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IEVADS

Rakstīt  par  ezotēriskajām  programmēšanas  valodām  autoru  pamudināja  to  īpatnējā 

sintakse. Autors jau iepriekš ir interesējies par šo tēmu, un referāts ir laba iespēja papildināt 

un formalizēt zināšanas.

Ņemot  vērā  apskatīto  valodu  standartizācijas  trūkumu  vai  pat  interpretatoru 

nepieejamību, šajā referātā esošie izejas kodi nav pārbaudīti  ar reāliem kompilatoriem vai 

interpretatoriem, ja vien tas nav atsevišķi norādīts.

Referātā autors centīsies apskatīt būtiski dažādas programmēšanas valodas, nevis vienas 

valodas vairākus atvasinājumus – valodas, kas visas veidotas, balstoties uz citu.

1



 1. VISPĀRĒJS APRAKSTS

Šajā nodaļā tiek apskatīts konceptuāls ezotērisko programmēšanas valodu koncepts.

 1.1. Kas ir ezotēriskās programmēšanas valodas?

Ezotēriskās programmēšanas valodas ir īpaša programmēšanas valodu klase. Tā sevī var 

saturēt programmēšanas valodas, kas realizē praktiski jebkuru programmēšanas paradigmu. 

Taču  visu  ezotērisko  programmēšanas  valodu  vienojošie  faktori  ir  to  grūta  uztveramība, 

liekvārdība vai bezjēdzība.

Ezotēriskās programmēšanas valodas reti ir veidotas praktiskam lietojumam, to pamata 

mērķis ir forsēt programmēšanas valodu teorētiskās robežas vai konceptuāli pierādīt  iespēju 

radīt valodu ar kādām noteiktām īpašībām. (1) Ar šo programmēšanas valodu klasi strādā tikai 

cilvēki ar padziļinātu interesi par programmēšanas valodu teoriju un tā netiek mācīta klasiskās 

programmēšanas  ietvaros,  taču  autors  uzskata,  ka  šīs  tēmas  apskate  lietderīgi  papildinātu 

ikviena kursa “Programmēšanas valodas” klausītāja izpratni.

 1.2. Vēsture

Vārdu “ezotērisks” programmēšanas valodu kontekstā pirmo reizi pielietoja Kriss Presī 

(Chris Pressey) savā interneta vietnē  “Ezotēriskās tēmas datoru programmēšanā”. (2)

Pirmo ezotērisko programmēšanas valodu – INTERCAL – jau 1972. gadā izveidoja 

Dons Vuds (Don Woods) un Džeimss Lions (James M. Lyon). Viņu pašmērķis bija radīt kādu 

pilnīgi jaunu valodu, kas pēc savas sintakses neatgādina nevienu citu. (2) Pēc tam nāca tādas 

populāras valodas kā Biota, FALSE, brainfuck un Befunge.

1999. gads ir zīmīgs ar to, ka tika radīta pirmā ezotēriskā programmēšanas valoda ar 

funkcionālo paradigmu – Unlambda.

Arī  mūsdienās  rodas  arvien  jaunas  ezotēriskās  programmēšanas  valodas,  no  kurām 

dažas ir arī oriģinālas.
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 1.3. Specifiskie termini

Lai  izprastu  šo  specifisko  programmēšanas  valodu  veidu,  jārēķinās  ar  to,  ka  ar 

klasiskajiem priekšstatiem būs par maz, tāpēc tiek ieviesti šādi termini (apraksta pilnībai tiek 

iekļauti arī klasiskie termini): (1)

• Statusa kodējoša valoda ir programmēšanas valoda, kurā ir arī tādas komandas 

kā “atrast nākamo instrukciju” (t.i. instrukciju izvēli kontrolējošas instrukcijas);

• Tjūringa  pilnīga  valoda ir  tāda  valoda,  kurā  iespējams  pilnībā  simulēt 

universālo Tjūringa mašīnu;

• Tjūringa  bedre (Turing  tarpit)  ir  Tjūringa  pilnīga  valoda,  ar  ļoti  zemu 

instrukciju vai operatoru skaitu;

• Despotiska valoda ir Tjūringa bedre ar statusa kodēšanu;

• Sēne (funge) ir ezotēriska programmēšanas valoda, kas izpilda to instrukciju, uz 

kuras  atrodas  (brīvi  pārvietojams)  rādītājs.  Pārvietošanās  bieži  tiek  nodrošināta 

metriskā koordināšu sistēmā, parasti divās vai vairāk dimensijās;

• Determinēta  valoda ir  tāda  valoda,  kuru  izpildot  var  viennozīmīgi  paredzēt 

programmas uzvedību;

• Nedeterminēta valoda ir tāda valoda, kur nākamo programmas soli ne vienmēr 

var viennozīmīgi paredzēt, t.i. no konkrēta stāvokļa izpildot vienu konkrētu instrukciju 

var nokļūt dažādos stāvokļos.
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 2. VALODU ANALĪZE

Šajā  nodaļā  tiek  apskatītas  un  analizētas  dažas  interesantākās  ezotēriskās 

programmēšanas valodas. Valodas šajā nodaļā ir sakārtotas nevis hronoloģiski, bet gan tā, lai 

lasītājam, kas līdz šim nav saskāries ar ezotēriskajām programmēšanas valodām, būtu vieglāk 

tās uztvert.

 2.1. Valoda Chef

Valodu  2002.  gadā  izveidoja  Dāvids  Morgans-Mars  (David  Morgan-Mar).  Tā  ir 

Tjūringa  pilnīga  zema  līmeņa  imperatīva  programmēšanas  valoda  ar  steku.  Programma 

semantiski sastāv no sastāvdaļām (“ingredients”), un maisīšanas bļodām un pannām (“mixing 

bowl”, “baking dish”). Sintaktiski programma sastāv no: (3)

• Receptes virsraksta, kas atrodas pirmajā rindiņā un beidzas ar punktu

• Komentāriem brīvā formā

• Vārda Ingredients., kas apzīmē sastāvdaļu (jeb mainīgo) sadaļas sākumu.

• Neobligātas rindas Cooking time: time (hour[s] | minute[s])., kas tiek 

ignorēta.

• Neobligātas  rindas  Pre-heat  oven  to  temperature degrees  Celcius 

[(gas mark mark)]., kas tiek ignorēta.

• Vārda Method., kas apzīmē receptes (programmas) sākumu.

Šī valoda māk izvadīt simbolu vai skaitli un saņemt ievadā skaitli.

 2.1.1. Sastāvdaļas

Sastāvdaļas  ir  izvietojamas  pa  vienai  rindā.  Katra  rinda rakstāma formā  [initial-

value] [[measure-type] measure] ingredient-name,  kur  tikai  pēdējais  elements  – 

sastāvdaļas nosaukums – ir obligāts. Ir iespējams norādīt sākotnējo skaitlisko vērtību initial-

value, iespējams arī norādīt measure-type kā heaped vai  level, kas norādīts, ka sastāvdaļa ir 

cieta. Savukārt, measure ir vai nu g, kg, pinch[es], cup[s], teaspoon[s], tablespoon[s] vai arī 

ml, l, dash[es]. Pēdējie trīs norāda, ka sastāvdaļa ir šķidra. Pārējie – cieta. Ja sastāvdaļa ir 

sausa, tā tiks izvadīta kā skaitlis. Šķidra sastāvdaļa tiks izvadīta kā unikoda simbols.
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 2.1.2. Recepte

Recepte sastāv no komandu virknes. Receptē jaunu rindu simboli tiek ignorēti. Katra 

komanda  beidzas  ar  punktu.  Ja  receptē  kāda  vietā  tiek  izsaukta  palīgrecepte,  tad  tai  ir 

jāatrodas vienā failā ar galveno recepti. Tā sastāv no identiskām daļām ka galvenā recepte. 

Palīgrecepte  atgriež  savu  pirmo  maisīšanas  bļodu  izsaucējam,  kas  nekavējoties  šo  bļodu 

pievieno savai pirmajai maisīšanas bļodai.

 2.1.3. Komandas

• Take ingredient from refrigerator.

• Ielasa skaitli no ievada un noglabā to iekš ingredient.

• Put ingredient into [nth] mixing bowl.

• Pievieno sastāvdaļu ingredient n-tās maisīšanas bļodas augšpusē.

• Fold ingredient into [nth] mixing bowl.

• Nokāš virsējo sastāvdaļu no n-tās maisīšanas bļodas augšpuses un ievieto 

ingredient.

• Add/Remove/Combine/Divide  ingredient [to/from/into [nth] mixing 

bowl].

• Veic  operāciju  ar  n-tās  maisīšanas  bļodas  augšpusē  esošo  sastāvdaļu  un 

ingredient. Rezultātu saglabā n-tās maisīšanas bļodas augšējā sastāvdaļā.

• Add to – saskaitīšana;

• Remove from – atņemšana;

• Combine into – reizināšana;

• Divide into – dalīšana.

• Liquify ingredient.

• Pārvērš sastāvdaļu ingredient par šķidru sastāvdaļu.

• Stir ingredient into the [nth] mixing bowl.

• Rotē  n  augšējos  maisīšanas  bļodas  elementus,  noliekot  pirmo  zem  n 

pirmajiem, bet pirmos n-1 (izņemot pašu pirmo) paceļot par vienu uz augšu.

• n ir sastāvdaļas ingredient vērtība.

• Verb the ingredient.

• Cikla galva. Verb identificē ciklu. Cikls izpildās ja ingredient nav nulle.

• Verb [the ingredient] until verbed.
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• Verb ir obligāts, bet tiek ignorēts. Verbed ir jāsakrīt ar attiecīgā cikla galvu, 

kam pievienota galotne “ed”.

• Ja  cikla  galvā  esošais  mainīgais  būs  nulle,  cikls  beigsies.  Ja  ne,  tad  tas 

atgriezīsies uz cikla galvu.

• Ja tiks lietots neobligātā komandas sastāvdaļa ingredient, tad tā vērtība pirms 

pārbaudes tiks samazināta par viens.

• Set aside.

• Analoģisks break citās valodās.

• Serve with auxiliary-recipe.

• Izsaukt apakšrecepti auxiliary-recipe un gaidīt, kamēr tā pabeidz darbu. Pēc 

šis  komandas  pirmajā  maisīšanas  bļodas  augšā  atradīsies  apakšreceptes  pirmās 

maisīšanas bļodas saturs.

• Refrigerate [for number hours].

• Analoģisks return citās valodās.

• Ja  tiks  norādīts  number  parametrs,  tad  pirms  receptes  izbeigšanas  tiks 

izsaukta komanda Serves number.

• Serves number-of-diners.

• Uz ekrāna izvada pirmo number-of-diners  pannu saturu,  ņemot pa vienai 

sastāvdaļai no augšpuses.

Pilnu komandu kopu var apskatīt http://www.dangermouse.net/esoteric/chef.html
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 2.1.4. Piemērs

Traditional Latvian dish.

Šī programma izvadīs divu ievadīto skaitļu reizinājumu.

Ingredients.

400 g brown beans

50 g bacon

Method.

Take brown beans from refridgerator. Take bacon from refridgerator. 

Put brown beans into mixing bowl. Combine bacon. Pour contents of the 

mixing bowl into the baking dish. Serves 1.

 2.2. Valoda LOLCODE

Valodas pirmo versiju 2007. gadā radīja Adams Lindsejs (Adam Lindsay). Šī ir Tjūringa 

pilnīga funkcionāla programmēšanas valoda.

Programmas tiek pamatā rakstītas ar lielajiem burtiem un sastāv no galvenā bloka, ko 

iesāk  HAI [numurs], bet nobeidz  KTNXBYE komandas (numurs ir valodas versijas numurs). 

Programmas var saturēt mainīgos, ciklus, funkcijas un komentārus. Komandas atdala jauna 

rinda vai komats. Ja viena komanda jāsadala vairākās rindās lietojama trīspunkte. (4)

Sīkāks komandu un valodas apraksts pieejams http://lolcode.com/specs/1.2

 2.2.1. Mainīgie

Nosaukumi  ir  reģistrjūtīgi.  Mainīgos  ievieš  ar  komandu  I  HAS A  CHEESE  [ITZ 

VALUE]. Šādā gadījumā tiks izveidots netipizēts mainīgais CHEESE. Mainīgajam var norādīt 

sākuma vērtību VALUE.

Mainīgo vērtību piešķiršanu nodrošina komanda CHEESE R “GOOD”, kur mainīgajam 

CHEESE tiek piešķirta virknes vērtība GOOD.

Ar  īpašu  mainīgo  IT  iespējams  atsaukties  uz  pēdējās  operācijas  (kas  izpildīta  bez 

komandas) atgriezto vērtību.
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Iespējamie mainīgo tipi ir YARN, NUMBR, NUMBAR, TROOF, NOOB, kas attiecīgi 

apzīmē virkni, veselu skaitli, peldošā punkta skaitli, patiesuma vērtību un netipizētu mainīgo. 

TROOF vērtības var būt WIN un FAIL, bet NOOB var glabāt tikai tukšu (nekādu) vērtību.

Virknēs simbols : ir atsoļa simbols un netiek izvadīts. Programmas kodā tam ir īpaša 

nozīme:

• :) ir jauna rinda

• :> ir tabulēšanas simbols

• :o ir zvana (bell) simbols 

• :” ir pēdiņas

• :: ir kols

• :(ab) ir unikoda simbols, kas atbilst vērtībai 0xAB

• :{cat} ir mainīgā cat vērtība (tipizēta uz YARN)

• :[LATIN SMALL LETTER N WITH MIDDLE TILDE] atbilst unikoda simbolam, 

kura unikoda nosaukums ir LATIN SMALL LETTER N WITH MIDDLE TILDE

 2.2.2. Komentāri

Vienas rindas komentāri programmā rakstāmi šādi: BTW brīvs teksts

Daudzrindu komentāri rakstāmi OBTW (saturs pa vairākām rindām)

TLDR

 2.2.3. Operatori

• SUM/DIFF/PRODUKT/QUOSHUNT/MOD/BIGGR/SMALLR OF aa AN bb

• Ja nepieciešams veiks tipizēšanu.

• Tad  atgriezīs  operandu  aa  un  bb 

summu/starpību/reizinājumu/dalījumu/atlikumu  vai  lielāko/mazāko  no 

operandiem.

• BOTH SAEM aa [AN] bb

• Atgriezīs WIN, ja aa ir bb; FAIL citādi.

• DIFFRINT aa [AN] bb

• Atgriezīs FAIL, ja BOTH SAEM aa bb atgriež WIN (un otrādi).

• BOTH/EITHER/WON OF aa [AN] bb

• Veiks and/or/xor operāciju ar TROOF tipa operandiem aa un bb.
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• NOT dog

• Veiks not operāciju ar TROOF tipa operandiem aa un bb.

• ALL/ANY OF aa [[AN] bb]+ MKAY

• Veiks and/or operāciju ar jebkādu skaitu TROOF tipa operandiem.

• BOTH/EITHER/WON OF aa [AN] bb

• Veiks and/or/xor operāciju ar TROOF tipa operandiem.

• SMOOSH aa [[AN] bb]+ MKAY

• Savienos YARN tipa operandus aa, bb, ...

 2.2.4. Komandas

Komandas rakstāmas, sākumā rakstot komandu, tad operandu. Tie jāatdala ar atstarpi. 

Operandus drīkst papildus atdalīt  ar  AN.  Ja komandai var būt atšķirīgs operandu skaits,  to 

beigās rakstāms MKAY, piemēram ALL OF WIN AN dog AN cat MKAY. Nedefinētas komandas 

tiek ignorētas.

• VISIBLE aa [bb ]+[!]

• Izvadīs uz ekrāna operandu aa (un bb, un ...) vērtības.

• Ja komanda nebeigsies ar !, tad beigās tiks izvadīts arī jaunas rindas simbols.

• GIMMEH mouse

• Nolasa vienu rindu no klaviatūras un noglabā to YARN mainīgajā mouse.

• what, O RLY?, YA RLY, kods1, NO WAI, kods2, OIC

• Pārbaudīs operanda what vērtību.

• Vērtības  WIN  gadījumā  izpildīs  komandas  kods1,  bet  vērtības  FAIL 

gadījumā izpildīs komandas kods2.

• cat, WTF?, OMG 3, kods1, [OMG 4, kods2,]+ [OMGWTF, kodsx,] OIC

• Pārbaudīs konstantes vai mainīgā cat vērtību.

• Ja cat būs 3, tad izpilde tiks sākta no kods1 uz leju.

• Ja cat būs 4, tad no kods2.

• Ja cat neatbildīs nevienam no variantiem, tad izpilde tiks sākta no kodsx.

• Lai izietu no izpildes, jālieto komanda GTFO.

• IM IN YR  computer UPPIN/NERFIN/op YR  internetz [TIL/WILE  exp], 

kods, IM OUTTA YR computer

• Cikliski izpilda komandas kods.
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• Katrā iterācijā pielieto unāru operāciju op mainīgajam internetz. Operacija 

UPPIN simbolizē mainīgā palielināšanu par 1, bet NERFIN – samazināšanu.

• Ja pielietots parametrs WILE, tad cikls izpildās, kamēr exp ir WIN.

• Ja pielietots parametrs TIL, tad cikls izpildās, kamēr exp ir FAIL.

• Var pielietot GTFO, lai izietu no cikla.

• MAEK mouse [A] NUMBR

• Tipizēs mainīgo mouse par NUMBR.

 2.2.5. Funkciju definēšana

Funkcijas iespējams definēt, izmantojot konstrukciju HOW DUZ I eat [YR food [AN 

YR socks ]+], kods, IF U SAY SO.  Šajā  gadījumā  tiek  definēta  funkcija  eat,  kas 

parametros saņems argumentus food un socks un izpildīs kodu kods.

Lai izietu no funkcijas var lietot komandu FOUND YR dog, kas atgriezīs vērtību dog 

izsaucējam. Var lietot arī komandu GTFO, kas atgriezīs NOOB tipa vērtību. Ja no funkcijas 

netiek iziets,  bet  tiek sasniegts konstrukcijas elements IF U SAY SO, tad funkcija atgriež 

mainīgo IT (kas, protams, var būt ar tipu NOOB).

 2.2.6. Piemērs

HAI 1.2

OBTW

Šī programma izvada (a+1)*b no lietotāja ievadītiem a un b,

ja vien a*b nav 42

TLDR

I HAS A DOG ITZ “brown”, I HAS A CAT, I HAS A MOUSE ITZ “white”

CAN I HAS CHEESBURGER IN LATVIA?

BTW THE PREVIOUS LINE WAS IGNORED

GIMMEH DOG, MAEK DOG NUMBR

GIMMEH CAT, MAEK CAT NUMBR

MOUSE R PRODUKT OF DOG AN CAT

BOTH SAEM MOUSE AN 42, ORLY?

YA RLY, VISIBLE “It's 42. Amazing!”

NO WAI, VISIBLE “So. Mouse plus cat is ” SUM OF MOUSE AN CAT “!”

OIC

KTNXBYE
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 2.3. Valoda Subleq

Šī  ir  asambleram līdzīga  valoda  ar  vienu  instrukciju  -  subleq.  Tā  kā  valoda  ir  arī 

Tjūringa  pilnīga,  valoda  uzskatāma  par  Tjūringa  bedri.  Instrukcijai  ir  tieši  trīs  parametri. 

Līdzīgi standarta asambleram, programma glabājas vienā telpā ar datiem. Ņemot vērā to, ka 

valodai ir tikai viena instrukcija, tā mašīnkodā aizņem 0 bitus.

Šī valoda nenodrošina ievadu vai izvadu, taču bieži tiek pieņemts, ka atmiņas adrese -1 

ir ievades/izvades vieta. Ja programmas kontrole tiek nodota uz negatīvu adresi, tās izpilde 

apstājas.

Vienas rindas komentāri sākas ar #. Datus iespējams rakstīt, izmantojot punktu rindas 

sākumā. Datus var norādīt  gan kā simbolus (dubultajās pēdiņās) vai to virkni,  gan arī  kā 

skaitļus. Tie jāatdala ar atstarpēm. (2)

Ņemot vērā valodas vienkāršību, šajā referātā iekļauts pilnīgs valodas subleq apraksts, 

taču kompilatori  var iekļaut papildus elementus, lai atvieglotu koda rakstīšanu (piemēram, 

atmiņas adrešu nosaukšanu vārdos).

 2.3.1. Instrukcija

Izpildot instrukciju subleq uz atmiņas adresēm A,B,C, atmiņas adresē B tiek ievietota 

B vērtība mīnus A vērtība. Ja jaunā B vērtība ir mazāka vai vienāda ar 0, tad programmas 

kontrole  tiek  nodota  uz  adresi  C (5).  Ar  šo vienu instrukciju  pietiek,  lai  pilnība  pārklātu 

Tjūringa mašīnas īpašības, jo ar to iespējams simulēt jebkuru konstruciju vai operāciju.

 2.3.2. Piemērs

#Šī programma uz ekrāna (atmiņas adrese -1) izvadīs vārdu “kirils”.

. ”rskil” # baiti: 0-4

. 2 -1 8

. 3 -1 11

. 0 -1 14

. 3 -1 17

. 4 -1 20

. 1 -1 -1
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 2.4. Valoda brainfuck

1993.  gadā  Urbans  Mjullers  (Urban Dominik  Müller)  izveidoja  šo  valodu ar  mērķi 

pārspēt valodu FALSE, izveidojot pēc iespējas mazāku kompilatoru. FALSE kompilators bija 

1024 baitus liels, bet Mjulleram savai valodai izdevās uzrakstīt 240 baitu lielu kompilatoru 

(Amiga  platformai).  (2)  Šī  valoda  satur  8  instrukcijas  ar  0  parametriem un ir  despotiska 

valoda,  jo instrukcijas kustina instrukcijas rādītāju, balstoties uz kura atrašanās vietas tiek 

veikta operācija.

Vairāk informācijas: http://esolangs.org/wiki/Brainfuck

 2.5. Valoda whitespace

2003. gadā Edvīns Breidijs (Edwin Brady) un Kriss Morris (Chris Morris), pamatojoties 

uz  esošo  programmēšanas  valodu  diskrimināciju  pret  tukšajiem simboliem,  radīja  valodu 

whitespace.  Viss programs kods, izņemot tabulācijas simbolu (0x09), līnijpadeves simbolu 

(0x0A) un atstarpi (0x20), ir komentārs un tiek ignorēts. Komandas (un to nav mazums) tiek 

veidotas no šiem trim simboliem. (6)

Vairāk informācijas: http://compsoc.dur.ac.uk/whitespace/

 2.6. Valoda INTERCAL

Šo valodu 1972. gadā radīja Dons Vuds (Don Woods) un Džeimss Lions (James M. 

Lyon).  Valodas  radīšanā  viņi  nebalstījās  uz  nevienu  esošu  programmēšanas  valodu,  taču 

ietekmējās no vairākām populārām “normālajām” programmēšanas valodām ar mērķi izsmiet 

to konstrukcijas. Programmēšanas valodas pilnais nosaukums ir Compiler Language With No 

Pronouncable Acronym. (2)

Valodas versija (C-INTERCAL), kas gan nedaudz atšķiras no oriģinālās INTERCAL-72 

ir pamatīgi aprakstīta Ingas Brūnavas referātā “INTERCAL - programmētāju mazohisms”, 

tāpēc autors šai tēmai vairs nepieskarsies.

Vairāk informācijas: http://susurs.mii.lu.lv/karlis/ProgVal/Referati/2004/Intercal_IB.doc

 2.7. Valoda TwoDucks

Šī valoda nav atrisināma ar parastu Tjūringa mašīnu, jo tā atrisina apstāšanās problēmu. 

(Apstāšanās problēma: noteikt, vai programma beigs darbu, ja zināms programmas kods un 

ievaddati.) Valoda spēj strādāt ar patvaļīgiem laika kvantiem, brīvi pārvietojoties programmas 

izpildes laikā gan turp, gan atpakaļ.
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Tjūringa mašīna spētu izpildīt programmas šajā valodā, ja tajā nebūtu komandas SEND 

v to t (2), kas mainīgajam v laikā t piešķir šībrīža v vērtību.

Vairāk informācijas: http://esolangs.org/wiki/TwoDucks
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 3. NOSLĒGUMS

Ezotēriskās  programmēšanas  valodas  tiek  radītas  gan  prieka  pēc,  gan  kā  mācību 

līdzekļi.  Pēc  iepazīšanos  ar  šo  referātu,  lasītājs  spēs  vieglāk  izprast  citu  ezotērisko 

programmēšanas valodu uzbūvi, sintaksi un semantiku.

Lasītājs  ir  spējīgs un lasītājam ieteicams individuāli  iepazīties ar  referātā minētajām 

valodām par kurām netika iekļauts sīkāks apraksts. Redzesloka paplašināšanai autors varētu 

rekomendēt sēnes valodu PingPong, nedeterminētu valodu Whenever un valodu Piet, kas par 

programmas kodu izmanto zīmējumus.

Dažādu  ezotērisko  programmēšanas  valodu  piemēru,  kompilatoru  un  interpretatoru 

arhīvs pieejams http://soteric.voxelperfect.net/svn/
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