Koodi

Forth – halki, poikki ja pinoon

Skrollin kieliesittelyissä on nyt vuorossa kieli, joka on keskivertokoodaajalle vähintään
yhtä kummallinen kuin funktionaaliset kielet mutta samalla maanläheinen, käytännöllinen ja yksinkertainen.
Teksti: Ville-Matias Heikkilä
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orth-kielen kehitti amerikkalaisohjelmoija Chuck Moore 1960-luvun loppuvuosina. Tarkoitusperät
olivat alusta asti käytännölliset: Moore
tarvitsi kielen, jolla ohjelmoida radioteleskooppien ohjauslaitteita. Forth onkin
ollut erityisen suosittu sulautetuissa järjestelmissä – niin teollisuusroboteissa,
avaruusluotaimissa kuin kolikkopeleissäkin. 1980-luvun mikrotietokonemaailmassa Forth tarjosi varteenotettavan
vaihtoehdon Basicille ja konekielelle.
Nykykoneissa kieltä tapaa etenkin
käynnistysvaiheen alustus- ja latausrutiineissa: esimerkiksi OpenBIOS ja GRUB
sisältävät Forth-toteutuksen. Myös tulostimien käyttämää Postscriptiä voi pitää
Forthin murteena.
Kielen nimi on sanaleikki, joka viittaa neljänteen sukupolveen. Kolmannen
sukupolven ohjelmointikielet ovat monivaiheisesti käännettäviä lausekieliä
kuten Fortran ja C, joista Forth katsoo

18

2014.3

ottavansa askeleen eteenpäin välittömyydellään. Se perustuu yksinkertaiseen
virtuaalikoneeseen, jonka ajama tavukoodi on helposti palautettavissa lähdekoodimuotoon. Ohjelmaa voi muokata
lennossa määrittelemällä sen aliohjelmia
uudelleen. Perinteinen Forth-toteutus on
samaan aikaan sekä kehitysympäristö,
ajoympäristö että käyttöjärjestelmä.
Forth on yksinkertaisuutensa vuoksi hyvin suoraviivainen toteuttaa, ja sen
perusta menee tarvittaessa häkellyttävän
pieneen tilaan. Käyttökelpoisen tavukooditulkin saa ahdettua jopa pariinsataan
tavuun, ja koska Forth-tavukoodin saa
pakattua tiiviimmäksi kuin useimmat konekielet, voi jopa muutaman kilotavun
ohjelma olla taloudellisempi toteuttaa integroidulla Forth-koneella kuin puhtaalla
assemblyllä.
Tietotekniikan kapasiteettien kasvaessa on yhä harvempia sopukoita, joissa ohjelmointikieleksi kannattaa valita

Forth. Nykyään jopa pienet mikrokontrollerit ajavat monimutkaisia käyttöjärjestelmiä ja esimerkiksi skriptikielimaailmassa on paljon kieliä, jotka ovat monin
tavoin mielekkäämpiä useimpiin tehtäviin. Sen sijaan Forth sopii edelleen hyvin tee-se-itse-henkisen ihmisen harrasteprojekteihin. Monia viehättää myös
kielen yksinkertaisen rujo eleganssi, joka
antaa laitteenläheiselle ohjelmoijalle samantapaisia väreitä kuin Lisp voi antaa
teoreettisemmalle.
Erilaisia Forth-toteutuksia on maailmassa lukemattomia – niin pienille mikrokontrollereille kuin isojen koneiden
käyttöjärjestelmillekin. Osa noudattaa
ANSI-standardia, osa taas ei. Osa saattaa jättää hyvinkin keskeisiä elementtejä
pois säästääkseen tilaa. Kaikki tämän artikkelin esimerkit toimivat GNU-projektiin kuuluvalla Gforthilla.

Pinokoneen toiminta
Useimmissa ohjelmointikielissä on
varsin monimutkainen kielioppi.
Forthissa sen sijaan ei ole varsinaista kielioppia nimeksikään. Jokainen
välilyönnillä erotettu sana on oma,
itsenäinen käskynsä, joka konekielikäskyn tapaan tekee yhden yksinkertaisen perusasian aina samalla
tavalla. Käskyt eivät saa parametreja perinteiseen tyyliin, vaan niiden
yhteistoiminta riippuu siitä, kuinka
ne käsittelevät ns. datapinoa.
Otetaanpa yksinkertainen esimerkki. Käskysarja 1 2 + . koostuu
neljästä käskystä. Käsky 1 lisää datapinon huipulle luvun 1, ja käsky
2 lisää pinon päälle luvun 2. Käsky
+ korvaa pinon kaksi päällimmäistä
lukua niiden summalla. Viimeinen
käsky eli . tulostaa pinon huipulla
olevan luvun ja poistaa samalla sen
pinosta. Tämä neljän käskyn sarja
vastaa siis Basicin tai Pythonin lausetta print 1+2.
Pinopohjaisuuden vuoksi asiat
ilmaistaan Forthissa usein nurinkurisen oloisesti: ensiksi luetellaan
tekemisen kohteet ja vasta niiden
jälkeen se, mitä tehdään. Matematiikassa tätä merkintätapaa kutsutaan
käänteiseksi puolalaiseksi notaatioksi, ja sitä käytetään myös esimerkiksi HP:n graafisissa laskimissa.
Myös pinopohjaista konekieltä käyttäviä suorittimia on olemassa, vaikka valtaosa onkin rekisteripohjaisia.
Datapino korvaa myös muiden
kielten paikalliset muuttujat, mutta
sen hallinta vaatii jonkin verran totuttelua. Ohjelmoija oppii näkemään
mielessään, mitä arvoja pinossa on
missäkin koodin suoritusvaiheessa,
ja järjestelemään niitä lukuisilla pinonkäsittelykäskyillä.
Forthissa on toinenkin pino,
kutsupino, joka mahdollistaa silmukoiden ja aliohjelmien kaltaiset
rakenteet. Esimerkiksi päättymättömän silmukan saa muodostettua
sijoittamalla toistettavan koodin
käskyjen begin ja again väliin: begin
tallentaa kutsupinoon seuraavan
käskyn osoitteen eli tiedon siitä,
mistä silmukka alkaa, ja again jatkaa
ohjelman suoritusta tästä päällimmäiseksi jätetystä osoitteesta.
Ehdollisesti loppuvan silmukan
saa aikaan lopetuskäskyllä until,
joka poimii datapinon huipulta totuusarvon, joka ilmaisee, lopetetaanko silmukan suoritus vai ei. Laskurillinen do-loop-silmukka käyttää

kutsupinoa myös laskurin ja sen
loppuarvon tallentamiseen. Laskurin arvon voi poimia kutsupinosta
käskyllä i.
Ehdollista haarautumista varten
Forthissa on if-else-then-rakenne.
Yksinkertaisessa Forth-toteutuksessa if ja else ovat eteenpäin kelaavia
hyppykäskyjä: if poimii datapinon
päältä totuusarvon, ja mikäli se on
epätosi, hypätään seuraavan thentai else-sanan jälkeiseen käskyyn.
Käsky else on puolestaan ehdoton
hyppy seuraavan then-sanan taakse.
Seuraava esimerkkikäskyjono korvaa pinon ylimmän alkion 0:lla, jos
se on pienempi kuin 128, ja muutoin
255:llä. Käsky dup tuplaa pinon huipulla olevan alkion ja drop poistaa
sen:
dup 128 < if drop 0 else drop 255 then
Edistyneemmät Forth-toteutukset kuitenkin optimoivat tämäntyyppisiä rakenteita etsimällä hyppykohdat jo käännösvaiheessa, joten
esimerkiksi then-sanalle ei välttämättä tarvita ajonaikaista tavukoodivastinetta lainkaan.
Forthissa ei ole kielen puolelta
minkäänlaista tyypitystä. Pinoissa
ja muistissa on vain vakiomittaisia
bittijonoja, jotka tulkitaan yleensä
joko kokonaisluvuiksi tai muisti
osoitteiksi. Yleensä bittijonon pituus
on sama kuin Forthia ajavan koneen
muistiosoitteen pituus (tyypillisesti
16, 32 tai 64 bittiä). Myös muistiin
tallennetut muuttujat ovat useimmiten tämänmittaisia alkioita.

Näin katu-uskottavana Forthia haluttiin pitää 80-luvun kotimikromaailmassa.

Sanoja määrittelemään
Forth-tavukoodia ajavan koneen ei
tarvitse olla edellä kuvattua monimutkaisempi. Keskusmuistin lisäksi
se tarvitsee siis vain kolme osoitinrekisteriä: kaksi pino-osoitinta
ja käskyosoittimen. Lähdekoodia
lukeva Forth-ympäristö vaatii kuitenkin hieman enemmän, nimittäin
sanakirjan, jolla käskyjen nimet tulkitaan.
Sanakirjan sisältöä voi tutkia
vapaasti. Käsky words antaa listan
kaikista määritellyistä sanoista, ja
käsky see kertoo perässään annetun sanan määritelmän. Forth-ohjelmointi koostuu suureksi osaksi
uusien sanojen luomisesta, ja joka
ikisen sanan voi halutessaan määritellä uudelleen. Sanat ovat useimmiten joko muistiviittausten kaltaisia
vakioita tai Forth- tai konekielisiä
aliohjelmia.

Forthia voi käyttää monella kotimikrolla, mutta Jupiter
Acessa se tulee sisäänrakennettuna Basicin tilalla. Kuva:
Wikimedia Commons
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Kaksi ei-kaupallista Forthia Commodore 64:lle: Blazin’ Forth vuodelta 1985 ja Durexforth 1.3 vuodelta 2014.

Colorforth-koodia: Realtekin verkkokortin ajuri.
Forth-kielinen aliohjelma määritellään yleensä käskyllä :, joka lukee lähdekoodista ensin aliohjelman nimen, lisää
sen sanakirjaan ja siirtää tulkin sitten
käännöstilaan, jossa sanoja ei suoriteta
välittömästi vaan tallennetaan muistiin
tavukoodiksi. Määrittely lopetetaan puolipisteeseen, joka palauttaa ympäristön
takaisin välittömään tilaan. Seuraava
koodirivi
määrittelee
square-nimisen
aliohjelman, joka korvaa datapinon huipulla olevan luvun sen neliöllä:
: square dup * ;
Tämä aliohjelma siis kertoo pinon
huipulla olevan luvun itsellään: ensin se
tuplaa luvun ja sitten suorittaa kertolaskun. Aliohjelman määrittelyn jälkeen esimerkiksi käskyjono 8 square . tulostaa
luvun 64.
Vaikka datapino korvaakin muiden
kielten parametrilistat ja paluutyypit, on
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Forth-ohjelmoijilla yleensä tapana merkitä aliohjelman nimen jälkeen kommentteihin, mitä pinossa on ennen ja jälkeen
suorituksen. Kommentti alkaa ja päättyy
sulkumerkkiin:
: square ( luku -- neliö ) dup * ;
Käskyllä create voi luoda sanan, joka
viittaa muuttujaan tai muuhun muisti
alueeseen, esimerkiksi create vastaus. Tämän jälkeen vastaus-käsky asettaa pinon
päällimmäiseksi muistiosoitteen, joka
tosin osoittaa tyhjän päälle. Sanan luomisen jälkeen onkin mielekästä varata sille
muistia esimerkiksi käskyllä , tai allot.
Käsky allot varaa muistista annetun
määrän tavuja mutta jättää ne alustamatta, kun taas pilkkukäsky (,) varaa perusalkion verran tilaa ja sijoittaa siihen
pinon päällimmäisen alkion. Varauskäskyt jatkavat aina viimeksi luodun sanan
muistialuetta, joten niitä voi ketjuttaa.

Muutama esimerkki:
create vastaus 42 ,
create merkkirivi 80 chars allot
create alkulukuja 1 , 2 , 3 , 5 , 7 , 11 ,
Tärkeimmät
muistinkäsittelykäskyt
ovat @, joka lukee annetusta muistipaikasta alkion, ja !, joka sijoittaa alkion
annettuun muistipaikkaan. Ne vastaavat
siis vanhojen Basicien poke- ja peek-käskyjä, paitsi että myös tavallinen muuttujien käsittely hoidetaan niillä:
vastaus @ .
666 vastaus !
Forth-toteutus voi hyvin käsitellä kaikki sanat sisäisesti aliohjelmina.
Muistipaikkaviittaus on siis aliohjelma,
joka asettaa pinon huipulle tietyn muistiosoitteen. Ohjelmoija voi myös halutessaan liittää tämän toiminnon perään
omaa toiminnallisuutta does>-sanalla. Jos
esimerkiksi vastaus-muuttujaa käytetään
pelkkänä vakiona eli se esiintyy aina koodissa muodossa vastaus @, voi olla mielekästä liittää @-käskyn suoritus jo sanan
määrittelyyn:
create vastaus 42 , does> @ ;
Tämän jälkeen vastaus-käsky palauttaa siis suoraan luvun 42. Forthissa on
tällaisen vakion määrittelyyn myös helpompi sana constant, samoin kuin kokonaislukumuuttujan varaamiseen on sana
variable. Uusia varaussanoja voi toki
vapaasti luoda itsekin erilaisille tietotyypeille.
Forth-lähdekoodi koostuu sanoista
ja muusta merkkidatasta. Osa sanoista
suoritetaan välittömästi koodia sisään
luettaessa, osa vasta myöhemmin. Jäsennyssanoiksi kutsutut sanat – esimerkiksi
: tai create – lukevat lähdekoodista vapaamuotoista merkkidataa ja tuottavat
tavukoodia tai dataa sen pohjalta. Koska
ohjelmoija voi määritellä itse kaikenlaisia sanoja, siis myös jäsennyssanoja, on
Forthia usein kutsuttu ”täysin laajennettavaksi ohjelmointikieleksi”.

Entäs se maailman tervehtiminen?
Vaikka perus-Forthin datankäsittely onkin varsin kokonaislukupainotteista, kuuluu siihen toki myös tavuista tai merkeistä koostuvan tiedon käsittely.
Yksinkertainen merkkijonon tulostus

hoituu käskyllä .”, jonka jäljessä olevat
merkit tulkitaan merkkijonoksi. Loppumerkkinä on lainausmerkki. Eli esimerkiksi seuraavasti:
." Hello world"
Rivinvaihdon tekee käsky cr. Perinteisen ”ensimmäisen Basic-ohjelman”, joka
tulostaa annettua merkkijonoa loputtomiin, voisi siis toteuttaa seuraavasti:
: moikkaaja begin ." Moi vaan!" cr again ;
moikkaaja
Muistinvaraisen
merkkijonon
voi
luoda käskyllä s". Käsky tulkitsee merkkijonon samalla tavoin kuin ." ja asettaa pinoon sekä sen muistiosoitteen (caddr) että pituuden (u). Tämänmuotoisen
merkkijonon voi tulostaa käskyllä type.
Seuraavassa esimerkissä luodaan sana
flood, joka toistaa sille pinon kautta annettua merkkijonoa loputtomiin:
: flood begin 2dup type cr again ;
s" Moi vaan!" flood
Merkkijonojen käsittely Forthilla on
pitkälti samantapaista askartelua kuin
C:lläkin. Muistinvarauksista ja osoittimista on oltava jatkuvasti selvillä erilaisista
apukäskyistä huolimatta. Merkki- tai tavumuotoista dataa käsitellään matalimmalla tasolla esimerkiksi käskyillä c@, c,
ja c!, jotka ovat tavukohtaiset vastineet
alkiokohtaisille käskyille @, , ja !.

Forthin filosofiaa
Ehkä maineikkain Forthista kertova kirja on Leo Brodien Thinking Forth, joka
julkaistiin alkujaan vuonna 1984. Kirjaa
ylläpidetään nykyään vapaan ohjelmiston
periaattein. Se käsittelee Forth-ohjelmoinnin käytäntöä ja filosofiaa, ja monet
sen esittämistä keinoista ovat myöhemmin yleistyneet myös muiden kielten
käyttäjien
keskuudessa.
Esimerkiksi
2000-luvulla muotiin tulleet ketterät menetelmät muistuttavat läheisesti Brodien
näkemyksiä.
Forthille luonteenomaisin ohjelmistonkehitystapa on alhaalta ylös: olemassa
olevia sanoja yhdistämällä luodaan uusia
sanoja, jotka tekevät halutun tehtävän
kannalta aina vain oleellisempia asioita.
Ohjelman suunnittelu ja toteutus voivat
tapahtua pitkälti samaan aikaan.
Uusien sanojen määrittely on kevyttä
sekä koneen että ohjelmoijan kannalta,
koska esimerkiksi kutsu- ja paluuparametreja ei pinon ansiosta tarvitse erikseen sorvailla. Sanojen määrittelyssä
suositaan selvärajaisuutta ja yksinkertaisuutta, minkä ansiosta ohjelmakoodin
lyhyys ja eleganssi kulkevat melko hyvin
käsi kädessä.
Ohjelmointikielet jaotellaan usein
matalan ja korkean tason kieliin, mutta

Forth ei istu tähän jaotteluun kovinkaan
hyvin. Se on perustaltaan melkoisen konekielimäistä, mutta sanastoa laajentamalla se voi yltää hyvinkin abstraktiin ilmaisuun, kuten olioihin tai Lisp-tyyliseen
metaohjelmointiin.
Tiukempirajaiset kielet toimivat usein
ohjelmoijan lapsenvahteina. Forth sen
sijaan luottaa ohjelmoijaan ja antaa hänelle vastuuta tarjoten rajoitusten sijaan
positiivisia tapoja pitää kokonaisuus hallinnassa. Monet pitävät tätä kontrolloimatonta joustavuutta myös kielen huonona piirteenä, mihin Brodie vastaa, ettei
pensselikään valita taiteilijan virheistä.

Ibniz, Forth-vaikutteinen audiovisuaalinen virtuaalikone.

Forth käyttöjärjestelmänä
Tietotekniikkaharrastajat saattavat joskus rehvastella sillä, kuinka vähäisellä
valmisohjelmistolla he pystyisivät tulemaan toimeen. Jollekulle riittäisi pelkistetty versio Unix-käyttöjärjestelmästä;
joku toinen saattaa vannoa konekielimonitorin nimeen. Forth-ympäristö tarjoaa
kuitenkin kokoonsa nähden ehkä enemmän kuin mikään muu vaihtoehto.
Perinteiset Forth-ympäristöt toimivat
itsenäisinä ohjelmina, ilman varsinaista
käyttöjärjestelmää. Tämä tarkoittaa sitä,
että koko laitteisto on Forth-ympäristön
hallinnassa, ja usein myös sitä, että seekäskyllä sanastoon kaivautumalla löytää
sanoja, jotka vastaavat toiminnaltaan
laiteajureita ja muita käyttöjärjestelmän
komponentteja. Käytännössä alla on siis
käyttöjärjestelmä, jota käyttäjä pystyy
muokkaamaan varsin hallitusti lennossa
jopa ilman varsinaista lähdekoodia. Tähän eivät vapaatkaan unixit taivu!
Forth toteuttaa yleensä käyttöjärjestelmätoiminnot hyvin pelkistetysti.
Esimerkiksi tiedostojärjestelmää ei oletusarvoisesti ole, vaan massamuistiin
viitataan lohkonumeroilla. Tyypillisessä
vanhan ajan Forth-ympäristössä kukin
1024 tavun lohko vastaa myös näyttöruudullista tekstiä, esimerkiksi lähdekoodia.
Tästä syystä forthistit ovat pitäneet jopa
elegantin ohjelmakoodin merkkinä sitä,
että yksi kokonaisuus sopii hyvin yhteen
lähdekoodiruudulliseen.
Forthin luoneen Chuck Mooren oma
Colorforth on esimerkki nyky-pc:llä toimivasta itsenäisestä Forth-toteutuksesta.
Colorforth ei noudata ANSIn standardia
ja poikkeaa muutenkin jonkin verran
muista Forth-murteista. Esimerkiksi sananmäärittelyjen erottamiseen käytetään
värejä ja sanasto tallennetaan ensisijaisesti pakattuna lähdekoodina tavukoodin
sijaan. Colorforthin konekielinen ydin on
kooltaan vain kaksi kilotavua.

Forthin perintö
Vaikkei Forth olekaan enää kovin laajassa käytössä, se raivasi tietä esimerkiksi
erilaisille sovellusohjelmien sisäisille
skriptikielille sekä Javan kaltaisille virtuaalikonepohjaisille ajoympäristöille.
Käytännöllisten kielten lisäksi Forth
on toiminut innoittajana myös kokeellisille minimalistisille ohjelmointikielille,
joita kutsutaan myös esoteerisiksi kieliksi. Jotkut pitävät Forthia itsessäänkin
esoteerisena omituisen syntaksinsa ja
minimaalisuutensa vuoksi.
Wouter van Oortmerssenin vuonna
1993 kehittämä False on eräänlainen yksimerkkisiin käskyihin perustuva pienoisForth. Alkuperäinen False-kääntäjä oli
kooltaan vain kilotavun mittainen. False
inspiroi Urban Müllerin kehittämään vielä minimaalisemman ja sekavamman kielen, Brainfuckin, joka on ehkä tunnetuin
esoteerinen kieli. Myös itse kehittämäni
minimaalisten grafiikka- ja ääniohjelmien tuottamiseen tarkoitettu esoteerinen
ohjelmointikieli Ibniz on saanut vaikutteita Forthista.
Nykyään Forth luokitellaan konkatenatiiviseksi ohjelmointikieleksi, joista
toinen merkittävä esimerkki on vuonna
2001 ilmestynyt Joy. Konkatenatiivisuus
viittaa siihen, että peräkkäiset käskyt
operoivat toistensa tulosteilla – eli pinopohjaisten kielten tapauksessa pinolla.
Joy ei ole samalla tavoin teknisesti minimalistinen kuin Forth vaan keskittyy
enemmän matemaattiseen puhtauteen.
Forth on jättänyt jälkensä ohjelmointikielten historiaan ja nykypäivään. Siihen tutustumista voi suositella paitsi
kaikille erilaisista ohjelmointikielistä
kiinnostuneille, myös konekieliohjelmoinnin nimeen vannoville bitinnyplääjille. Fortheja on moneen makuun, ja jos
yksikään ei tunnu sopivalta, niin ainahan
voi tehdä itse uuden!
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