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Podstawy kompilatorów

Plan wykładu

• zależności kontekstowe
• statyczne i dynamiczne sprawdzanie zależności
kontekstowych
• systemy typów
• kontroler typów
• równoważność typów

Analiza zależności kontekstowych (2)

W ramach wykładu omówione zostaną następujące zagadnienia:
•czym są zależności kontekstowe
•statyczne i dynamiczne sprawdzanie zależności kontekstowych
•co to jest system typów
•zarys implementacji przykładowego kontrolera typów
•rodzaje równoważności typów
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Czym są zależności kontekstowe ?

• zgodność programu źródłowego z regułami
składniowymi i semantycznymi języka
programowania
• kontrola zależności kontekstowych jest
wykonywana:
– statycznie – podczas kompilacji programu
– dynamicznie – podczas wykonywania
programu wynikowego

Analiza zależności kontekstowych (3)

Kontrola zależności kontekstowych polega na sprawdzeniu zgodności programu
z regułami składniowymi i semantycznymi języka źródłowego.
Narzuca się jednak dość oczywiste pytanie - dlaczego niektóre reguły składniowe
są sprawdzane dopiero teraz, a nie w trakcie wykonywania analizy składniowej ?
Odpowiedź jest ukryta w samej nazwie zależności kontekstowych. Rzeczywiście
- zależności kontekstowe można sprawdzić stosując odpowiednią gramatykę
kontekstową zamiast bezkontekstowej. Takie rozwiązanie jest jednak bardzo
nieefektywne.
Gramatyka kontekstowa będzie stosunkowo skomplikowana, a analizator
przetwarzający wejście zgodnie z jej regułami - bardzo powolny. Dlatego
zazwyczaj stosuje się takie podejście, w którym definiujemy język za pomocą
gramatyki bezkontekstowej (tak naprawdę opisującej szerszy język niż zadany), a
następnie za pomocą akcji semantycznych dokonujemy sprawdzenia czy
program jest zgodny z regułami składniowymi i semantycznymi języka
źródłowego (czyli analizy zależności kontekstowych).
Analiza zależności kontekstowych jest wykonywana:
•statycznie - w trakcie kompilacji programu źródłowego
•dynamicznie - w trakcie wykonywania programu wynikowego
Proporcje liczby czynności wykonywanych w poszczególnych etapach są zależne
od języka źródłowego, kompilatora i użytych opcji kompilacji.
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Kontrola statyczna – zgodność typów

• przykładowe czynności wykonywane w trakcie
kontroli statycznej:
– sprawdzenie zgodności typów
• czy typy operandów są poprawne ?
• czy w wywołaniu podprogramu poprawnie
użyto jego argumentów ?
• czy indeksowanie tablic i użycie zmiennych
typu okrojonego jest poprawne ?

Analiza zależności kontekstowych (4)

Stosunkowo najbardziej złożoną czynnością wykonywaną w trakcie kontroli
statycznej jest sprawdzenie zgodności typów.
Zakres kontroli typów zależy od języka programowania - niektóre języki mają
bardziej restrykcyjne wymagania odnośnie zgodności typów (Ada), a inne mniej
(C).
W trakcie sprawdzania zgodności typów można wykonać np. następujące
kontrole:
•czy w wyrażeniach zastosowano odpowiednie typy operandów ?
•czy podprogramy zostały wywołane z odpowiednią liczbą i typem argumentów ?
•czy zmienne użyte do indeksowania tablic i zmienne typu okrojonego nie
przekraczają zadeklarowanego zakresu ?
Nie zawsze da się jednak wszystkie kontrole wykonać statycznie, niektóre muszą
być wykonane dynamicznie i wymagają dołączenia kodu sprawdzającego do
wygenerowanego programu wynikowego.
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Kontrola statyczna – przepływ sterowania

• przykładowe czynności wykonywane w trakcie
kontroli statycznej:
– sprawdzenie zgodności typów
– sprawdzenie przepływu sterowania
• czy instrukcje sterujące przepływem
sterowania zostały użyte w dopuszczalnych
konstrukcjach i we właściwy sposób ?

Analiza zależności kontekstowych (5)

Kolejną czynnością wykonywaną w trakcie kontroli statycznej jest kontrola
przepływu sterowania.
W jej trakcie sprawdzana jest poprawność użycia instrukcji sterujących
przepływem sterowania takich, jak np.:
•instrukcji skoku goto występująca m. in. w Adzie, C i Pascalu,
•instrukcji break występującej m. in. w języku C,
•instrukcji exit występującej m. in. w Adzie i Moduli-2.
Reguły poprawnego wykorzystania konkretnych instrukcji sterujących
przepływem sterowania są różne w różnych językach – np. instrukcją goto w
Pascalu nie można wykonać skoku do wnętrza pętli, w języku C - można.
Definicja każdego języka określa, gdzie mogą wystąpić określone instrukcje
sterujące przepływem sterowania, np. w przypadku języka C:
•instrukcja continue nie może występować poza ciałem pętli,
•instrukcja break może wystąpić w obrębie instrukcji wielokrotnego wyboru
(switch) albo w ciele pętli.
Ich wystąpienie w innych miejscach jest błędem.
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Kontrola statyczna – unikalność deklaracji

• przykładowe czynności wykonywane w trakcie
kontroli statycznej:
– sprawdzenie zgodności typów
– sprawdzenie przepływu sterowania
– sprawdzenie unikalności deklaracji nazw
• sprawdzenie, czy użyte obiekty są
poprawnie zadeklarowane ?

Analiza zależności kontekstowych (6)

W trakcie kontroli statycznej wykonywane jest sprawdzenie poprawności
deklaracji obiektów w programie źródłowym (o ile język takich deklaracji
wymaga).
Generalnie w językach programowania stosowane są trzy podejścia do problemu
deklarowanie obiektów:
•brak deklaracji - nie ma możliwości deklarowania zmiennych; zmienne powstają
przy ich pierwszym użyciu; typ jest określany na podstawie kontekstu użycia
zmiennej albo na podstawie postaci zmiennej (np. przyrostka w nazwie)
•mieszane - przykładem jest tutaj język Fortran, w którym jeżeli nazwa zmiennej
zaczyna się od którejś z liter: I, J, K, L, M, N i nie była ona wcześniej
zadeklarowana, to automatycznie przyjmuje typ całkowity; pozostałe zmienne przy braku deklaracji - stają się automatycznie zmiennymi typu rzeczywistego;
takie podejście nie sprzyja jednak wykrywaniu błędów w programach i
ostatecznie zalecano jednak jawne deklarowanie zmiennych,
•przymusowe deklaracje - takie rozwiązanie jest najczęściej wykorzystywane we
współczesnych językach imperatywnych, ponieważ istotnie zmniejsza
prawdopodobieństwo popełnienia błędu przez programistę. W tym podejściu
każdy obiekt przed użyciem musi być zadeklarowany. Pewien problem mogą
stwarzać jedynie deklaracje rekurencyjne (np. pole rekordu będące wskaźnikiem
do deklarowanego właśnie typu rekordowego), ale można sobie z nimi poradzić
albo za pomocą deklaracji częściowych (Ada), albo dopuścić je jako specjalny
przypadek w definicji języka (C).
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Kontrola statyczna – powtórzenia nazw

• przykładowe czynności wykonywane w trakcie
kontroli statycznej:
– sprawdzenie zgodności typów
– sprawdzenie przepływu sterowania
– sprawdzenie unikalności deklaracji nazw
– sprawdzenie powtórzeń nazw
• czy nazwy są poprawnie powtórzone ?

Analiza zależności kontekstowych (7)

Niektóre języki programowania (nawet asemblery - np. MASM) wykorzystują
powtarzanie tej samej nazwy na początku i na końcu niektórych instrukcji (np.
bloku, podprogramu, struktury) do poprawienia efektywności wykrywania błędów
składniowych i semantycznych (przy okazji poprawia się również czytelność
programu).
Takie rozwiązanie (w bardziej rozbudowanej postaci) stosowane jest również w
języku Ada, gdzie nazwę podprogramu czy pakietu można powtórzyć przy
instrukcji zamykającej daną konstrukcję. W Adzie programista może również
nadać etykiety blokom instrukcji i pętlom i powtórzyć je na ich końcu co daje
podwójną korzyść:
•wzmacnia kontrolę poprawności składniowej i semantycznej programu (przez
sprawdzenie, czy zakończenie danej instrukcji rzeczywiście odpowiada intencji
programisty)
•pozwala na stosowanie skoku strukturalnego (exit), upraszczającego poruszanie
się między poziomami wielokrotnie zagnieżdżonych instrukcji.
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Kontrola statyczna – przykład

• pętle i instrukcja skoku strukturalnego w Adzie:
procedure Test is
A : Integer;
begin
ext:
loop
int:
loop
Get(A);
exit int when A = 1;
exit ext when A = 2;
end loop int;
end loop ext;
end Test;

etykiety pętli int
wyjście z pętli int
wyjście z pętli ext
etykiety pętli ext
Analiza zależności kontekstowych (8)

Niektóre z kontroli przeprowadzanych statycznie są relatywnie proste do
zaimplementowania. Na przykładzie przedstawionego programu w Adzie można
zademonstrować, jakie zadania ma do wykonania kontroler zależności
kontekstowych przy sprawdzaniu powtarzania nazw i przepływu sterowania.
W przykładzie mamy dwie zagnieżdżone pętle - jedna jest nazwana ext, druga int. Etykiety pętli zostały umieszczone na początku pętli – przed instrukcjami loop
oraz powtórzone po instrukcjach end loop kończących pętle. Kontroler zależności
kontekstowych sprawdza, czy programista zamknął obie pętle zgodnie ze swoimi
intencjami, czy też któreś zakończenie pętli jest w niewłaściwym miejscu (taki
błąd bez użycia etykiet, jako błąd logiczny, a nie składniowy mógłby przejść
niezauważony).
Dla odmiany wystąpienie instrukcji exit (w Adzie jest to „bardziej strukturalne”
goto) musi być sprawdzone pod kątem użycia w konstrukcji, z której można tą
instrukcją wyjść (sprawdzenie przepływu sterowania). Dodatkowo, dzięki użyciu
etykiet, możemy sprawdzić, czy instrukcje te znajduje się w obrębie
zamierzonych przez programistę instancji pętli (a nie dowolnej pętli).

8

Podstawy kompilatorów

Kontrola dynamiczna

• niektóre sprawdzenia zgodności typów mogą
zostać wykonane tylko dynamicznie:
with Ada.Text_IO,
Ada.Integer_Text_IO;
use Ada.Text_IO,
Ada.Integer_Text_IO;
procedure Test is
A : Integer range 0 .. 9;
begin
Put("Podaj liczbę z zakresu <0..9>:");
Get(A);
Put(A);
end Test;

dynamiczne
sprawdzenie
zgodności

Analiza zależności kontekstowych (9)

Nie wszystkie kontrole zgodności typów mogą być wykonane statycznie. Niekiedy
nawet zastosowanie analizy przepływu sterowania i analizy przepływu danych nie
pozwala uniknąć konieczności przeprowadzania dynamicznej kontroli zgodności
typów (o ile jest ona w danym języku źródłowym przewidziana).
W przedstawionym przykładzie w języku Ada, jeżeli użytkownik poda z wejścia
liczbę nie mieszczącą się w zadanym zakresie, dynamicznie (w trakcie
wykonywania programu) przeprowadzana kontrola zgodności wczytanych danych
z zadeklarowanym zakresem typu okrojonego zgłosi wyjątek przekroczenia
zakresu typu. Jeżeli jednak kod programu przetwarzałby znak po znaku i jawnie
analizował poprawność danych, kompilator mógłby - na postawie analizy
przepływu sterowania i danych - wyeliminować dynamiczną kontrolę zgodności
typów.
Wykonywanie kontroli dynamicznej uzyskiwane jest za pomocą dodatkowego
(zwykle opcjonalnego – zależnego od odpowiednich opcji kompilatora) kodu
wplatanego w program wynikowy. Nieuniknione jest więc pogorszenie
efektywności (wzrost rozmiaru i spowolnienie) kodu wynikowego. Czasami
stosuje się więc takie podejście, w którym w trakcie uruchamiania i testowania
kontrola dynamiczna jest włączana, w wersji finalnej - wyłączana.
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Systemy typów

• wyrażenia określające typ opisują typ
poszczególnych konstrukcji języka
• system typów języka programowania określa
zbiór reguł wiązania wyrażeń określających typy
z poszczególnymi konstrukcjami języka
• system typów jest określany w definicji języka:
– fragment raportu języka Pascal: „jeśli oba
argumenty operacji dodawania, odejmowania
lub dzielenia są liczbami całkowitymi to
rezultat jest także liczbą całkowitą”
Analiza zależności kontekstowych (10)

Wyrażenia określające typ służą do opisania typu poszczególnych konstrukcji
języka źródłowego.
System typów danego języka programowania określa w jaki sposób wyrażenia
określające typy są wiązane z poszczególnymi konstrukcjami języka źródłowego.
Sposób definiowania systemów typów bywa różny, bardziej lub mniej formalny.
W przypadku pierwszej edycji języka C podstawą definicji samego języka i jego
systemu typów była książka „The C programming language” napisana w sposób
nieformalny, przyjazny dla czytelnika, ale pozostawiający mnóstwo swobody (i
wątpliwości) osobom implementującym kompilatory.
Wynikiem takiej sytuacji była oczywiście pewna dowolność interpretacji definicji
języka, a jej wynikiem - niekompatybilność kompilatorów, którą ograniczył dopiero
formalny standard zdefiniowany przez ANSI.
Zdecydowanie lepiej wyglądała sytuacja w przypadku języka Pascal. Już
pierwszy raport (Wirth, 1971) był ściślejszy niż książka o języku C, ale pewnych
błędów jednak nie uniknięto – np. wątpliwości narosły wobec niewyjaśnionego w
raporcie znaczenia terminu „identyczne typy”.
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Systemy typów

• zgodność programu z systemem typów języka
jest sprawdzana za pomocą kontrolera typów
• system typów jest nazywany silnym jeśli nie ma
potrzeby sprawdzania typów w trakcie działania
programu
• język jest nazywany silnie utypowionym, jeśli ma
silny system typów

Analiza zależności kontekstowych (11)

Sprawdzenie zgodności typów w programie źródłowym jest wykonywane przez
tzw. kontroler typów. Często nie jest to oddzielny przebieg kompilacji i jest
wykonywany w trakcie analizy składniowej (C, Pascal). W bardziej
skomplikowanych przypadkach (Ada) konieczne może być jednak użycie
oddzielnego przebiegu.
Różne kompilatory tego samego języka mogą korzystać z różnych systemów
typów (klasycznym przykładem jest przekazywanie tablic jako argumenty funkcji
w Pascalu). Analizator oparty o bardziej restrykcyjny system typów niż
standardowy dla danego języka źródłowego może być użyteczny do wykrywania
potencjalnych błędów (przykładem takiego narzędzia jest lint dla języka C).
System typów danego języka klasyfikujemy jako silny, jeśli nie ma potrzeby
dynamicznego sprawdzania zgodności typów (wszystkie zależności mogą być
sprawdzone statycznie). Język, w którym wykorzystano silny system typów
nazywany jest językiem silnie utypowionym.
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Wyrażenia określające typy - typu podstawowe

• typy podstawowe wbudowane w język są
wyrażeniami określającymi typ, np.:
– typ całkowity (Integer - Ada, Pascal; int - C)
– typ znakowy (char - Pascal; Character - Ada,
char - C)
– typ zmiennoprzecinkowy (real : Pascal; float :
Ada, C)
– inne - łańcuchy znaków (Ada, Pascal), typ
logiczny (Ada, Pascal), typ stałoprzecinkowy
(Ada)
Analiza zależności kontekstowych (12)

Najbardziej elementarnymi wyrażeniami określającymi typy są typy podstawowe. Współczesne,
imperatywne języki programowania najczęściej mają dość podobny „rdzeń” zestawu typów
podstawowych:
- typ całkowity ze znakiem (Integer w Adzie czy Pascalu, int w języku C)
- typ znakowy (char w Pascalu, Character, Wide_Character, Wide_Wide_Character w Adzie i char
w języku C)
- typ zmiennoprzecinkowy (real w Pascalu, float w Adzie i w C)
Równoważne typy zmiennych mogą być w różny sposób definiowane w poszczególnych językach
programowania, np. typ całkowity bez znaku może być:
-odrębnym typem (np. w języku Modula-2 – typ CARDINAL)
-uzyskiwany przez dodatkowe atrybuty typu podstawowego (np. w języku C - modyfikator
unsigned stosowany do typu int),
-ścisłym odwzorowaniem domeny zastosowań – w Adzie jest to albo typ resztowy (mod –
zmienna licząca modulo), albo jako typ okrojony (z kontrolą przekroczenia wartości minimalnej i
maksymalnej)
Często języki udostępniają więcej typów podstawowych:
•łańcuchy znaków są dostępne w Adzie (w 3 rodzajach) i w Pascalu, w C w ich roli są używane
tablice znaków,
•typ logiczny (zazwyczaj nazywany Boolean) jest dostępny w Adzie i w Pascalu, w języku C jest
on symulowany za pomocą zmiennych typu całkowitego i swoistej interpretacji ich wartości,
•typ stałopozycyjny występuje w Adzie (Delta), w C i w Pascalu nie ma go standardzie i trzeba
stosować dodatkowe biblioteki.
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Wyrażenia określające typy – typy specjalne

• w implementacji translatora używa się również
dwóch specjalnych typów podstawowych:
– type_error - błąd typu, niezgodność z
systemem typów języka
– type_void (void) – typ pusty (brak typu),
używany do sprawdzania instrukcji

Analiza zależności kontekstowych (13)

W implementacji kompilatora potrzebne są również dwa specjalne typy
podstawowe (nie występujące w języku źródłowym):
-type_error sygnalizuje błąd typu; co, konkretnie jest błędem typu zależy od
systemu typów języka źródłowego, dla przykładu można jednak przyjąć, że w
popularnych imperatywnych językach źródłowych wysokiego poziomu próba
dodania tablicy do wskaźnika na funkcję jest błędem typu,
-void (type_void) to typ pusty (brak typu), jest używany przy kontroli typów w
instrukcjach.
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Wyrażenia określające typy - nazwy typów

• nazwy typów są również wyrażeniami
określającymi typ, np.:
– Ada:
type Colour is (Red, Green, Blue);
type Column is range 1 .. 72;

– Pascal:
type
Colour = (Red, Green, Blue);
Column = 1 .. 72;

– C (synonimy standardowych typów):
enum Colour {Red, Green, Blue};
typedef unsigned int Column;
Analiza zależności kontekstowych (14)

Kolejnym wyrażeniem określającym typ jest nazwa typu. Większość
współczesnych języków imperatywnych pozwala nadawać nazwy wyrażeniom
określającym typ. Co za tym idzie nazwa typu jest również wyrażeniem
określającym typ.
Konsekwencje zdefiniowania nowego typu zależą jednak od systemu typów
danego języka (a czasami nawet od konkretnej implementacji). W przypadku
języków takich, jak Pascal czy Ada poprawność posługiwania się nowo
zdefiniowanym typem jest kontrolowana.
W przypadku języka C definicja nowego typu wprowadza tylko synonim dla
któregoś z typów podstawowych i nie wynika z tego żadna istotna kontrola typów.
Korzystając z przedstawionego przykładu można zdefiniować zmienną
wyliczeniową typu Colour:
enum Colour c;
a następnie przypisać do niej dowolną arbitralną wartość całkowitą – np. 15 !
co wynika z faktu, że w języku C typ wyliczeniowy jest po prostu synonimem typu
całkowitego, a etykiety w deklaracji – stałymi.
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Wyrażenia określające typy – konstruktor typów

• konstruktor typów pozwala na tworzenie na
podstawie istniejących wyrażeń określających
typ – nowych wyrażeń określających typ
• zestaw konstruktorów zależy od języka
źródłowego (czasami również konkretnej
implementacji i/lub platformy docelowej)
• typowe języki programowania dają możliwość
konstruowania takich typów, jak: tablice, rekordy
(struktury, unie), wskaźniki (referencje), funkcje,
procedury, pakiety
Analiza zależności kontekstowych (15)

Współczesne języki imperatywne pozwalają programiście konstruować takie typy,
jak np. tablice jedno- i wielowymiarowe, rekordy (struktury, unie), wskaźniki
(referencje), funkcje (procedury, podprogramy) czy pakiety.
W implementacji kontrolera typów potrzebny jest więc konstruktor pozwalający na
tworzenie na podstawie istniejących wyrażeń określających typ - nowych
wyrażeń określających typ. Zestaw i postać konstruktorów typów zależy od
języka źródłowego (choć czasami jest ograniczana lub rozszerzana w konkretnej
implementacji).
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Podstawy kompilatorów

Wyrażenia określające typy – typ tablicowy

• jeżeli T jest wyrażeniem określającym typ, to
array(I, T) jest wyrażeniem określającym typ
tablicowy o elementach typu T i indeksach ze
zbioru I
• dla tablic w językach paskalowych, np.:
A : array [1..10] of integer;
A : array (1..10) of Integer;

{ Pascal }
-- Ada

konstruktor będzie miał postać:
array(dolna_granica,
górna_granica,
typ_elementów)
Analiza zależności kontekstowych (16)

Jeżeli T jest wyrażeniem określającym typ, to array(I,T) jest wyrażeniem
określającym typ tablicowy o elementach tablicy typu T indeksowany za pomocą
typu I.
W większości tradycyjnych języków programowania przyjmuje się założenie, że
tablice są ciągłe i jednorodne. Ciągłe – czyli zawierają wszystkie elementy od
dolnego do górnego indeksu i jednorodne – wszystkie elementy są tego samego
typu. Dodatkowo zakłada się, że tablice muszą być indeksowane typami
całkowitymi.
Od obu podanych reguł są wyjątki. System typów języka może pozwalać na
indeksowanie tablic np. liczbami rzeczywistymi (klasyczny Basic). W języku AWK
elementy tablicy mogą być indeksowane liczbami i łańcuchami. Indeksy nie są
przechowywane w żadnym określonym porządku i nie muszą tworzyć spójnego
zakresu. Same elementy też mogą być liczbami lub łańcuchami (i mogą zmieniać
typ w trakcie działania programu).
Typowe języki programowania korzystają jednak z jednego z dwóch typowych
schematów konstrukcji typu tablicowego:
-paskalowego (przedstawionego w przykładzie) – definiowane są dolny i górny
zakres indeksów oraz typ elementów tablicy,
-C-podobnego – dolny zakres indeksów jest ustalony na sztywno przez język (np.
na 0 ze względu na proste i efektywne przełożenie na kod maszynowy), określa
się tylko liczbę elementów oraz ich typ.
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Podstawy kompilatorów

Wyrażenia określające typy – produkcje

• dla dwóch wyrażeń określających typy T1 i T2 ich
iloczyn kartezjański:
T1 × T2
jest wyrażeniem określającym typ
• w dalszych rozważaniach przyjmujemy, że
operator iloczynu kartezjańskiego × jest
lewostronnie łączny

Analiza zależności kontekstowych (17)

Pojęcie iloczynu kartezjańskiego wyrażeń określających typy będzie
wykorzystywane przy definiowaniu typów złożonych takich, jak funkcje czy
rekordy.
Iloczynem kartezjańskim dwóch wyrażeń określających typy T1 i T2 jest ich
złożenie za pomocą operatora x. Rezultatem złożenia jest wyrażenie określające
typ.
Przy definiowaniu kolejnych wyrażeń określających typy będziemy przyjmować,
że operator iloczynu kartezjańskiego x jest lewostronnie łączny
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Podstawy kompilatorów

Wyrażenia określające typy – typ rekordowy

• rekord jest strukturą danych zawierającą co
najmniej jedno pole, każde pole ma nazwę i jest
określonego typu
• dla rekordu w języku Pascal:
type r1 = record
a : integer;
b : real;
end;

konstruktor będzie miał postać
record( (a × integer) × (b × real) )

Analiza zależności kontekstowych (18)

Rekordy to struktury danych zawierające jedno lub więcej pól (które w
odróżnieniu od produkcji – mają nazwy), każde pole ma określony typ.
Z technicznego punktu widzenia nazwy pól powinny być elementami
konstruktora, ale łatwiej jest je przechowywać razem z powiązanymi z nimi
typami.
Istnieją języki (np. MASM), które pozwalają używać pól anonimowych (bez
nazwy), do których nie można się odwołać, a służą one do rezerwacji pamięci lub
wyrównywania rozłożenia w pamięci innych pól.
W przykładzie przedstawiono deklarację typu rekordowego r1, który zawiera dwa
pola. Nowe wyrażenie określające typ będzie więc iloczynem kartezjańskim
dwóch iloczynów kartezjańskich poszczególnych nazw pól rekordu i ich typów.
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Podstawy kompilatorów

Wyrażenia określające typy – typ wskaźnikowy

• wiele języków programowania dopuszcza
korzystanie ze wskaźników (referencji,
uchwytów)
• jeżeli T jest wyrażeniem określającym typ, to
pointer(T) jest wyrażeniem określającym typ
„wskaźnik na obiekt typu T”
• np. deklaracja języka C
char *p;

deklaruje zmienną p o typie pointer(char)
Analiza zależności kontekstowych (19)

Większość popularnych imperatywnych języków programowania dopuszcza
korzystanie ze wskaźników (referencji, uchwytów).
Jeżeli T jest wyrażeniem określającym typ, to pointer(T) jest wyrażeniem
określającym typ „wskaźnik na obiekt typu T”.
Do grupy języków, w których ze wskaźników korzysta się relatywnie często
należy język C, w którym deklaracja:
char *p;
wprowadza deklarację zmiennej p o typie „wskaźnik na obiekty typu char”.
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Podstawy kompilatorów

Wyrażenia określające typy – funkcje

• funkcje (procedury, podprogramy) są
podstawową metodą strukturalizacji programów
we współczesnych językach programowania
• funkcja przekształca elementy dziedziny
(iloczynu kartezjańskiego argumentów) w
elementy zbioru wartości funkcji
• np. w wyniku deklaracji w języku C:
char *f(int a, int b);

otrzymujemy wyrażenie określające typ:
function((int × int) → type_pointer(char))

Analiza zależności kontekstowych (20)

Współczesne imperatywne języki programowania wykorzystują podprogramy
(funkcje, procedury) jako podstawową jednostkę strukturalizacji programów.
Z formalnego punktu widzenia funkcja przekształca elementy dziedziny (iloczynu
kartezjańskiego typów parametrów) w elementy zbioru wartości funkcji.
Typ wartości zwracanych przez funkcje jest czasami ograniczany w konkretnych
implementacjach ze względów technicznych. Ograniczenia może nakładać
również sam język – np. zakłada się, że wartości funkcji mogą być tylko typów
podstawowych.
Są jednak języki (najlepiej znanym przykładem jest Lisp), które pozwalają
zwracać obiekty dowolnego typu – np. wartością funkcji może być funkcja.
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Podstawy kompilatorów

Kontroler typów – język

• gramatyka języka
P → D S
D → D | id ':' T ';'
T → char | integer | array '[' num ']' of T |
'^' T
S → S id ':=' E ';' | S if E then S ';' |
S while E do S ';' |
E → literal | num | id | E mod E | E [ E ] |
E '^'
Analiza zależności kontekstowych (21)

Na przykładzie prostego języka programowania koncepcyjnie zbliżonego do
Pascala zademonstrowane zostaną zasady implementacji kontrolera typów.
Zostanie on opisany z wykorzystaniem akcji semantycznych wiązanych z
produkcjami gramatyki.
Każdy poprawny program w tym języku składa się z co najmniej jednej deklaracji
i – być może pustego – ciągu instrukcji.
Każda deklaracja składa się z identyfikatora, znaku ':', typu identyfikatora i jest
zakończona znakiem ';'. Wszystkie zadeklarowane zmienne są globalne.
Dopuszczalnymi typami są: znaki (char), liczby całkowite (integer), tablice (dla
uproszczenia zakładamy, że w deklaracji podajemy tylko liczbę elementów, dolny
indeks ma zawsze wartość 1) oraz wskaźniki.
Zbiór instrukcji języka obejmuje: instrukcję przypisania, instrukcję warunkową
oraz pętlę z testowaniem warunku przed wykonaniem ciała pętli.
W języku można korzystać z wyrażeń, które mogą być: literałem (stała znakową),
liczbą całkowitą, identyfikatorem, parą wyrażeń połączonych operatorem
dzielenia modulo, odwołaniem do tablicy albo użyciem wskaźnika.
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Podstawy kompilatorów

Kontroler typów - tablica symboli

• szkielet implementacji tablicy symboli
typedef struct symbol
{
char *symbol_name;
TypeExpr *symbol_type;
struct symbol next;
}

informacje o symbolu

wyszukiwanie symbolu

TypeExpr *lookup(char *symbol);

dodawanie symbolu

int addtype(char *symbol,
TypeExpr *symbol_type);
Analiza zależności kontekstowych (22)

Bardzo ważną strukturą danych używaną w kontrolerze typów jest tablica
symboli. Służy ona do przechowywania informacji o nazwach zadeklarowanych
symboli i skojarzonych z nimi typach.
W przypadku rozważanego (prostego) języka, wystarczy użyć najbardziej
elementarnej implementacji listowej, której szkielet przedstawiono w przykładzie.
Każdy element listy zawiera informację o symbolu i jego typie oraz wiązanie do
kolejnego elementu listy jednokierunkowej.
Dwie funkcje pomocnicze służą do:
•wyszukiwania symboli na liście (lookup), funkcja zwraca typ odnalezionego
symbolu albo type_error w przypadku niepowodzenia,
•dodawania symboli (addtype), funkcja dodaje do listy symbol i jego typ, w razie
niepowodzenia zwraca informację o błędzie (brak pamięci albo symbol jest już
zadeklarowany).
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Podstawy kompilatorów

Kontroler typów - tablica symboli

• w rzeczywistym kompilatorze implementacja
tablicy symboli jest o wiele bardziej złożona:
– konieczne jest przechowywanie większej
liczby atrybutów symbolu
– reprezentacja symboli i implementacja
operacji na tablicy muszą być efektywne
czasowo i pamięciowo
– musi zostać zapewniona efektywna obsługa
blokowych konstrukcji języka (bloki instrukcji,
podprogramy, jednostki kompilacji itd.)
Analiza zależności kontekstowych (23)

Rzeczywista implementacja tablicy symboli w komercyjnym produkcie jest o wiele bardziej
skomplikowana.
Dla każdego symbolu przechowuje się zazwyczaj więcej informacji. Oprócz nazwy i typu symbolu
można przechowywać np. informacje o lokalizacji (plik i linia), gdzie został zadeklarowany i
lokalizacjach, gdzie został użyty.
Kolejnym problemem jest efektywne przechowywanie nazw symboli. W językach takich, jak Basic
czy Fortran identyfikatory były krótkie: jedno, dwu, najwyżej sześcioznakowe. Wystarczająco
efektywną implementacją było zarezerwowanie pola o stałej długości dla każdego symbolu.
Nowsze języki, np. takie jak C++ czy Ada nie pozwalają na użycie takiego podejścia. Symbole w
tych językach mogą mieć nazwy o dowolnej długości i wszystkie znaki są istotne. Rozwiązanie z
wykorzystaniem wskaźników i alokacją pamięci na symbole ze sterty nie jest efektywne ze
względu na prędkość i fragmentację sterty. Dobrym rozwiązaniem jest przechowywanie
wszystkich symboli w jednym spójnym obszarze pamięci, a w tablicy symboli - jedynie wskaźnika
do symbolu (i ewentualnie jego długości).
Niezwykle istotna jest również wydajność operacji wykonywanych na tablicy. Program w Adzie
może mieć kilkaset tysięcy linii i kilkadziesiąt tysięcy identyfikatorów. Sprawne działanie
kompilatora można zapewnić jedynie wtedy, gdy organizacja tablicy pozwala na efektywne
wstawianie i wyszukiwanie danych.
Istotnym problemem jest szybkie wyszukiwanie symboli w tablicy. Najprostsze podejście
(wyszukiwanie liniowe) jest zdecydowanie zbyt mało efektywne. W praktycznych rozwiązaniach
stosuje się więc odpowiednie funkcje mieszające.
Kolejnym problemem, który trzeba uwzględnić projektując tablicę symboli jest blokowa struktura
współczesnych języków programowania (bloki instrukcji, podprogramy, pakiety itp.). Możliwość
deklarowania symboli lokalnych (której rezultatem jest konieczność zarządzania zakresem i
widzialnością zmiennych) dodatkowo komplikują implementację.
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Podstawy kompilatorów

Kontroler typów – deklaracje

• po napotkaniu każdej deklaracji zmiennej
dodajemy do tablicy symboli jej nazwę i typ
• dodanie może się nie powieść z powodu:
– braku miejsca w tablicy symboli
– próby ponownej deklaracji symbolu
znajdującego się już w tablicy symboli
D → D
| id ':' T ';' { addtype(id.entry, T.type}
Analiza zależności kontekstowych (24)

W trakcie analizy deklaracji dodajemy do tablicy symboli kolejne zmienne i ich
typy.
Operacja dodania zmiennej do tablicy symboli może się nie powieść z dwóch
przyczyn:
•braku miejsca w tablicy albo
•próby ponownej deklaracji identyfikatora, który już był wcześniej zadeklarowany;
w niektórych językach akceptowane są tożsame definicje (taki sam identyfikator i
taki sam typ), ale z reguły powtórzenie deklaracji identyfikatora jest traktowane
jako błąd (z punktu widzenia inżynierii oprogramowania jest to bardziej logiczne
podejście). Można teraz przyjąć dwie strategie działania:
•natychmiast przerwać kompilację z komunikatem o błędzie
•wygenerować komunikat i kontynuować analizę ustawiając typ
identyfikatora na type_error
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Podstawy kompilatorów

Kontroler typów – typy

• deklaracje typów:
– typ znakowy (char)
– typ całkowity (integer)
– typ tablicowy
– typ wskaźnikowy
T → char
{ T.type
| integer { T.type
| array '[' num ']'
{ T.type
{ T.type
| '^' T1

:=
:=
of
:=
:=

char }
integer }
T1
array(1..num.val,T1)
pointer(T1) }
Analiza zależności kontekstowych (25)

W trakcie przetwarzania deklaracji możemy napotkać na:
•typ znakowy – rezultatem (atrybutem syntetyzowanym type symbolu T) jest typ
znakowy (char)
•typ całkowity - rezultatem (atrybutem syntetyzowanym type symbolu T) jest typ
całkowity (integer)
•tablica - rezultatem (atrybutem syntetyzowanym type symbolu T) jest tablica o
indeksach od 1 do liczba i typie elementów T1
•wskaźnik - rezultatem (atrybutem syntetyzowanym type symbolu T) jest
wskaźnik na typ T1
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Podstawy kompilatorów

Kontroler typów - wyrażenia: literał, liczba, …

• proste wyrażenia:
– stała znakowa (literał)
– stała liczbowa
– identyfikator (konieczne jest sprawdzenie typu
w tablicy symboli)
E → literal { E.type := char }
| num
{ E.type := integer }
| id
{ E.type := lookup(id.entry) }
Analiza zależności kontekstowych (26)

Analizując wyrażenia możemy natrafić na:
•stałą znakową (literał) - wówczas typem wyrażenia (czyli atrybutem
syntetyzowanym type symbolu E) będzie znak (char)
•stałą liczbową - typem wyrażenia (czyli atrybutem syntetyzowanym type
symbolu E) będzie liczba całkowita (integer)
•identyfikator – w tym przypadku należy przeszukać tablicę symboli i odczytać z
niej typ identyfikatora; jeżeli okaże się, że identyfikator nie został zadeklarowany
lub został błędnie zadeklarowany (type_error) możemy albo przerwać kompilację
ze stosownym komunikatem, albo kontynuować ustawiając typ wyrażenia na
type_error
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Podstawy kompilatorów

Kontroler typów - wyrażenia: operatory

• jeżeli wyrażenie zawiera operatory konieczne
jest sprawdzenie (zgodnie z systemem typów
języka) jaki jest dopuszczalny typ argumentów i
jaki będzie typ rezultatu
• operator dzielenia modulo działa na liczbach
całkowitych i daje całkowity rezultat
E → E1 mod E2 { if E1.type = integer and
E2.type = integer
then E.type:=integer
else E.type:=type_error
}
Analiza zależności kontekstowych (27)

Jeżeli w wyrażeniu użyte zostaną operatory należy sprawdzić w normie języka do
jakiego typu argumentu (argumentów) może dany operator zostać zastosowany.
System typów języka określa także jaki będzie typ wyniku wyrażenia.
Dostępny w przykładowym języku operator dzielenia modulo może być
zastosowany tylko do liczb całkowitych (integer), a typem rezultatu jest również
typ całkowity (integer).
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Podstawy kompilatorów

Kontroler typów - wyrażenia: tablice

• jeżeli w wyrażeniu zostało użyte odwołanie do
tablicy, to należy sprawdzić czy:
– indeks jest typu całkowitego (integer)
– odwołanie jest do zmiennej będącej tablicą
• rezultatem jest typ elementów tablicy
E → E1 '[' E2 ']' { if E2.type = integer and
E1.type = array(s,t)
then E.type:=t
else E.type:=type_error
}
Analiza zależności kontekstowych (28)

Jeśli wyrażenie zawiera odwołanie do tablicy należy sprawdzić dwa warunki:
•wyrażenie użyte do indeksowania tablicy musi być typu całkowitego (integer)
•odwołanie nastąpiło z użyciem wyrażenia, które jest typu tablicowego
Typem wynikowym poprawnego odwołania do tablicy jest typ elementów tablicy.
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Podstawy kompilatorów

Kontroler typów - wyrażenia: wskaźniki

• ostatnią dopuszczalną postacią wyrażenia jest
użycie wskaźnika do zmiennej, w tym przypadku
trzeba sprawdzić czy:
– operator '^' został zastosowany do wskaźnika
– jeśli tak, rezultatem jest wskazywany typ, w
przeciwnym wypadku type_error
E → E1 '^' { if E1.type = pointer(t)
then E.type := t
else E.type := type_error
}
Analiza zależności kontekstowych (29)

Programista może również użyć w wyrażeniu wskaźnika. W takim przypadku
należy sprawdzić, czy operator adresowania pośredniego („^”) został użyty w
kontekście wyrażenia, które ma typ wskaźnikowy.
Jeżeli użycie wskaźnika jest poprawne w wyniku otrzymujemy typ elementów, na
które wskazuje dany wskaźnik, w przeciwnym razie – błąd typu.
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Podstawy kompilatorów

Kontroler typów - instrukcje: instrukcja warunkowa

• uzupełniamy język o typ logiczny (boolean) i
odpowiednie operatory
• w instrukcji warunkowej sprawdzamy typ
wyrażenia
S → S1 if E then S2 ';'
{
if E.type = boolean and
S1.type = void and
S2.type = void
then S.type := void
else S.type := type_error
}
Analiza zależności kontekstowych (30)

Kontrola poprawności typów instrukcji również zależy od systemu typów
przyjętego w danym języku.
Rozważany język (wzorowany na Pascalu) musimy więc rozszerzyć o typ
logiczny (boolean) i odpowiednie operatory. Analizując instrukcję warunkową
trzeba sprawdzić, czy typ wyrażenia (warunku) jest typem boolean (jeśli nie jest –
wystąpił błąd typu).
W trakcie analizy typów instrukcji należy oczywiście pamiętać o tym, że instrukcji
może być wiele i mogą być zagnieżdżone. Trzeba więc odpowiednio propagować
typy w schemacie translacji. Przypadkiem bazowym w gramatyce jest instrukcja
pusta i jest ona oczywiście zawsze poprawna (void).
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Podstawy kompilatorów

Kontroler typów - instrukcje: instrukcja pętli

• w instrukcji pętli sprawdzamy czy wyrażenie
sterujące jest typu logicznego

S → S1 while E do
{ if E.type =
S1.type =
S2.type =
then S.type
else S.type
}

S2 ';'
boolean and
void and
void
:= void
:= type_error
Analiza zależności kontekstowych (31)

Analizując poprawność typów instrukcji pętli badamy czy typem wyrażenia
sterującego pętli jest typ logiczny (boolean). Jeśli nie – wystąpił błąd typu.
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Podstawy kompilatorów

Kontroler typów - instrukcje: instrukcja przypisania

• w najprostszym przypadku po obu stronach
operatora przypisania musi wystąpić ten sam typ
• w rzeczywistych językach po lewej stronie
operatora przypisania może znajdować się
wyrażenie i mogą być wykonywane niejawne
konwersje typów
S → S1 id ':=' E ';'
{ if id.type = E.type
then S.type := S1.type
else S.type := type_error
}
Analiza zależności kontekstowych (32)

Analizując poprawność typów w instrukcji przypisania – w najprostszym
przypadku – wystarczy sprawdzić, czy typy po obu stronach są identyczne.
Jeżeli po lewej stronie operatora przypisania może wystąpić wyrażenie trzeba
dodatkowo rozróżniać tzw. l-wartości (po lewej stronie operatora przypisania) i rwartości (po prawej stronie). Np. instrukcja przypisania 1 := 2 ma po obu
stronach te same typy, ale nie jest poprawna (bo po lewej stronie operatora jest
stała).
Definicja każdego języka określa również zakres dostępnych konwersji (np. liczby
całkowitej do liczby rzeczywistej). Z punktu widzenia kontrolera typów istotne są
tylko konwersje niejawne (koercja typów) wykonywane automatycznie (konwersje
jawne są traktowane jak wywołania funkcji).

32

Podstawy kompilatorów

Rodzaje równoważności typów

• istnieją dwa rodzaje równoważności typów:
strukturalna i nazwowa
• rozważmy następujące definicje i deklaracje:
type
area = real;
volume = real;
var
a : area;
v : volume;

• w ich kontekście poprawność instrukcji:
a := v;

zależy od wykorzystywanego typu
równoważności
Analiza zależności kontekstowych (33)

W językach programowania używa się dwóch rodzajów równoważności typów:
-strukturalnej – wyrażenia mają równoważne typy wtedy, gdy są albo tego samego typu
podstawowego, albo zostały utworzone przez zastosowanie tego samego konstruktora do typów
strukturalnie równoważnych (warto podkreślić rekurencyjność drugiej części definicji – będzie ona
miała bezpośrednie przełożenie na implementację kontrolera)
-nazwowej – każda nazwa typu jest postrzegana jako oddzielny typ, dwa wyrażenia mają
równoważne typy tylko wtedy, jeśli jest to ten sam typ.
Różnice pomiędzy obydwoma podejściami można zademonstrować na prostym przykładzie.
Jeżeli zdefiniujemy na podstawie typu real dwa nowe typy: area i volume, a następnie
zadeklarujemy dwie zmienne, zmienną a typu area i zmienną v typu volume, to w zależności od
wykorzystywanego typu równoważności kopiowanie wartości jednej zmiennej do drugiej będzie
dopuszczalne albo nie.
W przypadku równoważności nazwowej takie przypisanie jest niedopuszczalne, sprawdzamy
tylko nazwy typów zmiennych i ponieważ są one różne jest to błąd typu. Jest to rozwiązanie
sprzyjające podwyższeniu niezawodności oprogramowania – nie po to programista definiował
dwa typy (w tym przypadku opisujące obszar i poziom), aby kopiować poziom do obszaru.
W przypadku równoważności strukturalnej typy operandów są rekurencyjnie badane aż do
osiągnięcia poziomu typów podstawowych – jeżeli są one zgodne (tak jak w tym przypadku – po
obu stronach jest typ real) przypisanie jest poprawne.
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Równoważność strukturalna

• algorytm badania równoważności strukturalnej
dwóch typów:
function sequiv(s,t) : boolean;
begin
if s = char and t = char then
return true
else if s = integer and t = integer then
return true
else if s = array(s1,s2) and t = array(t1,t2) then
return sequiv(s1,t1) and sequiv(s2,t2)
else if s = pointer(s1) and t = pointer(t1) then
return sequiv(s1,t1)
else return false;
end
Analiza zależności kontekstowych (34)

Zgodnie z podanymi wcześniej definicjami w przypadku nazwowej
równoważności typów sprawdzenie zgodności wymaga tylko porównania nazw
typów.
Strukturalna równoważność typów wymaga bardziej rozbudowanych testów co
widać w pokazanej w przykładzie funkcji. Warunkami bazowymi są porównania
dla typów podstawowych (integer i char). Jeżeli oba typy są tablicami, to są
równoważne strukturalnie jeśli odpowiednio równoważne strukturalnie są typy
indeksów i typy elementów tablic.
Jeżeli oba typy są wskaźnikami, to muszą wskazywać na równoważne
strukturalnie typy.
W każdym innym przypadku sprawdzane typy nie są równoważne strukturalnie.
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Dalsza lektura

• analiza zależności kontekstowych:
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and Practice of Compiler Writing, McGrawHill, 1985
– Waite W. M., Goos G., Konstrukcja
kompilatorów, WNT 1989
Analiza zależności kontekstowych (35)
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