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Metaactivity’s Tools meant to the introduction of new constructions (data, operations, 
instructions and controls) in the language and system are language’s and processor’s 
adaptation tools. By the ACM SIGPLAN (for the Former USSR, Novosibirsk, 1983) was 
organized “The Adaptable Language & Systems” Special Interest Group (SIG ADAPT). 
President of the SIG ADAPT was elected Prof. PhD Dr Habilitatus Dumitru TODOROI.  
The Integrity of Microsoft Products and the Adaptability of Microsoft Products are the main 
strategies, correspondingly, for the 2000 – 2004 and the 2005 – 2007 Microsoft Products 
Development  periods. The development of recent publiced authors’ results [ZTod-05, Mic-
04, Tod-04.2] are presented. The adaptable tools definitions are developed on the base of 
extensible and reductible linguistic and system tools [Tod-80,83,92]. The multilanguage 
adaptable system is developed on the base of evolution of logic programming language 
LISTIC and of geometric programming language GEOGRAFIS creation [Tod-80, Mic-02,03], 
ADA, C++, and JAVA Technologies  development.. The linguistic and system adaptable 
propertises [Mic-02,03] are analysed. This paper is the extenso of [Tod-05]. 
Keywords: data, operations, adaptable tools, programming language. 
      

ntroducere 
La sfârşitul Mileniului doi şi începutul Mi-

leniului trei [Tod-98] tehnologiile informaţi-
onale şi telecomunicaţionale revoluţionizează 
funcţionarea economiei şi a societăţii şi gene-
rează noi direcţii de producere, comercializa-
re şi comunicare [Mic-03.1,03.2]. Tehnologi-
ile informaţionale au un impact esenţial atât 
în viaţa cotidiană, cît şi în producţie. Compe-
titivitatea viitoare a tuturor industriilor şi 
standardele de viaţă a populaţiei depind pe 
deplin de eforturile, depuse în cercetarea şi 
implementarea tehnologiilor de informatizare 
a societăţii cu scopul de a pregăti generaţiile 
viitoare de produse, procese şi servicii infor-
maţionale. În aceste tehnologii informaţiona-
le calculatoarele, interfeţele şi reţelele vor fi 
integrate în activitatea zilnică şi vor face ac-
cesibile, prin intermediul interacţiunilor 
adaptabile, simple şi naturale, multiplele ser-
vicii şi aplicaţii. 
Această viziune a mediului intelectual adap-
tiv interactiv cere punerea utilizatorului şi a 
bunăstării populaţiei în centrul viitoarei soci-

etăţi, bazate pe cunoştinţe, în evoluţia logică 
a societăţii de la societatea informaţională la 
societatea cunoaşterii [Tod-04.3, NTod-04] şi 
de acolo la societatea conştiinţei. 
Extensibilitatea şi, în continuatre, adaptabi-
litatea ca idee în tehnologiile informaţionale 
[Mic-03.1,2] şi, în particular, în limbajele şi 
sistemele de programare a apărut cu primele 
limbaje şi sisteme orientate la calculator 
(prima generaţie): comenzi, instrucţiuni şi 
subprograme, utilizate prin intermediul 
definiţiiilor şi apelurilor. În sistemele orien-
tate la specialist sau la un grup de specialişti 
(generaţia a 2a şi a 3a) extensibilitatea este 
deja prezentată prin macrouri, subrutine, 
structuri şi tipuri cu aceeaşi modalitate de 
definire şi apel. Sistemele orientate la obiect, 
probleme şi apoi la utilizatori neprofesionişti 
(generaţia a 4a şi a 5a) sunt caracterizate 
printr-un set de facilităţi  extensibilo-
adaptabile, care pot fi divizate în facilităţi 
lingvistice şi cele de sistem. Unele din aceste 
facilităţi ale procesoarelor adaptabile sunt 
[Mic-03.1,2] următoarele (figura1): 

Facilităţi lingvistice:                                  Facilităţi de sistem:  
- Universalitatea BASEI                              - Openabilitatea 
- Compactitatea BASEI                               - Mobilitatea 

I 
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- Modificabilitatea parţială                          - Transferabilitatea 
- Lizibilitatea programului                           - Modifiabilitatea 
- Concizia programului                                - Cognibilitatea 
- Crearea dialectelor                                     - Speciabilitatea 
- Extensibilitatea                                          - Universibilitatea 
- Reductibilitatea                                         - Atingerea nivelului formu-    
- Eficienta implementarii                               lării problemei 
- Continuitatea experientei umane si          - Obţinerea sistemului pentru  
  a calculatoarelor                                           limbajul natural formalizat 
- Multilingvibilitate                                     -Procesarea limbajului natural 

Fig. 1. Facilităţi lingvistice şi de sistem 
 
Viabilitatea acestor facilităţi este totalmente 
în viziunea lucrării de faţă şi din punct de ve-
dere teoretic şi din punct de vedere practic. 
Primele forumuri internaţionale consacrate în 
special limbajelor şi sistemelor extensibile 
[Pro-69,71] au evidenţiat proprietăţile şi faci-
lităţile limbajelor şi sistemelor extensibile şi 
au accentuat  problemele, care apar în această 
direcţie de cercetări şi implementări. Prima 
generalizare a rezultatelor obţinute a fost 
efectuată de Solhtseff şi Yezerski [Sol-73] 
din punct de vedere al divizării mijloacelor 
extensibile în dependenţă de fazele de trans-
latare [Tod-67]. În ţările FUS şi în continuare 
CSI, în anii 1982-1993 a activat o grupă spe-
cială de interese “Sisteme adaptabile de pro-
gramare” [Cuz-89,Tod-87], care la întrunirile 
sale anuale analizau starea de rezolvare a 
problemelor extensibilităţii şi adaptabilităţii 
din punct de vedere lingvistic, sistemic şi 
realizatorico-pragmatic [Tod-92]. Ultimii 18 
ani la forumurile anuale internaţionale 
OOPSLA-1987 - OOPSLA-2004 problemele 
adaptabilităţii sunt intensiv abordate ca mij-
loace ale programării adaptabile. Realizările 
C++, Ada şi Java sunt confirmări practice ale 
teoriei şi practicii programării adaptabile. 
 
1. Adaptabilitate şi extensibilitate. 
Mijloacele metalingvistice, destinate introdu-
cerii de noi construcţii (date, operaţii, in-
strucţiuni, dirijări) în limbaj se numesc ex-
tinderi de limbaj. 
Aceste extinderi sunt elemente de limbaj îm-
preună cu  elementele de bază a limbajului. 
Extinderea  de limbaj este reprezentată prin 
definitorul extinderii şi prin apelul extinde-
rii. 

Definitorul de extindere  permite extinderea 
limbajului cu noi elemente derivate ale lim-
bajului. El realizează definirea extinderii.  
Definitorul de extindere la fel ca şi definito-
rul de reducere (individualizare) include: 
- definirea pragmaticii elementului - extin-
dere,  
- definirea  sintaxei elementului-extindere, 
- definirea semanticii elementului - extinde-
re, 
- definirea contextului de utilizare a ele-
mentului-extindere, 
- exemple de apel a elementului-extindere. 
Adaptorul este compus din definitor de ex-
tindere (Adaptor-extendor) şi definitor de re-
ducere (Adaptor-reductor). 
Schema  generala a adaptorului-extendor 
este următoarea:  

_BL_  pragmatica elementului 
_SY_  sintaxa elementului  
_SE_  semantica elementului 
_CO_ contextul de utilizare a elementului  
_EX_  exemple de apel a elementului  
_EL_  

Din definiţie reese că parţile componente ale 
definitorului elementului-extindere sunt 
pragmatica, sintaxa, semantica, mediul si 
exemplele noului element definit.  
Pragmatica identifică locul, necesitatea ex-
tensiei în limbaj, explică necesitatea include-
rii în limbaj a elementului nou. Sintaxa defi-
neşte forma de apel a extensiei –elementului 
nou. Semantica reprezintă descrierea conţi-
nutului elementului nou prin  intermediul 
conţinutului altor elemente  deja introduse în 
limbaj. Contextul apreciază locul de utiliza-
re a acestor elemente derivate, ierarhia lor în 
cadrul elementelor limbajului. Exemplele 
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conţin exemple de alel şi de utilizare a ele-
mentului nou introdus. 
Adaptorul-reductor conţine şi informaţia 
despre tipurile procesoarelor adaptabile, care 
realizează elementele derivate incluse în sis-
temul adaptabil individual. 
Biblioteca, care conţine definiţii ale extensiei 
se numeşte biblioteca extensibilă. Ea este  
organizată  sub forma de lista bidimensiona-
la. 
Apelul extensiei permite utilizarea noului 
element la programarea problemelor în lim-
bajul extensibil. Sintaxa apelului este defini-
tă de  partea sintactica al definitorului de ex-
tensie. 
Pragmatica şi semantica apelului de exten-
sie definesc necesitatea întroducerii noului 
element în sistemul adaptabil, sensul şi efici-
enţa utilizării acestei extensii. 
Limbajul adaptabil este  limbajul compus 
din: elemente de bază, elemente derivate, 
extindori şi reductori. 
Limbajul compus doar din extindori, reduc-
tori şi elemente de  bază se numeşte baza 
adaptabilă (baza limbajului extensibil). 
Programele scrise în limbaj extensibil se nu-
mesc programe extensibile. 
Biblioteca compusă din aceste programe ex-
tensibile este numită biblioteca programe-
lor extensibile. 
Elementele de translatare a extinderilor se 
numesc implementatori de extensii. Imple-
mentatorul este compus din două parţi: 
a) implementatorul definirii extensiei, 
b) implementatorul apelului extensiei. 
Implementatorul definirii extensiei este un  
element  translatoric a sistemului adaptabil 
de programare care: 
(1) identifică extensia, 
(2) compilează şi/sau interpretează definiţia 
de extensie, 
(3) contribuie la fixarea elementelor-extensii 
în sistemul adaptabil de programare, 
(4) pregăteşte acest element, introdus de de-
finitor, pentru a fi utilizat. 
Implementatorul definirii extensiei este re-
prezentat printr-un modul sau şir de  module 
translatorice legate într-un lanţ. El este partea 
componentă a subsistemelor de definiţii şi fi-
xare din sistemul de programare adaptabilă. 

Implementatorul apelului extensiei este un 
modul translatoric (sau un lanţ de module 
translatorice) al sistemului de programare 
adaptabilă, care identifică apelul extensiei în 
diferite forme în corespondenţă cu definirea 
sintaxei acestei extensii, traduce (compilează 
sau interpretează) acest apel prin intermediul 
elementelor de niveluri mai joase (sau recur-
siv prin intermediul elementelor de acelaş ni-
vel). Este un modul sau un lanţ de module 
translatorice. 
Procesorul adaptabil este un translator, care 
realizează limbajul adaptabil. El este compus 
din: (1) modulele de realizare a elementelor 
de bază, (2) modulele utilitare de  guvernare, 
(3) modulele de realizare a definitorilor  ex-
tensiilor şi a apelatorilor lor, (4) modulele de  
completare a programelor obiecte produse. 
Sistemul de programare este adaptabil, da-
că este compus din limbaj şi procesor exten-
sibil. 
Produsul-program este adaptabil, dacă este 
compus din: (1) extinderi, (2) programe ex-
tensibile, (3) limbaj adaptabil, (4) procesor 
adaptabil, (5) sistem de programare adapta-
bil, (6) tehnologii de creare, fixare în siszem 
şi utilizare a extensiilor. 
Tehnologia de programare este adaptabilă 
dacă  garantează crearea, guvernarea şi utili-
zarea produselor–program extensibile în situ-
aţii operaţionale ale sistemului de programare 
extensibil. 
Mijloacele de programare sunt adaptabile, 
dacă  garantează: (a) crearea, (b) guvernarea 
şi (c) utilizarea produselor – program exten-
sibile.  
Mijloacele de programare adaptabile in-
clud: (1) reţeaua de calcul, (2) sistemul adap-
tabil de programare, (3) tehnologia adaptabi-
lă de programare, (4) biblioteca extensibilă şi 
(5) biblioteca de programare extensibilă. 

 
2. Metodele de obtinere a limbajului adap-
tabil 
Cercetările, efectuate în cadrul obţinerii sis-
temelor multilingve în construirea sistemelor 
graficii pe calculator [Tod-04.1,04.2,80.2], 
au dat posibilitatea de a obţine diferite tipuri 
de decizii de adaptare, evaluate pentru meto-
dele model-realizare de tip Top–Down, 
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Bottom–Up, Horizontal şi mixt.  
Metoda de obţinere a limbajului adaptabil 
multilingv constă în: 
(1) ierarhizarea elementelor limbajelor, evi-
denţiate pentru obţinerea limbajului multi-
lingv,  
(2) întroducerea elementelor “celui mai re-
prezentativ limbaj” în baza limbajului multi-
lingv,  
(3) adaptarea limbajului ierhizat la limbajul 
multilingv prin comparare elementelor ierar-
hizate a acestor limbaje şi  
(4) includerea elementelor limbajului ierarhi-
zat în limbajul multilingv dupa metodele: 
model-realizare de tip Top–Down, Bottom–
Up, Horizontal sau mixt. 
Evaluarea: Fie dată baza limbajului multi-
lingv (LCum: Limbaj cumulativ). Elementul 
limbajului ierarhizat (LAd: Limbaj adăugat) 
este comparat cu elementele de diferit nivel 
i+1, i şi i-1 a limbajului cumulativ.  
Sunt evidenţiate mai multe situaţii:  
(A) Nivelurile elementelor de bază ale LCum 
şi LAd coincid (Fig.2. Modelul Horizontal); 
(B) Nivelul elementelor de bază al LCum es-
te mai mic decât  nivelul elementelor de bază 
al LAd (Fig.3. Modelul Top-Down);  
(C) Nivelul elementelor de bază al LCum es-
te mai mare decât  nivelul elementelor de ba-
ză al Lad (Fig.4. Modelul Bottom-Up) 
 

 LCum LAd 

 
LCum – limbaj cumulativ, LAd – limbaj 

adăugat. Nivelurile elementelor de baza al 
LCum şi LAd coincid 

Fig.2.  Modelul Horizontal 
 
Cercetarea fiecărui element din LCum şi 
LAd se efectuează după metoda de coinci-
denţă/necoincidenţă [Tod-80, Mic-04, Tod-
04.1,04.2] a sintaxei (SY), a semanticii (SE) 
şi a transcripţiei (RT) lor. În dependenţă de 
corelarea elementelor respective se obţine 

limbajul adaptabil multilingv corespunzător 
după modelul Horizontal, Top-Down, 
Bottom-Up şi/sau mixt. Evaluarea LCum se 
bazează pe cercetarea următoarelor situaţii: 
(1)   LCum (SY + SE + TR) LAd :: (Elemen-
tul limbajului LCum are aceeaşi sintaxă (goto 
M --- goto M), semantică şi transcripţie ca şi 
elemenultul din LAd); 
 

 

(B)

 
(B) Nivelul elementelor de bază al LCum es-

te mai mic decât  nivelul 
elementelor de bază al LAd 
Fig.3. Modelul Top-Down 

 
 
(C)

 
(C) Nivelul elementelor de bază al LCum es-

te mai mare decât  nivelul 
elementelor de bază al LAd 
Fig.4.  Modelul Bottom-Up 

 

 (2) LC (SY + SE + ךTR) LA :: (Elementul 
limbajului LCum are aceeaşi sintaxă (GOTO 
M --- goto M) şi semantică dar transcripţie 
diferită cu elemenultul din LAd);   
(3) LC (SY +  ךSE + TR) LA:: (Elementul 
limbajului LCum are aceeaşi sintaxă şi trans-
cripţie, dar semantica diferă (A*B+C din 
limbajul SIRIUS cu semantica: A rotit în ju-
rul lui B şi translatat cu C) --- A*B+C din 
limbajul PASCAL (cu operaţii aritmetice de 
înmultire şi adunare) de elemenult din LAd);   
(4) LC (ךSY +  ךSE + TR) LA :: (Elementul 
limbajului LCum are  sintaxă şi semantică di-
ferite cu elemenultul din LAd, dar aceiaş 
transcripţie): PENP10 din limbajul GRAFIC 
(peniţa neagra  cu   grosimea 1 şi forma 
punctata) şi PENP10 din limbajul GEOMAL 
(peniţa este poziţionată în punctul P10): 
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 PENP10 PENP10 

         PEN          P     1          0                PEN                             P10     
 

(5) LC (SY +  ךSE + ךTR) LA:: (Elementul 
limbajului LCum are semantica şi transcripţia 
diferite cu elementul din LAd, dar aceeaşi 
sintaxă):    A rot B tran C din limbajul 
GRAFOR se compară cu  A * B + C din lim-
bajul JAVA, cu care au acelaşi arbore sintac-
tic;    
(6) LC((ך SY) +SE + ךTR:: (Elementul lim-
bajului LCum are sintaxa şi transcripţia dife-
rite cu elementul din LAd, dar aceeaşi se-
mantică):  FOR i = B  BY  C   TO   D;  S;   
END din limbajul PERL ::  for i:= a step    B  
UNTIL  C do S din limbajul ALGOL-68; 
(7) LC (ךSY +  SE + TR) LA :: (Elementul 
limbajului LCum are aceeaşi semantică şi 
transcripţie dar sintaxă diferită cu elementul 
din LAd); 
(8) LC (ךSY +  ךSE + ךTR) LA :: (Elementul 
limbajului LCum nu coincide dupa  sintaxă, 
semantică şi transcripţie cu elementul din 
LAd).   
3. Metodele de obţinere a procesoarelor 
adaptabile 
Procesoarele adaptabile sunt repartizate pe 
trei niveluri de complexitate transla-torică, in 
baza carora este situată reprezentara modula-
ră şi recursivă [DTod-67]. Nivelul unu 
[DTod-03] î-l reprezintă procesoarele adap-
tabile de tip Timp-Realizare al extinderelor: 
Pre-procesoarele, Inter-procesoarele şi Post-
procesoarele. De acelaş nivel unu aparţin şi 
procesoarele adaptabile, construite după me-
todele Model-Realizare ale extinderelor: rea-
lizarea extinderilor de tip Nivel-Nivel, Nivel-
Direct şi Nivel-Nivel-Direct. Al treilea set de 
procesoare adaptabile de nivelul unu î-l con-
stituie procesoarele adaptabile de tip Tip-
Translatare adaptabilă: Compilare adaptabilă, 
Interpretare adaptabilă şi Compilare-
Interpretare adaptabilă a extiderilor. Aceste 

procesoare formează baza cubului adaptabili-
tăţii (Fig. 5). 

 

 

            

 
 

Fig. 5. Cubul adaptabilităţii 
 

Procesoarele adaptabile de nivelul unu de tip 
Nivel-Nivel realizează extinderile prin meto-
da « de coborîre » de pe un nivel al limbaju-
lui adaptabil de programare (LAP) pe altul 
până la atingerea nivelului bazei limbajului 
adaptabil de programare (BLAP). Procesoa-
rele adaptabile de tip Nivel-Direct « coboa-
ră » elementele-extinderi din programul scris 
in LAP transformându-l direct in programul 
scris în limbajul BLAP. Procesoarele adapta-
bile de tip Nivel-Nivel-Direct sunt create în 
baza modulelor translatorice de procesare de 
tip Nivel-Nivel si Nivel-Direct. Nivelul doi 
[ZTod-03] de procesoare adaptabile î-l repre-
zintă procesoarele de tip Timp-Model-
Realizare, Tip-Timp-Realizare şi Tip-Model-
Realizare a extiderelor. Ele formează al doi-
lea nivel de complexitate translatorică din 
cubul adaptabilităţii şi reprezintă combinaţii 
de procesoare de nivelul unu de tip Timp-
Realizare şi Model-Realizare a extinderilor şi 
de Tip-Translatare adaptabile [DTod-03]. 
Procesoarele de nivelor doi sunt prezentate 
prin intermediul procesoarelor adaptabile de 
tip Timp-Model-Realizare a extinderilor (Ta-
belul 1.), de tip Tip-Model-Realizare a 
extinderelor(Tabelul 2.) şi de tip Tip-Timp-
Realizare a extinderilor (Tabelul 3.). 

Tabel 1. Procesoare adaptabile de tip Timp-Model-Realizare a extinderelor. 
     Nivel-Nivel      Nivel-Direct  Nivel-Nivel-Direct 
    Pre-procesare Preprocesor-N-N Preprocesor-N-D  Preprocesor-N-N-D 
   Inter-procesare Interprocesor-N-N Interprocesor-N-D Interprocesor-N-N-D 
    Post-procesare Postprocesor-N-N Postprocesor-N-D Postprocesor-N-N-D 
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Tabel 2. Procesoare adaptabile de tip Tip-Model-Realizare a extinderelor. 
     Nivel-Nivel      Nivel-Direct  Nivel-Nivel-Direct 
Compilare Compilator-N-N Compilator-N-D  Compilator -N-N-D 
Interpretare Interpretor-N-N Interpretor-N-D Interpretor -N-N-D 
Compilare-
interpretare 

Interpretor- Interpretor-
N-N 

Interpretor- Interpretor-
N-D 

Interpretor- Interpretor-N-
N-D 

 
Tabel 3. Procesoare adaptabile de tip Tip-Timp-Realizare a extinderelor. 

     Preprocesare      Interprocesare  Postprocesare 
Compilare Compilator-Preprocesor Compilator- 

Interprocesor 
 Compilator-Postprocesor 

Interpretare Interpretor- Preprocesor Interpretor- 
Interprocesor 

Interpretor – Postprocesor 

Compilare-interpretare Compilator-Interpretor- 
Preprocesor 

Compilator-Interpretor- 
Interprocesor 

Compilator-Interpretor- 
Postprocesor 

Sunt demonstrate procesele de obţinere au-
tomatizată a procesoarelor adaptabile de ni-
velul doi de tip Timp-Model-Realizare a 
extinderelor. Demonstrarea obţinerii automa-
tizate a celorlalte procesoare de nivelul doi 
va fi prezentată în următoarele publicaţii. 
Procesoare adaptabile-compilatoare de nive-
lul trei [Mic-03] de complexitate trans-
latorică din cubul adaptabilităţii sunt prezen-
tate prin intermediul Pre-procesoarelor-
Compilatoare adaptabile, Inter-procesoarele-
Compilatoare adaptabile şi Post-proce-
soarele -Compilatoare adaptabile 
4. Facilităţi adaptabile lingvistice şi de sis-
tem 
Sistemele adaptabile, create în baza sisteme-
lor orientate-obiect, orientate-acţiuni şi orien-
tate-utilizatori neprofesionişti (software-ul 
[Mic-03.1,03.2]  de generaţia a 4a şi a 5a ), 
sunt caracterizate [Tod-80, Mic-04, Tod-
04.1,04.2] printr-un set de facilităţi  extensi-
bilo-adaptabile, care pot fi divizate în facili-
tăţi lingvistice şi cele de sistem. Unele din 
facilităţi ale procesoarelor adaptabile sunt 
prezentate în Fig.1.Facilităţile extensibilo-
adaptabile lingvistice si de sistem sunt uşor 
de demonstrat. 
4.1. Facilităţi lingvistice 
Limbajul adaptabil are proprietatea de a fi 
universal [Tod-80,83.2, Mic-04, Tod-
04.1,04.2] prin procesul de extensie a ele-
mentelor în direcţia datelor, operaţiilor, in-
strucţiunilor şi dirijărilor. Se pot obţine astfel 
proprietăţi universale prin extinderea bazei în 
diferite direcţii. Suma acestor extinderi  con-
duce la universalitatea limbajului adaptabil. 
Specializarea (Reductibilitatea) este atinsă 

[Tod-80,83.2, Mic-04, Tod-04.1,04.2] prin 
intermediul elementelor adaptabile de redu-
cere. Ea este efectuată în baza limbajul adap-
tabil, care a fost extins deja în diferite direc-
ţii. Acest limbaj este universal şi deci utili-
zează toate aceste direcţii de extindere. Spe-
cializarea este similară cu obţinerea limbaju-
lui pentru o direcţie nouă de utilizare a lim-
bajului adaptabil care poate fi: 
- o intersecţie a dialectelor de extindere a 
limbajului de bază, 
- o colecţie de elemente din diferite dia-
lecte ale limbajului universal, 
- o colecţie de elemente de alt tip, nedefi-
nite în sistem. 
În primele două cazuri se efectuează doar re-
ducerea propriu zisă. În ultimul caz se utili-
zează metoda de reducere si extindere a sis-
temului adaptabil individual. 
Facilitatea de modificare a componentelor 
este o posibilitate comună extinderii şi redu-
cerii. Ea permite (prin intermediul extinderii 
si reducerii) adaosul unui element nou, 
schimbarea unui element cu altul, modifica-
rea unui element deja existent în sistem prin 
schimbul sintaxei, semanticii, contextului 
şi/sau a pragmaticii sau prin adaosul unei noi 
posibilităţi a acestui element. 
Facilitatea de a crea un dialect al limbaju-
lui. Un dialect al limbajului este compus din 
elemente de bază şi din elemente necesare 
pentru utilizarea limbajului într-o anumită di-
recţie. Se poate realiza prin extindere defi-
nind elementele noi sau prin reducere, ale-
gând diferite elemente din nivelurile super-
ioare ale limbajului extins, formând un dia-
lect nou. 
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Flexibilitatea constă în posibilitatea limbaju-
lui de a fi extensibil (prin intermediul exten-
siei) sau redus (prin intermediul reducerii). 
Multilingvibilitatea limbajelor: 
1) Iniţial: 

ADA C+ JAV  
2) Se obţin elemente necesare din diferite  
limbaje în acelaşi limbaj adaptabil:  

ADA + C++ + JAVA = LA 
Eficacitatea realizării se sprijină pe aceia, 
că baza este suficient de bine definită şi ex-
tinderile se pot realiza automat prin interme-
diul realizatorului extendorului (fiecare ex-
tindere a limbajului adaptabil de bază consti-
tuie un anumit dialect). 
Transmiterea experienţei: este făcută de ex-
tensibilitate prin intermediul utilizării ele-
mentelor deja incluse în limbajul adaptabil la 
definirea unui element nou al acestui limbaj. 
Facilitatea aproprierii de limbajul natural 
se bazează pe definirea elementelor unui ni-
vel prin intermediul elementelor bazei, ele-
mentelor nivelurilor mai inferioare şi  recur-
siv; se ridică nivelul limbajului până la nive-
lul limbajului natural formalizat.  
4.2. Facilităţi de sistem 
Operabilitatea (Sistem deschis). Prin inter-
mediul extinderii şi reducerii pot fi usor adă-
ugate [Tod-80,83.2,04.1,04.2, Mic-04] mo-
dule noi translatorice, neschimbând translato-
rul de baza. Aceste module organic se im-
plantează în translator prin intermediul sub-
sistemelor “declarare” şi “fixare” la extindere 
şi prin intermediul subsistemului “utilizare” 
la utilizarea acestui element. Cu utilizarea 
subsistemului “reducere” se obţine sistemul 

specializat. 
Mobilitatea. Sistemele adaptabile, create în 
baza ideei de programare modulară şi recur-
sivă [Tod-67,87,04.2] pot fi  uşor transferate 
de la un calculator la altul fiindcă este  sufi-
cient realizarea doar a bazei la calculatorul 
nou şi automat se primesc dialectele acestui 
limbaj. Sistemele noi iau elementele din lim-
bajul adaptabil existent şi le adaugă la trans-
latorul calculatorului nou prin intermediul 
subsistemelor de declarare, fixare, utilizare şi 
reducere a componentelor împreună cu reali-
zatorul bazei. 
Modifiabilitate. Datorită  translatorului rea-
lizat prin diferite module şi lanţuri de module 
translatoare, aceasta structură este uşor de 
modificat. Este o facilitate de caracter a sis-
temului, compus din module, inclusiv recur-
sive [Tod-67,87,04.2]. 
Speciabilitatea şi universabilitatea proce-
sorului adaptabil. Procesorul compus din 
translatorul bazei şi modulele realizatorice a 
unui dialect este un translator specializat care 
împreuna cu limbajul specializat  creează  
sisteme specializate adaptabile. Reuniunea 
translatorului bazei şi a diferitelor dialecte 
conduce la un translator universal al limbaju-
lui  extensibil universal. 
Reducerea numărului de procesare (Fig.6). 
Fie date N limbaje şi M maşini. În mod no-
minal pentru utilizarea unui limbaj pe maşini 
diferite trebuie  translatoare diferite. Deci 
sunt necesare N*M translatoare. Sistemele 
UNCOL şi ALMO au redus numărul transla-
toarelor până la N+M. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L1 
 
L2 

 

 

M1 

M2 

MM 

UN 
COL 

MM

M1 

M2 

L1 

L2 

LM 

L1 

L2 

LM 

M1 

M2 

MM 

 
     N*M translatoare              N+M translatoare                     M translatoare 

Fig.6. Evaluarea adaptabilă a procesoarelor. 
 

Prin unirea limbajelor într-unul singur -
multilimbajul adaptabil- se reduce  numărul 

translatoarelor până la M translatoare.  
Este oare posibil de redus numărul transla-
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toarelor până la unu? 
Atingerea nivelului formulării problemei. 
Interacţiunea cu  sistemele ce pot realiza la  
nivelul formulării problemei: 

A 
P 
S LNF

N
NF

N

N  
1. Formularea …….limbaj natural (N) 
2. Formalizarea...limbaj natural formalizat 
(LNF) 
3. Algoritmizarea…..algoritmi 
4. Programarea…….programe  
5. Testarea……limbaj natural formalizat 
6. Documentarea… limbaj natural  
7. Menţinerea…….. limbaj natural 

 
5. Extensibilitate şi Adaptabilitate. Evalu-
are. 
Prin intermediul adaptorilor s-au realizat 
[Tod-92, Mic-04, Tod-04.1] o serie de pro-
iecte şi sisteme adaptabile şi extensibile reale 
şi/sau experimentale, care se caracterizează 
prin extinderea seturilor de D(ate) şi/sau 
O(peraţii) şi/sau I(nstrucţiuni) şi/sau de 
Dir(ijări) noi: 
 
 PASCAL 

ALGOL-68 

C++, ADA 

SmallTalk 

JAVA, 

WINDOWS NT, 
2000, ME, XP 

D(ate) noi (D) 

D(ate) şi O(peraţii) noi (D,O) 

D(ate), O(peraţii) şi I(nstrucţiuni)  

D, O, I 

D, O,  I, Dir 

D, O,  I, Dir 
 

 
Dirijările interne sunt obţinute prin noi facili-
tăţi de dirijare în cadrul unui program. Aces-
tea sunt dirijările susţinute de ierarhia opera-
ţiilor la executarea unei expresii. Dirijările 
instrucţiunilor sun efectuate de instrucţiunile-
dirijări de tipul ramificări, cicluri, adresări la 
subrutine, proceduri etc. Dirijările noi între 
diferite programe şi între maşini le constituie 
metodele de multiprogramare şi multiproce-

sare, executarea virtuală a programelor, sis-
temele de divizare a timpului etc. 
Un şir de sisteme adaptabile, extensibile, re-
ductibile au fost realizate în perioada din anul 
1970 până în prezent [Tod-80,83,87,92,Sol-
74]. cu concursul multor alte metode de in-
teracţiuni translatorice. O bibliografie imensă 
de realizări ale sistemelor orientate obiect, 
orientate agent şi adaptabile, care sunt bazate 
pe ideea extensibilităţii şi adaptabilităţii o 
constituie numirea lucrărilor, publicate in ca-
drul ultimelor 20 de ani de conferinţe anuale 
OOPSLA. 
 
6. Concluzii 
Sunt cercetate sistemele (procesoarele şi lim-
bajele) de programare  tradiţionale. Nucleul 
sistemelor de programare adaptabilă  îl con-
stituie adaptorii - mijloacele metalingvistice, 
compuse din extendori şi reductori. În baza 
acestor cercetări şi implementări au fost obţi-
nute următoarele rezultate: 
(1) Este realizată experimental una din 
multiplele scheme realizatorice ale cubului 
adaptabilităţii (Fig.4), prezentată în formă de 
sistem adaptabil SAGRED3D, care se utili-
zează în procesul de învăţământ cu studenţii 
facultăţii de matematică şi informatică a 
U.S.M. (Chişinău) şi cu studenţii facultăţii de 
informatică a Universităţii "Al.I.Cuza" (Iaşi). 
(2) Sunt cercetate integral facilităţile exten-
sibilo-adaptabile ale mijloacelor adaptabile 
din punct de vedere lingvistic şi de sistem; 
(3) Sunt cercetate şi analizate funcţional 
schemele de preprocesor, interprocesor şi 
postprocesor ca reprezentanţi principiali pe 
una din dimensiunile cubului adaptabilităţii; 
o altă dimensiune din acest cub de procesoare 
adaptabile cercetate şi analizate o constituie 
procesoarele: Nivel-Nivel, Nivel-Direct şi 
Nivel-Nivel-Direct; 
(4) Procesul de extindere este reprezentat  
prin intermediul sistemelor de Declarare, Fi-
xare şi Utilizare. Procesul de reducere este 
prezentat de sistemul de Reducere. În teză 
aceste subsisteme sunt analizate din punct de 
vedere a creării procesoarelor adaptabile de 
diferit tip. Procesele de extindere şi reducere 
împreună formează procesul de adaptare; 
(5) Au fot formulate şi demonstrate [Mic-
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03.1] teoremele de obţinere automatizată a 
procesoarelor adaptabile de nivelul (5.1) unu 
(de tip model-realizare: Nivel-Nivel, Nivel-
Direct şi Nivel-Nivel-Direct, de tip timp-
realizare: preprocesor, interprocesor şi post-
procesor şi de tip de translatare: compilator, 
interpretor şi compilator-interpretor),  (5.2) 
doi (de tip Timp-Model-Realizare) şi (5.3) 
trei (de tip Timp-Model-Realizare cu 
compilare)  de complexitate translatorică. S-a 
obţinut fundamentarea teoretică a algoritmi-
lor propuşi de soluţionare a problemelor 
cercetate.  
(6) Un set important  de probleme, aflate la 
etapa de soluţionare în vederea evaluării 
programării adaptabile îl constituie: 
6.1. Timpul (metodele timp-realizare) de 
realizare a extensiilor: metodele de prepro-
cesare, interprocesare, postprocesare şi/sau 
mixt; 
6.2. Tipul de translatare adaptabilă: metodele 
de compilare, interpretare şi/sau mixt; 
6.3. Modelul de adaptare multilingvistică: 
metodele Top–Down, Bottom–Up, Horizon-
tal şi/sau mixt; 
6.4. Metoda model-realizare a extensiilor: 
Nivel-Nivel, Nivel-Direct, Nivel-Nivel-
Direct şi/sau mixt. 
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