffffff:
==> map (/0xffffffff) _
[0.456560674928259,0.41201544027124,0.801731596887515,0.592705060400233,
0.125027389993199]

List dapat disortir menggunakan quicksort (yang ini datang dari sort.q):
==> qsort (<) _
[0.125027389993199,0.41201544027124,0.456560674928259,0.592705060400233,
0.801731596887515]

Seperti yang telah disebutkan, bahasa Q juga menyediakan sebuah list struktur data “lazy” yang
disebut “streams”. Streams seperti list tetapi bisa benar-benar tanpa batas sebab unsur-unsur
mereka hanya diproduksi “atas permintaan”. Standard library meliputi suatu modul stream.q
yang menetapkan banyak operasi streams yang bermanfaat. Kebanyakan operasi list
memindahkan ke streams yang sejalan. Sebagai contoh, jika kita ingin menciptakan suatu
rangkaian geometris seperti salah satu yang dihasilkan dengan iter di atas, tetapi kita tidak
mengetahui berapa banyak elemen-elemen akan diperlukan di depan, kita dapat mempekerjakan
generasi streams fungsi iterasi:
==> iterate (/3) 1
{1|iterate (/3) ((/3) 1)}

Pembangun streams bekerja dengan cara yang sama seperti [|] pembangun list, tetapi
“khusus” di dalam streams tidak mengevaluasi argumentnya, yaitu, kepala dan ekor dari
streams.
{|}

(Jika tidak ada panggilan ke iterasi tidak akan pernah berakhir.)
Untuk mendapatkan semua anggota dari rangkaian kita dapat menerapkan fungsi scanl:
==> def S = scanl (+) 0 _; S
{0|scanl (+) (0+1) (iterate (/3) ((/3) 1))}

Sekarang kita dapat mengekstrak sejumlah nilai-nilai awal dari rangkaian menggunakan operasi
take, dan mengkonversi streams yang menghasilkan bagi suatu list biasa dengan fungsi list.
Sebagai contoh, jika kita tertarik akan lima nilai pertama dari rangkaian, kita proses sebagai
berikut:
==> list (take 5 S)
[0,1,1.33333333333333,1.44444444444444,1.48148148148148]

Catat bahwa streams S sungguh tanpa batas; jika kita ingin, kita dapat mengekstrak nilai
manapun di dalam rangkaian:
==> S!9999
1.5

Mari lihat berapa banyak perulangan/iterasi yang benar-benar diperlukan untuk menjangkau
batas 1.5 dengan suatu kesalahan/error paling banyak 1e-15:
==> #takewhile (>1e-15) (map (1.5-) S)
32
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Ini berarti bahwa penjumlahan dari terminologi rangkaian 31 yang pertama diperlukan untuk
mendapatkan suatu ketelitian 15 digit (yang terbaik yang kita dapat harapkan dengan 64 bit
nilai-nilai floating point). Kita dapat siap memverifikasi ini menggunakan iter:
==> sum (iter 31 (/3) 1)
1.5

Standard library juga menetapkan streams enumeration dan comprehension yang bekerja seperti
membangun list yang bersesuaian tetapi dievaluasi di dalam suatu pertunjukan “lazy”, dan
interpreter menyediakan “syntactic sugar” untuk ini. Khususnya, notasi {X..} atau {X,Y..}
dapat digunakan untuk menetapkan suatu urutan perhitungan tanpa batas. Sebagai contoh, di
sini adalah cara yang lain untuk menggambarkan rangkaian geometris tanpa batas dari atas:
==> def S = scanl (+) 0 {1/3^N : N in {0..}}
==> list (take 5 S)
[0,1.0,1.33333333333333,1.44444444444444,1.48148148148148]

Itu adalah streams satu contoh sederhana dari suatu struktur data “lazy”, yang terjadi untuk
suatu peran penting dalam banyak algoritma bermanfaat sedemikian sehingga bisa
dipertimbangkan untuk menyediakannya sebagai builtin. Bahasa Q membuatnya agak mudah
untuk menggambarkan struktur data “lazy” milik mu menggunakan format khusus.
Sesungguhnya, format khusus menyediakan suatu alat-alat seragam untuk menggambarkan
kedua pembangun data “lazy” dan macro suatu fungsi yang mengambil argument mereka yang
tidak dievaluasi, memanfaatkan “call by name” parameter penghantar. Ini akan dibahas secara
detil di dalam Bab 9 [Format Khusus], halaman 83.
Format khusus adalah suatu bagian terintegrasi dari Q yang menambahkan sejumlah besar
ekspresif kepada bahasa itu. Khususnya, mereka mengijinkan untuk membangun secara khusus
seperti sebuah “short-circuit” ungkapan bersyarat untuk digambarkan di dalam standard library,
seperti fungsi biasa saja, bukannya mempunyai untuk menyediakan mereka sebagai builtins.
Satu contoh adalah ungkapan yang bersyarat jika X kemudian Y selain itu Z yang mana tak lain
hanya “syntactic sugar” untuk fungsi standard library ifelse:
==> ifelse (5>0) "positive" "negative"
"positive"
==> if 5>0 then "positive" else "negative"
"positive"

Format Khusus lain yang bermanfaat di banyak situasi adalah lamda (mulai dari Q 7.1, yang ini
benar-benar disajikan sebagai builtin), yang mengijinkan user untuk menciptakan sedikit fungsi
“tanpa nama”. notasi \X.Y disajikan sebagai stenografi untuk lamda X Y disebut juga abstraksi
lamda, atau lamda sederhana. Sebagai contoh, perintah interpreter berikut menggambarkan
fungsi faktorial yang sudah banyak dikenal menggunakan suatu abstraksi lamda dan
menugaskan objek fungsi yang menghasilkan/resulting kepada variabel fac:
==> def fac = \N.if N>0 then N*fac (N-1) else 1
==> fac
\X1 . if X1>0 then X1*fac (X1-1) else 1
==> map fac [1..10]
[1,2,6,24,120,720,5040,40320,362880,3628800]
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Lamda yang mengambil berbagai argument dapat diciptakan seperti ini:
==> \X Y.(1-X)*Y
\X1 . \X2 . (1-X1)*X2
==> _ 0.9 0.5
0.05

Argument lamda dapat juga menjadi pola teladan untuk dipasangkan dengan parameter yang
nyata. Sebagai contoh:
==> \(X,Y).(1-X)*Y
\(X1,X2) . (1-X1)*X2
==> _ (0.9,0.5)
0.05

Di samping fungsi list dan string dan fungsi umum lain yang digambarkan dengan baik di atas,
standard library juga meliputi suatu koleksi struktur data “kontainer” efisien yang bermanfaat di
banyak aplikasi. Sebagai contoh, kamus hashed (juga dikenal sebagai “hashes” atau “array
associative”) diterapkan oleh script hdict.q. Ungkapan berikut menunjukkan bagaimana untuk
menciptakan suatu objek kamus dari suatu list, dan bagaimana cara mengakses kamus ini
menggunakan index (!), keys dan operasi vals:
==> def D = hdict [(foo,99),(bar,-1),(gnu,foo)]; D!gnu
foo
==> keys D
[foo,bar,gnu]
==> vals D
[99,-1,foo]

Untuk menemukan lebih banyak lagi, dipersilahkan mengacu pada Bab 11 [Standard Library],
halaman 113, atau di scriptnya.
2.3 Penulisan suatu Skript
Mari kita mencoba untuk menggambarkan suatu fungsi baru untuk digunakan di interpreter. kita
akan tulis program atau script Q kita yang pertama.
Dalam bahasa Q, ada dua cara berbeda untuk menciptakan fungsi baru. Ketika kita melihat di
bagian yang sebelumnya, fungsi kecil “tanpa nama” sering dihitung dengan menurunkannya
dari fungsi yang ada menggunakan aplikasi partial atau abstraksi lamda. Cara lain, yang sering
digunakan manakala fungsi semakin rumit, adalah fungsi “equations”, yang bekerja dengan cara
serupa dengan aljabar di dalam matematika. Kita akan mendiskusikan bagaimana cara
melakukan ini yaitu sebagai berikut.
Setelah keluar dari interpreter Q, jalankan editor teks dan masukan script sederhana berikut
yang menetapkan fungsi faktorial:
fac N = N*fac(N-1) if N>0;
= 1 otherwise;
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(Catat bahwa dalam rangka menggambarkan fungsi yang bersifat equational, kamu benar-benar
harus tulis suatu file script. Karena pertimbangan teknis disana sekarang ini adalah sama sekali
tidak untuk masuk suatu definisi equational secara langsung di dalam interpreter.)
Simpan script di dalam file fac.q dan kemudian start kembali interpreter sebagai berikut (di sini
dan mengikuti ‘$’ menandakan prompt shell command/perintah):
$ q fac.q

Kamu dapat juga mengedit script dari dalam interpreter (menggunakan vi atau editor yang
dinamai oleh variabel lingkungan EDITOR) dan kemudian start kembali interpreter dengan
script yang baru, sebagai berikut:
==> edit fac.q
==> run fac.q

Setidak-tidaknya, sekarang interpreter perlu memahami tentang definisi fac dan kita dapat
menggunakannya seperti operasi built-in umumnya:
==> map fac [1..10]
[1,2,6,24,120,720,5040,40320,362880,3628800]

Sebagai contoh, apa yang merupakan sejumlah 30-element subsets dari suatu 100-element set?
==> fac 100 div (fac 30*fac 70)
29372339821610944823963760

Sebagai contoh yang lain, mari kita mencatat algoritma Newton untuk akar komputasi dari suatu
fungsi. Ketikkan di dalam script berikut dan simpan ke dalam file newton.q:
newton DX DY F
satis DY F X
improve DX F X
derive DX F X

=
=
=
=

until (satis DY F) (improve DX F);
abs (F X) < DY;
X - F X / derive DX F X;
(F (X+DX) - F X) / DX;

Start kembali (restart) interpreter dengan script newton.q dan coba berikut ini. Catatlah fungsi
target di sini yaitu \Y.Y^3-X yang menjadi nol ketika Y sama dengan akar pangkat tiga dari X.
==> def cubrt = \X.newton eps eps (\Y.Y^3-X) X
==> def eps = .0001
==> cubrt 8
2.00000000344216

Berikut ini adalah tidak tepat, tetapi kita dapat melakukan lebih baik:
==> def eps = 1e-12
==> cubrt 8
2.0
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2.4 Definisi
Seperti di bagian yang sebelumnya, dalam definisi fungsi bahasa Q mengambil format
penyamaan/equation yang menetapkan bagaimana suatu pola expression/ungkapan yang
ditentukan, sisi left-hand dari equation/penyamaan, diubah ke dalam suatu ungkapan/expression
baru, sisi right-hand dari equation/penyamaan. Di dalam bagian ini kita menguraikan beberapa
tambahan lagi untuk memberimu suatu gagasan tentang bagaimana definisi equational ini
bekerja. Penjelasan kami akan diperlukan dalam posisi ini, tetapi konsep yang kita singgung
dengan singkat di bagian ini akan diterangkan jauh lebih detil kemudian.
Sisi Left-Hand dari suatu equation/penyamaan boleh memperkenalkan “variabel” (yang ditandai
oleh identifier dengan huruf besar, seperti di Prolog) yang berperan dari parameter formal di
dalam bahasa pemrograman konvensional. Sebagai contoh, penyamaan/equation berikut
menggambarkan suatu fungsi sqr yang merupakan argument numerik:
sqr X = X*X;

Suatu penyamaan boleh juga meliputi suatu part kondisi, seperti pada definisi fungsi faktorial
dari bagian sebelumnya:
fac N = N*fac(N-1) if N>0;
= 1 otherwise;

Seperti ditandai di atas, beberapa penyamaan/equation untuk sisi left-hand yang sama dapat
difaktorkan ke kiri, menghilangkan pengulangan sisi left-hand. Lagipula, jika tidak kata kunci
(keyword) mungkin digunakan untuk menandakan alternatif “kelalaian/default”.
sisi Left-Hand dari suatu penyamaan/equation boleh merupakan suatu pola
ungkapan/expression
campuran
arbitary
untuk
ditarungkan/matched
di
dalam
expression/ungkapan untuk dievaluasi. Sebagai contoh, seperti kita lihat, ungkapan [] dan tanda
[X|Xs], berturut-turut, list yang kosong dan suatu list yang dimulai dengan elemen head X dan
dilanjutkan dengan suatu list Xs dari elemen-elemen sisanya, seperti halnya dalam Prolog. Kita
dapat menggunakan pola ini untuk menggambarkan penjumlahan suatu fungsi yang
menambahkan anggota dari suatu list sebagai berikut:
add []
add [X|Xs]

= 0;
= X+add Xs;

Begitu tidak ada operasi tegas/eksplisit untuk “mengekstrak” anggota dari suatu objek data
campuran seperti suatu list yang diperlukan; komponen yang didapat kembali secara sederhana
oleh “pattern matching”. Pekerjaan ini juga di dalam pendefinisian variabel. Sebagai contoh, di
dalam interpreter kamu dapat mengikat variabel kepada unsur kepala dan ekor dari suatu list
menggunakan definisi tunggal sebagai berikut:
==> def [X|Xs] = [1,2,3]; X; Xs
1
[2,3]

Pola yang mempertemukan (matches) juga bekerja jika argument mengambil format aplikasi
fungsi. Sebagai contoh, definisi berikut menetapkan suatu operasi penyisipan pada pohon biner:
insert nil Y
insert (bin X T1 T2) Y
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= bin Y nil nil;
= bin Y T1 T2 if X=Y;
= bin X (insert T1 Y) T2 if X>Y;

= bin X T1 (insert T2 Y) if X<Y;

Catat simbol nil dan bin yang bertindak sebagai “pembangun/constructor” untuk pohon biner
struktur data dalam contoh ini. (Q benar-benar tidak punya pembedaan yang tetap antara
“aplikasi fungsi” dan “constructor/pembangun data”. Hal ini tak perlu karena aplikasi fungsi
dapat “bernilai” dalam hak mereka sendiri, [seperti dibahas di bawah.)
Interpreter Q melakukan penyamaan sebagai “aturan rewrite/menulis kembali” yang
digunakan untuk mengurangi expression/ungkapan untuk “format normal”. Evaluasi secara
normal menggunakan standard aturan “leftmost-innermost”, juga dikenal sebagai “applicative
order” atau evaluasi “call by value”. Penggunaan strategi ini, ungkapan/expression dievaluasi
dari kiri ke kanan, ungkapan/expression paling dalam dulu; begitu juga argument dari suatu
aplikasi fungsi (dan juga objek fungsinya) dievaluasi sebelum fungsi diberlakukan bagi
argumentnya.
Suatu ungkapan adalah dalam format normal jika tidak bisa dievaluasi lebih lanjut dengan
menerapkan penyamaan yang mempertemukan/matching (termasuk beberapa aturan sudah
dikenal yang digunakan untuk menerapkan operasi built-in, lihat Bab 7 [Evaluasi
Expression/Ungkapan dan Equational/Penyamaan], halaman 51). Suatu ungkapan format
normal mewakili secara sederhana, dan mendasari sebuah “nilai” di dalam bahasa Q. Object
Built-In dari bahasa Q (seperti numbers dan strings) selalu dalam format normal, tetapi juga
object campuran seperti list (diberikan unsur-unsurnya dalam format normal) dan lambang lain
atau aplikasi fungsi yang tidak sesuai dengan suatu built-in atau penyamaan user-defined.
Ini berarti bahwa Q adalah suatu bahasa “exception-free” yang sangat utama. Itu adalah, suatu
“kondisi error/kesalahan” seperti “salah tipe argumentnya” tidak membangun suatu exception
dengan sendirinya, tetapi sederhananya menyebabkan expression/ungkapan yang menyerang
untuk dikembalikan seperti semestinya. Sebagai contoh:
==> hd []
hd []
==> sin (X+1)
sin (X+1)

Kamu mungkin dibingungkan oleh fakta bahwa expression/ungkapan seperti hd [] dan sin
(X+1) benar-benar menandakan nilai-nilai legal dalam bahasa Q. Bagaimanapun, ini adalah satu
features kunci Q sebagai istilah bahasa pemrograman yang menulis ulang, dan itu
menambahkan sejumlah besar fleksibilitas untuk bahasa itu.
Yang sangat penting, itu mengijinkan ungkapan, bahkan ungkapan yang menyertakan variabel,
untuk dievaluasi dalam suatu pertunjukan simbolis. (Sebagai contoh, kamu mungkin
menambahkan aturan untuk identitas aljabar dan pembedaan simbolis ke dalam script mu dan
mempunyai expression/ungkapan interpreter yang sederhana menurut aturan ini.) Pada sisi lain,
bahasa Q juga mengijinkan kamu untuk menyuling definisi tentang segala built-in atau operasi
user-defined dan dengan begitu ini merupakan suatu perihal sederhana untuk menambahkan
suatu “peraturan kesalahan/error” seperti berikut ke dalam script mu ketika diperlukan:
hd [] = error "hd: empty list";

(Fungsi kesalahan digambarkan di dalam catatan error.q standard library, lihat Bagian 11.13
[Diagnostik dan Pesan Kesalahan], halaman 140.) Dalam rangka menerapkan penanganan
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kesalahan yang lebih terperinci, user dapat juga menggunakan fungsi untuk membangun dan
bereaksi terhadap exception pada kondisi kesalahan tertentu. Ini dibahas di Bagian 10.7
[Penanganan Exception], halaman 107.
2.5 Runtime Kesalahan/ Errors
Ada beberapa kondisi kesalahan yang mungkin menyebabkan interpreter Q untuk
menggugurkan evaluasi dengan suatu pesan runtime error/kesalahan. Suatu runtime kesalahan
muncul ketika interpreter kekurangan memori atau ruang tumpukan, ketika pemakai
menggugurkan suatu evaluasi dengan kunci interrupt (umumnya Ctl-C), dan ketika bagian
kondisi dari suatu penyamaan tidak mengevaluasi suatu nilai kebenaran (true or false). (Semua
kondisi kesalahan ini dapat juga ditangani oleh script pelaksanaan/executing, lihat Bagian 10.7
[Penanganan Exception], halaman 107.)
Kamu dapat menggunakan break pada perintah/command untuk memberitahu interpreter bahwa
perlu dijalankan debugger ketika satu yang belakangan dari dua kondisi muncul. Setelah Ctl-C,
kamu kemudian bisa mulai lagi evaluasi di dalam debugger, lihat catatan tambahan D
[Debugging], halaman 229. Ini tidak mungkin jika interpreter menemukan secara tiba-tiba suatu
part/bagian kondisi cacat; dalam hal ini debugger dilibatkan selalu untuk melaporkan
penyamaan yang menyebabkan kesalahan, dan untuk memeriksa rantai panggilan dari aturan
menyerang/offending. Menekan kunci kembali akan mengembalikan user kepada perulangan
evaluasi milik interpreter.
Sebagai contoh, muati lagi script fac.q dari Bagian 2.3 [Penulisan Suatu Script], halaman 15:
fac N = N*fac(N-1) if N>0;
= 1 otherwise;

Sekarang memungkinkan menampilkan debugger dengan perintah break dan mengetikan seperti
halnya fac fac:
==> break on; fac fac
! Error in conditional
0> fac.q, line 1: fac fac ==> fac*fac (fac-1) if fac>0
(type ? for help)
:

Apa yang terjadi ? debugger menginformasikan user bahwa kesalahan terjadi manakala
interpreter mencoba untuk menerapkan penyamaan yang pertama,
fac N = N*fac(N-1) if N>0;

untuk expression/ungkapan fac fac. Sesungguhnya ini tidak mengejutkan karena kita tidak bisa
harapkan interpreterto mengetahui bagaimana cara untuk membandingkan suatu simbol, fac,
dengan suatu angka, 0, yang dicoba ketika mengevaluasi bagian kondisi dari penyamaan di
atas. Maka mari kita kembali ke prompt interpreter dengan penekanan kunci kembali:
: <CR>
==>
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Interpreter sekarang menantikan user untuk mengetikan expression/ungkapan yang berikutnya.
(untuk suatu ringkasan perintah debugger silahkan mengacu pada catatan tambahan D
[Debugging], halaman 229. Kamu dapat juga mengetikan ? atau help selagi di dalam debugger
untuk memperoleh daftar perintah-perintah yang tersedia.)

27

3 Hal-Hal Leksikal
Kosa kata dari bahasa pemrograman Q terdiri dari notasi untuk identifiers, integers, floating
point numbers, character strings, comments, beberapa kata-kata dipesan/tersedia (reserved
word) yang tidak mungkin digunakan sebagai identifiers, dan beberapa simbol khusus yang
digunakan sebagai operator dan delimiters. Whitespace (blanks, tabs, newlines, form feeds)
bertindak sebagai suatu pembatas antara simbol yang bersebelahan (adjacent), tetapi jika tidak,
diabaikan. Komentar diperlakukan seperti whitespace:
/* Ini adalah suatu komentar...*/

Catat bahwa komentar ini tidak bisa tersarang. komentar berorientasi baris C++-Style juga
didukung:
// C++-style comment ...

Lagipula, baris dimulai dengan simbol #! menandakan suatu tipe khusus komentar yang
mungkin diproses oleh shell command/perintah sistem operasi tools/perangkat pemrograman Q.
Pada sistem UNIX, features (aneh) ini mengijinkan kamu untuk melaksanakan/mengeksekusi
script Q secara langsung dari shell (dengan menetapkan program q sebagai pengolah bahasa
perintah) dan untuk meliputi pilihan baris perintah interpreter dan compiler dalam suatu script
(lihat Bagian B.4 [Running/Menjalankan Script dari Shell], halaman 213).
Identifiers ditandai dengan urutan yang umum dari suatu penulisan (termasuk ‘_’) dan digit,
dimulai dengan suatu tulisan. Huruf kapital dan huruf kecil dibedakan. Dalam bahasa Q,
identifiers digunakan untuk menandakan simbol variabel dan fungsi. Seperti di Prolog, suatu
identifier yang ditulis dengan huruf besar (seperti X, Xmax dan XMAX) menandai suatu simbol
variabel; semua identifiers yang lain menandakan simbol fungsi (kecuali jika mereka
dideklarasikan sebagai variabel bebas, lihat di bawah). Tidak sama dengan di Prolog, identifier
garisbawah ‘_’ dihitung sebagai hurufkecil, karenanya _ MAX adalah suatu simbol fungsi,
bukan suatu variabel. Bagaimanapun, sebagai suatu perkecualian/exception untuk aturan yang
umum, identifier ‘_’ menandakan suatu simbol variabel, yang disebut variabel tanpa nama
(anonymous variable).
Variabel benar-benar masuk ke dalam dua bentuk: yang terikat dan variabel bebas, yaitu,
variabel yang juga terjadi pada sisi left-hand dari suatu penyamaan/equation, dan variabel yang
hanya terjadi pada sisi righthand dan/atau di dalam bagian kondisi dari suatu
penyamaan/equation. Identifiers boleh juga dideklarasikan sebagai variabel bebas; lihat Bab 5
[Deklarasi], halaman 29. Dalam hal ini, mereka boleh juga dimulai dengan hurufkecil. Lagipula,
semua simbol baru diciptakan secara interaktip di dalam interpreter diperlakukan sebagai
simbol variabel bebas.
Kedua fungsi dan variabel identifiers bebas boleh juga dikualifikasi dengan suatu modul
identifier awalan/prefix (cf. Bab 4 [Script dan Modul], halaman 25), secara rinci menandakan
suatu simbol modul yang diberi itu. Secara formal, sintaks dari identifiers diuraikan oleh aturan
yang bersifat gramatikal/tatabahasa berikut :
identifier
qualified-identifier
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: unqualified-identifier
| qualified-identifier
: module-identifier ’::’
unqualified-identifier

unqualified-identifier

: variable-identifier
| function-identifier
: letter {letter|digitsym}
: uppercase-letter {letter|digitsym}
| ’_’
: lowercase-letter {letter|digitsym}
| punctsym
: uppercase-letter|lowercase-letter
: ’A’|...|’Z’|uppercase unicode letter
: ’a’|...|’z’|’_’|lowercase unicode letter
: ’0’|...|’9’|unicode digit
: Unicode punctuation character/karakter tanda

module-identifier
variable-identifier
function-identifier
letter
uppercase-letter
lowercase-letter
digitsym
punctsym

baca Unicode
(Mengacu pada Catatan tambahan A [Tatabahasa/ Grammar Bahasa Q], halaman 195, untuk
uraian notasi tatabahasa BNF digunakan disepanjang dokumen ini.)
Catat bahwa, mulai dari versi 7.0 interpreter Q, identifiers boleh benar-benar berisi simbol digit
dan arbitrary alphanumeric letter dari keseluruhan set karakter Unicode. Semua alphabet
nonuppercase diperlakukan sebagai hurufkecil/lowercase yang boleh memulai suatu fungsi
identifier. Lebih dari itu, semua pemberian karakter tanda baca tunggal dalam set karakter
Unicode, yang tidak digunakan sebagai pembatas built-in dan simbol operator (lihat akhir dari
bab ini untuk daftar itu), dapat dipekerjakan sebagai fungsi identifiers juga. Khususnya, hal ini
mengijinkan kamu untuk memperkenalkan simbol sebagai simbol operator yang biasa,
menggunakan sintaks deklarasi operator dibahas di Bab 5 [Deklarasi], halaman 29.
kata-kata yang dipesan/tersedia (reserved word) dari bahasa Q (harus tidak digunakan sebagai
identifiers) adalah:
as
if
otherwise
var

and
import
private
where

const
in
public

def
include
special

div
mod
then

else
not
type

extern
or
undef

Signed decimal numeric constants ditandai dengan urutan digit desimal (hanya digit standard
0..9 dalam set karakter ASCII yang mungkin digunakan di sini) dan boleh berisi suatu tanda
desimal dan/atau suatu faktor skala. Bilangan bulat/integer dapat juga ditandai dalam octal atau
hexadecimal, menggunakan sintaks yang sama seperti di C:
number
unsigned-number

Digitseq
Octdigitseq
Hexdigitseq
scalefact
digit
octdigit
hexdigit

:
:
|
|
|
|
:
:
:
:
|
:
:
:

[’-’] unsigned-number
’0’ octdigitseq
’0x’ hexdigitseq
’0X’ hexdigitseq
digitseq [’.’ [digitseq]] [scalefact]
[digitseq] ’.’ digitseq [scalefact]
digit {digit}
octdigit {octdigit}
hexdigit {hexdigit}
’E’ [’-’] digitseq
’e’ [’-’] digitseq
’0’|...|’9’
’0’|...|’7’
’0’|...|’9’|’a’|...|’f’|’A’|...|’F’
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Urutan digit sederhana tanpa tanda desimal dan faktor skala diperlakukan sebagai bilangan
bulat/integer; jika urutan dimulai dengan ‘0’ atau ‘0x’/‘0X’ maka itu menandakan suatu
bilangan bulat/integer dalam octal atau hexadecimal base, yang berturut-turut. Angka-Angka
lain menandakan (sistem desimal) nilai floating point. Jika terdapat suatu tanda desimal, maka
harus didahului atau diikuti oleh sedikitnya satu digit. Kedua faktor skala dan number mungkin
prefixed dengan suatu tanda minus/kurang. (Secara yang berhubungan dg sintaks, tanda
minus/kurang di depan suatu number ditafsirkan sebagai unary minus/kurang, cf. Bab 6
[Expression/Ungkapan], halaman 35. Bagaimanapun, jika unary minus/kurang terjadi di depan
suatu number, ditafsirkan sebagai bagian dari number dan diambil untuk menandakan suatu
nilai negatif. Lihatlah keterangan mengenai unary minus/kurang di Bab 6
[Expression/Ungkapan], halaman 35.) Beberapa contoh:
0 -187326 0.0 -.05 3.1415e3 -1E-10 0177 0xaf -0XFFFF

String constants ditulis sebagai urutan karakter yang terlampir di dalam tanda kutip ganda:
string
char

: ’"’ {char} ’"’
: any character but newline and "

Untuk meliputi newlines, tanda kutip ganda dan karakter lainnya (tidak dicetak) dalam suatu
string, urutan escape berikutnya mungkin digunakan:
\n
\r
\t
\b
\f
\"
\\

newline
carriage return
tab
backspace
form feed
double quote (tanda kutip ganda)
backslash

Lagipula, suatu karakter boleh juga ditandai dalam format \N, di mana N adalah number/angka
karakter dalam desimal, hexadecimal atau octal (menggunakan sintaks yang sama sebagai
unsigned integer). Catat bahwa karakter number boleh terdiri dari suatu number arbitary digit;
nilai yang menghasilkan akan diambil modulo ukuran dari set karakter lokal, yang mana 256 di
dalam kasus sistem ASCII-ONLY dan 0x110000 jika interpreter telah dibangun dengan
dukungan Unicode (lihat di bawah). Secara bebas memilih, number karakter boleh juga
terlampir di dalam tanda kurung; ini membuat kemungkinan untuk menetapkan suatu string di
mana suatu karakter escape dengan seketika diikuti oleh karakter yang lain. yang secara
kebetulan suatu digit yang valid, seperti dalam " \(123)4".
Suatu string boleh juga dilanjutkan dalam bentuk yang lain dengan meletakkan karakter \
sebelum akhir baris, yang menyebabkan karakter newline berikutnya diabaikan.
Mulai dari Q 7.0, ini merupakan suatu sintaks error jika suatu karakter escape tidak dikenali
sebagai suatu numeric escape maupun salah satu dari jalan keluar yang khusus dalam list di
atas.
Beberapa contoh:
""
"A"
tunggal)
"\27"
"\033"
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empty string (string kosong)
single
character
string
(string
ASCII escape character (ASCII 27)
same in octal (sama di dalam octal)

karakter

"\0x1b"
"\(0x1b)c"
character
"a string"
"a \"quoted\"string"
ganda)
"a line\n"
"a very \long line\n"

same in hexadecimal (sama di dalam hexadecimal)
ASCII
escape
followed
by
a
literal
‘c’
multiple character string
include double quotes (meliputi
include newline
continue across line
seberang garis akhir)

end

tanda

kutip

(melanjutkan

ke

Mulai dari Q 7.0, semua nilai string diwakili secara internal menggunakan sandi/encoding UTF8, yang mengijinkan kamu untuk menghadirkan semua karakter dalam set karakter Unicode,
selagi menahan kecocokan mundur dengan 7 bit ASCII. string yang harafiah di dalam script
sumber akan diterjemahkan dari sistem encoding ke UTF-8 secara otomatis dan dengan jelas,
dan notasi \N boleh menetapkan titik Unicode yang valid. Agar dapat bekerja, interpreter harus
telah dibangun dengan dukungan Unicode yang dimungkinkan tersedia (yang default).
Akhirnya, seperti yang telah disebutkan, beberapa simbol tanda baca ASCII digunakan sebagai
operator built-in dan delimiters khusus:
‘ ’ ~ & . , ; : | || < > = <= >= <> ++ + - * / \ ^ ! # $ @ ( ) [ ] { }
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4 Skript dan Modul
Unit kumpulan dasar di dalam bahasa Q adalah script, yang suatu urutan (mungkin kosong)
deklarasi yang sederhana dan definisinya di dalam suatu file sumber tunggal:
script : {declaration|definition}

Dalam rangka membuat set yang ditentukan dari definisi yang tersedia untuk digunakan di
interpreter, kamu dapat hanya mengumpulkan deklarasi yang relevan, definisi variabel dan
penyamaan/equation di dalam suatu script yang mana kamu submit ke interpreter untuk
eksekusi/pelaksanaan. Interpreter pada gilirannya memohon compiler untuk menterjemahkan
script ke dalam suatu file bytecode yang terisi oleh interpreter (lihat Catatan tambahan B
[Penggunaan Q], halaman 199). Suatu script boleh juga kosong, dalam hal itu tidak
menghasilkan definisi apapun sama sekali.
Jika kamu meletakkan semua definisimu ke dalam sebuah script tunggal, ini merupakan hal
rasionil akan itu. Bagaimanapun, kamu akan ingin sering membagi suatu script yang lebih besar
ke dalam suatu koleksi/kumpulan unit yang lebih kecil yang dapat diatur secara terpisah dan
yang dihubungkan bersama-sama oleh compiler ke dalam file bytecode tunggal. Di akhir ini
bahasa Q mengijinkan kamu untuk meletakkan definisimu ke dalam beberapa file script
terpisah, yang juga disebut modul. Untuk memperoleh akses ke fungsi, variabel dan simbol tipe
disajikan oleh modul yang lain , maka kamu harus menggunakan suatu import atau include
declaration, menggunakan sintaks berikut :
declaration
module-spec
module-name

:
|
:
:
|

’import’ module-spec {’,’ module-spec} ’;’
’include’ module-spec {’,’ module-spec} ’;’
module-name [’as’ unqualified-identifier]
unqualified-identifier
string

Sebagai contoh, deklarasi berikut mengimport dua modul foo dan bar:
import foo, bar;

Jika kamu meletakkan deklarasi itu ke dalam “main script” mu dan kemudian menjalankan
script dengan interpreter, modul yang diimport akan terisi juga.
Untuk menentukan fungsi yang mana, variabel dan type benar-benar siap untuk diimport ke
dalam script yang lain, bahasa Q mengijinkan kamu untuk mendeklarasikan simbol baik sebagai
“public” atau “private”, lihat Bab 5 [Deklarasi], halaman 29. di luar modul, hanya simbol public
yang dapat diakses ketika modul diimport di dalam modul yang lain .
Secara normal import itu tidak “transitive”, yaitu, pengimporan suatu modul foo tidak secara
otomatis memberimu akses kepada simbol yang diimport oleh foo, tetapi hanya untuk simbol
public yang dideklarasikan di dalam foo-nya sendiri. Untuk bekerja di sekitar ini, sebagai ganti
import kamu dapat juga menggunakan suatu include declaration yang semua imports and
includes dari included module (modul yang dimasukkan) untuk “diekspor kembali/reexported”.
Sebagai contoh, mari kita mempertimbangkan kasus/case dimana modul foo meliputi modul
bar:
include bar;
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Kemudian dengan pengimporan modul foo kamu juga memperoleh akses ke simbol public dari
modul bar (dan, secara berulang, pada modul dimasuki oleh bar, dll.). Ini menyediakan makna
untuk menggolongkan modul berbeda bersama-sama di dalam satu modul yang lebih besar.
Sebagai contoh, script pembuka standard (cf. Bab 11 [standard library], halaman 113) secara
sederhana meliputi semua modul standard library yang lain. (Ini juga memungkinkan untuk
mengekspor kembali simbol secara selektif dari modul yang diimport, menggunakan suatu
deklarasi simbol public yang bersesuaian, lihat Bab 5 [Deklarasi], halaman 29.)
Dalam bahasa Q, masing-masing modul mempunyai namespace terpisah sendiri. Ini berarti
bahwa dua modul berbeda, yang disebut foo1 dan foo2, keduanya menyediakan simbol fungsi
public mereka sendiri yang dinamai foo. Jika kedua foo1 dan foo2 diimport di dalam script yang
sama, kamu dapat membedakan diantara keduanya dengan menggunakan suatu qualified
identifier, menggunakan nama modul sebagai awalan/prefix, e.g., foo1::foo atau foo2::foo.
(Penulisan sederhananya foo dalam hal ini akan menghasilkan suatu pesan kesalahan karena
acuannya rancu.)
Mengimport dan memasukkan deklarasi dapat terjadi di manapun di dalam suatu script (dan
akan aktip dari titik di awal sampai di akhir file script), tetapi sudah umum untuk
meletakkannya di awal. Seperti hampir di semua bahasa pemrograman, modul yang
dependencies/tergantung pasti selalu acyclic. Jika compiler temukan suatu rantai siklis dari
mengimport dan memasukkan deklarasi, seperti suatu modul mengimpor dirinya sendiri atau
suatu modul foo mengimpor suatu modul bar yang mana pada gilirannya mengimport foo lagi,
itu menghasilkan suatu pesan kesalahan.
Seperti ditandai dalam aturan sintaks, nama dari modul yang diimport dapat ditetapkan dengan
menggunakan suatu identifier yang unqualified/tak memenuhi syarat, atau suatu string
menandakan suatu full atau relative pathname, e.g.:
import "/home/ag/q/stuff.q";

Dalam hal ini, kamu dapat juga menghilangkan akhiran ‘. q’, ini akan disediakan secara
otomatis ketika diperlukan. Lebih dari itu, modul identifier secara otomatis merupakan
basename dari script filename (yaitu, bahan dalam contoh di atas); oleh karena itu, basename
dari suatu file script harus selalu merupakan suatu identifier Q yang sah/legal.
Jika tidak ada path mutlak/absolute ditetapkan, interpreter menempatkan file script
menggunakan “search” path, yang biasanya berisi direktori yang sebenarnya dan systemdependent lain atau lokasi yang ditentukan oleh user di mana script “library” dijaga, lihat
Catatan tambahan B [Penggunaan Q], halaman 199, lebih detil.
Kata kunci ‘as’ dapat digunakan untuk menetapkan dengan tegas suatu nama modul
unambiguous. Ini berguna, khususnya, jika basename dari modul bukan suatu identifier
sah/valid, dan untuk kepentingan pemecahan nama berselisih. Sebagai contoh:
import "my/stdlib.q" as mystdlib;

Sederhananya pengimporan "my/stdlib.q" dengan namanya sendiri dalam hal ini akan
menghasilkan suatu pesan kesalahan, sebab nama dari modul berbenturan dengan modul
standard library dari nama yang sama, dan compiler memperingatkan bahwa semua nama
modul unik.
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Berbicara tentang standard library (lihat Bab 11 [Standard Library], halaman 113), catat bahwa
simbol public dari modul ini selalu tersedia karena script prelude.q, yang meliputi semua modul
ini , yang oleh default selalu diimport dalam sedikit file script (kecuali untuk pembukanya
sendiri, dan includesnya). Manakala melihat suatu simbol yang tak memenuhi syarat
(unqualified symbol) di dalam script yang diberikan, compiler pertama kali mencari suatu
simbol yang didefinisikan/digambarkan di dalam script itu , kemudian untuk suatu imported or
included module, kemudian untuk suatu simbol yang digambarkan oleh pembuka dan yang
meliputinya/includenya, dan akhirnya untuk suatu simbol built-in. Kamu dapat instruksikan
compiler untuk menghalangi default import dari pembuka, dengan menggunakan pilihan/option
-- no-prelude, lihat Catatan tambahan B [Penggunaan Q], halaman 199. Lebih dari itu, kamu
juga dapat mengesampingkan pembuka standard dengan milikmu, jika itu terjadi pada alur
pencarian sebelum pembuka standard, lihat Bagian B.3 [Pengaturan atas Lingkunganmu],
halaman 212.
Namespace yang tersedia di interpreter selalu merupakan script yang utama (main script), yaitu,
script diberikan pada garis perintah. Interpreter juga mengijinkan kamu untuk mengimport
secara dinamis modul tambahan dalam lingkup yang global menggunakan perintah/command
import, lihat Bagian B.2 [Bahasa Perintah/Command], halaman 205. Lebih dari itu, untuk
memudahkan menguji dan debugging, dalam interpreter adalah mungkin untuk memperoleh
akses ke semua public dan private symbols dari program (juga dalam modul tidak secara
langsung dimport dalam script utama (main script)) menggunakan qualified identifiers.
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5 Deklarasi
Bahasa Q mengijinkan kamu untuk mendeklarasikan fungsi dan simbol variable (bebas) secara
tegas, dengan arti constructor syntactic dibahas di bab ini. Deklarasi simbol kebanyakan
optional; jika kamu memperkenalkan suatu simbol baru tanpa mendeklarasikannya, compiler
mendeklarasikannya untuk kamu. Bagaimanapun, kamu kadang-kadang akan ingin memastikan
bahwa suatu simbol baru diciptakan untuk mengesampingkan suatu simbol dari nama yang
sama dari suatu modul yang diimport, atau kamu ingin menyertakan atribut khusus untuk suatu
simbol, dan kemudian kamu harus menggunakan suatu deklarasi tegas/eksplisit. Lebih dari itu,
selama
implicit
declarations
(deklarasi
tersembunyi/terkandung)
sering
menyenangkan/convenient ketika kamu ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat, untuk proyek
yang lebih besar kamu mungkin menyukai untuk memainkannya dengan aman dan memastikan
bahwa masing-masing simbol benar-benar mempunyai suatu deklarasi tegas/eksplisit
proper/sesuai. Dalam kasus yang demikian kamu dapat menjalankan compiler dengan
option/pilihan –pedantic (lihat Bagian B.1 [Menjalankan Interpreter dan Compiler], halaman
199) untuk memperingatkan kamu sekitar kejadian tidak dideklarasikan dari suatu identifier.
Secara sintaks, deklarasi simbol mengambil format berikut :
declaration

: prefix headers ’;’
| [scope] ’type’ unqualified-identifier
[’:’ identifier] [’=’ sections] ’;’
| [scope] ’extern’ ’type’ unqualified-identifier
[’:’ identifier] ’;’
| [scope] ’type’ qualified-identifier
[’as’ unqualified-identifier] ’;’
| [scope] ’type’ unqualified-identifier
’==’ identifier ’;’

prefix

: scope
| [scope] modifier {modifier}

scope

: ’private’|’public’

modifier

: ’const’|’special’|’extern’|’var’

headers

: header {’,’ header}

header

: unqualified-identifier ’=’ expression
| unqualified-identifier
{[’~’] variable-identifier}
| qualified-identifier
{[’~’] variable-identifier}
’as’ unqualified-identifier
| ’(’ op ’)’
{[’~’] variable-identifier}
[’@’ precedence]
[’as’ unqualified-identifier]

precedence

: unsigned-number
| ’(’ op ’)’

sections

: section {’|’ section}

section

: [prefix] headers

Sebagai contoh , berikut ini merupakan semua deklarasi symbol yang valid:
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public foo;
private extern bar X;
public special lambda X Y;
special cond::ifelse ~P X Y as myifelse;
const red, green, blue;
var FOO, BAR;
var const e = exp 1;
public type BinTree = const nil, bin X T1 T2;
private type Day = const sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat;

kata kunci private dan public menetapkan lingkup dari suatu simbol. simbol public dapat
diakses diluar suatu script, dan dapat diimport oleh modul lain (lihat Bab 4 [Script dan Model],
halaman 25). Jika kata kunci private dan public dihilangkan, lingkup default ke private. Kata
kunci special/khusus disajikan untuk mendeklarasikan format khusus, yang diuraikan di Bab 9
[Format Khusus], halaman 83. Simbol fungsi dideklarasikan dengan const mewakili simbol
“const/tetap” atau “constructor/pembangun”; compiler menguatkan bahwa ungkapan/expression
diciptakan dengan simbol seperti itu adalah tidak digambarkan kembali di dalam suatu
penyamaan/equation (cf. Bagian 7.1 [Penyamaan/Equation], halaman 51). Built-In constant
true, false,[] dan () telah dideklarasikan di awal (predeclared) sebagai const. Simbol fungsi Nonconst dapat juga dideklarasikan ketika di luar, maksudnya bahwa fungsi yang bersesuaian
(corresponding function) benar-benar diterapkan oleh suatu modul “eksternal” yang bersesuaian
(corresponding “external” module), lihat Catatan tambahan C [Alat Penghubung/Interface
Bahasa C], halaman 217.
Kata kunci var mengijinkan kamu untuk mendeklarasikan simbol variabel “bebas”, yang dapat
ditugaskan suatu nilai dengan arti suatu definisi variabel, lihat Bagian 7.3 [Variabel Bebas],
halaman 56. Jika kamu menggunakan deklarasi seperti itu, simbol variabel boleh juga dimulai
dengan suatu hurufkecil (jika itu belum dideklarasikan sebagai simbol fungsi); catat bahwa
tanpa deklarasi seperti itu, suatu identifier yang dimulai dengan suatu hurufkecil akan secara
implisit dideklarasikan sebagai simbol fungsi.
Simbol variabel dapat juga dideklarasikan sebagai const; dalam hal ini variabel hanya dapat
ditugaskan sekali dan selalu mengacu pada nilai yang sama sekali ketika [itu] telah
digambarkan.
Variable
builtin
INPUT,
OUTPUT,
ERROR
dan
ARGS
predeclared/dideklarasikan di awal sebagai const, lihat Bagian B.2 [Bahasa
Perintah/Command], halaman 205. Suatu deklarasi variabel boleh juga berisi suatu “initializer”
format = X, di mana X adalah suatu ungkapan/expression. Hal ini mempunyai efek dari
mendeklarasikan dan melukiskan variabel di dalam suatu langkah tunggal.
Seperti ditandai, awalan/prefix scope-modifier dari suatu deklarasi diikuti oleh suatu daftar
comma-separated dari headers. Identifier yang pertama pada setiap header menyatakan simbol
untuk dideklarasikan. Di dalam deklarasi simbol fungsi, identifier fungsi mungkin diikuti oleh
daftar variabel identifiers yang digunakan untuk menandakan argument dari simbol fungsi yang
dideklarasikan. Variabel secara efektif diperlakukan sebagai komentar; hanya sejumlah mereka
(yang disebut arity dari suatu simbol fungsi) direkam untuk memeriksa kekonsistenan dari
deklarasi yang berbeda dari simbol yang sama, dan untuk menetapkan banyaknya “special”
argument dalam suatu deklarasi khusus. dalam variabel deklarasi khusus boleh juga diawali
dengan ‘~’ untuk mendeklarasikannya sebagai “nonspecial” argument; lihat Bab 9 [Format
Khusus], halaman 83.
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Deklarasi yang pertama dari suatu identifier yang tidak memenuhi syarat (unqualified identifier)
di dalam suatu modul selalu memperkenalkan suatu simbol baru di dalam namespace modulenya. Dengan default (jika tidak ada deklarasi tegas/eksplisit mendahului penggunaan yang
pertama dari suatu simbol baru, unqualified symbol), compiler secara otomatis
mendeklarasikannya sebagai private nullary function atau simbol variable, tergantung pada
kasus dari huruf-awal identifier (seperti yang telah yang tersebut di Bab 3 [Lexical Matters],
halaman 21, identifiers yang ditulis dengan huruf besar ditafsirkan sebagai simbol variabel,
lainnya sebagai simbol fungsi).
Mulai dari Q 6.2, ini juga memungkinkan untuk mendeklarasikankan simbol operator
Prefix dan infix baru. Deklarasi seperti itu mengambil dengan sangat utama format yang sama
sebagai deklarasi simbol biasa, tetapi simbol operator diberikan di dalam tanda kurung. Contoh:
public (myop) X Y;

Kamu dapat juga menetapkan suatu level tingkatan yang lebih tinggi (precedence level), seperti:
public (myop) X Y @ 2; // menggunakan explicit precedence level ...
public (myop) X Y @ (<); // ... atau precedence level dari operator yang
diberikan

Jika tidak ada hak yang lebih tinggi diberikan, itu defaults kepada 2, yang mana adalah hak
yang lebih tinggi dari operator relational. Ini diuraikan secara detil di Bagian 6.5 [Operator
User-Defined], halaman 48.
Bahasa Q mengijinkan deklarasi berbagai simbol yang sama, dan compiler akan memverifikasi
konsistenan dari semua deklarasi dari suatu simbol yang diberikan. Itu adalah, jika suatu simbol
dideklarasikan dengan atribut berbeda (seperti var, const atau special) atau sejumlah argument
yang berbeda, atau jika argument tidak khusus (non-special arguments) dari suatu format
khusus dideklarasikan dengan cara yang berbeda, maka compiler akan mengeluarkan suatu
pesan kesalahan.
Seperti ditandai oleh aturan yang syntactic, ini juga memungkinkan untuk mendeklarasikan
kembali suatu simbol yang qualified (qualified symbol). Ini memerlukan modul target yang
merupakan modul yang sekarang atau yang telah diimport, dan menyebabkan compiler cek
silang kedua deklarasi dengan deklarasi di dalam modul yang diimport dan mendeklarasikan
kembali simbol di dalam namespace yang sekarang itu. Seperti suatu deklarasi kembali
(redeclaration) melayani beberapa tujuan berbeda. Pertama, itu mengijinkan kamu untuk
memastikan bahwa suatu simbol yang diimport benar-benar dideklarasikan dengan atribut yang
diberikan itu. Kedua, itu membiarkan kamu memecahkan persilisihan name clashes dengan
mendeklarasikan kembali simbol di dalam lingkup yang sekarang di mana itu
mengesampingkan import dari modul yang lain; jika kamu ingin, kamu juga dapat mengimport
simbol dengan suatu nama baru menggunakan sebuah ketentuan ‘as’ (simbol yang baru
kemudian juga dikenal sebagai suatu alias dari yang original/asli). Dalam dua kasus ini simbol
akan secara normal dideklarasikan kembali sebagai simbol private. Ketiga, dengan
mendeklarasikan kembali sebuah simbol sebagai public, kamu menyebabkan simbol untuk
diekspor kembali oleh modul yang sekarang itu. Ini menyediakan suatu alternatif kepada
deklarasi include, dan membuatnya mungkin untuk mengekspor kembali hanya simbol yang
dipilih diimport dari modul lainnya (yang mungkin di bawah suatu alias, ketika menggunakan
suatu ketentuan ‘as’. Contoh:
import gnats;
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private gnats::foo X Y; // cross-check declaration
gnats::foo X Y as bar; // reexport gnats::foo as bar

of

gnats::foo

public

Adalah berharga tercatat di sini bahwa meng-alias juga bekerja dengan simbol operator, dan
bahkan operator builtin. E.G., di sini adalah bagaimana kamu mendeklarasikan suatu simbol
operator baru cat yang bertindak persisnya seperti operator builtin ‘++’:
public (++) X Y as cat;

Itu merupakan pemakaian lain dari suatu deklarasi kembali simbol yang diimport, yakni
deklarasi extern (extern redeclaration). Ini hanya mungkin dengan simbol fungsi dan jika simbol
yang dideklarasikan kembali belum dideklarasikan extern/di luar oleh modul yang lain . Hal ini
menginstruksikan compiler bahwa modul ini menyediakan suatu definisi eksternal dari simbol
yang akan mengesampingkan definisi equational di modul lain, lihat Catatan tambahan C [Alat
Penghubung (Interface) Bahasa C], halaman 217, untuk detil.
Suatu deklarasi type memperkenalkan suatu identifier type, suatu supertype optional untuk type,
dan suatu daftar optional simbol “pembangun/constructor” untuk type. Itu menghubungkan
simbol fungsi di dalam daftar dengan type yang diberikan. Daftar simbol adalah sebuah daftar |delimited dari bagian individu. Masing-Masing bagian mengambil format dari suatu deklarasi
simbol biasa, terdiri dari awalan/prefix scope/modifier dan suatu daftar comma-delimited dari
headers. Awalan/prefix bersifat optional; dengan default, suatu simbol mempunyai lingkup yang
sama seperti type kepunyaannya. Untuk merubah atribut dan lingkup dari suatu simbol pada
daftar, menggunakan suatu awalan/prefix scope/modifier yang sesuai. Sebagai contoh, kamu
dapat mendeklarasikan suatu type BinTree public dengan private constructor nil dan bin sebagai
berikut:
public type BinTree = private const nil, bin X T1 T2;

Masing-Masing simbol constructor/pembangun boleh hanya dideklarasikan sekali; jika tidak
compiler akan mengeluarkan suatu pesan kesalahan. Karenanya compiler menguatkan bahwa
simbol constructor/pembangun hanya kepunyaan suatu type tunggal, dan bahwa banyaknya
argument dari simbol itu ditentukan secara unik.
Identifiers Type mungkin dimulai dengan suatu huruf besar atau kecil (konvensi,
bagaimanapun, akan menggunakan identifiers yang ditulis dengan huruf besar). Disana
mungkin hanya deklarasi tunggal untuk masing-masing type. Identifiers type membentuk suatu
simbol kategori yang terpisah dan oleh karena itu tidak bisa menabrak dengan simbol fungsi
atau variabel. Type digunakan pada sisi left-hand dari equation/penyamaan untuk membatasi set
expression/ungkapan yang dapat ditarungkan oleh suatu variabel; lihat Bagian 7.5 [Type
Guards], halaman 60, untuk detil. Bahasa Q mempunyai sejumlah simbol type yang sudah
dikenal yang mencirikan type bersesuaian dari object built ke dalam bahasa itu: Bool, Int, Float,
Real (yang merupakan supertype dari kedua Int dan Float), Num (supertype dari Real), String,
Char (subtype dari string menandakan single-character string), File, List, Stream, Tuple dan
Function. (Di samping ini, ada juga dua built-in types untuk exception/pengecualian, lihat
Bagian 10.7 [Menangani Exception], halaman 107.)
Seperti simbol fungsi, types diimport dari modul lain dapat juga dideklarasikan kembali
(mungkin di bawah suatu nama baru), dan diekspor kembali, e.g.:
public type array::Array as MyArray;
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Dalam hal ini, tidak ada simbol pembangun/constructor atau supertype yang
ditetapkan/dispesifikasikan. Mulai dari Q 7.1, terdapat suatu sintaks alternatif untuk
memperkenalkan alias types yang terlihat sebagai berikut:
type Integer == Int;

Catat bahwa alias yang digambarkan adalah ditetapkan terlebih dahulu, dan tipe yang ada untuk
di-alias dapat ditetapkan tanpa suatu qualifier modul. Pekerjaan ini persisnya seperti suatu
deklarasi alias biasa, tetapi menyerupai lebih lekat sintaks yang biasanya digunakan untuk
menjelaskan sinonim types di dalam bahasa lain seperti Pascal dan Haskell.
Types dapat juga dideklarasikan ketika diluar, untuk menunjukkan bahwa mereka direalisir di
dalam suatu modul C yang bersesuaian, seperti diuraikan dalam Catatan tambahan C [Alat
Penghubung (Interface) Bahasa C], halaman 217. Dalam hal ini, juga, tidak ada
pembangun/constructor simbol; bagaimanapun, suatu supertype mungkin ditetapkan. Sebagai
contoh:
extern type Bar;

Di dalam perbedaan untuk simbol fungsi, suatu types yang ada diimport dari modul yang lain
tidak bisa dideklarasikan kembali ketika diluar. Oleh karena itu suatu definisi eksternal harus
selalu diberikan oleh modul yang secara original mendeklarasikankan types-nya.
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6 Ekspresi
Dugaan expression/ungkapan adalah suatu bagian hakiki dari kebanyakan, jika tidak semua,
bahasa pemrograman. Bagaimanapun, di kebanyakan expression/ungkapan bahasa
pemrograman diperlakukan selalu sebagai uraian perhitungan untuk dilakukan dalam rangka
memperoleh nilai dari suatu expression/ungkapan, yang biasanya kepunyaan beberapa type
dasar yang disajikan oleh bahasa itu. Dalam kontras, di dalam expression/ungkapan bahasa Q
adalah object yang berada di dalam sisi kanan mereka sendiri, seperti akan kita lihat,
dimanipulasi menurut aturan computational/perhitungan yang ditetapkan oleh programmernya.
Seperti biasanya, expression/ungkapan dibangun dari bermacam object dasar tertentu. Di dalam
bahasa Q, ini adalah integers, floating point numbers, strings, function dan simbol-simbol
variable. Object ini dikombinasikan ke dalam yang lebih besar, expression/ungkapan campuran
dengan arti dari applications, tuples, lists dan streams. Untuk kenyamanan, bahasa Q juga
mempunyai simbol operator awalan/prefix, sisipan/infix dan mixfix untuk operasi yang paling
umum; ini benar-benar diperlakukan sebagai “syntactic sugar” untuk aplikasi. “Syntactic sugar”
juga disediakan untuk penyebutan satu per satu (enumerations) dan pengertian (comprehension)
list dan stream. Sintaks dari semua kesatuan ini diuraikan oleh aturan-aturan
tatabahasa/gramatikal berikut:
expression

:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

identifier
’var’ unqualified-identifier
variable-identifier ’:’ identifier
number
string
expression expression
unary-op expression
expression binary-op expression
’if’ expression ’then’ expression
[’else’ expression]
’\’ expression { expression } ’.’ expression
’(’ [element-list] ’)’
’[’ [element-list] ’]’
’{’ [element-list] ’}’
’[’ list-enumeration ’]’
’{’ stream-enumeration ’}’
’[’ comprehension ’]’
’{’ comprehension ’}’
’(’ op ’)’
’(’ expression binary-op ’)’
’(’ binary-op expression ’)’

element-list

: expression-list [’,’ | ’;’ | ’|’ expression]

list-enumeration

: expression-list ’..’ expression

stream-enumeration

: expression-list ’..’ [expression]

comprehension

: expression ’:’ expression-list

expression-list

: expression {’,’ expression}
| expression {’;’ expression}

op

: unary-op|binary-op

unary-op

: ’-’|’#’|’not’|’’’|’‘’|’~’|’&’
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| identifier
binary-op

: ’.’|’^’|’!’|’++’|’+’|’-’|’\’|’*’|’/’
|
’div’|’mod’|’and’|’or’|’and’
’then’|’or’

’else’
|’<’|’>’|’=’|’<=’|’>=’|’<>’|’$’|’||’
| identifier

6.1 Constants and Variables
Identifier Nonterminals, number dan string yang terjadi di dalam aturan sintaks di atas mengacu
pada kesatuan lexical yang berhubungan dengan kamus diperkenalkan di Bab 3 [Lexical
Matters], halaman 21. Catatlah bahwa bahasa Q benar-benar mencirikan dua tipe yang berbeda
dari identifiers (function dan variable identifiers) dan dua tipe berbeda dari numeric quantities
(bilangan bulat/integers dan floating point numbers). Bilangan bulat/integer diterapkan sebagai
“bignums” menggunakan paket multiprecision GNU (GMP); dengan begitu ukuran dari suatu
nilai integer/bilangan bulat hanya dibatasi oleh memori yang tersedia. Nilai-Nilai floating point
diterapkan menggunakan 64 bit (yaitu, ketepatan ganda/double precision) floating point
numbers; pada kebanyakan mesin, hal ini perlu menyediakan nilai mutlak nonzero berkisar
antara 1.7E-308 sampai 1.7E308 dan suatu ketepatan dari 15 digit desimal.
String constants adalah urutan karakter yang secara internal diwakili sebagai array karakter
yang mengijinkan constant-time mengakses kepada karakter individu dari suatu string. Tidak
ada suatu pembatasan panjang yang mendasar untuk string constants. Di dalam implementasi
yang sekarang, karakter null \0 dipesan sebagai suatu terminator string dan tidak harus
digunakan sebagai suatu karakter string biasa.
Lagipula, bahasa Q menyediakan lima built-in constants lain yang menandakan nilai-nilai
kebenaran (true dan false), dan list yang kosong, stream dan tuple([],{} dan (), untuk dibahas di
Bagian 6.3 [Lists Streams dan Tuples], halaman 38).
Suatu simbol variabel dapat “terikat” atau “bebas”, tergantung pada konteks di mana itu terjadi.
Kita katakan bahwa suatu variabel terikat di dalam suatu penyamaan/equation jika itu terjadi
pada sisi left-hand dari equation/penyamaan. Cara lainnya, variabel adalah suatu variabel bebas.
Dalam hal ini, variabel boleh menandakan suatu nilai (yang diperkenalkan dengan def), atau
secara sederhana mewakili dirinya sendiri. Dalam beberapa kasus, suatu variabel adalah suatu
ungkapan/expression atomis yang legal/sah boleh berdiri di mana saja suatu constants diijinkan.
Pada sisi left-hand dari equation/penyamaan, adalah mungkin untuk mendeklarasikan bahwa
suatu variabel adalah suatu tipe yang ditentukan dengan menggunakan notasi: variable:type. Hal
ini memerlukan bahwa kamu sebelumnya sudah mendeklarasikan type sebagai identifier type,
lihat Bab 5 [Deklarasi], halaman 29. Ketika suatu identifier type ditetapkan dengan suatu
variabel, variabel akan hanya me-match-ingkan nilai-nilai kepunyaan type yang diberikan, cf.
Bagian 7.5 [Type Guards], halaman 60.
Pada sisi tangan kanan (right-hand side) dari equation/penyamaan, suatu identifier yang tak
memenuhi syarat (unqualified identifier) dapat juga diawali dengan kata kunci var untuk
menunjukkan bahwa identifier akan diperlakukan sebagai suatu simbol variabel bebas.
Deklarasi variabel inline seperti itu dapat digunakan untuk variabel bebas escape (jika identifier
yang sama juga diperkenalkan sebagai suatu variabel terikat pada sisi left-hand dari
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equation/penyamaan) dan untuk mendeklarasikan simbol variabel bebas [yang] masih diudara,
lihat Bagian 7.4 [Variabel Lokal], halaman 58, untuk detil.
6.2 Aplikasi
Aplikasi mungkin adalah construct tunggal yang paling utama di dalam bahasa Q. Hal ini
mengijinkan kamu untuk menerapkan satu object (“fungsi”) ke object yang lain (“argument”).
Construct ini digunakan untuk menandakan “pemanggilan fungsi” seperti sqrt 2 seperti halnya
“terminologi pembangun (constructor terms)” seperti bin X T1 T2 yang mengkodekan/encode
struktur data seperti pohon. Juga, ketika kita akan melihat Bagian 6.4 [Operator Built-In],
halaman 40, operator built-in +,-, dll. Adalah selalu “syntactic sugar” untuk aplikasi.
Seperti di bahasa fungsional yang lain jaman ini, aplikasi adalah suatu operasi biner yang ditulis
secara sederhana sebagai juxtaposition/penjajaran: X Y menandakan aplikasi X ke Y, keduanya
mungkin adalah expression/ungkapan arbitary miliknya sendiri. Aplikasi menghubungkan ke
sisi kiri; construct X Y1... Yn setara dengan (...(( X Y1) Y2)...) Yn, dan menandakan aplikasi X
ke n argument Y1,..., Yn. Gaya penulisan aplikasi fungsi ini biasanya dikenal sebagai currying,
setelah ahli logika Amerika H.B. Curry. Kita akan katakan lebih banyak tentang ini segera.
Di sini adalah beberapa contoh aplikasi yang valid/sah:
sqrt 2
sqrt (Y+1)
foo X (bar (Y-1)) Z

Catat bahwa aplikasi ini adalah left-associative, aplikasi yang tersarang (nested) di dalam
argument harus dipasang dengan tanda kurung. Sebagai contoh, foo (bar X) menerapkan foo
untuk bar X, sedangkan foo bar X menerapkan foo untuk dua argument bar dan X.
Karena currying ada dimana mana di dalam programming fungsional, kamu harus terbiasa
dengan itu, maka mari kita dengan singkat menjelaskan apa artinya, dan apa kegunaannya.
Fungsi berbagai argument multiple bisa secara umum digambarkan dalam dua jalan yang
berbeda:
• Sebagai suatu fungsi yang mengambil argument tunggal, structured argument (umumnya suatu
tuple). Ini adalah yang tradisional, metoda “uncurried” salah satu yang biasanya
menghadapi/encounters di dalam matematika. Sebagai contoh, kita mungkin menggambarkan
fungsi max, yang menghitung maksimum dari dua nilai, sebagai berikut:
max (X,Y)

= X if X>Y;
= Y otherwise;

• Secara berulang, sebagai fungsi yang, ketika diberi argument yang pertama, menghasilkan
fungsi argument sisanya yang lain. Fungsi seperti itu disebut curried. Sebagai contoh, di sini
adalah suatu definisi curried untuk fungsi max:
max X Y

= X if X>Y;
= Y otherwise;

Di sini X Y max dibaca sebagai (X max) Y, mengartikan bahwa dengan menerapkan max untuk
argument yang pertama X, kita memperoleh fungsi X max yang lain, yang mana, ketika
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diterapkan/diberlakukan untuk argument yang kedua Y, menghasilkan nilai maksimum dari X
dan Y. (Kebetulan, format curried ini juga cara dimana fungsi max benar-benar digambarkan di
dalam standard library.)
Bahasa Q mendukung kedua macam notasi. Memilih diantara keduanya adalah lebih dari
sekedar sesuatu rasa. Di samping menyimpan tanda kurung, fungsi curried menyediakan suatu
cara murah untuk memperoleh fungsi baru melalui “aplikasi parsial (partial applications)” dari
suatu fungsi multi-argument.
Sebagai contoh, memberikan definisi curried dari max di atas, max 0 dapat digunakan untuk
menandakan fungsi menghitung “bagian nonnegative” dari argumentnya (yang mana
argumentnya sendiri jika nonnegative, dan nol cara lainnya). Ini tidak bekerja dengan definisi
uncurried karena definisi itu memerlukan kita untuk menetapkan kedua argument max di dalam
satu chunk; sebagai gantinya, kita akan mulai melukiskan fungsi yang dijabarkan (the derived
function) dari awal.
Definisi uncurried juga mempunyai jasa. Khususnya, mereka mengijinkan kita untuk
menggambarkan fungsi variadic, yaitu, fungsi yang mampu menangani sejumlah argument yang
bermacam-macam. Sebagai contoh, definisi berikut memungkinkan kita untuk menerapkan
fungsi max bagi kedua pasangan (pairs) dan rangkap tiga (triples):
max (X,Y)

= X if X>=Y;
= Y otherwise;
max (X,Y,Z) = max (X,max (Y,Z))

Sesungguhnya, dalam bahasa Q adalah mungkin untuk menggambarkan fungsi umum yang
meminta kepada sejumlah argument ditetapkan sebagai tuple. Sebagai contoh, versi max berikut
menangani tuples dari sejumlah ukuran sedikitnya 2:
max (X,Y)

= X if X>=Y;
= Y otherwise;
max (X,Y|Zs)= max (X,max (Y|Zs));

Dalam contoh di atas, notasi (...| Zs) digunakan untuk menandakan suatu tuple dengan
“ekor/tail” Zs. Ini diterangkan di bagian berikut.)
6.3 Lists, Streams and Tuples
Bahasa Q menyediakan tiga construct umum yang berhubungan erat (closely related general
constructs) untuk mewakili urutan object: lists, streams dan tuples.
Kita memulai tugas dengan suatu diskusi menyangkut list struktur data. Constant []
menandakan list yang kosong itu. Secara umum, suatu list terdiri dari elemen-elemen X1, X2,...,
Xn ditandai [ X1,X2,...,Xn]. Sebagai contoh, [a,b,c] terdiri dari tiga elemen (simbol) a, b dan c.
Berlawanan dengan bahasa yang bertipe statistik seperti Haskell dan ML, anggota list mungkin
mempunyai tipe berbeda; e.g., [a,10,"a string"] adalah suatu list yang dibentuk dengan baik
secara sempurna terdiri dari suatu simbol, suatu number dan suatu string. Ini juga
memungkinkan untuk mempunyai lists tersarang/nested, seperti di [a,[b,c]] yang terdiri dari dua
elemen, simbol a dan list [b,c].
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Kamu juga dapat mempunyai suatu tanda koma diakhir di dalam suatu list, seperti di [a,b,c,].
tanda koma yang diakhir diabaikan, sehingga di atas sama persis halnya seperti [a,b,c]. Hal ini
memungkinkan untuk mem-format suatu list sebagai berikut, yang membiarkan kamu
menambahkan item baru pada bagian akhir dengan mudah:
def ITEMS = [
"This is the first item",
"This is the second item",
...
...
"This is the last item",
];

Seperti di Prolog, lists benar-benar diwakili dalam suatu pertunjukkan right-recursive
pertunjukan yang menggunakan suatu pembangun/constructor biner[|] yang mengambil sebagai
argumentnya unsur head/kepala dari list dan list unsur-unsur sisa[nya], disebut tail/ekor dari list.
Dengan begitu, e.g., [a,b,c] adalah sederhananya suatu notasi stenografi untuk [a|[b,c]], yang
menandakan suatu list dengan head/kepala dan tail/ekor [b,c] (yang pada gilirannya adalah
suatu stenografi untuk [b|[c]], dll.). Kamu dapat juga mencampur kedua gaya notasi; sebagai
contoh, [a,b|[c,d]] adalah cara lain untuk menghadirkan list 4-element [a,b,c,d].
Catat bahwa [a|[b,c]] itu berbeda dari [a,[b,c]]: format yang awal menandakan suatu list threeelement, sedangkan yang selanjutnya adalah suatu list two-element yang secara kebetulan
anggota kedua menjadi suatu listnya sendiri. Juga catat bahwa constructor [|] sesungguhnya bisa
diberlakukan bagi sejumlah pasangan nilai (nilai yang kedua tidaklah harus suatu list); e.g., [a|b]
adalah suatu expression/ungkapan yang dibentuk dengan baik secara sempurna (walaupun
panjang built-in (built-in length) nya, memberikan index dan menggabungkan operasi yang
diuraikan di Bagian 6.4.6 [Operator String List dan Tuple], halaman 46, akan gagal pada nilainilai seperti itu).
Q juga menyediakan yang disebut enumerations (penyebutan satu per satu) untuk membangun
list dari suatu rentang nilai. Ini pada umumnya mengambil format [X1,X2,...,Xn..Y] yang hanya
merupakan “syntactic sugar” untuk aplikasi enum [X1,X2,...,Xn] Y menyertakan fungsi built-in
enum (built-in enum function), lihat Bagian 8.3 [Enumeration Types], halaman 76, untuk detil.
“Syntactic sugar” juga disediakan untuk pengertian list, yang dibahas di Bagian 11.8
[Pengkondisian /Conditionals dan Pengertian/Comprehensions], halaman 127.
Streams terlihat persis seperti list kecuali jika ditulis dengan kurung kurawal. Perbedaan antara
lists dan streams adalah pada head/kepala dan tail/ekor dari suatu stream tidak dievaluasi
sampai nilai-nilai mereka benar-benar diperlukan selama keadaan suatu perhitungan. Sebagai
contoh, kamu akan temukan bahwa jika kamu masukan suatu expression/ungkapan seperti
{1+1,2+2,3+3} di dalam interpreter, kemudian nilai dari expression/ungkapan itu hanya akan
menjadi expression/ungkapannya sendiri, sebab aplikasi yang ditempelkan (embedded
applications) dari operator ‘+’ tidak dievaluasi:
==> {1+1,2+2,3+3}
{1+1,2+2,3+3}

Di dalam kontras, jika kamu masukan urutan yang sama sebagai list, elemen-elemennya akan
dievaluasi dengan seketika:
==> [1+1,2+2,3+3]
[2,4,6]

46

Suatu element stream akan dievaluasi secara otomatis ketika diakses, e.g., menggunakan
operator index:
==> {1+1,2+2,3+3}!1
4

Ini juga dikenal sebagai evaluasi “lazy”: evaluasi dari elemen-elemen stream ditunda sampai
mereka benar-benar diperlukan. Sesungguhnya, keseluruhan tail/ekor dari suatu stream
mungkin ditunda, yang memungkinkan untuk menciptakan urutan tanpa batas (infinite
sequences) yang anggota-anggotanyanya diproduksi “on the fly” selama melintasi urutan itu.
Streams diterapkan dalam terms/kaitan yang disebut “format khusus” yang akan diperkenalkan
di Bab 9 [Format Khusus], halaman 83. Kita oleh karena itu menunda suatu deskripsi/uraian
yang mendekati tentang struktur data ini sampai Bagian 9.2 [Pembangun/constructor Khusus],
halaman 86. Juga catat bahwa bahasa Q-nya sendiri hanya menggambarkan
constructor/pembangun stream; hampir semua fungsi stream benar-benar diterapkan oleh script
standard library stream.q, lihat Bagian 11.7 [Streams], halaman 126.
Tuples juga bekerja di pertunjukan yang hampir sama seperti list: constant () menandakan tuple
yang kosong, dan suatu tuple terdiri dari elemen-elemen X1, X2,..., Xn ditulis seperti
(X1,X2,...,Xn), yang setara dengan (X1|(X2|...|(Xn|()))), di mana notasi (X|Xs) menandakan
suatu tuple terdiri dari suatu elemen pertama X dan tuple Xs dari elemen-elemen sisa[nya].
Suatu tanda koma diakhir boleh mengikuti elemen tuple yang terakhir, sedemikian sehingga
(a,b,c,) adalah sama halnya seperti (a,b,c). Tanda koma diakhir bersifat optional dalam semua
kasus kecuali satu: Seperti di bahasa pemrograman Python, 1- tuples ditandai dengan suatu
tanda koma diakhir, untuk mencirikannya dari expression/ungkapan parenthesized biasa.
Karenanya (a,) menandakan 1-tuple dengan anggota tunggal a, selama (a) hanya menandakan
dirinya sendiri.
Catat bahwa berlawanan dengan bahasa seperti ML dan Haskell, tuples tidak benar-benar
diperlukan untuk menghadirkan urutan nilai dengan tipe yang berbeda, seperti list struktur data
Q telah mengijinkan kamu untuk melakukan itu. Perbedaan yang besar antara list dan tuples di
dalam bahasa Q adalah bahwa, selama list selalu diwakili sebagai object data berulang/recursive
menggunakan suatu simbol constructor/pembangun biner (hanya cara bagaimana mereka
ditulis), tuples benar-benar diterapkan seperti “vektor” yang disimpan sebagai urutan yang
berdekatan (contiguous sequences) di dalam memori. (Ini hanya bekerja untuk tuples “yang
dibentuk dengan baik” . Jika tail/ekor Xs dari suatu tuple (X|Xs) adalah bukan suatu tuple, maka
nilai ini hanya dapat diwakili dengan menggunakan suatu aplikasi yang tegas/eksplisit (explicit
application) dari constructor/pembangun tuple (tuple constructor).) Oleh karena itu tuples secara
normal sangat sedikit menghabiskan memori dibanding list dengan ukuran yang sama, dan
mereka juga mengijinkan constant-time mengakses anggota mereka. Ukuran dari suatu tuple
dapat ditentukan dalam waktu yang tetap juga. Dalam kontras, operasi yang sama, ketika
diberlakukan pada suatu list, memerlukan waktu yang sebanding dengan ukurannya. Pada sisi
lain, list menjadi lebih efisien ketika mengakses tail/ekor dari suatu list dan ketika suatu elemen
baru di-prepended pada suatu list, yang dapat kedua-duanya dilakukan dalam waktu yang tetap.
Di sini suatu tuple memerlukan waktu yang sebanding dengan ukurannya, karena urutan
anggota dari tuple yang asli harus dicopy ketika mengakses tail/ekornya atau ketika prepending
suatu elemen.
Tradeoffs ini harus dipertimbangkan secara hati-hati ketika memutuskan apakah untuk
menerapkan urutan yang ditentukan sebagai list atau suatu tuple. Tuples biasanya adalah pilihan
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yang terbaik untuk menerapkan urutan yang fixed menuntut akses acak yang cepat (fast random
access) ke anggota individu-nya, sedangkan lists menyediakan penyajian yang paling efisien
jika elemen-elemennya ditraverse dan dimanipulasi secara berurutan/sekuen. Jika perlu, kamu
bisa dengan mudah mengkonversi antara dua penyajian ini menggunakan fungsi builtin list dan
tuple, lihat Bagian 10.4 [Fungsi Konversi (Conversion Functions)], halaman 95.
Lists, streams dan tuples sering dikombinasikan untuk menciptakan struktur tersarang (nested
structures) seperti suatu tuple lists dan/atau streams, suatu list (atau stream) dari lists, atau suatu
list (atau stream, atau tuple) dari tuples. Construct selanjutnya (urutan tuples) menjadi sangat
umum bahwa Q menyediakan pendukungan khusus untuk itu dalam wujud “pengelompokan”
sintaks. Notasi [X1, X2,...; Y1, Y2,...;...] adalah suatu stenografi untuk [(X1, X2,...), (Y1,
Y2,...),...]. Catat bahwa harus ada sedikitnya satu elemen pada setiap kelompok (tetapi sejumlah
elemen dalam kelompok yang berbeda boleh bertukar-tukar), dan di sana harus sedikitnya satu
kelompok (kelompok tunggal ditandai dengan suatu akhir ‘;’). Dengan begitu, sebagai contoh,
[A,B;C,D;X,Y,Z] adalah sama halnya seperti [(A,B),(C,D),(X,Y,Z)], dan [X,Y,Z;] sama halnya
seperti [(X,Y,Z)]. Notasi yang sama juga berlaku bagi streams dan tuples.
6.4 Built-In Operators
Di samping format expression/ungkapan telah dibahas di atas, bahasa Q juga menyediakan
suatu koleksi simbol operator prefix, infix dan mixfix untuk perhitungan umum (arithmetic),
logis (logical), relational dan operasi lain. Suatu list lengkap simbol-simbol ini diberikan di
bawah, disusun menurun dari tingkatan yang lebih tinggi:
’ ‘ ~ &

quotation operators (unary)

.

function composition

^ !

exponentiation and subscript

- #

not prefix operators (unary)

* / div mod and and-then
multiplication operators
++ + - or or-else
addition operators
< > = <= >= <>
relational operators
$

infix application operator

if-then-else
conditional expressions
||

sequence operator

\X.Y

lambda abstractions

Kebanyakan simbol ini mempunyai arti sendiri; suatu uraian/deskripsi terdekat mengikuti di
bawah ini. Semua operator biner adalah left-associative, terkecuali ^,! dan $ yang rekanan di
sebelah kanan, dan operator relational yang nonassociative. Aplikasi harus didahulukan semua
operasi ini kecuali operator kutipan; karenanya Sqrt X^3 menandakan (Sqrt X)^3 dan bukan
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sqrt (X^3). Operator kutipan mempunyai tingkatan yang lebih tinggi mungkin yang paling
tinggi, dan karenanya mengikat lebih kuat dari aplikasi. Tanda kurung digunakan untuk
menggolongkan expression/ungkapan dan overwrite default yang tingkatannya lebih tinggi dan
associativas seperti biasanya. Para programmer C juga akan mencatat bahwa operator logis
(logikal operators) mempunyai tingkatan yang lebih tinggi yang sama “salah” seperti di Pascal.
Dengan begitu kamu perlu meyakinkan bahwa kamu selalu parenthesize expression/ungkapan
relational ketika mengkombinasikannya dengan penghubung logis (logical connectives).
Kamu juga perlu catat bahwa unary kurang/minus harus diberi tanda kurung ketika muncul di
dalam suatu argument dari suatu aplikasi fungsi. Sebagai contoh, walaupun foo X - Y adalah
suatu expression/ungkapan yang dibentuk dengan baik secara sempurna, itu menandakan (foo
X)- Y dan bukan foo X (- Y) seperti anda mungkin telah berniat dengan pengaturan jarak/spasi
yang bagaimanapun diabaikan oleh compiler Q. Seperti yang telah yang dicatat di Bab 3
[Berbagai hal Berhubungan dengan kamus (Lexical Matters)], halaman 21, unary kurang/minus
di depan suatu number adalah khusus/special; itu menyebabkan nilai-nilai seperti - 2 untuk
ditafsirkan sebagai angka-angka negatif dibanding menandakan suatu aplikasi yang
tegas/eksplisit (explicit application) dari operator unary minus/kurang (suatu aplikasi
tegas/eksplisit (explicit application) dari unary minus/kurang dapat ditandai menggunakan
simbol built-in minus/kurang; lihat di bawah). Aturan untuk parenthesizing angka-angka negatif
sama halnya seperti itu untuk unary minus/kurang; kamu harus tulis foo X (- 2) sebagai ganti
foo X - 2 (yang menandakan (foo X)- 2).
Dalam bahasa Q, expression/ungkapan menyertakan operator prefix dan infix selalu “syntactic
sugar” untuk aplikasi. Dengan memasukkan operator seperti itu di dalam tanda kurung, kamu
dapat memutarnya ke dalam suatu fungsi prefix/awalan biasa. Sebagai contoh, X+Y persis sama
halnya (+) X Y, dan bukan X yang benar-benar menandakan aplikasi (bukan) X. Operator
built-in secara sederhana menyediakan suatu cara yang lebih menyenangkan untuk penerapan
operasi ini kepada argumentnya, yang menyerupai notasi mathematic umum. Lebih dari itu,
kamu juga dapat memutar suatu operator biner ke dalam suatu fungsi unary dengan menetapkan
operator manapun yang kiri atau kanan. E.G., (1/) menandakan timbal balik (reciprocal) dan
(*2) itu fungsi penggandaan. Seperti constructs/pembangun yang biasanya disebut operator
bagian (operator sections). Di dalam suatu bagian/section, tingkatan yang lebih tinggi yang
umum dan aturan associativas berlaku. Sebagai contoh, X+3 subterm di dalam (*(X+3)) harus
diberi tanda kurung sebab* mempunyai suatu tingkatan yang lebih tinggi dibanding +, dan
karenanya expression/ungkapan yang parsial (*X+3) dibentuk dengan tidak baik.
Operator - memainkan sedikit banyaknya peran canggung di dalam sintak, karena digunakan
untuk menandakan kedua unary dan binary minus. Q mengadopsi konvensi yang notasi (-)
selalu menandakan biner minus/kurang; unary minus/kurang mungkin ditandai oleh fungsi
built-in minus/kurang. Dengan begitu expression/ungkapan minus/kurang X menerapkan unary
minus/kurang untuk X. Catatlah bahwa construt/pembangun ini selalu menandakan suatu
aplikasi yang tegas/eksplisit (explicit application) dari operasi unary minus/kurang. Sebagai
contoh, minus 5 menandakan aplikasi dari unary minus/kurang untuk integer/bilangan bulat 5,
selama - 5 adalah suatu bilangan bulat negatif . Juga catat bahwa construct/pembangun (-X)
adalah bukan suatu operator bagian (section operator), tetapi suatu expression/ungkapan yang
diberi tanda kurung menyertakan unary minus/kurang. Cara paling mudah untuk membangun
suatu operator bagian (section operator) yang mengurangi suatu nilai yang ditentukan dari
argumentnya untuk merumuskan fungsi menggunakan operator penambahan (addition operator)
seperti dalam (+(-X)).
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Kasus khusus yang lain adalah operator mixfix if-then-else (ungkapan bersyarat/ conditional
expression) dan \X.Y (abstraksi lamda/ lambda abstraction). Ini hanya “syntactic sugar” untuk
fungsi standard library ifelse/when dan fungsi builtin lamda, maka tidak ada sintaks khusus
yang diperlukan untuk memutarnya ke dalam fungsi prefix/awalan.
6.4.1 Operator Kutipan (Quotation Operators)
Operator ’ (tanda kutip/quote), ‘ (backquote), ~ (tilde) dan & (ampersand) digunakan untuk
berhadapan dengan sehingga disebut format khusus. Operator tanda kutip/quote mengutip suatu
expression/ungkapan
sebagai
literal/harafiah;
ini
merupakan
suatu
simbol
constructor/pembangun dan karenanya menjadi bagian dari expression/ungkapan yang dikutip
itu. Operator backquote dan tilde digunakan untuk “menyambungkan” dan “menguatkan”
subterms di dalam suatu expression/ungkapan. Operator ampersand operator menyebabkan
“argument khusus” untuk di-memoiz. Kita menunda suatu diskusi tentang operasi ini sampai
Bab 9 [Format Khusus], halaman 83.
6.4.2 Komposisi Fungsi
Operator ‘.’ menandakan fungsi komposisi: (F.G) X = F (G X). Sebagai contoh, untuk
menggandakan suatu nilai dan kemudian menambahkan 1 ke dalamnya, kamu dapat
menggunakan suatu ungkapan seperti ((+ 1).(*2)) X. Catatlah tanda kurung di sekitar komposisi
aplikasi – as yang mengikat lebih kuat dari komposisi, F.G X ditafsirkan seperti F.(G X)
bukannya (F.G) X. Jika suatu komposisi melibatkan aplikasi dengan argument bilangan
bulat/integer, whitespace ekstra mungkin diperlukan untuk membedakan antara operator ‘.’ dan
tanda desimal; e.g., F 5. G menandakan suatu komposisi dari fungsi F 5 dan G, sedangkan F 5.G
adalah suatu aplikasi dari fungsi F untuk dua argument, nilai floating point 5. dan fungsi G.
Juga catat bahwa operator komposisi bersifat associative, karena (F.G.H) X = ((F.G).H) X = F
(G (H X)) = (F.(G.H)) X.
6.4.3 Operator Perhitungan (Quotation Operators)
Operator +, -, *, / menandakan penjumlahan, perbedaan, produk dan hasil bagi dua nilai
numeric, yang berturut-turut. Seperti yang telah dicatat, - adalah juga digunakan sebagai unary
minus/kurang. Operator div dan mod menandakan hasil bagi integer/bilangan bulat dan
modulo, yang berturut-turut; mereka hanya berlaku untuk integer/bilangan bulat. Operator ^
menandakan exponentiation, seperti digambarkan dengan X^Y = exp (ln X*Y); itu selalu
mengembalikan suatu nilai floating point. (if X<0 then X^Y digambarkan hanya jika Y adalah
suatu integer/bilangan bulat. 0^0 tak bisa digambarkan juga, maka jika kamu bermaksud
mempunyai bahwa 0^0 = 1 kemudian kamu harus menambahkan penyamaan/equation yang
bersesuaian sendiri. Juga catat bahwa modul standard library complex.q menghadirkan definisi
built-in dari operator exponentiation untuk menangani kasus bahwa X<0 dengan eksponen
umum; lihat Bagian 11.10 [Angka-Angka Kompleks], halaman 130.)
Argument dan type hasil yang bersesuaian (corresponding result types) dari operasi ini
diringkas di dalam tabel berikut (Int menandakan integer/bilangan bulat, Float floating point,
dan nilai integer/bilangan bulat Real atau floating point):
+ - *
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Int Int  Int
Int Float  Float
Float Int  Float
Float Float  Float

/ ^

Real Real  Float

div mod

Int Int  Int

- (unary)

Int  Int
Float  Float

Catat bahwa, mulai dari Q 7.2, semua operasi floating point berhadapan secara baik dengan
floating point IEEE yang tidak terbatas (IEEE floating point infinities) dan nilai NaN (“Not a
Number (bukan suatu angka/number)”). sebagai konsekwensi, divisi oleh nol sekarang
menghasilkan salah satu dari nilai-nilai yang khusus inf, - inf atau nan, tergantung pada nilai
dari operand pertama. (Tentu saja, ini hanya akan bekerja seperti diuraikan pada sistem dengan
pengimplementasian/penerapan suatu floating point proper IEEE. Interpreter tidak membuat
usaha untuk menandingi nilai floating point IEEE pada sistem. yang tidak menyediakannya
secara asli.)
6.4.4 Operator Relational (Relational Operators)
Operator<, >, =, <=, >=, <> adalah predicates binary yang memiliki arti “lebih sedikit”, “lebih
besar”, “sama”, “lebih sedikit atau sama”, “lebih besar atau sama” dan “tidak sama”, berturutturut. Definisi built-In dari operasi ini hanya berlaku bagi numbers, strings dan nilai-nilai
kebenaran (truth values). Semua operator relational mengembalikan nilai-nilai kebenaran (true,
false) sebagai hasil. String dibandingkan secara lexicographically, atas dasar karakter yang
menyandi/membentuk code (yang mana, mulai dari Q 7.0, pada umumnya Unicode). Nilai-Nilai
kebenaran diperintah/dipesan dengan false < true.
Jika kamu bermaksud membandingkan tipe lain dari nilai-nilai dibanding object dasar tersebut
di atas, secara normal kamu akan harus menyediakan definisi yang pantas sendiri. Sebagai
contoh, kamu mungkin ingin meluas operasi persamaan ke struktur data built-in lain dan
struktur data user-defined seperti lists, trees, dll., dengan “pemuatan lebih” operator = secara
according.
Penyamaan/equation
berikut
menerapkan
suatu
predicate/sebutan
persamaan/equality pada list (tanda kurung pada sisi left-hand diperlukan untuk mencegah
operasi persamaan (equality operation) ditafsirkan sebagai tanda yang sama yang memisahkan
sisi left-hand dan sisi kanan dari suatu equation/penyamaan):
([] = [])
([] = [Y|Ys])
([X|Xs] = [])
([X|Xs] = [Y|Ys])

=
=
=
=

true;
false;
false;
(X=Y) and then (Xs=Ys);

Peratura untuk operator perbandingan lain (<>, <=, dll.) bisa ditambahkan dalam pertunjukan
yang sama. benar-benar, standard library menyediakan definisi yang bersesuaian (corresponding
definitions); lihat Bab 11 [Standard library], halaman 113.
Suatu kasus khusus muncul dengan tipe/jenis yang terdiri dari simbol constructor/pembangun
nullary yang diumumkan dengan const, sehingga disebut tipe penyebutan satu per satu
(enumeration types), lihat Bab 8 [Types], halaman 73. Nilai-Nilai dari type/jenis seperti itu
selalu dapat dibandingkan dengan operator relational, menggunakan order/pesanan di mana
mereka didaftarkan di dalam pendeklarasian type/jenis. (Suatu kasus khusus ini adalah
order/memesan nilai-nilai kebenaran built-in.) Sebagai contoh, berasumsi bahwa type hari
dideklarasikan sebagai berikut:
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type Day = const sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat;

Kemudian constants yang didaftarkan akan diperintah/dipesan sebagai sun < mon < ... < sat.
Di samping sebutan persamaan (equality predicate), bahasa Q juga menyediakan suatu dugaan
persamaan “syntactic” yang berlaku bagi bermacam-macam expression/ungkapan; lihat Bagian
7.2 [Penyamaan Tidak linier (Non-Linear Equations)], halaman 55, untuk detil.
6.4.5 Operator Logika dan Bit (Logical and Bit Operators)
Operasi logis (logical operations) not, and, atau menandakan negasi logis, kata penghubung
(conjunction) dan pemisahan (disjunction), berturut-turut. Operator ini mengambil nilai
kebenaran sebagai argumentnya. Mereka digambarkan di dalam suatu cara secara langsung
(straightforward manner):
not true
not false

= false;
= true;

true and true
true and false
false and true
false and false

=
=
=
=

true;
false;
false;
false;

true or true
true or false
false or true
false or false

=
=
=
=

true;
true;
true;
false;

Seperti kebanyakan bahasa perograman lain, Q juga mempunyai penghubung logika untuk
evaluasi shortcircuit dari ungkapan logika (logical expressions), yang ditandai oleh operator and
then dan or else. Operasi ini benar-benar diterapkan sebagai “format khusus” yang
mengevaluasi argumentnya dari kiri ke kanan hanya sejauh diperlukan untuk menentukan nilai
dari expression/ungkapan (cf. Bab 9 [Format Khusus], halaman 83). Mereka digambarkan oleh
penyamaan/equations built-in berikut :
true and then X
false and then X

= X;
= false;

false or else X
true or else X

= X;
= true;

Operand pertama selalu dievaluasi. Tergantung pada nilainya, operand yang kedua mungkin
tidak dievaluasi sama sekali. Sebagai contoh, jika X mengevaluasi false, kemudian X dan
kemudian Y dengan seketika mengurangi kesalahan/false, tanpa pernah mempunyai untuk
mengevaluasi argument yang kedua Y. Pada sisi lain, jika X mengevaluasi true, kemudian Y
dievaluasi dan dikembalikan sebagai nilai dari expression. Operasi ini atau operasi yang lain
bekerja secara sejalan.
Satu alasan untuk menggunakan evaluasi short-sircuit adalah efisiens: mencegah perhitungan
yang tak perlu ketika suatu bagian awal (initial) dari suatu expression/ungkapan logika telah
menentukan nilai dari expression/ungkapan secara keseluruhan. Lagipula, evaluasi short-sircuit
kadang-kadang penting untuk memeriksa suatu kondisi sebelum mengevaluasi suatu
expression/ungkapan tergantung pada kebenaran dari kondisi ini. Sebagai contoh:
(X <> 0) and then (foo (1/X) > 0)
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Kamu juga perlu catat bahwa, menurut definisi di atas, X dan kemudian Y dan X kalau tidak Y
selalu dikurangi jika X adalah suatu nilai kebenaran (truth value), sekalipun operand yang kedua
Y tidak mengevaluasi suatu nilai kebenaran. Ini mungkin terlihat sedikit aneh pada mulanya,
tetapi sesungguhnya cara yang paling layak untuk menerapkan evaluasi short-circuit di dalam
bahasa Q, karena Q menggunakan pengetikan yang dinamis (dynamic typing), dan karenanya
type suatu ungkapan/expression hanya dikenal setelah dievaluasi. Sesungguhnya, “feature” ini
dapat benar-benar bermanfaat kadang-kadang. Sebagai contoh, kamu dapat juga menggunakan
dan kemudian mencatat suatu jenis sederhana expression/ungkapan bersyarat seperti
check X end then bar X

di mana bar X adalah nilai yang ingin kamu hitung, tetapi hanya jika kondisi memeriksa X
holds.
Interpreter Q juga menggunakan operator not, and dan or untuk menandakan operasi logika
bitwise pada integer/bilangan bulat. Dengan begitu, not X menandakan komplemen pertama
dari suatu integer/bilangan bulat X, dan X and Y dan X or Y logika bitwise penghubungan dan
pemisahan (the bitwise logical conjunction and disjunction) integer/bilangan bulat X dan Y,
berturut-turut. Operasi ini bertindak seolah-olah integer/bilangan bulat negatif yang diwakili di
dalam komplemen kedua (walaupun GMP benar-benar menggunakan suatu penyajian signmagnitude). Ini berarti untuk masing-masing integer/bilangan bulat X, -X = not X + 1, atau,
setara dengan, not X = - X -1. Sebagai contoh:
==> 17 and not 13
16
==> 17 or not 13
-13
==> not _
12

Hasil ini menjadi bersih ketika mempertimbangkan bahwa has bits 0 (=1) and 4 (=16) on (and
all other bits off), while not 13 has bits 0 (=1), 2 (=4) and 3 (=8) off (and all other bits on).
Dengan begitu, menulis angka-angka ini sebagai urutan unsigned bit dengan bit yang paling
penting dulu, di mana ...1 menandakan suatu urutan yang tanpa batas dari terkemuka 1’s
(infinite sequence of leading 1’s), kita mempunyai:
17 and not 13 =
10001 and not 1101 = 10001 and ...10010 = 10000
= 16
17 or not 13 =
10001 or not 1101 = 10001 or ...10010 = ...10011 (= not 1100 = not 12)
= -13

Bersama-Sama dengan built-in bit shift operations, operasi logika bitwise dapat juga digunakan
untuk menerapkan/mengimplementasikan “bitsets”, yaitu, sets integer/ bilangan bulat
nonnegative diwakili oleh pola bit. Lihatlah Bagian 10.1 [fungsi Perhitungan (Arithmetic
Functions)], halaman 93, untuk detil.
Jika kamu sedang merasa ragu sekitar “exclusive or:” selama operator ini tidak disajikan
sebagai builtin, kamu bisa dengan mudah menggambarkannya sendiri sebagai berikut:
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public (xor) X Y @ 3;
X xor Y

= (X or Y) and not (X and Y);

6.4.6 Operator String, List dan Tuple
Operator ++ menandakan penggabungan, # adalah ukuran atau panjang operator, dan tulisan di
bawah garis operator! digunakan untuk indexing/memberikan index. Operasi ini bekerja secara
konsisten pada strings, lists dan tuples. Sebagai contoh:
"abc"++"xy"
[a,b,c]++[x,y]
(a,b,c)++(x,y)

=> "abcxy"
=> [a,b,c,x,y]
=> (a,b,c,x,y)

#"abc"
#[a,b,c]
#(a,b,c)

=> 3
=> 3
=> 3

"abc"!1
[a,b,c]!1
(a,b,c)!1

=> "b"
=> b
=> b

Memberi index (Indexing) dengan operator subscript dimulai pada nol, sedemikian sehingga
X!0 dan X!(#X-1) menandakan anggota pertama dan terakhir dari suatu string, list atau tuple,
berturut-turut. Catat juga bahwa ! adalah right-associative, sucscript ganda harus diberi tanda
kurung (parenthesized). Sebagai contoh, bandingkan (X!I)!J dan X!I!J=X!(I!J).
Semua operator list dan tuple memeriksa bahwa argument pertama mereka adalah suatu list
yang dibentuk dengan baik atau nilai tuple. Bagaimanapun, argument dari operator ++
sesungguhnya boleh merupakan nilai apapun. Penggabungan list (List concatenation) hanya
menggantikan sublist yang kosong menandai akhir argument list pertamanya dengan argument
yang kedua, seolah-olah itu digambarkan dengan penyamaan/equtions berikut :
[]++Ys
[X|Xs]++Ys

= Ys;
= [X|Xs++Ys];

Karenanya kita mempunyai bahwa, e.g., []++1 => 1 dan [1,2]++3 => [1,2|3], yang terlihat aneh,
tetapi konsisten dengan penyamaan/equations di atas. Tuple penggabungan/concatenation
bekerja di dalam suatu cara analisator/yang menganalisa.
Semua operator dibahas di bagian ini juga tersedia untuk streams (cf. Bagian 6.3 [Lists Streams
dan Tuples], halaman 38). Bagaimanapun, definisi bersesuaian adalah tidak dibangun ke dalam
bahasa tetapi disiapkan dalam bentuk script standard library stream.q, lihat Bagian 11.7
[Streams], halaman 126.
6.4.7 Operator Urutan dan Aplikasi (Application and Sequence Operators)
Operator aplikasi ‘$’ dan operator urutan ‘||’ memiliki tingkatan yang paling rendah di antara
operator sisipan/infix dan awalan/prefix. Operator $ adalah right-associative dan mengikat lebih
kuat dari operator ||, yang merupakan left-associative.
Operator aplikasi infix/sisipan menyediakan suatu cara alternatif untuk menandakan aplikasi
fungsi, yaitu, F $ X => F X. Operator ini berguna ketika kamu ingin mengedarkan aplikasi
fungsi sebagai parameter fungsi. Karena operator ini mempunyai tingkatan yang sangat rendah
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dan right-associative, itu juga menyediakan suatu cara yang menyenangkan untuk menulis
“aplikasi fungsi cascading,” seperti foo $ bar $ X+Y = foo (bar (X+Y)), yang dapat menyimpan
banyak tanda kurung dan membuat suatu expession/ungkapan yang lebih menarik.
Operator urutan membiarkan kamu mengevaluasi urutan expression/ungkapan di dalam
order/pesanan yang ditentukan. Nilai dari urutan diberikan dengan expression/ungkapan paling
kanan. Itu adalah,
X || Y

=> Y.

Tujuan dari construct ini adalah untuk mengijinkan operasi dengan efek samping (seperti fungsi
I/O) untuk dilaksanakan secara sekuensial/berurutan. Suatu contoh khas adalah
writes "Input: " || reads

yang mencetak suatu prompt pada terminal dan kemudian membaca di dalam suatu string.
(fingsi built-In tulis dan baca (writes and reads) diuraikan di Bab 10 [Fungsi Built-In], halaman
93.)
6.4.8 Lamda dan Ungkapan Bersyarat (Conditional Expressions and Lambdas)
Mulai dari versi 7.1, Q juga menyediakan sintaks khusus untuk dua jenis lain dari constructs
yang biasanya ditemui dalam program fungsional: abstraksi lamda dan ungkapan bersyarat
(conditional expressions and lambda abstractions). Suatu ungkapan bersyarat mengambil format
if X then Y else Z di mana X, Y dan Z adalah ungkapan arbitary. Hal itu mengembalikan nilai
Y jika nilai X true, dan nilai Z jika nilai X false. Bagian ‘else’ dapat juga dihilangkan, dalam hal
case() dikembalikan jika nilai X false. Seperti penghubung logika built-in and then and or else,
ungkapan bersyarat adalah format khusus yang dievaluasi dalam mode/gaya short-circuit;
dengan begitu, jika X mengevaluasi ke false, kemudian Y tidak akan pernah dievaluasi.
Abstraksi lamda dapat ditandai menggunakan notasi yang biasa \X.Y di mana X adalah suatu
ungkapan/expression yang menandakan suatu pola untuk dipasangkan dengan argument dari
fungsi lamda, dan Y adalah ungkapan yang lain, badan lamda yang untuk dievaluasi ketika
fungsi lamda diberlakukan bagi suatu argument. Catatlah bahwa jika pola argument X adalah
bukan suatu ungkapan atomis (yaitu, bukan suatu ungkapan dasar, list, stream atau tuple)
kemudian itu harus diberi tanda kurung/parenthesized; badan lamda Y tidak pernah harus diberi
tanda kurung/parenthesized, bagaimanapun, karena tingkatan yang lebih rendah dari construct
lamda. Multi-Argument lamda dapat ditulis menggunakan notasi \X1 X2.... Y, yang hanya
merupakan bentuk singkat untuk \X1. \X2..... Y. Lamda adalah format khusus; bukan pola
parameter maupun badan yang dievaluasi, melainkan mereka yang “di-compile” (pada runtime)
bagi semacam khusus obyek fungsi yang dapat diberlakukan bagi argument yang nyata (actual
arguments) di dalam suatu cara yang efisien (an efficient manner), lihat Bagian 10.6 [Abstraksi
lamda], halaman 102, untuk detil.
Seperti operator yang lain, kedua construct if-then-else dan \X.Y adalah selalu “syntactic sugar”
untuk aplikasi fungsi. operator If-Then-Else benar-benar diterapkan oleh fungsi standard library
ifelse (atau manakala fungsi if bagian ‘else’nya dihilangkan), lihat Bagian 11.8 [Kondisi
Bersyarat dan Pengertian (Conditionals and Comprehensions)], halaman 127. construct \X.Y
menterjemahkan untuk suatu aplikasi dari fungsi built-in lamda, lihat Bagian 10.6 [Abstraksi
lamda], halaman 102.
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Catat bahwa construct \X.Y mempunyai tingkatan mungkin yang paling rendah, bahkan lebih
rendah dari operator pengurutan ‘||’, maka itu selalu harus diberi tanda kurung/parenthesized
kecuali jika itu membentuk suatu toplevel expression atau badan dari construct lamda yang lain.
Operator If-Then-Else mengikat lebih kuat dari ‘||’, tetapi lebih lemah dari ‘$’, dan bagian
“dangling else” diasumsikan untuk kepunyaan if-then yang paling terbaru. Hal ini membuat
kode Imperative-Style seperti tindakan berikut seperti yang diharapkan:
test = \X.
writes "The value is " ||
if X > 0 then
writes "positive.\n"
else if X < 0 then
writes "negative.\n"
else
writes "zero.\n";

Catat juga bahwa if-then-else perlu untuk diberi tanda kurung/parenthesized kecuali jika itu
terjadi sebagai toplevel atau di dalam suatu lamda, urutan atau ungkapan bersyarat yang lain :
test = \X. writes $ "The value is " ++
(if X > 0 then
"positive"
else if X < 0 then
"negative"
else
"zero") ++ ".\n";

6.5 Operator User-Defined (User-Defined Operators)
Mulai dari versi 6.2, bahasa Q juga membiarkan kamu menggambarkan simbol operator sisipan
(infix) dan awalan (prefix) milikmu, menggunakan suatu deklarasi seperti berikut (lihat juga
Bab 5 [Deklarasi], halaman 29):
public (myop) X Y;

Ini secara efektif memutar myop ke dalam suatu kata kunci yang dapat digunakan sebagai suatu
operator sisipan/infix: X myop Y. Operator User-defined bekerja persisnya seperti beberapa
built-in, di dalam itu kamu dapat memutarnya ke dalam suatu fungsi awalan/prefix dengan
memasukkannya di dalam tanda kurung, seperti dalam (myop), dan bahwa kamu dapat
membangun bagian darinya yang meninggalkan operand kiri atau yang tak ditentukan
(unspecified) , seperti (X myop) dan (myop X).
Dengan default, operator yang baru mempunyai tingkatan lebih tinggi yang sama dan
associativas sebagai operator relational (yang pada tingkatan lebih tinggi level 2, dan nonassociative). Kamu dapat juga dengan tegas menetapkan suatu tingkatan level yang lebih tinggi,
seperti:
public (myop) X Y @ 2;

Sebagai alternatif, kamu boleh menandakan tingkatan level yang lebih tinggi dengan
mendaftarkan suatu simbol operator yang ada. Berikut adalah setara dengan deklarasi di atas:
public (myop) X Y @ (<);
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Sebagai contoh dunia nyata, di sini adalah definisi dari suatu xor operator (exclusive-or) dari
Bagian 6.4.5 [logika dan Operator Bit], halaman 44. menggunakan tingkatan yang yang lebih
tinggi ketiga, yang diduduki oleh operator penambahan (yang juga meliputi built-in atau
operator):
public (xor) X Y @ 3;
X xor Y

= (X or Y) and not (X and Y);

Secara umum, suatu kerlingan cepat di tabel operator di dalam subseksi yang terdahulu
mengungkapkan valid precedence level numbers untuk operator sisipan/infix dan awalan/prefix
meninggalkan 0 (tingkatan yang paling rendah, operator urutan biner) ke 9 (tingkatan yang
paling tinggi, operator kutipan unary), dengan 8 menandakan tingkatan yang lebih tinggi dari
aplikasi fungsi. (Catat bahwa tidak ada level tingkatan yang lebih tinggi dinomori untuk if-thenelse dan constructs \X.Y sebab tidak ada cara untuk mendeklarasikan operator mixfix seperti itu
di dalam Q.) daftar yang lengkap dari operator built-in awalan/prefix dan sisipan/infix,
diterangkan sebagai urutan dari deklarasi Q yang valid/sah, ditunjukkan di bawah.
public (||) X Y @0, ($) X Y @1;
public (<) X Y @2, (<=) X Y @2, (>) X Y @2, (>=) X Y @2,
(=) X Y @2, (<>) X Y @2;
public (++) X Y @3, (+) X Y @3, (-) X Y @3,
(or) X Y @3;
public special (or else) ~X Y @3;
public (*) X Y @4, (/) X Y @4, (div) X Y @4, (mod) X Y @4,
(and) X Y @4;
public special (and then) ~X Y @4;
public (#) X @5, (not) X @5;
public (^) X Y @6, (!) X Y @6;
public (.) X Y @7;
public special const (’) X @9;
public (‘) X @9, (~) X @9, (&) X @9;

Catat bahwa tingkatan yang lebih tinggi level 8 tidak mungkin digunakan untuk operator userdefined. Selain dari bahwa, semua level tingkatan yang lebih tinggi diijinkan, tetapi kamu tidak
bisa merubah banyaknya argument (unary/binary) dan associativas (non-/left-/right-associative)
pada masing-masing level; ini ditentukan oleh sistem Q operator built-in, seperti diuraikan di
Bagian 6.4 [Operator Built-In], halaman 40.
Pembatasan yang lain adalah bahwa operator user-defined itu harus ditandai menggunakan
identifier legal yg berhubungan dg sintaks. Dengan begitu, dalam perbedaan pada Haskell dan
ML kamu tidak bisa mendeklarasikan operator yang terdiri dari simbol khusus di dalam set
karakter ASCII. Banyak para programmer akan siap mengambil ini sebagai berkat dalam
penyamaran, karena konglomerat Perl-Like dari pemberian simbol tanda baca arbitari sering
menantang tujuan dari keadaan dapat dibaca. Bagaimanapun, sebagai perbaikan bagi mereka
yang tidak bisa hidup tanpa simbol khusus tambahan, Q 7.0 dan kemudiannya mengijinkan
pemberian karakter tanda baca tunggal dalam keseluruhan. Set karakter unicode, seperti simbol
matematika unicode, untuk digunakan sebagai identifiers, yang menyiratkan bahwa simbol ini
boleh juga dideklarasikan sebagai operator. Ini perlu memberi para programmer banyak dari
simbol operator untuk hampir semua aplikasi apapun.
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7 Evaluasi Ekspresi dan Persamaan
“Proses perhitungan adalah mahluk abstrak yang tinggal/menghuni komputer.” [Abelson/
Sussman 1996, p.1] Pada intinya, bahasa perograman manapun menghadapi programmer
dengan tiga barang abstrak berbeda [Abelson/Sussman 1996]: kesatuan yang mana untuk
dimanipulasi/digerakkan, pada umumnya dikenal sebagai “data”, computational “proses” yang
mana menyelesaikan manipulasi itu, dan uraian dari proses ini oleh koleksi terbatas dari aturan
computational, biasanya disebut “program”.
Seperti di bahasa pemrograman fungsional lain, semua perhitungan yang dilakukan oleh scripts
Q adalah evaluasi expression/ungkapan: Pemakai menetapkan suatu expression/ungkapan untuk
dievaluasi, interpreter menghitung nilai expression/ungkapan itu dan mencetaknya sebagai hasil
dari perhitungan.
Setelah diuraikan manipulasi “data” oleh scripts Q, expression/ungkapan, sekarang kita
membelok ke proses computational dilaksanakan pada expression/ungkapan itu, evaluasi
expression/ungkapan, dan uraian mereka oleh koleksi aturan computational,
penyamaan/equations.
7.1 Persamaan
Di dalam bahasa Q, sesungguhnya tidak ada padanan tepat dari suatu “definisi fungsi” dalam
bahasa konvensional. Melainkan, definisi mengambil format penyamaan/equations yang
menguraikan
bagaimana
ungkapan/expression
ditentukan,
sisi
left-hand
dari
equations/penyamaan, dapat diubah ke dalam yang lain, sisi right-hand yang bersesuaian.
Catatlah perbedaan antara penafsiran ini dan pemakaian mathematical umum di mana suatu
penyamaan/equations pada umumnya adalah sesuatu yang “dipecahkan”. Di sini kita benarbenar berhadapan dengan “aturan menulis ulang (rewriting rules)”, yaitu, penyamaan/equations
diorientasikan dari kiri ke kanan. Sintaks penyamaan/equations ditangkap oleh aturan
tatabahasa berikut :
definition
qualifiers
qualifier
condition
where-clause

: expression ’=’ expression qualifiers ’;’
{’=’ expression qualifiers ’;’}
: {qualifier}
: condition
| where-clause
: ’if’ expression
| ’otherwise’
: ’where’ expression ’=’ expression
{’,’ expression ’=’ expression}

Variabel yang terjadi pada sisi left-hand dari suatu penyamaan/equations dipertimbangkan
untuk menjadi yang bersifat terukur universal (universally quantified). Mereka main peran dari
parameter formal di dalam bahasa pemrograman konvensional, “yang terikat” kepada nilai-nilai
yang bersesuaian mereka manakala penyamaan/equation diberlakukan bagi suatu nilai
ungkapan nyata/actual. Sebagai contoh, seperti kita ingin menggambarkan suatu fungsi sqr yang
mana mem-bujur sangkar-kan argumentnya. Kita mengetahui bahwa untuk mem-bujur sangkarkan sesuatu kita sederhananya mengalikannya dengan dirinya sendiri. Penyamaan yang
bersesuaian adalah:
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sqr X = X*X;

Di sini sisi left-hand sederhananya adalah aplikasi dari simbol fungsi sqr untuk suatu nilai
argument X posisi yang mana untuk nilai yang nyata manapun kita mungkin menerapkan fungsi
sqr to.
Suatu penyamaan/equations boleh juga berisi suatu koleksi kondisi dan definisi variabel “lokal”
(dua macam dari elemen-elemen pengganti ini juga disebut qualifier di dalam Q jargon), dan
berbagai sisi right-hand (yang ditafsirkan sebagai suatu koleksi penyamaan/equations untuk sisi
left-hand yang sama). Suatu kondisi kosong mungkin ditandai dengan kata kunci otherwise,
yang mana adalah suatu yang menyenangkan untuk menandai “default case” dari suatu definisi.
Sebagai contoh, penyamaan/equations berikut menggambarkan fungsi faktorial:
fac N

= N*fac (N-1) if N>0;
= 1 otherwise;

Kata kunci otherwise adalah tak lain hanya “syntactic sugar”; itu dapat selalu dihilangkan.
Bagaimanapun, itu cenderung untuk meningkatkan readability dari definisi seperti salah satu di
atas.
Dalam perbedaan untuk definisi fungsi di dalam bahasa pemrograman konvensional, sisi lefthand dari suatu penyamaan/equations boleh berisi pola argument tetap (constant) dan terstruktur
yang mana untuk diadu dengan parameter yang nyata dari suatu fungsi. Sebagai contoh,
penyamaan/equations berikut , yang melibatkan nilai-nilai tetap pada sisi left-hand,
menggambarkan fungsi Fibonacci:
fib 0
fib 1
fib N

= 0;
= 1;
= fib (N-1) + fib (N-2) otherwise;

Sebagai contoh untuk suatu pola argument terstruktur, operasi untuk mengekstrak head (elemen
pertama, “car” di dalam istilah Lisp dan tail (daftar elemen-elemen sisa[nya], “cdr”) dari suatu
list digambarkan di dalam standard library sebagai berikut:
hd [X|Xs]
tl [X|Xs]

= X;
= Xs;

Catat bahwa dalam contoh di atas kita benar-benar hanya memerlukan salah satu dari nilai-nilai
komponen yang dilibatkan. Dalam suatu kasus yang demikian adalah mungkin untuk
mempekerjakan variabel yang tanpa nama ‘_’ sebagai placeholder untuk nilai komponen
manapun yang kita tidak perhatikan. Sebagai contoh:
hd [X|_]
tl [_|Xs]

= X;
= Xs;

Berbagai kejadian (menyangkut) variabel yang tanpa nama ditarungkan dengan bebas satu sama
lain, oleh karena itu suatu penyamaan/equations seperti
foo _ _

= 0;

akan ditarungkan untuk jenis gabungan dari argument. Juga catat bahwa nilai-nilai yang
ditarungkan oleh variabel yang tanpa nama pada sisi left-hand dari suatu penyamaan/equations
adalah tidak dapat diakses pada sisi right-hand. (variabel tanpa nama boleh nampak pada right59

hand dari suatu penyamaan/equations, tetapi disana selalu diperlakukan sebagai suatu variabel
bebas, lihat Bagian 7.3 [Variabel Bebas], halaman 56.)
Sebagai contoh yang lain, di sini adalah definisi dari suatu fungsi yang menjumlahkan anggota
dari suatu list:
add [] = 0;
add [X|Xs] = X+add Xs;

(definisi di atas adalah padanan Q untuk apa yang para programmer Lisp sebut “cdr’ing bawah
suatu daftar (cdr’ing down a list)”.)
Dalam pertunjukan yang sama, kita dapat menggunakan aplikasi untuk membentuk pola
ungkapan/expression pada sisi left-hand dari suatu penyamaan/equations. Sebagai contoh, kita
dapat menggambarkan suatu operasi penyisipan pohon biner sebagai berikut:
const nil, bin X T1 T2;
insert X nil
insert X (bin Y T1 T2)

= bin X nil nil;
= bin Y (insert X T1) T2 if X<Y;
= bin Y T1 (insert X T2) otherwise;

Di sini symbol nil dan bin bertindak sebagai constructor/pembangun yang digunakan untuk
membangun suatu struktur data seperti pohon. Kita buat fakta yang tegas/eksplisit ini dengan
mengdeklarasikan simbol ini dengan const, seperti diuraikan di Bab 5 [Deklarasi], halaman 29.
Selama deklarasi ini adalah tidak benar-benar dibutuhkan, itu membantu ke arah
menguatkan/menyelenggarakan para simbol ini tidak bisa secara kebetulan menjadi “yang
digambarkan kembali (redefined)” atas pertolongan suatu penyamaan/equation:
nil
kesalahan
bin X T1 T2
bin X

=

...;

//

compiler

akan

mencetak

suatu

pesan

= ...; // di sini, juga
= ...; // di sini, juga (prefix/awalan dari suatu
constant)

Berlaku sama pula untuk symbol constant built-in true dan false yang mana adalah predeclared
ini sebagai const, dan juga ke type lain built-in constants, yaitu, numbers, strings, files, lists,
streams dan tuples. Aturan yang umum adalah bahwa tidak ada nilai tetap diijinkan sebagai sisi
left-hand dari suatu penyamaan/equation. Suatu variabel singleton juga terlarang. Dengan begitu
sisi left-hand harus merupakan suatu symbol fungsi atau aplikasi tidak tetap (non-const).
Prefix/Awalan dari aplikasi constant/tetap, seperti bin X dalam contoh di atas, juga menghitung
seperti constants dan dengan begitu terlarang pada sisi left-hand. Pada sisi lain, kedua constants
dan variabel boleh terjadi sebagai head dari sisi left-hand suatu penyamaan/equation jika
mereka diikuti oleh argument tambahan. Dengan begitu penyamaan/equation seperti berikut
adalah semua valid/sah:
0 X
bin X T1 T2 Y
F X Y

= ...;
= ...;
= ...;

Catat bahwa karena ungkapan/expressions yang menyertakan operator adalah tak lain hanya
“syntactic sugar” untuk aplikasi, mereka dapat terjadi pada sisi left-hand dari suatu
penyamaan/equation juga (terkecuali operator ’ yang mana adalah suatu symbol
pembangun/constructor, lihat Bab 9 [Format Khusus], halaman 83). Sebagai contoh, di sini
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adalah suatu koleksi dari aturan penyederhanaan secara aljabar yang menyebabkan
ungkapan/expression manapun hanya menyertakan + dan * untuk diubah menjadi suatu format
“penjumlahan produk (sum of products)”:
// distributivity laws:
(X+Y)*Z
= X*Y+X*Z;
X*(Y+Z)
= X*Y+X*Z;
// associativity laws:
X+(Y+Z)
X*(Y*Z)

= (X+Y)+Z;
= (X*Y)*Z;

Perhatian : jika operator = terjadi di toplevel dari sisi left- atau right-hand suatu
penyamaan/equation, itu harus diberi tanda kurung. Ini diperlukan untuk mencegah operator =
disamakan dengan symbol = yang digunakan untuk kedua sisi terpisah dari suatu
penyamaan/equation. (hal yang sama berlaku juga bagi definisi variabel.) E.G., kamu harus tulis
sesuatu seperti
(X=X)

= true;

sebagai ganti
X=X

= true;// ini adalah suatu kesalahan sintaks (syntax error)

Walaupun hampir semua ungkapan/expression dapat membentuk sisi left-hand dari suatu
penyamaan/equation, kamu harus sadar bahwa suatu penyamaan/equation hanya akan bisa
diterapkan jika pola yang kamu tetapkan dapat benar-benar terjadi selama suatu evaluasi
ungkapan/expression. Khususnya, karena interpreter Q mengevaluasi ungkapan/expressions di
dalam suatu pertunjukan leftmost-innermost, kamu perlu meyakinkan bahwa pola argument itu
temu/match ungkapan/expressions format normal (cf. Bagian 7.6 [Format Normal dan Strategi
Pengurangan], halaman 61), kecuali jika fungsi yang digambarkan adalah suatu format khusus
(cf. Bab 9 [Format Khusus], halaman 83). Jika tidak penyamaan/equation mungkin adalah siasia, sekalipun hanya koreksi secara sintaksis. Compiler tidak bisa memverifikasi kondisi-kondisi
ini, sehingga mereka ada pada tanggung jawabmu.
Menggunakan penyamaan/equations kita dapat juga dengan mudah menggambarkan fungsi
“order/pesanan yang lebih tinggi” yang mengambil fungsi sebagai argument atau
mengembalikannya sebagai hasil. Ini dibuat mungkin dengan fakta bahwa aplikasi fungsi adalah
suatu operasi tegas/eksplisit. Sebagai contoh, sebagai penyamarataan/generalisasi dari fungsi
penambahan di atas, standard library menyediakan suatu operasi yang menerapkan fungsi “
biner” F manapun bagi suatu list, mulai dari nilai awal A (a given initial value A):
foldr F A [] = A;
foldr F A [X|Xs] = F X (foldr F A Xs);

Fungsi Foldr (“fold-right”) mengambil argumentnya sebagai suatu fungsi F, suatu nilai awal A,
dan suatu list [X1,...,Xn], dan menghitung nilai
F X1 (F X2(... (F Xn A)...)).

(Nama fungsi ini datang dari fakta bahwa aplikasi yang berulang F (recursive applications of F)
diberi tanda kurung di sebelah kanan.) Sekarang kita dapat dengan mudah menggambarkan
fungsi penambahan dalam kaitan dengan foldr sebagai berikut:
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add = foldr (+) 0;

Terdapat versi laim menyangkut operasi fold, yang menghimpun hasil dari kiri ke kanan
bukannya dari kanan ke kiri:
foldl F A [] = A;
foldl F A [X|Xs] = foldl F (F A X) Xs;

Catat bahwa walaupun kedua fungsi bekerja dalam waktu linier (berkenaan dengan ukuran/size
dari list masukan (input list)), fungsi foldl benar-benar lebih efisien dibanding foldr dalam
kaitan dengan kebutuhan ruang tumpukan karena definisinya adalah “tail-recursive” (cf. Bagian
7.10 [Rekursi Ekor/Tail (Tail Recursion)], halaman 68).
Sebagai contoh yang lain , di sini adalah definisi dari peta fungsi standard library yang
memetakan fungsi yang ditentukan F untuk masing-masing anggota dari suatu list Xs:
map F [] = [];
map F [X|Xs] = [F X|map F Xs];

Contoh lain dari suatu fungsi higher-order (built-in) adalah lamda, yang mengembalikan fungsi
yang lain (cf. Bagian 10.6 [Abstraksi Lamda], halaman 102). Sesungguhnya, tidak ada yang
menjaga kamu dari menjelaskan suatu fungsi seperti lamda yang dilakukan oleh kamu sendiri di
dalam Q. Sebagai bukti konsep, di sini adalah suatu implementasi mainan menyangkut lamda
kalkulus, berdasar pada combinatorial calculus, seperti diuraikan di dalam [Henson 1987].
(Definisi ini hanya akan bekerja dengan jenis ungkapan/expression sederhana. Fungsi Built-In
lamda menyediakan suatu implementasi yang lebih menyeluruh yang juga dengan baik
menangani kasus yang mengaburkan (the obscure cases). Tetapi definisi kita dalam kaitan
dengan combinatorial calculus bisa diperluas untuk menangani kasus itu, juga.)
Fungsi lamda Kecil kita dideklarasikan sebagai format khusus yang mencegah argumentnya
dari yang sedang dievaluasi. Ini akan diterangkan di Bab 9 [Format Khusus], halaman 83.
special lambda X Y;
lambda X X
lambda X (Y Z)
lambda X Y

= _I;
= _S (lambda X Y) (lambda X Z);
= _K Y otherwise;

/* combinator rules */
_I X
_K X Y
_S X Y Z

= X; // identity function
= X; // constant function
= X Z (Y Z); // argument dispatching

Sebagai contoh:
==> lambda X (2*X)
_S (_S (_K (*)) (_K 2)) _I
==> _ 4
8

7.2 Persamaan Tidak linier
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Jika suatu variabel mempunyai berbagai kejadian pada sisi left-hand dari suatu aturan, masingmasing kejadian harus ditarungkan kepada nilai yang sama. Dalam hal teori yang menulis ulang
(rewriting theory), aturan seperti itu disebut “tidak linier (non-linear)” (“non-left-linear”, untuk
yang lebih tepat). Definisi berikut mengimplementasikan suatu operasi yang uniq yang
memindahkan salinan bersebelahan (adjacent duplicates) dari suatu list
uniq []
uniq [X,X|Xs]
uniq [X|Xs]

= [];
= uniq [X|Xs];
= [X|uniq Xs] otherwise;

Adalah penting untuk menandakan perbedaan antara dugaan persamaan yang berhubungan
dengan sintaks yang mana berperan dalam definisi seperti salah satu di atas, dan hubungan
persamaan “yang semantik” digambarkan oleh operator = (cf. Bagian 6.4.4 [Relational
Operator], halaman 43). Penyamaan non-linear dan penyamaan/equations menyertakan
constants, seperti
uniq [X,X|Xs]
fib 0

= uniq [X|Xs];
= 0;

meminta verifikasi dari identitas syntactic. Selama dua ungkapan/expressions dipertimbangkan
secara sintaks sama hanya jika mereka mencetak yang sama di dalam interpreter, arti dari
operasi = tergantung pada aturan built-in dan penyamaan/equation yang ditetapkan oleh
programmer. Sebagai contoh, dua kejadian berbeda menyangkut ungkapan/expression 0 selalu
menandakan obyek yang sama. Bagaimanapun, karena 0 adalah suatu integer/bilangan bulat dan
0.0 suatu angka floating point, dua ungkapan/expressions ini secara sintaks berbeda. Meskipun
demikian, operator = mengijinkan untuk membandingkan integer/bilangan bulat dan angkaangka floating point. Tentu saja itu menyatakan bahwa 0 dan 0.0 adalah “sama”.
Jika kamu bermaksud mempunyai suatu operasi persamaan syntactic tegas/eksplisit (explicit
syntactic equality operation), kamu dapat dengan mudah menggambarkan nya sendiri sebagai
berikut:
eq X X
eq _ _

= true;
= false otherwise;

Sesungguhnya, definisi ini disiapkan dalam script stdlib.q, lihat Bab 11 [Standard library],
halaman 113.
Kamu perlu catat bahwa separasi yang tegas (strict separation) dari persamaan semantic dan
syntactic benar-benar sungguh bermanfaat. Yang pertama dari semua, itu mengijinkan operasi =
untuk diperlakukan di dalam suatu cara yang konsisten dengan operator perbandingan lain
seperti < dan >. Yang kedua, itu mengijinkan kamu untuk menjahit definisi = ke aplikasi mu.
Sebagai contoh, suatu aplikasi mungkin meminta seperangkat struktur data, dan kamu ingin
mampu menguji apakah dua ungkapan dari suatu jenis tertentu menghadirkan set yang sama.
Sekarang terdapat struktur data wajar yang canggih untuk menghadirkan sets/menetapkan
secara efisien, tetapi hampir tak satupun dari mereka mengijinkan kamu untuk memutuskan
apakah dua object menghadirkan set yang sama sederhananya atas dasar identitas syntactic.
Sebagai gantinya, kamu akan harus menyediakan suatu operasi = yang tegas/eksplisit yang
menguji apakah dua object yang di-set berisi elemen-elemen yang sama.
7.3 Variabel Bebas
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Pada sisi right-hand dari suatu penyamaan/equation (seperti halnya di bagian kondisi dan sisi
righthand dari definisi lokal), kita membedakan antara variabel terikat, yaitu, simbol variabel
tak memenuhi syarat (unqualified) yang diperkenalkan di sisi left-hand dari suatu
penyamaan/equation (atau sisi left-hand dari suatu definisi lokal, lihat Bagian 7.4 [Variabel
Lokal], halaman 58), dan variable bebas atau variabel global yang tidak terikat] oleh pola sisi
left-hand manapun. Variabel bebas dapat juga dideklarasikan dengan tegas menggunakan suatu
deklarasi var (cf. Bab 5 [Deklarasi], halaman 29). Mereka secara efektif diperlakukan sebagai
symbol fungsi (tanpa parameter), kalau tidak mereka mungkin ditugaskan sebagai suatu nilai
atas pertolongan suatu definisi variabel. Definisi variabel mempunyai sintaks berikut :
definition

: ’def’ expression ’=’ expression
{’,’ expression ’=’ expression} ’;’
| ’undef’ identifier {’,’ identifier} ’;’

Sebagai contoh, di (dalam) penyamaan berikut ,
foo X

= C*X;

variabel C menjadi bebas pada sisi right-hand dan kita mempunyai:
==> foo 23
C*23

Kita dapat menugaskan suatu nilai kepada variabel sebagai berikut (ini bisa dilakukan di dalam
script atau secara interaktip di dalam interpreter):
def C = 2;

Setelah definisi ini kita mempunyai:
==> foo 23
46

Tidak ada yang berharga di sini bahwa, untuk kenyamanan, lingkungan variabel global
menggunakan ikatan dinamis (dynamic binding), yaitu, kamu dapat merubah nilai dari suatu
variabel bebas pada setiap waktu secara interaktip di dalam interpreter:
==> def C = 3; foo 23
69

Ini juga membuatnya mungkin untuk mempunyai definisi berulang seperti berikut:
==> def fac = \N.if N>0 then N*fac (N-1) else 1
==> fac
\X1 . if X1>0 then X1*fac (X1-1) else 1
==> map fac [1..10]
[1,2,6,24,120,720,5040,40320,362880,3628800]

Dalam kontras, variabel yang terikat (yang terikat oleh sisi left-hand dari penyamaan/equation,
cf. Bagian 7.1 [Penyamaan (Equations)], halaman 51, atau di dalam suatu definisi variabel
lokal, cf. Bagian 7.4 [Variabel Lokal], halaman 58) selalu menggunakan ikatan lexical, yaitu,
nilai-nilai mereka selalu dengan sepenuhnya ditentukan oleh konteks (statis) konteks dari
penyamaan/equation untuk yang mana mereka menjadi anggota. Ini adalah penting sebab
menjamin ketransparanan yang mempunyai garansi/petunjuk, yaitu, nilai-nilai dari sisi left-hand
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dan variabel lokal di dalam suatu penyamaan/equation hanya akan tergantung pada
ungkapan/expression untuk yang mana penyamaan/equation diterapkan, sepanjang definisi tidak
melibatkan operasi manapun dengan efek samping, seperti I/O. Nilai-Nilai dari variabel bebas
boleh berubah, tetapi hanya diantara evaluasi ungkapan/expression yang berbeda, seperti tidak
ada fungsi yang akan mengijinkan kamu untuk merubah nilai dari suatu variabel global selama
suatu evaluasi berkelanjutan. Ini berlawanan dengan bahasa perograman fungsional lain seperti
Lisp yang mengijinkan kamu untuk memodifikasi nilai yang ditugaskan ke suatu variabel di
dalam suatu definisi fungsi.
Variable bebas bermanfaat jika kamu mempunyai suatu script yang berulang-kali mengacu pada
nilai yang sama yang kalkulasinya mungkin mahal atau melibatkan fungsi dengan efek
samping. Dengan menugaskan nilai seperti itu kepada suatu variabel, kamu dapat mengacu
padanya tanpa keharusan untuk menghitung kembali nilai setiap kali [itu] diperlukan,
sebagaimana kasus dengan suatu definisi fungsi yang bersesuaian (a corresponding function
definition).
Sisi right-hand dari suatu definisi variabel mungkin adalah suatu ungkapan/expression Q,
seperti diuraikan di Bab 6 [Ungkapan (Expressions)], halaman 35. Ungkapan/Expressions
dievaluasi sekali, ketika script dijalankan, dan kemudian diadukan dengan sisi left-hand dari
definisi, mengikat variabel kepada nilai komponen yang bersesuaian dari nilai sisi right-hand.
Di dalam kasus khusus bahwa sisi left-hand adalah variabel tunggal, itu adalah ikatan yang
sederhana untuk nilai sisi right-hand. Kapan saja suatu variabel yang digambarkan menjadi
“bebas” pada sisi right-hand dari suatu penyamaan/equation atau definisi variabel, [itu] akan
digantikan oleh nilai dari ungkapan yang ditugaskan (assigned expression). Sebagai contoh,
definisi berikut menugaskan nilai exp 1.0 = 2.71828... kepada variabel bebas e:
var e = exp 1.0;

(Catat bahwa kita harus menggunakan suatu deklarasi variabel tegas/eksplisit di sini, karena ‘e’
adalah suatu tulisan huruf kecil dan karenanya jika tidak akan diambil untuk menandakan suatu
simbol fungsi. Kita juga menggunakan suatu definisi variabel dengan initializer yang
mendeklarasikan dan menggambarkan variabel dalam langkah tunggal. Lihatlah Bab 5
[Deklarasi], halaman 29.)
Definisi variabel dilaksanakan di dalam order/pesanan di mana mereka terjadi di dalam suatu
script, sedemikian sehingga suatu definisi boleh mengacu pada nilai-nilai variabel yang
ditugaskan di dalam definisi sebelumnya. Ini juga mungkin untuk mengesampingkan tugas
buatan definisi sebelumnya, dan untuk tidak menggambarkan suatu variabel. Berbagai definisi
dapat dilakukan dengan statemen def tunggal. Sebagai contoh:
def N = 99, K = N, N = 2*K+1, M = N;
undef N, K;

Seperti yang telah disebutkan, nilai yang ditugaskan ke suatu variabel boleh juga diubah dengan
statemen def dan undef di dalam interpreter, lihat Bagian B.2 [Bahasa Perintah (Command
Language)], halaman 205.
Catat bahwa suatu variabel dapat juga dideklarasikan const, yang dapat digunakan untuk
memperkenalkan nilai-nilai tetap/constant, seperti di:
public var const c = 299792458; // the speed of light, in m/sec
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Dalam hal ini variabel hanya dapat ditugaskan sekali, setelah itu mencoba untuk menugaskan
suatu nilai baru kepada variabel yang sama akan menghasilkan suatu pesan kesalahan:
==> def c = 300000000
! Tidak bisa menggambarkan
>>> def c = 300000000

kembali (redefine) variabel const

Definisi variabel bebas dapat juga melibatkan suatu pola pada sisi left-hand yang mana adalah
untuk diadukan dengan nilai yang disediakan. E.G.,
def (X,Y) = foo Z;
menyebabkan foo Z dievaluasi dan diadukan dengan (X,Y). Interpreter kemudian
menggambarkan variabel bebas X dan Y accordingly. pola mempertemukan dilakukan di dalam
cara yang sama perihal untuk sisi left-hand dari suatu penyamaan/equation. Bagaimanapun,
suatu kesalahan dilaporkan jika mempertemukan gagal.
Sejumlah variabel bebas built-in telah digambarkan oleh interpreter ketika mulai start, dan di
sana juga suatu variabel bebas tanpa nama ‘_’ yang digunakan untuk merekam hasil dari
evaluasi ungkapan/expression paling terbaru dilakukan di dalam pengulangan evaluasi
interaktip interpreter. Lihatlah Bagian B.2 [Bahasa Perintah (Command Language)], halaman
205, untuk detil.
7.4 Variabel Lokal
Seperti yang telah disebutkan, suatu penyamaan/equation boleh juga berisi satu atau lebih alat
bantu definisi variabel a.k.a. di mana ketentuan, yang mengikat variabel penambahan kepada
nilai-nilai bersesuaian mereka. Dalam perbedaan kepada definisi global variable “bebas”
dibahas di Bagian 7.3 [Variabel Bebas], halaman 56, definisi di dalam yang mana ketentuan
adalah “lokal” untuk aturan di mana mereka terjadi, maksudnya adalah bahwa nilai-nilai dari
variabel ini hanya tersedia di dalam aturan yang mereka digambarkan didalamnya. Seperti di
kasus definisi variabel bebas, sisi left-hand dari tiap di mana ketentuan bisa merupakan suatu
pola ungkapan arbitary yang diadukan dengan nilai dihitung dari sisi right-hand yang
bersesuaian. Variabel yang terjadi pada sisi left-hand dari definisi akan kemudian mengikat
kepada nilai-nilai bersesuaian mereka, dengan demikian menjadi variabel “terikat” dalam
konteks aturan, sebagai tambahan terhadap variabel yang terjadi pada sisi left-hand dari
penyamaan/equation. Definisi lokal juga bertindak sebagai kondisi-kondisi tambahan; aturan
hanya akan bisa diterapkan jika semua sisi left-hand di dalam yang mana ketentuan
mempertemukan nilai sisi yang bersesuaian mereka (ini dijamin, tentu saja, jika masing-masing
sisi left-hand adalah variabel tunggal).
Definisi lokal bermanfaat jika sisi right-hand dari suatu aturan menunjuk berulang-kali kepada
subexpression yang sama (barangkali complicated). Kamu dapat menghindari kalkulasi ulang
dari nilai seperti itu dengan menugaskannya bagi suatu variabel, dan mengacu pada variabel di
sisi right-hand. Sebagai contoh:
foo X = bar Y Z where Y = baz X, Z = qux Y;

Seperti yang telah disebutkan, definisi pattern-matching diijinkan juga (dan variabel tanpa nama
juga bekerja seperti biasa). Suatu kegagalan mempertemukan menyebabkan keseluruhan aturan
gagal. Sebagai contoh,
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foo Z = bar X Z where [X|_]= Z;

bekerja seperti
foo [X|Xs] = bar X [X|Xs];

tetapi menghindari mengulangi nilai list pada sisi kanan.
Catat bahwa jika suatu variabel terikat oleh sisi left-hand atau suatu definisi lokal dari suatu
aturan, kemudian suatu variabel global menyangkut nama yang sama akam menjadi
“shadowed” di dalam aturan itu. Bagaimanapun, kamu masih dapat mengakses nilai dari
variabel shadowed dengan suatu identifier yang memenuhi syarat (qualified identifier). Sebagai
contoh, dengan definisi berikut, foo 2 mengurangi bar 2*99:
/* ini adalah script foo.q*/
def FOO
= 99;
foo X
= FOO*foo::FOO where FOO = bar X;

Jika variabel bebas kepunyaan modul yang sekarang, seperti dalam contoh di atas, kemudian
dapat juga dilepaskan dengan menggunakan suatu deklarasi variabel inline (cf. Bagian 6.1
[Constants/konstanta dan Variabel], halaman 36), seperti:
def FOO
foo X

= 99;
= FOO*var FOO where FOO = bar X;

Deklarasi variabel Inline dapat juga digunakan untuk dengan tegas mendeklarasikan simbol
variabel bebas yang masih diudara. Jika simbol ditetapkan dengan var belum dideklarasikan di
dalam modul yang sekarang, akan jadi dideklarasikan sebagai symbol variable bebas private
(private free variable symbol).
Variabel mengikat di dalam suatu tunggal di mana ketentuan dilakukan di dalam order/pesanan
yang diberi, dan masing-masing definisi boleh mengacu pada semua variabel sisi left-hand dari
aturan, seperti halnya semua variabel diperkenalkan di definisi yang lebih awal. Masing-Masing
penggunaan dari suatu variabel mengacu pada definisinya yang paling terbaru. Ini juga
memungkinkan untuk mempunyai berbagai di mana ketentuan, seperti di:
foo X = bar Y where Y = baz Z where Z = qux U where U = quux X;

Catat bahwa di sini definisi akan diproses dari kanan ke kiri. Constructs seperti itu adalah
menyenangkan jika ada satu rangkaian nilai-nilai untuk dihitung di mana satu nilai tergantung
pada satu yang berikutnya. Menggunakan berbagai/multiple di mana ketentuan, kamu mulai
dengan definisi yang dengan seketika diperlukan oleh sisi right-hand dari aturan, kemudian
menambahkan yang lain di mana ketentuan untuk variabel diperkenalkan di dalam ketentuan
yang pertama, dll. Definisi di atas benar-benar setara dengan berikut:
foo X = bar Y where U = quux X, Z = qux U, Y = baz Z;

Ini juga memungkinkan untuk mencampur di mana ketentuan dengan kondisi-kondisi, seperti
pada:
foo X = bar Y if qux Y where Y = baz Z if quux Z where Z = bazz X;

Lagi-lagi, qualifier yang berbeda benar-benar dipertimbangkan dari kanan ke kiri; aturan itu
akan digugurkan secepat kegagalan qualifier yang pertama (yaitu, suatu kondisi mengevaluasi
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ke false atau sisi left-hand dari suatu definisi tidak memenuhi sisi right-hand yang bersesuaian),
sedemikian sehingga tidak ada waktu disia-siakan dengan definisi yang mana tidak diperlukan
bagaimanapun.
7.5 Type Guards
Bahasa Q mengijinkan kamu untuk membatasi seperangkat pola yang dapat ditarungkan oleh
suatu variabel pada sisi left-hand dari suatu definisi variabel atau penyamaan/equation. Ini
dilaksanakan dengan menambah sisi left-hand manapun kejadian dari variabel dengan suatu
type guard, menggunakan notasi: variable:type. Sebagai contoh, untuk mendeklarasikan suatu
tipe Bintree yang menjadi anggota constructor/pembangun nil dan bin X T1 T2, deklarasi
berikut boleh digunakan (cf. Bab 5 [Deklarasi], halaman 29):
public type BinTree = const nil, bin X T1 T2;

Deklarasi ini memperkenalkan dua simbol fungsi nil dan bin, sama halnya jika mereka
dideklarasikan oleh:
public const nil, bin X T1 T2;

Bagaimanapun, [itu] juga menugaskan simbol ini kepada symbol type Bintree. Symbol type
kemudian bisa digunakan sebagai suatu pengawal pada variabel untuk memastikan bahwa suatu
variabel hanya ditarungkan ke object dari type yang diberikan. E.G., penyamaan/equation
berikut hanya akan berlaku jika argument untuk fungsi foo mempunyai format nil atau bin X T1
T2 untuk beberapa subexpressions X, T1 dan T2:
foo T:Bintree

=...;

Hal ini membuatnya mungkin untuk menghindari pola argument tegas/eksplisit seperti
foo nil
foo (bin X T1 T2)

=...;
=...;

jika di mana nilai-nilai komponen tidak benar-benar diperlukan. Juga, mengijinkan kamu untuk
menggambarkan operasi pada type yang ditentukan tanpa benar-benar mengacu pada symbol
constructor/pembangun dari type, dan dengan demikian membuatnya mungkin untuk
menghindari ketergantungan pada mengimplementasikan details. Kamu bahkan dapat
“menyembunyikan” simbol pembangun/constructor dari suatu type dengan mendeklarasikannya
private, yang membuat simbol dapat diakses hanya untuk script yang mendeklarasikan type
kepunyaan mereka. Sebagai contoh:
public type BinTree = private const nil, bin X T1 T2;

Bahasa Q mengijinkan kamu untuk membangun suatu hirarki types yang dengan membuat satu
type suatu subtype yang lain. Ini dilaksanakan dengan menspesifikasikan suatu supertype
mengikuti type identifier di dalam suatu deklarasi type. Sebagai contoh, untuk membuat Bintree
suatu subtype dari type Searchtree, Bintree akan dideklarasikan sebagai berikut:
type BinTree : SearchTree = const nil, bin X T1 T2;

Sekarang suatu variabel type Searchtree tidak akan hanya mempertemukan kepunyaan pohon
pencarian (Searchtree), tetapi juga obyek manapun dari subtype Bintree nya . Sesungguhnya,
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kita mungkin sudah mendeklarasikan Searchtree sebagai suatu type “abstrak” yang tidak
menyediakan pembangun/constructor manapun sama sekali:
type SearchTree;

Supertypes abstrak seperti Searchtree bermanfaat untuk memfaktorkan operasi umum yang
digunakan bersama oleh subtypes berbeda; lihat Bab 8 [Types], halaman 73, sebagai contoh,
dan untuk diskusi lebih terperinci menyangkut konsep type guard.
Bahasa Q mempunyai sejumlah symbol type sudah dikenal (predefined type symbols) yang
dapat digunakan untuk mencirikan type bersesuaian dari object built ke dalam bahasa itu: Bool,
Int, Float, Real (yang mana adalah supertype dari kedua Int dan Float), Num (supertype dari
Real), String, Char (subtype string menandakan string karakter tunggal), File, List, Stream,
Tuple dan Fungsi. (Di samping ini, ada juga dua type Perkecualian/Exception dan SysException
untuk menghubungkan dengan nilai-nilai perkecualian/exception, cf. Bagian 10.7 [Menangani
Exception/Perkecualian], halaman 107.) Sebagai contoh, standard library menggambarkan suatu
operasi isstr, yang menentukan apakah argumentnya adalah suatu string, sebagai berikut:
isstr _:String
isstr _

= true;
= false otherwise;

7.6 Strategi Pengurangan (Reduction Strategy) dan Format Normal
Proses di mana penyamaan/equation diterapkan di dalam interpreter Q untuk mengevaluasi
suatu ungkapan/expression yang ditentukan adalah secara langsung yang wajar. Sesungguhnya,
itu sesuai dengan cara yang ditempuh oleh kita dalam memanipulasi formula aljabar, dan kita
mempelajari bagaimana cara melakukannya di sekolah menengah.
Kita katakan bahwa suatu penyamaan/equation L=R dapat digunakan untuk
ungkapan/expression yang ditentukan X, jika kita dapat mengganti nilai-nilai nyata untuk
variabel yang terjadi di dalam L sedemikian sehingga kita memperoleh X. Ini juga dinyatakan
sebagai “L mempertemukan X” atau “X adalah suatu kejadian/instance dari L”. Dalam hal ini,
kita dapat menggantikan X dengan Y, di mana Y adalah ungkapan/expression yang diperoleh
dari R dengan menggantikan variabel yang terjadi di dalam L dengan nilai-nilai bersesuaian
mereka. Kita akan sebut langkah penggantian (replacement step) suatu pengurangan (reduction)
seperti itu, dan menuliskannya seperti X ) Y.
Sebagai contoh, diberikan aturan
sqr X

= X*X;

kita mempunyai bahwa
sqr 2

=> 2*2

karena ungkapan/expression sqr 2 mempertemukan sisi left-hand sqr X, dengan 2 yang sedang
digantikan untuk variabel X. hal ini bekerja dengan ungkapan/expressions campuran juga,
sekalipun mereka melibatkan variabel mereka sendiri. Sebagai contoh:
sqr (X+1)

=> (X+1)*(X+1).
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Di sini, ungkapan/expression campuran (X+1) telah digantikan untuk variabel X.
Penyamaan/equations pada umumnya diterapkan dalam konteks suatu ungkapan/expression
yang lebih besar untuk dievaluasi. Sebagai contoh, kita mempunyai bahwa
sqr 2+ 2

=> 2*2+2

oleh aplikasi dari definisi di atas dari sqr kepada subexpression sqr 2 dari sqr 2 + 2.
Sebelum kita memproses, suatu komentar berperan dalam operasi built-in dari bahasa Q dalam
urutan. Operasi primitif, seperti operator built-in + dan * diuraikan di Bagian 6.4 [Operator
Built-In], halaman 40, tidak memerlukan penyamaan/equation manapun yang ditetapkan oleh
programmer. Sebagai gantinya, mereka mungkin adalah pemikiran sebagai hal yang sudah
dikenal oleh suatu set yang besar dari penyamaan/equation built-in. Masing-Masing aplikasi
dari suatu aturan built-in juga menghitung seperti pengurangan tunggal. Sebagai contoh, kita
mempunyai bahwa
2*2

=> 4

dengan aturan built-in yang menangani perkalian integer/bilangan bulat.
Aturan Built-In mengambil prioritas atas penyamaan/equation manapun yang ditetapkan oleh
programmer. Bagaimanapun, adalah mungkin untuk meluaskan definisi dari suatu operasi
primitif dengan penyamaan/equations yang disediakan oleh programmer. Suatu contoh yang
bersesuaian disampaikan dalam Bagian 7.1 [Penyamaan (Equations)], halaman 51. Yang
mendefinisikan ulang definisi built-in definisi maka, kamu dapat juga perlakukan
“perkecualian/exceptions” di dalam operasi built-in; lihat Bagian 2.5 [Runtime Errors], halaman
18, untuk suatu contoh.
Dalam rangka melengkapi evaluasi dari suatu ungkapan/expression diberikan, kita harus
berulang-kali melaksanakan pengurangan tunggal sampai tidak ada penyamaan/equation (builtin atau user-defined)lebih lanjut berlaku. Kita kemudian katakan bahwa ungkapan/expression
yang menghasilkan adalah di dalam format normal, dan menginterpretasikannya sebagai nilai
dari ungkapan asli (original expression). Sebagai contoh, urutan pengurangan berikut
memimpin ke arah format normal (yaitu, nilai) 6 untuk ungkapan target sqr 2 + 2 (kita masih
mengasumsikan definisi sqr diperkenalkan di atas):
sqr 2 + 2 => 2*2+2 => 4+2 => 6.

Format normal tidak perlu ada. Seperti halnya dalam bahasa perograman konvensional, evaluasi
boleh memasuki suatu pengulangan yang tak ada akhirnya (endless loop) dan tidak pernah
mengembalikan suatu jawaban. Sekalipun suatu format normal ada, [itu] tidak perlu unik –
mungkin tergantung pada penyamaan/equation yang digunakan di dalam proses pengurangan
(reduction process) dan di dalam apa yang dipesan. Masalahnya adalah bahwa pada point
manapun di dalam proses pengurangan mungkin ada lebih dari satu subexpression “yang dapat
dikurangi (diturunkan)”, dan bahkan jika terdapat hanya satu ungkapan seperti itu (yang
dimasukkan suatu redex), mungkin ada lebih dari satu penyamaan/equation bisa diterapkan.
Untuk menggambarkan masalah macam ini, pertimbangkan definisi dari fungsi sqr di atas, dan
ungkapan target sqr (1+1). Ungkapan ini mengijinkan tiga urutan pengurangan beda (distinct
reduction):
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sqr (1+1) => sqr 2 => 2*2 => 4
sqr (1+1) => (1+1)*(1+1) => 2*(1+1) => 2*2 => 4
sqr (1+1) => (1+1)*(1+1) => (1+1)*2 => 2*2 => 4.

Urutan pengurangan yang kedua dan ketiga nampak seperti hampir sama, tetapi urutan
pengurangan yang pertama menjelaskan bahwa itu berbagai hal apakah kita mengurangi
subexpression (1+1) sebelum menerapkan definisi sqr atau tidak. Di dalam contoh saat ini,
order/pesanan di mana pengurangan dilakukan hanya mempengaruhi banyaknya langkahlangkah pengurangan yang diperlukan, tetapi adalah mudah untuk membangun sistem
penyamaan lain di mana kedua penghentian dari suatu evaluasi format normal dan format
normal yang dihitung benar-benar tergantung pada order/pesanan evaluasi.
format normal tidak unik tidak perlu berarti bahwa harus ada dua atau lebih aturan menjadi
ungkapan yang dapat digunakan untuk suatu expression/ungkapan yang ditentukan. Kerancuan
dapat juga muncul ketika suatu penyamaan “tumpang-tindih” dengan penyamaan lain atau
dengan dirinya sendiri, seperti dalam contoh berikut :
foo (foo X) = bar X;

Sistem ini terdiri dari penyamaan tunggal yang sedang mengakhiri, tetapi mempunyai dua
format normal yang beda untuk ungkapan/expression foo (foo (foo X)), yakni foo (bar X) dan
bar (foo X).
Tentu saja, penghentian/termination sistem menulis kembali (rewrite systems) dan keunikan
dari format normal adalah isu penting di dalam teori istilah sistem menulis kembali
[Dershowitz/Jouannaud 1990]. Bahasa Q sederhananya menghindari permasalahan ini dengan
mengesankan suatu strategi pengurangan yang membuat proses pengurangan deterministic.
Strategi pengurangan harus menetapkan secara terang untuk masing-masing langkah
pengurangan redex yang akan dikurangi dan penyamaan/equation yang akan diterapkan. Untuk
tujuan ini interpreter Q menerapkan aturan berikut:
• Ungkapan/Expressions dievaluasi di dalam order/pesanan applicative, yang adalah, dari kiri ke
kanan, ungkapan/expressions paling dalam dulu.
• Penyamaan/Equations diterapkan di dalam order/pesanan di mana mereka nampak di dalam
suatu script. Aturan Built-In selalu mengambil prioritas.
Strategi Leftmost-Innermost adalah umum di dalam banyak bahasa pemrograman, dan juga
sesuai dengan cara “alami” yang cenderung orang gunakan untuk menyelesaikan kalkulasi
secara manual dengan tangan. Ini berarti bahwa pada point manapun di dalam proses
pengurangan adalah selalu leftmost-innermost redex yang mana untuk dikurangi. Khususnya,
ini menyiratkan bahwa di dalam suatu aplikasi dari format F X pertama F dievaluasi, kemudian
X, sebelum nilai F diberlakukan bagi nilai X. dengan begitu urutan pengurangan yang pertama
dari atas,
sqr (1+1)

=>

sqr 2

=>

2*2

=>

4

akan jadi satu-satunya yang benar-benar dilaksanakan di dalam interpreter selama evaluasi sqr
(1+1).
Strategi Leftmost-Innermost memecahkan semua kerancuan di dalam pilihan redexes selama
suatu evaluasi format normal. Yang kedua aturan disambiguating mengijinkan untuk
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memutuskan penyamaan yang mana untuk menerapkan jika lebih dari satu penyamaan yang
dapat digunakan untuk redex yang ditentukan. Seperti ditandai, default akan menerapkan
penyamaan di dalam order/pesanan di mana mereka nampak di dalam script sumber. Ini
mengijinkan kamu untuk mempunyai penyamaan dengan overlap sisi left-hand yang secara
alami muncul, e.g., di dalam definisi yang menyertakan “aturan kasus khusus” seperti definisi
dari fungsi fib di Bagian 7.1 [Penyamaan (Equations)], halaman 51:
fib 0
fib 1
fib N

= 0;
= 1;
= fib (N-1) + fib (N-2) otherwise;

Catat bahwa default textual order/pesanan penyamaan dapat juga diubah dengan menggunakan
suatu yang sesuai “aturan prioritas” direktif. Ini diuraikan di Bagian 7.8 [Aturan Prioritas],
halaman 64.
Aturan untuk penerapan penyamaan diperluas kepada penyamaan built-in dari operasi primitif
dengan mengumpamakan – seperti yang telah disebutkan – bahwa aturan built-in datang
“sebelum” penyamaan manapun yang ditetapkan oleh programmer, dan karenanya selalu
mengambil prioritas. Juga catat bahwa fungsi eksternal, yang dideklarasikan dengan modifier
yang luar dan yang diterapkan di dalam suatu modul C, diperlakukan di dalam suatu cara
analisa. Secara umum, interpreter akan mencoba yang pertama kali suatu aturan built-in,
kemudian suatu aturan luar, kemudian penyamaan disediakan di dalam script. (Perawatan dari
fungsi luar diuraikan secara lebih detil di Catatan tambahan C [Penghubung Bahasa C (C
Language Interface)], halaman 217.)
7.7 Aturan Bersyarat (Conditional Rules)
Aturan bersyarat diterapkan dalam cara yang sama seperti penyamaan sederhana, hanya kita
juga harus memeriksa kondisi-kondisi dari aturan. Ketika sisi left-hand dari suatu aturan
bersyarat memenuhi ungkapan target, kita pertama mengevaluasi kondisi (dengan variable sisi
left-hand yang sedang digantikan seperti biasanya). Ungkapan ini harus mengevaluasi kepada
suatu nilai kebenaran, jika tidak kita tidak bisa memutuskan apakah aturan ini bisa diterapkan
atau tidak. (interpreter Q menghasilkan suatu runtime error jika hasilnya adalah bukan suatu
nilai kebenaran.) Aturan bisa diterapkan hanya ketika kondisi mengevaluasi ke true.
Sebagai contoh, mengingat definisi dari fungsi faktorial:
fac N

= N*fac (N-1) if N>0;
= 1 otherwise;

Aturan yang pertama bisa diterapkan hanya jika N>0 mengevaluasi ke true; jika mengevaluasi
ke false, aturan yang kedua berlaku. Lagipula, jika N secara kebetulan tidak dapat dibandingkan
dengan 0, maka suatu runtime error akan terjadi.
Disini adalah bagaimana definisi ini diberlakukan untuk mengevaluasi ungkapan fac 3:
fac 3
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=>
=>
=>
=>
=>

3*fac (3-1)
3*(2*fac (2-1))
3*(2*(1*fac (1-1)))
3*(2*(1*1))
3*2

=>
=>
=>
=>
=>

3*fac 2
3*(2*fac 1)
3*(2*(1*fac 0))
3*(2*1)
6.

Definisi variabel lokal (cf. Bagian 7.4 [Variabel Lokal], halaman 58) diperlakukan di dalam
suatu pertunjukan serupa. Kita pertama mengevaluasi sisi right-hand dari definisi dan
mempertandingkannya melawan terhadap sisi left-hand yang bersesuaian. Jika pertandingan
gagal, aturan dilompati. Cara lainnya, kita mengikat variabel yang maka dan memproses dengan
qualifier yang berikutnya atau sisi right-hand dari aturan.
7.8 Prioritas Aturan (Rule Priorities)
Kita telah membahas bahwa interpreter Q secara normal mempertimbangkan penyamaan di
dalam order/pesanan di mana mereka nampak di dalam suatu script. Karenanya, jika semua
penyamaan mu memasuki script tunggal, kamu sederhananya mencatat overlap penyamaan di
dalam order/pesanan di mana mereka harus dicoba oleh interpreter. Bagaimanapun, jika
penyamaan untuk pola ungkapan yang sama disebarkan ke luar di modul berbeda, kemudian
order/pesanan aturan juga tergantung pada order/pesanan di mana modul yang berbeda diproses
oleh compiler itu. Di dalam implementasi yang sekarang, ketentuan masing-masing modul
diproses ketika yang pertama mengimport atau include deklarasi untuk modul yang ditemui
selama suatu preorder traversal dari grafik modul yang mulai di script yang utama (main script),
tetapi kamu mestinya tidak bersandar pada ini.
Karenanya [itu] pada umumnya adalah suatu gagasan tidak baik untuk mempunyai overlap
penyamaan menyebar ke luar di file sumber berbeda. Bagaimanapun, dalam beberapa situasi ini
adalah susah untuk menghindari. Sebagai contoh, kamu mungkin memutuskan untuk
meletakkan semua “aturan default” untuk pola ungkapan tertentu di dalam suatu modul terpisah.
Tetapi jika kamu sederhananya mengimport modul ini pada awal script utama mu kemudian
aturan default mungkin mengesampingkan semua penyamaan yang lain.
Untuk bekerja di sekitar ini, bahasa Q mengijinkan kamu ke dengan tegas menyertakan prioritas
ke penyamaan atas pertolongan suatu deklarasi prioritas, yang mempunyai format berikut :
declaration

: ’@’ [’+’|’-’] unsigned-number

Ini menetapkan angka yang diberikan (yang harus suatu integer/bilangan bulat, secara bebas
pilih ditandai dengan ‘+’ atau ‘-’) sebagai level prioritas dari penyamaan berikut. Di dalam
implementasi yang sekarang, tingkatan/level prioritas harus 32 bit integers/bilangan bulat, yaitu,
dalam range - 0x80000000..0x7fffffff. Aturan diperintah/dipesan menurut prioritas mereka,
prioritas paling tinggi dulu. Aturan dengan prioritas yang sama dipertimbangkan di dalam
order/pesanan di mana mereka nampak di dalam script.
Set level prioritas dengan suatu deklarasi prioritas menerapkan hanya kepada script di mana
deklarasinya ditempatkan/terletak. Tingkatan/level prioritas default, yang mana pada
hakekatnya sampai kepada deklarasi @ pertama, adalah 0.
Catat bahwa bahkan dengan deklarasi prioritas operasi built-in masih mengambil prioritas di
semua aturan user-defined, yaitu, operasi itu secara efektif mempunyai prioritas tanpa batas.
(Yang sama berlaku bagi fungsi eksternal, lihat Catatan tambahan C [Penghubung Bahasa C (C
Language Interface)], halaman 217.)
Sebagai contoh sederhana (dan diusahakan) untuk penggunaan deklarasi prioritas,
pertimbangkan script berikut :
@-1
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foo X

= -1; // "default" rule

@0
foo X:Real

= 0; // "standard" rule

@+1
foo X:Int

= 1; // "special case" rule

Penyamaan yang kedua adalah di tingkatan/level prioritas default, 0. Penyamaan yang pertama,
walaupun datang sebelum yang kedua, menjadi suatu aturan “fallback” dengan menugaskannya
suatu prioritas rendah, -1. Penyamaan terakhir diletakkan pada suatu level prioritas tinggi, +1,
dan karenanya mengesampingkan kedua penyamaan terdahulu. Efek bersihnya adalah bahwa
penyamaan benar-benar diperintah/dipesan di dalam order/pesanan textual kebalikan (reverse
textual order). Kamu dapat memverifikasi ini di dalam interpreter:
==> foo 77
1
==> foo 77.0
0
==> foo ()
-1

Tentu saja, contoh ini adalah sedikit banyaknya silly, sebab di dalam script tunggal kita dapat
dengan mudah menyusun penyamaan di dalam order/pesanan textual yang benar.
Bagaimanapun, jika untuk beberapa alasan kita harus lebih dulu meletakkan ke tiga aturan ke
dalam tiga modul berbeda, kemudian menggunakan deklarasi prioritas yang diberikan
memastikan bahwa penyamaan akan selalu diterapkan di dalam order/pesanan yang benar.
Tingkatan/level prioritas harus digunakan dengan hemat, jika sama sekali. Penggunaan prioritas
rendah untuk faktor ke luar suatu modul dengan aturan default dapat adakalanya sungguh
bermanfaat, tetapi penolakan aturan dengan prioritas tinggi dipertimbangkan berbahaya dan
harus dihindarkan kapan saja memungkinkan.
7.9 Reduksi pada Stack
Bagian ini dan berikutnya berisi material untuk pembaca yang tertarik secara technikal yang,
selama tidak sedang benar-benar diperlukan untuk bekerja dengan sukses dengan bahasa
pemrograman Q, membantu untuk memahami operasi dari interpreter Q dan untuk menulis
dengan lebih baik script Q. Kamu mungkin ingin menyendoki berikut pada awal membaca, dan
kemudiannya kembali kepadanya ketika kamu sudah menjadi lebih pandai dengan bahasa Q dan
memerlukan beberapa latar belakang pengetahuan lebih lanjut .
Selama “model menulis ulang (rewriting model)” evaluasi ungkapan diperkenalkan di Bagian
7.6 [Strategi Pengurangan (Reduction) dan Format Normal], halaman 61, menyediakan suatu
model konseptual yang manis untuk programmer Q, adalah terlalu tidak efisien untuk menjadi
suatu model implementasi yang bermanfaat untuk interpreter Q. Khususnya, [itu] akan agak
tidak efisien untuk benar-benar membangun ungkapan yang penuh yang terjadi seperti hasil
intermediate/perantara selama suatu urutan pengurangan, dan berulang-kali meneliti ungkapan
ini untuk leftmost-innermost redex. Sebagai gantinya, kita dapat mengevaluasi
ungkapan/expressions dengan suatu prosedur berulang (recursive) sederhana sebagai berikut.
Masukan/input untuk algoritma adalah suatu ungkapan/expression X yang akan dievaluasi.
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1. Jika X adalah suatu aplikasi, list atau tuple, mengevaluasi bagian-bagian dari X secara
berulang, dari kiri ke kanan. Diproses dengan langkah 2.
2. Jika suatu aturan built-in (atau luar) dapat digunakan untuk X, memohonkannya dan
mengembalikan nilai yang bersesuaian.
3. Cara lainnya, menentukan penyamaan yang pertama L=R yang dapat digunakan untuk X.
Jika tidak ada aturan seperti (itu) , X adalah di dalam format normal dan dikembalikan sebagai
nilai dari ungkapan. Jika tidak kita secara berulang mengevaluasi R (dengan variabel yang
instantiated kepada nilai-nilai bersesuaian mereka) dan mengembalikannya sebagai nilai dari
ungkapan asli.
(Uraian di atas tentu saja meninggalkan banyak detail penting. Sebagai contoh, interpreter akan
juga harus mengasuh simbol def’ed, dan kita akan harus mengorganisir pencarian untuk suatu
penyamaan yang bisa diterapkan. Bagaimanapun, di sini kita hanya ingin memberi gagasan
yang umum, dan tak ada satupun implementasi lengkap dari interpreter.)
Prosedur di atas dapat benar-benar diterapkan secara tidak berulang jika kita menjaga track
menyangkut aturan yang sekarang ini “aktip”, bersama-sama dengan variabel bersesuaian
mengikat (bindings). Informasi ini dapat dengan mudah dirawat pada suatu tumpukan. Kita
menggambarkan ini dengan suatu contoh sederhana. Mengingat definisi dari fungsi
penambahan (add function) dari Bagian 7.1 [Penyamaan (Equations)], halaman 51:
add []
add [X|Xs]

= 0;
= X+add Xs;

Evaluasi penambahan [1,2,3] kemudian berproses sebagai berikut:
add [1,2,3] => 1+add [2,3]:
add [2,3] => 2+add [3]:
add [3] => 3+add []:
add [] => 0
3+0 => 3
add [3] => 3 2+3 => 5
add [2,3] => 5 1+5 => 6
add [1,2,3] => 6

Masing-Masing tingkatan/level identitas yang baru menunjukkan bahwa kita “memenjarakan
(suspend)” aturan yang sekarang (mendorongnya (push) pada tumpukan/stack) dan
mengaktipkan suatu aturan baru dalam rangka mengevaluasi beberapa bagian sisi right-hand
dari aturan yang dipenjarakan. Ketika semua bagian-bagian dari sisi right-hand telah dievaluasi,
kita kembali ke aturan yang dipenjarakan (mengeluarkannya (pop) dari tumpukan/stack) dan
benar-benar melaksanakan pengurangan (reduction). Dengan tepat, kita menggantikan sisi lefthand dari aturan yang dipenjarakan dengan hasil yang diperoleh dengan mengevaluasi sisi
right-hand, yang telah ada di dalam format normal. (Kita tentu saja akan menjaga menjaga track
dari hasil pengurangan intermediate/antara, yang bisa dilakukan pada suatu detik/second
“evaluasi” tumpukan/stack. Ketika evaluasi dari sisi right-hand sudah selesai, hasil yang
bersesuaian akan menjadi di paling atas dari evaluasi tumpukan/stack.)
Jika diinginkan, kita dapat dengan mudah merekonstruksi “konteks” dari suatu aturan dengan
mengikutsertakan rantai aturan stacked mulai dari aturan yang sekarang, dan kelanjutan ke arah
alas/dasar dari tumpukan/stack. Sebagai contoh, ketika kita melaksanakan pengurangan
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add [] => 0
dalam contoh di atas, konteks dari aturan ini diuraikan oleh aturan stacked berikut :
add [3] => 3+add []
add [2,3] => 2+add [3]
add [1,2,3] => 1+add [2,3]

Dengan begitu, ketika add [] dapat dikuragi/diturunkan 0, kita sudah benar-benar menyelesaikan
bagian awal berikut dari urutan pengurangan:
add [1,2,3] => 1+add [2,3] => 1+(2+add [3]) => 1+(2+(3+add []))
=> 1+(2+(3+0))

(Catat bahwa kita tidak pernah benar-benar membangun hasil intermediate/antara seperti
ungkapan 1+(2+(3+add [])). Melainkan, ungkapan ini diwakili secara implisit oleh muatan
dari tumpukan/stack.)
Kita dapat juga menerapkan prosedur di atas ke aturan yang memenuhi syarat maka. Ketika
interpreter datang untuk mempertimbangkan suatu aturan bersyarat, [itu] mendorongnya ke
tumpukan seperti biasanya. Bagaimanapun, [itu] kemudian start pertama untuk mengevaluasi
kondisi-kondisi persyaratan dan di mana ketentuan menyangkut aturan. Manakala nilai dari
suatu kondisi telah dihitung, kita dapat memeriksa apakah [itu] pegangan. Jika nilai yang
dihitung bukan true maupun false, interpreter menggugurkan/mengaborsi evaluasi dengan suatu
runtime error. Jika true, [itu] berproses dengan mengevaluasi qualifier lain atau sisi right-hand.
Jika itu false, bagaimanapun, [itu] memberi berdasar pada aturan yang sekarang
(mengeluarkannya (pops) dari tumpukan), dan mempertimbangkan penyamaan yang bisa
diterapkan berikutnya. Suatu pendekatan serupa digunakan untuk menangani definisi variabel
lokal.
Sebagai contoh, pertimbangkan sekali lagi definisi dari fungsi faktorial:
fac N

= N*fac (N-1) if N>0;
= 1 otherwise;

Perhitungan fac 3 kemudian berproses sebagai berikut (symbol ? menunjukkan bahwa kondisi
N>0 telah mengevaluasi ke false dan karenanya aturan bersesuaian dibebaskan tanpa kendali):
fac 3 => 3*fac (3-1):
3>0 => true
3-1 => 2
fac 2 => 2*fac (2-1):
2>0 => true
2-1 => 1
fac 1 => 1*fac (1-1):
1>0 => true
1-1 => 0
fac 0 => 0*fac (0-1):
0>0 => false
fac 0 => 1
1*1 => 1
fac 1 => 1
2*1 => 2
fac 2 => 2
3*2 => 6
fac 3 => 6
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?

7.10 Rekursi Ekor (Tail Recursion)
Penyamaan di atas untuk fungsi add dan fac adalah contoh untuk definisi berulang. Proses
perhitungan/Computational diturunkan dari definisi seperti ditandai dengan rantai aturan yang
dipenjarakan di mana aturan yang sama diaktipkan berulang-ulang kali. Sebagai contoh, suatu
evaluasi fac N dengan N>0 memerlukan pengaktifan berulang N menyangkut aturan:
fac N

= N*fac (N-1) if N>0;

Karenanya, jika N menjadi sangat besar, definisi fac yang berulang dalam bahaya kehabisan
ruang tumpukan. Di dalam berikut ini, kita menunjukkan bagaimana untuk menghindari cacat
ini dengan memanfaatkan teknik “tail-recursive programming”.
Ini merupakan suatu fakta terkenal bahwa fungsi faktorial juga mempunyai suatu implementasi
“iterative” yang dapat dieksekusi di dalam ruang memori tetap. Gagasannya adalah untuk
memelihara suatu “running produk” P dan suatu “counter” I yang menghitung mundur dari N ke
1. Algoritma Iterative dapat dituliskan di dalam suatu bahasa pemrograman konvensional
seperti Pascal sebagai berikut:
P := 1; I := N;
while I>0 do begin
P := P*I;
I := I-1;
end;

Selama bahasa Q tidak menghasilkan constructs pengulangan khusus manapun (dan [itu] juga
kekurangan suatu operasi tugas), ada suatu definisi alternatif fac yang mengambil gagasan
untuk running produk dan counter dan mengimplementasikan fungsi faktorial di dalam suatu
pertunjukan iterative:
fac N
fac2 P I

= fac2 1 N;
= fac2 (P*I) (I-1) if I>0;
= P otherwise;

Di sini, “variable state” P dan I diterapkan sebagai argument dari suatu fungsi “auxiliary/alat
bantu” fac2 dari fac. Lagi-lagi, ini adalah suatu definisi berulang; [itu] memerlukan aplikasi
berulang N menyangkut aturan fac2 P I = fac2 (P*I) (I-1) jika I>0; ketika fac N dihitung.
Bagaimanapun, dalam perbedaan kepada definisi fac kita sebelumnya, aturan berulang selalu
diterapkan “di atas” ungkapan target. Aturan seperti (itu) disebut tailrecursive. (Nama “recursi
ekor (tail recursion)” datang dari fakta bahwa aplikasi berulang fac2 adalah operasi terakhir
yang dipertimbangkan selama evaluasi leftmost-innermost dari sisi righthand.) Sebagai contoh,
evaluasi fac 3 sekarang berproses sebagai berikut (menyingkat pengurangan dengan aturan
built-in untuk ‘-’ dan ‘*’):
fac 3 =>
=>
=>
=>

fac2
fac2
fac2
fac2

1
3
6
6

3
2
1
0

=>
=>
=>
=>

fac2 (1*3) (3-1)
fac2 (3*2) (2-1)
fac2 (6*1) (1-1)
6

Definisi Tail-Recursive dapat dipekerjakan untuk menerapkan bermacam-macam fungsi yang
dapat dihitung pada suatu mesin dengan suatu satuan set yang ditetapkan “registers” dan tidak
ada memori bantu. Sebagai contoh, di sini adalah suatu implementasi tail-recursive menyangkut
fungsi Fibonacci:

77

fib N
fib2 A B N

= fib2 1 0 N;
= fib2 (A+B) A (N-1) if N>0;
= B otherwise;

(Definisi ini juga mempunyai akibat sampingan yang diinginkan bahwa itu mengurangi running
time yang bersifat exponen dari definisi “naive” diberikan di Bagian 7.1 [Penyamaan
(Equations)], halaman 51, untuk linier.)
Interpreter Q mempekerjakan suatu trik optimisasi yang pandai, biasanya dikenal sebagai
optimisasi recursi ekor/tail (lihat e.g., [Steele/Sussman 1975]), untuk benar-benar melaksanakan
definisi tail-recursive di dalam ruang tumpukan tetap. Karenanya tidak ada constructs
pengulangan khusus diperlukan untuk menerapkan algoritma iterative secara efisien di dalam
bahasa Q.
Berasumsi bahwa di dalam model tumpukan/stack kita dari evaluasi ungkapan kita bekerja pada
suatu pengurangan X => Y, dan bahwa kita telah secara berulang mengevaluasi semua bagianbagian dari sisi right-hand Y, tetapi tidak Y nya sendiri. Lagipula, mengira bahwa dalam rangka
mengevaluasi Y kita akan harus menerapkan aturan Y => Z berikutnya. Kemudian, sebagai
ganti memelihara aturan X => Y yang dipenjarakan dan mengevaluasi Y menggunakan aturan
Y => Z secara berulang, kita dapat juga dengan seketika melaksanakan pengurangan X => Y
dan menggantikan aturan ini dengan Y => Z pada tumpukan/stack. Dengan begitu, aturan yang
baru Y => Z tidak akan memerlukan ruang tumpukan/stack tambahan manapun sama sekali,
tetapi sederhananya kita kembali menggunakan “pengaktifan record/catatan” yang ada untuk
aturan X => Y. Dengan kata lain, sebagai ganti memohon aturan Y => Z sebagai suatu
“subroutine”, kita secara efektif melaksanakan semacam “goto” untuk aturan yang baru. Kita
juga mengacu pada proses ini sebagai menyelenggarakan pengurangan ekor/tail X => Y.
Evaluasi sekarang berproses seolah-olah kita tengah bekerja pada aturan Y => Z pada
pokoknya.
Sebagai contoh, dengan definisi fac yang baru evaluasi fac 3 akan dilaksanakan hanya
menggunakan tingkatan/level tunggal dari aturan yang dipenjarakan (suspended rules) (lagilagi, symbol ? isyarat pengguguran dari suatu aturan dengan menghilangkan qualifier):
fac 3 => fac2 1 3:
fac2 1 3 => fac2 (1*3)
3>0 => true
1*3 => 3
3-1 => 2
fac2 3 2 => fac2 (3*2)
2>0 => true
3*2 => 6
2-1 => 1
fac2 6 1 => fac2 (6*1)
1>0 => true
6*1 => 6
1-1 => 0
fac2 6 0 => fac2 (6*0)
0>0 => false
fac2 6 0 => 6

(3-1):

(2-1):

(1-1):

(0-1):
?

Di samping teknik optimisasi rekursi ekor (tail recursion) dibahas di atas, interpreter Q juga
secara otomatis mengoptimalkan urutan toplevel (yaitu, aplikasi operator || yang tidak berada di
dalam suatu subexpression tersarang) pada sisi right-hand dari penyamaan/equations,
sedemikian sehingga imperative-style looping constructs dapat dieksekusi di dalam suatu
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pertunjukan tail-recursive juga. Pertimbangkanlah, sebagai contoh, fungsi standard library
melakukan yang mana menerapkan suatu fungsi kepada masing-masing anggota dari suatu list,
seperti fungsi map dibahas di Bagian 7.1 [Penyamaan (Equations)], halaman 51, tetapi sebagai
ganti mengumpulkan hasil di dalam suatu list keluaran sederhananya membuang-buang nilai
intermediate/antara dan mengeembalikan (). Ini bermanfaat, tentu saja, hanya jika fungsi
dievaluasi semata-mata untuk efek sampingnya, e.g., jika kita ingin mencetak ke luar semua
elemen-elemen dari suatu list. Definisi lakukan agak secara langsung:
do F []
do F [X|Xs]

= ();
= F X || do F Xs;

Sekarang definisi ini tidak tail-recursive dalam pengertian yang tegas menyinggung pengertian
di atas, sebab aplikasi terakhir pada sisi right-hand dari aturan yang kedua benar-benar
melibatkan (||) dan bukannya fungsi. (Mengingat bahwa suatu ungkapan sisipan (infix) seperti
X||Y adalah tak lain hanya “syntact sugar” untuk aplikasi fungsi (||) X Y.)
Bagaimanapun, sebagai perbaikan, interpreter Q benar-benar mengimplementasikan urutan
toplevel pada sisi right-hand dari suatu aturan dengan mengarahkan manipulasi tumpukan/stack.
Itu adalah, argument pertama dari suatu urutan yang dibuang secepatnya setelah dihitung.
Dengan ini, interpreter, setelah menghitung F X, secara efektif menyelesaikan pengurangan do
F [X|Xs] => do F Xs pada yang dapat melaksanakan optimisasi recursi ekor/tail seperti
biasanya. Dengan begitu definisi di atas benar-benar bekerja di dalam ruang tumpukan tetap,
seperti salah satu yang mungkin layak diharapkan.
7.11 Menangani Kesalahan (Error Handling)
Ada beberapa kondisi yang memaksa interpreter Q untuk memberi berdasar pada suatu urutan
pengurangan dan menggugurkan evaluasi dengan suatu runtime pesan kesalahan. KondisiKondisi ini didaftarkan di bawah.
• Pemakai menyela evaluasi dengan pemukulan kunci intrupsi (pada umumnya Ctl-C). Dalam
hal ini adalah mungkin untuk memulai lagi evaluasi di dalam debugger (cf. Catatan tambahan D
[Debugging], halaman 229), dengan ketentuan bahwa debugging telah dimungkinkan dengan
break pada command/perintah (lihat Bagian B.2 [Bahasa Perintah (Command Language) ],
halaman 205).
• Ungkapan Persyaratan (qualifying expression) dari suatu aturan bersyarat (conditional rule)
mengevaluasi sesuatu yang bukan merupakan nilai kebenaran. Dalam hal ini, jika break
terpasang, debugger dilibatkan untuk menginformasikan user dari penyamaan/equation yang
menimbulkan kondisi kesalahan/error.
• Usaha untuk mengalokasikan memori untuk runtime symbols, ruang tumpukan/stack atau
suatu ungkapan/expression pada tumpukan gagal/fails (memori overflow).
• Tumpukan meluap (stack overflow). (Interpreter benar-benar mengijinkan kamu untuk
membuat tumpukan sebesar yang kamu suka, disarankan kamu mempunyai cukup memori
utama, tetapi pada umumnya suatu gagasan baik untuk menyediakan suatu batas yang layak
untuk menangkap recursi tanpa batas sebelum kamu menjalankan (run) ke dalam suatu kondisi
memori yang meluap/overflow.)
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Semua kondisi-kondisi kesalahan di atas dapat juga ditangkap dan ditangani dengan running
script di dalam cara manapun yang diinginkan, lihat Bagian 10.7 [Menangani Perkecualian
(Exception Handling)], halaman 107.
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8 Types
Q menggunakan pentipean dinamis seperti, e.g., Lisp or Smalltalk, sebagai lawan bahasa type
statistik seperti Pascal, Eiffel atau Haskell. Di dalam bahasa dengan pentipean statis, suatu
variabel atau parameter fungsi hanya dapat memegang suatu nilai yang mempertemukan tipe
yang ditentukannya (yang bisa merupakan suatu tipe “polymorphic” di dalam bahasa seperti
Eiffel dan Haskell, tetapi tetap tipe dari nilai dibatasi). Di dalam bahasa bertipe dinamis,
bagaimanapun, tipe yang nyata dari suatu variabel atau nilai parameter fungsi adalah tidak
dikenali di depan. Sebagai konsekwensi, dalam Q itu hanyalah memungkinkan untuk
mencirikan tipe object yang berbeda – seperti search trees, queues, arrays dan semacamnya –
dengan pemilihan suatu set yang sesuai dari simbol constructor/pembangun untuk masingmasing tipe obyek. Bab ini mendiskusikan dugaan Q terhadap type guards yang mengijinkan
kamu untuk membuat assigment pembangun/constructor untuk suatu type tegas/eksplisit, dan
untuk menggunakan informasi ini dalam rangka membatasi applicabilas penyamaan/equation ke
object dari suatu type diberikan.
8.1 Penggunaan Type Guards
Seperti di manapun bahasa pemrograman, perancangan/design hati-hati dari struktur data
application-dependent adalah salah satu perhatian yang utama manakala mengembangkan
scripts Q yang pergi di luar numeric sederhana, pemrosesan string and list. Sebagai contoh khas
untuk suatu struktur data non-list yang memainkan suatu peran terkemuka di dalam banyak
script Q, mari kita mempertimbangkan pohon pencarian biner (binary search trees), yang
merupakan suatu alat-alat menyenangkan untuk menerapkan sets, bags, dictionaries dan
semacamnya. Kita akan menggunakan struktur data ini sebagai contoh yang berjalan (a running
example) sepanjang bab ini.
Suatu pilihan dari constructors/pembangun untuk pohon biner adalah berikut:
public const nil, bin X T1 T2;

Fakta bahwa nil dan bin kepunyaan type pohon biner (binary tree), sebagai ganti deklarasi di
atas kita menggunakan suatu deklarasi type seperti berikut, yang mana, di samping
mendeklarasikan simbol pembangun/constructor, juga memperkenalkan symbol type BinTree:
public type BinTree = const nil, bin X T1 T2;

Deklarasi ini memberitahukan kepada interpreter bahwa masing-masing ungkapan format nil
atau bin X T1 T2 harus diperlakukan sebagai suatu anggota dari type BinTree. Ini juga dikenal
sebagai suatu type aljabar; deklarasi type sangat utama menandai simbol pembangun yang
digunakan untuk menciptakan anggota dari type itu. Symbol type kemudian bisa digunakan
sebagai suatu pengawal pada variabel pada sisi left-hand penyamaan/equation dan definisi
variabel untuk memastikan bahwa suatu variabel hanya ditarungkan ke object dari type yang
diberikan, lihat Bagian 7.5 [Type Guards], halaman 60. E.G., aturan berikut mempekerjakan
Type Guards seperti itu dalam rangka membatasi argument dari fungsi foo ke object BinTree:
foo T:BinTree

= ...;

ini membuat itu mungkin untuk menghindari pola argument tegas/eksplisit seperti
foo nol
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= ...;

foo (bin X T1 T2)

= ...;

jika di mana nilai-nilai komponen adalah tidak benar-benar diperlukan. ini dapat
menyederhanakan berbagai hal banyak, khususnya jika berbagai argument (multiple arguments)
harus ditarungkan ke type yang ditentukan. Juga, adalah 74 Bahasa pemrograman Q yang lebih
efisien dibanding mengecek type suatu obyek di dalam bagian qualifier dari suatu aturan dengan
menggunakan suatu sebutan/predicate yang ditentukan oleh user (a user-defined predicate),
karena interpreter dapat menggunakan informasi type segera di dalam pola proses yang
mempertemukan (matching process).
Alasan penting yang lain untuk lebih menyukai type guards pola argument tegas/eksplisit di atas
adalah isu “menyembunyikan informasi”. Dengan definisi terdahulu dari fungsi foo di atas kita
tidak membuat acuan tegas/eksplisit manapun untuk pola constructor/pembangun dalam
membuat tipe data Bin Tree. Ini membuatnya mungkin untuk perlakukan Bin Tree sebagai suatu
tipe data abstrak (ADT) yang menyembunyikan detail implementasi dasar (khususnya
constructor/pembangun), selama masih mampu memverifikasi bahwa jenis proper obyek
disediakan sebagai suatu argument. Akses manapun ke object menyangkut ADT akan
diterapkan dengan mengacu pada operasi yang sesuai yang disediakan oleh type itu.
Sesungguhnya, kita dapat membuat simbol private/pribadi constructor/pembangun yang hanya
dapat diakses untuk script yang mengimplementasikan tipe Bin Tree:
public type BinTree = private const nil, bin X T1 T2;

Sebagai contoh konkret, mari kita mengasumsikan operasi pohon pencarian (search tree)
standard insert T X dan delete T X, yang memasukkan/menyisipkan suatu elemen X ke dalam
suatu pohon T, dan memindahkannya/mengeluarkannya dari pohon, berturut-turut. Operasi ini
dapat diterapkan sebagai berikut (lihat [Bird/Wadler 1988]):
public insert T X, delete T X;
private join T1 T2, init T, last T;
insert nil Y
insert (bin X T1 T2) Y

=
=
=
=

bin
bin
bin
bin

Y
X
X
Y

nil nil;
(insert T1 Y) T2 if X>Y;
T1 (insert T2 Y) if X<Y;
T1 T2 if X=Y;

delete nil Y
delete (bin X T1 T2) Y

=
=
=
=

nil;
bin X (delete T1 Y) T2 if X>Y;
bin X T1 (delete T2 Y) if X<Y;
join T1 T2 if X=Y;

join nil T2
join T1 T2

= T2;
= bin (last T1) (init T1) T2 otherwise;

init (bin X T1 nil)
init (bin X T1 T2)

= T1;
= bin X T1 (init T2) otherwise;

last (bin X T1 nil)
last (bin X T1 T2)

= X;
= last T2 otherwise;

(Catat bahwa operasi terakhir dan init mengembalikan elemen terakhir suatu pohon biner
(binary tree), dan suatu pohon biner dengan elemen terakhir dipindahkan/dikeluarkan, berturutturut. Gabungan itu, init dan fungsi terakhir adalah hanya untuk penggunaan internal, dan dapat
karenanya diterapkan sebagai fungsi private.)
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Lagipula, kita mengasumsikan fungsi bintree berikut yang membangun suatu pohon biner
(binary tree) dari suatu list, dan anggota fungsi yang mengembalikan daftar elemen-elemen
yang disimpan di dalam suatu pohon/tree (dalam urutan menaik):
public bintree Xs;
bintree Xs:List
public members T;
members nil
members (bin X T1 T2)

= foldl insert nil Xs;
= [];
= members T1 ++ [X|members T2];

(Definisi bintree mempekerjakan operasi standard foldl, lihat Bab 11 [Standard library],
halaman 113.) Kita dapat menggunakan operasi penghubung (interface operations) dari BinTree
ADT dalam rangka menerapkan fungsi union dan diff yang menambahkan(add) dan
memindahkan(remove) semua anggota dari suatu pohon ke/dari pohon yang lain :
public union T1 T2; // add elements of T2 to T1
union T1:BinTree T2:BinTree
= foldl insert T1 (members T2);
public diff T1 T2; // remove elements of T2 from T1
diff T1:BinTree T2:BinTree
= foldl delete T1 (members T2);

Amati bahwa tidak ada acuan tegas/eksplisit dibuat untuk pembangun/constructors BinTree;
kita hanya mempekerjakan fungsi public “interface” insert, delete dan anggota dari BinTree
ADT. Ini mengijinkan kita untuk merubah perwujudan dari struktur data tanpa keharusan untuk
menulis kembali definisi union dan diff. Meski demikian, definisi union dan diff menjadi
“aman”; BinTree type guard memastikan bahwa argument diberikan kepada union dan diff
dibutuhkan object BinTree yang mampu menyelesaikan operasi yang diminta itu.
Mulai dari versi 7.2, Q sekarang juga menyediakan suatu sangkutan ke dalam
expression/ungkapan built-in pretty-printer sedemikian sehingga kamu dapat menggambarkan
kebiasaan yang tidak menguraikan untuk manapun user-defined, built-in atau tipe data
eksternal. Ini bermanfaat untuk tipe aljabar dengan pembangun constructor private, karena
mengijinkan kamu untuk dengan sepenuhnya menyembunyikan penyajian internal sekalipun
suatu object dari type dicetak di dalam interpreter itu. Ini dilaksanakan dengan hanya
menambahkan definisi untuk fungsi (predefined/yang sudah dikenal) unparsed/yang tidak
diuraikan. Nilai dikembalikan dengan tidak menguraikan(kalimat) harus menjadi suatu
expression/ungkapan “yang dikutip” yang kemudian dicetak sebagai ganti salah satu yang asli
itu. Sebagai contoh:
unparse T:BinTree

= ’(bintree Xs) where Xs = members T;

Suatu uraian menyangkut operator tanda kutip ‘’’ dapat ditemukan di Bab 9 [Format Khusus],
halaman 83. Dengan definisi di atas suatu object BinTree kini dicetak sebagai berikut:
==> def T1 = bintree [17,5,26], T2 = bintree [8,17]
==> union T1 T2
bintree [5,8,17,26]

Tolong catat bahwa dalam suatu kasus dimana hasil yang dicetak pada umumnya bukan suatu
format normal yang nyata, tetapi ungkapan/expression literal lain yang dikira merekonstruksi
object manakala [itu] dievaluasi. (Tidak ada cara bahwa interpreter bisa
menguatkan/menyelenggarakan kondisi itu, sehingga hasil yang dicetak bisa benar-benar
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menjadi expression/ungkapan Q yang valid. Tetapi [itu] direkomendasikan untuk mengikuti
prinsip itu bagaimanapun, jika hanya karena [itu] mengijinkan kamu untuk “menjadikan ceritera
bersambung (serialize)” object itu dan menyimpannya di dalam suatu file.)
Kadang-kadang itu berguna untuk sepenuhnya melumpuhkan/disable kebiasaan yang tidak
menguraikan sedemikian sehingga kamu dapat lihat format normal “yang mentah”. Ini
terpenuhi dengan mudah dengan yang tidak menguraikan(kalimat) off command/perintah, lihat
Bagian B.2 [Bahasa Perintah (Command Language)], halaman 205.
8.2 Built-In Types
Type guards juga adalah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa nilai yang nyata dari
suatu variabel kepunyaan salah satu type built-in integer/bilangan bulat, floating point numbers,
strings, files, dan fungsi lamda, karena tidak ada cara untuk menuliskan semua
“constructors/pembangun” untuk jenis object ini – terdapat banyak yang tidak terbatas
(sedikitnya di dalam teori). untuk tujuan ini, simbol type Int Float, String, File dan Function
sudah dikenal. Di sana juga adalah suatu type yang dinamai Char yang menandakan string
character tunggal. Secara teknis, Char adalah suatu subtype dari type string; lebih banyak
tentang itu di Bagian 8.4 [Sub- dan Supertypes], halaman 80. Lebih dari itu, Char juga
diperlakukan sebagai suatu type penyebutan satu per satu (enumeration type), lihat Bagian 8.3
[Type Penyebutan satu per satu (enumeration type)], halaman 76, di bawah.
Dimulai dengan versi 7.2, Q juga menawarkan suatu yang lebih terperinci “nuemric tower”
yang membuatnya lebih mudah untuk mengintegrasikan type number user-defined. Terdapat
suatu type Real yang mana adalah suatu subtype dari type Num dan supertype dari kedua Int
dan Float. Lebih dari itu, standard library menggambarkan type number yang kompleks yang
mana adalah suatu subtype Num, seperti halnya type bilangan dapat-diukur Rasional yang mana
adalah suatu subtype Real, lihat Bab 11 [Standard library], halaman 113.
Type list built-In memasangkan semua ungkapan/expression list dari format [] atau [X|Xs]. type
ini digunakan untuk membatasi applicabilitas dari suatu penyamaan/equation untuk argument
list. Sebagai contoh, penyamaan/equation berikut menggambarkan suatu kebalikan fungsi yang
membalikkan suatu list:
reverse Xs:List
push Xs:List X

= foldl push [] Xs;
= [X|Xs];

Type Stream dan Tuple adalah analisator yang lengkap (completely analogous): mereka
memasangkan stream dan tuples dari ukuran arbitary, yaitu, ungkapan/expression dari format {}
dan {X|Xs} atau () dan (X|Xs), berturut-turut.
Type Bool yang sudah dikenal bermakna untuk mengacu pada object yang mana adalah nilainilai kebenaran (truth values). Definisi built-in nya sebagai berikut:
public type Bool = const false, true;

8.3 Type Penyebutan satu per satu (Enumeration Types)
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Type seperti type Built-In Bool, yang hanya terdiri dari simbol const nullary, disebut juga type
penyebutan satu per satu (enumeration types). Kamu dapat dengan mudah menggambarkan type
seperti itu sendiri, e.g.:
type Day = const sun, mon, tue, wed, thu, fri, sat;

Bahasa Q menyediakan pendukung khusus untuk type penyebutan satu per satu (enumeration
types) (mencakup type Built-In Bool, dan juga type Char), atas dasar operasi berikut :
• Anggota dari suatu type penyebutan satu per satu (enumeration types) dapat dibandingkan
menggunakan operator relational (cf. Bagian 6.4.4 [Operator Relational], halaman 43),
mengumpamakan order/pesanan di mana constants/konstanta didaftarkan di dalam deklarasi
type. Sebagai contoh, diberikan deklarasi di atas dari type Day, kita mempunyai sun < mon =>
true.
• Fungsi Succ dan fungsi pred (lihat Bagian 10.1 [Fungsi Perhitungan (Arithmetic Functions )],
halaman 93) menghasilkan pengganti/successor dan pendahulu/predecessor dari anggota suatu
type penyebutan satu per satu (enumeration type). E.G., succ sun => mon.
• Fungsi Ord (lihat Bagian 10.4 [Fungsi Konversi (Conversion Functions)], halaman 95)
menghitung nomor urut jumlah dari anggota suatu type penyebutan satu per satu (enumeration
type). E.G., ord sun => 0.
• Operator ‘+’ Dan ‘-’ dapat digunakan untuk melaksanakan perhitungan sederhana pada
anggota type penyebutan satu per satu (enumeration type). Jika X adalah suatu anggota
penyebutan satu per satu (enumeration type) kemudian X+N dan X-N menghasilkan Nth
pengganti/successor dan pendahulu/predecessor X, berturut-turut. E.G., mon+3 => thu dan fri-5
=> sun.
Ini juga bekerja dengan angka-angka negatif: fri+(-3) => tue. Lebih dari itu, jika X dan Y
adalah anggota dari type enumeration yang sama maka X-Y menghasilkan perbedaan ord X-ord
Y dari bilangan tingkat yang bersesuaian. Dengan begitu, e.g., fri-tue => 3.
• Fungsi Enum dan enum_from dapat digunakan untuk membangun/construct suatu list terdiri
dari suatu range dari nilai-nilai type penyebutan satu per satu (enumeration type). Beberapa
notasi stenografi menyenangkan seperti [X..Y] disajikan juga, lihat di bawah untuk detil.
Catat bahwa selama tidak ada operasi langsung untuk mengubah bilangan ordinal kembali ke
anggota yang bersesuaian dari suatu type yang diberi, kamu dapat dengan mudah memenuhi ini
menggunakan perhitungan:
==> ord thu
4
==> sun+4
thu

Type penyebutan satu per satu (enumeration type) perhitungan juga menyediakan suatu cara
cepat untuk memeriksa apakah dua anggota type penyebutan satu per satu (enumeration type)
kepunyaan type yang sama:
==> isint (tue-thu)

86

true

Di sini kita mempekerjakan fungsi standard library isint untuk menentukan apakah perbedaan
nomor urut dari dua nilai-nilai adalah benar-benar suatu bilangan bulat/integer. Pekerjaan ini
karena operator ‘-’ akan gagal jika kedua constants/konstanta memiliki ke type penyebutan satu
per satu (enumeration types) berbeda.
Penggunaan “penyebutan satu per satu (enumerations)” (yang diuraikan secara detil di bawah),
kamu dapat juga mendaftar semua anggota type penyebutan satu per satu (enumeration types)
yang dimulai pada nilai yang ditentukan sebagai berikut:
==> [sun..]
[sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat]

Mari kita sekarang mengambil lebih mendalam pada penyebutan satu per satu (enumerations).
Operasi pusat untuk menciptakan suatu (enumeration) penyebutan satu per satu adalah fungsi
builtin enum, yang mendaftarkan semua anggota dari suatu type penyebutan satu per satu
(enumeration types) di dalam range/cakupan yang ditentukan:
==> enum mon fri
[mon,tue,wed,thu,fri]

Fungsi Enum_From bekerja seperti enum, tetapi hanya mengambil argument tunggal dan list
semua anggota dari type yang dimulai pada nilai yang diberikan:
==> enum_from mon
[mon,tue,wed,thu,fri,sat]

Catat bahwa default “ukuran langkah (step size)” adalah 1. Suatu ukuran langkah arbitary dapat
ditandai/diindikasikan dengan menggunakan enum atau enum_from dengan dua anggota awal di
argument pertama sebagai berikut:
==> enum [sun,tue] sat
[sun,tue,thu,sat]
==> enum [sat,fri] sun
[sat,fri,thu,wed,tue,mon,sun]
==> enum_from [sun,tue]
[sun,tue,thu,sat]
==> enum_from [sat,fri]
[sat,fri,thu,wed,tue,mon,sun]

Notasi [X1,X2,...,Xn..Y] disajikan sebagai “syntactic sugar” untuk enum [X1,X2,...,Xn]
Y, maka kamu dapat juga tulis sebagai berikut:
==> [mon..fri]
[mon,tue,wed,thu,fri]
==> [sun,tue..sat]
[sun,tue,thu,sat]
==> [sat,fri..sun]
[sat,fri,thu,wed,tue,mon,sun]

Demikian juga, [X1,X2,...,Xn..] sama halnya seperti enum_from [X1,X2,...,Xn]:
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==> [mon..]
[mon,tue,wed,thu,fri,sat]
==> [sun,tue..]
[sun,tue,thu,sat]
==> [sat,fri..]
[sat,fri,thu,wed,tue,mon,sun]

Kita menyebutkan bahwa type built-in Char adalah juga suatu type penyebutan satu per satu
(enumeration type), yang terdiri dari semua karakter di dalam set karakter yang Unicode.
Dengan begitu perhitungan pada karakter bekerja seeperti yang diharapkan:
==> "a"+5
"f"
==> "z"-2
"x"
==> "8"-"0"
8

Operasi enum juga berlaku untuk karakter maka:
==> enum "a" "k"
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k"]
==> ["a".."k"]
["a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k"]
==> ["k","j".."a"]
["k","j","i","h","g","f","e","d","c","b","a"]

Operasi Enum_From bekerja dengan Char, juga, tetapi ini pada umumnya agak sia-sia sebab set
karakter yang Unicode adalah cukup besar dan dengan begitu adalah agak tidak efisien untuk
membangun suatu list lengkap dari semua karakter yang dimulai pada nilai yang ditentukan.
Cara benar yang akan bekerja bersama karakter yang sangat besar penyebutan satu per satu
(enumeration type) seperti itu akan mengambil keuntungan dari evaluasi “lazy” dan
menggunakan suatu penyebutan satu per satu (enumeration) stream sebagai gantinya, lihat di
bawah.
Pembuka standard (lihat Bab 11 [Standard library], halaman 113) meluaskan succ, pred dan
enum (tetapi bukan enum_from, untuk pertimbangan jelas nyata) untuk integer/bilangan bulat,
yang secara efektif memutar integer/bilangan bulat ke dalam suatu (sekalipun hanya tanpa
batas/albeit infinite) type penyebutan satu per satu (enumeration type):
==> succ 0
1
==> pred 0
-1
==> [0..9]
[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]
==> [0,2..9]
[0,2,4,6,8]
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==> [9,8..0]
[9,8,7,6,5,4,3,2,1,0]

Pembuka standard juga mengimplementasikan enum (tetapi bukan succ dan pred) pada nilainilai floating point:
==> [0.1,0.2..1.0]
[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.0]

Catat bahwa ini juga memungkinkan untuk memohon enum atau enum_from dengan lebih dari
dua anggota di argument pertama. Itu adalah, kamu dapat membangun penyebutan satu per satu
(enumerations) dengan lebih dari dua anggota awal. Tidak interpreter maupun library
menyediakan definisi manapun untuk ini, maka terserah anda untuk memperkenalkan
penafsiran milikmu seperti constructs/pembangun itu ketika kamu memerlukannya. Sebagai
contoh:
[X1,X2,X3..Y] = while (<=Y) (F*) X1 if (F>1) and then (Z3=X3)
where F:Int = X2 div X1, Z3:Int = X2*F;

Definisi ini mempekerjakan fungsi standard library selama untuk membangun suatu
peningkatan geometris rangkaian/seri integer/bilangan bulat jika [itu] mendeteksi suatu
rasio/perbandingan bilangan bulat constant/tetap antara tiga anggota awal:
==> [2,4,8..128]
[2,4,8,16,32,64,128]

Pembuka standard juga menyediakan penyebutan satu per satu (enumerations) untuk list “lazy”
a.k.a. stream, cf. Bagian 11.7 [Stream], halaman 126. Fungsi Streamenum dan
streamenum_from bekerja seperti enum dan enum_from, berturut-turut, tetapi membangun
stream sebagai ganti list. Dalam kasus streamenum_from, stream yang diproduksi mungkin
adalah tanpa batas. Bahasa Q menyediakan jenis yang sama dari “syntactic sugar” untuk stream
penyebutan satu per satu (enumerations) seperti untuk lists, satu-satunya perbedaan adalah
kurung kurawal yang digunakan sebagai ganti tanda-kurung. Sebagai contoh, {1..9}
menandakan suatu stream terdiri dari suatu urutan perhitungan terbatas, selama {0..} adalah
stream yang tidak terbatas dari semua bilangan bulat/integer nonnegative.
Oleh karena evaluasi “lazy”, streamenum_from dapat sering digunakan untuk bekerja di sekitar
ketidakcakapan enum_from manakala kamu harus berhadapan dengan penyebutan satu per satu
karakter sangat besar (huge enumerations). Sebagai contoh, di sini adalah bagaimana kita dapat
menggunakan suatu stream penyebutan satu per satu (stream enumeration) untuk menghitung
banyaknya semua karakter Unicode alfabet:
==> #filter isalpha {chr 1..}
90342

Ini akan mengambil sedikit while, tetapi pekerjaan o.k. sebab kita tidak pernah benar-benar
membangun list lengkap semua karakter Unicode, sebagaimana kasus ketika melakukan yang
sama dengan list penyebutan satu per satu (list enumerations).
8.4 Sub- and Supertypes
Bahasa pemrograman Q juga menyediakan suatu konsep subtype yang serupa dengan dugaan
dari pewarisan tunggal di dalam bahasa pemrograman berorientasi object seperti Smalltalk.
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Sebagai contoh, kita dapat memodifikasi deklarasi kita terhadap type BinTree (cf. Bagian 8.1
[Penggunaan Type Guards], halaman 73) dalam rangka membuat BinTree adalah suatu subtype
dari Supertype SearchTree sebagai berikut:
public type BinTree : SearchTree = private const nil, bin X T1 T2;

Seungguhnya sering, supertypes adalah type abstrak yang tidak menyediakan set milik mereka
sendiri dari simbol constructor/pembangun, tetapi sederhananya digunakan untuk faktor luar
operasi umum yang bersama antar beberapa type “concrete”. Sebagai contoh, type SearchTree
mungkin telah dideklarasikan secara sederhana sebagai berikut:
public type SearchTree;

Sekarang variabel dari type SearchTree juga akan mempertemukan object subtype BinTree nya
, seperti halnya tentang segala subtype SearchTree lain . Kita dapat memutar fungsi union dan
diff dari Bagian 8.1 [Penggunaan Type Guards], halaman 73, ke dalam operasi pada type
SearchTree sebagai berikut:
union T1:SearchTree T2:SearchTree
= foldl insert T1 (members T2);
diff T1:SearchTree T2:SearchTree
= foldl delete T1 (members T2);

Sebagai langkah berikutnya, kita mungkin memperkenalkan type AVLTree lain yang
menyediakan operasi interface/penghubung yang sama insert, delete dan members sebagai type
BinTree, tetapi menerapkan operasi ini dalam kaitan dengan AVL trees dibanding pohon biner
sederhana. (AVL trees adalah suatu varian dari pohon pencarian biner di mana pohon dijaga
seimbang, dan dengan begitu waktu logaritmis penyisipan dan penghapusan dapat dijamin.) Jika
kita membuat AVLTree subtype SearchTree yang lain , kemudian operasi union dan diff dapat
diberlakukan bagi object AVLTree sama [halnya] baik seperti BinTree’s. Sesungguhnya,
operasi bahkan akan bekerja jika kita mencampur type argument, e.g., menyediakan suatu
BinTree sebagai argument union pertama dan suatu AVLTree sebagai yang kedua! Dengan arti,
adalah mungkin untuk menggambarkan operasi polymorphic yang dapat digunakan untuk
beberapa type berbeda membagi (subset dari) fungsi interface/penghubung yang sama.
Untuk kepentingan mewujudkan, di sini adalah suatu implementasi dari type AVLTree. Fungsi
Shl, shr, rol dan ror menerapkan AVL tree operasi perputaran yang umum yang digunakan
untuk menjaga pohon seimbang; lihat [Bird/Wadler 1988] untuk detil. Kita berasumsi bahwa
deklarasi dari type SearchTree adalah di dalam suatu modul terpisah searchtree.q, bersama
dengan deklarasi dari operasi shared members, insert and delete, seperti halnya definisi dan
deklarasi dari fungsi umum union dan diff.
include searchtree;
/* H menandakan tinggi dari suatu nonempty AVL tree */
public type AVLTree : SearchTree = private const nil, bin H X T1 T2;
public avltree Xs;
private mknode X T1 T2;
private join T1 T2, init T, last T, height T, slope T, rebal T;
private rol T, ror T, shl T, shr T;
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avltree Xs:List

= foldl insert nil Xs;

members nil
members (bin H X T1 T2)

= [];
= members T1 ++ [X|members T2];

insert nil Y
insert (bin H X T1 T2) Y

= bin 1 Y nil nil;
= rebal (mknode X (insert T1 Y)) T2 if X>Y;
= rebal (mknode X T1 (insert T2 Y)) if X<Y;
= bin H Y T1 T2 if X=Y;

delete nil Y
delete (bin H X T1 T2) Y

= nil;
= rebal (mknode X (delete T1 Y) T2) if X>Y;
= rebal (mknode X T1 (delete T2 Y)) if X<Y;
= join T1 T2 if X=Y;

join nil T2
join T1 T2
otherwise;

= T2;
= rebal

init (bin H X T1 nil)
init (bin H X T1 T2)

= T1;
= rebal (mknode X T1 (init T2)) otherwise;

last (bin H X T1 nil)
last (bin H X T1 T2)

= X;
= last T2 otherwise;

/* mknode constructs/membangun
tingginya*/
mknode X T1 T2

suatu

(mknode

(last

node/simpul

T1)

tree,

(init

T1)

menghitung

T2)

nilai

= bin (max (height T1) (height T2) +1) X T1 T2;

/* height and slope menghitung tinggi dan kemiringan (slope)
antara tinggi dari subtree kiri dan kanan), berturut-turut */
height nil
height (bin H T1 T2)

= 0;
= H;

slope nil
slope (bin H X T1 T2)

= 0;
= height T1 - height T2;

(perbedaan

/* rebal rebalances after single insertions and deletions */
rebal T

= shl T if slope T = -2;
= shr T if slope T = 2;
= T otherwise;

/* operasi perputaran (rotation operations) */
rol (bin H1 X1 T1 (bin H2 X2 T2 T3))
= mknode X2 (mknode X1 T1 T2) T3;
ror (bin H1 X1 (bin H2 X2 T1 T2) T3)
= mknode X2 T1 (mknode X1 T2 T3);
shl (bin H X T1 T2)

= rol (mknode X T1 (ror T2)) if slope T2 = 1;
= rol (bin H X T1 T2) otherwise;

shr (bin H X T1 T2)

= ror (mknode X T1 (ror T2)) if slope T2 = -1;
= ror (bin H X T1 T2) otherwise;
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9 Format Khusus
Seperti dibahas di Bab 7 [Evaluasi Ungkapan dan Penyamaan (Equations and Expression
Evaluation)], halaman 51, interpreter Q mengevaluasi ungkapan/expression di (dalam)
applicative, yaitu., leftmost-innermost, order;pesanan. Ini berarti bahwa argument dari suatu
fungsi pada umumnya dievaluasi sebelum fungsi diberlakukan baginya, yang juga dikenal
sebagai pemanggilan dengan value/nilai (call by value). Yang adakalanya, bermanfaat atau
bahkan penting untuk menunda evaluasi argument sampai mereka benar-benar diperlukan
selama suatu perhitungan. Karena tujuan ini, bahasa Q membiarkan kamu memperkenalkan
yang disebut format khusus yang menerima argument mereka tidak dievaluasi (yaitu,
menggunakan pemanggilan dengan nama (call by name)). Bab ini mendiskusikan bagaimana
pembangun/constructs ini digambarkan dan digunakan.
9.1 Konsep Dasar
Mempertimbangkan definisi berikut dari standard library yang mengimplementasikan semacam
sederhana ungkapan bersyarat / conditional expression (lihat juga Bagian 11.8 [Kondisi
Bersyarat dan Pengertian (Conditionals and Comprehensions)], halaman 127):
ifelse P X Y

= X if P;
= Y otherwise;

fungsi ifelse mengambil argument pertamanya suatu nilai kebenaran /truth value yang
digunakan untuk menentukan apakah argument yang kedua atau ketiga akan dikembalikan
sebagai nilai dari ungkapan bersyarat / conditional expression. Walaupun definisi di atas dengan
sempurna benar, menggunakan evaluasi pesanan applicative dengan definisi ini adalah jelas
tidak sesuai karena semua argument harus telah pernah dievaluasi sebelum fungsi ifelse dapat
diberlakukan untuk [mereka/nya]. Karena baik yang kedua maupun argument ketiga
sederhananya dibuang-buang, usaha dilibatkan di dalam evaluasi dari argument ini disia-siakan.
Sebagai suatu kasus ekstrim, e.g., Y tidak boleh mempunyai suatu evaluasi pengakhiran
(terminating evaluation) sama sekali, dalam hal mana evaluasi ifelse P X Y tidak akan
ber/mengakhiri yang manapun bahkan Y benar-benar tidak diperlukan jika P terjadi untuk
mengevaluasi ke true.
Sebagai gantinya, kita bermaksud mempunyai ifelse untuk mengevaluasi argumentnya hanya
sebagaimana adanya yang diperlukan. Di dalam bahasa Q, ini bisa dilakukan maupun dengan
sederhananya mendeklarasikan ifelse sebagai format khusus. Semua kita harus lakukan untuk
mendahului penyamaan/equations di atas dengan deklarasi berikut :
public special ifelse P X Y;

Sintaks deklarasi seperti itu diperkenalkan di Bab 5 [Deklarasi], halaman 29. Kata kunci khusus
harus diikuti oleh suatu identifier fungsi dan suatu urutan simbol variabel (simbol variabel
hanya melayani untuk menetapkan banyaknya argument, dan jika tidak diperlakukan sebagai
komentar). Jika list/daftar argument dihilangkan, simbol fungsi benar-benar diperlakukan
sebagai suatu simbol biasa (tidak khusus). Jika tidak argument yang diberi dideklarasikan
sebagai argument khusus (a.k.a. pemanggilan dengan nama (call by name)), yaitu, argument
yang diperlakukan sebagai harafiah/literals dan karenanya adalah tidak dievaluasi ketika fungsi
yang diberi diberlakukan bagi [mereka/nya]. Argument khusus akan [jadi] ditinggalkan tidak
dievaluasi sepanjang mereka “protected” dengan suatu format khusus; tetapi secepat nilai-nilai
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bersesuaian disebut di (dalam) suatu konteks “tidak khusus”, interpreter akan secara otomatis
mengevaluasi [mereka/nya].
Dengan begitu deklarasi di atas dari fungsi ifelse menberitahu interpreter Q bahwa fungsi ini
mengharapkan tiga argument khusus P, X dan Y yang harus ditinggalkan tidak dievaluasi
sampai nilai-nilai mereka benar-benar diperlukan di dalam qualifier atau sisi right-hand dari
suatu penyamaan/equation di dalam definisi ifelse. Sebagai konsekuensi, ketika interpreter
datang untuk mempertimbangkan aturan yang pertama,
ifelse P X Y

= X

if P;

[itu] akan pertama mengevaluasi P untuk memperoleh nilai dari bagian kondisi aturan ini. Jika P
mengevaluasi ke true, X akan [jadi] dievaluasi dan dikembalikan sebagai nilai dari sisi left-hand
ungkapan/expression. Cara lainnya (jika P mengevaluasi ke false), X akan [jadi] ditinggalkan
tidak dievaluasi, dan interpreter mempertimbangkan aturan yang berikutnya,
ifelse P X Y

= Y otherwise;

penyebab untuk mengurangi ifelse P X Y kepada nilai Y.
(Catat bahwa seperti contoh di atas, di mana suatu argument khusus membentuk sisi righthand
dari suatu aturan, interpreter melaksanakan tail/ekor panggil/hubungi penghapusan seperti
biasanya (cf. Bagian 7.10 [Rekursi Tail/Ekor], halaman 68). Itu adalah, akan sungguh-sungguh
mengevaluasi argument khusus setelah melakukan/menyelenggarakan suatu pengurangan
ekor/tail dari aturan itu. Ini penting untuk fungsi berulang / rekursiv sederhana yang
menyertakan format khusus seperti ifelse yang dapat dieksekusi di dalam ruang tumpukan tetap
(constant stack space). Ini juga berlaku, khususnya, untuk operator khusus built-in (end then)
dan (or else), lihat Bagian 9.3 [Format Khusus Built-In], halaman 88.)
Adalah penting untuk catat di sini bahwa format khusus itu tentu saja suatu feature runtime di
dalam bahasa Q. Ini berarti bahwa format khusus adalah tidak hanya dikenali pada waktu
compile/menyusun, tetapi juga ketika mereka dilewati sebagai argument atau kembalikan
sebagai hasil fungsi (function results) selama suatu perhitungan (yang pada umumnya tidak bisa
diramalkan/diprediksi pada waktu compile/ menyusun). Sebagai contoh, jika kita
menggambarkan foo sebagai berikut:
special bar X;
foo

= bar;

maka foo (1+1) mengevaluasi bar (1+1) dan bukannya bar 2, walaupun foo sendiri tidak
dideklarasikan untuk menjadi suatu format khusus. Ini juga bekerja jika kamu melewati bar
sebagai parameter fungsional:
special bar X;
foo F X

= F (X+1);

Dengan definisi di atas, foo bar 1 akan mengevaluasi untuk bar (1+1).
Pada sisi lain, kamu harus berhati-hati bahwa argument untuk fungsi khusus yang
diteruskan/dilewati oleh fungsi lain adalah tidak dievaluasi terlalu awal. Sebagai contoh, jika
berlaku fungsi yang digambarkan sebagai berikut:
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apply F X

= F X;

dan kemudian dilibatkan sebagai apply bar (1+1) maka (1+1) akan dievaluasi bahkan
walaupun bar adalah suatu format khusus. Alasannya adalah bahwa argument (1+1) dievaluasi
sebelum apply diberlakukan bagi itu, karena kita belum mendeklarasikan apply sebagai format
khusus juga. Pada umumnya, kamu perlu membuat fungsi yang merupakan suatu format khusus
yang melewati/meneruskan argumentnya kepada format khusus yang lain, kecuali jika kamu
dengan tegas ingin mengevaluasi argument ini.
Hingga kini, kita hanya mempertimbangkan format khusus “murni”, yang menerima semua
argument mereka tidak dievaluasi. Banyak fungsi, bagaimanapun, memerlukan suatu campuran
dari argument tidak khusus dan khusus. Bahasa Q menyediakan dua metoda berbeda dalam
hubungan dengan situasi seperti itu.
Pertama, kamu dapat memaksa evaluasi dari suatu argument khusus pada runtime menggunakan
operator ‘~’ (tilde atau “kekuatan/force”):
special foo P X;
foo P X

= ifelse ~P (bar X) X;

Di sini, kondisi P dievaluasi sebelum dilewati/diteruskan ke atas ke format khusus ifelse (yang
mana seperti digambarkan di atas). Metoda ini bermanfaat jika kita hanya adakalanya harus
mengevaluasi suatu parameter dari suatu format khusus. (Catat bahwa kamu dapat juga
memaksa ungkapan/expressions yang (di) luar suatu format khusus; dalam hal ini ‘~’ bertindak
sebagai operasi identitas, yaitu., ungkapan/expression argument (yang telah di dalam format
normal) sederhananya dikembalikan sebagaimana mestinya.)
Jika kita selalu ingin mengevaluasi parameter ditentukan dari suatu fungsi khusus, kita dapat
juga mendeklarasikan argument yang yang bersesuaian sebagai tidak khusus yang secara efektif
memutar argument ke dalam suatu panggilan biasa dengan parameter nilai (an ordinary call by
value parameter). Ini dilakukan dengan mendahului argument dengan simbol ‘~’ di dalam
pendeklarasian simbol fungsi. Sebagai contoh, dalam definisi di atas dari fungsi ifelse,
argument yang pertama akan [jadi] dievaluasi bagaimanapun caranya. Karenanya kita boleh
juga membuatnya suatu argument tidak khusus. Deklarasi yang bersesuaian membaca sebagai
berikut:
public special ifelse ~P X Y;

Dengan deklarasi ini (yang dengan tepat bagaimana ifelse benar-benar dideklarasikan di dalam
standardlibrary), fungsi ifelse selalu menerima argument pertamanya dievaluasi, selama dua
argument yang lain itu khusus. Pekerjaan ini persisnya seperti suatu aplikasi yang tegas/eksplisit
dari operator ‘~’, tetapi melepaskan kamu dari beban dalam mempunyai untuk memaksa
evaluasi argumtnt di tiap-tiap aplikasi fungsi ifelse. Ini juga sedikit lebih efisien karena
argument tidaklah harus dibangun sebagai expression/ungkapan harafiah/literal, tetapi dapat
dievaluasi segera sebelum fungsi ifelse diberlakukan bagi itu.
Masalah potensial yang lain dengan format khusus adalah isu tentang evaluasi yang diulangi
(repeated evaluations) dari ungkapan ditunda (deferred expression) yang sama. Catatlah bahwa
suatu argument khusus dievaluasi setiap kali nilainya diperlukan pada sisi (right-hand) dari
suatu definisi. Pempertimbangkanlah, sebagai contoh:
special foo X;
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foo X

= bar X X;

Ketika aturan ini diterapkan, X benar-benar mendapat/kan dievaluasi dua kali, sekali untuk
masing-masing kejadian pada sisi (right-hand) dari equation/penyamaan. Ini mungkin adalah
yang tidak diinginkan untuk pertimbangan efisiensi. Satu metoda untuk mengatasi situasi seperti
itu adalah dengan memperkenalkan suatu variabel lokal yang mengikat, e.g.:
special foo X;
foo X

= bar Y Y where Y = X;

Bagaimanapun, dalam beberapa hal ini mungkin jujur atau mustahil merepotkan. Khususnya,
kekuatan nilai yang ditunda benar-benar disimpan di dalam suatu pembangun/constructor data
khusus, seperti suatu stream. Sebagai contoh, mempertimbangkan kasus dari suatu strem map
foo {1..} di mana foo adalah suatu fungsi atas integer/bilangan bulat. Kemudian, kapan saja kita
mengakses suatu elemen strem ini, ungkapan/expression yang bersesuaian foo I akan dihitung
kembali, yang mungkin mahal, tergantung pada fungsi foo yang ada.
Untuk menghindari pemborosan/ketidakcakapan seperti itu, bahasa Q menyediakan operator
‘&’ ( ampersand atau “ memoize”). Manakala berlaku untuk suatu argument khusus (seperti
suatu anggota stream) [itu] menyebabkan nilai untuk di-memoized. Ini berarti bahwa nilai akan
hanya dihitung pertama kali [itu] diperlukan. Masing-masing akses yang berikut kemudian akan
kembalikan secara sederhana nilai yang telah dihitung.
Dalam contoh kita, kita dapat memoize kedua kepala/heads dan ekor/tails dari stream, dengan
menerapkan operator ‘&’ (ampersand atau “memorize”) secara berulang bagi semua heads dan
tails. Standard library berisi fungsi “lazy” yang mana baru saja melakukan ini. Semua kita harus
lakukan untuk menerapkan/memberlakukan fungsi ini kepada stream yang ada agar semua
elemen di-memoized:
==> def foo = \X.writes $ "foo: "++str X++"\n" || X
==> def S = lazy (map foo {1..})
==> list (take 2 S)
foo: 1
foo: 2
[1,2]
==> list (take 4 S)
foo: 3
foo: 4
[1,2,3,4]

Catat bahwa ketika menghitung empat anggota stream yang pertama dengan daftar/list (take 4
S), hanya element nomor 3 dan 4 yang dihitung, karena dua element yang pertama telah
dihitung dengan daftar/list (take 2 S) sebelumnya.
Alasan yang khusus bahwa argument tidak memoized secara otomatis terus menerus adalah
bahwa beberapa argument boleh melibatkan fungsi dengan efek samping, dalam hal mana
memoisasi oftenundesirable. Sebagai contoh, kita dapat menghitung liat/daftar lima nilai-nilai
acak dengan senang hati menggunakan suatu pengertian list sebagai berikut:
==> [random : I in [1..5]]
[1809930567,1267130897,1713466763,574472268,2355190805]
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Ini bekerja sebab subterm yang acak benar-benar suatu parameter khusus untul fungsi standard
library listof yang menerapkan pengertian list (lihat Bagian 11.8 [Kondisi Bersyarat dan
Pengertian (Conditionals and Comprehensions)], halaman 127), sehingga akan dihitung kembali
sebagai masing-masing elemen list yang diproduksi. Bagaimanapun, jika kita memoize subterm
yang acak kemudian fungsi akan hanya dievaluasi sekali ketika untuk memberi nilai bagi semua
anggota list:
==> [&random : I in [1..5]]
[3194909515,3194909515,3194909515,3194909515,3194909515]

9.2 Konstruktor Khusus
Format khusus mencegah argument mereka dari yang sedang dievaluasi sampai mereka
digunakan di dalam suatu konteks yang mana adalah bukan “protected” dengan format khusus
yang lain . Khususnya, kita dapat juga mempunyai pembangun /constructors khusus yang
melindungi argument mereka sampai mereka diekstract/disadap di dalam suatu konteks biasa.
Suatu contoh utama untuk ini adalah streams, struktur data list “lazy”. Mulai dari Q 7.1, type
data ini kini sudah dikenal sebagai berikut:
public type Stream = special const nil_stream, cons_stream X Xs;

Simbol tetap nil_stream menandakan suatu stream kosong, selama simbol
constructor/pembangun khusus cons_stream digunakan untuk menghadirkan suatu stream
nonempty dengan head X dan tail Xs. Mulai dari Q 7.1, bahasa juga menyediakan beberapa
“syntactic sugar” untuk constructs ini untuk membuatnya terlihat lebih seperti list. Khususnya,
{} adalah sama halnya nil_stream dan {X|Xs} sama halnya cons_stream X Xs. Yang lebih
umum lagi, notasi {X1,X2,...,Xn|Y} dapat digunakan sebagai suatu bentuk singkat (shorthand)
untuk cons_stream X1 (cons_stream X2... (Cons_Stream Xn Y)...). Demikian juga,
{X1,X2,...,Xn} adalah sama halnya cons_stream X1 (cons_stream X2... (Cons_Stream Xn
nil_stream)...).
Seperti halnya lists, suatu stream terdiri dari suatu elemen head, X, dan suatu stream dari
elemen-elemen sisa[nya], tail Xs. modul standard library stream.q meluaskan banyak operasi
list/daftar ke streams, lihat Bagian 11.7 [Streams], halaman 126. Sebagai contoh, operasi list hd
dan tl mudah diterjemahkan ke streams sebagai berikut:
hd {X|_}
tl {_|Xs}

= X;
= Xs;

Para programmer lisp perlu catat bahwa implementasi ini tidak memerlukan operasi “delay
(penundaan)” dan “force (kekuatan)” yang tegas/eksplisit manapun; semua evaluasi perlu
dilakukan secara implisit oleh interpreter Q. Sebagai contoh sederhana, pertimbangkan definisi
berikut untuk stream dari semua integer/bilangan bulat yang dimulai dari N:
ints N

= {N|ints (N+1)};

Defition ini akan sungguh-sungguh menyebabkan duka cita dengan evaluasi eager, sebab
invocation/permohonan yang berulang dari ints akan mengirimkan interpreter ke dalam suatu
recursion tanpa batas. Bagaimanapun, karena streams diterapkan sebagai format khusus,
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evaluasi dari istilah ints tersarang (nested ints terms) ditunda, dan tails dari stream hanya
diproduksi ketika kita mengakses [mereka/nya]. Ini juga dikenal sebagai evaluasi “lazy”.
==> ints 1
{1|ints (1+1)}
==> tl _
{2|ints (2+1)}
==> tl _
{3|ints (3+1)}

Pola yang mempertemukan pada argument tidak khusus dari suatu fungsi mempertimbangkan
pembangun/constructors data khusus ditempelkan dan akan automagically mengevaluasi
subterms yang ditunda jika dibutuhkan. E.G., pertimbangkan definisi dari suatu operasi
deinterleave berikut yang mengambil elemen-elemen stream yang bersebelahan dan memutar
[mereka/nya] ke dalam pasangan:
deinterleave {}
deinterleave {X,Y|Xs}

= {};
= {(X,Y)|deinterleave Xs};

Catat bahwa pola {X,Y|Xs} pada sisi left-hand dari equation/penyamaan kedua tidak
mempertemukan suatu nilai stream seperti ints 1 => {1|ints (1+1)} secara harafiah/literal, tetapi
[itu] mempertemukan setelah subterm ditunda yang ditempelkan (embedded deferred subterm)
ints (1+1) telah dikurangi menjadi {2|ints (2+1)}. Interpreter melaksanakan evaluasi yang
berulang secara otomatis, dan karenanya kita mempunyai:
==> deinterleave (ints 1)
{(1,2)|deinterleave (ints (2+1))}
==> tl _
{(3,4)|deinterleave (ints (4+1))}

Ini cara “call by need” dalam membuat pola mempertemukan hanya yang diberlakukan bagi
argument toplevel tidak khusus dari suatu aplikasi fungsi untuk ditapertemukan. Argument
khusus selalu dilewati tidak dievaluasi.
Evaluasi “lazy” menyiapkan jalan bagi beberapa teknik programming yang penting dan kuat.
Khususnya, streams adalah suatu alat bermanfaat untuk menerapkan macam yang berbeda
dalam algoritma pemrograman backtracking and dynamic di dalam suatu setting
uniform/seragam (penentuan penyeragaman). Sebagai contoh, di sini adalah suatu definisi
berulang menyangkut stream dari semua angka-angka Fibonacci:
fibs = {0,1|zipwith (+) fibs (tl fibs)};

Sungguh sial, implementasi ini agak melambat karena berbagai (multiple recursive invocations
of fibs) doa kebohongan berulang. Tetapi ini dapat ditetapkan/diperbaiki dengan memoizing
stream dengan “lazy”, seperti dibahas di bagian sebelumnya, dan menugaskannya bagi suatu
variabel:
var fibs = lazy {0,1|zipwith (+) fibs (tl fibs)};

Dengan ini kita memastikan bahwa stream adalah built in-place, dengan “memburu tail/ekor
sendiri”. Ini bekerja sebab lingkungan variabel global Q menggunakan bungkus dinamis
(dynamic binding), dan kejadian fibs (tidak dievaluasi) pada sisi right-hand dari definisi tidak
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akan dievaluasi sebelum variabel digambarkan. Dengan begitu stream secara efektif meliputi
acuan melingkar ke dirinya sendiri.
9.3 Format Khusus Built-In
Di samping streams, bahasa Q mempunyai sejumlah operasi built-in lain yang benar-benar
diterapkan dari sebagai format khusus. Ini perlu, khususnya, di dalam kasus penghubung logika
and then dan or else yang dievaluasi di dalam “short-circuit mode”, penggunaan equations/
penyamaan built-in berikut (lihat Bagian 6.4.5 [Logika dan Operator Bit], halaman 44):
true and then X
false and then X

= X;
= false;

false or else X
true or else X

= X;
= true;

argument pertama dari operasi ini adalah tidak khusus, tetapi yang kedua adalah suatu argument
khusus yang hanya dievaluasi jika [itu] diperlukan. Sebagai contoh, jika argument pertama dari
and then adalah false, false dikembalikan– tidak usah di argument yang kedua. false is returned
– there is no need to take a look at the second argument.
operasi ini atau operasi yang lain bekerja tidak sejalan/analogously. Aturan ini mengijinkan
interpreter Q untuk melaksanakan pengurangan berikut dengan seketika, tanpa pernah
mempunyai untuk mengevaluasi argument yang kedua X:
false and then X
true or else X

=> false
=> true

Pada sisi lain, jika argument pertama dari and then adalah true (atau argument pertama dari or
else adalah false), maka kemudian nilai dari argument kedua dikembalikan:
true and then X
false or else X

=> X
=> X

Dalam hal ini interpreter juga melaksanakan optimisasi hubungi/panggil tail/ekor (tail call
optimization), yaitu, pengurangan ke X benar-benar dilaksanakan sebelum X dievaluasi. Ini
menyiratkan bahwa recursions tail menyertakan and then dan or else dieksekusi di dalam ruang
tumpukan tetap (constant stack space), seperti salah satu yang mungkin layak harapkan (one
might reasonably expect).
(berlaku yang sama untuk format khusus user-defined seperti ifelse, lihat Bagian 9.1 [Konsep
Dasar], halaman 83, yang digambarkan di dalam suatu pertunjukan serupa.) Sebagai contoh,
pertimbangkan contoh berikut dari standard library yang menggambarkan suatu semua fungsi
yang memeriksa apakah semua anggota dari suatu list mencukupi sebutan/predicate P yang
ditentukan:
all P []
all P [X|Xs]

= true;
= P X and then all P Xs;

Catat bahwa jika P X di dalam aturan yang kedua mengevaluasi ke true, kemudian sisi tangan
kanan (the right-hand side) dengan seketika mengurangi/menurunkan tail-recursive panggil
semua P Xs, dan karenanya suatu aplikasi dari semua P untuk suatu list dari ukuran arbitary
hanya memerlukan ruang tumpukan tetap (constant stack space).
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Format khusus Built-In penting yang lain tentu saja adalah fungsi lamda, yang diuraikan di
Bagian 10.6 [Abstraksi lamda], halaman 102. Yang terakhir tapi bukan tidak penting, ada tiga
builtins lain di dalam bahasa Q yang boleh juga bertindak sebagai format khusus yang
tergantung pada argument di mana mereka dilibatkan. Operator komposisi fungsi ‘.’ Secara
automagically menyesuaikan ke format khusus dalam operand kiri dan/atau kanan nya. Lebih
tepatnya, jika argument yang pertama dari suatu fungsi F adalah khusus, kemudian operand
yang kedua dari suatu bagian komposisi format (F.) = (.) F adalah khusus juga; dalam hal ini
F.G akan selalu meninggalkan G tidak dievaluasi. Lagipula, argument dari suatu komposisi F.G
adalah khusus jika F atau G mempunyai suatu argument pertama yang khusus. Ini membuat
operator ‘.’ bekerja seperti yang diharapkan di dalam situasi di mana fungsi yang disusun adalah
format khusus. Operator aplikasi sisipan/infix ‘$’ (cf. Bagian 6.4.7 [Operator Aplikasi dan
Uargument pertama dari operasi ini adalah tidak khusus, tetapi yang kedua adalah suatu
argument khusus yang hanya dievaluasi jika [itu] diperlukan. Sebagai contoh, jika argument
pertama dari and then adalah false, false dikembalikan– tidak usah di argument yang kedua.
false is returned – there is no need to take a look at the second argument.
operasi ini atau operasi yang lain bekerja tidak sejalan/analogously. Aturan ini mengijinkan
interpreter Q untuk melaksanakan pengurangan berikut dengan seketika, tanpa pernah
mempunyai untuk mengevaluasi argument yang kedua X:
Pada sisi lain, jika argument pertama dari and then adalah true (atau argument pertama dari or
else adalah false), maka kemudian nilai dari argument kedua dikembalikan:
Dalam hal ini interpreter juga melaksanakan optimisasi hubungi/panggil tail/ekor (tail call
optimization), yaitu, pengurangan ke X benar-benar dilaksanakan sebelum X dievaluasi. Ini
menyiratkan bahwa recursions tail menyertakan and then dan or else dieksekusi di dalam ruang
tumpukan tetap (constant stack space), seperti salah satu yang mungkin layak harapkan (one
might reasonably expect).
(berlaku yang sama untuk format khusus user-defined seperti ifelse, lihat Bagian 9.1 [Konsep
Dasar], halaman 83, yang digambarkan di dalam suatu pertunjukan serupa.) Sebagai contoh,
pertimbangkan contoh berikut dari standard library yang menggambarkan suatu semua fungsi
yang memeriksa apakah semua anggota dari suatu list mencukupi sebutan/predicate P yang
ditentukan:
all P []
all P [X|Xs]

= true;
= P X and then all P Xs;

Catat bahwa jika P X di dalam aturan yang kedua mengevaluasi ke true, kemudian sisi tangan
kanan (the right-hand side) dengan seketika mengurangi/menurunkan tail-recursive panggil
semua P Xs, dan karenanya suatu aplikasi dari semua P untuk suatu list dari ukuran arbitary
hanya memerlukan ruang tumpukan tetap (constant stack space).
Format khusus Built-In penting yang lain tentu saja adalah fungsi lamda, yang diuraikan di
Bagian 10.6 [Abstraksi lamda], halaman 102. Yang terakhir tapi bukan tidak penting, ada tiga
builtins lain di dalam bahasa Q yang boleh juga bertindak sebagai format khusus yang
tergantung pada argument di mana mereka dilibatkan. Operator komposisi fungsi ‘.’ Secara
automagically menyesuaikan ke format khusus dalam operand kiri dan/atau kanan nya. Lebih
tepatnya, jika argument yang pertama dari suatu fungsi F adalah khusus, kemudian operand
yang kedua dari suatu bagian komposisi format (F.) = (.) F adalah khusus juga; dalam hal ini
F.G akan selalu meninggalkan G tidak dievaluasi. Lagipula, argument dari suatu komposisi F.G
adalah khusus jika F atau G mempunyai suatu argument pertama yang khusus. Ini membuat
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operator ‘.’ bekerja seperti yang diharapkan di dalam situasi di mana fungsi yang disusun adalah
format khusus. Operator aplikasi sisipan/infix ‘$’ (cf. Bagian 6.4.7 [Operator Aplikasi d
rutan (Application and Sequence Operators)], halaman 47) dan fungsi flip builtin(yang
menghempaskan argument dari suatu fungsi biner dan digunakan untuk menerapkan bagian
operator dengan suatu operand kiri yang hilang, lihat Bagian 10.8 [Miscellaneous Functions],
halaman 111) melakukan penyesuaian kepada (fungsi) argument pertama mereka di dalam suatu
pertunjukan serupa.
9.4 Operator Tanda kutip
Format khusus Built-In yang lain adalah operator tanda kutip yang sudah dikenal ‘’’, yang
bertindak sebagai suatu pembangun/constructor yang melindungi exspression/ungkapan
argument tunggalnya dari yang sedang dievaluasi. Construct ini adalah bermanfaat jika kamu
ingin perlakukan expressions/ungkapan tertentu (yang mungkin atau tidak mungkin dalam
format normal) sebagai object harafiah/literal dibanding memiliki [mereka/nya] dievaluasi.
Sebagai contoh:
==> ’(1+1)
’(1+1)

Para programmer lisp perlu catat bahwa operator tanda kutip kenyataannya suatu
pembangun/constructor, dan bukan suatu operasi yang mengembalikan argument tunggalnya
tidak dievaluasi. Ini adalah penting karena di dalam bahasa Q suatu ungkapan/expression hanya
tinggal tidak dievaluasi sepanjang [itu] diprotect oleh suatu format khusus – suatu
ungkapan/expression yang terjadi di luar konteks dari suatu format khusus itu selalu di (dalam)
format normal.
Fakta yang lain yang [berhak/layak] menyebutkan adalah bahwa ‘’’ hanya suatu format khusus
“yang biasa”, dan tidak melibatkan “sihir” khusus manapun pada sisi interpreter itu. Khususnya,
‘’’ tidak menghalangi penggantian variabel dalam aturan seperti berikut:
foo X khusus;
foo X

= ’(X+1);

diberikan definisi di atas, foo Y => ’(Y+1), yaitu, variabel X pada sisi tangan kanan (right-hand
side) tidak diperlakukan sebagai suatu harafiah/literal. Bagaimanapun, seperti contoh yang
sangat sama tunjukan, kamu dapat mempekerjakan ‘’’ untuk mengutip suatu variabel bebas, dan
dengan demikian menunda evaluasinya:
==> def Y = 99; foo Y
’(Y+1)
==> foo ~Y
’(99+1)

Operator force/kekuatan ‘~’ bekerja di dalam expressions/ungkapan yang dikutip seperti
biasanya:
==> ’(1+~(2+3))
’(1+5)
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Lebih dari itu, ada yang lain, operasi serupa, operator ‘‘’ (backquote atau “sambungan/splice”),
yang memaksa evaluasi dari argumentnya seperti operator ‘~’, tetapi juga “tak mengutip”
hasilnya.
Sebagai contoh, menggunakan fungsi foo yang sama seperti di atas, kita mempunyai:
==> ’(‘(foo Y)/2)
’((Y+1)/2)

Seperti operator force/kekuatan, operator sambungan/splice juga bekerja di luar suatu format
khusus, dalam hal mana ungkapan yang tidak dikutip dievaluasi seperti biasanya. Lebih dari itu,
jika argument yang dievaluasi adalah suatu ungkapan yang tidak dikutip, [itu] dikembalikan
sebagaimana mestinya; dalam hal ini, ‘‘’ mengerjakan dengan persis sama halnya operator ‘~’.
Operator sambungan/splice adalah operasi pokok ketika membangun ungkapan dikutip dari
potongan dikutip yang lebih kecil, dengan “menyambungkan” potongan ke dalam sebuah
ungkapan/expression “template”. Para programmer lisp akan jadi terbiasa dengan teknik ini.
Bagaimanapun, ada beberapa perbedaan terkemuka antara constructs/pembangun ‘~’/‘‘’ milik Q
dan ‘,’/‘@,’ milik Lisp:
• Penyambung memindahkan suatu level tanda kutip, bukannya suatu level list.
• Operator force/pemaksa dan splice/penyambung milik Q adalah operasi aktip yang dapat
diterapkan di dalam konteks arbitary, tidak hanya di dalam terms yang dikutip. Dengan begitu
tidak ada construct “quasiquote” khusus diperlukan.
• Tidak ada untuk mengutip operasi force dan splice mereka sendiri – mereka selalu
memaksa/force evaluasi, di dalam konteks manapun.
Juga catat bahwa, berlawanan dengan operator tanda kutip, operasi force dan splice memerlukan
pendukung khusus dari interpreternya. Mereka adalah satu-satunya operasi (di samping operator
penghafalan (memorization operator), yang diperlakukan dalam suatu pertunjukan serupa) yang
dievaluasi selama suatu format khusus sedang diproses.
Ketika digunakan dalam menyusun, operator kutipan ‘’’, ‘‘’ dan ‘~’ menjadi alat yang kuat
untuk manipulasi simbolis dari ungkapan harafiah/literal. Mereka mengijinkan kamu untuk
menggambarkan fungsi yang meneliti dan mengubah bentuk suatu ungkapan/expression
sebelum ungkapan yang dimodifikasi akhirnya dievaluasi. Sebagai contoh sederhana (dan
sedikit banyak(nya) diusahakan) , mari kita tulis suatu fungsi yang mengambil suatu ungkapan
yang dikutip arbitary dan menggantikan masing-masing kejadian dari suatu foo X subterm
dengan suatu ungkapan/expression bar X yang bersesuaian. (contoh yang lebih penuh arti dapat
ditemukan di dalam standard library; khususnya, cari di script cond.q untuk melihat bagaimana
fungsi listof diterapkan.)
foo X
bar X

= X-1;
= X+1;

special foobar X;
foobar ’(foo X)
foobar ’(X Y)
foobar ’(X|Y)
foobar ’[X|Y]
otherwise;

= ’(bar ‘(foobar ’X));
= ’(‘(foobar ’X) ‘(foobar ’Y));
= ’(‘(foobar ’X)|‘(foobar ’Y));
= ’[‘(foobar ’X)|‘(foobar ’Y)];

foobar

X

=

X
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Untuk melihat foobar dalam aksinya pada suatu abstraksi lamda, coba berikut ini:
==> def f = ’(\X Y.X+foo (Y+foo (X*Y))), g = foobar ~f
==> f; g
’(\X . \Y . X+foo (Y+foo (X*Y)))
’(\X . \Y . X+bar (Y+bar (X*Y)))
==> ‘f 12 14; ‘g 12 14
192
196

9.5 Bit Pemantulan
Mari kita dengan singkat menafsirkan format khusus milik Q melawan “real” lazy evaluation di
dalam bahasa fungsional seperti Haskell. Haruslah jelas sekarang juga bahwa Q mengijinkan
kamu untuk menjaga/menyimpan suatu argument khusus dari yang sedang dievaluasi sepanjang
yang kamu suka, barangkali “ke keabadian”. Itu adalah, interpreter yang benar-benar
menghitung disebut format normal “weak (yang lemah)” di mana argument khusus ditinggalkan
tidak dievaluasi, sekalipun argument ini dapat dikurangi (diturunkan). Ini adalah serupa dengan
cara menunda evaluasi yang ditangani di dalam bahasa fungsional tradisional meliputi suatu
strategi evaluasi eager dasar. Dalam kontras, suatu interpreter bahasa fungsional “lazy” murni
akan secepatnya mengurangi masing-masing ungkapan ke suatu format normal “true” untuk
yang mana tidak ada definisi bisa diterapkan.
Kedua pendekatan mempunyai baik buruknya masing-masing. Hal yang manis tentang evaluasi
order/pesanan normal (dengan memoisasi otomatis) di dalam bahasa fungsional “lazy” adalah
bahwa itu “hanya bekerja” dan dijamin menjadi optimal (dalam pengertian bahwa program
tidak pernah menghitung suatu nilai yang tidak diperlukan untuk menghasilkan hasil dari
program). Bagaimanapun, satu sisi yang menjatuhkan metoda ini adalah bahwa itu menjadi
susah untuk berhadapan dengan operasi yang menyertakan efek samping. Lebih dari itu,
evaluasi order/pesanan normal kenyataannya hanya persetujuan “lazy” untuk lamda dan
combinatorial calculi yang digunakan oleh sistem ini, yang mana adalah jenis khusus dalam
sistem menulis ulang. Di dalam istilah umum menulis ulang, bagaimanapun, tidak ada strategi
evaluasi “optimal” tunggal; sesungguhnya, masalah untuk memikirkan suatu
pengakhiran/terminating, membiarkan sendiri suatu strategi pengurangan optimal untuk sistem
menulis ulang yang ditentukan, bahkan untuk ungkapan masukan/input tunggal, memikirkan
untuk memecahkan masalah (infamous halting problem) yang undecidable.
Walaupun interpreter Q menggunakan evaluasi oder yang applicative dengan default, format
khusus secara efektif memberimu kendali penuh atas strategi evaluasi. Ini membuatnya
mungkin untuk menerapkan struktur data “lazy” yang mana bertindak sangat cantik seperti
rekan pendamping mereka di dalam bahasa “lazy” murni. Tetapi format khusus benar-benar
enyah di luar ini, sepertinya mereka juga menyediakan suatu alat ke program fungsi “meta”
(atau “macro”-like) yang beroperasi pada uraian dari fungsi yang lain (atau jenis ungkapan
harafiah/literal lain). Fasilitas ini pada gilirannya membuatnya mungkin untuk menulis program
yang melakukan perhitungan “reflective” di mana suatu program memeriksa beberapa bagian
dengan sendirinya (yang mungkin diberikan, katakan, sebagai abstraksi lamda), dan
memodifikasi part/bagian ini sebelum benar-benar melaksanakannya. Itu tanpa berkata apa-apa
bahwa ini adalah suatu keperluan penting di dalam aplikasi mengedepan seperti
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kecerdasan/inteligen tiruan. Selama Q bukan suatu bahasa yang reflective sepenuhnya (aturan
equational menyusun suatu program Q yang tidak ada first-class citizens nya dari bahasa, bukan
merupakan modul dari suatu program), mempunyai ungkapan simbolis sebagai first-class
citizens dari bahasa menyediakan cukup yang reflective sedemikian sehingga kamu dapat
melakukan banyak bahan yang dapat kamu lakukan secara normal menggunakan Lisp. Bahasa
“lazy” murni seperti Haskell tidak mencukupi dalam merespon hal ini, sebab mereka tidak bisa
berhadapan dengan ungkapan fungsi pada suatu tingkatan simbolis tanpa memperkenalkan
suatu tingkatan ekstra penafsiran/interpretation.
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10 fungsi Built-In
Di samping operator built-in yang telah dibahas di Bab 6 [Expressions/Ungkapan], halaman 35,
bahasa Q juga menyediakan suatu koleksi dari fungsi sudah dikenal (predefined functions) yang
meliput berbagai operasi dasar. Fungsi Built-In dapat dibagi menjadi delapan kelompok utama,
fungsi numeric dan perhitungan/arithmetic, string, list dan fungsi tuple, fungsi konversi, Fungsi
I/O, abstraksi lamda, fungsi penanganan exception, dan bermacam-macam fungsi
(miscellaneous functions). Kita akan menguraikan masing-masing ini pada gilirannya.
10.1 Fungsi Perhitungan (Arithmetic Functions)
Bahasa Q menyediakan fungsi berikut untuk perhitungan sederhana pada type penyebutan satu
per satu / enumeration types (cf. Bab 8 [Types], halaman 73):
enum Xs Y, enum_from Xs

menyebut satu persatu range/jangkauan nilai type penyebutan satu per
satu (enumeration type values)
succ X

fungsi pengganti (successor function)

pred X

fungsi pendahulu (predecessor function)

Seperti yang telah dibahas di Bagian 8.3 [Type Penyebutan satu per satu (Enumeration Types)],
halaman 76, fungsi enum dan enum_from membangun/construct suatu list dari jangkauan nilainilai type penyebutan satu per satu, dan fungsi succ dan pred menghasilkan successor dan
predecessor dari suatu nilai yang diberikan di dalam suatu type penyebutan satu per satu.
Catatlah bahwa selama definisi builtin dari operasi ini hanya berlaku bagi enumeration types
“real” (mencakup type built-in Char), pembuka standard meluaskan enum, succ dan pred ke
bilangan bulat/integer (dan, di dalam kasus enum, nilai-nilai floating point), cf. Bab 11
[Standard Library], halaman 113.
Dua fungsi tambahan disediakan untuk perhitungan bilangan bulat/integer, shl dan shr, yang
digunakan untuk bergeser/shift bit dari suatu nilai bilangan bulat yang ditentukan jumlah posisi
bit untuk yang kiri dan kanan, berturut-turut:
shl N COUNT
pergeseran/shift N COUNT bit ke kiri
shr N COUNT
pergeseran N COUNT bit ke kanan
Jika argument COUNT negatif, kemudian pergeseran kebalikan oleh -COUNT bit dilakukan,
yaitu, shl X COUNT = shr X (-COUNT).
Operasi ini menyediakan cara yang mungkin paling cepat untuk mengalikan suatu bilangan
bulat/integer dengan, dan membaginya dengan, suatu power dari dua. Lebih tepatnya, jika X
adalah suatu arbitrary dan N suatu bilangan bulat nonnegative, kemudian shl X N dan shr X N
sama halnya X*Pow 2 N dan X div pow 2 N, berturut-turut, di mana pow 2 N menandakan Nth
power 2, sebagai suatu bilangan bulat. Catatlah bahwa berlawanan dengan pergeseran bit pada
mesin ukuran yang ditetapkan atas bilangan bulat, tidak ada “kerugian” yang penting tentang
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bit, sebab bilangan bulat Q mempunyai ketepatan arbitrary; karenanya hasil yang diperoleh
dengan pergeseran bit adalah selalu “secara ilmu pasti benar”.
Operasi logika bitwise menyediakan makna untuk menerapkan sets bilangan bulat nonnegative
di dalam suatu cara yang efisien. Seperti biasanya, seperti “bitsets” yang diperoleh dengan
memasang persisnya bit itu ke posisi anggota dari set. Dengan begitu, 0 mengkode set yang
kosong, dan shl 1 I set terdiri dari anggota tunggal I. Kamu kemudian mempekerjakan atau
sebagai set union, dan sebagai set intersection, dan bukan sebagai komplemen set. Perbedaan set
dapat diterapkan dengan pengambilan intersection dengan komplemen set.
Untuk kenyamanan, kamu mungkin ingin menggambarkan sendiri fungsi bit sebagai berikut:
bit

= shl 1;

Kemudian kamu dapat menguji untuk keanggotaan menggunakan suatu ungkapan like X dan bit
I yang mengembalikan nonzero (yakni bit I sendiri) iff I adalah di dalam set nya. Kamu dapat
juga membangun sebuah set dari anggotanya dengan memberikan or nilai-nilai bit yang
bersesuaian, e.g.: bit 1 atau bit 4 atau bit 39.
Karena bilangan bulat Q mempunyai ketepatan arbitrary, bitsets tidak mempunyai suatu tempat
tinggal ukuran pembatasan di dalam Q (sesungguhnya, mereka bahkan dapat menjadi tanpa
batas, seperti bilangan bulat negatif yang digunakan untuk mengkode komplemen dari bitsets
yang terbatas). Bagaimanapun, kamu perlu catat bahwa suatu bitset terbatas (a.k.a. suatu
bilangan bulat nonnegative) memerlukan ruang proprotional untuk anggota set paling besar, dan
karenanya metoda ini akan menjadi praktis hanya jika anggota set yang potensial adalah di
dalam suatu cakupan yang layak.
10.2 Fungsi Numerik (Numeric Functions)
exp X
ln X
sqrt X
sin X
cos X
atan X
atan2 Y X
random
seed N

exponential function
natural logarithm
square root
sine
cosine
arcus tangent
arcus tangent of Y/X
random number
initialize random number generator

Kelompok Ini meliputi fungsi exponential dan trigonometric yang umum, akar dua dan
logaritma. Semua fungsi ini mengambil kedua argument integer/bilangan bulat dan floating
point. Mereka mengembalikan suatu floating point number. Fungsi atan2 itu seperti atan, tetapi
mengambil dua argument dan menghitung arcus tangen dari ratio perbandingan mereka.
Berbeda dengan atan, mempertimbangkan tanda kedua argument untuk menentukan kuadrant
dari hasil.
Di samping ini, ada suatu fungsi acak tanpa parameter yang mengembalikan suatu 32 bit pseudo
random integer dalam cakupan 0..2^32-1. Untuk memperoleh suatu random 32 bit nilai floating
point dalam cakupan [0,1], kamu sederhananya membagi random dengan 0xffffffff.
Implementasi yang sekarang menggunakan “Mersenne Twister”, suatu generator seragam
nomor acak yang cepat dengan periode 2^19937-1, ditulis oleh Makoto Matsumoto dan Takuji
Nishimura. Generator diinisialisasikan secara otomatis dengan suatu benih yang diambil dari
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system clock pada waktu interpreter mulai/starts up. Fungsi benih mengijinkan untuk
menginisialisasikan generator secara tegas dengan benih bilangan bulat nonnegative yang
ditentukan; ini bermanfaat jika diperlukan untuk reproduksi urutan acak. Catatlah bahwa hanya
paling sedikit 31 bit dari nilai benih yang diberikan benar-benar digunakan; 31 bit ini diisi
dengan 1 bit yang tetap, karena generator bekerja terbaik dengan nilai-nilai benih ganjil.
10.3 Fungsi String, List dan Tuple
Kelompok ini menyediakan beberapa operasi penambahan (additional operations) pada urutan
(strings, lists dan tuples).
sub Xs I J
mengekstrak subsequence yang terdiri dari anggota I thru J dari suatu string, list atau
tuple Xs
substr S K L
mengembalikan substring dari panjang L pada posisi K di dalam S
pos S1 S
posisi S dari substring S1 di dalam S

Fungsi Sub mengembalikan suatu subsequence (juga disebut suatu “irisan/slice”) dari suatu
string, list atau tuple, yang diberikan oleh nilai index zero-based I dan J. Sebagai contoh:
==> sub "abcde" 2 3
"cd"
==> sub [a,b,c,d,e] 2 3
[c,d]
==> sub (a,b,c,d,e) 2 3
(c,d)

Fungsi Sub menangani semua kombinasi argument index di dalam suatu cara yang layak.
Dengan begitu, jika J < I atau I >= #Xs kemudian suatu urutan kosong dikembalikan, I = 0
diasumsikan jika I < 0, dan sisa dari urutan dikembalikan jika J >= #Xs.
Di samping sub, ada dua fungsi tambahan yang mengoperasikan secara eksklusif atas string.
Fungsi Substr mengembalikan suatu substring dari suatu string dengan panjangnya ditentukan
pada posisi ditentukan.
Fungsi ini disediakan untuk kecocokan mundur (backward compatibility); catat bahwa substr S
K L adalah setara dengan sub K (K+L-1). Fungsi Pos mengembalikan posisi dari suatu
substring di dalam suatu string (-1 jika tidak ada kejadian menyangkut substring yang
diberikan). Sebagai contoh:
==> pos "cd" "abcde"
2
==> substr "abcde" 2 2
"cd"
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10.4 Fungsi Konversi (Conversion Functions)
Kelompok ini terdiri dari fungsi untuk mengubah antara bermacam object berbeda:

hash X

truncate floating point untuk nilai integer, atau mengembalikan nilai integer yang
tidak diubah
round floating point untuk nilai integer terdekat, atau mengembalikan nilai
integer yang tidak diganti
mengconvert integer untuk floating point number, atau mengembalikan nilai
floating point yang tidak diganti
menghitung bagian integer dari floating point number, atau mengconvert nilai
integer ke floating point
menghitung bagian fraction dari floating point number, atau mengembalikan 0.0
untuk suatu nilai integer
32 bit hash code dari suatu expression/ungkapan

ord X

ordinal number dari anggota enumeration type (atau character)

chr N

karakter dengan nomor urut yang diberikan

list Xs

mengkonversi suatu tuple untuk suatu list

tuple Xs

mengkonversi suatu list ke suatu tuple

str X

mengkonversi ungkapan ke string

strq X

mengkonversi ungkapan dikutip ke string

val S

mengkonversi string ke ungkapan

valq S

mengkonversi string ke ungkapan yang dikutip

trunc X
round X
float X
int X
frac X

Catat bahwa, mulai dari Q 7.1, fungsi trunc, ronde, float, int dan frac bekerja secara konsisten
pada semua angka-angka, yaitu, kedua nilai integer/bilangan bulat dan floating point. (Dengan
versi lebih tua, float akan hanya bekerja pada integer/bilangan bulat dan fungsi lain hanya pada
nilai-nilai floating point.)
Fungsi ord dan chr mengkonversi antara characters dan bilangan tingkat mereka (ordinal
numbers) di dalam set character (yang Unicode). Fungsi ord dapat juga digunakan untuk
menghitung nomor urut jumlah (ordinal number) suatu anggota dari suatu type penyebutan satu
per satu arbitrary (arbitrary enumeration type), lihat Bagian 8.3 [Type Penyebutan satu per satu
(Enumeration Type)], halaman 76.
Fungsi hash mengembalikan
ungkapan/expression arbitrary.

suatu

kode

hash

nonnegative

32

bit

untuk

suatu

Satu-Satunya jaminan adalah bahwa secara sintaks object sama/equal dipetakan kepada kode
hash yang sama.
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Fungsi ini bermanfaat, e.g., karena menerapkan kamus hashed yang memetakan kunci arbitrary
untuk nilai-nilai yang bersesuaian, lihat Bagian 11.6.6 [Kamus Hashed (Hashed Dictionaries)],
halaman 125 untuk suatu aplikasi.
Fungsi str mengkonversi ungkapan/expression argumentnya kepada penyajian cetakan
bersesuaian yang menyesuaikan diri kepada sintaks ungkapan/expression Q, yang dikembalikan
sebagai string; argument dievaluasi seperti biasanya. Fungsi Strq adalah serupa/similar, tetapi
dikonversi suatu ungkapan/expression dikutip (cf. Bagian 9.4 [Operator Tanda Kutip (The
Quote Operator)], halaman 89). Sebagai contoh:
str (1+1)
strq ’(1+1)

=> "2"
=> "1+1"

Fungsi val/valq adalah rekan pendamping str dan strq; mereka mengkonversi suatu string berisi
penyajian cetakan dari suatu ungkapan/expression kembali ke suatu ungkapan/expression. Di
dalam kasus val, ungkapan dievaluasi, selama valq mengembalikan ungkapan yang diuraikan
sebagaimana adanya, dilindungi dengan operator tanda kutip:
val "1+1"
valq "1+1"

=> 2
=> ’(1+1)

Fungsi ini require/memerlukan bahwa muatan dari argument string mereka menyesuaikan diri
kepada sintaks ungkapan Q. Dalam hal suatu sintaks kesalahan/error, aturan-aturan built-in
gagal.
Semua konversi ungkapan rutin menggunakan lingkup yang global, yaitu, namespace dari script
utama (main script), untuk kepentingan mengubah identifiers, hanya seperti interpreternya
sendiri. Dengan begitu fungsi ini bekerja secara konsisten di dalam script utama (main script)
yang ditentukan bukan masalah yang mana modul mereka dilibatkan dari nya. Bagaimanapun,
ini juga berarti bahwa hasil yang tepat boleh tergantung pada script utama yang sekarang ini diload/terisi. Catatlah bahwa ini hanya mempengaruhi menguraikan (parsing) dan unparsing
untuk identifiers. Sebagai contoh, jika suatu simbol fungsi foo di dalam modul bar terlihat pada
lingkup keseluruhan maka kemudian akan jadi tidak diuraikan secara sederhana sebagai "foo",
jika tidak format yang memenuhi syarat (qualified) "bar::foo" digunakan.
Juga catat bahwa, mulai dari versi 7.2, Q sekarang menyediakan suatu sangkutan ke dalam
ungkapan built-in pretty-printer sedemikian sehingga kamu dapat menggambarkan kebiasaan
yang tidak menguraikan (custom unparsings) untuk user-defined manapun, built-in atau type
data eksternal. Ini diuraikan di Bagian 8.1 [Penggunaan Type Guards], halaman 73.
Banyak sekali perhatian: Setelah suatu penyajian string “universal” ungkapan Q adalah sangat
berguna untuk memudahkan interaksi dengan pemakai dan untuk kepentingan/tujuan
“penyusunan” ungkapan sedemikian sehingga mereka dapat disimpan di dalam suatu file, tetapi
kamu perlu catat bahwa konversi ungkapan yang rutin menjadi sangat kuat dimana mereka
dapat dengan mudah disalah-gunakan untuk tujuan yang agak diragukan.
Sebagai contoh, fungsi val memberimu suatu “pintu belakang” untuk mengakses fungsi atau
simbol variabel manapun di dalam suatu script, bahkan simbol private di dalam modul lain.
Satu-Satunya cara di sekitar ini akan telah sungguh membatasi kemampuan dari konversi rutin,
yang mana akan telah menjadikannya sangat sedikit bermanfaat. Dengan begitu itu ada pada
tanggung jawabmu untuk menggunakan fungsi ini di dalam suatu cara yang “rapi/orderly”.
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10.5 Fungsi I/O
Kelompok/group ini menyediakan fungsi untuk menangani input/output dari/ke terminal atau
suatu file teks. Fungsi ini menerapkan operasi dengan efek samping; efek samping terkandung
di dalam memodifikasi display terminal atau suatu file. Semua Fungsi I/O juga berhati-hati,
secara otomatis dan dengan jelas, dari terjemahan strings yang diperlukan antara sistem dan
code UTF-8 internal.
fopen NAME MODE
membuka file NAME di dalam mode MODE
popen CMD MODE
membuka pipe CMD di dalam mode MODE
fclose F
menutup suatu file
read,fread F
membaca suatu ungkapan dari terminal atau suatu file
readq,freadq F
membaca suatu ungkapan dikutip dari terminal atau suatu file
readc,freadc F
membaca suatu karakter dari terminal atau suatu file
reads,freads F
membaca suatu string dari terminal atau suatu file
write X,fwrite F X
menulis suatu ungkapan ke terminal atau suatu file
writeq X,fwriteq F X
menulis suatu ungkapan dikutip ke terminal atau suatu file
writec C,fwritec F C
menulis suatu karakter ke terminal atau suatu file
writes S,fwrites F
menulis suatu string ke terminal atau suatu file
eof,feof F
melihat kemungkinan end-of-file pada terminal atau suatu file
flush,fflush F
flush buffer keluaran/output pada terminal atau suatu file

10.5.1 I/O Terminal
Masukan/input dari terminal (yaitu, alat input standard) dilaksanakan melalui fungsi yang tanpa
parameter read, readq, readc dan reads yang membaca dan mengembalikan, berturut-turut, suatu
ungkapan, suatu ungkapan dikutip, karakter tunggal, dan suatu string. Input terminal adalah
linebuffered yang berarti bahwa kamu harus mengetik suatu keseluruhan garis input/masukan
sebelum apapun dikembalikan oleh fungsi ini.
Fungsi reads memperoleh satu garis input/masukan, membuka newline karakter yang sempit,
dan mengembalikan hasil sebagai string. Sebagai contoh (di sini dan berikutnya, <CR> berarti
bahwa kamu menekan kunci pengembalian untuk mengakhiri garis input/masukan, bukannya
benar-benar mengetik string "<CR>"):
==> reads
one line of text<CR>
"one line of text"

Fungsi readc mengijinkan kamu untuk membaca masukan/input karakter demi karakter; pada
ujung satu baris, newline karakter "\n" dikembalikan:
==> readc
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<CR>
"\n"

Fungsi read dan readq membaca satu garis dari masukan, seperti dengan reads, dan
mengkonversi string yang menghasilkan (the resulting string) untuk suatu ungkapan/expression,
seperti dengan val dan valq, berturut-turut. Sebagai contoh:
==> read
1+1<CR>
2
==> readq
1+1<CR>
’(1+1)

Fungsi yang bersesuaian (The corresponding functions) untuk memproduksi output/keluaran
pada terminal (alat output standard) dinamai write, writeq, writec dan writes. Mereka mencetak
suatu ungkapan, suatu ungkapan dikutip, suatu character dan suatu string, berturut-turut. Fungsi
ini mengambil satu argument, obyek untuk dicetak, dan mengembalikan tuple kosong ().
Sebagai contoh:
==> writec "x"
x()
==> writes "one line of text\n"
one line of text
()
==> write (1+1)
2()
==> writeq ’(1+1)
1+1()

(Operasi output/keluaran dilibatkan semata-mata untuk efek samping mereka. Bagaimanapun,
ungkapan/expression Q manapun harus mempunyai suatu nilai, dan karena tidak ada nilai lain
yang penuh arti untuk mengembalikan, fungsi write mengembalikan (). Dalam contoh di atas,
nilai ini adalah keluaran/putput oleh interpreter setelah teks yang dicetak, yang menjelaskan,
e.g., x() sebagai jawaban atas writec "x".)
Adalah praktek umum untuk mengkombinasikan operasi ini atas pertolongan operator || dalam
rangka menerapkan dialogs seperti prompt/input interaksi berikut :
==> writes "Input: " || reads
Input: one line of text<CR>
"one line of text"

Kamu juga akan sering menghadapi beberapa operasi keluaran untuk penyisipan data ke dalam
fragmen teks:
==> writes "The result is " || writeq ’(1+1) || writes ".\n"
The result is 1+1.
()

Fungsi Eof mengijinkan kamu untuk melihat kemungkinan end-of-file pada terminal. benarbenar, ini menyebabkan garis masukan/input yang lain menjadi dibaca dari terminal jika tidak
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ada input/masukan yang sekarang ini tersedia, untuk melihat apakah akhir dari input/masukan
telah dicapai. Kebanyakan sistem operasi mengijinkan kamu untuk mengetik suatu karakter
khusus untuk menandai adanya end-of-file, seperti karakter Ctl-D pada sistem UNIX:
==> eof
<Ctl-D>
true

Fungsi flush menulis output yang tertunda ke terminal. Itu jarang diperlukan untuk memanggil
fungsi ini dengan tegas; lihat juga diskusi dari fungsi fflush di Bagian 10.5.2 [File I/O],
halaman 99.
10.5.2 I/O File
Masukan (input) dan keluaran (output) file diterapkan oleh fungsi fread, freadq, freadc, freads,
fwrite, fwriteq, fwritec dan fwrites. Disana juga adalah suatu fungsi feof yang mengijinkan
untuk memeriksa apakah akhir dari suatu file telah dicapai, dan suatu fungsi fflush yang
membilas/flushes buffer keluaran/output dari suatu file. Operasi ini adalah analisator kepada
padanan terminal mereka, tetapi mengambil suatu argument pertama tambahan, suatu object
file. Suatu obyek file adalah semacam khusus obyek dasar di dalam bahasa Q yang
dikembalikan oleh fungsi built-in fopen.
Fungsi fopen mengambil dua argument string, nama dari file untuk dibuka (yang mana nama di
bawah yang mana file dikenal oleh sistem operasi), dan mode di mana file diharapkan untuk
dibuka. Mode string "r" berarti untuk membuka suatu file yang ada untuk pembacaan, "w"
untuk membuka suatu file baru untuk menulis (file yang ada dipotong ujungnya (truncated)
untuk ukuran/size nol), dan "a" untuk menciptakan yang baru atau menambahkan catatan bagi
suatu file yang ada. Kamu dapat juga menambahkan tulisan "b" pada ujung/akhir mode string
untuk menunjukkan bahwa file harus dibuka sebagai file biner. Ini hanya mempunyai efek
untuk menindas (suppress) konversi LF/CR-LF pada sistem MS-DOS/WINDOWS, yang mana
adalah penting jika kamu read/write data biner dari/ke file. Pada sistem UNIX flag ini
diabaikan.
Sebagai contoh, suatu fungsi mengecek apakah suatu file ada dan dapat diakses untuk
pembacaan dapat diterapkan sebagai berikut:
exists NAME = isfile (fopen NAME "r");

(Suatu definisi yang pantas menyangkut fungsi isfile disajikan oleh standard library, cf. Bagian
11.4 [Type-Checking Predicates], halaman 119.) File tertutup secara otomatis manakala object
file yang bersesuaian tidak lagi dapat diakses di dalam suatu perhitungan. E.G., dengan definisi
di atas dari fungsi yang ada, jika kamu memohon fungsi ini sebagai exists "myfile", maka
kemudian obyek file dikembalikan oleh fopen "myfile" "r" (mengira bahwa file benar-benar
ada/exists) akan menjadi jalan masuk secepat [itu] telah diproses oleh fungsi isfile, di mana titik
[itu] didapati tertutup. Dengan cara yang sama, jika kamu menugaskan suatu file untuk suatu
variabel di dalam interpreter,
==> def F = fopen "myfile" "r"

file akan jadi ditutup secepat kamu tidak menggambarkan variabel:
==> undef F
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Adakalanya, itu mungkin diperlukan untuk menutup suatu file dengan tegas, e.g., suatu obyek
file mungkin tetap dapat diakses, tetapi kamu ingin menutupnya sebelum kamu melakukan
beberapa pengolahan yang lain. Dalam hal ini kamu dapat memohon fungsi fclose pada file:
==> def F = fopen "myfile" "r"; fclose F
()

Setelah penutupan suatu file, obyek file masih ada/tersisa, tetapi semua Operasi I/O lebih lanjut
atas itu (mencakup fclose nya sendiri) akan gagal:
==> freads F; fclose F
freads <<File>>
fclose <<File>>

(Notasi <<File>> menghadirkan suatu obyek file, karena object file tidak punya penyajian yang
tercetak. Sintaks ini juga digunakan oleh keluaran/output ungkapan/expression dan fungsi
unparsing, write, str dll. Tentu saja, object seperti itu tidak bisa diuraikan kembali menggunakan
read, val, dll.)
Alat masukan (input) dan keluaran (output) standard yang digunakan oleh fungsi I/O terminal
(fungsi readx dan writex, lihat Bagian 10.5.1 [I/O Terminal], halaman 98) kejadian yang khusus
menyangkut Fungsi I/O file, yang membaca (read) dari masukan/input standard dan menulis
(write) ke keluaran/output standard. Alat masukan (input) dan keluaran (output) standard
diterapkan oleh interpreter sebagai preChapter digambarkan object file yang ditugaskan untuk
variable-variable MASUKAN (input) dan KELUARAN (output), lihat Bagian B.2 [Bahasa
Perintah (Command Languages], halaman 205. Dengan begitu, sebagai contoh, reads dan writes
X adalah setara dengan freads INPUT dan fwrites OUTPUT X, berturut-turut.
Sebagai suatu contoh untuk penggunaan I/O file, disini fungsi tail-recursive yang
menyalin/copy muatan dari file yang dibuka dalam mode read ke file lain yang dibuka dalam
mode write atau append:
fcopy F G

= () if feof F;
= fwritec G (freadc F) || fcopy F G otherwise;

Catat bahwa object file tentu saja dimodifikasi oleh operasi input dan output; sedikitnya,
penunjuk (pointer) file dipindahkan maka. Jika tidak definisi di atas tidak akan bekerja. Ini juga
menjadi nyata ketika memanipulasi file secara interaktip:
==> def F = fopen "xyz" "r"
==> freads F
"first line in file xyz"
==> freads F
"second line in file xyz"
...

fungsi fflush digunakan untuk menulis buffered keluaran/output manapun untuk suatu file.
Operasi ini hanya diperlukan ketika file target harus dibaharui/di-update dengan seketika.
Sebagai contoh, file target boleh benar-benar suatu pipa dan mungkin saja diperlukan untuk
mendapatkan suatu tanggapan segera dari program yang membaca keluaran/output di
akhir/ujung lain dari pipa (lihat Bagian 10.5.3 [Pipa (Pipes)], halaman 101). Kemudian kamu
dapat menggunakan fungsi fflush sebagai berikut:
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==> fwrites F S
()
==> fflush F // memaksa/force S untuk ditulis ke F dengan seketika
()

Catat bahwa jika interpreter Q runs (berjalan) secara interaktip, kemudian secara otomatis
membilas (flushes) file output/keluaran standard kapan saja suatu evaluasi sudah selesai, lihat
Bagian B.1 [Menjalankan Compiler dan Interpreter], halaman 199. Dan, tentu saja, buffered
keluaran/output selalu dibilas manakala suatu file ditutup. Jika kamu harus membilas keluaran
standard dengan tegas, menggunakan flush atau, setara dengan, fflush OUTPUT. (Ini harus
hanya perlu jika arus (stream) keluaran/output standard telah mengalihkan jurusan untuk suatu
disk file atau suatu pipa.)
Juga catat bahwa interpreter tidak menghasilkan dukungan langsung untuk membaca dan
menulis file biner. Bagaimanapun, kemampuan seperti itu disajikan oleh modul standard library
clib (lihat Bab 12 [Clib], halaman 141).
10.5.3 Pipa (Pipes)
Fungsi Popen digunakan untuk menciptakan suatu obyek file yang dihubungkan ke suatu pipa.
Object file dibangun dengan popen yang mengijinkan kamu untuk menyalurkan lewat pipa data
ke dalam suatu perintah sistem operasi, dan untuk membaca keluaran/output perintah seperti itu
dari suatu file. Seperti fopen, popen mengambil dua argument string. Parameter yang pertama
menandakan perintah untuk dieksekusi, dan parameter yang kedua menetapkan mode/gaya di
mana pipa diharapkan dapat dibuka. Mode argument harus juga "r" (yang dibaca dari keluaran
dari perintah diberikan) atau "w" (menulis ke masukan/input dari perintah), dan menyebabkan
suatu obyek file yang terbuka untuk membaca atau menulis dikembalikan, berturut-turut.
The "b" flag boleh juga digunakan untuk membuka pipa sebagai file biner, lihat Bagian 10.5.2
[I/O File], halaman 99.
Pipa Input secara khas dipekerjakan untuk mendapatkan kembali informasi dari tuan rumah
sistem operasi. Sebagai contoh, pada sistem UNIX kita dapat menggunakan perintah/command
ls untuk memperoleh daftar filenames yang sesuai dengan spesifikasi wildcard yang ditentukan.
Suatu fungsi bersesuaian ls yang mengembalikan daftar seperti itu dapat diterapkan sebagai
berikut:
ls S:String
freadls F:File

= freadls (popen ("ls "++S) "r");
= [] if feof F;
= [freads F|freadls F] otherwise;

Sebagai contoh untuk suatu pipa keluaran, fungsi berikut dengan banyak pipa adalah suatu file
yang melalui banyak program yang display/memajang file halaman demi halaman:
more F:File

= fcopy F (popen "more" "w");

(Definisi fcopy adalah seperti di Bagian 10.5.2 [I/O File], halaman 99.)

Hanya seperti file biasa, pipa tertutup secara otomatis ketika obyek file bersesuaian tidak lagi
dapat diakses, atau dengan tegas oleh suatu invokation dari fungsi fclose. Lagipula, interpreter
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menantikan perintah/command dimulai dengan popen untuk menyelesaikan (finish) ketika
menutup pipa itu.
Pipa keluaran adalah suatu alat-alat menyenangkan untuk menerapkan alat keluaran khusus di
dalam bahasa Q. Sebagai contoh, script standard library graphics.q menulis keluaran/output
grafik nya untuk suatu GRAFIK file yang sering digambarkan sebagai suatu pipa bagi suatu
postscript previewer seperti, e.g., Ghostscript:
def GRAPHICS = popen "gs -q -" "w";

10.6 Abstraksi Lamda (Lambda Abstractions)
Mulai dari Q 7.1, format khusus lamda kini merupakan suatu fungsi built-in yang
mengembalikan suatu obyek fungsi “yang di-compile” yang diwakili oleh type fungsi built-in
yang baru. Penawaran ini mencapai lebih baik dibanding implementasi yang sebelumnya di
dalam standard library yang didasarkan pada combinatorial kalkulus. Lebih dari itu, sintaks
\X.Y sekarang dapat digunakan sebagai suatu stenografi(shorthand) menyenangkan untuk suatu
aplikasi lamda X Y, lihat Bagian 6.4.8 [Lamda dan Ungkapan Bersyarat (Conditional
Expressions)], halaman 47.
Kedua argument lamda adalah special/khusus. Argument yang pertama X menandakan suatu
ungkapan untuk diadu dengan parameter nyata dari fungsi manakala diterapkan. Argument yang
kedua Y adalah badan dari abstraksi lamda. Manakala suatu fungsi lamda diberlakukan bagi
suatu argument Z, Z yang pertama diadu dengan pola X dan variabel (bebas) dalam X harus
bersesuaian dengan nilai-nilai di dalam Z. Pola mempertemukan (matching) dilakukan di dalam
cara yang sama perihal sisi left-hand dari suatu penyamaan; khususnya, pola non-linier (yang
berisi suatu variabel lebih dari sekali) dan variabel tanpa nama bekerja seperti yang diharapkan.
Jika pertandingan (match) gagal maka aplikasi dari fungsi lamda juga gagal. Jika tidak badan
dari lamda dievaluasi, dengan variabel dari pola digantikan dengan nilai-nilai bersesuaian
mereka, dan menghasilkan format normal yang dikembalikan sebagai nilai dari aplikasi lamda.
Seperti di pelepasan/release sebelumnya, fungsi lamda harus mengetahui format khusus lain
yang melaksanakan variabel bindings (mengikat) sedemikian sehingga constructs ini dapat
diperluas secara berulang. Untuk yang akhir ini, seperti fungsi “lamda-like” harus
dideklarasikan dari sebagai anggota dari suatu type yang diperoleh dari type lamda yang sudah
dikenal, dan format khusus lambdax yang sudah dikenal harus dimuati berlebihan (overloaded)
seperti, ketika berlaku untuk suatu ungkapan yang menyertakan fungsi lamda-like, [itu]
mengembalikan suatu perluasan yang dikutip menyangkut constructs dalam kaitan dengan
lamda. Contoh untuk ini dapat ditemukan di dalam modul standard library cond.q.
Contoh
Abstraksi lamda sederhana berikut dapat digunakan untuk menandakan suatu fungsi yang mana
membentuk bujur sangkar (squares) argument nya dengan mengalikannya dengan dirinya
sendiri. (dalam berikut ini kita menggunakan notasi \X.Y yang biasa dalam keseluruhannya,
maka contoh ini ditulis sebagai \X.X*X. Tetapi catat bahwa ini hanya “syntactic sugar” untuk
suatu aplikasi fungsi lamda, lamda X (X*X) dalam hal ini.)
==> \X.X*X
\X1 . X1*X1
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==> _ 5
25

Dalam contoh ini pola lamda hanya suatu variabel tunggal, yang selalu mempertemukan
(matches).
Fungsi lamda Multi-Argument dapat diciptakan menggunakan lamda bersarang (nested
lambdas):
==> \X.\Y.(1-X)*Y
\X1 . \X2 . (1-X1)*X2
==> _ 0.9 0.5
0.05

Untuk kenyamanan, notasi \X1 X2... . Y disajikan sebagai stenografi (shorthand) untuk \X1 .
\X2... . Y:
==> \X Y.(1-X)*Y
\X1 . \X2 . (1-X1)*X2
==> _ 0.9 0.5
0.05

Juga catat bahwa di dalam suatu ungkapan lamda tersarang masing-masing variabel terikat oleh
lamda yang paling dalam di mana itu terjadi:
==> \X.(\X.X*X) (X+1)
\X1 . (\X2 . X2*X2) (X1+1)
==> _ 2
9

Lebih dari itu, variabel lamda selalu terikat secara statis, seperti ditentukan oleh konteks lexical.
Sebagai contoh, pertimbangkan:
==> def F = \X.\Y.(1-X)*Y, G = \Y.(1-X)*Y, H = \X.~G
==> F; H
\X1 . \X2 . (1-X1)*X2
\X1 . \X2 . (1-X)*X2
==> F 0.9 0.5; H 0.9 0.5
0.05
(1-X)*0.5

Catat bahwa di dalam fungsi G variabel X memjadi bebas, dan karenanya pegangan yang sama
untuk H.
Pada sisi lain, di dalam fungsi F variabel X terikat oleh lamda yang paling jauh.
Argument lamda dapat juga merupakan suatu pola untuk diadu dengan parameter yang nyata
ketika fungsi diterapkan:
==> \(X,Y).(1-X)*Y
\(X1,X2) . (1-X1)*X2
==> _ (0.9,0.5)
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0.05
==> \[X|Xs].Xs
\[X1|X2] . X2
==> _ [1,2,3]
[2,3]

Jika suatu pertandingan gagal maka aplikasi dari fungsi lamda juga gagal:
==> (\[X|Xs].Xs) []
(\[X1|X2] . X2) []

variabel tanpa nama dan pola nonlinear juga bekerja seperti yang diharapkan:
==> \[_|Xs].Xs
\[X1|X2] . X2
==> _ [1,2,3]
[2,3]
==> \[X,X|Xs].Xs
\[X1,X1|X2] . X2
==> _ [1,1,2]
[2]
==> (\[X,X|Xs].Xs) [1,2,3]
(\[X1,X1|X2] . X2) [1,2,3]
==> (\[_,_|Xs].Xs) [1,2,3]
[3]

Tetapi catat bahwa di dalam suatu lamda multi-argument, pola argument yang berbeda akan
ditarungkan dengan bebas dari satu sama lain. Ini karena suatu abstraksi lamda seperti \X
X.X*X adalah setara dengan \X.\X.X*X, sehingga variabel X di dalam badan benar-benar harus
argument lamda yang kedua (yang mana kepunyaan lamda yang paling dalam) dan argument
yang pertama tidak pernah digunakan:
==> \X X.X*X
\X1 . \X2 . X2*X2
==> _ 1 2
4

Hal ini terlihat berlawanan dengan suatu definisi equational seperti foo X X = X*X di mana
keseluruhan sisi left-hand mengambil bagian di dalam proses mempertemukan.
Lamda dapat juga digunakan untuk menggantikan variabel di dalam format khusus seperti
operator tanda kutip:
==> (\X.’(X+1)) (2*3)
’(6+1)

Tetapi catat bahwa selama pola dan badan lamda adalah argument khusus, parameter yang nyata
diharapkan oleh fungsi lamda tidak khusus. Dengan begitu nilai 2*3 di dalam contoh di atas
dievaluasi sebelum digantikan untuk variabel X. Jika kamu ingin mencegah argument lamda
dari yang sedang dievaluasi, kamu harus melindunginya dengan suatu format khusus (e.g., suatu
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tanda kutip), dan mengekstrak nilai untuk digunakan di badan lamda dengan menggunakan
suatu pola yang sesuai:
==> (\’X.’(X+1)) ’(2*3)
’(2*3+1)

Lamda lawan Persamaan
Haskell dan ML para programmer perlu juga sadar bahwa lamda hanya suatu fungsi biasa di
dalam Q (sekalipun hanya suatu format khusus yang terjadi untuk beroperasi pada ungkapan
simbolis), maka tidak ada koneksi/hubungan antara variabel bindings (ikatan) dilakukan
manakala mempertemukan sisi lefthand penyamaan, dan macam variabel binding dilakukan
oleh fungsi lamda. Sesungguhnya, untuk interpreter Q variabel di dalam suatu pola lamda
adalah tidak ada yang khusus sama sekali; pada level definisi equational mereka hanya variable
bebas!
Ini memimpin ke arah suatu perangkap umum, yakni bahwa kamu mungkin secara kebetulan
mencoba untuk menggunakan kembali suatu simbol variabel yang terikat oleh sisi left-hand
(atau di dalam suatu ketentuan berada) dari suatu penyamaan sebagai variabel lamda, yang akan
memiliki efek mengejutkan. Sebagai contoh, pertimbangkan definisi berikut:
foo X = (\X.2*X+1) (X+1);

Di dalam Haskell, suatu definisi equational seperti satu di atas (yaitu., sesuatu seperti foo x =
(\x->2*x+1) (x+1)) yang sangat utama dipertimbangkan setara dengan suatu abstraksi lamda
yang bersesuaian (\x-> (\x->2*x+1) (x+1) dalam hal ini), dan karenanya foo 99 akan
mengevaluasi ke 2*(99+1)+1= 201. Bukan juga di dalam Q. Apa yang benar-benar terjadi di
sini adalah bahwa foo 99 mengurangi (\99.2*99+1) (99+1) karena sisi left-hand variabel X
digantikan oleh nilai 99 di mana terjadi pada sisi right-hand dari penyamaan. Untuk
mendapatkan perilaku yang benar di dalam contoh ini kamu dapat menggantikan yang manapun
variabel lamda dengan suatu simbol yang tidak terikat oleh penyamaan, atau menggunakan
suatu deklarasi variabel inline untuk melepaskan variabel lamda, maka seperti:
foo X = (\var X.2*var X+1) (X+1);

Tentu saja kamu dapat juga hanya menggambarkan foo nya sendiri sebagai suatu fungsi lamda:
foo = \X . (\X.2*X+1) (X+1);

Selama ini adalah canggung sempit dan mungkin memerlukan banyak waktu untuk dapat
digunakan, cara Q dalam menerapkan lamda mempunyai keuntungan utama bahwa abstraksi
lamda adalah first-class citizens di dalam bahasa (sesungguhnya mereka hanya ungkapan biasa)
dan karenanya kamu dapat dengan mudah memanipulasi/menggerakkannya pada suatu
tingkatan/level simbolis. Ini membuat [itu] mungkin untuk menerapkan constructs seperti
pengertian list(cf. Bagian 11.8 [Kondisi Bersyarat dan Pengertian (Conditionals and
Comprehensions)], halaman 127), yang bersandar pada lamda untuk kepentingan melakukan
variabel bindings, tanpa keharusan untuk memohon pertolongan builtins tambahan atau suatu
tingkat/level penafsiran/interpretation ekstra.
Fungsi Object
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Seperti yang telah disebutkan, nilai yang dikembalikan oleh lamda benar-benar suatu format
“yang di-compile” dari abstraksi lamda yang diberikan, yang diwakili sebagai suatu obyek
“yang buram (opaque)” dari type fungsi built-in. Meskipun demikian interpreter dapat mencetak
object ini di dalam suatu format yang dapat selalu diuraikan kembali untuk merekonstruksi
fungsi yang sama. (nama variabel yang asli berada di pola lamda yang hilang di dalam proses
ini, bagaimanapun. Inilah alasan kenapa kamu akan lihat nama-nama variabel umum seperti X1,
X2, dll. di dalam penyajian yang dicetak.)
Kita juga panggil fungsi object lamda seperti itu, untuk mencirikannya dari abstraksi lamda,
yaitu, ungkapan lamda dari yang mana mereka dihitung.
Karena fungsi lamda mempunyai suatu penyajian tercetak di dalam Q, mereka dapat juga ditulis
ke dan membaca kembali dari penyimpanan (storage) eksternal. Lebih dari itu, selama Object
fungsi tidak bisa diperiksa dalam suatu pertunjukan langsung, kamu dapat dengan mudah
mencapai efek yang sama menggunakan str dan valq (cf. Bagian 10.4 [Fungsi Konversi],
halaman 95), yang mengijinkan kamu untuk mendapatkan kembali pola dan badan lamda dari
suatu fungsi lamda:
==> def fac = \N.if N>0 then N*fac (N-1) else 1
==> def ’(\X.Y) = valq (str fac); X; Y
X1
if X1>0 then X1*fac (X1-1) else 1

Dua fungsi lamda dapat dipertimbangkan “sama” jika mereka mencetak (print out) yang sama
di dalam interpreter.
Sesungguhnya, pembuka standard overloads ‘=’ dan ‘<>’ pada Object fungsi maka, lihat Bab 11
[Standard Library], halaman 113. Dalam kontras, dua Object fungsi secara sintaks sama hanya
jika mereka benar-benar object yang sama:
==> def fac = \N.if N>0 then N*fac (N-1) else 1
==> eq fac fac
true
==> eq fac (\N.if N>0 then N*fac (N-1) else 1)
false
==> fac = (\N.if N>0 then N*fac (N-1) else 1)
True

10.7 Menangani Exception (Exception Handling)
Seperti yang telah disebutkan, bahasa Q hanya mengetahui beberapa kondisi runtime error
“yang keras” a.k.a. exception seperti tumpukan/stack atau memory overflow. Bagaimanapun,
exception “yang lembut” dapat juga dihasilkan dan ditangani di dalam cara manapun yang
diinginkan. Fungsi berikut digunakan untuk berhadapan dengan bermacam-macam exception
selama evaluasi ungkapan:
halt
quit
break
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penghentian evaluasi
keluar interpreter Q
memohon debugger menggagalkan pengguguran aturan yang sekarang

catch F X
throw X
trap ACT SIG

menangani suatu exception
menimbulkan suatu exception
menjerat signals/isyarat

Fungsi halt tidak pernah mengembalikan suatu hasil, tetapi menimbulkan suatu exception yang
secara normal menyebabkan proses evaluasi menjadi digugurkan dengan seketika. Ini tempat
peristirahatan akhir yang biasanya digunakan dalam hal suatu kondisi kesalahan fatal. Fungsi
quit itu seperti halt, tetapi juga menyebabkan keluar dari interpreter dan mengembalikanmu
kepada shell sistem operasi; operasi ini sering digunakan secara interaktip untuk mengakhiri
suatu sesi dengan interpreter. (Catat bahwa di dalam suatu script multithreaded, lihat Bagian
12.12 [POSIX Threads], halaman 169, quit hanya mengakhiri program ketika dilibatkan dari
thread utama. Di dalam threads lain hanya bertindak seperti halt.)
Jika flag break terpasang (lihat Catatan tambahan D [Debugging], halaman 229), fungsi break
menyela suatu evaluasi dan memohon debugger simbolis membangun ke dalam interpreter Q,
sama halnya jika pemakai mengetik Ctl-C. Operasi ini mengijinkan kamu untuk menetapkan
breakpoints di dalam suatu script.
Sebagai contoh,
foo X = break || bar X;

menyebabkan debugger menjadi dilibatkan secepat aturan dieksekusi. Jika flag break batal
maka operasi ini tidak mempunyai efek. Setidak-Tidaknya, fungsi break mengembalikan ().
Fungsi gagal digunakan untuk menggugurkan aturan yang sekarang, hanya seperti suatu failing
qualifier. Perbedaannya adalah yang gagal dapat digunakan di manapun di dalam sisi right-hand
atau qualifier dari suatu aturan, dan menyebabkan aturan dikeluarkan dengan seketika. Ini
mengijinkan kamu untuk menangani kondisi-kondisi kesalahan/error yang rumit yang terjadi
selama suatu aturan telah sedang dieksekusi, dan juga menyediakan suatu metoda efisien untuk
menerapkan algoritma backtracking. Sebagai contoh, di sini adalah suatu solusi cepat untuk
masalah “N queens” yang terkenal:
queens N

= search N 1 1 [];

search N I J P

= write P || writes "\n" if I>N;
= search N (I+1) 1 (P++[(I,J)]) || fail if safe (I,J)
P;
= search N I (J+1) P if J<N;
= () otherwise;

safe (I1,J1) P

= not any (check (I1,J1)) P;

check (I1,J1) (I2,J2)
= (I1=I2) or else (J1=J2) or else
(I1+J1=I2+J2) or else (I1-J1=I2-J2);

Algoritma ini mencetak ke luar semua penempatan yang valid (yaitu, daftar pasangan
(row,column)) dari N queens pada suatu N times N board. Catatlah penggunaan yang gagal di
dalam penyamaan yang kedua untuk fungsi pencarian, yang menyebabkan aturan gagal setelah
penempatan yang sekarang telah dicoba, setelah evaluasi yang meneruskan aturan yang ketiga
yang menempatkan queen ke dalam kolom yang berikutnya.
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Hal ini memutar definisi ke dalam suatu algoritma backtracking. Fungsi yang aman
memverifikasi bahwa suatu penempatan (I1,J1) tidak meletakkan queen di bawah pengendalian
dengan ratu lain manapun yang telah ditempatkan.
Fungsi catch mengijinkan kamu untuk menangani kedua “exception yang sulit (hard
exceptions)” yang ditimbulkan ketika interpreter menghadapi satu runtime error conditions yang
dibahas di Bagian 7.11 [Menangani Kesalahan/Error], halaman 70, dan “soft exceptions” yang
ditimbulkan oleh fungsi halt dan quit yang telah diterangkan di atas, dan fungsi throw yang
dibahas di bawah. Lebih dari itu, interpreter juga menangani signals/isyarat tertentu yang
dikirim ke dalamnya, e.g., via/lewat sistem panggilan kill(2), dengan meningkatkan exception
yang sesuai. Di dalam implementasi yang sekarang, dengan default hanya signals/isyarat
SIGINT (“break”), SIGTERM (“terminate”) dan SIGHUP (“hangup”) ditangani; dua
selanjutnya diperlakukan sebagai permintaan penghentian (termination requests), seperti suatu
panggilan kepada fungsi quit. Penangan signals/isyarat (Signal handlers) dapat juga diinstall
oleh running script menggunakan fungsi trap yang dibahas di bawah.
Kedua argument catch adalah spesial. fungsi catch pertama mengevaluasi argument kedua nya,
ungkapan target dan, jika semua baik-baik, mengembalikan nilai ungkapan itu .
Cara lainnya, bila ada exception diangkat sepanjang evaluasi dari ungkapan target, itu
mengevaluasi argument yang pertama (Penangan Exception), menerapkannya kepada nilai dari
exception, dan mengembalikan hasil yang dihitung oleh penangan exception (Exception
handler).
Di dalam kasus suatu kondisi runtime error dan exceptions diangkat dengan fungsi halt dan quit,
nilai exception dari format syserr N di mana N adalah satu dari kode kesalahan/error bilangan
bulat/integer didaftarkan di bawah:
1: Break: break signal, user typed Ctl-C.
2: Halt: invokation menyangkut fungsi halt (penghentian), atau meminta untuk mengevaluasi
halt dari debugger.
3: Quit: isyarat penghentian (termination signal), invokation menyangkut fungsi quit
(Berhenti/meninggalkan), atau meminta untuk mengeluarkan (exit) interpreter dari debugger.
4: Memory overflow (Memori meluap): usaha untuk mengalokasikan memori untuk
tumpukan/stack atau suatu ungkapan baru pada tumpukan gagal (the heap fails).
5, 6: Stack overflow (Tumpukan meluap): usaha untuk mendorong (push) suatu ungkapan pada
stack/tumpukan, atau pengaktifan dari suatu aturan gagal karena batas ukuran stack telah
dicapai (lihat komentar pada manajemen memori di Bagian B.1 [Menjalankan Interpreter dan
Compiler], halaman 199). 5 isyarat suatu tumpukan ungkapan overflow/meluap, 6 suatu
overflow menyangkut tumpukan aturan.
7: Symbol table overflow: usaha untuk menciptakan suatu simbol variabel baru gagal.
8: Conditional error (Kesalahan bersyarat): kondisi persyaratan dari suatu aturan tidak
mengevaluasi kepada suatu nilai kebenaran.
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9: External function error (Kesalahan fungsi eksternal): suatu fungsi eksternal (lihat Catatan
tambahan C [Penghubung Bahasa C], halaman 217) mengisyaratkan suatu kondisi
error/kesalahan.
Mari mencoba ini dengan memaksa suatu kondisi tumpukan/stack overflow:
==> iter 100000000 (+) 1
! Stack overflow
>>> iter 100000000 (+) 1
==> catch exception (iter 100000000 (+) 1)
exception (syserr 5)

Constructor/pembangun Syserr kepunyaan type SysException Built-In, yang pada gilirannya
adalah suatu subtype exception. Type ini mungkin adalah pemikiran sebagai hal yang sudah
dikenal sebagai berikut:
public type Exception;
public type SysException : Exception = const syserr N;

Exception User-defined dapat dihasilkan dengan throw. Fungsi throw menaikkan suatu
exception yang nilainya diberikan oleh argument tunggal nya (tidak khusus). Sebagai contoh:
hd []
exception X

= throw ’(hd []);
= writes "Exception: " || write X || writes "\n";

Dengan definisi ini kita mempunyai:
==> catch exception (hd [1..3])
1
==> catch exception (hd [1..0])
Exception: ’(hd [])
()
==> hd [1..0]
! Exception
’(hd [])
>>> hd [1..0]
^

Catat bahwa jika suatu exception diangkat dengan throw adalah tidak ditangani dengan suatu
catch yang bersesuaian, kemudian interpreter menggugurkan evaluasi dan mencetak suatu pesan
kesalahan (dan akan juga memohon debugger untuk melaporkan aturan yang menghasilkan
exception, jika break terpasang).
Fungsi catch dan throw dapat juga digunakan untuk menerapkan kembalian nilai tidak lokal.
Sebagai contoh, di sini adalah suatu variasi menyangkut fungsi queen N yang mengembalikan
solusi yang pertama secepat [itu] telah ditemukan selama mundur/menarik kembali
(backtracking):
queens1 N

= catch id (search1 N 1 1 []);

search1 N I J P

= throw P if I>N;
= search1 N (I+1) 1 (P++[(I,J)]) || fail if safe (I,J) P;
= search1 N I (J+1) P if J<N;
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= () otherwise;

Di sini, “penangan exception (exception handler)” hanya fungsi identitas id, seperti
digambarkan oleh standard library, lihat Bagian 11.1 [Fungsi Standard], halaman 115.
Trik programming rapi yang lain adalah berikutnya yang membuat aturan gagal jika suatu
exception terjadi selama evaluasi dari sisi right-hand:
foo X

= catch fail (bar X);

Hal ini bekerja karena argument handler, yang khusus, dievaluasi hanya jika suatu exception
benar-benar ditemui selama evaluasi dari ungkapan target. Cara lainnya, foo X akan hanya
mengembalikan nilai bar X.
Para programmer Lisp dan C++ akan mungkin kehilangan suatu parameter tambahan yang
membatasi macam-macam exception ditangani dengan catch. Kamu dapat menerapkan ini
dengan mudah sendiri dengan memeriksa nilai exception di dalam fungsi handler mu, dan
“throw on” suatu exception yang tak dikenal ke catch yang memasukkan berikutnya (next
enclosing catch):
type MyException : Exception = const empty_list;
hd []

= throw empty_list;

myexception X:MyException
= writes "myexception: " || write X ||
writes "\n" || halt;
myexception X
= throw X otherwise;

Catat bagaimana kita menerapkan exception empty_list menggunakan Subtype exception kita
sendiri Myexception. Metoda ini dalam structuring exception error/kesalahan direkomendasikan
karena [itu] membuatnya lebih mudah untuk menyoroti sumber dari suatu exception. [Itu] juga
memungkinkan kita untuk menggunakan suatu type guard (cf. Bab 8 [Types], halaman 73)
dalam rangka melihat kemungkinan type exception yang spesifik, bukannya mempunyai untuk
membeda-bedakan pola exception yang berbeda.
Akhirnya, fungsi trap mengijinkan kamu untuk mempunyai exception yang dihasilkan ketika
suatu signal tiba. Fungsi trap mengambil dua argument, ACT dan SIG, menandakan tindakan
untuk dilakukan dan banyaknya signal/isyarat untuk di-trap. [Itu] mengembalikan tindakan yang
sebelumnya dihubungkan dengan signal/isyarat. ACT harus suatu nilai integer/bilangan bulat.
Jika positif maka signal/isyarat menaikkan suatu exception dari format syserr (-SIG); jika
negatif maka isyarat dengan sepenuhnya diabaikan; dan jika nol maka interpreter berbalik ke
penanganan default signal/isyarat itu.
Kamu dapat juga menggunakan trap untuk menggambarkan kembali penanganan default
menyangkut break dan termination signal.
Untuk mengijinkan signals/isyarat untuk ditangkap secara terpercaya, signals/isyarat menjadi
“di-block/dihalangi” (yaitu, mereka di-queued/antri untuk pengiriman selnjutnya) selama catch
mengevaluasi suatu penangan exception (exception handler). Sebagai contoh, di sini adalah
suatu script kecil yang menetapkan beberapa penangan signals dan menjaga dalam mencetak
signals yang terjerat sampai dapat diakhiri dengan kill - 9 atau waktu tunggu fungsi sleep
berakhir.
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(Fungsi sleep diuraikan di bawah. Signal/isyarat simbolis fungsi constants dan getpid dan printf
disajikan oleh modul clib, lihat Bab 12 [Clib], halaman 141.)
test

= do (trap 1) [SIGINT,SIGTSTP,SIGTERM,SIGHUP,SIGQUIT] ||
printf "I’m running as pid %d, try to kill me!\n" getpid
|| loop;

loop

= flush || catch sig (sleep 100);

sig (syserr K)

= printf "Hey, I got signal %d.\n" (-K) || loop;

10.8 Miscellaneous Functions
Kelompok ini terdiri dari beberapa operasi khusus yang mana tidak berkait dengan kelompok
lain manapun yang diperlakukan di atas.
version, sysinfo

menentukan version/system informasi

which S
time

menentukan pathname mutlak dari script pelaksanaan (executing script)
atau file lain pada waktu library path Q
mendapatkan waktu system

sleep X

berhenti untuk sekali waktu

isspecial X

predicate mengecek apakah argument adalah suatu format khusus

isconst X

predicate mengecek apakah argument adalah suatu constants

isfun X, isvar X
isdef X

predicate mengecek apakah argument adalah suatu fungsi atau suatu
symbol variabel, berturut-turut
predicate mengecek apakah variabel X telah ditugaskan suatu nilai

flip F

menghempaskan/flip argument dari suatu fungsi biner

Fungsi version dan sysinfo bermanfaat manakala penulisan kode yang tergantung pada versi
interpreter Q tertentu atau suatu tipe machine/operating system. Mereka mengembalikan suatu
string yang menggambarkan versi interpreter Q dan tuan rumah sistem yang diinstall, berturut
turut.
Fungsi yang mana melaksanakan suatu pencarian untuk filename yang diberikan pada path
library Q. Jika file ditemukan kemudian pathname yang mutlak dikembalikan; jika tidak fungsi
gagal. Fungsi dapat juga dilibatkan dengan argument (), dalam hal mana full pathname dari
pelaksanaan/executing script utama (main script) dikembalikan. Fungsi ini paling bermanfaat
jika suatu script harus menempatkan file data tambahan yang disimpan bersama dengannya.
Dua fungsi disediakan untuk tujuan timing. Fungsi time mengembalikan, sebagai suatu nilai
floating point, waktu di dalam detik karena “jangka waktu” (00:00:00 UTC, Januari 1, 1970).
Fungsi sleep memenjarakan evaluasi untuk time yang diberikan (integer/bilangan bulat atau
nilai floating point, lagi di dalam detik ). Jadilah memperingatkan bahwa resolusi yang nyata
dari fungsi ini tergantung pada pemilihan routines waktu yang tersedia pada sistem mu, dan
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bahkan jika suatu resolusi yang pantas disajikan, ketelitian hasil akan tergantung pada berbagai
faktor seperti system load.
Sebutan/Predicat Isspecial, isconst, isfun, isvar dan isdef adalah semua format khusus yang
mengecek apakah argument tunggal mereka mempunyai suatu hak milik tertentu. Fungsi
Isspecial mengijinkan kamu untuk menentukan apakah argumentnya adalah suatu format khusus
yang akan menerima argument berikutnya tidak dievaluasi. Operasi Isconst memeriksa apakah
argumentnya adalah suatu constant/tetap, yaitu, suatu constant kepunyaan type built-in manapun
, suatu variabel atau symbol fungsi dideklarasikan dengan const, atau suatu aplikasi yang
elemen kepalanya adalah suatu constant seperti itu. Predicate Isfun dan isvar digunakan untuk
memeriksa apakah suatu ungkapan merupakan suatu symbol fungsi (built-in atau yang
digambarkan oleh script yang terisi/loaded, dapat juga merupakan suatu symbol constant), atau
suatu symbol variabel bebas, berturut-turut. Fungsi Isdef dapat digunakan untuk memeriksa
apakah argumentnya (suatu variabel) telah ditugaskan suatu nilai menggunakan def.
Fungsi flip menukar argument dari suatu fungsi (biner), seolah-olah digambarkan oleh
penyamaan berikut:
flip F X Y

= F Y X;

Fungsi ini digunakan secara internal untuk menerapkan bagian operator dengan menghilangkan
argument kiri.
E.G., (+1) adalah tak lain hanya “syntactic sugar” untuk flip (+) 1. Kamu dapat menerapkan flip
ke yang lainnya, fungsi user-defined juga; dengan begitu, flip foo X menandakan fungsi yang
memetakan Y ke foo Y X.
Dalam rangka menangani format khusus seperti, e.g., (or else) dengan tepat, flip automagically
melakukan penyesuaian untuk pola argument dari argument pertama nya. Itu adalah, jika fungsi
diberikan sebagai argument yang pertama (yang selalu dievaluasi) mempunyai suatu argument
pertama (atau kedua) yang khusus, kemudian argument flip’s yang kedua (atau pertama) akan
menjadi khusus juga.
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11. Pustaka Standar
Bab ini memberi satu ikhtisar dari tipe data dan operasi yang disediakan oleh modul-modul
pustaka standar yang disediakan bersama dengan sistem pemrograman Q. Pustaka sekarang ini
terdiri dari script-script yang berikut:
assert.q

mencetak diagnostik
clib.q

berbagai fungsi sistem (modul eksternal)
complex.q

bilangan kompleks
cond.q

ekspresi-ekspresi bersyarat dan pengertian-pengertian list/stream
error.q

cetakan pesan error
getopt.q

GNU getopt compatible option parser
GNU pilihan getopt yang dapat dipertukarkan parser
graphics.q

Antar muka grafik PostScript
math.q

fungsi matematika
prelude.q

pembuka standar
rational.q

bilangan rasional
sort.q

algoritma-algoritma untuk mengurutkan suatu daftar
stddecl.q

deklarasi-deklarasi yang dibagi dari kontainer struktur data (cf. stdtypes.q)
stdlib.q
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suatu koleksi fungsi-fungsi standar yang umum
stdtypes.q

suatu koleksi kontainer struktur data yang efisien
stream.q

suatu struktur data daftar yang ‘malas’
string.q

fungsi string tambahan
typec.q

predikate pemeriksaan jenis
Di sini suatu quick rundown dari modul-modul yang paling penting: Script prelude.q
menerapkan pembuka standar, yang memuat seluruh koleksi (kecuali graphics.q yang yang
harus diimport dengan tegas), dan menambahkan beberapa operasi yang menyenangkan untuk
membandingkan daftar, stream, tuples dan fungsi lamda ber, seperti juga fungsi pengganti dan
pendahulu di bilangan bulat (succ dan pred) dan implementasi-implementasi default berbagai
fungsi-fungsi untuk memperoleh subtypes dari jenis Real. Itu juga berisi definisi-definisi untuk
beberapa kasus dari penyebutan satu per satu daftar dan stream yang tidak disediakan sebagai
bawaan, dan menyediakan pemerintah default tanpa penguraian (lihat Using Type Guards)
untuk bilangan riil dan kompleks seperti juga struktur data kontainer.
Secara rinci, pembuka default memberi muatan berlebih operator =, <>, <, >, <= dan >= dengan
aturan-aturan untuk memutuskan daftar persamaan dan ketidaksamaan, stream dan tuples, dan
aturan-aturan untuk memesan mendaftar dan lexicographically stream. Yang berupa,tuples,
daftar dan stream dapat dibandingkan dengan = dan <>,yang dilaksanakan dengan pemeriksaan
operand yang berasal dari ukuran yang sama dan secara berulang membandingkan semua
anggota operand. Daftar dan stream dapat juga dibandingkan lexicographically-nya oleh cara
membandingkannya secara berulang para anggota daftar atau stream; para anggota pertama
yang berbeda memutuskan perbandingan. Ini bekerja seperti halnya perbandingan lexicographic
dari string. Dengan demikian, misalnya, [1,2] dianggap sebagai kurang dari kedua-duanya [1,3]
dan [1,2,1], hanya lebih dari [1,1,3] atau [0,5].
Pembuka standar juga menyediakan definisi-definisi default untuk perhitungan, relasional,
fungsi klasifikasi dan konversi di Real, sehingga suatu implementasi yang minimal dari
pengguna menggambarkan jenis Real (atau setiap subtypes) hanya perlu untuk menggambarkan
fungsi float (yang diperlukan untuk memaksa nilai-nilai dari jenis itu ke Float) dan lalu
menambahkan definisi-definisi yang bagi operasi yang memerlukan perawatan khusus. Definisidefinisi default di prelude.q di prioritas yang ukuran paling rendah sehingga mereka dapat selalu
dikesampingkan jika diperlukan.
Lebih dari itu, pembuka standar mempunyai persamaan dalam penjelasan persamaan dan
ketidaksamaan fungsi lamda, yaitu., object dari jenis Function yang terikut, cf. Lamda
Abstractions. Dua fungsi yang sama dipertimbangkan jika mereka mencetak keluaran yang
sama di dalam interpreter. (Catatan bahwa dua object Function dipertimbangkan melalui
sintaksis sama hanya jika mereka sebenarnya obyek yang sama.)

127

Script stdlib.q mempunyai operasi yang mungkin akan digunakan paling sering oleh rata-rata
programmer; hal itu berisi banyak fungsi pengolahan daftar tambahan dan bahan yang
bermanfaat lain yang kebanyakan diadopsi dari [Bird/Wadler 1988]. Modul ini adalah juga
dimasukkan oleh banyak script pustaka yang lainnya. Menurut sejarah, itu adalah script yang
pertama yang ditulis untuk pustaka standar.
Script stream.q terrmasuk kebanyakan operasi daftar yang digambarkan di stdlib.q ke stream,
yaitu, daftar malas. Itu juga menyediakan sejumlah operasi stream bermanfaat yang lain.
Script stdtypes.q hanya memasukkan di dalamnya semua modul kontainer struktur data yang
implementasi umum; modul yang dimaksud adalah array.q, bag.q, dict.q, hdict.q, heap.q dan
set.q, lihat Bentuk standar. Beberapa deklarasi yang dibagi bersama oleh modul-modul ini di
dalam script stddecls.q.
script-script Complex.q dan rational.q menerapkan tipe bilangan komplek dan bilangan dapatdiukur beserta operasi yang umum di jenis-jenis ini. Ini telah dirancang untuk mengintegrasikan
secara tanpa kelim ke dalam sistem Q dari tipe bilangan yang terikut sehingga ekspresi-ekspresi
yang disertai operasi aritmetik dengan setiap kombinasi bilangan bulat, floating point, kompleks
dan argument-argument masuk akal bekerja seperti yang diharapkan.
Modul clib.q memberikan akses berbagai manfaat fungsi"sistem" dari pustaka C, termasuk Cstyle I/O formatted, file biner I/O, manajemen proses dan thread, dukungan international dan
rutin-rutin ekspresi reguler. Operasi dari modul ini kebanyakan ditulis dalam C, menggunakan
antar muka bahasa C yang dibahas di dalam Antar muka Bahasa C. Modul ini digambarkan
dalam bab yang bersangkutan, lihat Clib.
sistem program Q datang dibundel dengan beberapa modul tambahan untuk interfacing ke
berbagai pustaka-pustaka dan paket software dari pihak ketiga. Diwaktu penulisan ini, antara
lain :


Curl, suatu pustaka untuk mentransfer file dengan sintaksis URL



GNU dbm, suatu pustaka database yang sederhana;



ODBC, antar muka database standar industri;



Octave, suatu MATLAB-like yang populer perangkat lunak sumber terbuka untuk
melakukan perhitungan-perhitungan klasifikasi;



GGI, suatu antar muka grafik raster yang jinjing;



ImageMagick, suatu perangkat lunak manipulasi gambar yang menyeluruh;



Tcl/Tk, suatu toolkit antarmuka pengguna yang portable dan bahasa script;



IBM's Data Explorer, perangkat lunak visualisasi gambar yang ilmiah.

Dokumentasi pendahuluan untuk modul-modul ini dapat ditemukan dalam sub directory etc dari
instalasi direktori Q anda (biasanya di /usr/share/q atau /usr/local/share/q). Modul-modul add-on
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yang lain tersedia sebagai paket sumber yang terpisah, check-out situs web Q pada http://qlang.sourceforge.net untuk informasi lebih lanjut tentang ini semua.
11.1 Fungsi Yang Standar
Script stdlib.q menyediakan frekuensi penggunaan operasi daftar dan bahan lain kebanyakan
mengadopsi dari [Bird/Wadler 1988].
abs X

nilai mutlak dari X
all P Xs
memverifikasi masing-masing unsur dari daftar Xs memenuhi predikat P disetiap
P Xs
memverifikasi bahwa daftar Xs berisi satu unsur memenuhi predikat P
append Xs Y

tambahkan suatu nilai Y kepada daftar atau tuple Xs
cat Xs

gabungkan daftar daftar
cons X Xs

tambahkan satu unsur ke suatu daftar atau suatu tuple
cst X

fungsi harga konstan: cst X Y ? X
curry F

curry suatu fungsi: kembalikan suatu fungsi yang beroperasi berpasangan ke dalam suatu fungsi
dengan dua argument
curry3 F

curry dengan tiga argument
do F Xs

terapkan suatu fungsi F kepada masing-masing anggota suatu daftar Xs, return ()
dowith F Xs Ys

ambil dua daftar dan terapkan suatu fungsi biner kepada unsur-unsur yang sesuai, return ()
dowith3 F Xs Ys Zs

dowith dengan tiga daftar
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drop N Xs

keluarkan unsur-unsur N pertama dari daftar Xs
dropwhile P Xs

keluarkan unsur-unsur dari awal Xs selagi predikat P dipenuhi
eq X Y

persamaan syntactic (cf. Persamaan Non-Linear)
filter P Xs

saring suatu daftar dengan suatu predikat
foldl F A Xs

lipat kekiri
foldl1 F Xs

lipat kekiri melebihi daftar yang tidak kosong
foldr F A Xs

lipat kekanan
foldr1 F Xs

lipat kekanan melebihi daftar yang tidak kosong
fst Xs

kembali unsur pertama dari suatu tuple
hd Xs

kembalikan unsur teratas dari suatu daftar
hds Xs

kembalikan daftar semua unsur-unsur teratas di dalam sebuah daftar dari daftar
id

fungsi satuan: id X ? X
init Xs

mengembalikan daftar Xs tanpa unsurnya yang terakhir
iter N F A

menghasilkan daftar nilai N yang pertama A, F A, F (F A), …
last Xs
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kembalikan unsure terakhir dari suatu daftar
map F Xs

terapkan fungsi F kepada masing-masing anggota suatu daftar
max X Y

maksimum dari dua nilai
min X Y

minimum dari dua nilai
mklist X N

buat daftar N X
neg P

meniadakan suatu sebutan
neq X Y

ketidaksamaan syntactic
null Xs

periksa apakah suatu string, daftar atau tuple adalah kosong ([] atau ())
nums N M

menghasilkan daftar angka-angka di suatu cakupan yang diberi
numsby K N M

menghasilkan daftar angka-angka dengan suatu ukuran langkah yang diberi
pair X Y

membangun suatu pasangan
pop Xs

mencabut unsur kepala dari suatu daftar atau suatu tuple
prd Xs

produk dari daftar angka-angka
push Xs X

penambahan satu unsur ke suatu daftar atau suatu tuple (berlawanan dengan argument-argument
dibalikkan)
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reverse Xs

balikkan suatu daftar
scanl F A Xs

terapkan foldl ke setiap awal bagian dari suatu daftar
scanl1 F Xs

terapkan foldl1 ke setiap bagian awal yang tidak kosong dari suatu daftar
scanr F A Xs

terapkan foldr ke setiap bagian akhir dari suatu daftar
scanr1 F Xs

terapkan foldr1 ke setiap bagian akhir yang tidak kosong dari suatu daftar
sgn X

tanda dari suatu nomor
snd Xs

kembalikan elemen kedua dari suatu tuple
sum Xs

jumlah dari daftar angka-angka
take N Xs

pilih unsur-unsur N yang pertama dari daftar Xs
takewhile P Xs

pilih unsur-unsur dari awal Xs ketika predikat P dicukupi
tl Xs

keluarkan unsur kepala dari suatu daftar
tls Xs

kembalikan daftar dari daftar dengan semua unsur-unsur kepala yang dipindahkan
top Xs

kembalikan unsur kepala dari suatu daftar atau suatu tuple
transpose Xs

ubah urutan daftar daftar
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trd Xs

kembalikan ketiga unsur dari suatu tuple
triple X Y Z

membangun suatu melipat tigakan
tuplecat Xs

menggabungkan daftar tuples
uncurry F

uncurry suatu fungsi: menuju suatu fungsi dengan dua argument ke dalam suatu operasi fungsi
pada pasangannya
uncurry3 F

uncurry dengan kembar tiga
until P F X

pengulangan yang menerapkan F hingga X sampai P dicukupi
unzip Xs

ubah bentuk daftar pasangan-pasangan ke dalam sepasang daftar
unzip3 Xs

unzip dengan kembar tiga
while P F A

daftar aplikasi-aplikasi yang diulangi dari F hingga A ketika P dicukupi
zip Xs Ys

ambil dua daftar dan kembalikan daftar pasangan-pasangan yang sesuai
zip3 Xs Ys Zs

zip dengan tiga daftar
zipwith F Xs Ys

ambil dua daftar dan memetakan suatu fungsi yang biner kepada unsur-unsur yang sesuai
zipwith3 F Xs Ys Zs

zipwith dengan tiga daftar
11.2 Fungsi String
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Script string.q menyediakan suatu koleksi fungsistring tambahan. Sekarang ini operasi yang
berikut penerapannya :
chars S

mengembalikan daftar karakter-karakter yang individu Di Dalam S
join DELIM Xs

menggabungkan daftar string, menyisipkan string DELIM yang diberi antara masing-masing
pasang string yang berurutan di dalam daftar
split DELIM S

memotong suatu string ke dalam daftar substrings yang dibatasi oleh karakter-karakter di dalam
string DELIM yang diberikan
strcat Xs

menggabungkan daftar string
11.3 Penguraian Pilihan
Modul ini menyediakan satu fungsi, getopt, yang mengambil dua argument: OPTS, daftar
uraian-uraian pilihan di dalam bentuk yang digambarkan di bawah, dan ARGS, daftar string
yang berisi parameter-parameter baris perintah yang diuraikan untuk pilihan. Hasilnya berupa
suatu pasangan (OPTS,ARGS) di mana OPTS adalah daftar pasangan dari pilihan dan
argument-argument mereka (bila ada argument-argument yang hilang dikembalikan sebagai
()),dan ARGS adalah daftar sisa argument-argument (bukan pilihan). pilihan diuraikan dengan
ketentuan-ketentuan GNU getopt(1). Jika satu pilihan yang cacat ditemukan (tak mengenali
pilihan, yang hilang atau argument tambahan, dll.), getopt melemparkan kesalahan pilihan
string sebagai satu perkecualian.
argument OPTS dari getopt adalah daftar kembar tiga (LONG,SHORT,FLAG), di mana LONG
menandakan pilihan yang panjang, pilihan pendek ekuivalen SHORT, dan FLAG adalah salah
satu dari bilangan bulat yang simbolis menilai NOARG, OPTARG dan REQARG yang
menetapkan apakah pilihan tidak memiliki argument, satu argument opsional atau suatu
argument yang diperlukan, berturut-turut. Di dalam daftar nilai pilihan yang dikembalikan,
semua pilihan akan diwakili dengan pilihan ekuivalen mereka yang panjang.
Juga catatan bahwa nilai pilihan panjang dan pendek di dalam argument OPTS sebenarnya
boleh menjadi bagian dari setiap jenis, maka pilihan yang tak diperlukan bisa digantikan dengan
nilai-nilai imitasi/tiruan yang sesuai. Anda hanya harus pastikan bahwa nilai-nilai diberi untuk
pilihan yang panjang mengizinkan anda untuk mengidentifikasi pilihan yang benar-benar
ditetapkan.
Contoh (lihat C-Style Formatted I/O, untuk suatu uraian printf dan fprintf):
def OPTS
("--foo",
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= [("--help", "-h", NOARG),
"-f", REQARG),

("--bar",

"-b", OPTARG)];

invalid_option PROG OPT
= fprintf ERROR "%s: invalid option %s\n" (PROG,OPT) ||
halt;
test [PROG|ARGS]
= printf "OPTS = %s\nARGS = %s\n" (str OPTS, str ARGS)
where (OPTS,ARGS) = catch (invalid_option PROG) $
getopt OPTS ARGS;

11.4 Sebutan Type-Checking
Script typec.q berisi suatu koleksi predikat-predikate yang memeriksa apakah satu ekspresi
berasal dari suatu jenis yang diberi. Fungsi-fungsi yang berikut semata-mata mencek syntactic;
mereka semuanya setara dengan jenis guards yang sesuai:
isbool X

periksa nilai kebenaran
ischar X

periksa string karakter tunggal
iscomplex X

periksa bilangan kompleks (cf. Bilangan kompleks)
isexcept X

periksa nilai-nilai Exception (cf. Penanganan Perkecualian)
isfile X

periksa object file
isfloat X

periksa angka-angka floating point
isfunction X

periksa fungsilamda
isint X

periksa bilangan bulat
islist X

periksa daftar
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isnum X

periksa angka-angka
isrational X

periksa bilangan rasional (cf. Bilangan rational)
isreal X

periksa bilangan real
isstr X

periksa string
issym X

periksa fungsi dan lambang variabel (bentuk spesial)
istuple X

periksa tuples
Catatan bahwa nomor syntactic disebut isint, isfloat dll. hanya memeriksa suatu penyajian yang
diberi. Modul typec.q juga menyediakan berbagai sebutan-sebutan yang menggolongkan angkaangka menurut jenis objek abstrak matematika yang mereka wakili, dengan mengabaikan
penyajian konkrit:
iscompval X

periksa nilai-nilai kompleks
isintval X

periksa nilai-nilai bilangan bulat
isratval X

periksa nilai-nilai rational
isrealval X

periksa nilai-nilai riil
sebutan-sebutan ini bekerja kebanyakan seperti rekan pendamping Scheme mereka. misalnya 3
keinginan digolongkan tidak hanya sebagai satu nilai bilangan bulat, tetapi juga sebagai suatu
bilangan rasional, riil dan suatu nilai yang kompleks. Suatu bilangan kompleks dengan bagian
imaginer kosong boleh juga digolongkan sebagai satu bilangan bulat, riil atau rasional,
tergantung pada bagian real nya. Suatu jumlah floating point dengan bagian kosong kecil dan
suatu bilangan rasional dengan suatu penyebut dari 1 maupun juga digolongkan sebagai satu
nilai bilangan bulat.

136

Lebih dari itu, sebutan-sebutan yang berikut mengizinkan anda untuk memeriksa apakah suatu
nomor adalah eksak atau tidak benar (angka-angka yang tidak benar secara umum melibatkan
nilai-nilai floating point), dan apakah suatu nomor mewakili satu ketidak terbatasan IEEE atau
NaN ("bukan suatu nomor") nilai:
isexact X

periksa angka-angka yang tepat
isinexact X

periksa angka-angka yang tidak tepat
isinf X

periksa nilai-nilai floating point yang tanpa batas
isnan X

periksa NaN nilai-nilai floating point
Akhirnya, dua predikat tujuan khusus yang lain disiapkan dalam bentuk typec.q adalah:
isenum X

periksa para anggota jenis enumerasi
issym X

periksa fungsi dan lambang variabel (bentuk spesial)
11.5 Algoritma Penyortiran
Script sort.q menyediakan algoritma-algoritma mergesort dan quicksort untuk penyortiran suatu
daftar yang menggunakan suatu sebutan pesanan yang diberi:
msort P Xs

algoritma mergesort
qsort P Xs

algoritma quicksort
Algoritma mergesort lebih dilibatkan dibanding quicksort, tetapi mungkin menjalankan jauh
lebih cepat jika daftar masukan cukup besar dan telah disortir secara parsial. Keduanya
algoritma-algoritma mengambil satu predikat order sebagai argument pertama mereka, yang
membuatnya mungkin untuk mengurutkan daftar yang menggunakan ukuran-ukuran yang
berbeda. Predikat order harus suatu fungsi yang menerimanya dua argument, dan harus
mengembalikan nilai benar jika argument yang pertama adalah dengan jelas kurang dari yang
kedua. Sebagai contoh, untuk mengurutkan suatu daftar dalam urutan menaik, anda bisa
melakukan:
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==> qsort (<) [1,5,3,2,4]
[1,2,3,4,5]

Dengan pembalikan predikat order, daftar itu disortir di dalam bentuk menurun:
==> qsort (>) [1,5,3,2,4]
[5,4,3,2,1]

predikat order yang tersesuaikan juga mengizinkan anda untuk mengurutkan suatu daftar
menurut kunci pengurutan yang berbeda. Sebagai contoh, contoh yang berikut menunjukkan
bagaimana untuk mengurutkan suatu daftar pasangan-pasangan menggunakan komponen yang
pertama dari tiap pasangan seperti kunci pengurutan:
==> def L = [(1,2),(5,1),(3,3),(1,1),(4,5)]
==> def le1 = \X Y.fst X < fst Y
==> qsort le1 L
[(1,2),(1,1),(3,3),(4,5),(5,1)]

Keduanya algoritma-algoritma yang disediakan oleh modul ini adalah "yang stabil", yaitu.,
mereka memelihara order yang relatif dari unsur-unsur daftar dengan kunci pengurutan "yang
sama". Ini penting ketika pengurutan yang berurutan digunakan untuk memesan unsur-unsur
menurut ukuran-ukuran yang berbeda. Sebagai contoh:
==> def le2 = \X Y.snd X < snd Y
==> qsort le2 L
[(5,1),(1,1),(1,2),(3,3),(4,5)]
==> qsort le1 _
[(1,1),(1,2),(3,3),(4,5),(5,1)]

11.6 Bentuk standar
Script stdtypes.q menerapkan suatu koleksi struktur data kontainer yang efisien, yang sekarang
ini meliputi larik yang disetujui, tumpukan (antrian-antrian prioritas), set dan bag yang diminta,
dan dictionaries (yang dipesan seperti juga yang butuhkan). Tipe data yang berbeda benar-benar
diterapkan di dalam script-script array.q, bag.q, dict.q, hdict.q, heap.q dan set.q. Banyak operasi
modul-modul ini dimuati berlebihan; deklarasi-deklarasi operasi ini dapat ditemukan di dalam
script stddecl.q yang dimasukkan oleh modul-modul yang berbeda.
Semua struktur data mendukung persamaan pengecekan dengan = dan <>,seperti juga operasi #
untuk menentukan ukuran dari suatu obyek (jumlah dari isi unsur-unsur). Lebih lanjut, struktur
data set dan bag memberi muatan berlebih operator <, >, <= dan >= untuk menerapkan
perbandingan-perbandingan subset/subbag, dan operator +, - dan * untuk menghitung
penggabungan, perbedaan dan persimpangan dari dua set atau bag, berturut-turut.
catatan Juga bahwa, untuk kenyamanan, pembuka standar menyediakan aturan default
unparsing untuk semua struktur data kontainer, sehingga mereka akan dicetak dalam wujud
suatu fungsi konstruksi yang diberlakukan untuk suatu daftar anggota (seperti, misalnya, set
[1,2,3] di dalam kasus dari set, atau dict [("a",1),("b",2),("c",3)] di dalam kasus dari Dict). Ini
disangka untuk membuatnya menjadi lebih mudah untuk pembaca untuk menginterpretasikan
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object kontainer yang dicetak, tetapi jika ini tidak diinginkan anda dapat melumpuhkan aturan
unparsing yang sesuai dengan perintah unparse off, lihat Bahasa Perintah.
11.6.1 Arrays
Script array.q menyediakan suatu struktur data array yang berbasis kosong Array dengan waktu
akses yang logaritmis, yang diterapkan sebagai pohon biner ukuran seimbang. Operasi yang
berikut disediakan:
array Xs

buat satu array dari daftar Xs
array2 Xs

buat suatu array dua dimensi dari daftar daftar
emptyarray

kembalikan array yang kosong
mkarray X N

buat satu array terdiri dari N X
mkarray2 X (N,M)

buat suatu array dua dimensi dengan N baris dan M kolom
isarray X

periksa apakah X adalah satu array
null A

periksa apakah A adalah yang array kosong
A1 = A2, A1 <> A2

array equality/inequality
#A

ukuran dari suatu array
A!I

kembalikan anggota Ith dari suatu array
A!(I,J)

subscript dua dimensi
members A, list A

daftar para anggota A
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members2 A, list2 A

daftar suatu array dua dimensi
first A, last A

kembalikan yang awal dan akhir unsur satu array
rmfirst A, rmlast A

mencabut unsur yang awal dan akhir dari satu array
insert A X

X disisipan pada awal A
append A X

tambahkan catatan X pada akhir A
update A I X

gantikan anggota Ith A oleh X
update2 A (I,J) X

perbaharui dua dimensional array
11.6.2 Heaps
Script heap.q menyediakan satu tumpukan yang efisien (antrian prioritas) struktur data Heap
diterapkan sebagai pohon biner ukuran seimbang. Tumpukan mengizinkan akses cepat (yaitu.,
waktu tetap) kepada unsur yang paling kecil, dan untuk menyisipkan unsur-unsur baru di dalam
waktu yang logaritmis. Implementasi saat ini tidak mengizinkan pembaruan-pembaruan
pengacakan yang dari para anggota tumpukan; jika kemampuan seperti itu diperlukan, bag
harus digunakan sebagai gantinya (lihat Bags).
Para anggota tumpukan harus dipesan oleh predikat <=. Kejadian-kejadian ganda dari unsur
yang sama bisa disimpan di suatu tumpukan; bagaimanapun, order di mana unsur-unsur sama
didapat kembali tidak ditetapkan.
Operasi yang berikut disediakan:
emptyheap

kembalikan tumpukan yang kosong
heap Xs

membangun suatu tumpukan dari daftar para anggota nya
isheap X

tentukan apakah X adalah suatu tumpukan
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null H

periksa apakah H adalah tumpukan yang kosong
H1 = H2, H1 <> H2

heap equality/inequality
#H

ukuran dari suatu tumpukan
members H, list H

daftar para anggota H dalam urutan menaik
first H

kembalikan unsur pertama H
rmfirst H

mencabut unsur yang pertama dari H
insert H X

X disisipan ke dalam H
11.6.3 Sets
Script set.q menyediakan satu set struktur data himpunan terurut yang diterapkan sebagai
pohon-pohon AVL, dan seperti itu menjamin waktu akses logaritmis. Operasi yang berikut
digambarkan di set.q:
emptyset

kembalikan himpunan kosong
set Xs

buat set dari daftar para anggotanya
isset X

periksa apakah X merupakanset
null M

periksa apakah M adalah himpunan kosong
member M X

periksa apakah M berisi unsur X
M1 = M2, M1 <> M2

tetapkan equality/inequality
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M1 < M2, M1 > M2, M1 <= M2, M1 >= M2

menset perbandingan
M1 + M2, M1 - M2, M1 * M2

menset gabungan, perbedaan dan persimpangan
#M

ukuran dari seperangkat
members M, list M

daftar para anggota M dalam urutan menaik
first M, last M

kembalikan anggota yang awal dan akhir M
rmfirst M, rmlast M

mencabut anggota yang awal dan akhir dari M
insert M X

X disisipan ke dalam M
delete M X

X dihapus dari M
11.6.4 Bags
Script bag.q menggambarkan jenis Bag sebagai suatu varian dari struktur data yang di-set yang
boleh berisi kejadian-kejadian ganda dari unsur yang sama. Operasi itu bersifat analisator bagi
struktur data yang di-set; lihat Sets. Fungsi emptybag mengembalikan bag yang kosong, dan
bag Xs membangun suatu bag dari suatu daftar Xs dari para anggotanya. Sebutan isbag
memeriksa apakah argumentnya adalah suatu bag.
11.6.5 Kamus
Script dict.q menyediakan satu struktur data kamus Dict (yang dipesan) yang memetakan kunci
dari satu himpunan terurut ke nilai-nilai yang sesuai. Seperti sets dan bags, kamus-kamus
diterapkan sebagai pohon-pohon AVL, seperti itu menjamin waktu akses logaritmis kepada para
individu anggota dari kamus. Operasi yang berikut digambarkan di dict.q:
emptydict

kembalikan kamus yang kosong
dict XYs

buat suatu kamus dari daftar pasangkan key/value
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mkdict Y Xs

buat suatu kamus dari daftar kunci-kunci dan satu nilai awal
isdict X

periksa apakah X adalah suatu kamus
null D

periksa apakah D adalah kamus yang kosong
member D X

periksa apakah D berisi X sebagai suatu kunci
D1 = D2, D1 <> D2

kamus equality/inequality
#D

ukuran dari suatu kamus
D!X

kembalikan nilai Y yang dihubungan dengan X di dalam D
members D, list D

daftar para anggota (pasangan-pasangan key/value) dari D dalam urutan menaik oleh kunci
keys D

daftar kunci-kunci dari D dalam urutan menaik
vals D

daftar nilai-nilai yang sesuai
first D, last D

kembalikan anggota yang awal dan akhir D
rmfirst D, rmlast D

mencabut anggota yang awal dan akhir dari D
insert D (X,Y)

sisipkan suatu pasangan key/value (X,Y) ke dalam D; perbaharui satu masukan yang ada untuk
X jika sekarang
delete D X
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mencabut kunci X dari D
update D X Y

sama seperti sisipan D (X,Y)
11.6.6 Kamus Yang Dibidah
Script hdict.q menerapkan kamus-kamus yang dibagi (tipe HDICT), suatu variasi tipe Dict yang
menggunakan nilai-nilai kunci yang dibagi yang diperoleh dengan fungsi hash yang terikut.
Penguraian Nilai kunci yang nyata disimpan di dalam "ember-ember" karena masing-masing
membagi nilai. Struktur data macam ini juga dikenal sebagai "hashes" atau "array asosiatif" di
dalam bahasa pemrograman yang lain.
Keuntungan utama dari jenis HDict adalah bahwa nilai-nilai kunci dapat menjadi segala tipe
dan tidak harus mempunyai satu himpunan terurut. Sebagai contoh, hdict
[(0,1),(foo,2),("bar",3)] adalah suatu nilai HDict yang legal yang memetakan bilangan bulat 0
sampai 1, simbol foo kepada 2, dan string "bar" ke 3.
Ada beberapa perbedaan-perbedaan yang lain yang dikemukakan antara tipe Dict dan HDict.
Pertama-tama, suatu HDict menyimpan para anggota nya dalam satu tatanan yang acak yang
boleh bergantung pada order di mana masukan-masukan yang baru ditambahkan kepada kamus.
Karenanya pengujian persamaan untuk HDicts lebih dilibatkan dibanding untuk Dicts, seperti
anggota daftar dari dua HDICTS "yang sama" mungkin memutuskan permutasi-permutasi dari
masing-masing yang lain. Hal ini juga berarti bahwa operasi first, rmfirst, last dan rmlast tidak
membuat banyak pengertian dengan kamus-kamus yang dibagi dan tidak didukung oleh tipe
HDict. Lebih dari itu, nilai-nilai kunci selalu dibandingkan secara sintaksis ketika melihat dan
membaharui masukan-masukan. Karenanya, misalnya, 0 dan 0.0 merupakan nilai kunci yang
berbeda di suatu obyek HDict, sedangkan mereka dianggap sebagai sama karena tipe Dict.
Terlepas dari perbedaan-perbedaan ini, operasi dari tipe HDict dan Dict bekerja sejalan.
Pembangun HDict dinamai emptyhdict, hdict dan mkhdict yang mempunyai argumentargument yang sama seperti pembangun Dict yang sesuai, dan sebutan ishdict memeriksa nilainilai HDict.
11.7 Streams
Script stream.q menyediakan operasi di stream, daftar malas struktur data Q. Catatan bahwa,
mulai dari Q 7.1, stream kini disediakan sebagai suatu tipe data yang terikut, yang dinyatakan
sebagai berikut:
public type Stream = special const nil_stream, cons_stream X Xs;

Seperti yang dijelaskan di daftar, stream dan Tuples, bahasa Q sekarang juga menyediakan gula
syntactic untuk struktur-struktur ini, sehingga stream dapat ditandai seperti halnya daftar,
menggunakan pengait keriting daripada tanda-kurung.
Modul stream.q memberi muatan lebih banyak operasi daftar sehingga mereka bekerja di stream
pada suatu pertunjukan dengan sepenuhnya dapat disamakan, dan menyediakan operasi
tambahan berikut:
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isstream X

periksa apakah satu obyek adalah suatu stream
stream Xs

konversi suatu daftar menjadi suatu stream
list Xs

konversi suatu stream menjadi suatu daftar
strict Xs

memaksa kepala dan ekor dari suatu stream (lihat komentar-komentar di bawah)
lazy Xs

memoize kepala dan ekor dari suatu stream (lihat komentar-komentar di bawah)
numstream N

hasilkan stream dari semua angka-angka >=N
numstreamby K N

hasilkan suatu stream nomor dengan ukuran langkah yang diberi
mkstream X

hasilkan satu stream yang tanpa batas dari X
repeat X

hasilkan satu stream yang tanpa batas dari X's (bekerja seperti mkstream, tetapi diterapkan
sebagai suatu bentuk spesial dan karenanya tidak mengevaluasi X)
repeatn ~N X

hasilkan suatu stream dari N X (bentuk special, setara dengan mengambil N (X pengulangan))
cycle Xs

hasilkan satu stream yang tanpa batas yang berulang-kali memutari melalui anggota dari daftar
atau stream Xs
iterate F A

hasilkan stream dari semua nilai-nilai A, F A, F (F A), …
streamcat Xs

gabungkan suatu stream atau daftar stream dan/atau daftar (lihat komentar-komentar di bawah)
Operasi seperti #, semua, foldl akan tentu menyebabkan gangguan dengan stream yang tanpa
batas karena itu dapat menyebabkan satu waktu yang tanpa batas bagi mereka untuk
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menghitung hasil. Dengan Pegangan yang sama untuk fungsi foldr kecuali jika argument yang
kedua dari operasi yang dilipat adalah khusus.
Fungsi streamcat (yang disesuaikan dengan fungsi cat di daftar yang digambarkan di stdlib.q)
gabungkan suatu stream dari stream-stream di suatu cara yang malas sepenuhnya, yaitu., anda
dapat menggabungkan stream a (mungkin tanpa batas) dari stream-stream (mungkin tanpa
batas). Argument dari streamcat sebenarnya dapat menjadi suatu daftar atau stream, yang terdiri
dari setiap campuran dari arus stream dan daftar. Hasil itu adalah selalu suatu stream.
Fungsi yang tegas memperluas suatu stream dengan memaksa semua kepala dan ekor untuk
dievaluasi (menggunakan `~', lihat bentuk spesial). Ini mempunyai pengaruh utama yang sama
seperti daftar, tetapi hasil itu masih suatu stream dibanding suatu daftar.
Dan sebaliknya, fungsi yang malas membuat suatu stream bahkan "lebih malas" dibanding
secara normal, dengan menyebabkan kepala-kepala dan ekor dari stream hasil untuk
diperingatkan (menggunakan `&',lihat bentuk spesial). Hal ini mengurangi perhitungan waktu
ketika suatu stream untuk dilintasi berulang-kali.
Modul stream.q juga menyediakan beberapa operasi tambahan untuk memaksa atau
memperingatkan hanya kepala (hdstrict, hdlazy) atau ekor (tlstrict, tllazy) dari suatu stream,
seperti juga "modus yang dicampur" operasi strict_lazy dan lazy_strict. Lihat script streams.q
untuk suatu uraian tersebut.
Satu contoh untuk pemakaian yang malas dapat ditemukan di Special Constructors.
11.8 Syarat- Syarat dan Pengertian-pengertian
Mulai Dari Q 7.1, script cond.q menyediakan bentuk spesial yang diperlukan untuk menerapkan
kedua-duanya berbagai syarat-syarat dan pengertian-pengertian list/stream.
ifelse ~P X Y, when ~P X, unless ~P X

ekspresi-ekspresi bersyarat sederhana
cond CASES, case ~X CASES

banyak cara dan ekspresi-ekspresi pencocokan pola bersyarat
dowhile P X

pembangunan pengulangan sederhana
for CLAUSES X

pengulangan lebih dari lists dan streams
listof X CLAUSES, streamof X CLAUSES

pengertian-pengertian list dan stream
matchp P ~X
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pola yang cocok berlawanan terhadap ekspresi
Semua fungsi-fungsi ini diterapkan sebagai bentuk spesial.
Fungsi ifelse telah disebutkan di Conditional Expressions dan Lambdas. Itu mengembalikan
nilai dari X atau Y, tergantung pada apakah argument yang pertama adalah true atau false.
Sebagai contoh, di sini bagaimana fungsi faktorial itu dapat diterapkan dengan ifelse:
fac N

= ifelse (N>0) (N*fac (N-1)) 1;

Atau, jika anda lebih suka menulis hal ini menggunakan sintak if X then Y else Z yang
digambarkan di Conditional Expressions dan Lambdas:
fac N

= if N>0 then N*fac (N-1) else 1;

Untuk kasus-kasus di mana anda hanya tertarik dalam melaksanakan salah satu dari bagian,
anda dapat juga menggunakan fungsi-fungsi when dan unless yang mengembalikan nilai asli a
() jika kondisi cabang tidak dijumpai:
==> def X = 1
==> when (X>0) (writes "positive\n")
positive
()
==> unless (X>=0) (writes "negative\n")
()

Seperti yang ditandai, pembangun ini paling bermanfaat ketika digunakan di fungsi-fungsi yang
disertai efek samping; kecuali jika pekerjaan-pekerjaan persisnya seperti when, tetapi
membalikkan kondisi bagian P. Jika pembangun The if X then Y merupakan gula syntactic
untuk when:
==> if X>0 then writes "positive\n"
positive
()

Suatu ekspresi bersyarat umum selebihnya juga disediakan, yang mengizinkan anda untuk
membeda-bedakan antara satu nomor yang sembarang dari kasus-kasus. Itu mempunyai bentuk:
cond ((P1,X1),(P2,X2),…)

Menggunakan "pengelompokan sintaks" yang digambarkan di Lists, Streams dan Tuples, ini
dapat juga ditulis lebih succintly seperti:
cond (P1,X1;P2,X2;…)

bentuk spesial ini kelihatan dan bertindak seperti cond Lisp. itu mengembalikan nilai X yang
pertama di mana kondisi P yang sesuai mengevaluasi kepada nilai true. Suatu bagian kondisi
dari nilai true dapat digunakan untuk menandai adanya kasus default. Jika tidak ada kasus
dibandingkan lalu cond menaikkan suatu perkecualian syserr 8 (catatan bahwa kode error yang
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sama juga ditambahkan pada kasus dari suatu kondisi yang tidak berlaku di dalam aturan, cf.
Perkecualian Handling).
Kasus bersyarat adalah suatu form yang khusus dari cond di mana ekspresi pertama dari tiap
kasus adalah suatu pola P untuk diadu dengan X ekspresi yang diberi:
case X (P1,Y1;P2,Y2;…)

Ekspresi X, yang dilewati nilai, dibandingkan dengan masing-masing dari pola-pola P pada
gilirannya, dan secepat suatu pola pembanding ditemukan, nilai Y yang sesuai dikembalikan,
dengan variabel-variabel di dalam pola itu harus nilai-nilai yang sesuai yang menggunakan
lamda. Suatu pola dari `_' dapat digunakan untuk menandakan kasus default. Jika tidak ada
kasus dibandingkan lalu kasus menaikkan suatu perkecualian syserr 8.
Beberapa contoh-contoh:
fac N

= cond (N>0, N*fac (N-1); true, 1);

sign X

= cond (X>0, 1; X<0, -1; true, 0);

prod Xs

= case Xs ([], 1; [Y|Ys], Y*prod Ys);

reply X

= case X

("y" , true;
"n" , false;
_

, throw "bad reply");

Fungsi dowhile menerapkan suatu pembangun perulangan yang sederhana yang menyimpan
ekspresi pengevaluasi ulang di dalam argument yang kedua sepanjang kondisi di dalam
argument evaluasi yang pertama bernilai benar. Kedua argument bersifat khusus. Hasil itu
adalah selalu (). pembangun ini sungguh-sungguh bisa dipahami hanya dengan ekspresiekspresi yang disertai efek samping. Sebagai contoh:
==> def F = fopen "/etc/passwd" "r"
==> dowhile (not feof F) (writes (freads F++"\n"))

Karena fungsi menyediakan suatu maksud untuk mengulangi satu operasi dengan efek samping
selain lists dan streams. Dibutuhkan suatu tuple dari ketentuan di dalam argument yang
pertama, yang mempunyai bentuk yang sama seperti argument yang kedua dari suatu pengertian
lists dan streams (lihat di bawah). Argument yang kedua kemudian dievaluasi karena masingmasing bagian, melaksanakan bagian parameter menggunakan lamda. Hasil itu adalah selalu
().Contoh:
==> for (I in [1..3],J in [1..I]) (write (I,J) || writes " ")
(1,1) (2,1) (2,2) (3,1) (3,2) (3,3) ()

Fungsi listof mengizinkan untuk menetapkan daftar nilai-nilai di suatu cara serupa dengan jalan
menetapkan yang digambarkan di dalam matematika:
listof X (Y1, Y2, …)
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Pembangunan ini juga biasanya disebut suatu daftar pengertian. Untuk kenyamanan, bahasa Q
menyediakan syntactic sugar untuk pengertian-pengertian daftar sehingga mereka dapat juga
ditulis sebagai berikut:
[X : Y1, Y2, …]

(Catatan bahwa di dalam notasi alternatif script-script ini hanya diizinkan di sisi kanan definisidefinisi persamaan dan variabel, seperti tanda titik dua `:' telah digunakan untuk menandakan
tipe penjaga di dalam ekspresi-ekspresi sebelah kiri. Jadi tidak seperti kasus bahwa anda harus
memperluas definisi listof yang anda harus menggunakan sintaksis yang pertama dari atas.)
Ekspresi-ekspresi Y1, Y2, ... boleh yang manapun yang dipanggil Suatu bagian dari ketentuan
atau ketentuan pengandaian. Suatu bagian dari ketentuan adalah satu bentuk ekspresi Z di Zs,
menggunakan operator relational di dalam, yang dinyatakan sebagai berikut:
public const (in) X Y @ 2; // relational in operator

Suatu bagian dari ketentuan menetapkan bahwa pola Z harus dibandingkan pada gilirannya
kepada masing-masing anggota daftar Zs; hanya nilai-nilai sebanding dengan pola itu yang akan
diekstrak, dan peubah bebas di dalam pola itu terikat pada nilai-nilai mereka yang sesuai yang
menggunakan lamda. Suatu bagian dari ketentuan dipertimbangkan dari kiri ke kanan, yang
berarti bahwa suatu ketentuan boleh mengacu pada setiap variabel diperkenalkan di Suatu
bagian dari ketentuan yang sebelumnya.
Ekspresi lain manapun menetapkan suatu anak kalimat pengandaian yang harus mengevaluasi
ke suatu nilai kebenaran; hanya unsur-unsur yang akan didaftarkan di mana anak kalimat
pengandaian itu dicukupi.
Sebagai contoh, di sini ada suatu fungsi yang menghitung bilangan prima sampai ke suatu N
bilangan bulat yang diberi yang menggunakan penyelidikan Erathosthenes. Mencatat pengertian
daftar [Y:Y in Xs,Y mod X<>0] di dalam persamaan yang kedua yang digunakan untuk angkaangka ekstrak semua yang tidak dapat dibagi oleh anggota daftar yang pertama (yang selalu
suatu yang utama berdasarkan atas konstruksi).
primes N

= sieve [2..N];

sieve [X|Xs]

= [X|sieve [Y:Y in Xs,Y mod X<>0]];

sieve []

= [];

Here is the same prime sieve algorithm as above, formulated with streams instead of lists.
Instead of a list of all primes up to a given limit it simply generates the infinite stream of all
prime numbers:
Di sini algoritma ayakan yang utama sama seperti di atas, yang dirumuskan dengan stream dari
daftar. Sebagai ganti dari daftar dari semua yang utama sampai ke suatu batasi yang diberi
hanya menghasilkan stream tak terhingga dari semua bilangan prima:
primes

= sieve {2..};

sieve {X|Xs}

= {X|sieve {Y:Y in Xs,Y mod X<>0}};

Akhirnya, sebutan matchp mengembalikan nilai benar jika ekspresi yang diberi sebagai
argument yang kedua memenuhi pola sebenarnya di dalam argument yang pertama, untuk nilai
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false maka yang lainnya. Fungsi ini digunakan dalam implementasi listof dan streamof, tetapi
juga bermanfaat bagi dirinya.
11.9 Fungsi Matematika
Script math.q menggambarkan variabel-variabel const inf dan nan, yang menandakan nilai
IEEE floating point untuk ketidak terbatasan (yang positif) dan NaN ("bukan suatu nomor"),
dan operasi tambahan berikut di angka-angka floating point:
floor X, ceil X

kembali ke asal bilangan bulat yang paling dekat di bawah dan di atas nomor yang diberi
asin X, acos X, tan X

fungsi trigonometrik tambahan
lg X, log X

basis 2 dan 10 logaritma
sinh X, cosh X, tanh X

hyperbolic functions
asinh X, acosh X, atanh X

fungsi kebalikan hiperbolik
11.10 Bilangan kompleks
Script complex.q menerapkan bilangan kompleks. Mulai Dari Q 7.2, bilangan kompleks
diwakili sebagai anggota Y X kompleks dari jenis Complex (suatu subtype dari Num), di mana
X dan Y adalah nilai-nilai Real. Konstan i (yang diterapkan sebagai suatu variabel const)
menandakan unit kompleks yang imaginer 0 1. Satu penyajian alternatif Y X kompleks adalah
X+Y*i yang (secara langsung) juga digunakan untuk maksud tanpa penguraian; lihat contoh di
bawah.
Script memberi muatan lebih operasi aritmetik yang umum (termasuk exponentiation), sqrt, exp,
logaritma-logaritma, trigonometri dan fungsi hiperbolik sehingga mereka juga bekerja dengan
bilangan kompleks. operasi dasar yang berikut juga disediakan:
abs Z, arg Z

nilai mutlak dan argument
re Z, im Z

riil dan bagian imaginer
conj Z
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sekawan kompleks
cis X

exponen X cis yang kompleks = exp (i*X) =cos X + i*sinX
polar R X

alihkan koordinat polar menjadi bilangan kompleks, polar X R = R*cisX
Catatan bahwa cis dan polar hanya menggambarkan di argument-argument Real. Operasi yang
lain bekerja secara konsisten di riil dan bilangan kompleks. Fungsi arg kembalikan sudut
titiktengah (di dalam radian), seperti itu (abs Z,arg Z)Z) menandakan koordinat polar dari suatu
bilangan kompleks Z. Dan sebaliknya, X R polar mengkonversi koordinat polar (R,X) kembali
ke bilangan kompleks yang sesuai.
Contoh:
==> 2^(1/i)
0.769238901363972-0.638961276313635*i
==> lg _
0.0-1.0*i
==> (abs _,arg _)
(1.0,-1.5707963267949)

11.11 Bilangan Rasional
Karena pekerjaan dari Rob Hubbard, versi-versi Q 7.2 dan kemudiannya juga memasukkan di
dalamnya script rational.q yang menerapkan Tipe bilangan Rasional yang dapat-diukur yang
mana merupakan suatu subtype dari Real. tolong catat bahwa untuk sekarang modul ini hanya
menyediakan tipe data dan perhitungan yang dasar. Pemikiraan lebih maju dan operasi format
untuk bilangan Rational dapat ditemukan di suatu paket add-on yang terpisah yang tersedia dari
situs web Q yang juga memasukkan di dalamnya dokumentasi tambahan [Hubbard 2006].
Modul memberi muatan lebih operasi aritmetik yang umum seperti juga fungsi-fungsi abs, sgn,
round, trunc, int, frac dan pow (yang datang belakangan dari modul clib), dan menyediakan
operasi tambahan berikut:
rational X

buat suatu bilangan Rasional dari satu bilangan bulat, atau sepasang bilangan bulat (pembilang,
penyebut)
num Q, den Q

pembilang dan penyebut yang dinormalisir (pembilang dan penyebut adalah coprime dan tanda
itu selalu di dalam pembilang)
num_den Q
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kembalikan sepasang bilangan bulat dengan pembilang dan penyebut yang dinormalisir
Yang terakhir tapi bukan tidak penting, modul juga menerapkan operator divisi `%' (dengan hak
yang lebih tinggi yang sama seperti `/') yang mengembalikan suatu bilangan Rational kompleks
atau Rational untuk masing-masing kombinasi bilangan bulat, argument-argument
integer/rasional kompleks dan Rational; untuk argument-argument lain manapun dari jenis Num
`%' diberlakukan seperti operator `/'. operator `%' secara langsung juga digunakan untuk
bilangan dapat-diukur tanpa penguraian dalam bentuk N%D di mana N dan D adalah pembilang
dan penyebut yang dinormalisir, berturut-turut.
Contoh-contoh:
==> 5%7 + 2%3
29%21
==> 3%8 - 1%3
1%24
==> pow (11%10) 3
1331%1000
==> pow 3 (-3)
1%27
==> num_den _
(1,27)
==> rational _
1%27

Sejak Rasional adalah suatu subtype dari Real, operasi di bilangan kompleks dengan
komponen-komponen Rational juga bekerja sebagai yang diharapkan:
==> (1+2*i)%(3+4*i)
11%25+2%25*i
==> def sqr = \X.X*X; sqr (5 + -5%18*i)
8075%324-25%9*i

11.12 Grafik
Script graphics.q menerapkan satu penghubung ke Bahasa PostScript Adobe [Bata jemuran
1990]. PostScript adalah suatu bahasa uraian halaman yang sudah menjadi salah satu dari
standar utama di dalam dunia penerbitan desktop. Hal yang manis tentang PostScript adalah
bahwa halaman uraian adalah alat-yang bebas - uraian halaman yang sama dapat digunakan
untuk piranti keluaran yang berbeda seperti suatu penampil di layar atau suatu printer laser.
Script graphics.q mengizinkan anda untuk menghasilkan keluaran grafik di setiap alat
PostScript. Catatan bahwa, seperti yang telah ditunjukkan, script ini tidak masuk ke dalam set
"yang standar" dari script-script yang dimasukkan oleh pembuka, dan karenanya harus diimport
dengan tegas jika anda ingin menggunakan operasi penggambaran berikut.
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Alat grafik diterapkan oleh variabel GRAPHICS, yang secara langsung ditugaskan kepada
keluaran standar. Ini bermanfaat karena meninjau kode di PostScript yang dihasilkan, misalnya,
untuk tujuan debugging, hanya di suatu aplikasi yang riil, anda tentu akan mengalihkan jurusan
keluaran itu kepada beberapa alat atau file PostScript, yang bisa dilakukan dengan menugaskan
suatu nilai yang pantas kepada variabel GRAPHICS. Setiap obyek file open untuk menulis akan
dijalankan, bagaimanapun script juga menyediakan fungsi-fungsi kenyamanan yang berikut
yang masing-masing mengembalikan satu file keluaran atau pipa yang dapat digunakan sebagai
nilai dari variabel GRAPHICS:
gsdev

pipa ke program ghostscript (lihat di bawah)
gvdev

pipa ke ghostview (lihat di bawah)
lpdev

alat pencetak (biasanya suatu pipa ke lpr(1))
filedev NAME

file keluaran dengan nama NAME
nulldev

alat pembatalan (suatu sinonim untuk filedev "/dev/null", atau filedev "nul" di DOS/Windows)
Sebagai contoh, anda menggambarkan alat grafik sebagai suatu pipa ke ghostscript sebagai
berikut:
def GRAPHICS = gsdev;

Anda dapat menambahkan salah satu definisi ini ke script utama anda, atau masuk secara
langsung di prompt perintah dari interpreter (lihat Bahasa Perintah).
Ghostscript adalah suatu penampil PostScript yang populer yang tersedia bagi suatu cakupan
luas dari platform yang berbeda. Ghostview adalah satu antar muka X yang diperbaiki untuk
ghostscript. Suatu program yang serupa, GSVIEW, juga tersedia bagi sistem operasi Windows.
Catatan, bagaimanapun, bahwa GSView tidak bisa membaca masukan nya dari suatu pipa,
karenanya gvdev tidak secara langsung didukung di Windows. Untuk menampilkan keluaran
PostScript anda di bawah Windows, anda dapat melakukan salah satu dari menggunakan gsdev,
atau mempekerjakan filedev untuk membuat satu file keluaran dan lalu meminta GSView secara
manual. Sebagai contoh (mengira bahwa program gsview32 di alur anda):
==> def GRAPHICS = filedev "graphics.ps"
==> // grafik PostScript keluaran anda di sini ...
==> !gsview32 graphics.ps
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catatan Juga bahwa di kebanyakan sistem keluaran ke suatu pipa yang diciptakan dengan popen
dibuffer, dengan seperti itu anda mungkin harus menyamakan data buffered ketika
menggunakan gsdev atau gvdev sebagai alat grafik. Sebagai tambahan, hal itu bisa perlu untul
meminta flushpage untuk memaksa satu pembaruan tampilan yang segera, lihat Overview
Graphics Operations. Hal ini bisa dilakukan sebagai berikut:
==> flushpage || fflush GRAPHICS

Jika keluaran dialihkan ke suatu printer atau file, anda mungkin akan memerlukan suatu judul
minimal yang mengidentifikasi file sebagai suatu dokumen PostScript. Untuk memasukkan di
dalamnya judul seperti itu dalam file keluaran, gunakan fungsi psheader sebelum memohon
operasi grafik lain manapun:
==> psheader

Anda dapat juga menyiapkan suatu judul yang sesuai dan memasukkan di dalamnya komentar
DSC dan EPSF lain atas pertolongan ps fungsi; lihat DSC dan EPSF Comments, untuk detil.
Yang berikut ini kita memberi satu ikhtisar dari operasi grafik dalam bahasa PostScript,
sebagaimana yang disediakan oleh modul ini, dan menguraikan fungsi-fungsi yang diterapkan.
Untuk lebih banyak detil tentang PostScript mengacu pada [Adobe 1990].
11.12.1 Sistem Koordinat
sistem koordinat PostScript mempunyai originalnya (0,0) di sudut kiri bawah halaman keluaran
atau etalase, dengan X dan Y axis positif yang membentang secara horisontal di sebelah kanan
dan dengan tegak lurus menaik, berturut-turut. Panjangnya unit default adalah 1 titik yang mana
1/72 dari suatu inci.
oriinal dari sistem koordinat, seperti juga panjangnya unit dan orientasi axis X dan Y dapat
diubah atas pertolongan penerjemah, operasi skala dan berputar, cf. Grafik State.
11.12.2 Ikhtisar dari Operasi Grafik
Proses tentang penggambaran suatu obyek grafik biasanya terdiri dari tiga langkah-langkah
yang berikut:
•
Modifikasi catatan Juga bahwa di kebanyakan sistem keluaran ke suatu pipa yang
diciptakan dengan popen dibuffer, dengan seperti itu anda mungkin harus menyamakan data
buffered ketika menggunakan gsdev atau gvdev sebagai alat grafik. Sebagai tambahan, hal itu
bisa perlu untul meminta flushpage untuk memaksa satu pembaruan tampilan yang segera, lihat
Overview Graphics Operations. Hal ini bisa dilakukan sebagai berikut:
Jika keluaran dialihkan ke suatu printer atau file, anda mungkin akan memerlukan suatu judul
minimal yang mengidentifikasi file sebagai suatu dokumen PostScript. Untuk memasukkan di
dalamnya judul seperti itu dalam file keluaran, gunakan fungsi psheader sebelum memohon
operasi grafik lain manapun:
Anda dapat juga menyiapkan suatu judul yang sesuai dan memasukkan di dalamnya komentar
DSC dan EPSF lain atas pertolongan ps fungsi; lihat DSC dan EPSF Comments, untuk detil.
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Yang berikut ini kita memberi satu ikhtisar dari operasi grafik dalam bahasa PostScript,
sebagaimana yang disediakan oleh modul ini, dan menguraikan fungsi-fungsi yang diterapkan.
Untuk lebih banyak detil tentang PostScript mengacu pada [Adobe 1990].
11.12.1 Sistem Koordinat
sistem koordinat PostScript mempunyai originalnya (0,0) di sudut kiri bawah halaman keluaran
atau etalase, dengan X dan Y axis positif yang membentang secara horisontal di sebelah kanan
dan dengan tegak lurus menaik, berturut-turut. Panjangnya unit default adalah 1 titik yang mana
1/72 dari suatu inci.
oriinal dari sistem koordinat, seperti juga panjangnya unit dan orientasi axis X dan Y dapat
diubah atas pertolongan penerjemah, operasi skala dan berputar, cf. Grafik State.
11.12.2 Ikhtisar dari Operasi Grafik
Proses tentang penggambaran suatu obyek grafik biasanya terdiri dari tiga langkah-langkah
yang berikut:
•
Modifikasi
parameter-parameter grafik seperti model huruf teks, warna, atau terjemahan dan penskalaan
dari koordinat axis.
•

Bangun suatu alur yang menguraikan secara singkat bentuk dari obyek untuk digambar.

•
Laksanakan operasi penggambaran yang sesuai untuk tampilkan obyek di halaman
keluaran.
Suatu alur adalah satu urutan yang dipesan dari segmen-segmen lurus dan garis melengkung.
Setiap segmen-segmen bisa sambungkan ke satu sama lain atau mereka bisa diputus. Dengan
demikian suatu alur boleh terdiri atas beberapa potongan-potongan yang dihubungkan yang
dikenal sebagai subpaths dari alur. Di suatu subpath, masing-masing ruas garis mulai pada
pokok di mana tujuan segmen yang sebelumnya. Fungsi newpath digunakan untuk mulai suatu
alur yang baru. Suatu subpath yang baru diperoleh dengan permintaan moveto yang menetapkan
titik yang pertama di dalam subpath. Berbagai operasi disediakan untuk menambahkan segmensegmen lurus dan garis melengkung kepada subpath yang ada. Sebagai contoh, suatu alur terdiri
dari tiga segmen garis lurus bisa ditandai sebagai berikut:
newpath || moveto 0 0 || lineto 1 0 || lineto 1 1 || lineto 0 1

Titik yang terakhir di subpath yang ada dapat dihubungkan kembali ke titik awalnya (biasanya
titik terakhir ditetapkan dengan moveto) dengan penutupan subpath dengan operasi closepath.
Sebagai contoh, suatu segiempat panjang ditetapkan sebagai berikut:
newpath || moveto 0 0 || lineto 1 0 || lineto 1 1 || lineto 0 1 ||
closepath

setelah membangun suatu alur, fungsi stroke menentukan batas segmen yang terdapat di alur.
Sebagai alternatif, fill bisa digunakan untuk mengisi bagian dalam dari alur (untuk tujuan ini,
seluruh alur perlu yang terdiri atas subpaths yang tertutup).
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Penampilan yang tepat dari object yang diisi dan yang distroke di halaman keluaran yang
dikendalikan oleh suatu koleksi parameter-parameter yang dikenal sebagai status grafik.
Berbagai operasi disediakan untuk mengubah parameter-parameter ini. Sebagai contoh, anda
dapat menetapkan pola linewidth dan dash yang digunakan oleh stroke, warna yang digunakan
oleh operasi stroke dan fill, dan skala dan terjemahan koordinat axis. Pengaturan-pengaturan
yang ada dapat disimpan di suatu tumpukan menggunakan gsave dan restored (dikeluarkan dari
tumpukan) dengan grestore.
Parameter penting yang lain adalah alur potongan yang ada yang menetapkan daerah-daerah di
halaman yang dapat dipengaruhi oleh operasi penggambaran. Secara langsung, bidang yang bisa
digambar adalah keseluruhan halaman. Untuk membatasi menggambar pada suatu daerah yang
digambarkan pengguna, suatu alur dibangun seperti biasanya, dan lalu fungsi klip digunakan
untuk menetapkan alur ini seperti alur potongan. Operasi penggambaran berikut hanya akan
menggambarkan bagian dalam dari alur guntingan, yaitu., daerah yang telah diisi yang telah kita
terapkan operasi isian dari klip ke alur yang dibangun. Aplikasi-aplikasi ganda klip bersifat
akumulatip. Yaitu, klip menjadi tumpang tindih denganbidang potongan yang ada (seperti yang
digambarkan oleh invokations klip yang sebelumnya) dengan bagian dalam dari alur yang ada.
Perawatan dari keluaran naskah sedikit banyaknya yang khusus. Dimungkinkan untuk
menggambarkan suatu alur terdiri dari garis besar dari karakter-karakter di suatu teks string
yang diberi atas permintaan fungsi charpath. Lebih biasanya, bagaimanapun, teks string hanya
mempertunjukkan pada suatu posisi yang diberi yang tercapai atas pertolongan fungsi show.
Sebagai contoh, untuk menampilkan suatu teks string pada suatu posisi (X,Y) di halaman yang
ada, ekspresi yang berikut digunakan:
moveto X Y || show S

Script graphics.q juga menyediakan beberapa operasi yang berhubungan dengan suatu halaman
grafik secara keseluruhan. Pertama-tama, showpage menampilkan halaman yang ada, dan
bersiap-siap menampilkan halaman berikut dengan penghapusan halaman yang ada. Operasi
copypage seperti showpage, tetapi menyimpan isi-isi dari halaman yang ada. Hal ini
mengizinkan anda untuk menghimpunkan isi-isi dari beberapa halaman-halaman. showpage dan
copypage sebagian besar digunakan ketika keluaran di kirim ke suatu pencetak.
Dua operasi tambahan disediakan untuk penggunaan yang interaktip, ketika keluaran
ditampilkan ke suatu jendela. Fungsi erasepage menyebabkan isi-isi dari halaman yang ada
untuk dihapus. Operasi flushpage membaharui tampilan, seperti showpage atau copypage, tetapi
tidak mulai suatu halaman yang baru. (Untuk memperbaiki kinerja, keluaran grafik di bawah
Sistem X window biasanya dilaksanakan di dalam potongan-potongan yang lebih besar. Operasi
flushpage diminta untuk mensinkronkan tampilan dengan pembilasan setiap data yang tidak
tertulis.) Catatan bahwa operasi ini bukanlah bagian dari PostScript standar, tetapi hanya
bekerja dengan Ghostscript dan mungkin beberapa penampil Postscript yang sama.
Jika anda ingin mencapai akibat khusus yang tidak bisa diterapkan dalam kaitan dengan
menggunakan istilah operasi yang disediakan oleh graphics.q, anda dapat secara langsung
meminta perintah PostScript atas pertolongan fungsi ps. anda dapat Juga menyalin suatu file
PostScript ke peralatan grafik dengan operasi psfile. Sebagai satu contoh untuk fungsi ps,
operasi untuk menampilkan suatu String yang di posisikan rata kanan atau tengah yang ada
dapat diterapkan sebagai berikut:
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showright S:String

= ps (psstr S++

" dup stringwidth pop neg 0 rmoveto show\n");
showcenter S:String

= ps (psstr S++

" dup stringwidth pop 2 div neg 0 rmoveto show\n");

(Fungsi psstr mengkonversi suatu string menjadi sintak PostScript; lihat Miscellaneous
Operations.) fungsi ps juga berguna untuk memasukkan komentar DSC dan EPSF pada
keluaran grafik jika perlu. Lihat DSC dan EPSF Comments, untuk detil.
11.12.3 Konstruksi Alur
Script graphics.q digambarkan sebagai lanjutan koleksi operasi untuk menggambarkan alur
yang ada yang digunakan oleh operasi pelukisan dan guntingan :
newpath

memulai suatu alur yang baru
closepath

metutup subpath yang ada
clippath

set alur yang ada ke alur kliping yang ada
moveto X Y

pergerakan absolut ke posisi (X,Y)
rmoveto DX DY

gerakan relatif oleh unit-unit DX di horisontal dan DY unit-unit di arah vertikal
lineto X Y

segmen garis lurus antara titik yang ada dan lokasi absolut (X,Y)
rlineto DX DY

segmen garis lurus yang ditetapkan oleh penggantian (DX,DY) berkenaan dengan titik yang ada
curveto X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3

bagian kubus Bezier antara titik yang ada dan (X3,Y3), menggunakan (X1,Y1) dan (X2,Y2)
sebagai kendali titik-titik
rcurveto DX1 DY1 DX2 DY2 DX3 DY3

bagian kubus Bezier, dengan titik yang ditapkan sebagai pengganti dengan dikembalikan ke
titik yang ada
arc X Y R A1 A2
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arc dari lingkaran dengan memusat radius R pada lokasi (X,Y) mulai dan berakhir pada sudut
A1 dan A2 (0), berturut-turut; jika ada suatu titik, dia akan dihubungkan oleh suatu segmen
garis lurus kepada titik yang pertama di arc.
narc X Y R A1 A2
arc negatif;

arc itu digambarkan pada arah jam dibanding di arah lawan arah jam

arct X1 Y1 X2 Y2 R

arc yang ditetapkan oleh garis singgung; pusat dari arc itu ditempatkan di sudut bagian dalam
dari tangen, dengan tangen yang pertama yang menghubungkan titik yang ada dan (X1,Y1), dan
tangen yang kedua yang menghubungkan (X1,Y1) dan (X2,Y2)
charpath S T

konsistensi alur dari bagan/sketsa karakter akan muncul jika String S seperti ditunjukkan dalam
titik yang ada ditunjukan; T merupakan suatu penandaan nilai kebenaran apakah alur itu harus
digunakan untuk pemukulan untuk menggambar bagan/sketsa karakter secara singkat (T
=palsu) atau apakah alur itu harus disesuaikan karena penggunaan dengan fill atau klip (T
=benar)
11.12.4 Penggambaran.
Operasi yang berikut disediakan untuk pemukulan dan mengisian, dan untuk menunjukkan teks:
stroke

gambarkan batas segmen-segmen dalam alur yang ada
fill, eofill

fill bagian dalam dari alur yang ada (setiap subpath terbuka dari alur yang ada tertutup secara
otomatis)
show S

gambar string S di titik yang ada
Fungsi fill menggunakan aturan "bilangan bulat yang tidak nol" untuk penentuan yang titik
kepalsuan "dalam" alur yang ada, selagi eofill menggunakan aturan "genap-ganjil". mengacu
pada [Adobe 1990] untuk detil.
11.12.5 klipping
Operasi yang berikut digunakan untuk menentukan alur kliping yang ada, sebagaimana
digambarkan dalam Overview Graphics Operations:
clip, eoclip

tumpang tindih bidang daerah kliping yang ada dengan bagian dalam dari alur yang ada
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operasi Klip dan eoclip menggunakan aturan-aturan yang sama untuk dalam ujian seperti fill
dan eofill, berturut-turut, lihat Painting.
11.12.6 Status Grafik
seperti yang telah ditandai di Overview Graphics Operations, status grafik PostScript
merupakan suatu koleksi parameter-parameter yang mengendalikan proses dari operasi grafik.
Script graphics.q menyediakan operasi yang berikut untuk mengolah parameter-parameter ini:
gsave

simpan status grafik yang ada
grestore

kembalikan status grafik sebelum disimpan
savematrix

tekan perubahan bentuk matriks yang ada (CTM) di tumpukan PostScript; CTM itu dimanipuasi
oleh penerjemah, operasi skala dan rotasi, lihat di bawah.
restorematrix

Kembalikan CTM dari tumpukan
translate TX TY

pergerakan original dari unit-unit sistem koordinat TX di horisontal dan TY unit-unit di arah
vertikal
scale SX SY

skalakan panjangnya unit dari koordinat aksis dengan SX di horisontal dan SY di arah vertikal
rotate A

perputaran sistem koordinat oleh satu sudut dari 0<=A<=360 derajat
setlinewidth X

set lebar baris ke unit-unit X
setlinecap N

set baris cap style ( 0 = butt caps, 1 = caps putaran, 2 = memproyeksikan caps bujur sangkar)
setlinejoin N

set baris gaya gabungan (0 = gabungan miter, 1 = gabungan dengan putaran, 2 = gabungan
dengan siku-siku)
setdash Xs DX

set pola penghancuran (lihat di bawah)
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setgray X

set keteduhan yang kelabu (0 =hitam, 1 =putih)
setrgbcolor R G B

set warna dalam model RGB (R =merah, G =hijau, B =biru)
sethsbcolor H S B

set warna di dalam model HSB (H = warna, S =kejenuhan, B =terang)
setcmykcolor C M Y K

set warna dalam model CMYK (C =cyan, M =warna merah keungu-unguan, Y =kuning, K
=hitam)
setcolor C

set warna yang ditetapkan oleh warna yang simbolis dengan nilai C (lihat di bawah)
setfont S X

pilih Model Huruf yang diskalakan oleh unit-unit X (lihat di bawah)
Fungsi Setrgbcolor, sethsbcolor dan setcmykcolor memungkinkan anda untuk memilih warnawarna sembarang dalam model RGB, HSB dan CMYK, berturut-turut. Suatu yang lebih mudah
dioperasikan, hanya lebih sedikit user-friendly yang fleksibel, rutin setcolor disediakan yang
mengizinkan pemilihan warna-warna dari suatu set yang ditetapkan dari konstan-konstan yang
simbolis yang diterapkan oleh jenis Color. Bias mengacu pada graphics.q untuk daftar nilai-nilai
warna yang mungkin.
Fungsi setdash menetapkan penghancuran pola untuk segmen-segmen lurus dan garis
melengkung. Argument yang pertama dari setdash adalah daftar nilai-nilai panjangnya yang
secara berurutan menetapkan panjangnya-panjangnya dari segmen-segmen "on" dan "off" dari
baris (yaitu., penghancuran dan perbedaan diantara penghancuran). Daftar ini diedarkan melalui
fungsi hentakan. Sebagai contoh, setdash [2,1] 0 menetapkan penghancuran pola "2 on, 1 off, 2
on, 1 off, …".Jika daftar itu hentakan kosong (setdash [] 0)yang menghasilkan garis utuh.
Argument yang kedua dari setdash menandakan "tahap" dari menghancurkan pola, yang diberi
oleh satu offset dalam pola. Misalnya, setdash [2,3] 11 menandakan pola "1 on, 3 off, 2 on, 3
off, 2 on, …".
Fungsi setfont mengambil argument pertama suatu string menandakan suatu model huruf
PostScript yang disebut sebagai "Times-Roman" atau "Helvetica-Oblique". Argument yang
kedua menandakan ukuran dalam unit-unit yang mana model huruf harus diskalakan. Sebagai
contoh: setfont "Helvetica" 10. (Fungsi ini diterapkan oleh suatu kombinasi operator PostScript
findfont, scalefont dan setfont.)
11.12.7 Bermacam-Macam Operasi
showpage

pancarkan halaman yang ada
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copypage

seperti showpage, tetapi tidak menghapus isi-isi dari halaman yang ada
flushpage

perbaharui tampilan (seragamkan setiap grafik yang disangga)
erasepage

hapus isi-isi dari halaman yang ada
copies N

nomor dari salinan yang untuk dipancarkan dengan showpage
psfile NAME

salin suatu file PostScript ke alat grafik
psstr S

konversi suatu string menjadi sintaksis PostScript
psheader

keluaran suatu judul PostScript yang minimal
ps CMD

keluaran suatu perintah PostScript
Fungsi Showpage, copypage, flushpage dan erasepage telah dibahas di Overview Graphics
Operations. Operasi salinan menentukan banyaknya salinan yang harus dicetak ketika showpage
dilibatkan:
==> copies 4 || showpage

Untuk menyerahkan suatu file PostScript ke alat grafik, operasi psfile bisa digunakan.
Dibutuhkan argument string, nama dari file. Sebagai contoh:
==> psfile "foo.ps"

fungsi ps digunakan secara langsung meminta suatu perintah PostScript. Contohnya dapat
ditemukan di Overview Graphics Operations. Fungsi psstr mengkonversi suatu string menjadi
bentuk PostScript. Dibutuhkan dengan alamat backslashes dan tanda kurung yang ditempelkan.
Sebagai contoh:
==> writes (psstr "(silly\\) example") || writec "\n"
(\(silly\\\) example)
()

Fungsi psheader digunakan untuk memulai file keluaran dengan suatu judul yang minimal yang
mengidentifikasi file sebagai PostScript; lihat Komentar DSC dan EPSF.
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11.12.8 Komentar DSC dan EPSF.
Catatan Tambahan G dan H dari [Adobe 1990] menggambarkan suatu set yang standar dari
komentar-komentar yang harus tercakup di dokumen PostScript untuk membuat jelas struktur
dokumen, dan untuk mengizinkan pemasukan File PostScript dalam dokumen yang lain.
Patokan-patokan ini dikenal sebagai bentuk konvensi penstrukturan dokumen (DSC) dan file
PostScript yang dikapsulasi (EPSF). Lihat [Adobe 1990] untuk suatu diskusi yang terperinci
dari tujuan bentuk-bentuk ini.
Script graphics.q yang ini tidak menghasilkan sebuah operasi yang khusus untuk mengirimkan
komentar DSC dan EPSF ke alat grafik, dengan pengecualian dari fungsi psheader yang
menghasilkan suatu judul yang minimum untuk membuat rinter anda mengenali suatu file grafik
seperti PostScript. Gunakan fungsi ini sebagai berikut, sebelum memanggil operasi grafik lain
manapun:
==> psheader

Anda dapat juga memanggil fungsi psheader pada waktu initialisasi dari dalam suatu script,
menggunakan satu baris seperti berikut:
def INIT = psheader;

Untuk memasukkan di dalamnya jenis-jenis lain dari komentarDSC dan EPSF dalam keluaran
grafik, anda harus menetapkan komentar-komentar ini dengan tegas menggunakan fungsi ps.
Sebagai contoh, suatu fungsi yang menuliskan komentar judul DSC yang diperlukan dari suatu
file EPS bisa diterapkan sebagai berikut:
/* (X1,Y1) dan (X2,Y2) menandakan yang kiri lebih rendah dan kanan bagian
atas dari membatasi kotak, berturut-turut */
epsf_header X1:Real Y1:Real X2:Real Y2:Real
= ps "%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0\n" ||
ps ("%%BoundingBox: "++join " "
[str X1, str Y1, str X2, str Y2]++"\n");

Seperti yang ditandai, masing-masing komentar yang harus diakhiri oleh suatu karakter
newline. Gunakan fungsi epsf_header yang ditempatkan pada fungsi psheader jika anda sedang
menggubah satu file EPS yang digunakan dalam dokumen yang lain. Misalnya, ketika yang
dilibatkan sebagai epsf_header 5 5 105 105, informasi judul yang berikut akan ditulis pada alat
grafik:
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%BoundingBox: 5 5 105 105
11.13 Diagnostik dan Pesan error

Script assert.q menyediakan bentuk spesial yang dinyatakan untuk mencetak pesan-pesan
diagnostik:
foo X
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= assert (X>0) || bar (1/X);

Pernyataan fungsi memverifikasikan bahwa ekspresi yang diberikan mengevaluasi pada
kebenaran, dalam hal mana itu dikembalikan (). Jika tidak, itu menggunakan fungsi kesalahan
untuk memabatalkan evaluasi setelah pencetakan satu pesan error dari form yang berikut:
! Error: assertion (X) failed, value (value of X)

Pesan error dicetak dengan operasi kesalahan dari script error.q yang mencetak satu pesan error
dan lalu menghentikan evaluasi menggunakan perhentian. Sebagai contoh:
hd []

= error "hd: empty list";

Ini akan mencetak satu pesan error
! Error: hd: empty list

ketika dieksekusi, dan berhenti evaluasi.
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12. Clib
Clib adalah modul "sistem" dari bahasa pemrograman Q. Di dalam perbedaannya kepada
modul-modul pustaka standar yang lain, clib adalah satu modul eksternal, yaitu., kebanyakan
fungsi-fungsi benar-benar diterapkan di dalam C (cf. C Language Interface). Clib memasukkan
di dalamnya beberapa operasi string tambahan, fungsi file yang diperluas, C-style I/O
formatted, I/O biner dan low-level, suatu penghubung ke berbagai fungsi sistem, fungsi POSIX
thread, acuan-acuan ekspresi, fungsiwaktu, dukungan internationalisasi, filename globbing dan
pemadanan ekspresi reguler, fungsibilangan bulat tambahan dari pustaka GMP, dan yang
terakhir tapi bukan tidak penting, pengganti C yang efisien untuk beberapa daftar pustaka
standar yang umum dan pengolahan fungsistring.
Meskipun jika anda tidak menggunakan kemampuan tambahan yang disediakan oleh modul ini,
anda akan mendapat keuntungan dari operasi penggantian, yang sangat mempercepat
pengolahan daftar dan string dasar, kadang-kadang oleh beberapa pesanan dari besaran.
Modul itu diterapkan oleh script clib.q yang dimulai dari reles 3.0 dari sistem pemprograman Q,
tercakup di pembuka default.
CATATAN: Tidak semua dari operasi yang berikut diterapkan di semua sistem. operasi UNIXspecific ditandai dengan simbol `(U)' di dalam file clib.q. Hanya suatu subset yang portable dari
antar muka sistem UNIX yang disediakan, yang meliputi operasi paling penting ditemukan pada
banyak sistem UNIX yang terbaru (dan POSIX lain), seperti yang digambarkan oleh standar
ANSI C dan POSIX seperti juga Single UNIX Specification (SUS). Operasi ini juga tersedia di
sistem Linux dan OSX.
12.1 Konstan yang nyata
Clib menggambarkan satu kelebihan dari nilai simbolik untuk penggunaan dengan berbagai
fungsi sistem. Ini bertukar-tukar dari sistem ke sistem; hanya nilai-nilai yang paling umum
disediakan sebagai variabel global di sini. Variabel-variabel itu dinyatakan const (read-only)
dan bersifat initialized pada waktu startup. Nilai-nilai lambangnya dapat dikombinasikan
dengan operasi logis yang menurut bit seperti biasanya. Suatu melengkapi daftar variabelvariabel itu dapat ditemukan pada awal file clib.q. Nilai-nilai lambangnya yang bersifat tak
tersedia di sistem host itu akan di-set kepada kosong, nilai-nilai yang tak tergambarkan lain
untuk -1. nilai-nilai yang tak tergambarkan Dengan demikian akan secara umum tidak memiliki
pengaruh atau menyebabkan operasi yang sesuai untuk gagal.
12.2 fungsi String Tambahan
Fungsi-fungsi ini menyediakan satu penghubung ke beberapa rutinitas-rutinitas karakter yang
terbiasa dari pustaka C.
Sebutan-sebutan karakter: Pekerjaan ini persisnya seperti rutinitas-rutinitas pustaka C yang
sesuai, kecuali bahwa mereka bekerja dengan arbitrer Unicode, tidak hanya ASCII, karakterkarakter, dengan ketentuan bahwa interpreter sudah dibangun dengan dukungan Unicode.
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public extern islower C, isupper C, isalpha C, isdigit C, isxdigit C, isalnum
C, ispunct C, isspace C, isgraph C, isprint C, iscntrl C, isascii C;

Konversi string: Konversi suatu string menjadi huruf kecil atau huruf besar (seperti fungsi C
yang sesuai, tetapi bekerja di string-string arbitrer Unicode, tidak hanya di karakter-karakter
ASCII yang tunggal).
public extern tolower S, toupper S;

Contoh-contoh
Hitung banyaknya karakter-karakter yang alfanumerik di suatu teks:
==> #filter isalnum (chars "The little brown fox.\n")
17

Konversi suatu string menjadi huruf besar:
==> toupper "The little brown fox.\n"
"THE LITTLE BROWN FOX.\n"

12.3 String-string Byte
Jenis yang berikut menunjukkan data biner tidak tersusun yang diterapkan sebagai vektorvektor byte C. Struktur data ini digunakan oleh fungsi I/O yang low-level dan fungsi-fungsi clib
lain yang membedah data biner.
public extern type ByteStr;
public isbytestr B;

// check for byte strings

String-string byte seperti string karakter yang biasa, tetapi mereka tidak mempunyai suatu
penyajian untuk dicetak, dan mereka boleh memasukkan di dalamnya nol byte-byte. (Ingat
bahwa suatu byte kosong di suatu string karakter mengakhiri string.) Mereka dapat digunakan
untuk menyandi data biner sembarang seperti vektor-vektor C dan struktur-struktur. Fungsi
bytestr dapat digunakan untuk membangun string-string byte dari bilangan bulat, angka-angka
floating point, nilai-nilai string atau daftar nilai-nilai byte yang tidak ditandai:
public extern bytestr X;

// create a byte string

argument X menandakan data yang disandikan dan dapat juga daftar nilai-nilai byte (bilangan
bulat yang tidak ditandai di dalam cakupan dari 0 sampai 255), atau satu obyek data yang
atomic, yaitu., satu bilangan bulat, jumlah floating point atau konstan string. Kemudian kasus,
argument itu dapat juga mempunyai bentuk (X,SIZE) yang menandakan ukuran byte yang
diinginkan dari obyek; jika tidak suatu ukuran default yang layak dipilih. Jika ukuran yang
ditetapkan berbeda dengan ukuran nyata dari X, hasil itu adalah kosong yang diisi atau dipotong
secara setimpal. Nilai-nilai bilangan bulat disandikan di dalam pesanan byte host, dengan
anggota GMP paling sedikit penting terlebih dulu; integer negatif diwakili dalam komplemen 2.
Nilai-nilai floating point disandikan dengan ketepatan ganda secara langsung atau jika
perhitungan byte adalah cukup (yaitu., sedikitnya 8 di kebanyakan sistem), dan menggunakan
ketepatan tunggal cara lainnya. String-string secara langsung disandikan di dalam pengkodean
sistem, tetapi anda dapat juga menetapkan pengkodean target yang diinginkan seperti
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(X,CODESET) (atau (X,CODESET,SIZE) jika anda juga perlu untuk menetapkan suatu ukuran
byte), di mana CODESET adalah suatu string menandakan pengkodean target.
Seperti string karakter yang biasa, string-string byte dapat digabungkan, ukuran yang dapat
diukur, diindekkan, lexicographically dibandingkan dan diiris. Lebih dari itu, suatu string byte
dapat dikonversi kembali ke sebuah (multiprecision) bilangan bulat, jumlah floating point, nilai
string, atau daftar nilai-nilai byte. (Ketika mengubah kembali ke string, anda dapat menetapkan
pengkodean sumber seperti di bstr (B,CODESET), jika tidak pengkodean sistem diasumsikan.)
Untuk maksud ini operasi yang berikut disediakan.
public extern bcat Bs;

// concatenate list of byte strings

public extern bsize B;

// byte size of B

public extern byte I B;

// Ith byte of B

public extern bsub B I J;

// slice of B (bytes I..J)

public extern bcmp M1 M2;

// compare M1 and M2

public extern bint B;

// convert to unsigned integer

public extern bfloat B;

// convert to floating point number

public extern bstr B;

// convert to string

public bytes B;

// convert to list

public ::list B;

// ditto

Anda dapat menggunakan fungsi byte untuk mengkonversi suatu string byte menjadi daftar
nilai-nilai byte; fungsi daftar dimuati berlebihan untuk menyediakan kemampuan yang sama.
Fungsi-fungsi ini digambarkan sebagai berikut:
bytes B:ByteStr

= map (B!) [0..#B-1];

list B:ByteStr

= bytes B;

Untuk kenyamanan, operator string yang umum dan sub fungsi dimuati berlebihan untuk
bekerja di string-string byte juga. Dengan demikian #B mengembalikan ukuran dari B
(banyaknya byte-byte yang berisi) dan B!I byte Ith dari B. B1++B2 menggabungkan B1 dan
B2, sub B I J mengembalikan irisan dari byte I ke J, dan operator relasional `=', `<', `>', dll.
dapat digunakan untuk membandingkan string-string byte lexicographically. Operasi ini
semuanya diterapkan dalam kaitannya dengan penggunakan istilah daftar fungsi-fungsi di atas.
Contoh-contoh
menyandikan satu bilangan bulat sebagai suatu string byte, memperhatikan byte-byte nya yang
individu, dan mengkonversi string byte kembali ke satu bilangan bulat:
==> hex
==> def B = bytestr 0x01020304; bytes B; bint B
[0x4,0x3,0x2,0x1]
0x1020304
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(Catatan bahwa hasil ini diperoleh di suatu sistem little-endian, karenanya 0x04 byte penting
paling sedikit yang datang pertama di dalam daftar byte.)
Integer negatif secara benar disandikan dalam komplemen 2:
==> def B = bytestr (-2); bytes B; bint B
[0xfe,0xff,0xff,0xff]
0xfffffffe

untuk bekerja bersama representasi biner ini, anda harus sadar akan cara GMP menunjukkan
multiprecision bilangan bulat. Secara khusus, catatan bahwa ukuran default dari suatu bilangan
bulat adalah selalu suatu perkalian (sedikitnya satu) dari ukuran anggota GMP yang biasanya 4
atau 8 byte yang tergantung pada sistem host defaultnya jenis bilangan bulat yang panjang.
Ukuran anggota yang nyata dapat ditentukan sebagai berikut:
==> #bytes (bytestr 0)

Untuk memperoleh bilangan bulat dari ukuran-ukuran yang sembarang, satu argument eksplisit
SIZE bisa digunakan. Sebagai contoh, di sini bagaimana kita menyandi bilangan bulat yang
kecil (1 atau 2 byte):
==> bytes (bytestr (0x01,1)); bytes (bytestr (0x0102,2))
[0x1]
[0x2,0x1]

Ukuran-ukuran byte dari sistem host dari berbagai tipe atomic C yang dapat ditentukan dengan
nilai simbolik yang dinyatakan pada awal clib.q, seperti SIZEOF_CHAR, SIZEOF_SHORT,
SIZEOF_LONG, SIZEOF_FLOAT dan SIZEOF_DOUBLE.
fakta lain menyebutkan bahwa bahkan di sistem big-endian, bilangan bulat selalu disandikan
dengan "anggota penting paling sedikit" terlebih dulu. Maka, sebagai contoh, selama ukurannya
adalah 4, seperti di contoh-contoh tersebut, bilangan bulat 2-limb 0x0102030405060708 terdiri
dari byte 0x8 0x7 0x6 0x5 0x4 0x3 0x2 0x1 di suatu sistem little-endian, di pesanan tersebut,
sedangkan byte memesan di suatu sistem big-endian adalah 0x5 0x6 0x7 0x8 0x1 0x2 0x3 0x4.
Di sini bagaimana kita dapat dengan cepat memeriksa pesanan byte dari sistem host:
==> hd (bytes (bytestr 1))

Ekspresi ini kembalikan 1 di suatu sistem dan kosong little-endian cara lainnya.
Selama satu bilangan bulat tidak melebihi ukuran kata mesin itu (yang biasanya memenuhi
ukurannya), kita hanya dapat mengkonversi antara big-endian dan penyajian little-endian
dengan pembalikan daftar byte:
==> bytestr (reverse (bytes B))

Nilai-nilai floating point dapat disandikan juga di dalam ketepatan ganda atau tunggal,
tergantung pada argument SIZE. Ukuran default adalah ketepatan ganda (biasanya 8 byte).
==> bfloat (bytestr (1/3)); bfloat (bytestr (1/3,SIZEOF_FLOAT))
0.333333333333333
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0.333333343267441

Ukuran default dari pengkodean suatu string karakter adalah ukuran byte dari string di dalam
pengkodean target (pengkodean sistem secara langsung). Jika satu ukuran yang tegas diberikan,
string itu adalah kosong yang diisi atau yang dipotong jika perlu. Contoh yang berikut akan
bekerja dengan setiap pengkodean sistem berdasar pada 7 bit ASCII (seperti Latin1, UTF-8 atau
ASCII diri sendiri):
==> dec
==> def S1 = bytestr "ABC", S2 = bytestr ("ABC",2), S3 = bytestr ("ABC",5)
==> bytes S1; bytes S2; bytes S3
[65,66,67]
[65,66]
[65,66,67,0,0]
==> bstr S1; bstr S2; bstr S3
"ABC"
"AB"
"ABC"

Oleh unsur-unsur kombinasi seperti yang di atas, dan termasuk yang informasi "tagging" yang
sesuai, struktur data lebih rumit dapat diwakili seperti data biner dengan baik. Untuk tujuan ini,
string-string byte etiket-etiket dan elemen data itu dapat digabungkan dengan bcat atau operator
`++'. Ini bermanfaat, khususnya, untuk penyimpanan yang ringkas dari object di dalam file-file.
Lebih dari itu, beberapa fungsi sistem melibatkan data biner yang mungkin menunjukkan
struktur-struktur C dan/atau vektor-vektor. Data seperti itu dapat dirakit dari bagian utama
hanya oleh penggabung mereka. Sebagai contoh, menganggap struct C yang berikut:
struct { char foo[108]; short bar; int baz; };

Suatu nilai dari jenis ini, berkata {"Salam, dunia.", 4711, 123456}, kemudian bisa disandikan
sebagai berikut:
==> bytestr ("Hello, world.",108) ++ bytestr (4711,SIZEOF_SHORT) ++ \
bytestr (123456,SIZEOF_INT)

Dengan cara yang sama, daftar bilangan bulat dapat dikonversi menjadi suatu vektor C yang
sesuai sebagai berikut:
==> bcat (map bytestr [1..100])

Ketika menyandi seperti struktur-struktur C, anda harus pula menganggap penjajaran keluaran.
Sebagai contoh, kebanyakan compiler-compiler C akan membariskan data yang bukan byte
pada alamat-alamat lengkap.
12.4 Fungsi File Yang Diperluas
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Clib menyediakan fungsi file tambahan dan yang ditingkatkan berikut:
public extern ::fopen NAME MODE, fdopen FD MODE, freopen NAME MODE F;
public extern fileno F;
public extern setvbuf F MODE;
public extern fconv F CODESET;
public extern tmpnam, tmpfile;
public extern ftell F, fseek F POS WHENCE;
public rewind F;
public extern gets, fgets F;
public extern fget F;
public extern ungetc C, fungetc F C;

Versi fopen clib menangani tanda `+' di dalam modus string-string, seperti itu membuka
peluang anda untuk membuka file-file untuk membaca dan menulis. Modus "r+" membuka satu
file yang ada untuk membaca dan menulis; isi-isi file inisial bersifat tanpa perubahan, dan
penunjuk file masukan dan keluaran diposisikan pada awal file. modus "w+" membuat suatu
file yang baru, atau memotongnya menjadi berukuran kosong jika itu telah ada, dan
memposisikan penunjuk file pada awal file. modus "a+" menambahkan catatan kepada satu file
yang ada (atau membuat yang baru); tongkat penunjuk file yang awal ditetapkan pada
permulaan file untuk membaca, dan pada akhir file untuk menulis. Semua modus ini juga
memasukkan kombinasi dengan tanda b (file biner).
Fungsi freopen seperti fopen, tetapi membuka kembali satu objek file yang ada di file yang lain.
Seperti Halnya Dalam programming C, tujuan utama dari operasi ini adalah untuk
memungkinkan pengguna untuk mengalihkan arah stream standar I/O yang dihubungan dengan
proses interpreter (tersedia di dalam interpreter atas permintaan INPUT, KELUARAN dan
ERROR variabel-variabel).
Fungsi fdopen membuka suatu objek file yang baru di suatu file descriptor yang diberikan, yang
diberikan oleh modus itu adalah kompatibel. Dan sebaliknya, fungsi fileno mengembalikan file
descriptor dari suatu obyek file. (Lihat juga fungsi-fungsi untuk file descriptor langsung yang
memanipulasi di Low-Level I/O.)
Fungsi setvbuf menetapkan modus penyanggaan untuk suatu file (IONBF = tanpa penyanggaan,
IOLBF = penyanggaan garis, IOFBF = penyanggaan penuh). Operasi ini harus dilibatkan segera
setelah file dibuka, sebelum setiap operasi I/O dilaksanakan.
Fungsi fconv menetapkan pengkodean suatu file. Secara langsung, operasi I/O yang terikut pada
Q seperti juga fungsi string clib I/O mengasumsikan pengkodean sistem, dan mengkonversi
antara proses encoding ini dengan penyajian string UTF-8 yang internal jika dibutuhkan. Jika
suatu file teks menggunakan satu pengkodean yang berbeda dari pengkodean sistem, anda dapat
menggunakan fungsi fconv untuk membuat pengkodean yang diinginkan. CODESET harus
string yang menandakan suatu pengkodean nama yang valid karena fungsi iconv (lihat juga
Internasionalisasi, di bawah). Hal ini mempengaruhi semua operasi teks read/write yang berikut
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di file. (Operasi ini hanya bekerja untuk Unicode-capable sistem yang sudah dinginstall iconv.
catatan bahwa fungsi ini hanyalah tersedia bagi varsi Q 7.0 dan setelehnya.)
Fungsi Tmpnam dan tmpfile bekerja seperti halnya rutinitas-rutinitas C yang sesuai: tmpnam
mengembalikan suatu nama yang unik untuk suatu file yang sementara, dan tmpfile
membangun suatu file yang dibuka sementara di dalam modus "w+b", yang akan dihapus secara
otomatis ketika itu ditutup. Lihat tmpnam(3) dan tmpfile(3) halaman-halaman manual untuk
detil.
Fungsi Ftell/fseek digunakan untuk pemposisian file. Fungsi ftell mengembalikan posisi file
yang ada, selagi fungsi fseek memposisikan file di posisi yang diberi. Fungsi rewind kembali
menyediakan suatu peringkasan yang menyenangkan untuk memposisikan kembali file di
permulaan. Operasi ini bekerja seperti halnya fungsi C yang sesuai. argument WHENCE dari
fseek menentukan bagaimana argument POS ditafsirkan; dapat juga SEEK_SET (POS
berhubungan dengan permulaan file, yaitu., satu posisi yang absolut), SEEK_CUR (POS
berhubungan dengan posisi yang ada) atau SEEK_END (POS berhubungan dengan ujung file).
Kemudian dua kasus POS dapat juga hal negatif.
catatan Portabilitas:
• Menurut spesifikasi C ISO, anda perlu menggunakan fflush atau fseek sebelum memindahkan
antara membaca dan menulis di suatu file yang dibuka dengan tanda `+'.
• Di sistem non-unix, ftell dan fseek mungkin hanya pekerjaan yang dapat dipercaya jika file itu
dibuka di dalam modus yang biner (tanda b).
Fungsi Gets/fgets bekerja seperti fungsi fgets di C, yaitu., mereka membaca satu baris dari
masukan yang standar atau file yang diberi yang termasuk newline yang seret, bila ada. Fungsi
fget membaca seluruh file dengan segera dan mengembalikannya sebagai suatu string. Fungsi
Ungetc/fungetc menahan suatu karakter di masukan yang standar atau file masukan yang diberi,
seperti fungsi ungetc di C. pustaka C hanya menjaminan bahwa menahan suatu karakter ASCII
akan dikerjakan, sehingga hasil tentang menahan berbagai atau multibyte karakter-karakter
adalah tergantung implementasi..
Lebih dari itu, alias-alias tambahan berikut disediakan untuk afficionados C:
public ::readc as getc, ::freadc F as fgetc;
public ::writes S as puts, ::fwrites F S as fputs;
public ::writec C as putc, ::fwritec F C as fputc;

Contoh-contoh
buka suatu file yang baru untuk membaca dan menulis:
==> def F = fopen "test" "w+"
Tulis suatu string ke file:
==> fwrites F "The little brown fox.\n"
()
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Posisi yang ada di balik penulisan string (pada end-of-file):
==> ftell F
22

Rewind (pergi ke permulaan file):
==> rewind F
()

baca kembali string yang sudah kita tulis sebelumnya:
==> fgets F
"The little brown fox.\n"

Periksa bahwa kita berada lagi pada end-of-file:
==> feof F
true

string Keluaran lain:
==> fwrites F "The second line.\n"
()

Posisi di balik string pertama:
==> fseek F 22 SEEK_SET
()

Baca kembali string yang kedua:
==> fgets F
"The second line.\n"

Dan di sini adalah bagaimana caranya membaca satu seluruh file teks serempak:
==> def T = fget (fopen "clib.q" "r")

Untuk dengan cepat menghitung suatu 32 bit checksum dari file:
==> sum (bytes (bytestr T)) mod 0x100000000
3937166

Akhirnya, marilah kita memotong teks ke dalam baris dan menambahkan nomor baris
menggunakan sprintf (lihat C-Style Formatted I/O):
==> def L = split "\n" T
==> def L = map (sprintf "%3d: %s\n") (zip [1..#L] L)
==> do writes (take 5 L)
1:
2: /* clib.q: modul sistem Q's
3:

$Id: qdoc.texi,v 1.99 2006/07/24 11:23:59 agraef Exp $ */
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4:
5: /* File ini menjadi bagian dari sistem program Q.
()

12.5 C-Style Formatted I/O
Fungsi-fungsi ini menyediakan satu penghubung ke rutinitas-rutinitas C printf dan scanf:
public extern printf FORMAT ARGS, fprintf F FORMAT ARGS,
sprintf FORMAT ARGS;
public extern scanf FORMAT, fscanf F FORMAT, sscanf S FORMAT;

Argument-argument kepada rutinitas-rutinitas printf dan hasil-hasil dari rutinitas-rutinitas scanf
secara umum disandikan sebagai tuples atau nilai-nilai non-tuple tunggal (seandainya satu item
hanya read/written).
Semua konversi dan tanda-tanda umum dari printf/scanf C didukung, kecuali %p (konversi
tongkat penunjuk). modifier-modifier panjang h dan l yang dasar juga dipahami, tetapi bukan
perluasan-perluasan ISO C99 seperti ll atau hh, atau l modifier-modifier di karakter-karakter
dan string-string. Dua fitur yang tanpa pendukung lebih lanjut dari fungsi printf adalah %n
(nomor dari karakter-karakter yang tertulis) konversi dan pengindeks argument yang
tegas/eksplisit (m$); dengan begitu semua argument harus di dalam order yang sama seperti
yang ditetapkan di dalam string bentuk printf. Konversi %n diterapkan karena fungsi scanf,
meskipun demikian.
Seperti fungsi-fungsi ini hanyalah pembungkus untuk fungsi C yang sesuai, konversi-konversi
bilangan bulat secara umum dibatasi pada nilai-nilai yang terkait dengan bilangan bulat mesin.
Untuk menangani bilangan bulat dari ukuran-ukuran yang sembarang, anda akan
memperlakukan mereka sebagai string-string (%s) di dalam bentuk string dan melakukan
konversi yang nyata secara manual dengan val atau str.
para programmer C akan menghargai bahwa fungsi pembungkus disediakan di sini yang aman
pada saat mereka memeriksa argument-argument mereka dan mencegah penyangga/bantalan
menjadi overflow, sehingga mereka seharusnya tidak pernah menghancurkan program anda
dengan suatu segfault. untuk tujuan ini, jika suatu konversi %s atau %[...] tanpa lebar field yang
maksimum digunakan di scanf, lebar field akan secara efektif dibatasi pada sebagian (besar)
nilai yang dipilih oleh implementasi.
Contoh-contoh
Lihat halaman-halaman manual printf(3) dan scanf(3) untuk suatu uraian bentuk sintaksis string.
Beberapa contoh yang dasar mengikuti (<CR> menunjukkan bahwa anda menekan kunci return
untuk mengakhiri satu baris):
==> printf "%d\n" 99
99
()
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==> printf "%d\n" (99)
99
()
==> printf "%s %s %d\n" ("foo","bar",99)
foo bar 99
()
==> scanf "%d"
99<CR>
99
==> scanf "%s %s %d"
foo bar 99<CR>
("foo","bar",99)

Seperti nilai-nilai yang ditandai, nilai-nilai ganda ditandai sebagai tuples, dan fungsi printf
menerima suatu nilai atau suatu one-tuple untuk suatu konversi. Fungsi scanf selalu
mengembalikan suatu single, nilai nontuple seandainya suatu konversi ditetapkan. Nol item
diwakili dengan tuple yang kosong. Catatan bahwa anda harus selalu menyediakan argument
ARGS dari printf, seperti itu anda menetapkan satu tuple yang kosong jika tidak ada konversikonversi keluaran:
==> printf "foo\n" ()
foo
()

Fungsi scanf juga mengembalikan satu tuple yang kosong jika tidak ada materi masukan
dikonversi. Sebagai contoh (seperti biasanya, menggunakan tanda * dengan suatu konversi
scanf menuliskan item masukan yang sesuai):
==> scanf "%*s"
foo<CR>
()

Catatan bahwa ketika scanf untuk kebanyakan konversi-konversi melompati satu jumlah yang
sembarang mengontrol whitespace, karakter whitespace yang seret di mana suatu konversi
berhenti tidak dibuang oleh scanf. Anda dapat mengenali hal ini jika anda meminta, misalnya,
readc setelah itu:
==> scanf "%s %d"; readc
foo 99<CR>
("foo",99)
"\n"

Jika anda benar-benar harus melompati karakter whitespace yang seret, anda dapat melakukan
hal ini dengan suatu konversi karakter yang ditindas, misalnya:
==> scanf "%s %d%*c"; writes "input: "||reads
foo 99<CR>
("foo",99)
input: <fungsi yang dibaca yang menantikan masukan di sini>

Fungsi Fprintf/fscanf bekerja sejalan, tetapi digunakan ketika menulis atau membaca satu file
yang sembarang daripada keluaran atau masukan yang standar. Sebagai contoh:
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==> def msg = "You're not supposed to do that!"
==> fprintf ERROR "Error: %s\n" msg
Error: You're not supposed to do that!
()

Fungsi sprintf mengembalikan teks yang diformat sebagai suatu string daripada menulisnya ke
suatu file:
==> sprintf "%s %s %d\n" ("foo","bar",99)
"foo bar 99\n"

Demikian juga, sscanf mengambil masukannya dari suatu string:
==> sscanf "foo bar 99\n" "%s %s %d"
("foo","bar",99)

Konversi %n adalah bermanfaat dengan sscanf, karena itu mengizinkan anda untuk menentukan
banyaknya karakter-karakter yang benar-benar dikonsumsi:
==> sscanf "foo bar 99 *** extra text here ***\n" "%s %s %d%n"
("foo","bar",99,10)

Anda mungkin lalu menggunakan perhitungan karakter, misalnya, untuk memeriksa apakah
bentuk masukan dicocokkan dengan seluruh string, atau apakah di sana tinggal beberapa teks
untuk diproses.
Beberapa keterangan sekitar peran dari panjangnya modifier-modifier h dan l dalam urutan.
Sama seperti dengan rutin scanf C, anda memerlukan l modifier untuk membaca suatu nilai
ketepatan ganda; sekedar %f sederhana akan nomor ketepatan tunggal yang dibaca:
==> scanf "%f"
1e100<CR>
inf
==> scanf "%lf"
1e100<CR>
1e+100

Fungsi Printf, bagaimanapun selalu mencetak angka-angka ketepatan ganda, sehingga l modifier
tidak diperlukan:
==> sprintf "%g" 1e100
"1e+100"

Untuk konversi-konversi bilangan bulat, modifier h dan l menandakan nilai bilangan bulat tipe
short (biasanya 2 byte) dan tipe long (biasanya 4 byte). Jika modifier itu dihilangkan, jenis
bilangan bulat default digunakan (hal ini biasanya adalah sama seperti tipe long, tetapi jarak
anda boleh bertukar-tukar).
seperti yang telah ditandai, rutinitas printf dan scanf dibatasi pada ukuran-ukuran bilangan bulat
mesin. Dengan demikian suatu konversi bilangan bulat scanf akan selalu mengembalikan suatu
nilai bilangan bulat tipe short atau tipe long, tergantung pada panjangnya modifier yang
digunakan. Jika suatu konversi bilangan bulat printf diberlakukan bagi sebuah nilai bilangan
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bulat "yang besar", hanya byte-byte penting yang paling sedikit dari nilai itu yang dicetak,
seolah-olah nomor yang dicetak (yang diwakili dalam komplemen 2 jika hal negatif) tadinya
melempar kepada bilangan bulat yang sesuai tipe di dalam C. Dengan demikian hasil yang
dicetak akan konsisten dengan keluaran C printf biar bagaimanapun. Sebagai contoh:
==> def N = 0xffff70008000 // big number
==> printf "%hu %lu\n" (N,N)
32768 1879080960
()
==> printf "%hd %ld\n" (N,N)
-32768 1879080960
()

Untuk secara benar mencetak suatu nilai bilangan bulat yang besar, anda dapat
mengkonversinya secara manual dengan fungsi str bawaan program Q, lalu mencetak nilai
menggunakan suatu konversi %s:
==> printf "%s\n" (str 1234567812345678)
1234567812345678
()

Dengan cara yang sama, anda dapat membaca suatu bilangan bulat yang bernilai besar dengan
mengubahnya sebagai suatu string, dan lalu menerapkan val builtin.
==> val (scanf "%s")
1234567812345678<CR>

Di sini anda akan menggunakan konversi %[...] untuk memastikan bahwa nomor itu di dalam
bentuk yang tepat (inisial yang kosong diperlukan disini untuk melompati setiap whitespace
yang ditemukan):
==> val (scanf " %[0-9-]")
-1234567812345678

Di keluaran, konversi-konversi bilangan bulat dan floating point semua bisa digunakan di
manapun argument-argument bilangan bulat atau floating point; bilangan bulat akan dikonversi
menjadi nilai-nilai floating point dan sebaliknya jika yang perlu:
==> printf "An integer: %d\n" 99.9
An integer: 99
()
==> printf "A floating point value: %e\n" 99
A floating point value: 9.900000e+01
()

12.6 Fungsi File dan Direktori
Fungsi-fungsi ini menyediakan kemampuan yang sama sebagai pendamping C.
public extern rename OLD NEW;

// rename a file

public extern unlink NAME;

// delete a file

175

public extern truncate NAME LEN;

// truncate a file (U)

public extern getcwd, chdir NAME;

// get/set the working directory

public extern mkdir NAME MODE;

// create a new directory

public extern rmdir NAME;

// remove a directory

public extern readdir NAME;

// list the files in a directory

public extern link OLD NEW;

// create a hard link (U)

public extern symlink OLD NEW;

// create a symbolic link (U)

public extern readlink NAME;

// read a symbolic link

public extern mkfifo NAME MODE;

// create a named pipe (U)

public extern access NAME MODE;

// test access mode

public extern chmod NAME MODE;

// set the file mode

public extern chown NAME MODE UID GID;

// set file ownership (U)

public extern lchown NAME MODE UID GID; // set link ownership (U)
public extern utime NAME TIMES;

// set the file times

public extern umask N;

// set/get file creation mask

public extern stat NAME, lstat NAME;

// file and link information

Fungsi Stat/lstat mengembalikan suatu tuple yang terdiri dari biasanya field-field yang tersedia
dari struct stat C, lihat stat(2). Untuk kenyamanan anda, fungsi mnemonic berikut disediakan
untuk mengakses komponen-komponen yang berbeda:
public st_dev STAT, st_ino STAT, st_mode STAT, st_nlink STAT,
st_uid STAT, st_gid STAT, st_rdev STAT, st_size STAT,
st_atime STAT, st_mtime STAT, st_ctime STAT;

Contoh-contoh
==> mkdir "tmp" 0777||chdir "tmp"||mkfifo "foo" 0666||\
rename "foo" "bar"||unlink "bar"||chdir ".."||rmdir "tmp"
()

(buat suatu subdirectory tmp, pindahkan kesana, buat suatu file FIFO khusus yang baru, beri
nama baru filenya, hapus, pindahkan kembali ke direktori yang asli, dan hapus direktori tmp.
Semua dengan suatu ekspresi yang mewujudkan identitas.)
Sekarang untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Kita dapat mendapat kembali umask yang ada
selagi menentukannya kepada kosong, dan lalu atur ulang kepada nilai asli sebagai berikut:
==> def U = umask 0; oct; umask U || U; dec
022

Daftar file-file di dalam direktori yang ada:
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==> readdir "."
[".","..","Makefile","givertcap","clib.c","clib.q","Makefile.am",
"Makefile.in","README-Clib","examples","Makefile.mingw"]

Dapatkan ukuran dari suatu file:
==> st_size (stat "README-Clib")
355

12.7 Pengawasan Proses
Fungsi sistem mengembalikan kode status dari perintah jika eksekusi sukses, dan gagal dengan
cara lainnya:
public extern system CMD;

// exec command using the shell

Clib juga menyediakan proses UNIX yang umum seperti rutinitas-rutinitas pembuatan dan
manajemen. Kebanyakan benar-benar memerlukan suatu sistem UNIX; tidak ada usaha yang
dibuat untuk menandingi operasi seperti garpu di sistem di mana mereka tidak diterapkan.
Dengan demikian satu-satunya operasi proses yang sekarang ini bekerja di bawah Windows
adalah sistem, exec, spawn, _ spawn, exit dan getpid.
public extern fork;

// fork a child process (U)

public extern exec PROG ARGS;

// execute program

public extern spawn PROG ARGS;

// execute program in child process

public extern _spawn MODE PROG ARGS;

// execute child with options

public extern nice INC;

// change nice value (U)

public extern exit N;
public extern pause;

// exit process with given exit code
// pause until a signal occurs (U)

public extern raise SIG;

// raise signal in current process

public extern kill SIG PID;

// send signal to given process (U)

public extern getpid;

// current process id

public extern getppid;

// parent's process id (U)

public extern wait;
public extern waitpid PID OPTIONS;

// wait for any child process (U)
// wait for given child process (U)

Semua operasi ini hanyalah pembungkus untuk rutin pustaka C yang sesuai. Catatan,
bagaimanapun, bahwa fungsi pemangsa mengambil isyarat itu untuk mengirim sebagai
argument pertama, yang membuatnya lebih mudah untuk menggunakan fungsi di suatu bentuk
yang dirapikan, misalnya, untuk mengulangi suatu operasi pemangsa setelah daftar angka-angka
proses (seperti di `do (kill SIGTERM) PIDs').
Fungsi exec melaksanakan suatu pencarian alur seperti fungsi execlp/execvp di C; parameterparameter untuk program itu diberi sebagai suatu daftar string ARGS, dan seperti biasanya
argument yang pertama perlu mengulangi nama file program. Fungsi ini tidak pernah
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dikembalikan kecuali jika itu gagal. operasi spawn dan _spawn disediakan untuk
mengakomodasi Windows dari ketiadaan garpu dan waktu tunggu; fungsi-fungsi ini bekerja di
UNIX dan Windows. Fungsi spawn bekerja seperti exec, tetapi program berjalan di suatu proses
anak yang baru. Itu mengembalikan suatu id proses yang baru (sebenarnya proses menangani di
bawah Windows). fungsi _spawn seperti spawn, tetapi menerima satu parameter MODE
tambahan yang menentukan bagaimana proses anak itu dieksekusi, yang manapun P_WAIT
(nantikan proses anak, mengembalikan setatus exitnya), P_NOWAIT (jangan menantikan anak,
sama seperti spawn), P_OVERLAY (gantikan gambaran yang ada dengan proses yang baru,
sama seperti exec) dan P_DETACH (menjalankan proses baru di dalam latar belakang).
(Catatan bahwa pilihan P_DETACH diabaikan di sistem UNIX; cara yang benar untuk
mengkode suatu "daemon" di UNIX ditunjukkan di dalam bagian contoh-contoh yang ada di
bawah.)
Di UNIX, rutinitas-rutinitas yang berikut disediakan untuk menterjemahkan kode status yang
dikembalikan oleh sistem, _ spawn, fungsi wait dan waitpid :
public extern isactive STATUS;
// proses aktif
public extern isexited STATUS, exitstatus STATUS;
// proses sudah berjalan secara normal, mendapat kode keluarnya
public extern issignaled STATUS, termsig STATUS;
// proses diakhiri oleh tandat, dapatkan nomor tanda
public extern isstopped STATUS, stopsig STATUS;
// proses dihentikan oleh tanda, dapatkan nomor tanda

Untuk informasi lebih lanjut tentang fungsi proses, kita menunjukkan pembaca kepada
halaman-halaman manual UNIX yang sesuai.
Operasi untuk mengakses lingkungan proses juga diterapkan. Fungsi getenv gagal jika variabel
yang diberi bukanlah yang ditetapkan dalam lingkungan; hal ini memungkinkan anda
mencirikan kondisi error ini dari suatu variabel yang digambarkan dengan nilai yang kosong.
Fungsi setenv menulis berlebihan satu definisi yang ada variabel yang diberi:
public extern getenv NAME, setenv NAME VAL;
// dapatkan/atur variabel-variabel lingkungan

Di UNIX, operasi yang berikut menyediakan akses untuk memproses informasi pengguna dan
kelompok, seperti juga proses menggolongkan dan sesi-sesi. Tidak semua operasi bisa
diterapkan di semua tipe UNIX. tolong lihat manual UNIX untuk suatu uraian fungsi-fungsi ini.
/* fungsi-fungsi User/group-related (U). */
public extern setuid UID, setgid GID;

// set user/group id of process

public extern seteuid UID, setegid GID; // set effective user/group id
public extern setreuid RUID EUID, setregid RGID EGID;
// menetapkan ids yang efektif dan
riil
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public extern getuid, geteuid;

// get real/effective user id

public extern getgid, getegid;

// get real/effective group id

public extern getlogin;

// get real login name

// dapatkan/atur kelompok ids pengganti dari proses yang sedang berjalan
public extern getgroups, setgroups GIDS;
/* Rutinitas-rutinitas terkait dengan sesi (U). */
public extern getpgid PID, setpgid PID PGID;

// get and set process group

public extern getpgrp, setpgrp;

// dito, for calling process

public extern getsid PID;

// get session id of process

public extern setsid;

// create a new session

Contoh-contoh

meminta fungsi sistem untuk melaksanakan suatu perintah shell:
==> system "ls -l"

Anda dapat juga menjalankan program secara langsung dengan fungsi spawn:
==> spawn "ls" ["ls","-l"]Get and set an environment variable:
==> getenv "HOME"
"/home/ag"
==> getenv "MYVAR" // variable is undefined
getenv "MYVAR"
==> setenv "MYVAR" "foo bar"
()
==> getenv "MYVAR"
"foo bar"

Di sini ada beberapa contoh memperlihatkan pemakaian pipa-pipa yang dinamai dan fungsi
proses di sistem UNIX. Fungsi mkfifo mengizinkan pembuatan yang disebut "file-file FIFO
khusus" a.k.a. pipa-pipa yang dinamai, yang menyediakan suatu fasilitas komunikasi antar
proses yang sederhana.
Sebagai contoh, membuat suatu pipa yang dinamai sebagai berikut:
==> mkfifo "pipe" 0666
()

Anda kemudian bisa membuka sesuatu yang bisa ditulisi di akhir pipa:
==> def OUT = fopen "pipe" "w"
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Catatan bahwa blok panggilan ini sampai sisi masukan dari pipa sudah dibuka. Untuk tujuan ini,
kejadian awal lain dari interpreter (misalnya, di dalam xterm yang lain), dan dari sana buka pipa
untuk membaca:
==> def IN = fopen "pipe" "r"

Kedua pemanggilan fopen sekarang sudah diselesaikan, dan anda dapat menulis sesuatu kepada
keluaran akhir dari pipa sebelumnya dari interpreter:
==> fwrites OUT "Hello, there!\n"

Pergi ke kejadian interpreter yang lain, dan baca kembali string dari sana:
==> freads IN
"Hello, there!"

Seperti biasanya, masing-masing akhir dari pipa itu tertutup secepat obyek file yang sesuai
sudah tidak dapat lagi diakses. Ketika anda menutup yang bisa menulis di akhir dari pipa yang
menggunakan, misalnya, undef OUT sebelumnya dari interpreter, sisi masukan dari pipa itu
akan daerah end-of-file, dan seperti itu feof IN akan jadi benar. Setelah penutupan pipa juga di
sisi masukan, anda dapat mencabut file FIFO khusus dengan melepaskan fungsi.
Anda dapat juga menggunakan pipa-pipa yang dinamai untuk membuat suatu kanal komunikasi
kepada anak proses yang diciptakan dengan garpu. Sebagai contoh:
def NAME
def PIPE
def MSG

= tmpnam;
= mkfifo NAME 0666;
= "Hello there!\n";

test

= printf "Parent writes: %s" MSG ||
fwrites (fopen NAME "w") MSG ||
writes "Parent waits for child ...\n" ||
printf "Parent: child has exited with code %d\n" wait
if fork > 0;
= printf "Child reads: %s\n" (freads (fopen NAME "r")) ||
writes "Child exiting ...\n" || exit 0
otherwise;

==> test
Parent writes: Hello there!
Parent waits for child ...
Child reads: Hello there!
Child exiting ...
Parent: child has exited with code 0
()
==> unlink NAME
()

Metoda lain untuk memenuhi hal ini dengan pipa-pipa yang tanpa nama dibahas di Low-Level
I/O.
Di UNIX, itu juga mungkin untuk menerapkan "daemons", yaitu., proses-proses yang
menempatkan diri mereka di dalam latar belakang dan terus berjalan bahkan ketika anda ke
luar. Script kecil berikut menunjukkan bagaimana melakukan hal ini.
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/* Menjadi suatu daemon adalah gampang: Hanya bercabang dua, mempunyai induk
pergi, dan memanggil setsid yang ada di dalam anak untuk mulai suatu sesi
yang baru. Proses yang baru menjadi suatu anak dari init proses dan tidak
memiliki terminal pengendalian. Dengan demikian terus menjalankan sekali pun
anda ke luar, sampai itu ditutup atau sistem ditutup. */
daemon

= setsid || main if fork = 0;
= exit 0 otherwise;

/* Kode utama dari daemon lalu menutup file descriptors menerima warisan oleh
induk dan memulai melaksanakan. Di dalam contoh ini, kita hanya membuka suatu
logfile dan memulai pesan-pesan pembukaan di dalam interval yang reguler.
Kita juga menangani kondisi bahwa kita diakhiri oleh suatu isyarat. */
main

= do close [0,1,2] || log F "daemon started" ||
do (trap 1) [SIGINT, SIGTERM, SIGHUP, SIGQUIT] ||
catch (sig F) (loop F) where F:File = fopen "log" "w";
= perror "daemon" || exit 1 otherwise;

sig F (syserr SIG)
= log F (sprintf "daemon stopped by signal %d" (-SIG)) ||
exit 0;
loop F

= sleep 5 || log F "daemon still alive" || loop F;

log F MSG

= fprintf F "%s at %s" (MSG, ctime time) || fflush F;

12.8 I/O Low-Level
Fungsi-fungsi ini menyediakan operasi untuk memanipulasi langsung file-file di tingkatan file
descriptor. Untuk suatu uraian yang semakin dekat dari operasi berikut, kita menunjuk pembaca
kepada halaman-halaman UNIX manual yang sesuai.
public extern open NAME FLAGS MODE;
baru

//

membuat

suatu

descriptor

public extern close FD;

// menutup suatu descriptor

yang

public extern dup FD, dup2 OLDFD NEWFD; // menyalin suatu descriptor
public extern pipe;
dikenal

//

membuat

satu

pipa

yang

tak

public extern fstat FD;

// perencanaa descriptor

public extern fchdir FD;

// mengubah direktori (U)

public extern fchmod FD MODE;

// merubah modus file (U)

public extern fchown FD UID GID;

// menetapkan kepemilikan file (U)

public extern ftruncate FD LEN;

// memotong suatu file (U)

public extern fsync FD, fdatasync FD;

// sync file yang diberi (U)

Operasi yang berikut dapat digunakan di file descriptors dan file object. Mereka membaca dan
menulis data biner yang diwakili sebagai string-string byte (lihat Byte Strings), menyediakan
satu menghubung ke fungsi read/write(2) dan fread/fwrite(3) sistem itu. Fungsi bread
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mengembalikan suatu string byte dari ukuran yang diberi yang dibaca dari file yang diberi.
Catatan bahwa string byte yang dikembalikan boleh sebenarnya adalah lebih pendek dibanding
byte-byte SIZE, misalnya, akhir dari file sudah dicapai atau tidak cukup masukan sekarang ini
yang tersedia di suatu pipa. Fungsi bwrite mengembalikan banyaknya byte-byte yang benarbenar ditulis yang biasanya ukuran dari string byte kecuali jika satu kesalahan terjadi. Fungsifungsi gagal jika satu kesalahan terjadi sebelum apapun dibaca atau ditulis. Hal itu merupakan
tanggung jawab aplikasi untuk memeriksa kondisi error dan menangani mereka dalam satu cara
yang sesuai.
public extern bread FD SIZE;

// membaca suatu string byte

public extern bwrite FD DATA;

// menulis suatu string byte

Sebagai contoh, fungsi yang berikut menggunakan bread dan bwrite untuk menyalin satu
masukan kepada satu file keluaran, menggunakan gumpal-gumpal dari 8192 byte pada waktu
yang sama:
fcopy F G

= () if bwrite G (bread F 8192) < 8192;
= fcopy F G otherwise;

file penunjuk dari suatu descriptor dapat diposisikan dengan lseek. Di dalam perbedaan kepada
fseek, fungsi ini mengembalikan offset yang baru. Untuk menentukan posisi yang ada,
karenanya anda dapat menggunakan satu ekspresi seperti `lseek FD 0 SEEK_CUR'.
public extern lseek FD POS WHENCE;

Beberapa rutinitas terkait dengan terminal juga disediakan:
public extern isatty FD;

// apakah descriptor suatu terminal?

Yang berikut adalah UNIX-specific:
public extern ttyname FD;
descriptor

// terminal yang berhubungan dengan

public extern ctermid;

// nama dari terminal pengendalian

public extern openpty, forkpty;

// operasi terminal pseudo

Fungsi openpty mengembalikan suatu pasangan (MASTER, BUDAK) dari file descriptors
dibuka untuk membaca dan menulis di sebuah "terminal yang pura-pura". MASTER digunakan
di dalam proses pengendalian, selagi SLAVE dapat digunakan untuk stream I/O standar di suatu
proses anak. Fungsi forkpty mengkombinasikan openpty dengan fork dan membuat alat slave
mengontrol terminal dari proses anak; itu mengembalikan suatu pasangan (PID, GURU), di
mana PID adalah nol di dalam proses anak dan proses id dari anak di dalam induk, dan
MASTER adalah master akhir dari terminal yang pura-pura untuk digunakan oleh induk.
Fungsi-fungsi ini biasanya digunakan untuk menerapkan aplikasi-aplikasi yang memandu
program-program melalui suatu antar muka emulasi terminal lain.
Di sistem UNIX, clib juga menyediakan akses kepada operasi fcntl yang berikut (lihat Bagian 2
manual UNIX):
public extern fcntl FD CMD ARG;
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parameter ARG dari fcntl bergantung pada jenis dari perintah CMD yang dieksekusi. Tersedia
kode perintah dan nilai-nilai relevan lain yang digambarkan sebagai variabel global, seperti
yang didaftarkan di bawah. Tanda-tanda bersifat pemisahan menurut nilai bit simbolik yang di
daftar di bawah. (itu mengikuti nilai-nilai yang ada di kebanyakan sistem. Implementasiimplementasi spesifik boleh menyediakan tanda-tanda tambahan.)
public var const
// kode perintah fcntl
F_DUPFD, F_GETFD, F_SETFD, F_GETFL, F_SETFL,
F_GETLK, F_SETLK, F_SETLKW,
// tipe kunci
F_RDLCK, F_WRLCK, F_UNLCK,
// modus file akses dan bitmask akses mode
O_RDONLY, O_WRONLY, O_RDWR, O_ACCMODE,
// tanda file descriptor
FD_CLOEXEC,
// tanda status
O_CREAT, O_EXCL, O_TRUNC, O_APPEND, O_NONBLOCK, O_NDELAY, O_NOCTTY,
O_BINARY;

Yang berikut Tipe-tipe dari perintah-perintah diterapkan:
fcntl FD F_DUPFD ARG

// menyalin suatu file descriptor

fcntl FD F_GETFD ()
descriptor
fcntl FD F_SETFD FLAGS

// mendapatkan tanda file

// menetapkan tanda file descriptor

fcntl FD F_SETFD ()
flags/access

// mendapat status modus

fcntl FD F_SETFD FLAGS

// menetapkan tanda status

fcntl FD F_GETLK (TYPE,POS,LEN[,WHENCE])

// file query mengunci informasi

fcntl FD
laporan

F_SETLK

(TYPE,POS,LEN[,WHENCE])

//

menetapkan

satu

kunci

file

fcntl FD F_SETLKW (TYPE,POS,LEN[,WHENCE]) // varian pengeblokan dari F_SETLK

lima fungsi perintah Pertama untuk menyalin descriptors dan untuk mendapat kembali dan
mengubah file descriptor dan tanda status. Sisa perintah digunakan untuk penguncian file
laporan. Suatu kunci file ditetapkan sebagai suatu yang rangkap tiga (JENIS, POS, L) atau
mengalikan dengan empat (JENIS, POS, L, DARI MANA), di mana TYPE adalah jenis dari
kunci (F_RDLCK, F_WRLCK atau F_UNLCK untuk kunci baca, kunci menulis dan membuka
kunci, berturut-turut), POS posisi di dalam file, LEN banyaknya byte-byte untuk dikunci (0
berarti sampai ke ujung file) dan WHENCE menetapkan bagaimana argument POS
diinterpretasikan. (Parameter ini mempunyai maksud yang sama seperti fungsi fseek dan lseek,
lihat di atas. Jika WHENCE dihilangkan, default menjadi SEEK_SET, yaitu., posisi-posisi
absolut.) Nilai yang dikembalikan oleh perintah F_GETLK adalah uraian kunci dengan TYPE
yang di-set ke F_UNLCK jika kunci yang diberi akan diterima, dan uraian suatu kunci
pemblokan yang ada kunci meminta cara lainnya. (Kemudian kasus nilai hasil sebenarnya suatu
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quadruple, dengan id dari suatu proses sekarang ini memiliki suatu kunci yang berlawanan di
dalam komponen yang terakhir.)
Catatan bahwa operasi I/O standar menggunakan I/O buffered secara langsung yang mungkin
menghalangi penguncian record. Oleh karena itu di dalam aplikasi-aplikasi yang memerlukan
penguncian record yang individu anda perlu bekerja dengan operasi yang low-level (terbuka,
bwrite, dll.) sebagai gantinya.
fungsi memilih yang berikut menunggu satu set file-file untuk mengubah status I/O. Catatan
bahwa operasi ini tersedia di Windows sebagai bagian dari antar muka socket, tetapi itu hanya
berlaku bagi socket di sana.
public extern select FILES;

Masukan itu adalah suatu tuple (IN, OUT, ERR, TIMEOUT) terdiri dari tiga daftar file
descriptors dan/atau file object untuk diamati, dan satu pilihan penetapan nilai bilangan bulat
atau floating point suatu timeout dalam hitungan detik. Fungsi mengembalikan secepat suatu
anggota IN atau OUT tersedia bagi pelaksanaan satu operasi I/O (tanpa pengeblokan), atau satu
kondisi error yang diberi isyarat untuk suatu anggota ERR. Nilai yang dikembalikan adalah
suatu triple (IN, OUT, ERR) dengan semua anggota dari daftar yang asli yang kini tersedia bagi
I/O. Jika timeout itu terlewati sebelum file-file yang manapun menjadi siap, suatu triple dari tiga
list kosong dikembalikan. Jika tidak ada timeout ditetapkan lalu fungsi itu boleh menghalangi
dengan tak terbatas.
Contoh-contoh :
Contoh-contoh ini kebanyakan UNIX-specific, seperti para pemakai Windows berharap akan
melewati di depan.
Fcntl

Definisi-definisi yang berikut menunjukkan bagaimana fungsi fcntl dapat digunakan untuk
mengubah suatu tanda file's "tidak blok". Ini bermanfaat, misalnya, jika kita ingin membaca dari
masukan yang standar atau suatu pipa tetapi tidak ingin menghalangi sampai masukan tersedia.
Sebagai gantinya, mempunyai himpunan tanda yang tidak blok, operasi masukan akan gagal
dengan segera jika tidak ada masukan yang terbaca sekarang.
/* menset dan membersihkan tanda O_NONBLOCK dari suatu file */
set_nonblock FD:Int

= fcntl FD F_SETFL (FLAGS or O_NONBLOCK)
where FLAGS = fcntl FD F_GETFL ();

clr_nonblock FD:Int

= fcntl FD F_SETFL (FLAGS and not O_NONBLOCK)
where FLAGS = fcntl FD F_GETFL ();

Dan di sini bagaimana kita dapat melaksanakan penguncian laporan di satu file secara
menyeluruh.
/* tempat satu kunci membaca atau menulis
menyeluruh (gagal jika terjadi kesalahan) */
rdlock FD:Int

di

satu

file

secara

= () where () = fcntl FD F_SETLK (F_RDLCK, 0, 0);

/* melepaskan kunci dari file */
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laporan

unlock FD:Int

= () where () = fcntl FD F_SETLK (F_UNLCK, 0, 0);

/* predikat untuk memeriksa apakah suatu kunci membaca atau menulis bisa
ditempatkan */
rdlockp FD:Int

= (LOCK!0 = F_UNLCK)
where LOCK:Tuple =
fcntl FD F_GETLK (F_RDLCK, 0, 0);
= (LOCK!0 = F_UNLCK)
where LOCK:Tuple =
fcntl FD F_GETLK (F_WRLCK, 0, 0);

wrlockp FD:Int

Catatan bahwa untuk menerapkan fungsi-fungsi ini ke file object yang standar, anda dapat
menggunakan fungsi fileno (lihat Extended File Functions) sebagai berikut:
==> rdlock (fileno F)

Select
fungsi Memilih menerima kedua files dan file descriptors ketika masukan. Di sini ada suatu cara
untuk menguji apakah masukan sekarang ini tersedia dari suatu file/descriptor:
avail F

= not null (select ([F],[],[],0)!0);

Ini bermanfaat, khususnya, jika file itu sebenarnya suatu pipa. Sebagai contoh:
==> def F = popen "sleep 5; echo done" "r"
==> avail F
false

// tidak ada masukan yang terbaca, menunggu ...

==> avail F
true

// ...masukan yang tersedia sekarang

==> fget F
"done\n"

Bagaimanapun, kebanyakan dari waktu memilih digunakan untuk operasi multipleks I/O.
Sebagai contoh, proses-proses pengulangan yang berikut masuk dari satu set dari file, satu garis
pada waktu yang sama:
loop FILES

= loop (proc FILES F)
where ([F|_],_,_) = select (FILES,[],[])
if not null FILES;
= () otherwise;

proc FILES F

= // diselesaikan dengan file ini, membersihkannya
filter (neq F) FILES
if feof F;
= // memproses satu baris
writes (fgets F) || FILES;

Anonymous Pipes
Operasi Pipe dan dup2 menyediakan suatu cara yang cepat untuk menugaskan kembali masukan
dan keluaran dari suatu proses anak dan menyambungnya kepada file object yang sesuai di
dalam induk. Sebagai contoh, di sini bagaimana kita dapat menerapkan suatu fungsi popen2
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yang bekerja seperti rutinitas popen yang terikut, tetapi mengizinkan untuk mengalihkan jurusan
masukan dan keluaran dari suatu proses anak:
/* buat dua pipa yang tak dikenal, satu untuk induk untuk membaca dan anak
itu untuk menulis, satu yang lainnya untuk anak untuk membaca dan induk untuk
menulis. */
popen2 CMD

= spawn2 CMD (P_IN, P_OUT) (C_IN, C_OUT)
where (P_IN, C_OUT) = pipe, (C_IN, P_OUT) = pipe;

/* mencabang anak dan mengalihkan arah stream masukan dan keluaran yang
standar kepada tujuan anak dari pipa. Ini tercapai dengan dup2 SRC DEST yang
menutup file descriptor DEST dan lalu membuat suatu salinan DEST dari SRC. Di
dalam induk kita menggunakan fdopen untuk membuka dua file object yang baru
untuk tujuan dari pipa-pipa induk itu. */
spawn2 CMD (P_IN, P_OUT) (C_IN, C_OUT)
= close P_IN || close P_OUT ||
dup2 C_IN (fileno INPUT) || dup2 C_OUT (fileno OUTPUT) ||
exec "/bin/sh" ["/bin/sh", "-c", CMD]
if fork = 0;
= close C_IN || close C_OUT ||
(fdopen P_IN "r", fdopen P_OUT "w")
otherwise;

Fungsi popen2 mempekerjakan fork dan exec untuk menghasilkan suatu proses anak yang
melaksanakan perintah yang diberi menggunakan shell, setelah pengalihan jurusan masukan dan
keluaran anak untuk dua pipa. Di dalam proses induk, fungsi popen2 mengembalikan sepasang
file-file yang dibuka pada tujuan lain dari descriptors anak.
Sebagai kelanjutan potongan dari kode Q menunjukkan bagaimana menerapkan fungsi popen2
yang digambarkan di atas untuk menyalurkan suatu daftar string lewat pipa ke dalam program
pengurutan UNIX dan membangun daftar yang disortir dari keluaran:
mysort STRL

= do (fprintf OUT "%s\n") STRL || fclose OUT || digest IN
where (IN, OUT) = popen2 "sort";

digest IN

= [] if feof IN;
= [freads IN|digest IN] otherwise;

Contoh:
==> mysort ["five","strings","to","be","sorted"]
["be","five","sorted","strings","to"]
==> wait // get exit code of child process (sort program)
(15804,0)

12.9 Operasi Terminal
operasi Yang berikut (UNIX-SPECIFIC) menyediakan satu penghubung ke antar muka POSIX
termios. Perlengkapan Terminal disimpan di suatu "termios" struktur, yang yang diwakili
sebagai suatu 7-tuple (IFLAG, OFLAG, CFLAG, LFLAG, ISPEED, OSPEED, CC). Karakter
kendali menetapkan CC yang diwakili sebagai suatu daftar angka-angka karakter, yang diindek
oleh konstanta-konstanta VEOF yang simbolis dll. Lihat termios(3) untuk detil lebih lanjut.
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public extern tcgetattr FD;
public extern tcsetattr FD WHEN ATTR;

// get terminal attributes
// set terminal attributes

public
public
public
public

//
//
//
//

extern
extern
extern
extern

tcsendbreak FD DURATION;
tcdrain FD;
tcflush FD QUEUE;
tcflow FD ACTION;

public extern tcgetpgrp FD;
public extern tcsetpgrp FD PGID;

send break
wait until all output finished
flush input or output queue
control input/output flow

// get terminal process group
// set terminal process group

/* Komponen-komponen akses dari struktur termios. */
public c_iflag ATTR, c_oflag ATTR, c_cflag ATTR, c_lflag ATTR,
c_ispeed ATTR, c_ospeed ATTR, c_cc ATTR;

Contoh
Contoh ini menunjukkan bagaimana menggunakan fungsi termios untuk membaca suatu kata
sandi dari terminal tanpa gema. Ini adalah satu terjemahan lurus program C yang digambarkan
di Richard Stevens: Pemrograman Lanjut di dalam lingkungan UNIX , Addison-Wesley, 1993,
cf. p.350. Perbedaan utama bahwa kita hanya mengabaikan isyarat-isyarat SIGINT dan
SIGTSTP daripada menghalangi mereka (yang belakangan tidak didukung oleh Q's jebakan
yang terikut).
getpass PROMPT

= fwritec F "\n" || unprep F SAVE || PW
where F:File = fopen ctermid "r+", SAVE = prep F,
PW = fwrites F PROMPT || fflush F || freads F;

/* prep F: abaikan SIGINT dan SIGTSTP dan persiapkan terminal */
prep F

= tcsetattr (fileno F) TCSAFLUSH NATTR || (ATTR,TRAPS)
where TRAPS = map (trap SIG_IGN) [SIGINT,SIGTSTP],
ATTR = tcgetattr (fileno F),
(IF,OF,CF,LF,IS,OS,CC) = ATTR,
LF = LF and not (ECHO or ECHOE or ECHOK or ECHONL),
NATTR = (IF,OF,CF,LF,IS,OS,CC);

/* unprep F SAVE: kembali ke pengaturan-pengaturan sebelumnya */
unprep F (ATTR,TRAPS)
= tcsetattr (fileno F) TCSAFLUSH ATTR ||
zipwith trap TRAPS [SIGINT,SIGTSTP];

12.10 Informasi Sistem
Kode error dari berbagai pengoperasian sistem dapat didapat kembali dengan fungsi-fungsi
yang berikut:
public extern errno, seterrno N;
public extern perror S, strerror N;

// get/set last error code
// print error message

Fungsi perror biasanya digunakan untuk melaporkan kondisi error di dalam pengoperasian
sistem di file standard error. Sebagai contoh:
==> fopen "/etc/passw" "r"
fopen "/etc/passw" "r"
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==> perror "fopen"
fopen: No such file or directory
()

Jika pengaturan yang lebih terperinci diperlukan anda dapat menggunakan strerror di nilai errno
untuk memperoleh pesan error sebagai suatu string:
==> fprintf ERROR "fopen returned message `%s'\n" (strerror errno)
fopen returned message `No such file or directory'
()

Catatan bahwa errno hanya ditetapkan ketika satu kesalahan terjadi di suatu pemanggilan
sistem. Anda dapat menggunakan seterrno untuk mengatur ulang nilai errno sebelum suatu
pengoperasian sistem memeriksa apakah di sana sebenarnya ada satu kesalahan selagi
melaksanakan pemanggilan sistem:
==> seterrno 0
()
==> fopen "/etc/passwd" "r"
<<File>>
==> perror "fopen"
fopen: Success
()

Operasi sisa digunakan untuk memperoleh berbagai informasi tentang sistem dan database
informasinya. Sebagai contoh, operasi uname mengembalikan suatu 5-tuple berisi informasi
yang mengidentifikasi sistem operasi (operasi ini secara umum hanya tersedia di sistem UNIX):
public extern uname;
/* Komponen-komponen akses dari hasil uname. */
public un_sysname UNAME, un_nodename UNAME, un_release UNAME,
un_version UNAME, un_machine UNAME;

Nama host dari sistem itu dapat didapat kembali dengan fungsi gethostname.
public extern gethostname;

database Kata Sandi dan kelompok dapat diakses dengan fungsi-fungsi yang berikut. Masukanmasukan kata sandi disandikan sebagai 7-tuples (NAMA, PASSWD, UID, GID, GECOS, DIR,
SHELL), masukan-masukan kelompok sebagai 4-tuples (NAMA, PASSWD, GID, PARA
ANGGOTA). Informasi ini hanya tersedia di sistem UNIX.
public
public
public
public

extern
extern
extern
extern

getpwuid UID, getpwnam NAME;
getpwent;
getgrgid GID, getgrnam NAME;
getgrent;

//
//
//
//

look
list
look
list

up
of
up
of

a password entry
all pw entries
group entry
all group entries

/* Komponen-komponen akses dari struktur-struktur kata sandi dan kelompok. */
public pw_name PW, pw_passwd PW, pw_uid PW, pw_gid PW, pw_gecos PW,
pw_dir PW, pw_shell PW;
public gr_name GR, gr_passwd GR, gr_gid GR, gr_members GR;
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Lebih dari itu, fungsi crypt dapat digunakan untuk melaksanakan enkripsi kata sandi UNIX
(lihat crypt(3) untuk detil).
public extern crypt KEY SALT; // (U)

Fungsi-fungsi yang berikut dapat digunakan untuk informasi host query seperti juga protokol
jaringan dan jasa yang tersedia di sistem anda. Informasi ini berhubungan erat dengan antar
muka socket yang digambarkan di Sockets. Untuk suatu uraian yang semakin dekat dari operasi
ini kita menunjuk pembaca kepada halaman-halaman manual yang sesuai. Catatan bahwa
operasi gethostent, getprotoent dan getservent tidak tersedia di Windows.
Host Database: Masukan-masukan host dari form (NAMA, ALIAS-ALIAS, ADDR_TYPE,
ADDR_LIST), di mana NAME menandakan nama host yang resmi, nama alternatif ALIASALIASnya, alamat keluarga ADDR_TYPE dan daftar alamat-alamat ADDR_LIST.
public extern gethostbyname HOST, gethostbyaddr ADDR;
public extern gethostent; // (U)
public h_name HENT, h_aliases HENT, h_addr_type HENT, h_addr_list HENT;

Catatan bahwa hostnames dan IP addresses ditetapkan sebagai string-string. hostnames bersifat
nama-nama simbolis seperti "localhost", dan dapat juga suatu daerah yang ditetapkan, seperti di
"www.gnu.org". alamat-alamat IPv4 menggunakan notasi "numbers-and-dots" yang dikenal,
seperti alamat loopback "127.0.0.1". alamat IPv6 biasanya ditulis ketika delapan 16-bit bilangan
heksadesimal yang dipisahkan oleh tanda titik dua; dua tanda titik dua digunakan untuk
menyingkat string-string kosong-kosong yang berurutan. Sebagai contoh, IPv6 loopback alamat
"0:0:0:0:0:0:0:1" dapat disingkat sebagai "::1".
Database protokol: Masukan-masukan protokol dari bentuk (NAMA, ALIAS-ALIAS, PROTO)
menandakan nama resmi, alias-alias dan nomor dari protokol.
public
public
public
public

extern
extern
extern
p_name

getprotobyname NAME;
getprotobynumber PROTO;
getprotoent; // (U)
PENT, p_aliases PENT, p_proto PENT;

Database layanan: Masukan-masukan layanan dari form (NAMA, ALIAS-ALIAS, PORT,
PROTO) menandakan nama resmi, alias-alias, jumlah port dan nomor protokol dari port.
argument NAME dari getservbyname dapat juga suatu pasangan (NAMA, PROTO) untuk
membatasi pencarian itu kepada jasa untuk protokol yang diberi (yang diberi oleh nama nya).
Demikian juga, argument PORT dapat juga diberi sebagai (PORT, PROTO).
public
public
public
public

extern
extern
extern
s_name

getservbyname NAME;
getservbyport PORT;
getservent; // (U)
PENT, s_aliases PENT, s_port PENT, s_proto PENT;

Sebagai contoh, di sini adalah beberapa informasi yang didapat kembali dari suatu sistem Linux
yang khas:
==> uname
("Linux","obelix","2.4.19-4GB","#2 Tue Mar 4 16:03:51 CET 2003","i686")
==> gethostname
"obelix"
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==> gethostbyname gethostname
("obelix.local",["obelix"],2,["127.0.0.2"])
==> gethostbyaddr "::1"
("localhost",["ipv6-localhost","ipv6-loopback"],10,["::1"])
==> getprotobyname "tcp"
("tcp",["TCP"],6)
==> getservbyname "ftp"
("ftp",[],5376,"tcp")
==> getpwuid getuid
("ag","x",500,100,"Albert Gräf","/home/ag","/bin/bash")
==> getgrgid getgid
("users","x",100,[])

12.11 Sockets
Fungsi-fungsi yang berikut tersedia di sistem yang menyediakan suatu lapisan socketBSDcompatible, di samping BSD, termasuk di dalamnya BEOS, Linux, OSX, Windows dan System
V paling terbaru. Socket menyediakan chanel komunikasi dua arah di mesin yang lokal seperti
juga ke jaringan seberang. Socket diwakili oleh file descriptors yang dapat ditulis dan dibaca
dengan fungsi send dan recv. Di kebanyakan sistem, socket descriptors hanyalah file descriptors
biasa yang dapat juga digunakan di fungsi I/O low-level dan fdopen seperti biasanya.
Bagaimanapun, di beberapa sistem (khususnya, BEOS dan Windows), socket descriptors adalah
"khusus" dan semua socketI/O yang harus dilaksanakan dengan operasi socket yang khusus.
Pada pembuatan waktu, suatu socket digambarkan oleh atribut-atribut yang berikut (lihat
socket(2) untuk lebih banyak detil):
•
Address family (kadang-kadang juga dikenal sebagai namespace, protocol family atau
domain). Address family yang didukung oleh penerapan ini adalah AF_LOCAL (a.k.a.
AF_UNIX a.k.a. AF_FILE), AF_INET dan AF_INET6. Tidak semua keluarga-keluarga
protokol bisa tersedia di semua sistem (misalnya, pustaka socket Windows hanya mendukung
AF_INET).
•
Gaya komunikasi (juga disebut tipe socket). Satu yang membedakan antara socket
"berbasis koneksi" yang digunakan untuk menetapkan client/server koneksi-koneksi, dan socket
"tanpa koneksi" yang mengizinkan data untuk diterima dari dan yang dikirim ke alamat-alamat
yang sembarang. tipe Socket yang didukung oleh implementasi ini adalah SOCK_STREAM,
SOCK_DGRAM, SOCK_SEQPACKET, SOCK_RAW dan SOCK_RDM. di antara,
SOCK_STREAM, SOCK_SEQPACKET dan SOCK_RDM berbasis koneksi. tolong catat
bahwa tidak semua tipe socket didukung untuk semua keluarga-keluarga protokol, dan beberapa
tipe socket bisa sama sekali hilang di sistem non-unix.
•
Protokol: untuk masing-masing alamat a.k.a. keluarga protokol dan tipe socket mungkin
ada sejumlah protokol-protokol yang berbeda yang tersedia. Untuk AF_LOCAL namespace,
yang mengacu pada filesystem yang lokal, protokol itu selalu 0, protokol default. protokol-
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protokol yang Tersedia untuk internet namespaces dapat didapat kembali dari database protokol
(lihat System Information).
Sebelum proses yang lain dapat tersambungkan ke suatu socket yang harus terikat pada satu
alamat. Format alamat bergantung pada keluarga alamat dari socket. Untuk namespace yang
lokal, alamat hanyalah suatu filename di filesystem yang lokal. Untuk IPv4 namespace, ini
merupakan suatu pasangan (HOST, PORT) di mana HOST menandakan nama host atau alamat
protokol internet, yang yang ditetapkan sebagai suatu string, dan PORT adalah suatu nomor
port. Untuk IPv6 namespace, ini merupakan suatu quadruple (HOST, PORT, FLOWINFO,
SCOPEID). hostnames dan nomor port yang dikenal dapat didapat kembali dari database host
dan layanan (lihat System Information).
Operasi yang berikut disediakan untuk membuat suatu socket, atau sepasang socket yang
dihubungkan, untuk alamat keluarga yang diberi, jenis socket dan protokol. Mereka
mengembalikan file descriptor dari socket(atau sepasang file descriptors).
public extern socket FAMILY TYPE PROTO;
public extern socketpair FAMILY TYPE PROTO; // (U)

Fungsi penutupan mengakhiri transmisi data di suatu socket. Anda dapat berhenti membaca,
menulis atau kedua-duanya, tergantung pada apakah HOW merupakan SHUT_RD, SHUT_WR
atau SHUT_RDWR. Catatan bahwa operasi ini tidak menutup file descriptor socket itu; untuk
tujuan ini closesocket digunakan (lihat di bawah).
public extern shutdown SOCKET HOW;

Fungsi closesocket menutup suatu socket. Di kebanyakan sistem ini hanyalah berupa untuk
menutup (lihat Low-Level I/O), tetapi, seperti yang telah dicatat, di beberapa pendeskripsi
sistem socket bersifat khusus dan anda harus menggunakan fungsi ini sebagai gantinya.
public extern closesocket SOCKET;

fungsi bind mengikat suatu socket ke satu alamat. Ini juga dilaksanakan secara otomatis ketika
socket pertama digunakan. Bagaimanapun, jika socket itu harus ditemukan oleh proses yang
lain yang anda akan harus dengan tegas menetapkan satu alamat untuk itu. fungsi bind hanya
mengerjakan itu.
public extern bind SOCKET ADDR;

Operasi yang berikut digunakan untuk mulai proses mendengarkan dan menerima permintaan
koneksi di suatu socket. Operasi ini digunakan di sisi server dari suatu socket yang berbasis
koneksi. N Argument dari proses mendengarkan menandakan nomor yang maksimum dari
permintaan koneksi yang ditunda untuk server. Setelah panggilan untuk proses mendengarkan,
server dapat menerima koneksi-koneksi dari suatu klien dengan fungsi accept, yang
mengembalikan suatu pasangan (SOCKET, ADDR), di mana SOCKET adalah suatu socket
yang baru disambungkan ke klien, dan ADDR adalah alamat klien itu.
public extern listen SOCKET N;
public extern accept SOCKET;

fungsi connect digunakan untuk memulai suatu koneksi di suatu socket. Fungsi ini dapat
digunakan di socket tanpa koneksi dan yang berbasis koneksi. Di dalam kasus pembentuk,
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connect hanya dapat dilibatkan sekali. kasus Yang lain, hal itu dapat dilibatkan berulang kali,
dan menetapkan remote socket untuk operasi send dan receive.
public extern connect SOCKET ADDR;

Rutinitas-rutinitas yang berikut mendapatkan kembali informasi tentang suatu socket. Alamat
lokal socket dan alamat dari remote socket yang disambungkan dapat didapat kembali dengan
getsockname dan getpeername. Pilihan-pilihan socket, yang ditetapkan dengan suatu protokol
ukuran LEVEL dan satu pilihan indeks OPT, dapat dipertanyakan dan diubah dengan
getsockopt dan setsockopt. pilihan Nilai-nilai dikodekan sebagai string-string byte (cf. Byte
Strings). Untuk suatu uraian dari pilihan yang tersedia lihat getsockopt(2).
public
public
public
public

extern
extern
extern
extern

getsockname SOCKET;
getpeername SOCKET;
getsockopt SOCKET LEVEL OPT;
setsockopt SOCKET LEVEL OPT VAL;

Akhirnya, fungsi I/O yang khusus yang berikut digunakan untuk memancarkan data pada suatu
socket. Semua data disandikan sebagai string-string byte. operasi receive mengembalikan data
yang diterima (yang bisa lebih pendek dibanding ukuran yang diminta, jika tidak cukup data
sekarang ini tersedia), banyaknya operasi send dari byte-byte benar-benar ditulis. Untuk
recvfrom/sendto data disandikan sebagai suatu pasangan (ADDR, DATA) yang dimasukkan di
dalamnya alamat source/destination; operasi ini pada umumnya digunakan untuk socket yang
tanpa koneksi. argument FLAGS digunakan untuk menetapkan pilihan transmisi khusus (lihat
MSG_* konstan-konstan pada awal clib.q).
public extern recv SOCKET FLAGS SIZE, send SOCKET FLAGS DATA;
public extern recvfrom SOCKET FLAGS SIZE, sendto SOCKET FLAGS DATA;

Contoh
Script yang berikut menunjukkan bagaimana kita dapat menerapkan suatu server yang tanpa
koneksi di dalam IPv4 namespace yang berulang-kali menerima suatu permintaan dari suatu
klien dan mengirim kembali satu jawaban. Di dalam contoh ini, permintaan-permintaan itu
adalah penandaan string-string ekspresi-ekspresi Q; server mengevaluasi masing-masing
ekspresi dan mengirim kembali hasil sebagai suatu string. Klien membaca masukan dari
pengguna, memancarkan nya sampai server dan mencetak jawaban yang diterima. Catatan
bahwa string-string yang dipancarkan diwakili sebagai string-string byte, seperti yang
diperlukan oleh operasi recvfrom dan sendto. Fungsi Bytestr dan bstr digunakan untuk
mengkonversi antara string-string karakter dan byte, melihat Byte Strings.
def BUFSZ = 500000; // buffer size
/* server: menerima pesan-pesan, mengevaluasi
ekspresi Q, dan mengembalikan hasil-hasil */

mereka

seperti

def SERVER = ("localhost",5001); // the server address
server

= server_loop FD
where FD:Int = socket AF_INET SOCK_DGRAM 0,
() = bind FD SERVER;
= perror "server" otherwise;

server_loop FD

= sendto FD 0 (ADDR,eval MSG) || server_loop FD
where (ADDR,MSG) = recvfrom FD 0 BUFSZ;
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ekspresi-

= server_loop FD otherwise;
/* evaluate an expression encoded as a byte string, catch syntax
errors and exceptions, convert result back to a byte string */
eval MSG

exception _

= catch exception (bytestr (str VAL))
where 'VAL = valq (bstr MSG);
= bytestr ">>> SYNTAX ERROR" otherwise;
= bytestr ">>> ABORTED";

/* the client: read input from user, send it to the server, print
returned result */
def CLIENT = ("localhost",5002); // the client address
client

= client_loop FD
where FD:Int = socket AF_INET SOCK_DGRAM 0,
() = bind FD CLIENT;
= perror "client" otherwise;

client_loop FD

= sendto FD 0 (SERVER,bytestr MSG) ||
printf "%s\n" (bstr (recv FD 0 BUFSZ)) || client_loop FD
if not null MSG
where MSG:String = writes "\nclient> " || flush || reads;
= () otherwise;

Sebagai contoh, kita dapat meminta server di suatu thread yang sekunder lalu melaksanakan
klien sebagai berikut:
==> def S = thread server
==> client
client> prd [1..50]
30414093201713378043612608166064768844377641568960512000000000000
client> 1+)
>>> SYNTAX ERROR
client> quit
>>> ABORTED
client>

12.12 POSIX Threads
Di sistem di mana pustaka thread POSIX atau beberapa penggantian yang dapat dipertukarkan
tersedia (hal ini termasuk di dalamnya Windows dan UNIXes paling modern), clib
menyediakan fungsi-fungsi untuk menangani banyak thread dari kendali. thread, a.k.a. " prosesproses light-weighted", mengizinkan anda untuk mewujudkan "script-script multithreaded"
yang terdiri dari tugas-tugas yang berbeda yang bersama-sama melaksanakan beberapa
perhitungan di suatu cara yang dibagi-bagikan. Semua tugas dieksekusi secara bersamaan.
Dengan demikian anda dapat, misalnya, melaksanakan beberapa kalkulasi yang panjang di
suatu tugas latar belakang selagi anda terus mengevaluasi ekspresi-ekspresi lain di dalam
perintah pengulangan interpreter itu. Anda dapat juga mengkomunikasikan tugas-tugas via
mutexes, kondisi-kondisi dan semafor-semafor.
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Operasi yang digambarkan di dalam bagian ini di dalam korespondensi yang dekat dengan
POSIX 1003.1b. Bagaimanapun, beberapa operasi dinamai dengan cara yang berbeda, dan
semafor-semafor menyediakan kemampuan tambahan data pengiriman dari threadnya ke yang
lain. Mutexes juga didukung, kebanyakan untuk tujuan bagian-bagian penanganan kritis yang
yang disertai operasi dengan efek samping (I/O dll.). Mutexes tidak diperlukan untuk membuat
kondisi-kondisi bekerja sejak mereka mempunyai penanganan mutex mereka sendiri yang
internal. Untuk lebih banyak informasi tentang thread POSIX, mengacu pada bagian yang
sesuai di dalam manual UNIX.
tolong catat bahwa fungsi-fungsi ini hanya akan bekerja sebagai pemberitahuan jika interpreter
sudah dibangun dengan dukungan thread POSIX. Lebih dari itu, di dalam implementasi yang
ada, interpreter secara efektif menjadikan ceritera script-script yang multithreaded bersambung
di tingkatan pengurangan dan seperti itu thread tingkatan pengguna tidak bisa benar-benar
mengambil keuntungan dari mesin-mesin multi-prosesor.
12.12.1 Pembuatan thread dan Manajemennya
Thread Clib yang diwakili menggunakan penanganan (object dari jenis Thread). Catatan bahwa
suatu Thread dibatalkan secara otomatis secepat penanganannya pada sampah yang
dikumpulkan, seperti itu anda perlu menyimpan penanganan di sekitar sepanjang Thread itu
diperlukan. Untuk kenyamanan, penanganan Thread dihitung sewenang-wenang, memulai pada
0 yang menandakan Thread utama, dan dipesan oleh nomor thread. Ini adalah ringkas,
misalnya, jika anda ingin menggunakan penanganan Thread sebagai indeks di suatu kamus.
public
public
public
public

extern type Thread;
isthread THREAD;
extern thread_no THREAD;
extern this_thread;

//
//
//
//

thread handle type
check for thread objects
thread number
handle of the current thread

Operasi Thread dasar didaftarkan di bawah. fungsi Thread yang Awal-awal mengevaluasi
argument nya yang khusus di suatu Thread yang baru, dan mengembalikan penanganan nya.
Anda dapat menantikan suatu Thread untuk mengakhiri dan memperoleh hasil yang dievaluasi
dengan fungsi return. (Jika tidak ada hasil, karena Thread sudah dibatalkan, atau digugurkan
dengan halt, quit atau suatu kesalahan runtime, hasil gagal.) Catatan bahwa perhentian atau
penghentian di suatu Thread yang bukan Thread utama hanya mengakhiri Thread yang ada;
bagaimanapun, fungsi exit, cf. Pengawasan Proses, selalu keluar dari interpretet. Anda dapat
juga mengakhiri Thread yang ada dengan segera dan mengembalikan suatu nilai yang diberi
seperti hasil dengan fungsi return; secara keseluruhan thread, fungsi ini adalah setara dengan
perhentian dan nilai hasil yang diabaikan. Lebih dari itu, semua Thread kecuali Thread utama
dapat juga dibatalkan dari Thread lain manapun yang menggunakan fungsi cancel. Akhirnya,
fungsi hasil mengizinkan interpreter itu untuk memindahkan thread di setiap titik (secara normal
interpreter itu akan hanya memindahkan konteks-konteks di dalam builtins yang tertentu dan
ketika suatu aturan yang baru diaktipkan).
public
public
public
public
public

extern
extern
extern
extern
extern

special thread X;
return X;
cancel THREAD;
result THREAD;
yield;

// start new thread
// terminate thread with result X
// cancel THREAD
// wait for THREAD, return result
// allow context switch

thread Clib selalu menggunakan penunda pembatalan, karenanya pembatalan thread biasanya
meminta tidak dihormati dengan segera, tetapi ditunda sampai thread menjangkau suatu titik

194

pembatalan di mana itu aman untuk melakukannya. Poin-poin pembatalan terjadi pada
pemanggilan pustaka C yang tertentu yang didaftarkan di dalam dokumentasi thread POSIX,
ketika suatu persamaan yang baru diaktipkan di dalam interpreter Q, dan ketika hasil dipanggil.
Anda dapat juga memeriksa apakah suatu thread masih aktif atau sudah dibatalkan. Jika tidak
ada kondisi, lalu thread telah diakhiri dan anda dapat memperoleh hasil nya dengan operasi
hasil.
public extern active THREAD;
public extern canceled THREAD;

// check if THREAD is active
// check if THREAD was canceled

12.12.2 Penjadwalan Realtime
Thread-Thread selalu diciptakan dengan kebijakan penjadwalan default "tidak realtime". Di
beberapa sistem ini juga yang mungkin untuk meningkatkan suatu prioritas Thread dan sesudah
itu menjadwalkan di dalam "yang realtime". Ini bermanfaat untuk tugas-tugas dengan
persyaratan-persyaratan pemilihan waktu dan kemampuan reaksi yang tegas, seperti suatu
fungsi yang merekam atau memutar ulang di suatu aplikasi multimedia.
Kebijakan penjadwalan dan prioritas suatu Thread dapat diubah dengan fungsi yang berikut
yang mengambil dua argument tambahan, kebijakan POL (0 = default, 1 = round-robin
realtime, 2 =penjadwalan fifo realtime) dan prioritas PRIO (di mana 0 menandakan prioritas
default). Catatan bahwa di penjadwalan kebanyakan sistem realtime hanya akan dihibahkan
kepada proses-proses yang diistimewakan.
public extern setsched THREAD POL PRIO; // set scheduling parameters

Kebijakan penjadwalan yang ada dan prioritas suatu thread dapat didapat kembali dengan fungsi
getsched:
public extern getsched THREAD;

// get scheduling parameters

Cakupan yang nyata dari nilai-nilai prioritas adalah sistem. spesifik. Di suatu sistem UNIX yang
khas sekedar Thread yang tidak realtime dapat mempunyai prioritas 0, selagi thread-Thread
yang realtime selalu mempunyai prioritas-prioritas positif. Prioritas thread yang lebih tinggi
harus selalu didahulukan dari mereka yang prioritas lebih rendah. selain itu Semua tetap sama,
Thread-Thread yang menggunakan penjadwalan round-robin masing-masing memberi mereka
timeslice "adil", selagi penanganan thread di suatu fifo "datang awal dilayani lebih dulu" dasar.
Yang belakangan hanya dapat berada disela oleh proses-proses prioritas yang lebih tinggi (dan
isyarat-isyarat) dan seperti itu harus digunakan di kepedulian yang paling. Setidak-tidaknya
anda harus pastikan bahwa suatu prioritas Thread yang tinggi tidak menjalankan unsuspended
untuk periode waktu yang diperluas, jika tidak itu bisa mengamankan sistem anda. Dengan
demikian suatu Thread yang realtime pada umumnya perlu membelanjakan kebanyakan dari
waktu nya "di dalam tempat buangan" di mana menunggu masukan tiba atau suatu kondisi
untuk diberi isyarat.
Mengira bahwa nilai prioritas yang dicakup bersifat berdekatan dan berisi yang manapun 0 atau
1, anda dapat menentukan cakupan-cakupan untuk sistem anda dengan script kecil berikut:
test POL PRIO

= setsched this_thread 0 0 || true
where () = setsched this_thread POL PRIO;
= false otherwise;
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priotest POL

= (hd L,last L) if not null L
where L = reverse (while (test POL) pred 0) ++
while (test POL) succ 1;

Di sini adalah suatu contoh hasil yang diperoleh di Linux:
==> map priotest [0,1,2]
[(0,0),(1,99),(1,99)]

Penjadwalan Realtime di Windows
Di bawah Windows, berbagai hal sedikit berbeda, karena Windows tidak benar-benar
mempunyai penjadwalan thread POSIX-compatible. Sebagai gantinya, proses-proses
mempunyai "kelas-kelas prioritas" selagi Thread-Thread mempunyai "prioritas-prioritas" yang
ditafsirkan dalam konteks kelas prioritas dari proses, mereka kepunyai. Oleh karena itu di
bawah Windows argument POL dari operasi yang setsched benar-benar ditafsirkan sebagai
suatu kelas prioritas untuk seluruh proses selagi argument PRIO menetapkan prioritas setiap
thread. Clib menjejaki semua panggilan yang setsched dan selalu memungkinkan proses
mempunyai kelas prioritas yang paling tinggi menetapkan untuk suatu Thread yang masih aktif.
untuk tujuan ini, nilai polis 0, 1 dan 2 dipetakan kepada kelas-kelas prioritas "normal", "high"
dan "realtime". (Yang belakangan harus digunakan dengan hemat, jika sama sekali, di suatu
script Q, karena itu membuat Windows sangat tak bereaksi.) Lebih dari itu, fungsi yang
setsched juga menerima suatu nilai polis dari -1 untuk menandakan proses-proses "waktu idle".
(Anda akan jarang menemui penggunaan untuk ini, kecuali jika anda ingin menulis suatu
screensaver di dalam Q.) Untuk masing-masing kebijakan, nilai-nilai prioritas yang mungkin
mempunyai suatu cakupan dari -3 sampai 3, di mana -3 menandakan waktu idle thread, 0 adalah
prioritas yang normal, dan 3 adalah prioritas yang paling tinggi untuk digunakan thread-thread
"waktu-kritis". Prioritas ukur yang tersisa menyediakan beberapa jumlah tambahan dari kendali
di mana Thread mendapat tulang terlebih dulu.
Sementara sebagian "efek khusus" dapat dicapai dengan nilai-nilai prioritas lebih eksotis dari
Windows, untuk pemakaian khas suatu kebijakan dari 0 dengan prioritas kosong harus
dipekerjakan untuk thread yang biasa, suatu kebijakan dari 1 dengan sebagian (kecil) nilai
prioritas positif untuk suatu thread dengan persyaratan-persyaratan realtime yang moderat, dan
suatu kebijakan dari 2 jika waktu sangat kritis. Jika anda mengikuti konvensi-konvensi ini lalu
script anda akan mampu berjalan dibawah Windows dan kebanyakan sistem UNIX tanpa
perubahan.
12.12.3 Mutexes
mutexes Clib dating dengan tiga jenis: fast (tidak ada pemeriksaan kesalahan), error checking
(gagal jika thread yang ada telah memegang suatu kunci di mutex) dan recursive (thread yang
sama boleh mengunci mutex berulang kali, dan nomor yang sama dari operasi membuka kunci
diwajibkan untuk membuka kunci mutex kembali). Operasi yang didukung adalah lock
(menantikan mutex untuk tidak terkunci, lalu menguncinya dan mengembalikan ()),unlock
(membuka kunci mutex, mengembalikan ()) dan try (mengunci mutex jika itu tersedia, gagal
dengan cara lainnya).
KEBERATAN: Operasi ini berbahaya, ketika Anda dapat dengan mudah membuat deadlock
yang mungkin mengamankan interpreter. Catatan bahwa suatu deadlock juga akan mencegah
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thread yang dilibatkan sejak pembatalan, sesuai dengan standar POSIX, menantikan suatu kunci
mutex bukan suatu titik pembatalan. Dengan demikian operasi ini harus digunakan dengan
kepedulian.
Karena Q tidak memiliki variabel-variabel yang dapat berubah dan interpreter builtins
semuanya adalah thread-aman, mutexes benar-benar digunakan sangat sedikit di dalam Q
dibanding di dalam bahasa-bahasa prosedural yang lain. Mereka paling bermanfaat untuk
melindungi bagian-bagian kritis di mana suatu urutan operasi dengan efek samping (seperti I/O)
dilaksanakan dalam satu pertunjukan yang atomis. Hal ini bisa dilakukan dengan penguncian
suatu mutex di permulaan dan membuka kunci nya pada akhir urutan. Pemakaian seperti itu
adalah aman, dengan ketentuan bahwa tanpa operasi di dalam urutan boleh menghalangi selama
satu periode waktu tak tentu atau bahkan yang diperluas.
public extern type Mutex;

// mutex type

public ismutex MUTEX;

// check for mutex objects

public extern mutex;
public extern errorchecking_mutex;
public extern recursive_mutex;

// standard (fast) mutex object
// error checking mutex object
// recursive mutex object

public extern lock MUTEX;
public extern unlock MUTEX;
public extern try MUTEX;

// lock MUTEX
// unlock MUTEX
// try MUTEX

12.12.4 Kondisi
kondisi-kondisi Clib mendukung operasi yang berikut: isyarat (bangun satu thread yang
menantikan kondisi), siaran (bangun semua thread yang menantikan kondisi) dan menunggu
(penjarakan thread yang ada sampai kondisi itu dikirim). Masing-masing operasi ini
mengembalikan (). Menunggu operasi dapat juga dilibatkan dengan sebuah tuple (COND,
WAKTU) untuk menandakan suatu masa penantian yang diatur waktu. Jika masa penantian
waktu ke luar atau disela oleh suatu isyarat lalu operasi gagal. Catatan bahwa seiring standar
POSIX, Nilai waktu menandakan satu waktu mutlak (nilai bilangan bulat atau floating-point
dalam hitungan detik karena "zaman", lihat juga uraian fungsi waktu builtin di Miscellaneous
Functions).
public extern type Condition;

// condition type

public iscondition COND;

// check for condition objects

public
public
public
public

//
//
//
//

extern
extern
extern
extern

condition;
signal COND;
broadcast COND;
await COND;

new condition object
signal COND
broadcast COND
wait for COND, or (COND,TIME)

12.12.5 Semaphores
Semafor Clib pada kenyataannya antrian-antrian semafor yang dapat digunakan sebagai suatu
suatu chanel komunikasi untuk lewatnya nilai-nilai antara thread yang berbeda menggunakan
suatu disiplin FIFO. Di dalam perluasan kepada operasi semafor POSIX 1003.1b, clib juga
menyediakan dukungan untuk semafor-semafor yang dibatasi yang diciptakan dengan suatu
batas yang positif di banyaknya nilai-nilai, antrian semafor boleh digunakan pada setiap waktu.
Ketika suatu nilai yang baru ditempatkan ke suatu semafor yang dibatasi, thread yang ada
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dipenjarakan sampai antrian mempunyai ruang untuk menerima suatu nilai yang baru, jika
perlu.
Operasi yang didukung adalah pos (enqueue suatu nilai), mendapatkan (dequeue suatu nilai dan
hasilnya, secepat satu yang tersedia), mencoba (versi tidak blok yang di dapat yang gagal jika
tidak ada nilai yang tersedia), get_size atau # yang kedua mengembalikan ukuran antrian yang
ada, dan get_bound yang mengembalikan batas ukuran antrian dari suatu semafor yang dibatasi
(atau kosong jika semafor itu tak terhingga).
Catatan bahwa sama dengan semafor-semafor yang tak terhingga, ukuran semafor yang
maksimum adalah benar-benar dibatasi oleh sistem operasi, lihat dokumentasi POSIX thread
anda yang lokal untuk detil. Jika batas implementasi spesifik ini terlewati, usaha itu untuk
menempatkan suatu nilai yang baru menaikkan suatu perkecualian syserr 9.
public extern type Semaphore;

// semaphore type

public issemaphore SEM;

// check for semaphore objects

public extern semaphore;
public extern bounded_semaphore MAX;

// semaphore object
// bounded semaphore object

public extern post SEM X;
public extern get SEM;
public extern try SEM;

// enqueue a value
// dequeue a value
// dequeue a value, fail if none

public extern get_size SEM;
public extern get_bound SEM;

// get the current queue size
// get the max queue size (0 if none)

12.12.6 Threads and Signals
Beberapa keterangan sekitar interaksi antara thread clib dan penanganan isyarat interpreter
dalam urutan. ini merupakan suatu fakta yang terkenal bahwa menyusupkan dan isyarat-isyarat
secara umum tidak mencampur baik sekali. Oleh karena itu, di dalam implementasi yang ada,
semua penanganan isyarat adalah benar-benar dilaksanakan di dalam thread interpreter yang
utama. Di sinilah anda perlu menyiapkan isyarat penanganan anda menggunakan perangkap dan
tangkapan yang terikut, seperti yang dijelaskan di Exception Handling. Jika perlu, thread utama
dari script anda dapat menginformasikan thread-thread lain sekitar isyarat-isyarat yang diterima
yang menggunakan sinkronisasi fungsi thread yang digambarkan di atas.
Bagaimanapun, interpreter masih mengizinkan anda untuk membuat jebakan di dalam thread
yang sekunder dan menjejaki jebakan yang diatur secara terpisah karena masing-masing
menyusupkan. jebakan di dalam thread yang sekunder tidak mempunyai pengaruh sampai
thread seperti itu bercabang dua (lihat Pengawasan Proses). Dalam hal ini percabangan thread
akan menjadi satu dan hanya thread di dalam proses anak dan menjadi thread utama. Dalam
posisi ini, diperlukan di penanganan isyarat, dan setiap jebakan yang telah disiapkan sebelum
dijadikan aktif. (Catatan bahwa untuk pekerjaan buatan ini dapat dipercaya, anda perlu
mengatur jebakan sebelum anda memanggil fork dan melindungi panggilan itu untuk bercabang
dua dengan satu memasukkan tangkapan. Jika tidak suatu isyarat akan tiba di dalam waktu
antara fork dan fungsi yang dipanggil berikutnya, yang menyebabkan proses baru untuk pergi
sebelum mempunyai suatu kesempatan tentang menyiapkan penanganan isyarat sendiri.)
12.12.7 Contoh Thread
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seperti yang telah disebutkan, threads mengizinkan anda untuk melaksanakan suatu kalkulasi
yang panjang sebagai suatu tugas latar belakang. Anda dapat memulai tugas seperti itu secara
sederhana sebagai berikut:
==> def TASK = thread (sum [1..1000000])
==> // melakukan beberapa

pekerjaan yang lain ...

==> result TASK // get the result
500000500000
==> stats all
thread #0: 0 secs, 1 reduction, 0 cells
thread #1: 4.3 secs, 2000004 reductions, 2000007 cells

Seperti ditandai, jika perintah perencanaan dilibatkan dengan semua parameter lalu itu juga
menunjukkan statistika dari latar belakang thread ketika mereka sudah selesai. Untuk
membebaskan semua sumber daya berhubungan dengan suatu thread (dan juga mencabutnya
dari semua daftar perencanaan) anda tidak harus menggambarkan semua variabel referensi
penanganan thread:
==> undef TASK

Kondisi-kondisi bermanfaat ketika suatu thread harus menantikan beberapa kondisi sebelum
meneruskan suatu perhitungan. misalnya:
==> def COND = condition, TASK = thread (await COND || writes "Got it!\n")
==> signal COND
()
Got it!

Semafor-semafor digunakan ketika nilai-nilai ekspresi harus berlalu dari satu thread kepada
yang lain. Sebagai contoh, marilah kita menulis kembali algoritma lacak balik untuk masalah N
queens (lihat Exception Handling) bahwa itu berjalan sebagai suatu tugas latar belakang yang
kembali muncul via suatu semafor daripada mencetak mereka secara langsung di terminal:
def RES = semaphore; // semaphore used to transmit results

queens N

= thread (search N 1 1 [] || post RES ());

search N I J P

=
=
=
=

post RES P if I>N;
search N (I+1) 1 (P++[(I,J)]) || fail if safe (I,J) P;
search N I (J+1) P if J<N;
() otherwise;

Catatan bahwa kita menambahkan suatu pos RES () ke tanda bahwa semua solusi telah
ditemukan. Fungsi yang aman adalah seperti di Exception Handling. Untuk membatasi ukuran
dari antrian semafor RES, kita dapat juga menggunakan suatu semafor yang dibatasi sebagai
gantinya, misalnya:
def RES = bounded_semaphore 10;

Kita dapat menggunakan suatu thread yang kedua untuk memproses antrian semafor dan solusisolusi cetakan ketika mereka tersedia:
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print
print1 ()
print1 P

= thread (loop print1 RES);
= return (); // no more results
= write P || writes "\n" otherwise;

/* ulangi suatu fungsi setelah suatu semafor */
loop F SEM

= F (get SEM) || loop F SEM;

Untuk menggunakan program ini, hanya memulai kedua tugas-tugas latar belakang sebagai
berikut:
==> def QUEENS = queens 8, PRINT = print

Kedua thread akan mulai melaksanakan dengan segera, dan anda akan melihat hasil-hasil
gulungan. Sekali treads diselesaikan, anda dapat memeriksa sumber daya yang digunakan oleh
masing-masing thread dengan semua perintah perencanaan:
==> stats all
thread #0: 0 secs, 2 reductions, 2 cells
thread #1: 1.71 secs, 700451 reductions, 943 cells
thread #2: 0 secs, 461 reductions, 3 cells

catatan Juga bahwa di sini kita menggunakan kembali suatu statemen def untuk memberi
penanganan thread kepada variabel-variabel yang sesuai. Adalah penting bahwa anda
menyimpan variabel-variabel ini sepanjang anda menghendaki thread itu bertahan hidup.
Interpreter secara otomatis membatalkan suatu thread secepat penanganan koresponding thread
yang dikumpulkan sampah. Karenanya anda dapat menghentikan thread pada setiap waktu
dengan undefining yang simple dari variabel-variabel dengan menggunakan, misalnya, perintah
clear.
12.13 Acuan Ekspresi
ekspresi Acuan-acuan bekerja seperti penunjuk ke nilai-nilai ekspresi. Acuan itu diinisialisasi
dengan fungsi ref, memberi nilai awal sebagai satu argument. Nilai yang disesuaikan kemudian
bisa diubah dengan fungsi put dan didapat kembali dengan get.
public extern type Ref;

// reference type

public isref REF;

// check for reference objects

public extern ref X;

// initialize a reference object

public extern put REF X;
public extern get REF;

// store a new value
// retrieve the current value

CATATAN: Acuan-acuan dapat menunjuk nilai-nilai sembarang, khususnya mereka dapat juga
menunjuk acuan-acuan lain. Bagaimanapun, rantai-rantai siklis dari acuan-acuan harus
dihindarkan karena di dalam implementasi yang ada, interpreter itu tidak bisa mengumpulkan
sampah seperti struktur-struktur itu.
Acuan-acuan dapat digunakan untuk menerapkan struktur data yang dapat berubah. Ini terutama
bermanfaat sekali jika suatu fungsi harus memelihara beberapa status yang internal untuk
melaksanakan perhitungannya. Sebagai contoh, di sini ada suatu fungsi yang menyimpan
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pemanggilan fungsi yang lampau di suatu tabel hash sehingga masing-masing nilai yang
diminta hanya harus dihitung ketika:
def HASH = ref emptyhdict;
public hashed F X;
hashed F X
= get HASH!(F,X) if member (get HASH) (F,X);
= put HASH (update (get HASH) (F,X) Y) || Y
Where Y = FX otherwise;

Menggunakan fungsi yang dibagi, suatu versi yang dibagi dari fungsi Fibonacci yang berulang
dapat diterapkan sebagai berikut. Karena tidak ada nilai dari fungsi itu dihitung lebih dari sekali,
definisi memasukkan waktu linier (sampai ke faktor-faktor yang logaritmis untuk tabel
membaharui dan lookups). Sebenarnya, bahkan satu ekspresi seperti peta fib [0..N] hanya akan
memerlukan suatu nomor yang linier dari manipulasi-manipulasi tabel dan operasi lain.
fib

= hashed hfib;

hfib 0
hfib 1
hfib N

= 0;
= 1;
= fib (N-1)+fib (N-2) if N>1;

Acuan-acuan juga menyediakan suatu pengertian yang umum untuk nilai-nilai berkomunikasi di
suatu script yang multithreaded (lihat POSIX Threads). Dalam hal ini mereka pada umumnya
digunakan bersama-sama dengan suatu kondisi yang diberi isyarat ketika perubahan nilai:
def VAL_CHANGED = condition, VAL = ref ();
change X
= put VAL X || broadcast VAL_CHANGED;

Suatu pengulangan seperti kemungkinan yang mengikuti lalu dieksekusi oleh setiap nomor dari
pengulangan yang lain yang harus menjejaki nilai yang dimasalahkan, dan melaksanakan
beberapa tindakan yang sesuai ketika perubahan nilai:
watch

= await VAL_CHANGED || action (get VAL) || watch;

Mulai Dari Q 7.1, ada suatu second, jenis malas dari ekspresi acuan-acuan yang dipanggil
sentinels. sentinels menunda evaluasi ekspresi yang disesuaikan sampai sentinel itu dibuang.
Mereka diciptakan dengan fungsi sentinel yang mengambil ekspresi yang kemudian dievaluasi
sebagai suatu argument khusus. Tidak ada operasi akses yang lain.
public extern type Sentinel;
public issentinel S;
public extern special sentinel X;

// sentinel type
// check for sentinel objects
// create a sentinel object

Para penjaga dimaksudkan untuk mencetuskan cleanup otomatis dari suatu struktur data Q yang
biasa di dalam pertunjukan yang sama seperti cleanup yang dilaksanakan oleh beberapa tipe
data eksternal dan yang terikut. Contoh:
==> def X = sentinel (puts "cleaning up...\n")
==> undef X
cleaning up...
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12.14 Fungsi Waktu
Fungsi-fungsi yang digambarkan di dalam bagian ini digunakan untuk mengembalikan
informasi tentang timezone yang aktif dan waktu yang ada, dan mengkonversi nilai waktu
menjadi berbagai bentuk. Juga tersedia fungsi-fungsi untuk mengukur waktu cpu. Fungsi-fungsi
ini di dalam korespondensi yang dekat dengan fungsi-fungsi tanggal dan waktu pustaka C.
fungsipenanggalan tanggal dan waktu menggunakan dua penyajian yang berbeda untuk nilai
waktu:
•
Waktu sederhana (yang ditandai T dilanjutannya) diwakili sebagai banyaknya waktu
yang dilalui sejak "zaman", 00:00:00 di Januari 1, 1970, UTC.
•
waktu Broken-down (menandakan TM) disandikan sebagai suatu 9-tuple (TAHUN,
BULAN, HARI, JAM, MIN, DETIK, WDAY, YDAY, ISDST). Lihat uraian tm struct di dalam
ctime(3) halaman manual untuk lebih banyak informasi.
Tiga fungsi (tzname, timezone, daylight) disediakan untuk mengembalikan informasi tentang
pengaturan-pengaturan uang tabungan daylight dan timezone yang ada. Fungsi Gmtime dan
localtime mengkonvert waktu sederhana menjadi waktu yang dirinci yang menggunakan UTC
atau timezone yang lokal, berturut-turut. Fungsi-fungsi mktime dan asctime digunakan untuk
mengkonversi suatu nilai waktu yang dirinci ke dalam suatu nilai waktu yang sederhana atau
penyajian string yang distandardisasi yang digunakan oleh date(1) program, berturut-turut.
Fungsi ctime mengkombinasikan localtime dan asctime. untuk pengaturan yang lebih fleksibel
dari nilai waktu, fungsi strftime dapat digunakan, yang mengambil argument pertama karena
suatu bentuk string seperti yang digambarkan di strftime(3) halaman manual.
public extern tzname, timezone, daylight;
public extern ctime T, gmtime T, localtime T;
public extern mktime TM, asctime TM, strftime FORMAT TM;

Komponen-komponen dari waktu yang dirinci. dapat diakses dengan fungsi-fungsi yang
berikut:
public tm_year TM, tm_month TM, tm_day TM, tm_hour TM, tm_min TM,
tm_sec TM, tm_wday TM, tm_yday TM, tm_isdst TM;

Di sistem 32 bit nilai waktu harus bisa menunjukkan seperti 4 nilai-nilai bilangan bulat byte,
yang berarti bahwa tersedia cakupan yang biasanya berkisar dari "Fri Dec 13 20:45:52 1901" ke
"Tue Jan 19 03:14:07 2038". (Hal ini mungkin akan ditetapkan sebelumnya "tujuan waktu" di
sistem UNIX yang ada Pada Bulan Januari 2038, meskipun demikian.)
Beberapa contoh-contoh:
==> tzname; timezone; daylight
("CET","CEST")
-3600
1
==> ctime time
"Mon Mar 17 04:08:29 2003\n"
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==> localtime time
(103,2,17,4,8,41,1,75,0)
==> strftime "Hey it's %c" _
"Hey it's Mon Mar 17 04:08:41 2003"
==> ctime (st_mtime (stat "README-Clib"))
"Wed May 1 16:59:00 2002\n"

Dua fungsi tambahan disediakan untuk mengukur waktu cpu. Catatan bahwa clock dan times
mengukur waktu cpu di dalam unit-unit yang berbeda, yang diberi oleh konstan-konstan
CLOCKS_PER_SEC dan CLK_TICK, berturut-turut. Fungsi waktu mengembalikan suatu 5tuple (TOTAL, UTIME, STIME, CHILD_UTIME, CHILD_STIME). Lihat times(2) untuk
detil.
public extern clock, times;

Sebagai contoh, anda dapat mengkalkulasi waktu cpu dalam hitungan detik, hal itu diperlukan
untuk mengevaluasi satu ekspresi dengan komputasi perbedaan antara waktu jam pada akhirnya
dan di permulaan, yang dibagi oleh CLOCKS_PER_SEC:
==> -(clock - (prd [1..10000] || clock)) / CLOCKS_PER_SEC
0.14

Catatan bahwa nilai awal dan resolusi pengatur waktu jam adalah sistem yang tergantung.
Biasanya pengatur waktu itu adalah penginisialisasi pada pembuatan waktu proses, tapi itu tidak
dijamin. Lebih dari itu, nilai dari jam pada umumnya adalah suatu bilangan bulat mesin yang
berputar balik setelah suatu interval waktu yang terbatas; di sistem 32 bit dengan
CLOCKS_PER_SEC = 1000000, seperti yang direkomendasikan oleh standar POSIX, hal ini
terjadi kira-kira setiap 72 menit.
12.15 Internasionalisasi
Mulai Dari Q 7.0, fungsi-fungsi yang berikut mengijinkan untuk fungsi tempat terjadi peristiwa
dan internationalisasi yang disediakan oleh pustaka C di sistem operasi paling modern, yang
memungkinkan anda berhubungan dengan konvensi-konvensi set karakter dan bahasa spesifik
yang berbeda. Jika anda mempunyai iconv dan gettext di sistem anda, penghubung ke fungsifungsi ini akan disediakan juga.
public extern setlocale CATEGORY LOCALE;
public extern localeconv;
public extern nl_langinfo ITEM;

Fungsi setlocale menetapkan tempat terjadi peristiwa yang ada dari program. Fungsi ini
biasanya dilibatkan di permulaan dari suatu aplikasi ke pengolahan tempat terjadi peristiwa
initialize tergantung. (interpreter Q juga menginisialisasi tempat terjadi peristiwa default pada
waktu startup, jadi Anda hanya harus memohon fungsi ini sendiri jika anda ingin menetapkan
suatu tempat terjadi peristiwa yang berbeda dari tempat terjadi peristiwa default pengguna, atau
jika anda harus mengubah tempat terjadi peristiwa selama eksekusi program.) parameter
CATEGORY menentukan bagian yang mana dari tempat terjadi peristiwa itu untuk
dimodifikasi, dan dapat konstanta-konstanta LC_XXX yang manapun digambarkan di dalam
bagian manifest konstanta pada awal modul ini. string LOCALE harus suatu nilai tempat terjadi
peristiwa yang valid untuk kategori yang diberi, atau "" untuk menetapkan bahwa tempat terjadi
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peristiwa adalah untuk menset dari kelalaian pengguna yang sesuai. LOCALE dapat juga () jika
anda hanya ingin query tempat terjadi peristiwa yang ada. Setidak-tidaknya nilai tempat terjadi
peristiwa yang ada untuk kategori yang diberi kemudian dikembalikan sebagai suatu string.
Untuk suatu uraian kategori-kategori tempat terjadi peristiwa yang berbeda mengacu pada
setlocale(3) manpage.
Fungsi localeconv mengembalikan berbagai informasi pengaturan klasifikasi tentang tempat
terjadi peristiwa yang ada. Hasil itu dikembalikan sebagai suatu tuple. tolong mengacu pada
clib.q dan localeconv(3) manpage untuk detil tentang operasi ini. Anda akan jarang
menggunakan informasi yang disediakan oleh fungsi ini secara langsung, seperti fungsi strfmon
(lihat di bawah) yang mengizinkan anda untuk memformat angka-angka dan nilai moneter di
suatu cara tempat terjadi peristiwa tergantung.
Di SUSV2-COMPATIBLE Unix sistem, informasi tambahan tentang tempat terjadi peristiwa
yang ada menggunakan fungsi nl_langinfo. parameter ITEM adalah salah satu dari konstantakonstanta yang simbolis digambarkan di dalam bagian manifest konstanta pada awal clib.q
(lihat nl_langinfo(3) untuk suatu uraian ini). Hasil dari nl_langinfo adalah selalu suatu string.
Fungsi-fungsi yang berikut membantu dengan pengaturan berbagai materi tempat-tergantung:
public
public
public
public

extern strfmon FORMAT ARGS;
extern strcoll S1 S2, strxfrm S;
extern wcswidth S;
wcwidth C;

Fungsi strfmon menyediakan pengaturan tempat-tergantung dari angka-angka dan nilai moneter.
Lihat strfmon(3) untuk suatu uraian sintaksis dari string FORMAT. ARGS juga merupakan
suatu nilai tunggal atau suatu tuple dari nilai-nilai floating point, sebagai yang diperlukan
karena bentuk string yang diberi. Bilangan bulat di dalam parameter ARGS secara otomatis
dikonversi menjadi nilai-nilai floating point.
Fungsi strcoll membandingkan dua string-string di suatu cara tempat-tergantung; itu
mengembalikan <0, 0, >0 iff S1 adalah, berturut-turut, kurang dari, sama dengan, atau lebih
besar dari S2. Fungsi strxfrm mengkonversi string yang diberi ke dalam suatu bentuk yang
dapat digunakan untuk perbandingan-perbandingan yang berbasis tempat; dengan
membandingkan string-string yang diubah selalu anda mendapat hasil-hasil yang sama seperti
pemeriksaan hasil dari strcoll.
Fungsi wcswidth mengembalikan nomor yang nyata dari kolom-kolom yang diperlukan untuk
mencetak suatu string, yang bisa berbeda dari panjangnya string jika string berisi karakterkarakter Unicode non-ascii. Bila ada karakter-karakter di dalam string yang diberi maka tidak
bisa dicetak, -1 dikembalikan. Fungsi wcwidth mengerjakan sama untuk karakter-karakter yang
tunggal.
Antar muka Iconv
public extern type IConv;
public extern iconv_open TO FROM, iconv_close IC, iconv IC B;

jenis IConv menunjukkan status konversi object untuk fungsi iconv. Object dari jenis ini
diciptakan dengan iconv_open yang mengambil dua penguraian string-string pengkodean target
dan sumber yang diinginkan sebagai argument-argument, dan yang dihancurkan dengan fungsi
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iconv_close (ini juga dilaksanakan secara otomatis ketika satu obyek IConv dubuang). yang
dikumpulkan).
Fungsi iconv mengerjakan konversi yang nyata. Dibutuhkan seperti argument-argument
konversi yang ada yang menyatakan status IC (satu obyek IConv) dan B string byte untuk
dikonversi, dan mengembalikan string byte yang dikonversi. Argument yang kedua dapat juga
() dalam hal mana iconv mengatur ulang konversi itu kepada keadaan awal dan mengembalikan
"pergeseran" urutan yang perlu dikembalikan ke keadaan awal, bila ada (ini akan selalu string
byte yang kosong di dalam kasus dari suatu pengkodean yang tak berstatus).
Jika tidak demikian menyeleweng selama konversi, sebagai ganti suatu string byte iconv
mengembalikan sepasang string-string byte (C,D) di mana C adalah awal dengan sukses
mengkonversi bagian dari urutan dan D adalah data sisa, memulai dari posisi di dalam buffer
sumber B di mana kesalahan terjadi. Itu adalah tanggung jawab aplikasi itu untuk memeriksa
nilai errno untuk menentukan apa persisnya yang salah, lihat iconv(3) untuk detil.
tolong catat bahwa kombinasi-kombinasi yang didukung pengkodean-pengkodean sumber dan
target bergantung pada sistem dan implementasi iconv tertentu. Menggunakan GNU iconv, anda
dapat memperoleh daftar semua yang didukung pengkodean dengan perintah `iconv --list'.
Antar muka Gettext
public extern textdomain DOMAIN, bindtextdomain DOMAIN DIR;
public extern gettext MSGID, dgettext DOMAIN MSGID,
dcgettext DOMAIN MSGID CATEGORY;
public extern ngettext MSGID1 MSGID2 N, dngettext DOMAIN MSGID1 MSGID2 N,
dcngettext DOMAIN MSGID1 MSGID2 N CATEGORY;

Ini pembungkus sederhana untuk fungsiC yang sesuai dari pustaka GNU gettext.
Fungsi textdomain memilih daerah default digunakan dengan fungsi gettext/ngettext. Fungsi
bindtextdomain menentukan direktori dasar di mana pesan file untuk daerah yang diberi untuk
ditemukan. Kedua fungsi-fungsi mengembalikan pengaturan yang ada, yaitu., daerah yang ada
untuk textdomain, dan direktori yang ada untuk daerah yang diberi untuk bindtextdomain.
Untuk query saja, pengaturan yang ada tanpa mengubahnya, gunakan () seperti argument
DOMAIN kepada textdomain dan argument DIR kepada bindtextdomain.
Fungsi gettext mendapat pengembalian suatu pesan dari suatu katalog pesan (yang ditentukan
dengan fungsi textdomain dan bindtextdomain) dan mengembalikan string yang diterjemahkan.
Pesan yang diterjemahkan ditetapkan sebagai suatu string MSGID. Jika tidak ada terjemahan
yang ditemukan lalu gettext mengembalikan MSGID tanpa perubahan.
Variasi-variasi yang lain gettext mengizinkan anda dengan tegas untuk menetapkan suatu
daerah (biasanya nama aplikasi, yang default kepada menata nilai dengan fungsi textdomain)
dan suatu kategori tempat terjadi peristiwa (LC_MESSAGES secara langsung). Fungsi Ngettext
merupakan sebangun, tetapi menyediakan suatu cara untuk menerjemahkan bentuk jamak. Lihat
gettext(3) dan ngettext(3) halaman-halaman manual untuk detil.
Catatan bahwa keluarga GNU gettext dari fungsi-fungsi yang menggunakan pesan katalogkatalog di suatu bentuk yang biner, yang dapat dibangun dari suatu uraian yang terbaca
menggunakan utility msgfmt(1). Sekarang ini tidak ada dukungan khusus yang disediakan untuk
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pengekstrakan yang otomatis dari pesan-pesan dari script-script Q yang menggunakan peralatan
seperti xgettext(1). Ini akan mungkin ditetapkan pada rilis berikutnya, tetapi untuk sementara
waktu anda harus mempersiapkan file masukan msgfmt secara manual, atau menggunakan suatu
script yang tersesuaikan untuk maksud tersebut.
12.16 Pengglobalan nama file
Mencocokan nama file terhadap pola-pola dengan shell wildcards (*, ? dll.), juga yang dikenal
sebagai "Pengglobalan", nama file diterapkan oleh fungsi-fungsi yang berikut:
public extern fnmatch PATTERN S; // check whether S matches PATTERN
public extern glob PATTERN; //daftar semua pencocokan nama file PATTERN

Contoh-contoh
==> map (fnmatch "*.q") ["clib.q","clib.c"]
[true,false]
==> map (fnmatch "*.[cq]") ["clib.q","clib.c"]
[true,true]
==> glob "*.[qc]"
["clib.c","clib.q","factor.q","globexamp.q","regexamp.q"]
==> glob "/h*"
["/home"]

Hanya suatu pola yang diterima oleh kedua fnmatch dan glob. Bagaimanapun, ini merupakan
suatu perihal yang sederhana untuk menyediakan aturan-aturan anda sendiri yang mempeluas
operasi clib ke daftar pola-pola:
fnmatch [] S:String
= false;
fnmatch [P:String|Ps] S:String
= fnmatch P S or else fnmatch Ps S;
glob Ps:List

= rmdups (sort (<) (cat (map glob Ps)));

rmdups []
rmdups [X,X|Xs]

= [];
= rmdups [X|Xs];

rmdups [X|Xs]

= [X|rmdups Xs] otherwise;

Catatan bahwa di dalam perluasan kita dari definisi glob kita mengerjakan fungsi sort (lihat
pengganti C untuk fungsi pustaka standar yang biasa) kepada sort yang menghasilkan daftar,
dan lalu mencabut salinan-salinan bersebelahan (yang bisa terjadi karena suatu file boleh
dicocokan polanya lebih dari satu).
Sekarang marilah kita melihat definisi-definisi ini dalam pelaksananya:
==> map (fnmatch ["*.q","*.c"]) ["clib.q","clib.c"]
[true,true]
==> glob ["*.q","*.c","clib.*"]
["clib.c","clib.q","clib.so","factor.q","globexamp.q","regexamp.q"]
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12.17 Pencocokan Ekspresi Yang Reguler
Modul clib menerapkan pencocokan ekspresi reguler menggunakan fungsi POSIX regcomp dan
regexec yang disediakan oleh GNU pustaka regex. Ekspresi-ekspresi reguler secara umum
ditetapkan dengan sintaksis yang diperluas (egrep-like). Clib membagi fungsi pencocokan ke
dalam dua antar muka, antar muka yang tingkat tinggi (fungsi regex) dan antar muka yang lowlevel (regmatch dan teman-temannya). Kedua antar muka digunakan di sepertiga kelompok
fungsi status pertandingan (reg dan teman-tgemannya) yang menyediakan akses kepada
informasi tentang pertandingan yang ada.
Untuk kebanyakan tujuan, fungsi regex yang tingkat tinggi seharusnya semua diperlukan.
Bagaimanapun, fungsi-fungsi yang low-level disediakan sehingga anda dapat membuat mesinmesin ekspresi reguler yang khusus bagi anda sendiri, setidaknya anda pernah
membutuhkannya. Dalam hal ini anda akan berharap memperhatikan definisi fungsi regex di
clib.q dan memodifikasinya untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan anda.
Catatan bahwa sejalur dengan POSIX yang mencocokan semantik, semua fungsi pencocokan
mencari satu kejadian dari pola di dalam string target, dibanding hanya mengecek apakah
keseluruhan string memenuhi pola yang diberi. Jika kemampuan yang belakangan diperlukan,
anda dapat gunakan ^ dan $ untuk mengikat pencocokan itu pada permulaan dan ujung string.
12.17.1 Antar muka Tingkat Tinggi
Fungsi-fungsi yang berikut diterapkan sebagai bentuk spesial, dengan argument EXPR yang
sedang dilewati tanpa dievaluasi.
special regex ~OPTS ~REGEX ~S EXPR, regex_next EXPR;

pengevaluasian Fungsi regex, karena masing-masing pertandingan dari ekspresi reguler yang
diberi (juga disebut pola) di dalam string yang diberi, argument EXPR yang khusus, dan
mengembalikan koleksi semua hasil sebagai suatu daftar, di dalam order di mana pertandinganpertandingan itu ditemukan. Jika tidak ada pertandingan ditemukan, daftar hasil akan kosong.
argument EXPR pada umumnya menggunakan fungsi keadaan pertandingan (lihat Match State
Information) untuk mendapat kembali informasi pertandingan yang ada. Anda dapat juga
memohon fungsi regdone (lihat Low-Level Interface) untuk meloloskan diri dari pencarian pada
setiap waktu.
Fungsi regex_next digunakan secara internal oleh regex untuk mengulangi semua pencocokan
yang berikut; secara normal itu tidak dilibatkan secara langsung oleh pengguna.
Mempertemukan secara umum hasil positif dari kiri ke kanan, dan jika beberapa substrings
yang berbeda dipertemukan pada suatu posisi yang diberi, pertandingan yang terpanjang lebih
disukai. Proses pencocokan dikendalikan atas pertolongan argument string OPTS, yang berisi
kosong atau lebih banyak karakter-karakter pilihan yang berikut (tanda-tanda yang sesuai dari
fungsi POSIX regcomp/regexec disampaikan dalam tanda kurung, di mana yang bisa
diterapkan):
g

pencocokan serentak, yaitu., temukan semua kejadian non-overlapping. Jika tidak hanya
pencocokan yang pertama yang dilaporkan (bila ada).
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G

Seperti g, tetapi pencocokan laporan overlap yang bagus.
i

Lakukan pencocokan kasus yang insentiv (REG_ICASE).
n

Lakukan pencocokan multi-line. Ini membuat pencocokan ^ dan $ awal dan akhir garis (di
samping awal dan akhir dari string), dan buatan-buatan. dan daftar [...] tidak memenuhi karakter
newline, kecuali jika itu dengan tegas tercakup di suatu daftar (REG_NEWLINE).
^

Jangan cocokan ^ pada awal string (REG_NOTBOL).
$

Jangan cocokan $ pada akhir string (REG_NOTEOL).
Kondisi error tidak biasa seperti sintaks ekspresi reguler yang tidak baik ditangani dengan
mengembalikan satu ekspresi dari bentik regerr MSG di mana MSG menguraikan suatu string
kesalahan. Anda boleh memberi satu definisi yang sesuai regerr, atau memeriksa nilai-nilai
regerr MSG literal, untuk menangani kondisi error seperti itu bagaimanapun juga anda suka.
Fungsi regex adalah penghubung utama clib ke pelaksanaan pencocokan ekspresi reguler, dan
perlu menutup aplikasi-aplikasi paling umum. Anda dapat menemukan sejumlah contoh-contoh
yang menunjukkan bagaimana cara menggunakan fungsi ini di bawah (lihat Basic Contohcontoh). Fungsi regex yang sendirinya diterapkan di dalam Q menggunakan fungsi-fungsi yang
low-level yang dibahas di dalam bagian yang berikut. Anda akan berharap memperhatikan ini
jika anda perlu untuk melakukan sesuatu yang khusus yang tidak bisa dilakukan dengan fungsi
regex (atau tidak bisa dilakukan dalam satu cara yang efisien).
12.17.2 Antar muka tingkat rendah
Fungsi-fungsi yang berikut ditulis dalam C menggunakan pustaka GNU regex.
public extern regmatch OPTS REGEX S, regnext, regdone;

Fungsi regmatch mencari-cari terlebih dulu (yaitu., leftmost) kejadian dari pola ekspresi yang
reguler di dalam string yang diberi, dan fungsi regnext yang tanpa parameter mencari-cari
kejadian yang berikutnya. Kedua fungsi-fungsi secara normal mengembalikan suatu nilai
kebenaran menandakan sukses atau gagal (tetapi melihat keterangan mengenai penanganan
kesalahan di bawah). Dalam hal jika sukses, anda dapat mendapat kembali pertandingan yang
ada menggunakan fungsi status pertandingan (lihat Match State Information).
PENTING: Fungsi-fungsi ini mempunyai efek samping; mereka mengubah status pertandingan
yang internal yang diakses dengan fungsi status pertandingan (lihat Match State Information).
Hal ini menyembunyikan status yang disediakan untuk kenyamanan anda, untuk melindungi
anda, gangguan harus melewati parameter-parameter secara tegas antara operasi pencocokan
dan fungsi status pertandingan. Semua status pertandingan menyatakan informasi yang
dipelihara di satu tumpukan yang internal, sehingga anda dapat memulai suatu pencarian yang
baru dengan fungsi regmatch selagi yang lain masih sedang dalam proses. (Hal ini juga
menyiratkan bahwa anda dapat secara berulang memohon regex di dalam argument EXPR dari
suatu panggilan regex.)
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argument OPTS mempunyai maksud yang sama perihal fungsi regex, dan penanganan
kesalahan yang juga memasukkan pertunjukan yang sama. Yang dalam hal satu kondisi error
tidak biasa, fungsi regmatch/regnext mengembalikan suatu ekspresi regerr MSG sebagai ganti
suatu nilai kebenaran. Lihat Antar muka Tingkat Tinggi.
Catatan bahwa fungsi regnext akan selalu kembalikan nilai false, kecuali jika salah satu dari
pilihan g/G (pencarian global) ditetapkan di dalam regmatch yang dipanggil terdahulu.
Untuk mengakhiri suatu pencarian (yang global) yang masih dalam proses (yaitu., yang masih
belum gagal), anda dapat memanggil fungsi regdone, yang selalu mengembalikan (). permintaan
berikut dari fungsi status pertandingan akan lalu bertindak seperti halnya setelah suatu
kegagalan regmatch/regnext dipanggil. (Setelah suatu pertandingan yang digagalkan, regdone
tidak diperlukan; hal itu akan dilibatkan secara otomatis.)
Beberapa kepedulian diperlukan untuk memastikan operasi yang tepat dari rutinitas-rutinitas
low-level dengan berbagai pencarian-pencarian yang tersarang. Pada umumnya, masing-masing
pencarian dengan sukses dimulai dengan regmatch yang harus diakhiri juga dengan suatu
pemanggilan kegagalan regnext, atau oleh satu permintaan fungsi regdone. Di dalam kedua
kasus, setelah penghentian pencarian yang tersarang, suatu regnext yang berikut akan
melanjutkan di mana regmatch/regnext berhenti ketika pencarian yang tersarang dimulai.
Adalah penting untuk mencatat bahwa aturan-aturan ini juga diterapkan jika pencarian itu tidak
global. Dasar pemikiran utama di balik perilaku ini adalah bahwa, sekali pun hanya tertarik
akan pertandingan yang pertama, yang satu harus masih mampu memperoleh informasi tentang
setiap teks yang tiada bandingnya yang seret yang menggunakan fungsi regstart/regskip (lihat
Match State Information), dan informasi ini hanya tersedia setelah suatu pertandingan sudah
gagal (atau digugurkan dengan regdone). Dengan demikian fungsi antar muka perlu selalu
bertindak secara konsisten, bukan masalah apakah pilihan g/G ditetapkan atau tidak.
(Sebenarnya, satu-satunya perbedaan g/G dibuat adalah karena, jika itu dihilangkan, lalu
regnext akan menganggap diri bahwa tidak ada pertandingan yang berikutnya meskipun
sebenarnya ada.)
Jika bunyi ini membingungkan anda, hanya setia pada fungsi regex yang tingkat tinggi yang
mempedulikan semua detil yang kacau balau. Suatu yang tersarang mempertemukan contoh
menggunakan regex dibahas di Nested Searches.
12.17.3 Pencocokan Menyatakan Informasi
Fungsi-fungsi ini pada umumnya dilibatkan setelah regmatch, regnext, atau di dalam argument
EXPR dari regex, untuk melaporkan informasi tentang pencocokan yang ada.
public extern regstart, regskip, reg N, regpos N, regend N, regs;

Fungsi reg mengembalikan teks dari suatu pencocokan, regpos merupakan awal di dalam string
target (posisi karakter pertama), dan regend merupakan akhir (posisi pertama di balik
pencocokan). Fungsi-fungsi ini mengambil satu penandaan argument bilangan bulat kelompok
(a.k.a. subexpression yang dikurungi) ekspresi yang reguler yang sedang dicocokan. Satu
argument dari 0 selalu mengacu pada keseluruhan pencocokan, N > 0 kepada teks yang
dicocokan oleh kelompok Nth (menghitung tanda kurung pembuka dari kiri). Pencocokan yang
dilaporkan karena suatu kelompok yang diberi akan selalu meluas kekanan sejauh mungkin
("pencocokan terpanjang"), patuh kepada batasan bahwa kelompok-kelompok terdekat juga
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akan menyukai pencocokan yang terpanjang, dan mereka selalu mengambil prioritas. Jadi;
Dengan demikian reg 0 meluas ke kanan sejauh mungkin, reg 1 pencocokan yang terpanjang
untuk kelompok 1 di dalam pencocokan ini, dll.
Jika suatu kelompok termasuksuatu pola yang berulang (pola-pola yang yang disertai operator
*, +, dll.), lalu mungkin saja dicocokan lebih dari sekali. Dalam hal ini, teks yang dicocokan
terakhir oleh kelompok dilaporkan oleh reg/regpos/regend berfungsi.
Jika kelompok termasuk satu bagian pilihan dari pola (*, ?,alternatif-alternatif yang berbeda
dengan |),lalu kelompok itu tidak sampai di cocokan sama sekali. Untuk kelompok-kelompok
yang tiada pencocoknya seperti itu, regpos dan regend keduanya menghasilkan -1 dan reg
kembalikan string yang kosong. Nilai-nilai ini juga dikembalikan karena semua kelompok
(termasuk 0) setelah suatu pencocokan sudah gagal atau sudah digugurkan dengan fungsi
regdone.
Fungsi regs mengmbalikan suatu daftar dengan indeks dari semua kelompok yang dicocokan
(kecuali 0).
Bagian-bagian dari string target yang tidak dicocokan dapat juga diakses. Ini dilaksanakan atas
permintaan fungsi-fungsi regstart dan regskip, yang dihasil, berturut-turut, posisi di mana
pencarian terakhir suatu pencocokan dimulai, dan teks dari posisi ini sampai ke pencocokan
yang berikutnya (atau hingga akhir dari string jika pencocokan gagal). Nilai-nilai ini dapat juga
diakses setelah suatu kegagalan atau pembatalan pencocokan (misalnya, setelah regex sudah
diselesaikan), yang berguna bagi menentukan suatu bagian yang tiada pencocoknya yang seret
di dalam string masukan.
12.17.4 Contoh Basic
mengacu pada manual UNIX anda untuk suatu uraian sintaks ekspresi yang reguler. (Untuk
memulainya, memperhatikan egrep(1) halaman manual; kebanyakan dari apa yang harus
dikatakan sekitar ekspresi-ekspresi reguler yang (diperluas) harus bisa diterapkan di sini juga.
Ada juga beberapa buku yang baik di pokok materi.)
Maka marilah kita mempertimbangkan beberapa contoh yang dasar terlebih dulu. Di sini
bagaimana kita dapat menemukan semua kejadian dari "pengidentifikasi" (digambarkan di sini
sebagai urutan-urutan dari surat-surat dan digit-digit, mulai dengan suatu surat) di suatu string:
==> regex "g" "[A-Za-z][A-Za-z0-9]*" "1var foo 99 BAR $%&" (reg 0)
["var","foo","BAR"]

Argument yang pertama pada regex selalu pilihan string; "g" di dalam contoh kita menandai
adanya suatu pencarian yang global, yaitu., suatu pencarian semua pencocokan
(nonoverlapping) dari pola yang diberi. Argument yang kedua adalah pola ekspresi yang reguler
untuk dicocokan, dan argument yang ketiga adalah string yang dicari-cari untuk mencocokan
pola. Argument yang keempat adalah ekspresi yang dievaluasi karena masing-masing
pencocokan; di dalam kasus kita, reg 0 digunakan hanya untuk mendapat kembali pencocokan.
Sebenarnya, kita bisa menyediakan setiap ekspresi yang sesuai di sini, misalnya, kita mungkin
menggunakan sprintf untuk menambahkan beberapa pengaturan khayalan:
==> regex "g" "[A-Za-z][A-Za-z0-9]*" "1var foo 99 BAR $%&" \
(sprintf "MATCH: %s" (reg 0))
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["MATCH: var","MATCH: foo","MATCH: BAR"]

Apa yang terjadi jika pola berisi satu kesalahan, seperti satu tanda-kurung yang tiada
bandingnya? Marilah kita lihat:
==> regex "g" "[A-Za-z][A-Za-z0-9*" "1var foo 99 BAR $%&" (reg 0)
regerr "Unmatched [ or [^"

cukup Layak, regex kembalikan satu pesan error.
Fungsi regex selalu menyebut satu per satu pencocokan dari kiri ke kanan, dan hanya melapor
ke kebanyakan pencocokannya untuk masing-masing posisi di dalam string masukan. Jika
substr lebih dari satu pencocokan pada suatu posisi yang diberi, pencocokan yang terpanjang
lebih disukai. Dengan demikian di dalam contoh tersebut, misalnya, foo dicocokan, dan bukan
setiap karakter-karakter f dan o yang dengan sendirinya juga memenuhi pola yang diberi.
Catatan bahwa dengan pilihan g hanya pencocokan non-overlapping yang dilaporkan; jika kita
menghendaki semua kejadian (bahkan overlap mereka) lalu kita menetapkan pilihan G sebagai
gantinya:
==> regex "G" "[A-Za-z][A-Za-z0-9]*" "1var foo 99 BAR $%&" (reg 0)
["var","ar","r","foo","oo","o","BAR","AR","R"]

Dan jika kita hanya tertarik akan pencocokan yang pertama, kita hanya menghilangkan karakter
pilihan g/G:
==> regex "" "[A-Za-z][A-Za-z0-9]*" "1var foo 99 BAR $%&" (reg 0)
["var"]

Sejauh ini, sangat baik. Setelah dasar-dasar ini, marilah kita mempertimbangkan lagi ekspresi
pencarian kita yang asli:
==> regex "g" "[A-Za-z][A-Za-z0-9]*" "1var foo 99 BAR $%&" (reg 0)
["var","foo","BAR"]

Kita dapat menyederhanakan sedikitbanyaknya pola jika kita menggunakan pilihan i untuk
menetapkan suatu pencarian kasus mandiri:
==> regex "gi" "[a-z][a-z0-9]*" "1var foo 99 BAR $%&" (reg 0)
["var","foo","BAR"]

Cara lain untuk menulis pola ini menggunakan kelas-kelas karakter yang sudah dikenal [:alfa:]
dan [:alnum:]; pembangunan ini mempunyai keuntungan bahwa Sejauh ini, sangat baik. Setelah
dasar-dasar ini, marilah kita mempertimbangkan lagi ekspresi pencarian kita yang asli:
Kita dapat menyederhanakan sedikitbanyaknya pola jika kita menggunakan pilihan i untuk
menetapkan suatu pencarian kasus mandiri:
Cara lain untuk menulis pola ini menggunakan kelas-kelas karakter yang sudah d
mereka bersifat poertable, yaitu., mereka memasukkan set karakter dan tempat terjadi peristiwa
yang berbeda.
==> regex "g" "[[:alpha:]][[:alnum:]]*" "1var foo 99 BAR $%&" \
(reg 0)
["var","foo","BAR"]
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Maka sekarang kita mengetahui bagaimana kita dapat menemukan pengidentifikasi di suatu
string. Tetapi akibatnya bagaimana jika kita harus memeriksa apakah suatu string yang diberi
adalah satu pengidentifikasi? Untuk tujuan ini, kita harus mencocokan string secara keseluruhan
melawan pola. Kita dapat melakukan hal ini dengan pola ikatan kita kepada permulaan dan
akhir dari string yang menggunakan "jangkar-jangkar" ^ dan $. (pilihan g tidak diperlukan di
sini, karena kita hanyalah mencari suatu pencocokan.)
==> regex "" "^[[:alpha:]][[:alnum:]]*$" "foo" (reg 0)
["foo"]
==> regex "" "^[[:alpha:]][[:alnum:]]*$" "1var" (reg 0)
[]

Jika kita hanya kekurangan suatu nilai kebenaran, kita dapat menguji ukuran dari daftar hasil;
dalam hal ini, setiap argument ekspresi akan melakukan:
==> 1=#regex "" "^[[:alpha:]][[:alnum:]]*$" "foo" ()
true
==> 1=#regex "" "^[[:alpha:]][[:alnum:]]*$" "1var" ()
false

12.17.5 pencocokan Overlap dan yang kosong
pencocokan kosong diizinkan juga, patuh pada batasan bahwa pada kebanyakan pencocokannya
dilaporkan karena masing-masing posisi (yang juga mencegah pengulangan). Dan tentu satu
pencocokan yang kosong akan hanya dilaporkan jika tidak ada pencocokan yang lain. Sebagai
contoh:
==> regex "g" "" "foo" (regpos 0)
[0,1,2,3]
==> regex "g" "o*" "foo" (regpos 0)
[0,1,3]

(Kegunaan dari suatu pembangunan boleh jadi diragukan, tetapi melihat pertunjukan
penggantian, untuk suatu contoh yang layak.)
seperti yang telah diseebutkan, hanya pencocokan non-overlapping yang dilaporkan dengan
pilihan g. Bagaimanapun, adakalanya itu bisa berguna juga dalam menentukan overlap
pencocokan, dan untuk tujuan ini pilihan G disediakan. Sebagai contoh, mengira bahwa kita
ingin menghasilkan suatu yang menunjukkan tabel yang mana surat mengikuti surat yang lain
yang diberi di suatu teks. Langkah yang pertama untuk menghasilkan daftar semua pasangan
surat-surat yang bersebelahan, dan karena kita benar-benar memerlukan semua pasangan di
sini, kita mempekerjakan pilihan G:
==> regex "G" "[[:alpha:]]{2}" "silly" (reg 0!0,reg 0!1)
[("s","i"),("i","l"),("l","l"),("l","y")]

Sekarang satu perihal yang gampang untuk mengumpulkan informasi yang diinginkan
digunakan, misalnya, suatu kamus dan sangat sedikit saja dari " daftar guna-guna:"
==> def add = \D (X,Y).update D X (insert (D!X) Y)
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==> def D = foldl add (mkdict emptyset (map fst _)) _
==> zip (keys D) (map list (vals D))
[("i",["l"]),("l",["l","y"]),("s",["i"])]

12.17.6 Pemotongan
Di dalam contoh-contoh sebelumnya, kita melihat bagaimana kita dapat menandai suatu string
dengan mencockan unsur-unsurnya (lihat Contoh-contoh dasar). Kadang-kadang sesuatu juga
harus berjalan dengan jalan yang lain, yaitu., potong suatu string ke dalam tanda-tanda yang
sembarang yang dipisahkan oleh " non-tokens ". misalnya, kita mungkin ingin memotong suatu
string ke dalam tanda-tanda yang dibatasi dengan whitespace, yang dapat digambarkan oleh
satu ekspresi seperti "[ \t\n]+", atau, di suatu tempat pertunjukan terjadi peristiwa mandiri,
menggunakan "[[:ruang(spasi:]]+". Untuk melakukan hal ini dengan fungsi regex, kita harus
menemukan semua teks yang berada antara pencocokan, dan setiap teks yang seret setelah batas
pencocokan terakhir. Fungsi regskip, marilah kita lakukan hal ini sebagai berikut:
==> regex "g" "[[:space:]]+" "The little\t brown\n fox." regskip \
++ [regskip]
["The","little","brown","fox."]

Di sini argument ekspresi regskip ke regex digunakan untuk mengakses intevensi tanda-tanda,
dan yang terakhir tambahkan catatan ++ [regskip] tanda yang terakhir.
Kita dapat menggunakan metoda ini untuk menggambarkan ekspresi reguler yang kecil kita
sendiri yang menandakan fungsi sebagai berikut:
regsplit OPTS REGEX S = regex OPTS REGEX S regskip ++ [regskip];

Dengan definisi ini, contoh tersebut bekerja sebagai berikut:
==> regsplit "g" "[[:space:]]+" "The little\t brown\n fox."
["The","little","brown","fox."]

Kita dapat juga menghilangkan pilihan g, dalam hal mana hanya batas pertama pencocokan
digunakan sebagai suatu titik pemisahan:
==> regsplit "" "[[:space:]]+" "The little\t brown\n fox."
["The","little\t brown\n fox."]

memotong dengan satu pola opsional atau yang kosong juga bekerja seperti yang diharapkan:
==> regsplit "g" "" "some text"
["","s","o","m","e"," ","t","e","x","t",""]
==> regsplit "g" " ?" "some text"
["","s","o","m","e","","t","e","x","t",""]

12.17.7 Menunjukkan Pengganti
Suatu gagasan yang serupa juga digunakan untuk menggantikan pencocokan teks baru. Anda
dapat menggambarkan suatu fungsi penggantian, yang menggantikan masing-masing
pencocokan hasil dari suatu ekspresi, sebagai berikut:
special regsub ~OPTS ~REGEX ~S EXPR;
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regsub OPTS REGEX S EXPR = strcat (regex OPTS REGEX S (regskip++EXPR))
++ regskip;

Sebagai contoh:
==> regsub "g" "[[:alpha:]][[:alnum:]]*" "1var foo 99 BAR $%&" \
(sprintf "-*-%s-*-" (reg 0))
"1-*-var-*- -*-foo-*- 99 -*-BAR-*- $%&"

Seperti biasanya, jika kita hanya ingin menggantikan pencocokan yang pertama, kita dapat
menghilangkan pilihan g:
==> regsub "" "[[:alpha:]][[:alnum:]]*" "1var foo 99 BAR $%&" \
(sprintf "-*-%s-*-" (reg 0))
"1-*-var-*- foo 99 BAR $%&"

Dan di sini adalah satu contoh ditunjukkan pola-pola opsional dan kosong di tempat kerja:
==> regsub "g" "" "some text" " "
" s o m e
t e x t "
==> regsub "g" " ?" "some text" ":"
":s:o:m:e::t:e:x:t:"

12.17.8 Submatches
Ini juga mungkin untuk mengakses bagian-bagian dari pencocokan, yang disebut "kelompokkelompok", yang digambarkan oleh subexpressions yang dikurungi dari ekspresi yang reguler.
Kelompok-kelompok dihitung memulai 1, tanda kurung pembukaan hitungan dari kiri. Teks
yang dicocokan oleh suatu kelompok dapat diakses dengan N reg di mana N adalah nomor
kelompok.
Sebagai contoh, umpamakan kita ingin menguraikan bentuk lingkungan, seperti yang yang
dikembalikan oleh perintah shell yang di-set itu. Kita berasumsi bahwa masing-masing garis
dengan suatu definisi kelihatan seperti VARIABLE=VALUE, yang dapat digambarkan oleh
pola "^([^=]+)=(.*)$", di mana kelompok 1 menandakan variabel dan kelompok 2 nilai. Dengan
demikian kita dapat memperoleh bagian-bagian dari suatu definisi menggunakan suatu
pencarian regex seperti berikut:
==> regex "" "^([^=]+)=(.*)$" "VARIABLE=VALUE" (reg 1,reg 2)
[("VARIABLE","VALUE")]

Kita dapat memasukkan hal ini ke dalam satu fungsi env yang mengembalikan lingkungan yang
ada sebagai suatu daftar pasangkan (variable,value) sebagai berikut. Di sini, kita menggunakan
fungsi fget untuk membaca di dalam keseluruhan lingkungan sebagai suatu string yang tunggal
dari suatu pipa yang dibuka di perintah yang di-set. String lingkungan kemudian menguraikan
dengan pilihan n regex, yang membuat jangkar-jangkar ^ dan $ yang mencocokkan mulai dan
akhir dari masing-masing garis, berturut-turut.
env
envget

= regex "gn" "^([^=]+)=(.*)$" envget (reg 1,reg 2);
= fget (popen "set" "r");

dengan definisi-definisi ini, kita sekarang dapat memegang keseluruhan lingkungan dan,
misalnya, masukkan ke dalam suatu kamus yang dapat diakses di suatu pertunjukan yang
menyenangkan menggunakan fungsi-fungsi dari modul pustaka standar dict.q:
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==> def envdict = dict env
==> envdict!"SHELL"
"/bin/bash"

Ketika suatu pola terdiri dari alternatif-alternatif ganda, seperti "(foo)|(bar)", sebagian dari
kelompok itu akan mengambil bagian di suatu pencocokan, sedangkan yang lainnya tidak. Anda
dapat memeriksa apakah suatu kelompok yang dicockkan dengan menguji nilai regpos yang
sesuai. Jika nilai itu tidak negatif, lalu kelompok dicocokkan; selain itu tidak (nilai itu adalah 1). Anda dapat juga menggunakan fungsi regs untuk menentukan daftar semua kelompok
dicocokkan. Sebagai contoh:
==> regex "" "(foo)|(bar)" "foo" (regpos 1,regpos 2)
[(0,-1)]
==> regex "" "(foo)|(bar)" "bar" regs
[[2]]

di sini suatu cara yang sederhana untuk menerapkan suatu penganalisis leksikal yang
membedakan antara hal-hal yang berbeda dari tanda-tanda. Sebagai contoh, marilah kita
menandai pengidentifikasi dan bilangan bulat, melewati whitespace, dan mengembalikan semua
karakter tersisa sebagai literal.
def SYN = "([[:alpha:]][[:alnum:]]*)|(-?[[:digit:]]+)|([^[:space:]])";
def TOK = (none,ident,num,id);
toks S = regex "g" SYN S ((TOK!(hd regs)) (reg (hd regs)));

Catatan bahwa karakter-karakter literal dipetakan pada fungsi id pustaka standar, operasi
identitas. Karenanya karakter-karakter ini diwakili dengan sendirinya, sedangkan tanda-tanda
yang lain ditandai oleh terminologi pembangun yang sesuai, ident S dan num S di dalam contoh
kita, yang berisi teks nyata dari tanda sebagai argument-argument. Marilah kita melihat hal ini
dalam kejadiannya:
==> toks "foo -99; bar 99;"
[ident "foo",num "-99",";",ident "bar",num "99",";"]

Urutan tanda kini siap untuk diproses oleh suatu rutinitas dengan tingkat yang lebih tinggi
seperti suatu penguraian, tetapi ini kisah lain yang akan dibicarakan diwaktu lain.
namun Cara lain untuk mempekerjakan submatches adalah acuan-acuan balik. Anda dapat
menetapkan bahwa suatu kelompok diulangi dengan menggunakan notasi \N, di mana N adalah
suatu digit antara 1 dan 9, di dalam argument ekspresi reguler. Sebagai contoh, regex "g"
"([ab]+)\\1" akan mencocokkan semua substrings yang mempunyai dua urutan-urutan serupa
yang berurutan dari a dan b.
Referansi balik menambahkan dengan sangat pada kompleksitas pemadanan (beberapa
pencocokan memerlukan waktu exponen) dan karenanya harus dihindarkan. Sebenarnya, itu
dapat ditunjukkan bahwa ekspresi reguler cocok dengan acuan-acuan balik NP-complete.
12.17.9 Pencarian Yang Tersarang
Pencarian-pencarian ekspresi reguler dapat juga tersarang, dengan permintaan fungsi regex
secara berulang dalam argument ekspresi dari pemanggilan regex yang lain. Ini bermanfaat,
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misalnya, jika regex digunakan untuk tokenize suatu string, dan kita ingin lebih lanjut meneliti
setiap tanda-tanda. Kita dapat melakukan hal ini dengan pemetaan suatu panggilan regex
kepada daftar tanda di akhir, tetapi mungkin saja lebih efisien untuk melaksanakan pencarian
yang kedua segera di masing-masing tanda yang individu. Di sini satu contoh abstrak, yang
menemukan semua substrings delimited oleh kepunyaan c, dan hitung banyaknya dari pertalian
a dan b pada mereka:
==> regex "g" "[^c]+" "abbacbaaca" \
(regex "g" "a+|b+" (reg 0) (reg 0!0,#reg 0))
[[("a",1),("b",2),("a",1)],[("b",1),("a",2)],[("a",1)]]

12.18 fungsiBilangan Bulat Tambahan
Interpreter Q menerapkan perhitungan bilangan bulat dasar menggunakan pustaka GMP (GNU
multiprecision). Dengan modul clib, anda juga mendapat sebagian dari rutinitas-rutinitas GMP
yang semakin maju, yakni kelebihan bilangan bulat dan akar, dan berbagai fungsi teoretis
nomor.
12.18.1 Kekuatan dan Akar.
public extern pow M N, root M N, intsqrt M;

Fungsi-fungsi ini menghitung kekuatan (yang tepat) dan akar dari bilangan bulat. Hasil-hasil itu
selalu bilangan bulat; akar dipotong bilangan bulat yang paling besar di bawah nilai akar yang
tepat. Fungsi pow menghitung kehandalan Nth dari M (N >=0), akar bilangan bulat bagian dari
akar Nth dari M (M >=0, N >0), dan intsqrt bilangan bulat bagian dari akar dua dari M >= 0.
public extern powmod K M N, invmod K M;

Fungsi powmod mengembalikan Nth kehandalan (tidak negatif paling kecil) dari M modulo K,
di mana K harus tidak nol. Fungsi ini jauh lebih efisien dibanding K mod N M pow jika N
adalah besar. Fungsi invmod menghitung invers perkalian (hal positif yang paling kecil) dari M
modulo K (jika itu ada, yaitu. jika M tidak kosong dan cukup prima pada K). Dengan kata lain,
invmod M K mengembalikan suatu N nomor di dalam cakupan 1..K-1 itu seperti M*N = N*M
= 1modulo K.
12.18.2 Test Yang Utama
public extern isprime N;

Fungsi isprime menerapkan algoritma Miller-Rabin untuk ujian utama yang probabilistic. Jika
N isprime (di mana N >1 adalah satu bilangan bulat) mengemmbalikan nilai benar atau salah,
lalu N merupakan pasti utama atau gabungan, berturut-turut. Jika fungsi gagal, lalu nomor itu
merupakan gabungan dengan suatu kemungkinan (1/4)^ISPRIME_REP saja, di mana variabel
ISPRIME_REP menandakan banyaknya pengulangan test utama probabilistic
Untuk menghindari biaya tak langsung tentang pemeriksaan ISPRIME_REP setiap kali fungsi
isprime dilibatkan, isprime menentukan nilai dari variabel once, pada saat permintaan pertama.
Dengan demikian, jika anda menetapkan nilai ini, jaga supaya menetapkannya sebelum anda
memanggil isprime untuk pertama kali. nilai-nilai ISPRIME_REP Yang Layak bertukar-tukar
dari 5 sampai 10; jika variabel itu tidak ditetapkan ketika isprime pertama kali dipanggil, suatu
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nilai default 5 digunakan, yang berarti kemungkinan kegagalan isprime di suatu gabungan akan
1/1024.
Ketika menggunakan fungsi ini, script anda perlu menyediakan satu definisi default yang sesuai
yang menangani kasus operasi isprime dari modul ini yang gagal. pada dasarnya tiga cara yang
berbeda untuk mengatasi suatu kegagalan pepanggilan isprime. Pertama-tama, anda dapat
membuat program anda batal, misalnya, menggunakan satu "aturan kesalahan" seperti berikut:
isprime N:Int = error " Test utama gagal!";

Sepanjang ujian akan mungkin bukan kegagalan yang sangat sering, ini boleh jadi suatu pilihan
yang sehat - anda dapat selalu menjalankan script anda kembali dan berharap bahwa itu
diselesaikan dengan sukses, karena test yang probabilistic akan memilih parameter-parameter
acak yang berbeda setiap kali itu dilibatkan.
Ke dua, anda dapat menganggap bahwa test yang utama yang digantikan dengan menyediakan
definisi:
isprime N:Int = true;

Dengan definisi ini akan ada suatu kemungkinan yang kecil bahwa anda berbuat salah dalam
suatu gabungan untuk suatu yang utama, tetapi bagi beberapa algoritma, ini boleh jadi dapat
ditolerir.
Ketiga, anda dapat berhati-hati dengan menyediakan test primalas anda sendiri yang menangkap
beberapa kasus-kasus ketika test yang probabilistic gagal. Sebagai contoh, memanfaatkan
metoda divisi percobaan yang umum:
isprime N:Int

try_div L M N

=
=
=
=
=
=

true if N = 2;
false if N and 1 = 0; // bilangan genap
try_div 3 (intsqrt N) N otherwise;
true if L > M;
false if N mod L = 0;
try_div (L+2) M N otherwise;

Tentu saja seperti pencarian yang menyeluruh akan memerlukan banyak waktu untuk angkaangka besar, tetapi ini boleh jadi bisa diterima jika kaidah gagal itu tidak dilibatkan sesering
kali.
12.18.3 Fungsi Number-Theoretic Yang Lain
public extern gcd M N, lcm M N;

Ini adalah fungsi greatest-common-divisor dan least-common-multiple yang umum. Kedua gcd
(yang hanya digambarkan jika sedikitnya salah satu dari argument-argument tidak kosong) dan
lcm (yang mengembalikan kosong jika yang manapun argument adalah kosong) selalu
kembalikan suatu bilangan bulat tak negatif (catatan bahwa versi-versi GMP sebelumnya
dikembalikan tanda produk dari N dan M dalam nilai lcm, tetapi ini tidak selama kasus itu).
public extern remove_factor M N;

Fungsi remove_factor digunakan untuk membantu dalam penguangan piutang dagang. Hal itu
mengembalikan suatu pasangan (K,R) terdiri dari K serbaragam dari N di dalam M (yaitu., L
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maksimum seperti L N pow membagi M)dan R sisa yang mempunyai semua faktor N
dipindahkan, yaitu., R = M div pow N K.Fungsi ini memerlukan bahwa M tidak kosong dan N
positif.
public extern jacobi M N;

Fungsi ini menghitung simbol Jacobi M sisa N, yang dapat digunakan untuk menemukan residu
kuadratik dari suatu bilangan ganjil utama. M bisa merupakan suatu bilangan bulat yang
sembarang, hanya N harus positif; nilai dari fungsi itu selalu 1, 0 atau -1, di mana nilai 0
menunjukkan bahwa gcd N M > 1. Dalam kasus dari suatu N ganjil utama, kita mempunyai
jacobi N M = 1 iff M adalah suatu residu kuadratik yang tidak nol modulo N.
12.18.4 Contoh
Tentukan semua angka-angka yang dapat dibalikkan modulo 9 dan kebalikan-kebalikan mereka
yang sesuai:
==> filter (\(X,Y).isnum Y) (zip [1..8] (map (invmod 9) [1..8]))
[(1,1),(2,5),(4,7),(5,2),(7,4),(8,8)]

Periksa hasil:
==> map (\(X,Y).X*Y mod 9) _
[1,1,1,1,1,1]

Temukan semua (yang tidak nol) residu kuadratik modulo 7:
==> filter (\X.jacobi X 7 = 1) [1..6]
[1,2,4]

Urai 858330 ke dalam faktor prima (kekuatan fisik):
==> def N = 858330, P = filter isprime [2..N]
==> filter (\(X,Y).Y>0) (zip P (map (fst.remove_factor N) P))
[(2,1),(3,3),(5,1),(11,1),(17,2)]

Namun, mungkin bukan cara yang benar untuk melakukan itu. Maka di sini suatu algoritma
faktorisasi yang layak menggunakan remove_factor. Metoda ini banyak yang lebih cepat tetapi
masih tidak cukup cepat karena patahan kode.
factor 0
factor N:Int

= [];
= factor (-N) if N<0;
= [(2,K)|factor_from 3 M]
where (K,M) = remove_factor N 2
if N and 1 = 0; // even number
= factor_from 3 N
otherwise;

factor_from P N

= [] if P > N;
= [(P,K)|factor_from (P+2) M]
where (K,M) = remove_factor N P
if N mod P = 0; // P divides N (must be prime)
= factor_from (P+2) N
otherwise;//bukan suatu faktor, coba yang berikutnya

Sebagai contoh, mencoba yang berikut:
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==> factor 807699854836875
[(3,1),(5,4),(7,2),(11,5),(13,2),(17,1),(19,1)]
Periksa hasil:
==> prd (map (\(X,Y).pow X Y) _)
807699854836875

12.19 Pengganti C untuk fungsi Pustaka Standar Umum
Yang terakhir tapi bukan tidak penting, modul clib juga menyediakan pengganti "builtin" untuk
berbagai fungsi pustaka standar:
public extern stdlib::append Xs Y, stdlib::cat Xs, stdlib::mklist X N,
stdlib::nums N M, stdlib::numsby K N M, stdlib::reverse Xs,
stdlib::tuplecat Xs;
public extern string::chars S, string::join DELIM Xs,
string::split DELIM Xs, string::strcat Xs;

Fungsi-fungsi ini jauh lebih efisien, baik dalam hal waktu running dan memori yang diperlukan,
dibanding definisi-definisi "yang standar" di stdlib.q dan string.q, dan memperbaiki kinerja dari
banyak tugas-tugas pengolahan daftar dan string yang umum. Dalam beberapa hal, operasi yang
disediakan bahkan beberapa pesanan dari jarak lebih cepat. Secara khusus, definisi-definisi
standar operasi strcat dan tuplecat sangat lambat dalam perbandingan, karena mereka diterapkan
dengan perangkaian yang diulangi dan karena menggunakan waktu running yang kwadrat.
Dalam kontras, semua fungsi yang disediakan di sini dijamin untuk jalan dengan waktu linier.
Suatu rutinitas penyortiran yang lebih cepat disediakan juga:
public extern sort P Xs;

Fungsi ini bekerja seperti operasi msort dan qsort yang disediakan oleh modul sort.q, tetapi
diterapkan dengan rutinitas quicksort dari pustaka C. Catatan bahwa, di dalam perbedaan pada
msort/qsort, fungsi sort tidak melaksanakan penyortiran yang stabil, supaya Anda masih harus
menggunakan msort atau qsort jika fitur ini diperlukan.
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A. TataBahasa Bahasa Q
Catatan tambahan ini meringkas peraturan sintaks tentang bahasa Q. Biasakan untuk mengacu
pada buku panduan, untuk suatu diskusi yang terperinci dari berbagai hal berhubungan dengan
buku panduan. Aturan Sintaks disampaikan dalam BNF dengan perluasan yang berikut :


{ }, menandakan pengulangan; unsur-unsur yang terlampir mungkin (adalah) diulangi nol
kali atau lebih banyak lagi.



[ ], menandakan bagian-bagian opsional; unsur-unsur yang terlampir mungkin dihilangkan.

Bagian sisi kiri dan sisi kanan aturan sintaksis dipisahkan dengan suatu tanda titik dua, dan
lambang | menandakan alternatif berbeda. Identifiers mewakili lambang tatabahasa non
terminal, dan lambang terminal terlampir tanda kutip tunggal.
Dalam rangka memelihara tatabahasa bagi suatu bentuk yang layak, itu tidak menetapkan hak
yang lebih tinggi dari lambang operator. Ungkapan diuraikan menurut hak yang lebih tinggi dan
associativas dari lambang operator ditetapkan pada pembuatan operator. Sebuah lambang `='
tanpa tanda kurung pada suatu persamaan yang memisahkan sisi kiri dan sisi kanan.
script

: {declaration|definition}

declaration

: 'import' module-spec {',' module-spec} ';'
| 'include' module-spec {',' module-spec} ';'
| prefix headers ';'
| [scope] 'type' unqualified-identifier
[':' identifier] ['=' sections] ';'
| [scope] 'extern' 'type' unqualified-identifier
[':' identifier] ';'
| [scope] 'type' qualified-identifier
['as' unqualified-identifier] ';'
| [scope] 'type' unqualified-identifier
'==' identifier ';'
| '@' ['+'|'-'] unsigned-number

module-spec
module-name

: module-name ['as' unqualified-identifier]
: unqualified-identifier
| string

prefix

: scope
| [scope] modifier {modifier}

scope

: 'private'|'public'

modifier

: 'const'|'special'|'extern'|'var'

headers

: header {',' header}

header

: unqualified-identifier '=' expression
| unqualified-identifier
{['~'] variable-identifier}
| qualified-identifier
{['~'] variable-identifier}
'as' unqualified-identifier
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| '(' op ')'
{['~'] variable-identifier}
['@' precedence]
['as' unqualified-identifier]
precedence

: unsigned-number
| '(' op ')'

sections

: section {'|' section}

section

: [prefix] headers

definition

: expression '=' expression qualifiers ';'
{'=' expression qualifiers ';'}
| 'def' expression '=' expression
{',' expression '=' expression} ';'
| 'undef' identifier {',' identifier} ';'

qualifiers

: {qualifier}

qualifier

: condition
| where-clause

condition

: 'if' expression
| 'otherwise'

where-clause

: 'where' expression '=' expression
{',' expression '=' expression}

expression

:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

identifier
'var' unqualified-identifier
variable-identifier ':' identifier
number
string
expression expression
unary-op expression
expression binary-op expression
'if' expression 'then' expression
['else' expression]
'\' expression { expression } '.' expression
'(' [element-list] ')'
'[' [element-list] ']'
'{' [element-list] '}'
'[' list-enumeration ']'
'{' stream-enumeration '}'
'[' comprehension ']'
'{' comprehension '}'
'(' op ')'
'(' expression binary-op ')'
'(' binary-op expression ')'

element-list

: expression-list [',' | ';' | '|' expression]

list-enumeration

: expression-list '..' expression

stream-enumeration

: expression-list '..' [expression]

comprehension

: expression ':' expression-list

expression-list

: expression {',' expression}
| expression {';' expression}
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op

: unary-op|binary-op

unary-op

: '-'|'#'|'not'|'''|'`'|'~'|'&'
| identifier

binary-op

: '.'|'^'|'!'|'++'|'+'|'-'|'\'|'*'|'/'
| 'div'|'mod'|'and'|'or'|'and' 'then'|'or' 'else'
|'<'|'>'|'='|'<='|'>='|'<>'|'$'|'||'
| identifier

identifier

: unqualified-identifier
| qualified-identifier

qualified-identifier

: module-identifier '::'
unqualified-identifier
: variable-identifier
| function-identifier

unqualified-identifier

module-identifier
variable-identifier

:
:
|
:
|

letter {letter|digitsym}
uppercase-letter {letter|digitsym}
'_'
lowercase-letter {letter|digitsym}
punctsym

number
unsigned-number

:
:
|
|
|
|

['-'] unsigned-number
'0' octdigitseq
'0x' hexdigitseq
'0X' hexdigitseq
digitseq ['.' [digitseq]] [scalefact]
[digitseq] '.' digitseq [scalefact]

digitseq
octdigitseq
hexdigitseq

: digit {digit}
: octdigit {octdigit}
: hexdigit {hexdigit}

scalefact

: 'E' ['-'] digitseq
| 'e' ['-'] digitseq

string

: '"' {char} '"'

letter
uppercase-letter
lowercase-letter
digitsym
punctsym

:
:
:
:
:

digit
octdigit
hexdigit

: '0'|...|'9'
: '0'|...|'7'
: '0'|...|'9'|'a'|...|'f'|'A'|...|'F'

char

: any character but newline and "

function-identifier
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uppercase-letter|lowercase-letter
'A'|...|'Z'|uppercase unicode letter
'a'|...|'z'|'_'|lowercase unicode letter
'0'|...|'9'|unicode digit
unicode punctuation character
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B. Menggunakan Q
Diskusi yang berikut berasumsi bahwa anda telah menginstall sistem pemprograman Q di mesin
anda. Secara khusus, anda perlu pastikan bahwa program-program q dan qc telah dicopy ke
suatu direktori yang dicari pada saat proses, dan bahwa script-script pustaka yang standar telah
diinstall dengan baik.
Anda boleh juga mengacu pada halaman UNIX manual q(1) karena suatu uraian yang singkat
dari program-program Q.
sistem pemprograman Q terdiri dari dua bagian utama: compiler dan interpreter. Compiler
digunakan untuk menerjemahkan script-script Q ke dalam suatu bentuk yang biner, suatu file
yang disebut "bytecode", yang kemudian dieksekusi oleh interpreter. Karena interpreter
meminta compiler secara otomatis ketika anda memintanya dengan suatu script sumber, anda
biasanya tidak perlu memperdulikan mengenai compiler sendirian. Tetapi jika anda ingin anda
dapat juga menjalankan compiler dan interpreter secara terpisah.
B.1 Menjalankan Compiler dan Interpreter
Di sini adalah bagaimana Anda secara normal menjalankan script dengan Interpreter :
q [pilihan-pilihan] [ source-or-code-file [argument ...] ]

Interpreter akan mulai, tampilkan promptnya, dan menantikan anda untuk mengetik beberapa
ekspresi atau perintah-perintah lain (lihat Bahasa Perintah). Anda dapat menghentikan
Interpreter dengan mengetikkan quit (yang meminta fungsi penghentian yang terikut), atau
dengan memasukkan karakter end-of-file pada awal garis masukan.
Banyak sumber atau file kodenya bisa ditetapkan; argument-argument baris perintah yang ada
dapat diakses dalam Interpreter dengan pertolongan variabel ARGS yang terikut. Jika file yang
diberikan dalam bentuk bytecode, ia akan dimuat dengan segera. Jika tidak, Interpreter meminta
compiler untuk menerjemahkan script sumber ke suatu file kode yang sementara. Lalu, jika
script sumber diterjemahkan dengan sukses, Interpreter memproses file kode yang dihasilkan
dan anda dapat mulai menulis di dalam ekspresi-ekspresi dan perintah-perintah. (Setelah file
kode sudah dimuat oleh Interpreter, file kode itu sudah tidak perlu lagi dan dapat dibuang
dengan segera. Jika anda ingin menyimpan file kode, anda harus meminta compiler secara
terpisah, lihat di bawah.)
Script-Script dan file-file kode yang tidak memiliki alur absolut yang khusus digunakan pada
alur pustaka Q (seperti yang diberikan oleh variabel lingkungan shell QPATH atau dengan
pilihan --path, lihat di bawah). Seperti halnya variabel lingkungan PATH, setiap direktori
dipisahkan dengan suatu tanda titik dua `:' (titik koma `;' di sistem DOS/Windows). Direktori itu
dicari di dalam pesanan yang diindikasikan; jika file itu tidak bisa ditemukan di alur pencarian,
satu usaha dibuat untuk membuka file dengan namanya. Anda perlu memasukkan direktori `.' di
dalam alur pencarian jika anda ingin mencari direktori yang ada sebelum lokasi-lokasi yang
lain. default pencarian alur adalah biasanya seperti .:/usr/share/q/lib:/usr/lib/q yang
menyebabkan compiler dan interpreter untuk pencarian pertama pada direktori yang ada, dan
lalu yang lokasi-lokasi lain (sistem) tergantung) di mana "script-script pustaka" dijaga.
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Secara default, interpreter secara otomatis memasukkan di dalamnya script prelude.q (yang
akan digunakan di alur pustaka seperti biasanya) seperti modul yang pertama di dalam program
Anda. Pembuka menyediakan definisi-definisi yang tersedia tanpa import atau include yang
tegas; secara normal itu digunakan untuk memasukkan di dalamnya pustaka standar, lihat
Scripts dan Modules. Anda dapat juga menekan pemasukan otomatis dari pembuka dengan
pilihan compiler --no-prelude, lihat di bawah, atau menyediakan milik anda, lihat Setting up
Environment anda.
Interpreter dapat juga dilibatkan tanpa adanya argument-argument sama sekali, dalam hal mana
diasumsikan suatu script yang kosong. Ini berarti bahwa hanya operasi yang terikut dari bahasa
Q akan tersedia, seperti juga definisi-definisi di dalam script prelude.q (kecuali jika pilihan -no-prelude sudah ditetapkan). (Jika anda ingin menetapkan suatu script yang kosong ketika
masih menyediakan argument-argument, menetapkan "" sebagai nama script.)
Jika anda ingin menghindari pengkompilasian kembali dari script-script yang besar, Anda dapat
menjalankan compiler dan interpreter secara terpisah. Untuk tujuan ini, anda pertama meminta
compiler seperti yang digambarkan di bawah untuk menerjemahkan script anda ke suatu file
bytecode. Lalu anda dapat meminta interpreter, menetapkan nama dari file bytecode (secara
normal q.out, kecuali jika nama file kode yang lain sudah ditetapkan dengan -o pilihan
compiler). interpreter kemudian bisa memuat file bytecode dan memulai eksekusi dengan
segera.
Compiler dieksekusi sebagai berikut :
qc [pilihan-pilihan] [file-sumber ...]

Hal itu menyusun file-file yang ditetapkan dan menulis hasil bytecodenya kepada file kode,
secara normal q.out. Catatan bahwa file-file sumber ganda bisa ditetapkan. File yang pertama
menandakan script utama, yang mana namespace menggambarkan lingkup yang global; nama
dari script utama dapat juga yang hilang atau ditetapkan sebagai string yang kosong "", untuk
menandai (adanya) satu script utama yang kosong. File Sumber yang ada merupakan scriptscript tambahan yang diimport ke dalam lingkup yang global.
Compiler mengenali pilihan yang berikut:
--encoding=encoding

Menetapkan pengkodean default dari file script (Q 7.0 dan kemudian). Jika pilihan ini tidak
digunakan, diasumsikan pengkodean sistem (seperti yang ditetapkan oleh pengguna). Anda
hanya butuh pilihan ini jika filescript anda berisi teks non-ASCII dan pengkodean dari file-file
berbeda dengan pengkodean sistem. (Dengan memasukkan pilihan ini dalam file scriptnya, anda
dapat juga menetapkan pengkodean di suatu dasar per-file, lihat Running Scripts dari Shell.)
--help, -h

Mencetak suatu pesan bantuan yang pendek.
--list=list-file, -l list-file

Ketika pilihan ini digunakan, pesan error ditulis pada file ganti yang ditetapkan dari alat
kesalahan standar.
--no-code, -n
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Pilihan ini penekanan hasil file kode, yang bermanfaat jika anda hanya ingin memeriksa scriptscript yang diberi untuk error sintaksis.
--no-prelude

Penekanan pemasukan otomatis dari pembuka.
--output=output-file, -o output-file

Pilihan ini mengizinkan anda untuk mengubah nama default dari file kode yang dihasilkan.
--path=path, -p path

Pilihan ini menetapkan alur pustaka yang digunakan untuk mencari sumber dan filekode
(Default: default sistem atau nilai hardcoded tergantung dari variabel shell QPATH). Jika
argument alur mulai atau berakhir dengan alur dibatasi (`:' di UNIX) lalu alur yang diberi
ditambahi catatan atau prepended pada alur yang ada, berturut-turut.
--prelude=file

Tetapkan nama dari script pembuka (Default: prelude.q).
--tablesize=size, -t size

Pilihan ini mengizinkan anda untuk menentukan ukuran dari runtime tabel hash yang digunakan
untuk hashing dari pengidentifikasian. Untuk kinerja terbaik harus suatu bilangan prima; ukuran
default adalah 5711. Dengan pilihan ini, anda dapat mengubah ukuran dari tabel hash jika anda
sedang menyusun suatu script dengan sejumlah besar lambang fungsi, atau suatu script yang
secara dinamis membuat banyak lambang. Meningkatkan ukuran dari tabel hash akan
mengurangi "beban" dari tabel dan dengan demikian memperbaiki kinerja dari hashing simbol
pada runtime.
--verbose, -v

Tampilan file sumber dan statistika yang diproses.
--version, -V

Pilihan ini menyebabkan nomor versi dan informasi hak cipta dipertunjukkan, setelah program
berakhir.
--warnings[=level], -w[level], --pedantic

Cetakan peringatan-peringatan tentang fungsi yang tidak dideklarasikan dan lambang variabel.
Jika -w atau -w1 ditetapkan kemudian lambang fungsi akan dilaporkan seperti tidak
dideklarasikan pada akhir masing-masing file sumber, jika mereka bukan diimport maupun
yang tidak dideklarasikan dimanapun di dalam file, di mana semua penampilan dari suatu
simbol fungsi di sebelah kiri dari persamaan dan definisi-definisi variabel dihitung sebagai
deklarasi-deklarasi yang terkandung. Untuk mendapat peringatan-peringatan lebih, gunakan
pilihan –w2 (or, equivalently, --pedantic), yang akan memperingatkan anda tentang semua
lambang fungsi dan variabel yang digunakan tanpa suatu deklarasi yang utama (atau, di dalam
kasus dari lambang variabel, suatu definisi yang utama dari variabel). Yaitu, ketika
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menggunakan pilihan itu, anda benar-benar harus mengenalkan masing-masing dan setiap
simbol dengan tegas, untuk membuat compiler senang.
Pilihan secara umum diuraikan dengan getopt yang berarti banyak pilihan atau catatan tunggal
bisa dikombinasikan (misalnya, -vn) dan suatu pilihan yang diparameteri dapat diikuti dengan
segera oleh argument yang sesuai (misalnya, -ofooout); lihat getopt di dalam Bagian 3 dari
manual UNIX untuk detil. Semua program juga menerima nama-nama pilihan yang panjang
yang mengikuti konvensi-konvensi GNU, misalnya, anda dapat gunakan --output sebagai ganti
dari -o. Catatan bahwa dalam kasus dari pemparameteran, pilihan panjang parameter itu harus
salah satu mengikuti argument baris perintah yang berikutnya, atau dia harus terpisah dari nama
opsi oleh a =karakter. Pilihan- pilihan yang panjang mungkin bisa disingkat oleh satu awalan
yang tidak ambigu dari nama pilihan. Sebagai contoh, anda boleh gunakan --out sebagai ganti –
output. Tujuan penguraian pilihan secepat pilihan -- option ditemukan; argument-argument
baris perintah yang ada diambil sebagai parameter-parameter normal, sekali pun mereka mulai
dengan `-'.
Setelah suatu script sudah di-compile, anda dapat memohon interpreter di file kode yang
dihasilkan seperti yang telah dibahas di atas (dalam hal ini, file kode tidak dibuang). Di bawah,
kita menguraikan piilhan yang diterima oleh interpreter. Cataan bahwa interpreter juga
mengenali semua kumpulan pilihan dibahas di atas, dan akan melewati mereka ketika meminta
compiler.
--break

Pilihan ini menyebabkan permintaan dari debugger dalam hal suatu perkecualian seperti Ctl-C,
memenuhi syarat aturan yang cacat, pengguna mengajukan perkecualian (lemparan), atau suatu
panggilan kepada pembuatan fungsi break. Lihat Debugging, untuk detil.
--command=cmd, -c cmd

Pilihan ini menginstruksikan interpreter untuk melaksanakan perintah yang diberikan dalam
"modus batch" (lihat di bawah).
--debug, -d

Pilihan ini menyebabkan pengaktifan debugger. Lihat Debugging, untuk detil.
--debug-options

Menetapkan berbagai pilihan yang mengendalikan berapa banyak detil cetakan debugger ketika
mempertunjukkan suatu pengurangan atau aturan. Lihat Debugging, untuk detil.
--dec, --hex, --oct

Set bentuk keluaran bilangan bulat ke sistem desimal (default), hexadecimal atau octal, berturutturut.
--echo, -e

Mungkinkan gema dari perintah ketika menjalankan dalam modus batch.
--exitrc=file
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Pilihan ini mengizinkan anda untuk menetapkan nama dari file yang dieksekusi ketika
interpreter itu keluar; default nya adalah biasanya ~/.qexitrc.
--fix[=prec], --sci[=prec], --std[=prec]

Set bentuk keluaran floating point kepada bentuk fixed point, ilmiah (selalu menggunakan
eksponen-eksponen) atau standar (hanya menggunakan eksponen-eksponen jika itu
mengakibatkan suatu notasi yang lebih pendek; ini adalah default). Untuk yang ilmiah dan
bentuk standar, ketepatan yang diberi menandakan banyaknya digit berarti untuk dicetak, dan
default kepada 15. Untuk bentuk fixed point, ketepatan menetapkan banyaknya digit-digit
mengikuti tanda desimal (2 secara langsung).
--gc[=tolerance]

Mungkinkan suatu kolektor sampah yang sekunder yang berjalan tumpukan dan defragments
setelah masing-masing evaluasi, dan kembalikan memori ekspresi yang tak terpakai ke sistem.
Nilai toleransi yang opsional menandakan minimum persen dari sel-sel ekspresi yang cumacuma yang menyebabkan kolektor sampah untuk diaktipkan. Nilai toleransi default dari
pengumpulan sampah angkatan kosong setelah masing-masing evaluasi. CATATAN: pilihan
ini adalah dengan rusak tak terpisahkan, usang dan dibantah. Jangan gunaan itu lagi.
--gnuclient

Dimungkinkan interpreter dijalankan sebagai suatu klien dari gnuserv(1). Hal ini mengizinkan
interpreter untuk saling berhubungan dengan satu proses emacs mengendalikan interpreter,
misalnya, di dalam modus "comint". Secara khusus, perintah-perintah edit dan help dari
interpreter (lihat Bahasa Perintah) akan ditangani dengan pengiriman perintah Emacs Lisp yang
sesuai via perintah gnuclient sebagai ganti pengolahan mereka secara langsung. Nama yang
nyata
dari
program
gnuclient
dapat
di-set
dengan
variabel
lingkungan
GNUCLIENT_PROGRAM. Catatan bahwa pilihan ini juga melumpuhkan pengolahan history
kepunyaan interpreter sebagaimana dikira bahwa emacs mempedulikannya.
--help, -h

Mencetak suatu pesan bantuan yang pendek.
--histfile=file

Tetapkan nama dari file di mana perintah history disimpan (default: ~/.q history).
--histsize=size

Tetapkan ukuran dari perintah history (default: 500).
--initrc=file

Tetapkan nama dari file yang dieksekusi pada startup (default: ~/.qinitrc).
--interactive, -i

Menunjukkan bahwa interpreter itu sedang dijalankan secara interaktip.
--memsize=size
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Tetapkan ukuran yang maksimum dari tumpukan ekspresi (default: 4096000; lihat komentar
pada manajemen memori di bawah).
--no-editing

Lumpuhkan perintah editing baris menggunakan readline.
--no-exitrc

Penekanan eksekusi dari file exitrc.
--no-initrc

Penekanan eksekusi dari file initrc.
--path=path, -p path

Seperti halnya qc, pengesetan alur pustaka digunakan untuk mencari sumber dan file kode.
--prompt=str

Tetapkan prompt string (default: `\ n==> ').
--quiet, -q

Piihan ini menyebabkan suatu startup yang tenang; penekanan itu pesan memulai.
--source=file, -s file

File Sumber dengan perintah interpreter (modus batch).
--stacksize=size

Tetapkan ukuran maksimum dari stack internal (default: 1024000; lihat komentar dari
manajemen memori di bawah).
--version, -V

Seperti halnya qc, tampilan nomor versi dan informasi hak cipta.
Pilihan-pilihan Yang interaktip dan Mengelompokkan Pemakaian
Kecuali jika salah satu dari pilihan -c dan -s ditetapkan, interpreter memulai di dalam modus
yang interaktip, di mana pengguna berulang-kali segera untuk masuk suatu ekspresi, dan
jawaban interpreter dengan bentuk normal yang sesuai. Interpreter juga memahami beberapa
perintah khusus yang lain, yang dibahas pada Bahasa perintah. Dengan pilihan -c dan -s,
interpreter jalan dalam modus batch, di mana dia melaksanakan perintah-perintah dan file
perintah ditetapkan di baris perintah, mencetak hasil-hasil di piranti keluaran default, dan lalu
keluar dengan segera. pilihan -d meminta debugger symbol yang dibuat ke dalam interpreter
yang mengizinkan anda untuk melacak evaluasi-evaluasi, cf. Debugging.
Ketika interpreter memulai di dalam modus yang interaktip, dan disambungkan ke suatu
terminal, dia juga menyediakan suatu perintah history melalui pustaka GNU readline. (Lihat
Readline: bagian Editing baris perintah (readline) `Editing Baris Perintah' di pustaka GNU
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readline.) di baris anda mengetik akan diingat, dan anda dapat mencari dan mengedit perintahperintah sebelumnya. History perintah juga disimpan ke suatu file ketika keluar interpreter, dan
penyelesaian dari nama file, kata kunci, nama perintah dan fungsi digambarkan dan lambang
variabel yang didukung juga. Anda dapat melumpuhkan fitur ini dengan pilihan --no-editing.
Anda dapat mengalihkan arahnya arus-arus masukan dan keluaran interpreter itu ke suatu file
atau suatu pipa seperti biasanya. interpreter Q memeriksa apakah itu disambungkan ke suatu
terminal untuk mencegah keluaran yang dikacaukan ketika masukan atau keluaran dialihkan
arahnya. Jika anda sedang merasakan bertualang, coba sesuatu seperti berikut :
q -d <<EOF
def Xs = [1..50]
msort (>) Xs
EOF

Pilihan -i dapat digunakan untuk memaksa interpreter kepada modus yang interaktip bahkan
ketika masukan atau keluaran dialihkan arahnya. Ini menyebabkan memulai dan segera untuk
dicetak, dan penyangga-penyangga keluaran default untuk diseragamkan setelah masing-masing
evaluasi, yang bermanfaat ketika program yang lain sedang menjalankan interpreter. (Jika anda
masih ingin menekan memulai pesan, penggunaan -i di dalam kombinasi dengan -q.) Lebih
lanjut, Pilihan -i juga menekankan eksekusi modus batch -c dan -s pilihan-pilihan.
Pilihan --initrc dan --exitrc mengizinkan anda untuk menetapkan file perintah yang dieksekusi
ketika interpreter mulai dan keluar, yang biasanya digunakan untuk menyesuaikan lingkungan
ketika menjalankan interpreter secara interaktip, lihat Menyiapkan Environment anda. Eksekusi
file-file ini akan ditekankan ketika interpreter jalan di modus batch, atau ketika menggunakan
pilihan-pilihan --no-initrc dan --no-exitrc.
Managemen Memori
Interpreter Q mempunyai suatu sistem manajemen memori secara dinamis penuh. Secara
khusus, secara otomatis resizes kedua tumpukan ekspresi dan tumpukan evaluasi seperti yang
diperlukan selama perhitungan. Jadi, Dengan demikian anda secara normal tidak perlu untuk
cemas tentang persoaaln manajemen memori.
Bagaimanapun, pilihan --stacksize mengizinkan anda untuk menetapkan suatu ukuran
maksimum untuk tumpukan evaluasi (lebih tepat, dia menetapkan batas untuk kedua ekspresi
dan tumpukan aturan), yang menyimpan tumpukan dari pertumbuhan ke jumlah yang tidak
terbatas. Ini bermanfaat, misalnya, untuk menangkap pengulangan yang tak batas. Catatan
bahwa seperti tumpukan juga digunakan secara internal untuk tujuan ekspresi-ekspresi
penguraian, suatu ukuran minimum yang layak diperlukan bagi interpreter agar berfungsi
dengan baik. Oleh karena itu interpreter menetapkan bahwa ukuran yang diberi tidak kurang
dari suatu nilai minimum yang tertentu (biasanya 100); jika tidak pilihan itu diabaikan dan
ukuran tumpukan diatur ulang kepada nilai asli nya.
Dengan cara yang sama, pilihan --memsize membatasi banyaknya simpul-simpul ekspresi di
tumpukan dan dengan demikian mencegah interpreter dari menghabiskan semua memori utama
yang tersedia di sistem anda. Anda dapat melumpuhkan kedua batas-batas dengan penetapan 0
sebagai argument kepada pilihan yang sesuai.
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Interpreter mengatur memori ekspresi menggunakan suatu acuan perhitungan rencana. Hal ini
mempunyai keuntungan yang pantas dipertimbangkan bahwa tanpa mengganggu proses
"pengumpulan sampah" harus diminta selama satu evaluasi, dan bahwa object ekspresi
diperoleh kembali dan pembersih otomatis yang lain (penutupan file, dll.) dilaksanakan oleh
mereka secepat mereka menjadi tidak dapat diakses. Bagian bawah dari skema ini merupakan
siklus struktur-struktur ekspresi (yang dapat diciptakan, misalnya, menggunakan acuan-acuan
ekspresi, cf. Referensi Ekspresi) tidak dapat dikumpulkan dan hal seperti itu harus dihindarkan.

B.2 Bahasa Perintah
Perintah-perintah yang dipahami oleh interpreter membangun suatu bahasa perintah yang
sederhana yang digambarkan berikut ini. Perintah-perintah dapat juga diberikan kepada
interpreter atas pertolongan dari pilihan -c, dan anda dapat menaruh suatu urutan dari perintahperintah ke dalam suatu file dan menjalankannya menggunakan pilihan -s (lihat Running
Compiler dan Interpreter). File perintah dapat juga dieksekusi dalam interpreter menggunakan
perintah sumber (lihat di bawah). Lebih dari itu, ketika interpreter mulai dan keluar di dalam
modus yang interaktip, perintah membaca dan memproses dari initialisasinya dan file-file yang
dihentikan, yang mengizinkan anda untuk menyesuaikan lingkungan anda menurut keinginan
anda (lihat persiapan Environment anda).
Bahasa perintah berorientasi garis, yaitu., perintah-perintah diakhiri oleh karakter newline.
Seperti biasanya, akhir garis dapat diloloskan dengan meletakkan karakter \ menjelang akhir
baris; hal ini juga bekerja pada literal string. Satu baris boleh berisi ekspresi-ekspresi dan
perintah-perintah ganda, yang duraikan oleh batas ;.
==> def X = foo Y; X; X/2

(Anda boleh juga mengakhiri suatu baris perintah dengan satu tambahan ; membatasi, tetapi ini
tidak diperlukan.)
Ke tiga perintah-perintah paling sering digunakan adalah berikut:
expression or ? expression

Evaluasi ekspresi yang diberi dan mencetak hasil yang sesuai.
def expression = expression, ...

Gambarkan nilai-nilai variabel cuma-cuma.
undef variable, ...

Tidak digambarkan variabel-variabel yang diberi.
Catatan bahwa ketika mengevaluasi satu ekspresi, hasil yang dicetak biasanya akan menjadi
berbentuk normal yang nyata dari ekspresi, tetapi beberapa script boleh juga menyediakan
aturan tanpa penguraian khusus untuk menerapkan penyesuaian pencetakan cantik dari jenisjenis yang tertentu dari object, melihat Using Type Guards.
Setelah suatu variabel sudah diberikan suatu nilai, dia akan digantikan oleh nilai yang
dihubungkannya kapan pun itu dievaluasi. Hal ini mengizinkan anda untuk menyimpan hasil
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intermediate di suatu perhitungan, set nilai-nilai dari peubah bebas terjadi di suatu script, dan
untuk menggambarkan fungsi-fungsi baru secara interaktip di dalam interpreter. Sebagai
contoh:
==> def double = (*) 2, X = double 4; X
8

Suatu undef yang berikut mencabut definisi variabel. Sebagai contoh:
==> undef X; X
X

Seperti yang dibahas di dalam Peubah Bebas, sebelah kiri dari suatu definisi variabel mungkin
sebenarnya adalah satu pola yang sembarang yang untuk dibandingkan dengan nilai sisi kanan.
Catatan bahwa, ketika memulai, interpreter selalu menggambarkan variabel-variabel INPUT,
OUTPUT, ERROR dan ARGS. INPUT dan OUTPUT di-set kepada standar alat-alat
input/output yang digunakan oleh fungsi terminal I/O (lihat Terminal I/O), ketika ERROR
menandakan alat kesalahan standar secara normal digunakan untuk menampilkan pesan error.
Anda dapat menggunakan lambang ini ketika melewati suatu file kepada salah satu fungsi file
I/O yang terikut (lihat File I/O). seperti yang telah mdisebutkan, variabel ARGS ditugaskan
suatu daftar string yang berisi tambahan argument-argument baris perintah interpreter Q yang
dilibatkan dengan (mulai dengan nama script). Lambang variabel ini adalah "read-only";
mereka tidak bisa digambarkan atau tak tergambarkan.
Ada satu variabel terikut khusus yang lain, "yang tanpa nama" variabel `_', yang ketika
digunakan dalam satu ekspresi atau sisi kanan dari suatu definisi variabel, lihat pada hasil dari
evaluasi ekspresi paling terbaru:
==> 1/3
0.333333333333333
==> 1/_
3.0

Catatan bahwa ekspresi-ekspresi dan definisi-definisi mempunyai sintaks yang sama seperti
bahasa Q. Di samping hal ini, interpreter mengizinkan anda untuk meloloskan diri suatu
perintah kepada shell :
! command

Perintah yang diberi dieksekusi dengan shell. Tidak seperti jenis-jenis yang lain dari perintahperintah, meloloskan diri shell harus sejajar dengan dirinya.
Interpreter juga menyediakan beberapa perintah khusus yang lain yang memperluas sintaks
ekspresi dan definisi dari bahasa Q. Mereka terdiri atas suatu nama perintah dan mungkin
beberapa parameter. Tidak seperti kata kunci def dan undef, yang juga kata cadangan di dalam
bahasa Q itu sendiri, nama perintah hanya diperlakukan secara khusus ketika terjadi pada awal
suatu perintah; di mana pun selain itu mereka diperlakukan sebagai identifiers Q biasa. Anda
dapat meloloskan suatu nama perintah pada awal suatu perintah sebagai suatu identifier yang
biasa (dan dengan demikian menjalankan sisa dari perintah yang ada untuk diperlakukan
sebagai suatu ekspresi yang biasa) dengan awalan `?'.Jadi; Dengan demikian,
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==> ? echo "some string"

Akankah evaluasi suatu ekspresi yang disertai beberapa fungsi gema dari pelaksanaan perintah
gema.
Parameter-parameter dari perintah-perintah khusus hanyalah literal string yang bisa dikutip atau
tidak dikutip, dan yang bersifat dibatasi dengan whitespace, sangat mirip dengan perintah shell
di UNIX. Secara khusus, Interpreter tidak akan mencoba untuk mengevaluasi parameterparameter ini. Bagaimanapun, jalan keluar yang umum untuk karakter-karakter khusus yang
didukung. Tabel yang berikut mendaftarkan perintah-perintah yang tersedia, di mana [...]
digunakan untuk menandakan pilihan argument-argument.
Copying

Tunjukkan kondisi-kondisi lisensi GNU.
help [S]

Mulailah dengan membaca info GNU (seperti yang ditetapkan oleh variabel lingkungan
INFO_PROGRAM, info secara langsung) dengan manual Q; jika suatu Kata Kunci S diberikan,
menunjukkan satu pencarian indeks. Ketika interpreter sudah dimulai dengan pilihan --gnuclient
(lihat Running Compiler dan Interpreter), lalu perintah menyerahkan suatu permintaan untuk
meminta pembaca info dari suatu proses pengendalian emacs menggunakan program gnuclient.
path [S]

Tetapkan alur pencarian pustaka (QPATH) Kepada S (cetak pengaturan yang ada Jika S
dihilangkan). Jika argument S mulai atau berakhir dengan batasan alur (`:' di UNIX) lalu alur
yang diberi ditambahi catatan atau ditambahkan sebelumnya kepada alur yang ada, berturutturut.
prompt [S [S2 [S3]]]

Tetapkan string prompt (mencetak pengaturan yang bersangkutan Jika S dihilangkan). \\ v, \\ s,
\\ w, \\ W, \\m dan \\M meloloskan urutan-urutan mungkin digunakan dalam string prompt
untuk menandakan nomor versi Q, informasi sistem host, direktori kerja yang ada, nama dasar
dari direktori yang ada, pathname penuh dari script yang ada, dan dasar dari script itu, berturutturut. (Mencatat jalan keluar yang ganda; ini diwajibkan untuk membuat satu \ disampaikan
kepada perintahnya.) pilihan argument kedua dan ketiga mengizinkan anda untuk mengubah
lanjutan yang default (`> ')dan prompt debugger (`: ');tidak ada urutan-urutan jalan keluar
khusus yang digantikan di dalam string-string ini.
dec, hex, oct

berturut-turut (lihat juga pilihan-pilihan baris perintah interpreter yang sesuai di Running
Compiler dan Interpreter). Catatan bahwa perintah ini hanya mempengaruhi tampilan ekspresiekspresi yang dicetak sebagai jawaban atas perintah interpreter dan debugger, jika tidak nilainilai bilangan bulat akan selalu diuraikan di dalam notasi desimal.
fix [prec], sci [prec], std [prec]

set bentuk keluaran floating point kepada fixed point, standar dan ilmiah, berturut-turut (lihat
juga pilihan-pilihan baris perintah interpreter yang sesuai di Running Compiler dan Interpreter).
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Jika ketepatan itu dihilangkan, defaultnya menjadi 2 untuk bentuk fixed point, dan menjadi 15
untuk yang lainnya. Catatan bahwa perintah ini hanya mempengaruhi tampilan ekspresiekspresi yang dicetak sebagai jawaban atas perintah interpreter dan debugger, jika tidak nilainilai floating point akan selalu menguraikan dengan ketepatan yang internal penuh.
histfile [S], histsize [N]

Ubah history nama file dan menetapkan ukuran dari s history (mencetak pengaturan yang ada
jika tanpa argument).
stacksize [N]

Tetapkan ukuran tumpukan maksimum (mencetak pengaturan yang ada jika tanpa argument);
lihat diskusi dari pilihan --stacksize di Running Compiler dan Interpreter.
memsize [N]

Tetapkan nomor maksimum dari simpul-simpul ekspresi di tumpukan (mencetak pengaturan
yang ada jika tanpa argument); lihat diskusi dari pilihan --memsize di Running Compiler dan
Interpreter.
stats [all]

Statistika cetakan tentang evaluasi ekspresi paling terbaru pada thread utama. Jika pilihan
semua parameter diberi lalu perintah juga mendaftar latar belakang thread yang telah
diselesaikan yang masih belum didaur ulang. Figur-figur yang diberi merupakan waktu cpu
yang diperlukan untuk melengkapi evaluasi, total jumlah dari pengurangan-pengurangan yang
dilaksanakan oleh interpreter, dan banyaknya simpul-simpul ekspresi (sel-sel tumpukan) dibuat
selama proses perhitungan. Aplikasi dari tiap aturan yang terikut berpengaruh sebagai suatu
reduksi tunggal. Catatan bahwa karena perintah bawaan yang berbeda mungkin punya waktu
eksekusi yang berbeda (sesungguhnya, waktu yang diperlukan oleh banyak operasi bawaan
bervariasi dengan ukuran dari masukan), banyaknya pengurangan-pengurangan biasanya hanya
menyediakan suatu taksiran secara kasar dari yang jalannya waktu nyata. Tetapi nilai ini masih
sungguh berguna bagi menunjukkan analisa asymptotic (sampai ke faktor-faktor yang linier,
jika dia ingin memilih), dan dapat juga digunakan untuk membandingkan hasil pembuatan
profil yang diperoleh pada mesin-mesin yang berbeda dengan pemroses-pemroses yang
berbeda. perhitungan sel merupakan nomor maksimum dari sel-sel yang diperlukan pada setiap
waktu selama evaluasi, yang tidak termasuk di dalamnya ukuran dari ekspresi masukan. Nilai
ini digunakan untuk mengukur kebutuhan ruang, dan memenuhi persyaratan-persyaratan
memori "yang riil" dari interpreter (masing-masing simpul ekspresi memerlukan 24 byte di
dalam implementasi yang ada).
Tetapi catatan bahwa sub ekspresi mungkin "dibagi" antara ekspresi-ekspresi yang berbeda, dan
seperti itu sel perhitungan biasanya akan menjadi kurang dari ukuran pohon dari ekspresiekspresi yang dibangun.
debug [on|off|options]

Ketika dilibatkan dengan hidup atau mati argument-argument, mengaktifkan atau
menonaktifkan debugging; mencetak pengaturan yang ada jika tidak ada argument ditetapkan.
Sebagai alternatif, anda dapat juga menggunakan perintah ini untuk membuat berbagai pilihan
yang mengendalikan berapa banyak detil cetakan debugger ketika menunjukkan suatu
pengurangan atau aturan. Lihat Debugging, untuk detil.
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break [on|off|function ...]

Ketika dilibatkan dengan hidup atau mati argument-argument, perintah ini menetapkan tanda
break interpreter yang mengendalikan bagaimana interpreter bereaksi terhadap satu
perkecualian seperti Ctl-C, qualifier aturan yang cacat, pengguna mengangkat perkecualian
(lemparan), atau suatu panggilan kepada fungsi break bawaan. Ketika dilibatkan dengan daftar
dari lambang fungsi, hal itu menetapkan breakpoints di lambang yang diberikan, dan juga
memungkinkan tanda break jika perlu. Jika tidak ada argument yang diberikan, pengaturan yang
ada tanda break dicetak, beserta daftar breakpoints yang ada. Lihat Debugging, untuk detil.
tbreak function ...

perintah Ini bekerja seperti break ketika yang dilibatkan dengan daftar dari lambang fungsi,
tetapi menetapkan breakpoints sementara yang dipindahkan ketika pukulan.
profile [function ...]

Tetapkan suatu tanda di lambang fungsi yang diberikan, sehingga pengurangan-pengurangan
terhitung kapan pun suatu fungsi aplikasi itu dikurangi. Aturan-aturan untuk menghitung
pengurangan-pengurangan sama seperti perintah stats, yaitu., masing-masing keterlibatan suatu
fungsi eksternal atau yang terikut berpengaruh sebagai suatu reduksi tunggal. Ketika dilibatkan
tanpa argument-argument, perintah mencetak daftar dari semua lambang fungsi yang ditandai
beserta angka-angka pengurangan yang sesuai (yang disusun dengan cara decreas) dan atur
ulang pengurangan perhitungan. Perintah ini bermanfaat untuk tujuan pembuatan profil,
misalnya, jika anda ingin menemukan "bottlenecks" di antara fungsi-fungsi script anda,
optimisasi itu akan hampir bisa dipastikan menjurus kepada perbaikan-perbaikan yang nyata
dari jalannya waktu.
clear [variable ...]

variabel-variabel Undefine yang diberi. Jika tidak ada argument yang ditetapkan, bersihkan
semua variabel-variabel yang definisikan pengguna (termasuk nilai dari variabel `_').
clear break [function ...]

Cabut breakpoints di lambang fungsi yang diberi (semua breakpoints jika tidak ada argument
ditetapkan).
clear profile [function ...]

Lumpuhkan pembuatan profil di lambang fungsi yang diberi (semua fungsi jika tidak ada
argument ditetapkan).
unparse [on|off]

Mungkinkan atau lumpuhkan penyesuaian pencetakan cantik dari ekspresi-ekspresi (mencetak
pengaturan yang ada jika tidak ada pilihan diberi), seperti yang digambarkan dengan peraturan
untuk pembuatan fungsi tidak teruraikan, cf. Menggunakan Type Guards. Ini dimungkinkan
secara langsung.
echo [on|off], echo S

235

Mungkinkan atau lumpuhkan gema perintah (mencetak pengaturan yang ada jika tidak ada
pilihan yang diberikan), atau gema string yang diberikan kepada keluaran standar (dengan
ditambahkan suatu karakter newline). Ketika gema dimungkinkan, semua baris perintah
mengeksekusi di dalam modus batch (menggunakan pilihan -s atau -c, atau perintah sumber)
digemakan ke media keluaran standar sebelum mereka dieksekusi. (Anda dapat menghalangi
gema perintah dengan awalan suatu baris perintah dengan karakter @.)
chdir [S], cd [S]

Perubahan kepada direktori yang diberi (direktori home anda jika tidak diiberi).
pwd

Mencetak direktori kerja yang ada.
ls [S ...]

Daftar isi-isi dari direktori yang ada, atau pemadanan file-file yang pola-pola yang diberi.
Perintah ini hanya meminta perintah UNIX yang sesuai dengan argument-argument yang diberi.
which [S]

Mencetak nama penuh dari script atau file perintah (sebagai yang diberi oleh suatu pencarian di
alur pustaka) bahwa akan dijalankan ketika nama path S yang relatif diberikan kepada run atau
perintah sumber; jika yang dilibatkan tanpa argument-argument, mencetak nama path penuh
dari script yang dijalankan.
edit [S]

Edit file yang diberikan (script yang ada jika tidak ada ditetapkan), menggunakan editor yang
ditetapkan oleh EDITOR lingkungan variabel, atau vi secara langsung. Ketika interpreter sudah
dimulai dengan pilihan --gnuclient (lihat Running Compiler dan Interpreter), lalu perintah
menyebabkan suatu permintaan edit yang tunduk pada suatu proses pengaturan emacs
menggunakan program gnuclient.
run [S [args ...]]

Menjalankan script yang diberi dengan argument-argument yang diberi. Jika tidak ada script
ditetapkan, pengulangan script yang ada dengan argument-argument yang ada. (Catatan bahwa
untuk memaksa interpreter kembali ke satu script yang kosong, anda dapat menetapkan "" untuk
nama script.) Ketika di dalam modus yang interaktip, file exitrc dan initrc merupakan sumber
seperti biasanya. Catatan bahwa operasi ini juga membersihkan memori variabel, supaya Anda
bisa menyimpan variabel-variabel anda sebelum meminta perintah ini, kecuali jika file exitrc
anda telah mempedulikan hal ini.
import [[+|-]S ...]

Pengulangan script yang ada dengan argument-argument yang ada, seperti halnya menjalankan,
tetapi juga menambahkan atau mencabut script-script yang diberi ke/dari "daftar impor" yang
bersangkutan. Suatu awalan `+' (atau tanpa awalan sama sekali) menyebabkan modul untuk
ditambahkan ke daftar impor dan mencabut `-' modul, jika mungkin. Jika tidak ada argumentargument diberikan lalu daftar impor dibersihkan. Modul-modul di daftar impor diimport ke
dalam lingkup yang global (yaitu., namespace dari script utama), sebagai tambahan terhadap
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pembuka dan impor-impor dari script utama. Daftar impor yang ada dapat ditunjukkan dengan
perintah impor-impor, lihat di bawah.
Catatan bahwa anda dapat juga menambahkan modul-modul yang telah tercakup di jalannya
script, tetapi tidak kelihatan sekarang dalam lingkup yang global. Sebaliknya, anda hanya dapat
mencabut modul-modul yang sungguh telah ditambahkan ke daftar impor, bukan modul-modul
yang hanya tercakup pada saat menjalankan script. Script utama dapat dipindahkan juga, yang
mempunyai pengaruh yang sama seperti menjalankan dengan satu nama script yang kosong.
PENTING: perintah ini hanya akan bekerja sebagai iklann ketika menjalankan suatu script
sumber. Jika suatu file bytecode dijalankan, daftar impor akan dibersihkan, dan perintah impor
berikut sudah tidak ada pengaruh.
source S, . S

Sumber suatu file dengan perintah interpreter (bisa tersarang). Seperti ditandai, perintah ini bisa
disingkat sebagai `.'. File perintah yang diberi dicari di alur pustaka Q.
save [S], load [S]

simpan dan kembalikan nilaivariabel ke/dari file yang diberi (jika tidak ada file yang ditetapkan,
gunakan file terakhir yang ditetapkan dengan menyimpan atau memuat, atau .q_vars secara
langsung).
Perintah save menyimpan semua variabel-variabel digambarkan pengguna dalam bentuk
definisi-definisi variabel, yaitu., perintah def. Nilai-nilai Floating point selalu disimpan dengan
ketepatan maksimum yang internal sehingga mereka dapat direkonstruksi persisnya, sedikitnya
di mesin-mesin dengan IEEE yang kompatibel dengan 64 bit double. Variabel-variabel yang
terikut tidak disimpan dengan perintah ini; dengan begitu, jika anda ingin juga menyimpan nilai
dari variabel `_', anda harus dengan tegas memberinya ke suatu variabel pengguna.
Perintah yang dimuat sangat mirip dengan sumber, sehingga file boleh benar-benar berisi
sembarang perintah interpreter, tetapi tanpa pelaksanaan pencarian alur pustaka, maka suatu
alur harus diberi kecuali jika file itu terdapat di direktori yang ada.
Meletakkan sepasang perintah load dan save dalam file initrc/exitrc Anda (lihat Menyiapkan
Environment anda) merupakan suatu metoda yang memiliki interpreter secara otomatis
mengingat lingkungan variabel dari suatu sesi sebelumnya. Catatan, bagaimanapun, bahwa
perintah load mengevaluasi ulang semua nilai-nilai dalam konteks script yang ada, dan
karenanya hasil-hasilnya bisa sungguh berbeda dari harga asli jika script sudah diubah selama
permintaan dari interpreter. Rintangan potensial yang lain adalah bahwa perintah load tidak bisa
merekonstruksi object "eksternal" (<<typeid>>, lihat File I/O, dan Antar muka Bahasa C), sejak
object ini tidak mempunyai suatu penyajian yang bisa menguraikan sama sekali.
modules

Daftar semua modul yang terisi, yaitu, semua script yang diimport atau tercakup pada script
yang dijalankan (termasuk pembuka). Modul-modul eksternal ditandai oleh suatu yang seret `*'.
imports
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Seperti perintah modul-modul, tetapi hanya daftar modul-modul yang kelihatan di dalam
lingkup yang global. Hal ini memasukkan sendiri didalamnya script utamanya, pembuka dan
semua modul yang dimasukkan di dalamnya (secara normal pustaka standar), impor-impor dan
masukkan dari script utama, dan impor-impor tambahan yang ditetapkan dengan perintah impor
(lihat di atas). Modul-modul yang sebelumnya dan script utama ditandai oleh satu karakter `+'.
(Ini adalah modul-modul yang dapat dipindahkan dengan perintah import.)
who [all]

Daftar semua pengguna menggambarkan lambang variabel. Hal ini hanya daftar variabelvariabel yang telah digambarkan dalam interpreter. Jika semua parameter yang opsional
ditetapkan lalu semua variabel didaftarkan.
whos symbol ...

Uraikan yang diberi lambang (fungsi, variabel atau operator). Mencetak informasi yang
bermanfaat tentang masing-masing simbol, seperti ini apakah merupakan suatu simbol fungsi
atau suatu variabel, nama dari file script di mana simbol itu digambarkan, const dan atributatribut khusus, dll.
completion_matches S

Daftar penyelesaian-penyelesaian yang mungkin dari suatu tanda awal. Perintah ini
mengizinkan program-program seperti emacs (lihat Running Scripts di Emacs) untuk
menerapkan penyelesaian ketika menjalankan interpreter sebagai suatu proses yang lebih
rendah.
B.3 Mmenyiapkan Lingkungan Anda.
Disana pada dasarnya dua cara di mana anda dapat mengikat interpreter Q sesuai kebutuhankebutuhan anda: anda dapat menyediakan pembuka anda sendiri menyediakan fungsi
"preloaded" dan definisi-definisi variabel; dan anda dapat menggunakan file perintah qinitrc dan
qexitrc untuk melaksanakan suatu urutan dari perintah interpreter ketika suatu kejadian yang
interaktip dari memulai dan keluar interpreter. Kita menguraikan masing-masingnya pada
gilirannya.
Pembuka, yang telah dibahas di Scripts dan Modules, hanyalah suatu script Q biasa yang secara
langsung diimport dalam semua script anda. Secara normal pembuka memasukkan di dalamnya
modul-modul pustaka standar, tetapi anda dapat juga menyediakan pembuka anda sendiri ke
tempat dimana anda dapat menaruh setiap definisi-definisi "standar" anda inginkan untuk
disediakan di dalam semua script anda. Untuk menyesuaikan pembuka, anda dapat melakukan
salah satu memodifikasi pustaka versi standar yang disertakan bersama (untuk menyediakan
definisi-definisi seluruh sistem anda), atau ditaruh versi pribadi anda di suatu tempat di alur
pustaka anda di mana compiler itu sebelumnya akan menemukannya dengan cara standar.
Kemudian dikasus lain anda masih mempunyai versi anda dari pembuka dimasukkan di
dalamnya pembuka standar oleh pengubahan nama yang kemudian menggunakan suatu
ketentuan `as' (lihat Scripts dan Modules). misalnya, script prelude.q anda boleh berisi kira-kira
seperti berikut (mengumpamakan pembuka standar di /usr/share/q/lib):
// memasukkan di dalamnya pembuka patokan seperti `stdprelude'
include "/usr/share/q/lib/prelude.q" as stdprelude;
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// definisi-definisi ku sendiri di sini ...

Marilah kita sekarang kembali pada initialisasi interpreter dan penghentian file. seperti yang
telah disebutkan, ketika interpreter dijalankan dalam modus yang interaktip, hal itu secara
otomatis bersumber dari suatu file startup (biasanya bernama ~/.qinitrc, tetapi anda dapat
mengubah hal ini dengan pilihan --initrc) sebelum memasuki perintah pengulangan. Dengan
demikian anda dapat menaruh beberapa perintah dalam file ini yang menyusun inisial
lingkungan anda, misalnya, initialisasi beberapa variabel dan memuat definisi-definisi variabel
dari suatu sesi yang sebelumnya. Suatu file startup yang khas boleh dilihat sebagai berikut:
// Contoh init file
// konstan-konstan umum
//def e = exp 1.0
//def pi = 4.0*atan 1.0
// menetapkan default yang lebih disukai di sini
//path .:~/q:/usr/share/q/lib:/usr/lib/q
//fix 2
//stacksize 1024000
//memsize 4096000
//break on
//debug pathnames=y detail=all maxchars=80
prompt "\n\\M>> "
// membaca definisi-definisi variabel dari .q_vars file
load

Dengan cara yang sama, ketika interpreter dikeluarkan, secara normal sumber file ~/.qexitrc
(atau file bernama dengan pilihan --exitrc), yang mungkin mempedulikan penyimpanan nilainilai dari variabel-variabel yang bersangkutan yang digambarkan:
// contoh file keluar
// simpan otomatis variabel-variabel
save
// ingin epigram anda yang sehari-hari?
//! keuntungan

B.4 Menjalankan Script-script dari shell
sistem program Q sudah dirancang terutama untuk memudahkan pemakaian yang interaktip.
Bagaimanapun, dengan suatu usaha tambahan yang kecil yang dapat juga digunakan untuk
membuat program aplikasi mandiri yang dilibatkan secara langsung dari shell. Untuk tujuan ini,
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script anda harus dilengkapi dengan bagian fungsi "utama" yang bertindak sebagai pintu masuk
ke aplikasi anda. Di sistem UNIX, anda kemudian bisa menggunakan notasi #! ("shebang ")
untuk menetapkan interpreter Q sebagai suatu pemroses bahasa yang dilibatkan di script sebagai
ganti shell:
#!/usr/bin/q -cmain

Jika anda memasukkan di dalamnya garis ini (yang akan dianggap sebagai suatu komentar oleh
interpreter Q) di awal dari script anda dan memberi ijin script untuk melaksanakan, kebanyakan
shell UNIX mampu melaksanakan script seperti halnya program lain manapun. contoh Yang
lain yang khas adalah berikut, yang melalui argument-argument ke fungsi utama:
#!/usr/bin/q -cmain ARGS

Kebanyakan shell hanya menerima suatu argument dengan #!. Ini berarti bahwa anda harus
mealui semua pilihan-pilihan compiler dan interpreter dalam suatu argument. Sebagai contoh:
#!/usr/bin/q -dcmain ARGS

Sungguhnya, ini bisa menjadi tidak praktis dan itu juga tidak mengizinkan anda untuk memiliki
lebih dari satu pilihan parameterized. Sebagai suatu perbaikan, compiler Q dan interpreter Q
memungkinkan anda melewati pilihan dengan memasukkan setiap nomor dari tambahan baris
"shebang" di dalam format.
#! option

pada awal script utama. (Hal ini bahkan bekerja jika tidak ada garis #!/usr/bin/q di awal dari
script.) Catatan bahwa ini bukan suatu fitur shell, tetapi satu perluasan yang disediakan oleh
perkakas program Q. Juga dicatat bahwa di sini simbol #! dan pilihan harus dipisahkan dengan
whitespace, seperti berikut:
#!/usr/bin/q
#! -ofoo
#! -cmain ARGS

Menggunakan fasilitas-fasilitas ini, secara wajar merinci susunan-susunan aplikasi dapat
ditangani dengan menentukan settingan lingkungan untuk suatu direktori instalasi yang tertentu
dengan modul-modul dan file data tambahan yang digunakan oleh script utama. Sebagai contoh,
anda dapat memodifikasi path Q dan menetapkan suatu variabel PROGDIR kepada direktori
instalasi sebagai berikut:
#!/usr/bin/q
#! -p/usr/share/myprog:
#! -cdef PROGDIR="/usr/share/myprog"
#! -cmain ARGS

Maksudnya, semua susunan informasi yang perlu dikumpulkan pada awal script utama anda
yang mana hal itu dapat diubah dengan mudah pada instalasi waktu.
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Mulai Dari Q 7.0, ada satu pilihan compiler tambahan, --encoding, yang, dibedakan dari semua
pilihan yang lain, itu juga diartikan selama compiler menguraikan masing-masing file script
yang dipunyai suatu program (tidak hanya script utama). pilihan ini dapat digunakan untuk
memberi tahu kepada compiler sekitar pengkodean script-script di suatu dasar per-file,
memanfaatkan sebuah garis "shebang" seperti berikut:
#! --encoding=UTF-8

Ini bermanfaat jika suatu file script berisi teks non-ASCII dan bisa menyebar dalam lingkunganlingkungan di mana anda tidak bisa memastikan bahwa pengkodean file memenuhi pengkodean
sistem.
B.5 Script-Script Penterjemahan Ke Bahasa C
Mulai dari versi 5.1, sistem program Q juga memasukkan di dalamnya suatu utilitp yang kecil,
qcwrap, yang menyuruh interpreter Q menghubungkan pustaka libqint (lihat Embedding Q di
Aplikasi-aplikasi C/C++) untuk menjalankan suatu script Q ke dalam suatu program C yang
bias di-compile menjadi suatu bentuk biner yang bisa diproses. Hal ini akan menjadi suatu
eksekusi riil untuk host sistem operasi, yaitu., tanpa sihir `#!' yang diperlukan, dan anda tidak
harus mendistribusikan sumber Q dengan suatu program yang dapat dieksekusi, seperti biner
juga berisi seluruh bytecode dari script.
Serupa dengan compiler hostingnya, program qcwrap diterapkan oleh suatu script Q yang
berjalan sendiri untuk menjadikannya ke dalam suatu bentuk yang bisa diproses. Catatan, bahwa
bagaimanapun, qcwrap tidak benar-benar "menerjemahkan" script sumber ke kode C, yaitu., hal
itu bukan sebuah compiler Q-to-C "yang riil". Hal it hanya membungkus C untuk dijalankan
pada interpreter Q di script bytecode. Script yang dikompile masih dieksekusi oleh interpreter Q
(libqint berada dalam penerapannya), sehingga dia tidak akan jalan lebih cepat atau
menggunakan lebih sedikit memori dibanding script sumber. Meskipun demikian, qcwrap
adalah sungguh bermanfaat kapan pun suatu aplikasi Q harus dikirimkan di suatu bentuk biner
yang disatukan.
Program qcwrap hanya dilibatkan dengan nama file dari file script untuk dikonversi:
$ qcwrap myscript.q

Bersabarlah, membangitkan sumber C untuk bytecode dari script hanya sebentar …Jika semua
berjalan dengan baik, anda sekarang harus mempunyai suatu file myscript.c. Susun program C
sebagai berikut (mengambil gcc sebagai satu contoh):
$ gcc -o myscript myscript.c -lqint

Sama seperti dengan script-script dieksekusi via shebangs, script yang dikonversi harus
"melakukan" sesuatu yang dilibatkan dari baris perintah. Cara yang umum untuk menyelesaikan
ini untuk memasukkan di dalamnya suatu shebangs di dalam script Anda, seperti yang dibahas
di bawah Running Scripts dari Shell, di atas. Kegunaan qcwrap menginterpretasikan pilihanpilihan -c dalam bentuk shebangs pada awal script dan menghasilkan kode C yang sesuai untuk
masing-masingnya. (Catatan bahwa hanya pilihan -c diterjemahkan. Lebih dari itu, hanya
ekspresi-ekspresi Q yang valid yang dapat dieksekusi dengan cara ini, untuk interpreter khusus
yang lain perintah tidak akan bekerja.)
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Script yang dikompile masih bergantung pada waktu tempuh Q dan yang bukan file sumber Q
yang lain yang gunakannya, tetapi itu bukan bagian terbesar untuk membuat suatu waktu
tempuh yang minimal termasuk libqint dan modul biner-biner yang diperlukan (yaitu., pustakapustaka yang dishare), yang dapat disalurkan dengan script yang dikompile dan dukungan file
lain yang diperlukan oleh script itu sendiri. (Anda bahkan bisa tidak perlu akan modul binerbiner ketika menghubungkan semeanya secara statis; jika tidak Anda harus pastikan libqint itu
dan modul biner-biner diinstall di suatu tempat di mana sistemnya menemukan mereka.)
misalnya., jika script anda menggunakan pustaka standar dan tidak ada yang lain, suatu
kemasan yang termasuk biner script anda dan biner-biner libqint dan clib harus bekerja, bahkan
tanpa instalasi Q di sistem target.
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C. Antar Muka Bahasa C
interpreter Q menyediakan satu penghubung ke Bahasa pemprograman C, yang mengizinkan
anda untuk memperkaya interpreter dengan koleksi-koleksi anda sendiri "yang terikut" di dalam
modul-modul C, untuk mengakses fungsi dalam pustaka-pustaka C dan untuk mengambil
keuntungan dari kecepatan pengolahan yang lebih tinggi dari fungsiC selama aplikasi-aplikasi
waktu kritis. Kita juga mengacu pada modul-modul C seperti interfacing kepada interpreter Q
sebagai modul-modul eksternal. dalam dukungan kebanyakan sistem "yang dishare" pustakapustaka ( a.k.a. "dll"s), modul-modul eksternal dimuat secara dinamis pada runtime, jika tidak
mereka harus terhubung secara statis dengan program utama interpreter untuk membuat suatu
interpreter yang baru. interpreter Q mempunyai modul eksternal sendiri yang mendukung untuk
MS Windows; di sistem UNIX, menggunakan kemasan libtool untuk menerapkan kemampuan
ini. Lihat GNU Libtool: (libtool) bagian atas `Dukungan pustaka yang dishare untuk GNU' di
GNU Libtool.
Dan sebaliknya, script-script Q dapat juga dieksekusi dari C, yang mengizinkan anda untuk
menggunakan Q sebagai satu makro atau bahasa pemrograman yang ditempelkan atau suatu
istilah yang menulis ulang mesin di dalam aplikasi-aplikasi C/C++ Anda.
Berikut kita pertama-tama mendiskusikan antar muka modul C pada Q, libq, dalam beberapa
hal detil. Di dalam bagian akhir dari catatan tambahan ini kita kemudian memberi suatu uraian
yang singkat tentang antar muka libqint yang digunakan untuk melekatkan Q di aplikasiaplikasi C/C++.
CATATAN: Mulai dari versi 6.0, Q sekarang juga mendukung untuk SWIG, "Pembungkus
Yang Disederhanakan dan Interface Generator", lihat http://www.swig.org. SWIG sangat
menyederhanakan proses dari interfacing kepada kode C dan C++ yang ada. Fitur ini masih
perlu untuk didokumentasikan; untuk sementara waktu, mengacu pada file README-SWIG di
dalam distribusi untuk lebih banyak informasi.
C.1 Kompile suatu Modul
Untuk menyediakan suatu cara platform-independent dari penyusunan dan penghubungkan
modul-modul eksternal, sistem program Q memasukkan di dalamnya dua utiliti tambahan yang
kecil yang mempedulikan keperluan dan kadang-kadang detil kekacauan kompilasi: qcc dan
qld.
Qcc adalah compiler modul. Setelah anda sudah mempersiapkan satu modul eksternal (sebagai
yang dijelaskan Di Dalam Menulis suatu Module), anda menjalankan qcc untuk menyusun
modul anda ke suatu pustaka, suatu file biner yang dapat dimuat atau yang terhubung ke dalam
interpreter.
Program qcc akan mengkompile masing-masing file sumber yang diberikan dan lalu meminta
penghubung di semua file obyek untuk menghasilkan keluaran pustaka. Ringkasan dari program
qcc adalah sebagai berikut:
qcc [options]
options…]]
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[source-or-object-file

…]

[--

cc-options

…

[--link

ld-

Seperti yang ditandai, qcc dapat memproses kedua sumber C dan file obyek, dan pilihan
tambahan dapat diteruskan ke compiler dan penghung setelah pilihan --. Semua pilihan yang
dipahami oleh utiliti qcc didaftarkan di bawah:
--dry-run, -n

Hanya kumpulan cetakan perintah, jangan benar-benar melaksanakan mereka.
--ext

Mencetak ekstensi file keluaran default dan keluar. Ini biasanya `.la' di sistem UNIX yang
menandakan suatu pustaka libtool, atau `.dll' di Windows.
--help, -h

Mencetak suatu pesan bantuan yang pendek dan keluar.
--keep, -k

Jangan menghapus file intermediate (file obyek dan sejenisnya) dihasilkan selama proses
kompilasi.
--mingw

Pilih pengontrol kompiler mingw. Mingw adalah port Windows yang asli dari compiler GNU C
yang terkenal, gcc. Pilihan ini adalah default untuk kumpulan dll di MS Windows.
--msc

Pilih pengontrol compiler MS Visual C. Gunakan hal ini jika anda ingin menyusun modul anda
dengan compiler Visual C di Windows.
--output=file, -o file

Tetapkan nama dari keluaran file pustaka.
--verbose, -v

perintah kompilasi gema sebagaimana mereka diproses.
--version, -V

Seperti halnya utility program Q yang lain, pilihan ini menyebabkan nomor versi dan informasi
hak cipta untuk dipertunjukkan, setelah yang mana program berakhir.
penghubung modul Q, qld, diterapkan sebagai suatu script shell (hal seperti itu tidak didukung
di Windows) yang meminta libtool dengan pilihan khusus -dlopen dan -dlpreopen untuk
membuat suatu interpreter yang baru. Ini hanya perlu jika sistem anda tidak mendukung
pustaka-pustaka yang dishare. Qld dilibatkan sebagai berikut:
qld --help | --version | -o progname [-dlopen module …]

Pilihan --help and --version (yang mungkin juga disingkat sebagai -h dan -V, berturut-turut)
bekerja seperti biasa. Semua pilihan yang lain yang hanya diteruskan ke program libtool,
dengan itu anda dapat benar-benar menggunakan setiap pilihan yang dikengenal di libtool's
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modus "mata rantai". (Lihat GNU Libtool: (libtool)meminta bagian libtool `Meminta libtool' di
GNU Libtool, untuk detil.) pemprosesan Interpreter ditulis ke progname file keluaran yang
ditetapkan (tidak ada default untuk nama file keluaran, sehingga pilihan `-o' harus selalu
ditetapkan).
Untuk suatu uraian yang dekat bagaimana qld digunakan melihat Linking dan Debugging suatu
Module, di bawah.
C.2 Penulisan suatu Modul
Menulis suatu modul eksternal riil bisa merupakan suatu tugas yang rumit, seperti halnya setiap
bit dari pemprograman C yang dilalui semata-mata pelatihan. Kita tidak bisa menangani proses
ini secara detil di sini, meski kita dengan penuh harapan menyediakan informasi cukup untuk
membiarkan anda memulai. Anda perlu memperhatikan modul-modul bundled yang eksternal
dengan distribusi Q untuk contoh-contoh lebih substansial.
Prosedur untuk membuat suatu fungsi C yang sanggup dipanggil dari interpreter Q secara
langsung. pertama Anda butuhan suatu script Q (memanggil suatu potongan) yang mengenalkan
fungsiC eksternal uang anda ingin gunakan dalam program Q Anda. Berikutnya anda harus
menulis suatu modul C yang menerapkan fungsi-fungsi ini. Akhirnya, anda menjalankan qcc
untuk menerjemahkan modul C ke suatu file pustaka yang dapat terisi atau yang terhubung ke
dalam interpreter. Kita mendiskusikan masing-masing langkah-langkah ini pada gilirannya.
Sebagai contoh menjalankan suatu, marilah kita menerapkan daftar kebalikan di dalam C. versi
C Kita dari fungsi ini akan disebut creverse. Kita pertama membuat suatu script Q creverseq,
yang mengenalkan fungsicreverse sebagai extern:
// creverse stub
public extern creverse Xs;

Hal ini mengatakan kepada interpreter bahwa ketika fungsi creverse diberlakukan bagi suatu
argument, itu perlu meminta fungsi C yang sesuai, yang diasumsikan untuk ditemukan di suatu
pustaka yang dishare yang dinamai menurut potongan script.
Untuk menerapkan fungsi creverse, kita membuat suatu modul C cerverse.c. sistem program Q
datang dengan satu antar muka pustaka yang disebut libq yang menyediakan operasi yang perlu
untuk memeriksa ekspresi-ekspresi Q yang diberikan sebagai nilai-nilai argument, dan untuk
membangun ekspresi-ekspresi baru yang dapat dikembalikan sebagai hasil dari permintaan
fungsi. Operasi antar muka dinyatakan dalam file yang bernama libqh yang kita masukkan
dalam modul C kita. modul C harus menyediakan kode yang perlu untuk diinisialisasi oleh
interpreter, yang dilaksanakan dengan meletakkan suatu MODULE "judul" pada awal file
sumber. MODULE makro menggunakan suatu argument, nama dari modul. Fungsi-fungsi yang
eksternal kemudian dinyatakan dengan makro FUNCTION, yang mengambil empat argument:
nama dari modul, nama dari fungsi eksternal (seperti yang disampaikan dalam potongan script),
nama dari argument jumlah variabel, dan nama dari argument variabel vektor. makro
FUNCTION yang diikuti oleh blok C memberikan definisi dari fungsi. Dalam contoh kita,
modul creverse.c berisi kode C yang berikut:
#include <libq.h>
MODULE(creverse)
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FUNCTION(creverse,creverse,argc,argv)
{
/* untuk memastikan, periksa nomor dari argument-argument */
if (argc == 1) {
/* expr is the data type used by libq to represent Q expressions;
/* expr adalah tipe data yang digunakan oleh libq untuk mewakili ekspresi Q;
x di-set kepada ekspresi argument, y diinisialisasi kepada daftar Q yang
kosong (nilai mknil) */
expr x = argv[0], y = mknil, hd, tl;
/* iscons(x,...) periksa bahwa x sebuah ekspresi [|] dan hasil-hasil nya
elemen kepala dan daftar ekor */
while (y && iscons(x, &hd, &tl)) {
/* gunakan mkcons ke prepend elemen kepala kepada pembangunan daftar y so far
*/
expr z = mkcons(hd, y);
y = z; x = tl;
}
if (!y)
/* kondisi tanda error */
return __ERROR;
else if (isnil(x))
/* argument daftar sempurna, kembalikan kebalikan yang dibangun */
return y;
else {
/* argument bukan suatu daftar yang sempurna; buang nilai yang dibangun
dan menandai (adanya) kegagalan */
dispose(y);
return __FAIL;
}
} else
return __FAIL;
}

Suatu uraian dari berbagai makro-makro dan fungsi-fungsi yang disediakan oleh pustaka libq
dapat ditemukan di dalam file libq.h. Fungsi-fungsi luar diperlakukan sangat mirip dengan
fungsi terikut yang disediakan oleh interpreter. Definisi yang eksternal bisa dimengerti sebagai
satu "aturan eksternal" yang diberlakukan untuk suatu ekspresi Q. Definisi itu boleh juga
mengembalikan suatu ekspresi Q, dalam hal mana aturan ditenerapkan, atau __FAIL, dalam hal
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mana aturan gagal, dan interpreter meneruskan mencoba penyamaan-penyamaan lain yang
disediakan oleh programmer. Sebagai suatu alternatif yang ketiga, definisi yang eksternal boleh
juga mengembalikan __ERROR, yang disebabkan evaluasi yang dibatalkan dengan satu pesan
error. catatan Juga bahwa fungsi terikut selalu mengambil prioritas. Dengan demikian, pertama
interpreter memeriksa suatu aturan yang terikut, lalu selama satu definisi eksternal, dan
akhirnya mempertimbangkan penyamaan-penyamaan dalam script Q. Oleh karena itu,
dimungkinkan untuk mengesampingkan satu definisi fungsi equational dengan satu fungsi
eksternal. Sebagai contoh, kita mungkin memberi nama baru fungsi creverse dalam deklarasi di
creverse.q ke stdlib::reverse, dan untuk membalikkan di creverse.c. Ini membuat definisi kita
dikesampingkan oleh definisi membalikkan di stdlib.q. Definisi yang belakangan lalu hanya
akan diterapkan ketika definisi yang eksternal gagal. (Ini adalah apa yang modul clib
sebenarnya kerjakan untuk mengesampingkan definisi membalikkan seperti juga operasi yang
lain di stdlib.q, lihat Clib.)
catatat Juga bahwa untuk mencegah perselisihan-perselisihan nama antara fungsi eksternal dan
nama fungsi-fungsi C biasa, nama fungsi yang eksternal dibuat dengan suatu awalan yang
khusus (hal ini dijaga oleh makro FUNCTION). Untuk memanggil satu fungsi eksternal
dinyatakan dengan FUNCTION dari dalam modul C anda, oleh karena itu anda harus
menggunakan makro FUNCALL, yang dilibatkan dengan nama modul, nama fungsi dan
parameter-parameter argc dan argv sebagai argument-argument. Sebagai contoh, anda akan
panggil fungsi creverse digambarkan di atas sebagai berikut:
FUNCALL(creverse,creverse,argc,argv)

Kembali ke contoh kita. Sebelum kita dapat benar-benar menggunakan fungsi tersebut di dalam
interpreter, kita harus menjalankan qcc untuk menerjemahkan modul C ke suatu obyek pustaka.
Di dalam contoh kita, proses itu secara wajar sederhana:
$ qcc creverse.c

Jika semua berjalan dengan baik, kita sekarang mempunyai suatu pustaka libtool bernama
creverse.la yang disertai oleh beberapa file libtool-generated yang lain. (Jika anda sedang
mencoba hal ini di suatu sistem Windows, anda akan melihat suatu file dll bernama creverse.dll
sebagai gantinya.) Jika sistem anda mendukung pustaka-pustaka yang dishare lalu anda
sekarang hanya dapat menjalankan script creverse.q dengan interpreter Q seperti biasanya:
$ q creverse.q

(Jika pada saat interpreter startup mengeluh bahwa ia tidak bisa memuat modul lalu sistem anda
mungkin tidak mendukung pustaka-pustaka yang dishare. Dalam hal ini anda harus membuat
suatu interpreter baru yang bisa memproses yang menghubungkan modul ke dalam interpreter,
seperti yang dijelaskan di Linking dan Debugging suatu Module.)
Mari kita mencoba nya: Anda mungkin ingin membandingkan jalannya waktu daftar fungsi
balikan kita melawan suatu operasi versi Q yang sama, yang dapat digambarkan sebagai berikut
(memasukkan di dalamnya hal ini di dalam script creverseq):
public qreverse Xs;
qreverse Xs:List

= foldl push [] Xs;

Hasil-hasil berikut diperoleh di suatu PC Intel PIII-800 yang menjalankan Linux:
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==> def l = [1..50000]
==> def r = creverse l; stats
0.033 secs, 1 reduction, 50000 cells
==> def r = qreverse l; stats
0.471 secs, 100002 reductions, 50004 cells

sangat Tidak anehnya, fungsi C sungguh lebih cepat, yang mana seharusnya menjadi pola
tambahan yang cocok, pencabutan nilai dan fungsi memanggil bagian atas dari interpreter.
Ini juga mungkin untuk mengenalkan suatu jenis Q sebagai sesuatu yang asing, dan menyadari
tipe di dalam C. Jenis seperti itu harus selalu abstrak (yaitu., harus tidak mempunyai lambang
pembangun, cf. tipe-tipe), dan satu-satunya cara untuk mendapat suatu nilai dari tipe seperti itu
adalah dengan pertolongan fungsi-fungsi luar yang sesuai. Untuk tujuan ini, pustaka libq
menyediakan operasi mkobj, yang diambil suatu penunjuk argumentnya kepada obyek C yang
sesuai. Sebagai contoh, menganggap suatu jenis Bar yang asing dan suatu bar fungsi konstruksi
yang sesuai yang dinyatakan sebagai:
public extern type Bar;
public extern bar I J; // I and J integer

Kita mungkin menerapkan jenis ini sebagai suatu struct C yang berisi sepasang bilangan bulat
sebagai berikut:
#include <libq.h>
MODULE(ctype)
typedef struct { long i, j; } Bar;
FUNCTION(ctype,bar,argc,argv)
{
long i, j;
if (argc != 2 || !isint(argv[0], &i) || !isint(argv[1], &j))
return __FAIL;
else {
Bar *v = malloc(sizeof(Bar));
expr x;
if (!v) return __ERROR;
v->i = i; v->j = j;
return mkobj(type(Bar), v);
}
}
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Catatan bahwa object dari suatu jenis eksternal dengan sepenuhnya "legap" sejauh interpreter
terkait (seperti halnya nilai-nilai file). Secara khusus, mereka akan dicetak dengan notasi
<<typeid>> di dalam interpreter:
==> bar 1 2
<<Bar>>

Satu-satunya cara untuk mengakses isi dari suatu obyek eksternal adalah denga pertolongan
fungsiC yang sesuai. Sebagai contoh, satu fungsi luar yang mengkonversi suatu obyek Bar
menjadi suatu tuple bisa diterapkan sebagai berikut. Deklarasi:
public extern bartuple B;

Definisi yang sesuai di dalam modul C:
FUNCTION(ctype,bartuple,argc,argv)
{
Bar *v;
if (argc == 1 && isobj(argv[0], type(Bar), (void**)&v))
return mktuplel(2, mkint(v->i), mkint(v->j));
else
return __FAIL;
}

Kompile dan memuat script, menggunakan prosedur yang sama seperti di atas, dan mencoba
yang berikut:
==> bartuple (bar 1 2)
(1,2)

(Itu merupakan nilai pencatatan di sini bahwa fungsi isint dan mkint yang digunakan di atas
hanya mengizinkan anda untuk mengakses dan membuat nilai-nilai bilangan bulat yang tepat ke
dalam suatu bilangan bulat mesin. Bilangan bulat dari ukuran-ukuran yang sembarang, yang
diwakili sebagai nilai-nilai GMP mpz_t, dapat ditangani dengan fungsi ismpz dan mkmpz, lihat
file dengag judul libq.h untuk detil.)
Seperti yang ditandai di dalam contoh kita, object eksternal biasanya dialokasikan secara
dinamis, dan akan dibebaskan secara otomatis oleh interpreter ketika mereka sudah tidak lagi
diperlukan. sifat default yang sesuai dalam banyak kasus. Bagaimanapun, anda dapat juga
dengan tegas menggambarkan suatu fungsi untuk merusakkan bagi object dari suatu tipe
eksternal di dalam modul C Anda sebagai berikut:
DESTRUCTOR(ctype,Bar,v)
{
/* kita bisa melakukan berbagai pembersihan lainnya yang diperlukan di sini
*/
free(v);
}
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Jika fungsi merusakkan (destructor) seperti itu ada, itu akan digunakan sebagi pengganti aksi
default interpreter untuk memanggil free() ketika dia menentukan suatu jenis ekspresi Q yang
sesuai.
Adakalanya, suatu modul juga akan mempunyai beberapa struktur data yang internal global
yang harus diinisialisasi dan/atau diselesaiakan. Untuk tujuan ini, anda dapat mengenalkan
fungsi-fungsi tanpa parameter menggunakan makro-makro INIT dan FINI, yang akan
dieksekusi sebelum initialisasi kode script, dan tepat sebelum interpreter ada, berturut-turut.
Kedua makro-makro mengambil nama modul sebagai argument yang tunggal mereka:
INIT(name)
{
/* setiap kode yang dieksekusi pada startup ada di sini */
}
FINI(name)
{
/* setiap kode yang dieksekusi pada penghentian ada di sini */
}

Catatan bahwa pesanan yang nyata di mana rutinitas initialization/finalization dari modul-modul
yang berbeda dieksekusi tak tertentu. Lebih lanjut, rutinitas-rutinitas initialisasi akan dieksekusi
sebelum script kode initialisasi (def dan undef). Dengan demikian rutinitas-rutinitas ini hanya
perlu digunakan untuk melaksanakan inisialisasi dan pembersihan dari struktur data pribadi dari
modul. Inisialisasi lain dapat dilaksanakan dengan statemen-statemen def yang sesuai dalam
potongan script.
C.3 Penghubung dan Debugging suatu Modul
Jika sistem anda tidak mendukung pustaka-pustaka yang dishare, atau tidak menyediakan secara
dinamis memuat suatu pustaka yang dibagi bersama pada waktu tempuh, anda harus
menjalankan program qld untuk menghasilkan suatu eksekusi interpreter yang baru yang
dihubungkan dalam modul yang diperlukan. Sebagai contoh, kita bisa menghubungkan modul
creverse dari bagian yang terdahulu ke dalam interpreter sebagai berikut:
$ qld -o myq -dlopen creverse.la

(Anda dapat juga menggunakan pilihan -dlpreopen sebagai ganti -dlopen untuk memaksa modul
yang terhubung pada waktu muat, sekali pun sistem anda mendukung pemuatan runtime. Lihat
GNU Libtool: (libtool) Link bagian modus `Modus link' di GNU Libtool, untuk lebih banyak
informasi.)
Anda lalu menjalankan script seperti biasanya, tetapi menggunakan pembangun eksekusi
interpreter yang tersesuaikan dengan qld sebagai ganti standar program `q':
$ ./myq creverse.q

Membangun seperti interpreter "preloaded" juga diperlukan ketika anda ingin mendebug suatu
modul, dalam suatu kasus, modul biasanya harus terhubung secara statis ke dalam interpreter.
Anda dapat melakukan hal ini sebagai berikut (mengira bahwa compiler C anda memahami
tanda debugging -g):
$ qcc creverse.c -- -g
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$ qld -o myq -static -g -dlopen creverse.la

Jika anda sekarang memungkinkan debugger anda melaksanakan `myq creverse.q', anda harus
bisa untuk mendebug creverse.c di level sumber.
C.4 Penempelan Q di Aplikasi-aplikasi C/C++
Untuk memanggil interpreter Q dari suatu aplikasi C/C++, program anda harus dihubungkan
dengan pustaka antar muka interpreter Q, libqint. Pustaka ini menyediakan sejumlah operasi
dimana anda dapat mengisi suatu script ke dalam interpreter dan lalu mengevaluasi ekspresiekspresi Q. Suatu uraian yang dekat dari operasi itu dapat ditemukan di dalam judul file qint.h
dari pustaka.
Sebelum anda dapat mengevaluasi apapun, anda harus meminta rutin qexecv() atau
qexecl()untuk memuat suatu script atau file kode byte ke dalam interpreter. Dua rutin ini
bekerja sangat baik seperti menjalankan perintah dalam interpreter. fungsi Qexecv()mengambil
parameter-parameter script sebagai suatu vektor dari nilai-nilai `char*', selagi qexecl()
mengizinkan anda untuk lewati parameter-parameter secara langsung seperti argumentargument char*; jika tidak kedua fungsi beroperasi dengan cara yang sama. Seperti halnya
interpreter menjalankan perintah, hanya satu script yang dapat terisi pada tiap waktu; jika suatu
script yang baru terisi dengan qexecv() atau qexecl(), itu menggantikan yang ada.
Dua rutin tambahan disediakan, qexecvx() dan qexeclx(), yang pekerjaan persisnya seperti
qexecv() dan qexecl(), berturut-turut, tetapi mengambil script (atau file kode byte) sendiri
sebagai suatu string biner dalam argument yang pertama. Hal ini mengizinkan anda untuk
menetapkan script yang dieksekusi secara langsung dalam aplikasi Anda, tanpa bergantung
pada beberapa file script eksternal.
Sekali sebuah script sudah terisi, anda dapat berulang-kali mengevaluasi ekspresi-ekspresi
dengan rutin qeval(), yang mengambil ekspresi untuk dievaluasi sebagai suatu argument string.
Isi-isi dari string harus di dalam ekspresi sintak Q. Hasilnya dikembalikan sebagai suatu string
malloc'd yang yang harus dibebaskan oleh pemanggil; hal itu berisikan ekspresi dievaluasi
tanpa diuraikan di dalam bentuk yang sama seperti akan dicetak oleh interpreter.
ini adalah suatu contoh C yang lengkap yang menggunakan rutin qeval()untuk menerapkan
suatu pengulangan read-eval-print yang sederhana. Nama dari script yang untuk terisi dan
parameter-parameternya diambil dari baris perintah dari program.
/* kekurangan! interpreter Q*/
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <qint.h>
#define BUFSIZE 1024
int main(int argc, char **argv)
{
int status;
char s[BUFSIZE], *t;
/* Pertama-tama muat script dengan args seperti yang diberikan pada baris
perintah. */
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if ((status = qexecv(argv[1], argc-1, argv+1))) {
char msg[1000];
sprintf(msg, qstrerror(status), argv[1]);
fprintf(stderr, "Error starting interpreter: %d: %s\n", status, msg);
exit(1);
}
/* Pengulangan read/eval/print. */
printf("%s loaded, ready to rumble!\n", argv[1]?argv[1]:"empty script");
printf("\nin> "); fflush(stdout);
while (fgets(s, BUFSIZE, stdin)) {
int l = strlen(s);
if (l > 0 && s[l-1] == '\n')
s[l-1] = 0;
t = qeval(s, &status);
if (status)
printf("err> %d: %s\n", status, qstrerror(status));
printf("err> %d: %s\n", status, qstrerror(status));
if (t) {
printf("out> %s\n", t);
free(t);
}
printf("\nin> "); fflush(stdout);
}
printf("\n");
exit(0);
}
Di Linux dan hampir semua sistem Unix anda harus bisa menyusun dan lalu
menjalankan program ini sebagai berikut (mengira bahwa sumber C di suatu file
bernama myq.c):
$ gcc -o myq myq.c -lqint
$ ./myq /usr/share/q/examples/fac.q
(Pada beberapa sistem itu bisa perlu penambahan lebih banyak pilihan
penghubung untuk memutuskan ketergantungan-ketergantungan tambahan. misalnya,
di bawah Cygwin anda akan memerlukan seperti `- lqint - liconv - lgmp -lq'.)
Suatu sesi contoh dengan program itu ditunjukkan di bawah.
/usr/share/q/examples/fac.q loaded, ready to rumble!
in>

1+

err> 17: Syntax error
in>

1+1

out> 2
in>

fac 12

out> 479001600
in>

foldl (*) 1 [1..12]
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out> 479001600

Sungguh-sungguh, fungsi qeval() menjadi dibatasi kegunaannya jika aplikasi mu perlu untuk
membangun ekspresi masukan dari suatu struktur data C, dan/atau memeriksa hasil yang
dievaluasi, eg., untuk menerjemahkan hasil kembali kepada struktur C lain. Untuk aplikasiaplikasi seperti itu libqint menyediakan fungsi qevalx() yang menerima suatu obyek ekspresi
biner (dari type qexpr) sebagai masukan dan mengembalikan ekspresi yang dievaluasi sebagai
obyek qexpr yang lain. Operasi disediakan untuk membangun dan memeriksa object qexpr yang
bersifat analisator ke rutinitas-rutinitas libq yang sesuai. Di sini adalah suatu contoh yang
sederhana yang membangun dan mengevaluasi suatu obyek qexpr menggunakan qevalx() dan
lalu memeriksa nilai hasil. Itu juga menggambarkan pemakaian qexeclx() untuk
mengisi/memuat suatu script "yang inlined" ke dalam interpreter.
#include
#include
#include
#include

<stdlib.h>
<stdio.h>
<string.h>
<qint.h>

int main(int argc, char **argv)
{
int status;
char *t;
qexpr x;
/* Script kecil hello world yang. */
char *script = "hello = writes \"Hello, world!\\n\";";
/* Memuat script ke dalam interpreter, juga lewat argument-argument (argument
pertama selalu nama script (gadungan) yang menjadi ARGS!0). */
qexeclx(script, strlen(script), 2, "Hello!", "Hello world example.");
/* Hanya untuk kesenangan, mencetak argument-argument diberikan kepada
script. (Kita tidak melakukan setiap pemeriksaan kesalahan, karena tidak
banyak yang dapat menyeleweng di sini.) */
t = qeval("ARGS", &status);
printf("ARGS ==> %s\n", t);
free(t);
/* Evaluasi fungsi `hello' dari script dan mencetak hasil. */
t = qeval("hello", &status);
printf("hello ==> %s\n", t);
free(t);
/* Di sini adalah bagaimana caranya menjalankan qevalx() untuk mengevaluasi
object ekspresi biner daripada penyajian-penyajian string mereka. Kita
membangun fungsi aplikasi `writes "Hello, world #2!\n"' dan mengevaluasinya.
Catatan bahwa nilai string *harus* dialokasikan secara dinamis karena diambil
alih oleh interpreter (dan membebaskan secara otomatis bersama-sama dengan
sisa dari ekspresi masukan ketika qevalx() selesai dengannya). */
x = qevalx(qmkapp(qmksym(qsym(writes)),
qmkstr(strdup("Hello, world #2!\n"))),
&status);
/* Periksa hasil. */
if (status)
printf("evalx() returned error code %d: %s\n", status,
qstrerror(status));
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else if (qisvoid(x))
printf("writes was executed successfully\n");
else {
t = qprint(x, &status);
printf("writes returned some unexpected value: %s\n", t);
free(t);
}
/* Bebaskan hasil. */
qdispose(x);
exit(0);
}
Program menghasilkan keluaran yang berikut:
ARGS ==> ["Hello!","Hello world example."]
Hello, world!
hello ==> ()
Hello, world #2!
writes was executed successfully

Menggunakan fungsi qdef(), ini juga mungkin untuk membuat variabel-variabel di dalam
interpreter. Anda dapat juga mengubah variabel-variabel yang ada dari script atau membuat
variabel-variabel baru di dalam lingkup yang global. Di sini adalah suatu contoh yang
sederhana:
#include
#include
#include
#include

<stdlib.h>
<stdio.h>
<string.h>
<qint.h>

int main(int argc, char **argv)
{
int status;
char *script = "def TEST = 99;";
qexeclx(script, strlen(script), 0);
/* ubah nilai dari suatu variabel yang ada */
printf("TEST ==> %s\n", qeval("TEST", &status));
status = qdef("TEST", qevalx(qparse("TEST+2", &status), &status));
printf("TEST ==> %s\n", qeval("TEST", &status));
/* buat suatu variabel yang baru di dalam lingkup yang global */
printf("MYTEST ==> %s\n", qeval("MYTEST", &status));
status = qdef("MYTEST", qevalx(qparse("TEST+2", &status), &status));
printf("MYTEST ==> %s\n", qeval("MYTEST", &status));
exit(0);
}

Program menghasilkan keluaran yang berikut:
TEST ==> 99
TEST ==> 101
MYTEST ==> MYTEST
MYTEST ==> 103
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D. Debugging
Interpreter Q termasuk di dalamnya suatu debugger simbolis yang sederhana yang dapat
digunakan untuk melacak kekurangan pelaksanakan selama satu evaluasi ekspresi. Untuk
menggunakan alat ini dengan sukses, anda harus terbiasa dengan cara interpreter Q
mengevaluasi ekspresi-ekspresi; lihat, khususnya, Melaksanakan Pengurangan-pengurangan di
suatu Stack.
Debugger adalah subjek untuk pengaktifan ketika salah satu dari kondisi-kondisi yang berikut
muncul:


Interpreter sudah dilibatkan dengan pilihan -d, atau pengguna sudah mengaktipkan
debugging menggunakan perintah debug (lihat Penggunaan Q).



Interpreter melaksanakan fungsi break yang terikut di sisi kanan dari aturan (lihat
penanganan Exception).



Pengguna menyela satu evaluasi dengan Ctl-C (lihat Penanganan Error).



Suatu kondisi bersyarat dari suatu aturan yang tidak tidak mengevaluasi ke suatu nilai yang
benar (cf. kondisi aturan).



Satu perkecualian diangkat pada saat menjalankan script, maupun dengan menggunakan
lemparan atau melalui suatu tanda jebakan, lihat Exception Handling.



Suatu breakpoint sudah diset pada suatu simbol fungsi (menggunakan perintah break, lihat
di bawah), dan interpreter akan meminta aturan yang digambarkan pengguna untuk
mengevaluasi satu aplikasi fungsi itu.

Di dalam kasus yang pertama, debugger selalu dilibatkan secepat satu evaluasi dimulai. Di
dalam kasus-kasus selanjutnya, debugger hanya dilibatkan jika tanda break ditemukan. tanda
break merupakan satu tanda internal dari interpreter yang dapat dikendalikan dengan perintah
break, cf. Bahasa Perintah. Jika break diberhentikan lalu bermacam-macam perkecualian secara
normal menyebabkan evaluasi untuk dibatalkan dengan segera dengan satu pesan error yang
sesuai, dan permintaan fungsi break hanya diabaikan. (tanda break diberhentikan secara default,
jadi Anda harus mensetnya ke sebelum anda dapat menangkap berbagai breakpoints dengan
debugger.) catatan Juga bahwa jika ada suatu tangkapan yang menunggu (lihat Exception
Handling) lalu debugger hanya akan dilibatkan untuk suatu panggilan ke fungsi break, jika
tanda break ditemukan.
Perintah break dapat juga dilibatkan dengan daftar lambang fungsi sebagai argument-argument,
yang diset sebagai breakpoints di lambang yang diberi. Ketika suatu breakpoint sudah diserang
suatu simbol fungsi, debugger akan dilibatkan, sama seperti jika fungsi break telah dipanggil,
kapan pun interpreter akan mengurangi satu aplikasi dari fungsi itu mengerjakan sebuah aturan
yang digambarkan pengguna. Ketika yang dilibatkan tanpa argument-argument, berhenti
mencetak status yang ada dari tanda breark dan daftar breakpoints sekarang ini aktif. Anda
dapat menggunakan perintah yang jelas untuk menghapus suatu breakpoint di lambang fungsi
yang diberikan (atau semua breakpoints jika tidak ada argument yang ditetapkan). Lebih dari
itu, di sana juga ada suatu perintah tbreak yang menetapkan breakpoints sementara di lambang
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yang mana akan dipindahkan secara otomatis ketika proses. (Di dalam daftar breakpoint
dihasilkan dengan break, breakpoints yang sementara ditandai oleh suatu tanda `*'.)Semua
perintah ini dapat digunakan baik dari debugger atau di baris perintah interpreter.
Ketika aktif, debugger mencetak masing-masing pengurangan oleh suatu yang terikut atau
aturan yang digambarkan pengguna dilaksanakan selama evaluasi dalam bentuk yang berikut:
**

left-hand-side

==>

right-hand-side

"Pengurangan-pengurangan tail" (lihat Tail Recursion) diberi tanda oleh suatu
awal `++' sebagai ganti `**',global dan jilid-jilid variabel lokal (cf.
variable Bebas, dan Variabel lokal) dengan suatu awal `--'.

Kapan pun suatu aturan yang baru diaktipkan, dan juga setelah pengolahan suatu qualifier,
debugger menyela evaluasi dan menampilkan aturan yang ada bersama-sama dengan nama file
sumber yang sesuai dan nomor baris di dalam bentuk yang berikut:
level> source-file, line line-number: left-hand-side ==> right-hand-side
qualifier

(Untuk mencabut kesemrawutan, debugger hanya mencetak satu qualifier pada waktu yang
sama, yakni kondisi atau definisi lokal yang sekarang ini diproses.)
Nomor tingkatan dicetak di depan sebuah aturan yang ditandai oleh posisi aturan yang dicetak
di pengurangan stack (aturan yang paling atas adalah di tingkatan 0). Di prompt `:', lalu anda
boleh masuk ke salah satu dari perintah-perintah yang berikut:
?, help

Mencetak suatu pesan bantuan yang pendek yang mendaftarkan perintah debugger.
help options

Mencetak suatu pesan bantuan yang dengan singkat menguraikan pilihan-pilihan debugger yang
dapat menset perintah `.'.
break [on|off|function …], tbreak function …, clear [function …]

Ubah tanda break dan daftar, set atau mencabut breakpoints (lihat di atas).
. [arg …]

Mencetak ulang aturan yang ada (jika yang dilibatkan tanpa argument-argument), atau
menetapkan pilihan debugger.
l [offs] [lines]

Bentuk sumber daftar dari aturan yang ada. Anda boleh menetapkan banyaknya jumlah yang
didaftarkan (defaultnya adalah 1), seperti juga suatu offset yang diambil sehubungan dengan
jumlah baris dari aturan yang ada (hal ini harus suatu bilangan bertanda, dengan defaultnya +
0).
p [arg]

cetak aturan yang distack.
m

cetakPemakaian memori.
v

Daftar variabel lokal dari aturan yang ada.
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u [arg], d [arg]

Move up or down on the rule.
Bergerak naik ke atau turun di stack aturan.
t, b

Bergerak ke atas atau bawah dari stack.
<CR>

Melangkah ke pengurangan yang ada.
n

Berikutnya: langkahi pengurangan yang ada.
c

Lanjut: mulai lagi evaluasi.
h

Perhentian: batalkan evaluasi.
q, <EOF>

Penghentian: keluar dari interpreter.
Semua masukan yang lain ditafsirkan sebagai satu ekspresi yang dievaluasi dalam konteks
aturan yang ada, dengan variabel local yang membatasi nilai-nilai yang aktif. Hal ini
memungkinkan anda memeriksa nilai-nilai dari variabel lokal dan melakukan kalkulasikalkulasi sembarang dengan nilai-nilai ini. Catatan bahwa modus debugging ditahan selagi
ekspresi itu dievaluasi, maka hanya hasil (atau satu pesan error) akan dicetak. Seperti di baris
perintah interpreter yang utama itu, anda dapat gunakan `ekspresi ?' untuk meloloskan satu
ekspresi yang terlihat seperti suatu perintah debugger.
Ketika mengevaluasi satu ekspresi, hasilnya dicetak dengan penyesuaian yang tidak teruraikan
(cf. Menggunakan Type Guards) dimungkinkan, seperti halnya ketika mengevaluasi satu
ekspresi di baris perintah interpreter. Semua ekspresi yang lain dicetak di dalam debugger tanpa
penguraian dengan penyesuaian yang tidak teruraikan dilumpuhkan, sehingga anda dapat lihat
persisnya data "mentah" yang diproses oleh interpreter.
Editing baris perintah yang bekerja di debugger seperti biasanya. Catatan, bagaimanapun,
bahwa debugger memelihara sendiri history perintah yang diingat selain permintaan yang
berbeda dari interpreter.
Dengan debugger yang sedang diaktipkan, anda hanya dapat menyimpan hasil penyorong kunci
kembalian melalui satu evaluasi secara bertahap. perintah `n' ("berikutnya"
a.k.a.
"melangkahi") menyebabkan interpreter untuk menyelesaikan aturan yang ada dan juga
melangkahi setiap pengurangan-pengurangan tail; lalu meninggalkan anda dalam konteks dari
aturan yang ada yang dilibatkan (yang mungkin adalah prompt perintah interpreter, jika anda
hanya melangkahi aturan level atas).
Perintah `p' dapat digunakan untuk mencetak stack dari aturan-aturan yang aktif. Argument
bilangan bulat yang opsional dari perintah ini menetapan nomor yang maksimum dari aturan
yang distack untuk mencetak. perintah-perintah `u', `d', `t' dan `b' memungkinkan anda kembali
di pengurangan stack; `u' dan `d' bergerak naik dan turun di sepanjang nomor yang diberikan
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dari tingkatan-tingkatan (default: 1), selagi `t' dan `b' yang membawa anda ke atas (yaitu.,
aturan paling atas) dan bawah (aturan aktif) dari stack, berturut-turut.
perintah `l' yang didaftar sumber dari aturan yang ada. Secara langsung, hanya baris di mana
aturan mulai dicetak. Anda dapat menetapkan banyaknya baris yang didaftarkan; misalnya, `l 5'
menyebabkan lima bentuk yang dicetak. Untuk memiliki beberapa konteks dari aturan yang
dicetak, anda dapat juga menetapkan suatu penandaan bilangan bulat yang ditandai oleh offset
yang relatif dari garis sumber; misalnya, `l -2 5' menyebabkkan lima bentuk yang dicetak,
memulai dua baris di atas dari aturan yang ada. (Kedua perhitungan baris dan offset yang
diingat selain permintaan yang berbeda ke dari perintah `l'.)
perintah `v' yang didaftar lokal (yaitu., "terikat") variabel-variabel dari aturan. Hal ini menjadi
anggota variabel-variabel yang terikat oleh sisi sebelah kiri atau telah terbelenggu di suatu
ketentuan selagi aturan itu sedang diproses. (Catatan bahwa di dalam implementasi yang ada
hanya variabel-variabel yang akan didaftarkan nilai-nilai benar-benar yang digunakan di suatu
tempat di sisi kanan atau di dalam qualifier-qualifier dari aturan.)
Pada titiknya, anda dapat menggunakan perintah `c', `h' dan `q' untuk melanjutkan evaluasi
tanpa debugger, gugurkan satu evaluasi dan kembali ke prompt interpreter, atau meninggalkan
interpreter, berturut-turut. perintah `m' mencetak pemakaian memori yang ada, yaitu., jumlah
total dari tumpukan yang dialokasikan dan sel-sel ekspresi heap, beserta angka-angka yang
sesuai dari sel-sel yang benar-benar digunakan. Karena heap itu juga mencetak banyaknya selsel ekspresi di dalam daftar yang cuma-cuma, yaitu., sel-sel ekspresi yang tak terpakai
sementara di bawah tumpukan atas yang ada. Jika batas-batas di set pada nomor maksimum dari
sel-sel stack dan heap, figur-figur ini dicetak juga.
Aturan yang ada dapat dicetak kembali dengan perintah `.'. Karena ekspresi-ekspresi Q bisa
sangat besar, debugger biasanya hanya mencetakkan ekspresi "garis besar"; jika tidak anda bisa
mengakhiri gulungan melalui halaman-halaman dan halaman-halaman dari hasil print komputer
untuk masing-masing pengurangan dan aturan. Perintah `.' menerima beberapa pilihan yang
mengizinkan anda untuk membuat tingkat detil yang ingin anda lihat dalam penguranganpengurangan dan aturan-aturan yang dicetak; pilihan ini akan diingat selama satu sesi
interpreter. pilihan ini secara umum ditetapkan dalam bentuk pilihan = value dan tidak harus
berisi sebuah whitespace. pilihan ganda dapat ditetapkan dengan suatu perintah `.', memisahkan
pilihan yang berbeda dengan whitespace. Nilai-nilai pilihan ini dapat juga ditetapkan dalam
bentuk yang sama di baris perintah interpreter, menggunakan perintah debug (lihat Bahasa
Perintah), atau dengan interpreter pilihan --debug-options (lihat Running Compiler dan
Interpreter). pilihan yang berikut disediakan:
. detail=n

Tetapkan kedalaman maksimum (tingkat a.k.a. dari tanda kurung yang tersarang, defautnya 2)
sampai ke ekspresi-ekspresi yang dipertunjukkan. Debugger tersebut akan menghilangkan
semua sub ekspresi di bawah tingkatan yang ada. level 1 (`.detail=1') maksudnya hanya
mencetak ekspresi level atas, tingkatan 2 menambahkan tanda kurung tingkatan yang pertama,
tingkatan 3 semua tanda kurung tingkatan kedua, dll. Semua bagian yang dihilangkan dalam
garis besar ekspresi akan diwakili dengan satu penghilangan kata `...'. Jika anda menetapkan
tingkatan itu kosong, atau menetapkan semua nilai simbolik, semua ekspresi akan dicetak ke
kedalaman yang sembarang.
. maxitems=n
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Tetapkan jumlah yang maksimum dari unsur-unsur untuk dicetak untuk masing-masing
mendaftar atau tuple. defautnya adalah 3.Suatu nilai dari 0 atau semua penyebab semua daftar
dan tuple unsur-unsur untuk dicetak.
. maxchars=n

Tetapkan jumlah maksimum dari karakter-karakter untuk dicetak untuk masing-masing nilai
string. defautnya adalah 33. Suatu nilai dari 0 atau semua penyebab semua karakter untuk
dicetak.
. maxstack=n

Tetapkan banyaknya level tumpukan untuk dicetak dengan perintah `p'. defaultnya adalah
6.Suatu nilai 0 atau semua penyebab seluruh aturan tumpukan dicetak. Nilai ini juga
dimodifikasi ketika satu argument ditetapkan dengan `p'.
. pathnames=y|n

Mencetak nama path penuh dari script-script (`y' = ya, `n' = tidak). Nilai asli dari pilihan ini
adalah `n', yaitu., hanya nama dasar dari script-script yang dicetak. ubah nilai ini untuk `y' jika
anda ingin melihat alur yang lengkap dari suatu file script ketika aturan dicetak.
. options

Mencetak pengaturan-pengaturan yang ada. pilihan ini tidak memodifikasi setiap pengaturanpengaturan, tetapi hanya mencetak semua nilai pilihan yang ada di suatu garis tunggal.
Marilah sekarang kita perhatikan suatu sesi yang khas dengan debugger. contohnya, kita
mengambil definisi fungsi fac dari penulisan suatu Script:
fac N

= N*fac(N-1) if N>0;
= 1 otherwise;

Sesi yang dikomentari dengan debugger berikut.
==> fac 1
0> fac.q, line 1: fac 1 ==> 1*fac (1-1) if 1>0
(ketik ? untuk bantuan)
: <CR>
** 1>0 ==> true
0> fac.q, line 1: fac 1 ==> 1*fac (1-1)
: <CR>
** 1-1 ==> 0
1> fac.q, line 1: fac 0 ==> 0*fac (0-1) if 0>0
: p
stack size: 2
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==>

mengevaluasi qualifier

evaluasi argument 1-1
coba aturan yang pertama
di fac 0
sekarang dua aturan di
tumpukan

0> fac.q, line 1:
1> fac.q, line 1:
: <CR>
** 0>0 ==> false
1> fac.q, line
...
: <CR>
** fac 0 ==> 1
sampai
0> fac.q, line 1:
: <CR>
** 1*1

evaluasi fac 1
coba aturan pertama

1

fac 1
fac 0

==>
==>

2: fac 0

1*fac (1-1)
0*fac (0-1) if 0>0

==>

1

qualifier gagal
usaha aturan yang kedua

bingo! kurangi fac 0
fac 1

==>

1*fac (1-1)

1 kembali ke aturan yang
dipenjarakan

**
1

fac 1

==>

1

pengurangan akhir ...
...
dan
hasil
yang
dicetak oleh interpreter

==>
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E. Menjalankan Script-script di Emacs
sistem program Q juga memasukkan di dalamnya satu program Emacs Lisp yang
memungkinkan anda mengedit dan menajlankan script-script Q di GNU Emacs atau XEmacs.
Program menerapkan dua modus yang utama q modus dan q-eval-mode untuk script-script
sumber Q dan proses-proses interpreter Q, berturut-turut. Diskusi yang berikut adalah agak
tidak sempurna dan singkat padat, tetapi jika anda mengetahui Emacs lalu itu perlu
menyediakan informasi cukup untuk dapat anda memulai.
Untuk menginstal modus Q di sistem anda, salin file q-mode.el dari prefix/share/q/etc (di mana
prefix adalah awalan instalasi anda memilih pada waktu instalasi) ke direktori lokasi Emacs
site-lisp anda dan lekatkan bentuk yang berikut ke dalam file startup Emacs anda:
(require 'q-mode)
(setq auto-mode-alist (cons '("\\.q$" . q-mode) auto-mode-alist))

Jika anda menghendaki fontification syntactic (model huruf mengunci modus), anda juga harus
menambahkan bentuk yang berikut:
(add-hook 'q-mode-hook 'turn-on-font-lock)
(add-hook 'q-eval-mode-hook 'turn-on-font-lock)

Lebih banyak pilihan instalasi digambarkan pada awal file q-mode.el. Begitu modus Q diinstall
dan dimuat, anda dapat juga menyesuaikannya di Emacs; lihat uraian pilihan Customize di
bawah.
modus Q digunakan untuk mengedit script-script Q. Dengan konfigurasi startup digambarkan di
atas, itu dilibatkan secara otomatis di semua file mempunyai ekstensi .q. modus Q menyediakan
auto-indentation dan pengisian, seperti juga syntactic fontification dari kata kunci, string-string,
komentar-komentar, dan lambang variabel dan tipe yang menggunakan modus kunci model
huruf yang menjadi bagian dari pustaka Emacs.
Aturan identifikasi untuk script-script Q agak tidak biasa untuk suatu bahasa pemrograman, jadi
kita dengan singkat meringkas mereka di sini:


Deklarasi-deklarasi dimulai dikolom yang pertama, dengan bentuk lanjutan yang sedang
dimasukkan oleh satu jumlah yang tertentu (configurable). Lebih dari itu, inisial lambang
`=', `|' dan `;' yang semuanya dibariskan di dalam deklarasi-deklarasi tipe data.



Di dalam aturan-aturan, satu awal `=' dibariskan dengan persamaan paling terbaru. Jumlah
default identitas `=' dapat diatur. Identitas otomatis juga disediakan untuk sisi kanan dan
qualifier bagian dari aturan. Qualifier-qualifier (yang diperkenalkan dengan if, otherwise
dan where) gunakan satu jumlah tambahan dari pengidentitasan yang dapat diatur juga.



Sebagai tambahan, ekspresi-ekspresi dimasukkan menurut struktur parenthetical mereka,
seperti di modus Lisp.

Seperti biasanya, pengidentitasan dari satu baris dilaksanakan dengan kunci Tab. Di sana juga
ada suatu perintah menu untuk memberi identitas suatu daerah yang terpilih. Lebih dari itu,
262

anda dapat menggunakan Esc-Tab pada akhir suatu baris untuk menggerakkan cursor ke posisi
pengidentitasan untuk simbol = dalam satu persamaan, dan tertentu dibatasi "elektris" seperti
lambang `=' akan secara otomatis melaksanakan pengidentitasan ketika yang diketik pada awal
satu baris.
Perintah q-run-script (biasanya harus C-c C-c) dikompile dan menjalankan script dalam buffer
yang ada; anda dapat juga menggunakan perintah run-q (yang tidak memiliki key-binding
secara langsung) untuk meminta interpreter tanpa suatu script. Kedua perintah-perintah
membuat suatu buffer yang baru bernama *q-eval* (jika buffer belum ada) di mana interpreter
itu berjalan. buffer *q-eval* juga digunakan untuk tampilkan pesan error dari compiler, bila ada.
Interpreter digunakan dalam buffer seperti biasanya, satu-satunya perbedaan bahwa masukan
dan keluaran dilaksanakan melalui buffer. sejak ini merupakan satu buffer Emacs yang biasa,
anda dapat juga menyimpan buffer itu ke beberapa file untuk memperoleh suatu catatan dari
sesi interpreter anda.
buffer *q-eval* menggunakan q-eval-mode sebagai modus utama karena yang didasarkan pada
comint-mode, suatu modus interpreter bahasa perintah yang umum yang juga bagian dari
pustaka Emacs. Sebagai tambahan terhadap fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh modus
Comint (seperti siklus melalui suatu history dari perintah-perintah yang terbaru), modus Q-Eval
menyediakan fontification beberapa materi khusus (string, komentar-komentar dan file sumber
acuan yang dicetak oleh interpreter), seperti juga beberapa perintah karena menempatkan
bentuk sumber yang disesuaikan oleh pesan-pesan compiler atau debugger dari interpreter.
Secara khusus, menekan tombol return (atau tombol mouse pertengahan, ketika mengalir
dibawah X-Windows) di pesan seperti itu mengunjungi file sumber yang sesuai dengan cursor
yang diposisikan di garis yang ditandai oleh pesan. Anda dapat juga meneliti melalui pesanpesan ditemukan di dalam buffer dengan perintah-perintah yang berikut:
q-next-msg (C-c C-n), q-prev-msg (C-c C-p)

Tunjukkan pesan sesudah/sebelum compiler/debugger dan tuju garis sumber yang sesuai di
dalam jendela yang lain. Satu argument awalan pilihanonal bisa digunakan untuk menetapkan
banyaknya pesan-pesan untuk membantu.
q-first-msg (C-c C-a), q-last-msg (C-c C-e)

Tunjukkan garis pertama/terakhir di suatu urutan yang berdekatan dari pesan-pesan
compiler/debugger di atas/di bawah pesan yang ada dan tuju garis sumber yang sesuai.
Perintah-perintah tersebut dapat dilibatkan di dalam modus Q dan Q-Eval, dan mereka juga
dapat diakses dari menu-menu Q dan Q-Eval yang sesuai di dalam menubar (atau buffer menu
popup diperoleh dengan tombol mouse yang benar). Beberapa perintah yang lain disediakan
juga, tetapi anda dapat dengan mudah menemukan tentang ini menggunakan fasilitas-fasilitas
bantuan online Emacs. Secara khusus, anda perlu mencoba perintah describe-mode (C H m)
yang menguraikan modus sekarang ini yang aktif. perintah bermanfaat Yang lain adalah
describe-key (C h k). Anda dapat juga meminta versi yang online dari manual ini dengan C-c Ch.
pilihan Customize di dalam menu-menu Q/Q-Eval dapat digunakan untuk menetapkan berbagai
pilihan interpreter di dalam kelompok customisasi Q, yang dipunyai kelompok “Bahasa
pemrograman” Emacs’. Secara khusus, anda harus memungkinkan pilihan q-gnuclient di dalam
bagian "Pilihan-pilihan" yang mensinkronkan Emacs dengan interpreter Q; misalnya, pilihan ini
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mengizinkan anda untuk mengedit file dan bantuan online yang dibaca menggunakan edit dan
perintah bantuan interpreter secara langsung di Emacs. (untuk pekerjaan ini, anda harus
mempunyai paket gnuserv, yang dapat diperoleh dari arsip elisp umum; lihat file q-mode.el
untuk detil.)
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