
Ülevaade makrokeeltest
Aivar Annamaa

aivarannamaa@hotmail.com

Programeerimiskeelte semantika uurimisseminar MTAT 03.204
Arvutiteaduse instituut, Tartu Ülikool

Kokkuvõte

Makrokeeled  võimaldavad  kasutajal  defineerida  tekstis  või
süntaksipuus  tehtavaid  asendusi,  mille  abil  saab  kergesti  luua
lühendeid või uusi keelekonstruktsioone.

Järgnev referaat tutvustab esmalt makrode olemust, samuti tuuakse
välja makrokeelte klassifitseerimise viise erinevate omaduste põhjal.
Lähemalt vaadeldakse lihtsate põhimõtete ja realisatsiooniga, kuid
üllatavalt võimast makrokeelt m4. Teiseks fookuspunktiks on Lisp-i
dialektide makrosüsteemide probleemid ja väljapakutud lahendused.
Viimaks  tutvustatakse  <bigwig> keele  jaoks  loodud,  vaid
süntaksipuu  asendustel  põhinevat  tüübitud  makrosüsteemi,  mis
oleks rakendatav ka teiste keelte juures.

1.Sissejuhatus
Makrod on  levinud abstraktsioonivahend programeerimisel.  Kõige  lihtsamal  kujul  võib
makrot kohata näiteks C-keelses programmis konstantide defineerimisel

#define PI 3.14159

Antud lauset kohates registreerib C eeltöötlussüsteem sümboli PI kui makro, ning järgnevat
programmiteksti läbides tuvastatakse PI esinemised makro  väljakutsetena  (inglise keeles
macro call) ning kirjutatakse lahti (macro expansion) makro definitsioonile vastavalt. Juba
selles lihtsas näites avaldub selgelt makrode funktsioon – võimaldada kasutajal  asendada
mingi  konstruktsiooni  üks  esitus teisega  (selle  põhjal  võib  makrosid  käsitleda  kui
ümberkirjutamisreegleid  või  kui  funktsioone  kujul  tekst  → tekst ).  Põhjuseid
asendamiseks võib olla mitmeid, näiteks

• lühendamine:  pikemate  kirjelduste  asendamine  lühematega;  mitme  käsu
asendamine  ühe  käsuga  (makrodel  on  olnud  väga  oluline  roll  assemblerkeelte
juures võimaldades koondada korduvaid mitme käsu jadasid üheks mõisteks)

• lihtsustamine: loomulikuma esituse võimaldamine (makrode abil on edukalt loodud
uusi valdkonnaspetsiifilisi keeli)

Ülaltoodud näide ei kajasta siiski kaugeltki kõiki makrode võimalusi – lubades makrode
kasutamist koos parameetritega ja veel mõnede täiendustega, on teoreetiliselt võimalik teha
kõike, milleks arvuti üldse suuteline on. 

Üldiselt  võib  väita,  et  makrod  defineerivad  spetsiifilisemaid  mõisteid  üldisemate  ja
primitiivsemate  mõistete  abil,  seega  on  makrode  abil  võimalik  kirjeldada  probleeme
kõrgemal abstraktsioonitasemel.
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Makrod defineeritakse makrokeeles.  Makrokeeli nimetatakse ka metakeelteks, kuna nende
abil on võimalik kirjeldada, kuidas tõlkida mingi keele mõisteid teise keele mõisteteks (või
teiseks  esitusviisiks  samas keeles).  Seega  on  makrod võrreldavad translaatoritega  ning
makrokeeled on sobivad uue keele defineerimiseks mingi muu keele baasil.

Tuntumad  sõltumatud  makrokeeled on  CPP  (C  eeltöötlussüsteem)  ning  m4.  Nende
sõltumatus tähendab, et neid on võimalik kasutada asenduste tegemiseks suvalise baaskeele
tekstides.  Sagedamini  on  makrokeeled  seotud  mingi  konkreetse  baaskeelega,  sel  juhul
nimetatakse  neid  ka  antud  keele  makrosüsteemideks.  Tuntumad  integreeritud
makrosüsteemidega keeled on TeX, C++ ja Lisp-i  dialektid. Lisp-i  puhul on huvitavaks
iseärasuseks  see,  et  nii  baaskeel,  kui  makro-  e.  metakeel  on  sama –  see  teeb  Lisp-is
makrode  kirjutamise  mugavaks  ja  võimalusterohkeks.  Makrokeelte  põhjalikuma
rühmitamise kohta saab hea ülevaate Brabrandi ning Schwartzbachi artiklist [1].

Järgnev referaat on jagatud kolmeks osaks. Esmalt käsitletakse sõltumatut makrokeelt m4
Kenneth J. Turneri artikli „Exploiting the m4 Macro Language“ põhjal [8]. Artiklist ilmneb,
et  selles  näiliselt  lihtsas  keeles  on  võimalik  imiteerida  erinevate
programeerimisparadigmade võtteid.

Teises osas käsitletakse  makrosüsteemide  arengul  ettetulnud probleeme ja väljapakutud
lahendusi  Scheme'i  (üks Lisp-i  dialekt)  näitel.  Lahenduste osas on allikatena kasutatud
Lisp-i  ajalugu käsitlevat  artiklit  „Evolution of  Lisp“ [2],  mallipõhiste makrosüsteemide
ühte tuntumat tööd „Macros That Work“ [3] ning kaasaegse Scheme'i makrosüsteemi üheks
aluseks olnud artiklit, „Syntactic Abstraction in Scheme“ [4]. Põhjalikum näide on võetud
Shriram Krishnamurthi artiklist „Automata via Macros“ [6].

Kolmandas  osas  uuritakse  <bigwig>  keele  makrosüsteemi,  seda  keele  loojate  Claus
Brabrand ning Michael I. Schwartzbach'i artikli „Growing Languages with Metamorphic
Syntax Macros“ põhjal [1]. Artikkel tutvustab huvitavat lahendust, kuidas makrosüsteemi
võimsust suurendada.

2.Lihtsa makrokeele võimaluste tutvustus m4 näitel
m4 on makrokeel  ja makrotöötlussüsteem, mis  on palju  aastaid vaikimisi  installeeritud
kõigis  UNIX  süsteemides.  On  olemas  versioonid  ka  Windows'i  ning  teiste
operatsioonisüsteemid  jaoks.  GNU  Autoconf  süsteem  kasutab  m4  configure skriptide
genereerimisel.

m4  tööpõhimõte  on  järgnev.  Sisendtekstist  loetakse  sõnu ja  ilma  eritähenduseta  sõnad
kopeeritakse  muutmata  väljundisse.  Kui  loetakse  sisse  eelnevalt  makro  nimena
registreeritud sõna, siis kirjutatakse vastav makro väljakutse lahti. Enne tulemuse lisamist
väljundisse,  töödeldakse  seda  uuesti  ja  kui  leitakse  uus  makro  väljakutse  (st.  kui  oli
tegemist  makroga, mis genereeris uue makro),  siis korratakse protsessi. Seega makrode
lahtikirjutamine toimub süvitsi rekursiivselt.

Makrode defineerimiseks on m4-s käsk define. Näide:

define(Operator,Plus)

Antud  lause  esinemine  sisendtekstis  (või  makro  lahtikirjutamisel  saadud  tekstis)
registreeritakse makro nimega „Operator“ ja väärtusega „Plus“. Järgneva teksti töötlemisel
asendatakse iga sõna „Operator“ esinemine sõnaga „Plus“. Makro nimed võivad koosneda
tähtedest, numbritest ja allkriipsust. Selle reegli järgi toimub ka makro nimede otsimine
töödeldavast tekstist – alati loetakse nimeks pikim neist sümbolitest koosnev järjend, seega
tekst  „Some  Operators“  ei  sisalda  makro  „Operator“  väljakutset.  Makro  nimed  on
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tõstutundlikud.  Makro väärtus võib sisaldada suvalist  teksti,  kuid literaalidena mõeldud
komad ja üksikud sulud tuleb esitada ülakomade vahel. 

Makro  väljakutse  võib  esineda koos  parameetritega.  Parameetritele  saab viidata  makro
väärtuse kirjelduses, kasutades sümbolit $ ja parameetri indeksit. Järgnevalt näide makro
definitsioonist ja väljakutsest:

define(swap,swapped: $2  $1)
swap(a,b)

Antud laused tekitavad väljundisse teksti „swapped: b a “. Tuleb tähele panna, et makro
väljakutsel  pole lubatud kasutada tühikuid makro nime ning parameetreid ümbritsevate
sulgude vahel. Väljakutsel võib kasutada ka rohkem või vähem parameetreid kui makro
definitsioonis  tegelikult  esineb  –  üleliigseid  parameetreid  ignoreeritakse,  puuduvate
parameetrite väärtuseks võetakse tühi sõne.

m4 keel sisaldab hulga käske, millest osa on sisseehitatud primitiivsed käsud ja ülejäänud
on defineeritud makrodena, kusjuures primitiivsete käskude kasutamine toimub analoogselt
makrode väljakutsumisega. Lisaks juba vaadeldud käsule  define  on m4-s defineeritud
veel  näiteks  käsk  eval  aritmeetiliste  avaldiste  väärtustamiseks,  ifelse  valikute
esitamiseks, index  mingis sõnes otsitava alamsõne positsiooni leidmiseks, include  mingi
faili sisu laadimiseks jne.

Oluliseks  mõisteks  m4  makrode  puhul  on  tsiteerimine (inglise  keeles  'quoting').
Tsiteerimiseks tuleb tekst kirjutada kaldülakoma (`) ja tavalise ülakoma (') vahele. Sellega
varjatakse tsiteeritud tekst makroasenduste eest – taolise teksti töötlemisel (nimetame seda
detsiteerimiseks) eemaldab süsteem vaid ülakomad ja tagastab nende vahel  oleva teksti
puutumatuna,  ilma  seejuures  rekursiivselt  tulemust  töötlemata.  Tsiteerimine  võib  olla
vajalik  sel  juhul,  kui  tekstis  esineb  makro  nimi,  mida  ei  soovita  teksti  (esmakordsel)
töötlemisel lahti kirjutada. Taoline süsteem võimaldab programeerijal valida, millises etapis
makro  lahti  kirjutatakse.  Tsiteerimise  selgitamiseks  toome  järgnevalt  näite  makrode
üledefineerimise kohta.

Kuigi m4 keel ei sisalda muutujaid imperatiivse keele mõistes, saab muutujaid imiteerida
makrodega, kuna sarnaselt muutujale on makrol nimi ja väärtus, mida saab üledefineerida.
Järgnevad kaks definitsiooni omistavad makrole nimega „Operator“ erinevail ajahetkedel
erinevad väärtused:

define(Operator, Plus)
...

define(`Operator', Minus)

Enne  makro  lahtikirjutamist  töötleb  süsteem  makro  parameetrid.  Kuna  esimese
definitsiooni  ajaks  pole  ei  „Operator“  ega  „Plus“  makrodena  registreeritud,  siis  nende
sõnede töötlemine tagastab nad ilma mingi muutusteta. Kui uue makro nimi „Operator“
oleks esitatud tsiteerituna, nagu teises definitsioonis,  siis  oleks süsteem töötluse käigus
teostanud detsiteerimise ja lõpptulemus oleks ikkagi selline nagu näites on kirjutatud. Teise
definitsiooni juurde jõudes on aga „Operator“ juba makro nimi ja seetõttu on tarvis makro
üledefineerimiseks kirjutada nimi tsiteerituna. Vastasel juhul kirjutataks sõne „Operator“
parameetrite töötluse käigus lahti  sõneks „Plus“,  millest  saaks defineeritava uue makro
nimi.

Tsiteerimisele on vaja tähelepanu pöörata ka siis, kui makro definitsioonis kasutatakse teisi
makrosid, et vältida abimakrode lahtikirjutamist uue makro defineerimise ajal. Näiteks:
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define(Avg,`eval(($1+$2)/2)')

Ühe funktsionaalse programeerimisparadigma võttena saab m4-s väga kergesti defineerida
kõrgemat järku makrosid, st. makrosid, mis võtavad parameetriks makro – selleks tuleb
väljakutsel vaid parameetriks antav makro tsiteerida:

define(Apply, $1($2,$3))
Apply(`incr', 42)
Apply(`Avg',15,8)

incr  on m4 keelde kuuluv makro, mis tagastab parameetriks saadud täisarvule järgneva
täisarvu.

m4  võimaldab  rekursiivsete  makrode  kirjutamist,  kuna  makro  lahtikirjutamine  töötab
rekursiivselt, kuni tagastatud tekstis pole enam makro väljakutseid. Teine oluline tingimus
on valikumehhanismi (ifelse ) olemasolu, mis võimaldab kirjeldada rekursiooni lõpetava
baasjuhu. Näiteks olgu toodud faktoriaali funktsiooni definitsioon makrona:

define(Fact, `ifelse(eval($1<=1),1,
    1,
`eval($1*Fact(decr($1)))')')

Selgituseks:  sisseehitatud makro  ifelse  võtab 4 parameetrit,  juhul  kui  esimesed 2 on
tekstiliselt  võrdsed,  siis  tagastatakse  kolmas  parameeter,  vastasel  juhul  neljas.  Tänu
rekursiooni võimalikkusele ja valikumehhanismile on m4 ka Turingi-täielik keel.

3.Lisp'i makrosüsteem ja selle areng
Alljärgnevalt on sissejuhatava näitena esitatud lihtne Scheme'i makro nimega „swap“, mis
vahetab kahe muutuja väärtused ning selle makro näidisväljakutse:

( define-syntax-rule (swap x y)
  (let ([tmp x])
    (set! x y)
    (set! y tmp)))

(swap a b)

Selgituseks:  define-syntax-rule  näitab  ära,  et  tegemist  on  makro  definitsiooniga,
(swap x y)  esitab makro väljakutse kuju (nimi ja 2 parameetrit), järgnev vorm on makro
lahtikirjutamise  mall,  milles  lahtikirjutamisel  asendatakse  muutujad  x  ja  y  vastavate
tegelike argumentidega ja mis seejärel kirjutatakse makro väljakutse asemele.

Eelnev seletus on tegelikult  oluliselt  lihtsustatud ning järgnevalt  täpsustame mõningaid
Scheme'i (ja üldisemalt Lisp-i) makrosüsteemide aspekte:

• läbi Lisp'i ajaloo on makrode defineerimisviisid ja lahtikirjutamise reeglid olnud
väga erinevad

• kaasaegseis Scheme'i realisatsioonides on lahtikirjutamine mõnevõrra
komplitseeritum hügieeni nõuete tõttu

• ka ainult tänapäevase Scheme'iga piirdudes, tuleb näidatud makro defineerimise
vormi lugeda vaid üheks võimaluseks makrode defineerimisel

Lisp-i makrode ajaloost
Esimene ettepanek kasutada Lisp-is makrosid ilmus Timothy P. Hart'i sulest aastal 1963.
Väljapakutud lahendus võimaldas makro lahtikirjutamisel kasutada suvalist kasutaja poolt
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defineeritud funktsiooni,  samas kui  enamik tollal  kasutusel  olnud makrosüsteeme lubas
vaid parameetrite asendamist kindlas etteantud mallis. [2].

Kuni 1980. aastate keskpaigani olid Lisp-i makrosüsteemid dünaamiliselt skoobitud [2], st.
makro  definitsioonis  esinevad  muutujanimed  polnud  seotud  mitte  makro  definitsiooni
kontekstiga, vaid nad said tähenduse alles makro lahtikirjutamisel, sõltudes (dünaamiliselt)
sellest kontekstist, kuhu makro parasjagu lahti kirjutati. Ülalpool „swap“ näitemakro juures
toodud  lihtsustatud  selgitus  lahtikirjutamise  kohta annaks  makrodele  just  dünaamilise
skoobi.  Sellise lähenemise eeliseks on realisatsiooni  lihtsus,  kuid sellega kaasnevad ka
mõned  tõsised  probleemid  –  kui  makro  looja  valitud  muutujanimed  kattuvad  makro
kasutaja muutujanimedega, siis võib makro lahtikirjutamine anda soovimatuid lisaefekte.
Näiteks, kui näitemakrot „swap“ kasutada muutujate  tmp  ja  a väärtuste vahetamiseks  -

(swap tmp a) - siis lahtikirjutus annaks järgneva tulemuse:

(let ([tmp tmp])
    (set! tmp a)
    (set! a tmp))

mis pole tõenäoliselt see, mida kasutaja soovis.

Ühe lahendusena soovitati  kasutada makrode definitsioonides dekoreeritud nimesid, mis
suure  tõenäosusega  ei  langenud  kokku  makro  kasutaja poolt  valitud  nimedega.
Alternatiivina  kasutati  gensym konstruktsiooni,  mis  genereeris  makro  definitsioonis
olevatele  muutujatele  (loodetavasti)  unikaalsed  nimed.  Taolised  lahendused  siiski  ei
rahuldanud kasutajaid. 1980-te keskpaigas ilmus palju erinevaid Scheme'i variatsioone, mis
erinesid peamiselt makrosüsteemi realisatsiooni poolest [2].

Läbimurde antud probleemi  täielikuks  lahendamiseks  algatas 1986.  aastal  Kohlbeckeri,
Friedmani, Felleiseni ja Duba poolt avaldatud artikkel „Hygienic Macro Expansion“, kus
nad pakkusid välja võimaluse soovimatute muutujaseoste vältimiseks. Algoritm, mis sai
tuntuks KFFD nime all,  dekoreeris makro definitsioonis sissetoodud muutujate nimesid
lahtikirjutamisel automaatselt, vastavalt lahtikirjutamise etapile – ümbernimetamise reeglid
pidid tagama, et nimede konflikti ei tekiks ka mitme-etapilise lahtikirjutamise puhul (nt. kui
makro lahtikirjutamisel tekkis uus makro väljakutse). Taolist nimede muutmist nimetati α-
teisenduseks (viidates vastavale mõistele lambdaarvutuses). Makrosüsteeme, mis vältisid
nimede  konflikte  automaatselt,  ilma  programeerija  sekkumiseta,  hakati  nimetama
hügieenilisteks.[2] Hügieenilised makrosüsteemid loetakse leksilise skoobiga süsteemideks.

Scheme'i mallipõhised makrod.
Clinger  ja  Rees  esitasid  aastal  1991  oma  artiklis  „Macros  that  work“[3]  KFFD-st
inspireeritud  lahenduse,  mis  oli  efektiivsem  (KFFD  algoritm  töötas  ruutkeerukusega
muutujate arvu suhtes), kuid nende süsteem võimaldas makrosid kirjutada vaid spetsiaalses
kitsendatud Scheme'i  alamkeeles,  kus  parameetrid  asendati  etteantud  mallis. Nimetatud
artiklis  esitatud  makrosüsteem  kirjeldati  ära  ka  de  facto Scheme  standardiks  peetava
„Revisedn Report  on  the  Algorithmic  Language  Scheme“  neljandas  versioonis  (R4RS).
Antud makrosüsteemi on nimetatud syntax-rules süsteemiks talle omapärase vormi järgi või
siis „kõrgema taseme“ süsteemiks võrrelduna kitsendusteta makrosüsteemidega.

Makrod defineeritakse  kasutades  vormi  define-syntax  ja  selle  alamvormi  syntax-

rules .  Järgnevalt  on  näitena  defineeritud  makro  if2 ,  mis  võimaldab  kasutada
valikuavaldist  if-then-else või  if-then kujul  ning lisaks on ära toodud kaks võimalikku
makro väljakutset:

( define-syntax if2
  ( syntax-rules (then else)
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    [(if2 test then e1) (if test e1 #f)]
    [(if2 test then e1 else e2) (if test e1 e2)]))

(if2 (< x 1) then OK else PROBLEM)
(if2 (< x 1) then OK)

Vormi  tunnuse  define-syntax  järel  on  näidatud  makro  nimi  if2 .  Sellele  järgneb
alamvorm  syntax-rules ,  mis  loetleb  kõigepealt  sümbolid,  mida  tuleb  makro
väljakutsetes  lugeda  literaalidena  (st.  mitte  parameetritena),  peale  seda  tuleb  loetelu
võimalikest  makro väljakutsete mustritest  ja neile vastavatest  lahtikirjutamise mallidest.
Makro väljakutsel  tuvastatakse,  millisele  syntax-rules  all  kirjeldatud mustrile  antud
väljakutse sobib (seda nimetatakse mustrisobituseks) ja tehakse lahtikirjutamine, kasutades
vastavat  malli.  Asjaolu,  et  mallide  kasutamise  puhul  on  muutujate  asendamiste  kohad
piiratud, võimaldab hügieenimehhanismi küllaltki lihtsalt realiseerida [4].

Lõpliku automaadi konstruktsioon Scheme'is
Mallipõhine  makrosüsteem  on  piiratud,  võrreldes  süsteemidega,  mis  lubavad
lahtikirjutamisel  täielikku vabadust,  kuid seevastu on selle  süsteemi  põhimõtted lihtsad
ning  makrode  definitsioonid  kergesti  loetavad.  Järgnevalt  käsitletakse  Shriram
Krishnamurthi  artiklit  „Automata  via  Macros“  [6],  mis  üritab  põhjendada  makrode
vajalikkust, esitades Scheme'i mallipõhiste makrode abil lõplikku automaati kujutava uue
keelekonstruktsiooni  ning  samal  ajal  annab  põhjaliku  näite  makrosüsteemi  kasutamise
kohta.

Konstruktsiooni loomisel seatakse muuhulgas eesmärkideks, et definitsiooni oleks lihtne
kirja  panna ja  lugeda ning,  et  automaadi  rakendamine  oleks  kiire.  Konkreetse  näitena
vaadeldakse  keelt  c(a|d) +r  ära tundvat  automaati1,  mille  kompaktne  tekstiline esitus
võiks olla järgnev

automaton init
  init : c -> more
  more : a -> more
         d -> more
         r -> end
  end  : accept

Esimesel real on võtmesõna automaton  ning algseisund, järgnevatel ridadel on näidatud
seisundid ja üleminekud uude seisundisse vastavalt sisendsümbolile.

Üheks  võimaluseks  taolise  automaadi  realiseerimiseks  oleks  kirjeldada automaat  lihtsa
s-avaldisena (so. Lisp-i  aluseks olev sulgudega andmete või  koodi  esitamise viis)  ning
lisaks sellele defineerida funktsioon, mis rakendab sisendiks saadud automaati sisendiks
saadud sõnel ning tagastab tõeväärtuse vastavalt sellele, kas sõne kuulub automaadi poolt
kirjeldatavasse keelde või mitte.

Teiseks  võimaluseks  oleks  kirjeldada  automaadi  iga  seisund  funktsioonina,  mis  saab
sisendiks  veel  läbivaatamata  sümbolite  loendi.  Vastavalt  loendi  esimesele  elemendile
kutsub funktsioon välja järgmist seisundit kujutava funktsiooni, andes argumendiks loendi
saba või tagastab false, kui antud seisundis pole saadud sümbol lubatud.

Esimese  lahenduse  korral  oleks  tegemist  automaate  kujutava  keele  interpretaatoriga.
Interpretaatoritele omasteks tunnusteks võib lugeda:

1 Regulaaravaldis c(a|d) +r  esitab sõnesid, mis vastavad Lisp-i listidest valimise funktsioonide
('car', 'cdr', 'caar', 'cadr' jne.) nimedele
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• väljundiks on vastus (true/false), mitte uus programm

• programmi teksti  (antud juhul  automaadi  kirjeldust) loetakse erinevate sisendite
puhul üha uuesti

• vajab tööks programmi (automaati) ja andmeid (sisendsõnet)

Teise lahenduse saamist võib lugeda  transleerimiseks – automaatide kirjeldamise keeles
esitatud  lause  (või  idee)  on  programeerija  poolt  tõlgitud  üldisemasse
programmeerimiskeelde.  Eelisena  interpreteerimisega võrreldes  ei  ole  tarvis  erinevate
sisendsõnede puhul automaadi kirjeldust uuesti lugeda. Lahenduse puudusteks võib lugeda
automaadi  mahukamat  esitust  ning  funktsioonide  väljakutsetest  tulenevat  võimalikku
efektiivsusekadu.

Mahukama  esituse  probleemi  lahendab  makrosüsteem,  mis  võimaldab  programeerijal
esitada  automaat  „automaatide  keeles“  ning  lõplik  esitus  genereeritakse  automaatselt.
Vastav Scheme'i makro oleks järgnev

( define-syntax automaton
  ( syntax-rules (: ->) 
    [(_ init-state
       (state : (label -> target) ···)
       ···)
     (letrec ([state
               (lambda (stream)
                 (cond
                   [(empty? stream) true]
                   [else
                    (case (first stream)
                      [(label) (target (rest stream ))]
                      ··· [else false])]))]
              ···)
       init-state)]))

Kolm punkti (··· ) tähistavad eelneva vormi kordumist 0 või rohkem korda – antud näite 4.
rida ütleb, et seisundi nimele ja koolonile võib järgneda 1 või rohkem sisendsümboli ja
vastava uue seisundi  paari,  5.  rida ütleb, et  automaadis võib esineda ühe või  rohkema
seisundi  definitsioonid.  Mallis  esinevatele  kordustele  vastavad  kordused  lahtikirjutuse
definitsioonis.

Konkreetse automaadi saab defineerida väga sarnaselt eelpool toodud lihtsale esitusele

(define cadr-name?
  (automaton init
    (init : (c -> more))
    (more : (a -> more)
            (d -> more)
            (r -> end))
    (end  : accept)))

Lahtikirjutamisel moodustatakse makro väljakutse (automaton  vorm) asemele anonüümne
funktsioon, mis võtab argumendiks sümbolite listi ning mille realisatsioonis on 3 lokaalsekt
funktsiooni nimedega init, more ja end. Saadud funktsiooni kasutamine järgnevalt

(cadr-name? '(c a d d r))

annaks tulemuseks #t  (tõene).

Küsitava  efektiivsuse probleemi  funktsiooni  väljakutsete osas lahendab Scheme'i  puhul
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tail-call optimeerimine programmi kompileerimisel.

Kokkuvõttes toob Krishnamurthi  välja 4 põhilist  argumenti  makrode kasutamiseks,  mis
kõik leiavad kinnitust tema toodud automaadi näites:

• loetavuse parandamine: automaadi esitus on väga selge ja loomulik

• uutmoodi  sidumiskonstruktsioonide  loomine:  automaat seob  olekute  nimed
vastavate võimalike toimingutega

• uute  konstruktsioonide  loomine  programmi  täitmisjärjekorra  määramiseks:
käivitatav automaat on ilmselt sedalaadi uus konstruktsioon

• andmekeele  loomine:  automaadi  esitus  võimaldab  seda käsitleda  kui  passiivset
andmestruktuuri,  jättes  samas  võimaluse  kasutada  aktiivseks  koodiks
ümberkirjutatud varianti

Süntaksiobjektidel põhinev makrosüsteem
Clingeri ja Reesi artiklis väljapakutud mallipõhine süsteem välistas teatud tüüpi makrode
defineerimise. Sellele lisaks loodud madalamal tasemel makrode defineerimise võimalus
aga jättis hügieeni tagamise programeerija hooleks.[4]

Uuemates  Scheme'i  realisatsioonides  olevate  makrosüsteemide  aluseks  on  1992.  aastal
ilmunud R. Kent Dybvigi, Robert Hiebi ja Carl Bruggemani artikkel „Syntactic Abstraction
in  Scheme“  [4],  mis  pakkus  esmakordselt  efektiivse  lahenduse  kõige  olulisematele
probleemidele seniste Scheme'i makrosüsteemide juures

• hügieeniprobleemi  lahendamisega  kaasnevad  ülemäärased  kitsendused  või
ebaefektiivsus 

• raskendatud  programmi  silumine  tänu  selge  korrelatsiooni  puudumisele  algse
programmikoodi ning makrode lahtikirjutamisel saadud koodi vahel

Artiklis väljapakutud  syntax-case  vorm võeti  2007. aastal sisse Scheme'i  „standardi“
kuuendasse versiooni (R6RS). Seda toetavateks realisatsioonideks on näiteks PLT-Scheme
ning Ikarus.

Alljärgnevalt on „swap“ makro defineeritud kasutades syntax-case  vormi

( define-syntax swap
    (lambda (stx)
      ( syntax-case stx ()
        [(swap x y) #'(let ([tmp x])
                        (set! x y)
                        (set! y tmp))])))

define-syntax  vorm on sama, mis eelpool toodud syntax-rules  näites, ainult tema
alamvormiks on syntax-rules  asemel ühe parameetriga funktsioon. Antud juhul on selle
funktsiooni  defineerimiseks  kasutatud  makrot  syntax-case .  Kõne all  olev funktsioon
peab  võtma  argumendiks  ning  tagastama  süntaksiobjekti.  Süntaksiobjekt  saadakse
ümbritsedes mingi  s-avaldis vormiga  syntax .  Näiteks  avaldise  (+  2  3)  muutmiseks
süntaksiobjektiks tuleb kirjutada

(syntax (+ 2 3))

või vastav lühendatud variant
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#'(+ 2 3) 

Süntaksiobjekti loomine on sarnane mingi s-avaldise või sümboli tsiteerimisega kasutades
vormi  quote , oluline erinevus on selles, et süntaksiobjekti lisatakse lisainformatsioonina
veel nt. avaldise esinemise rea ja veerunumber, muutujanimedele vastavad kontekstiviited
jne. Selle info põhjal on võimalik garanteerida hügieeni ning vastavust programeerija poolt
kirjutatud teksti ning genereeritud teksti vahel (nt. veateateid on võimalik esitada kasutades
algse programmiteksti reanumbreid). Süsteem sobib hästi nii „madalal tasemel“ makrode
programeerimiseks  –  kasutaja  saab  sisendiks  saadud  süntaksiobjekti  analüüsida  ning
tulemuseks antavat süntaksiobjekti koostada kasutades suvalisi vahendeid. Samal ajal on
võimalik luua kõrgema taseme abivahendid, nagu  syntax-case ,  mis aitavad makrosid
defineerida sama mugavalt nagu syntax-rules .

4.Makrosüsteem keeles <bigwig>
Brabrandi  ja  Schwartzbachi  artiklis  [1]  kirjeldatakse  veebiteenuste  defineerimise  keele
<bigwig>  jaoks  loodud  makrosüsteemi.  Süsteem  võimaldab  väga  paindlikku  süntaksi
täiendamist,  lubades  lisada  uusi  produktsioone  kõigile  <bigwig>  grammatika
mitteterminalidele. Oluliseks eesmärgiks on seatud turvalisus – realiseeritud on makrode
tüübikontroll ning garanteeritud on lahtikirjutamise termineeruvus.

Süntaks
Näide <bigwig> keele makrost, mis täidab etteantud lause 50% tõenäosusega:

syntax <stm> maybe <stm S> ::= {
if (random(2)==1) <S>

}

Selgituseks: võtmesõnale  syntax järgneb alati makro tulemi tüüp, mis võib olla suvaline
põhikeele grammatika mitteterminal (antud juhul  <stm> ),  seejärel makro nimi  (maybe)
ning parameetrite loetelu – tüüpide ja nimede paarid. Parameetritele järgneb Bacus-Naur'i
valemitest tuttav operaator  ::= ,  ning seejärel loogeliste sulgude vahel makro keha, kus
argumentidele viidatakse nurkusulgude vahel olevate identifikaatoritega.

Makrode üldkuju on defineeritud järgnevalt:

makro : syntax <nonterm> id <parameeter>* ::= { body }
parameeter : token

| <nonterm id>

Parameetri  definitsioon näitab, et  formaalsete parameetrite  vahel  ja ümber on võimalik
kasutada loetavuse parandamiseks või süntaksi spetsifitseerimiseks ka terminalsümboleid
(st. literaale, mis peavad makro väljakutses nõutud kohas esinema). Järgnevas näites on
makro  päises  kasutatud  lisaks  parameetrite  identifikaatoritele  veel  terminalsümboleid
until , ( , )  ning ; .

syntax <stm> repeat <stm S> until (<exp E> ); ::= {
{

bool first = true;
while (first || !<E>) {

<S>
first = false;

}
}

}
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Sama nimega võib defineerida mitu makro erikuju, seejuures peavad argumentide loetelud
erinema  ning  tulemustüübid  peavad  olema  samad.  Näiteks  on  toodud  if/if-else
prantsusekeelsete variantide defineeritsioonid

syntax <stm> si (<exp E>) <stm S> ::= {
if (<E>) <S>

}
syntax <stm> si (<exp E>) <stm S> sinon <stm S2> ::= {

if (<E>) <S> else <S2>
}

Analüüs ja lahtikirjutamine
Süsteem ei nõua, et lähtekoodis makro definitsioon eelneks makro kasutamisele. Seetõttu
analüüsitakse makrode definitsioonid kahes etapis. Esimesel etapil kogutakse kokku päised
ning  tuvastatakse  väljakutsed teiste  makrode kehadest.  Saadud info  põhjal  koostatakse
sõltuvusgraaf, kusjuures tsüklite tekkimine loetakse veaks – see kindlustab termineeruvuse
makrode lahtikirjutamisel. Lõpptulemuseks saadakse iga makro keha kohta süntaksipuu,
mis  vastab  päises  näidatud  tulemustüübile  ning  mis  sisaldab  markereid  tegelike
parameetrite sisseviimiseks.

Makro  lahtikirjutamise  käivitab  makro  nime  esinemine.  Kõigepealt  analüüsitakse,  kas
antud  punktis  on  võimalik  süntaksipuusse  viia  sisse makro  tulemustüübile  vastav
mitteterminal. Positiivsel juhul koostatakse kõigepealt  tegelikele parameetritele vastavad
süntaksipuud (kasutades makro päises näidatud argumentide tüüpidele vastavaid reegleid).
Seejuures võib esineda uusi makroväljakutseid – need kirjutatakse lahti agaralt. Seejärel
jätkatakse analüüsiprotsessi vastava makro kehas. Parameetri markeri kohal tuuakse sisse
tegelikule parameetrile vastav süntaksipuu.

Kui  antud  makro  nimega  on  seotud  mitu  erikuju,  siis makro  väljakutsel  üritatakse
kõigepealt sobitada kõige spetsiifilisemat erikuju – spetsiifilisuse määramisel on kõrgem
prioriteet  rohkemate  argumentidega  kujul,  terminalsümboleid  eelistatakse
mitteterminalidele. Makrode defineerimise järjekord ei mängi valiku juures rolli.

Hügieeniliste  makrode kindlustamiseks  tehakse  lahtikirjutamisel  kõikidele  makro  kehas
esinevatele muutujate identifikaatoritele  α-teisendus (nimed muudetakse selliselt, et oleks
välistatud  kokkulangemine  makro  kasutamise  kontekstis  olevate  nimedega).  Samas  on
makro loojale jäetud võimalus identifikaatorite sidumiseks dünaamilise skoobi reeglite järgi
– selleks tuleb makro kehas identifikaatori ette kirjutada kaldülakoma ( ` ).

Metamorfismid
Senini  kirjeldatud  kujul  tuleb  makrosüsteem  toime  vaid  fikseeritud  lõpliku  arvu
argumentide puhul. Probleemseks näiteks on toodud C keeles esineva enum konstruktsiooni
loomine makro abil:

syntax <decls> enum { <id X> }; ::= {
const int <X> = 0;

}
syntax <decls> enum { <id X>, <id Y> }; ::= {

const int <X> = 0;
const int <Y> = 1;

}
...

Ülaltoodud  lahendus  nõuab  koodi  kordamist  erineva  valikute  arvuga  enum-ite  jaoks.
Parema  lahendusena  pakutakse  välja  süsteemi  täiendus  metamorfismide  näol.
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Metamorfismidena tuuakse makrode defineerimiseks sisse uusi mitteterminale, kuid neid
kasutatakse  vaid  makro  väljakutsete  analüüsimisel,  ümberkirjutamisreeglid  on  endiselt
defineeritud põhikeele mitteterminalide baasil. enum konstruktsioon on võimalik täiustatud
makrokeeles panna kirja järgnevalt:

syntax <decls> enum { <id I> <enums : decls Ds> };  ::= {
int e = 0;
const int <I> = e++;
<Ds>

}
metamorph <decls> enums --> , <id I> <enums : decls Ds> ::= {

const int <I> = e++;
<Ds>

}
metamorph <decls> enums --> :: {}

Selgitus: <enums> on rekursiivselt defineeritud uus mitteterminal, mille ümberkirjutamist
põhikeele  mitteterminaliks  (antud  juhul  <decls> )  kirjeldavad  ülaltoodud  metamorph

definitsioonid. Teine metamorph  definitsioon on sisse toodud rekursiooni lõpetamiseks.

5.Kokkuvõte
Käesolevas  referaadis  tutvustati  erinevaid  makrokeeli,  sooviga  näidata  makrode
rakendamise  võimalusi,  võrrelda  erinevate  süsteemide  eeliseid  ja  probleeme ning  anda
ettekujutus Lisp-i makrosüsteemide arenguprotsessist.

Makrokeele  m4  tutvustamisel  aluseks  olnud  artikli  autor  on  väga  põhjalikult  otsinud
lahendusi,  kuidas  nii  lakoonilises  ja  lihtsas  keeles  väljendada  üldistes
programeerimiskeeltes kasutatavaid konstruktsioone. Lugeja võib veenduda, et m4 suudab
tõesti  praktiliselt  kõike seda, mida võimsamad keeled, kuid ilmselgelt  kannatab selliste
püüdluste  juures  programmide  loetavus  ja  seetõttu  on  näidatud  konstruktsioonidel
peamiselt teoreetiline väärtus.

„Syntactic  Abstraction  in  Scheme“  esitab  väga  eduka lahenduse  olulisemate  Scheme'i
makrosüsteemi  probleemide  jaoks.  Käsitlus  on  väga põhjalik  –  kannatlik  lugeja  saaks
artiklist piisavalt infot ka kirjeldatud süsteemi implementeerimiseks.

Krishnamurthi  artikli  eesmärgiks  on  selgitada  makrode  eeliseid  ning  võimalusi
interpreteerimisega  võrreldes  ja  see  on  hästi  õnnestunud.  Refereeritud  näide  –  lõpliku
automaadi esitus makrona – on autoril hästi valitud ja veenvalt esitatud.

Brabrandi  ning Schwartzbachi  artikkel  on  lugematute Lisp'i  makrosüsteeme käsitlevate
artiklite kõrval silmapaistev, kuna käsitleb makrosüsteemi,  kus metakeel  ja baaskeel on
erinevad. Kirjeldatud lahendus on elegantne, hea esmamulje jätsid metakeeles kasutatud
Bacus-Nauri  valemitest  tuttavad süntaksielemendid.  Lahenduse esitus  oli  konkreetne ja
arusaadav.

Makrod, kui universaalne ning fundamentaalne abstraktsioonimehhanism suutsid juba oma
kasutuse algaastatel paljude probleemide pakkuda elegantseid lahendusi. Antud valdkonnas
on  aastatega  toimunud  mitmed  olulised  arengud  ja  paljud  varem  takistuseks  olnud
probleemid  on  praegu  lahendatud  (hügieeniprobleem,  lähtekoodi  ja  genereeritud  koodi
sidumine).  Seega  võiks  arvata,  et  makrokeelte  kasutus  muutub  populaarsemaks.  On
pakutud välja lahendusi makrode kasutamiseks näiteks Java keele juures [7][2]. Samas jääb
ilmselt  ikkagi  üheks  probleemiks  see,  et  makrode  kasutamine  nõuab  programeerijalt
tähelepanu jagamist nii programmi töötamisprotsessile, kui kompileerimisprotsessile.
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