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Przedmiot Podstawy kompilatorów, wykład 1, Wprowadzenie, prezentuje
Wojciech Complak.
Witam Państwa na pierwszym wykładzie z przedmiotu Podstawy kompilatorów.
W ramach przedmiotu poznacie Państwo elementy teorii języków formalnych i
metody budowy kompilatorów.
Zaprezentowane zostaną narzędzia wykorzystywane do tego celu takie, jak: LEX,
YACC i LLgen. Omówiona zostanie również realizacja translatorów bezpośrednio
w językach ogólnego przeznaczenia na przykładzie języka C.
Poruszone zostaną także zagadnienia budowy kompilatorów obejmujące m.in.
analizę zależności kontekstowych, generację kodu pośredniego i wynikowego,
problemy budowy środowiska wykonawczego oraz optymalizację.
Przedmiot ma charakter wprowadzenia i nie obejmuje całości zagadnień
dotyczących translacji
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Plan wykładu

• w ramach wykładu wprowadzającego do
przedmiotu „Podstawy kompilatorów” zostaną
omówione następujące zagadnienia:
– model kompilatora
– etapy analizy i syntezy oraz poszczególne
fazy kompilatora
– plan i zakres wykładów
– bibliografia przedmiotu
– narzędzia konieczne do ćwiczeń praktycznych
Wprowadzenie (2)

W ramach wykładu wprowadzającego do przedmiotu „Podstawy kompilatorów”
zostaną omówione następujące zagadnienia:
•model kompilatora
•etapy analizy i syntezy oraz poszczególne fazy kompilatora
•plan i zakres wykładów
•bibliografia przedmiotu
•narzędzia konieczne do ćwiczeń praktycznych
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Kompilatory i interpretery

• kompilator jest programem, który przetwarza
kod napisany w jednym języku (tzw. języku
źródłowym) na równoważny kod w drugim
języku (tzw. języku wynikowym)
• interpreter jest programem, który nie generuje
programu wynikowego tylko od razu wykonuje
instrukcje zawarte w programie źródłowym,
interpretery są wykorzystywane do wykonywania
języków poleceń oraz języków bardzo
wysokiego poziomu takich, jak APL czy Prolog
Wprowadzenie (3)

Kompilator jest programem, który przetwarza kod napisany w jednym języku (tzw. języku
źródłowym) na równoważny kod w drugim języku (tzw. języku wynikowym).
Pierwsze kompilatory zaczęto tworzyć na początku lat 50-tych. Od tego czasu powstało mnóstwo
kompilatorów różnego typu.
Istnieją kompilatory dla tysięcy języków źródłowych od tradycyjnych uniwersalnych języków
programowania takich jak wciąż używany Fortran, Pascal czy C aż do języków
wyspecjalizowanych do konkretnych zastosowań takich jak np. stworzony przez firmę Inmos język
programowania systemów równoległych occam przeznaczony dla transputerów.
Różne są także języki wynikowe generowane przez kompilatory – począwszy od innego języka
programowania (istnieją np. kompilatory tłumaczące z języka Fortran na język Pascal) przez
przenośny kod pośredni dla różnorodnych maszyn wirtualnych (sztandarowym przykładem jest
język Java i platforma .NET) do języka maszynowego dowolnego komputera od mikrokontrolera
do superkomputera. Ważną odmianą kompilatorów są także tzw. kompilatory skrośne
pozwalające na generowania kodu wykonywalnego dla innej platformy niż ta, na której
uruchamiany jest kompilator skrośny. Takie rozwiązanie jest niezbędne do kompilowania kodu na
platformy, na których nie można bezpośrednio uruchomić kompilatora ponieważ nie ma do nich
bezpośredniego dostępu lub dostęp jest znacznie utrudniony. Typowym przykładem takich
systemów są systemy wbudowane.
Alternatywnym typem translatora jest interpreter. Interpreter jest programem, który nie generuje
programu wynikowego tylko od razu wykonuje instrukcje zawarte w programie źródłowym.
Interpretery są wykorzystywane do wykonywania języków poleceń powłok systemów
operacyjnych oraz języków bardzo wysokiego poziomu takich, jak APL czy Prolog
Szczytowy okres popularności interpreterów przypadł na okres wkraczania języka Basic do
domowych komputerów w drugiej połowie lat 70-tych i latach 80-tych. W chwili obecnej
interpretery są rzadziej wykorzystywane niż kompilatory przede wszystkim ze względu na małą
wydajność aplikacji, choć mają pewne istotne zalety – ich implementacja bywa szybsza i
prostsza, można uruchamiać częściowo napisane systemy, pozwalają na szybkie i częste
modyfikacje oprogramowania. Interpretery czasami bywają wykorzystywane również dla języków
zwykle kompilowanych (takich, jak np. C), czasami dostępne są podejścia hybrydowe – język
Prolog może być kompilowany albo interpretowany. Ważną dziedziną zastosowań interpreterów
są maszyny wirtualne, choć także i tutaj ze względu na wydajność są wypierane przez
kompilatory lub mechanizmy sprzętowe (np. koprocesory bezpośrednio wykonujące kod Javy).
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Model kompilatora

• każda kompilacja składa się z dwóch etapów:
– analizy – w której program źródłowy
rozkładany jest na części składowe i
generowana jest jego reprezentacja
pośrednia
– syntezy – w której na podstawie reprezentacji
pośredniej generowany jest program
wynikowy
program
źródłowy

analiza

reprezentacja
pośrednia

synteza

program
wynikowy
Wprowadzenie (4)

Każda kompilacja jest dwuetapowym procesem. Najpierw następuje etap analizy,
w trakcie którego program źródłowy jest rozkładany na części składowe i
generowana jest jego reprezentacja pośrednia. Ważnym elementem tego etapu
kompilacji jest wykrywanie i zgłaszanie użytkownikowi informacji o ewentualnych
błędach w programie źródłowym.
W drugim etapie – syntezie – na podstawie reprezentacji pośredniej generowany
jest program wynikowy. Program wynikowy może być programem w innym języku
źródłowym albo jakąś postacią kodu wykonywalnego.
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Model kompilatora

program źródłowy

analiza

analiza leksykalna
analiza składniowa
analiza semantyczna

synteza

• etap analizy obejmuje:
– analizę leksykalną
– analizę składniową
– analizę semantyczną
• etap syntezy obejmuje:
– generację kodu
pośredniego
– optymalizację kodu
– generację kodu
wynikowego

generacja kodu pośredniego
optymalizacja kodu
generacja kodu wynikowego
program wynikowy

Wprowadzenie (5)

Etap analizy obejmuje:
•analizę leksykalną
•analizę składniową
•analizę semantyczną
etap syntezy obejmuje:
•generację kodu pośredniego
•optymalizację kodu
•generację kodu wynikowego
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Analiza leksykalna

• zadaniem fazy analizy leksykalnej (zwanej
również analizą liniową albo skanowaniem) jest
grupowanie znaków strumienia wejściowego w
symbole leksykalne (tokeny)
• tokeny to elementarne konstrukcje języka
źródłowego takie, jak: słowa kluczowe, liczby,
identyfikatory i operatory
• analiza leksykalna może uprościć implementację
następnej fazy usuwając z wejścia nieistotne
elementy np. białe spacje i komentarze
Wprowadzenie (6)

Zadaniem fazy analizy leksykalnej (nazywanej również analizą liniową albo
skanowaniem) jest grupowanie znaków strumienia wejściowego w symbole
leksykalne (zwane również tokenami). Symbolami leksykalnymi języka
źródłowego są jego elementarne konstrukcje takie, jak: słowa kluczowe, liczby,
identyfikatory i operatory.
Analiza leksykalna może istotnie uprościć implementację następnej fazy
kompilatora usuwając z wejścia nieistotne elementy takie, jak białe spacje (czyli
spacje, tabulatory i nowe linie) oraz komentarze. Elementy te służą zwykle
poprawie zrozumiałości kodu i nie mają wpływu na semantykę programu, ale od
tej reguły są wyjątki – istnieją języki, w których białe spacje mają istotne
znaczenie (np. Fortran i AWK), a w komentarzach czasami umieszcza się opcje
kompilacji (np. Turbo Pascal) i adnotacje.
Analizę leksykalną czasami poprzedza tzw. preprocesor, który wykonuje proste
operacje na programie źródłowym takie, jak np. zastępowanie tekstów, rozwijanie
makr czy włączanie plików.
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Analiza leksykalna - przykład

• dany jest fragment programu w języku C, należy
podzielić go na jednostki leksykalne
• podstawowe pojęcia związane ze skanowaniem:
token, leksem, wzorzec, atrybuty
• przykładowy program w języku C:
int sqr(int n)
{
return n * n;
}

Wprowadzenie (7)

Zobaczmy na prostym przykładzie, jakie zadania ma do wykonania analizator
leksykalny. Na jego wejście podawany jest program w języku C, a zadaniem
skanera jest rozpoznanie i przekazanie analizatorowi składniowemu informacji o
tokenach. W przedstawionym przykładzie będą nimi słowa kluczowe,
identyfikatory, nawiasy okrągłe i klamrowe, operator mnożenia * i średnik.
Analizator leksykalny na wejściu otrzymuje jednak nie ciąg abstrakcyjnych
jednostek leksykalnych ale strumień znaków, w którym znajdują się tzw. leksemy
czyli ciągi znaków tworzące określone symbole leksykalne. Każdy token opisany
jest określonym wzorcem – np. identyfikator to ciąg znaków podkreślenia, małych
i dużych liter oraz cyfr dziesiętnych, który nie może rozpoczynać się od cyfry.
Niektóre tokeny mają atrybuty (tzw. wartości leksykalne). W przypadku jednostki
leksykalnej liczba interesuje nas zazwyczaj, jaką konkretnie wartość ma dana
liczba, bo inaczej nie można obliczyć wartości wyrażenia, w którym występuje. W
przypadku np. jednostki leksykalnej lewy nawias okrągły nie są już potrzebne
żadne dodatkowe wartości leksykalne.
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Analiza leksykalna - przykład

token
KWD_INT
IDENT
'('
KWD_INT
IDENT

wzorzec

leksem

int

int

[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

sqr

(
int

(

n

')'

)

)

'{'

{

{

IDENT
OP_STAR

return
[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

"n"

return
n

*

*

[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

n

';'

;

;

'}'

}

}

IDENT

"sqr"

int

[_a-zA-Z][_a-zA-Z0-9]*

KWD_RET

atrybut

"n"

"n"

Wprowadzenie (8)

W przedstawionym przykładowym fragmencie programu w języku C analizator leksykalny
rozpoznał:
•słowo kluczowe int (token o nazwie KWD_INT) składające się z leksemu int – warto zauważyć,
że język C jest językiem wrażliwym na wielkość liter, a zatem wzorzec i leksem mają identyczną
postać, inaczej byłoby np. w językach Pascal i Ada, gdzie programista może użyć dowolnej
kombinacji dużych i małych liter; token KWD_INT nie wymaga żadnych dodatkowych atrybutów
•identyfikator sqr (token IDENT), leksem – sqr, skonstruowany według wzorca: znak podkreślenia,
mała bądź duża litera, a następnie być może pusty ciąg znaków podkreślenia, małych bądź
dużych liter lub cyfr dziesiętnych; w przypadku identyfikatora konieczne jest również przekazanie
atrybutu, którym w tym przypadku jest leksem – łańcuch znaków tworzących identyfikator, w
językach takich jak Pascal czy Ada zazwyczaj ciąg ten konwertuje się – ze względów
technicznych – do jednolitej wielkości (np. wyłącznie dużych) liter
•lewy nawias okrągły (token jest literałem – nie nadajemy mu więc nazwy symbolicznej),
leksemem jest pojedynczy znak ‘(‘ i nie są potrzebne dodatkowe atrybuty
•słowo kluczowe int
•identyfikator n
•prawy nawias okrągły
•lewy nawias klamrowy – podobnie jak w przypadku nawiasów okrągłych nie nadajemy tokenowi
nazwy symbolicznej ani nie potrzebujemy atrybutów
•słowo kluczowe return (token KWD_RET), leksem return, nie są tu potrzebne atrybuty
•identyfikator n
•operator gwiazdka (token OP_STAR), leksem – znak ‘*’, w tym przypadku widzimy alternatywne
rozwiązanie w stosunku do np. nawiasów, token jest literałem ale możemy mu nadać nazwę
symboliczną, w języku C gwiazdka jest używana zarówno jako operator mnożenia jak i operator
adresowania pośredniego, w obu przypadkach nie są potrzebne atrybuty symbolu
•identyfikator n
•znak średnika zakańczający instrukcję i
•prawy nawias klamrowy zakańczający funkcję
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Analiza składniowa

• analiza składniowa (zwana również analizą
syntaktyczną albo analizą hierarchiczną) bada,
czy jednostki leksykalne tworzą poprawne
konstrukcje danego języka programowania
• podział zadań między analizator leksykalny a
analizator składniowy jest umowny – ze względu
na wydajność najlepiej użyć do rozpoznawania
nierekurencyjnych konstrukcji języka źródłowego
skanera, a dopiero rekurencyjne konstrukcje
przetwarzać za pomocą parsera
Wprowadzenie (9)

Faza analizy składniowej (zwanej również analizą syntaktyczną lub analizą
hierarchiczną) ma za zadanie zbadanie, czy jednostki leksykalne tworzą
poprawne konstrukcje danego języka źródłowego.
Podział zadań między analizator leksykalny a analizator składowy jest umowny.
Zazwyczaj przyjmuje się rozwiązanie, w którym – ze względu na wydajność – do
rozpoznawania nierekurencyjnych konstrukcji języka źródłowego używa się
skanera, a dopiero rekurencyjne konstrukcje języka przetwarza się za pomocą
parsera.
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Analiza składniowa - przykład

• które zdania w języku naturalnym jest
zbudowane poprawnie ?
Jaś szkoły idzie do
Jaś do szkoły idzie
Jaś idzie do szkoły
do szkoły idzie Jaś
• czy fragment programu w języku C jest poprawny
int sqr() int n { } return n ; * n

Wprowadzenie (10)

Analiza składniowa musi rozstrzygnąć, czy znajdujące się na wejściu jednostki
leksykalne ułożone są we właściwym porządku, czy tworzą poprawne konstrukcje
języka źródłowego.
W przypadku języka naturalnego zadanie to jest bardzo trudne, języki naturalne
przeważnie nie mają ścisłych reguł składniowych i dopuszczają różnorodne szyki
wyrazów w zdaniu np. w języku polskim zdanie „Jaś szkoły idzie do” ma
jednoznacznie błędny szyk, ale pozostałe wersje:
Jaś do szkoły idzie
Jaś idzie do szkoły
do szkoły idzie Jaś
mają mniej lub bardziej akceptowane formy.
Na szczęście w ramach przedmiotu zajmować się będziemy tylko językami
formalnymi zdefiniowanymi ściśle za pomocą gramatyk. Przykładowy fragment
tekstu, być może program w języku C, zawiera poprawne jednostki leksykalne
języka C:
int sqr() int n { } return n ; * n
ale ich szyk jest niezgodny z zasadami konstruowania programu w języku C.
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Analiza semantyczna

• po zakończeniu faz analizy leksykalnej i analizy
składniowej kompilator przechodzi do fazy
analizy semantycznej
• zadaniem tej fazy jest sprawdzenie programu
źródłowego pod kątem semantycznej zgodności
z definicją języka źródłowego oraz zbieranie
informacji dla kolejnej fazy – generacji kodu
• jednym z najważniejszych i najtrudniejszych
zadań analizy semantycznej jest kontrola
zgodności typów
Wprowadzenie (11)

Po zakończeniu faz analizy leksykalnej i analizy składniowej kompilator
przechodzi do analizy semantycznej. Zadaniem tej fazy jest sprawdzenie
programu źródłowego pod względem semantycznej zgodności z definicją języka
źródłowego. Przy okazji zbierane są informacje potrzebne w kolejnej fazie –
generacji kodu.
Jednym z najważniejszych i najtrudniejszych zadań analizy semantycznej jest
kontrola zgodności typów.

11

Podstawy kompilatorów

Analiza semantyczna – zgodność typów

• przykładowe kontrole wykonywane w trakcie
analizy semantycznej:
– 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 ?

Wprowadzenie (12)

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 ?
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Analiza semantyczna – przepływ sterowania

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

Wprowadzenie (13)

Kolejną kontrolą wykonywaną w czasie analizy semantycznej 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.
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Kontrola statyczna – unikalność deklaracji

• przykładowe kontrole wykonywane w trakcie
analizy semantycznej:
– sprawdzenie zgodności typów
– sprawdzenie przepływu sterowania
– sprawdzenie unikalności deklaracji nazw
• sprawdzenie, czy użyte obiekty są
poprawnie zadeklarowane ?

Wprowadzenie (14)

W trakcie kontroli poprawności deklaracji obiektów w programie źródłowym (o ile
język takich deklaracji wymaga) sprawdzamy, czy każdy obiekt został poprawnie
zadeklarowany przed pierwszym użyciem. Większość uniwersalnych języków
programowania takich jak C, Pascal czy Ada wymaga zadeklarowania obiektów
przed ich pierwszym użyciem. Języki przeznaczone do pisania krótkich, prostych
programów, takie jak np. BASIC i AWK nie pozwalają na deklarowanie obiektów.
Mieszane podejście, w którym nie zadeklarowane zmienne mają pewne typy
domyślne stosowane jest np. w języku Fortran.
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Kontrola statyczna – powtórzenia nazw

• przykładowe kontrole wykonywane w trakcie
analizy semantycznej :
– sprawdzenie zgodności typów
– sprawdzenie przepływu sterowania
– sprawdzenie unikalności deklaracji nazw
– sprawdzenie powtórzeń nazw
• czy nazwy są poprawnie powtórzone ?

Wprowadzenie (15)

Niektóre języki programowania (np. język Ada, język Modula-2, makroasembler
MASM) wykorzystują powtarzanie tej samej nazwy na początku i na końcu
niektórych instrukcji (np. bloku i podprogramu) do poprawienia efektywności
wykrywania błędów składniowych i semantycznych i przy okazji poprawienia
czytelności programu.
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Kontrola statyczna – przykład

• nazwa procedury i bloku:
type TTab is array (Positive range <>) of Integer;
procedure Sortuj(Tab : in out TTab) is
begin
for i in Tab'First .. Positive'Pred(Tab'Last) loop
for j in Integer'Succ(i) .. Tab'Last loop
if Tab(i) > Tab(j) then
swap:
declare
Temp : Integer;
begin
Temp := Tab(i);
Tab(i) := Tab(j);
Tab(j) := Temp;
end swap;
end if;
end loop;
end loop;
end Sortuj;

etykiety procedury

etykiety bloku

Wprowadzenie (16)

Na przykładzie przedstawionego programu w Adzie można zademonstrować
jakie kontrole trzeba wykonać przy sprawdzaniu powtarzania nazw.
W przykładzie mamy procedurę o nazwie Sortuj – nazwa procedury występuje w
dwóch miejscach: po słowie kluczowym procedure i po słowie kluczowym end.
Należy sprawdzić, czy powtórzenie nazwy Sortuj po słowie kluczowym end
rzeczywiście zakańcza ciało procedury.
W ciele pętli znajduje się blok instrukcji o nazwie swap, ta sama etykieta musi
znajdować się na początku bloku instrukcji i po słowie kluczowym end
zamykającym ten blok instrukcji.
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Generacja kodu pośredniego

• po zakończeniu etapu analizy kompilatory zwykle
generują kod pośredni (reprezentację pośrednią,
język pośredni)
• istnieje wiele rodzajów języków pośrednich –
mogą być zorientowane na konkretny język
źródłowy, na określoną maszynę docelową albo
uniwersalne
• głównym celem użycia języka pośredniego jest
redukcja kosztów utrzymania istniejących oraz
wytwarzania i utrzymania nowych kompilatorów
dla nowych języków i nowych maszyn
Wprowadzenie (17)

Po zakończeniu etapu analizy kompilatory zazwyczaj generują kod pośredni
(zwany czasami także językiem pośrednim lub reprezentacją pośrednią).
Istnieje wiele rodzajów języków pośrednich – mogą być zorientowane na
konkretny język źródłowy, na określoną maszynę docelową albo uniwersalne.
Głównym celem wykorzystania języka pośredniego jest redukcja kosztów
utrzymania istniejących oraz wytwarzania i utrzymania nowych kompilatorów dla
nowych języków i nowych maszyn docelowych.
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Języki pośrednie – przykład przekładu

• przykład przekładu pętli języka Pascal na kod
trójadresowy:
trójadresowy kod pośredni

język źródłowy (Pascal)

for i:= n downto 1
do a[i] := i;

i := n
@loop:
if i < 1 goto @end
t2 := 2 * i
a[t2] := i
i := i - 1
goto @loop
@end:
Wprowadzenie (18)

W przykładzie przedstawiono przekład pętli języka Pascal na trójadresowy kod
pośredni.
Trójadresowy kod pośredni jest prostą, imperatywną reprezentacją pośrednią
dobrze odzwierciedlającą cechy typowej architektury sprzętowej. W języku
trójadresowym możemy korzystać tylko ze stosunkowo prostych instrukcji takich
jak: proste kopiowanie, przypisanie z jednoargumentowym operatorem,
przypisanie z dwuargumentowym operatorem, skok bezwarunkowy, skok
warunkowy, instrukcje indeksowane oraz zestaw instrukcji pozwalających na
przygotowywanie parametrów, wywoływanie i powracanie z podprogramów oraz
zwracanie wartości z funkcji.
Dzięki rozłożeniu skomplikowanych wyrażeń arytmetycznych i zagnieżdżonych
instrukcji sterujących kod trójadresowy łatwo można poddać transformacjom
optymalizującym, a następnie przełożyć na kod maszynowy.

18

Podstawy kompilatorów

Optymalizacja kodu

• optymalizacja ma na celu poprawę efektywności
kodu wynikowego
• optymalizacja może być wykonywana na
poziomach kodu źródłowego, kodu pośredniego i
kodu wynikowego
• optymalizator, używając zaawansowanych
technik analizy przepływu danych i analizy
przepływu sterowania, przeprowadza
transformacje ulepszające, które nie mogą
zmienić semantyki programu
Wprowadzenie (19)

Kolejną fazą etapu syntezy jest optymalizacja kodu mająca na celu poprawę jego
efektywności (miarami efektywności są: przyspieszenie kodu i redukcja rozmiaru
kodu).
Optymalizacja (a ściśle rzecz biorąc ulepszanie kodu) może być wykonywane na
poziomie kodu źródłowego, kodu pośredniego i kodu wynikowego.
Ulepszanie kodu jest złożonym procesem – używając zaawansowanych technik
analizy przepływu danych i analizy przepływu sterowania wykonuje się
transformacje ulepszające, które nie mogą jednak zmienić semantyki programu.
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Optymalizacja kodu – zmienne indukowane i redukcja siły

• przykładem optymalizacji wykonywanej na
poziomie pętli jest wykorzystanie zmiennych
indukowanych i redukcja siły operatora
kod pośredni przed optymalizacją

i := n
@loop: if i < 1 goto @end
t2 := 2 * i
a[t2] := i
i := i - 1
goto @loop
@end:

kod pośredni po optymalizacji

i := n
t2 := 2 * i
@loop: if i < 1 goto @end
a[t2] := i
i := i - 1
t2 := t2 - 2
goto @loop
@end:
Wprowadzenie (20)

Najbardziej zauważalne efekty daje optymalizacja pętli w programie. Nawet
pojedynczy takt procesora zaoszczędzony w implementacji ciała pętli zwielokrotni
się w wyniku kolejnych iteracji.
Przykładem optymalizacji pętli wykonywanej na poziomie kodu pośredniego jest
wykorzystanie zmiennych indukowanych i redukcja siły operatora.
Zmienne indukowane to takie zmienne, których wartości pozostają w stałej relacji
w ciele pętli. Redukcja mocy operatora polega na zastąpienie operacji droższej
(w sensie efektywności) – tańszą, np. z reguły obliczanie sumy jest szybsze niż
mnożenie, mnożenie niż potęgowanie, a przesuwanie niż mnożenie
Przedstawiony kod trójadresowy jest przekładem programu w języku Pascal
wypełniającego tablicę przez wpisywanie do kolejnych elementów ich indeksów.
Jeżeli założymy, że elementy tablicy mają po np. 2 komórki, to na poziomie kodu
pośredniego przy każdym odwołaniu do tablicy obliczamy wartość zmiennej
tymczasowej (np. t2) równej w każdym obiegu pętli 2*i – zmienne i i t2 będą
wówczas w stałej relacji.
Wychwycenie zależności wartości zmiennej t2 od i daje nam możliwość
usprawnienia ciała pętli. Zamiast w każdym obiegu obliczać wartość zmiennej t2
z wykorzystaniem mnożenia możemy zastosować (tańsze) odejmowanie. W
wyniku reorganizacji kolejności obliczeń musimy zadbać o poprawną inicjalizację
zmiennej t2 przed wejściem do pętli – zamiast użyć mnożenia korzystamy
oczywiście z okazji do redukcji siły operatora i zamiast „t2:=2*i” generujemy
„t2:=i+i”.
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Generacja kodu wynikowego

• ostatnią fazą kompilacji jest generacja kodu
wynikowego
• wejściem dla tej fazy jest zazwyczaj pośrednia
reprezentacja programu, ale zdarzają się
kompilatory generujące kod wynikowy
bezpośrednio z kodu źródłowego
• kod wynikowy może mieć postać kodu
asemblerowego, przemieszczalnego kodu
maszynowego albo programu wykonywalnego
• kluczowymi problemami rozwiązywanymi w tej
fazie są wybór rozkazów i przydział rejestrów
Wprowadzenie (21)

Ostatnią fazą kompilacji jest generacja kodu wynikowego. Wejściem dla tej fazy
jest zazwyczaj pośrednia reprezentacja programu, ale zdarzają się również
uproszczone kompilatory, które generują kod wynikowy bezpośrednio z kodu
źródłowego.
Kod wynikowy może mieć postać kodu asemblerowego, przemieszczalnego kodu
maszynowego albo gotowego programu wykonywalnego.
W fazie generowania kodu wynikowego wykonywane są między innymi dwie
czynności kluczowe dla efektywności kodu wynikowego, a mianowicie – wybór
rozkazów i przydział rejestrów.
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Generacja kodu wynikowego

• blok podstawowy – fragment kodu wykonywany
zawsze od pierwszej do ostatniej instrukcji
• graf przepływu – węzłami są bloki podstawowe,
krawędzie odzwierciedlają przepływ sterowania
x :=
y :=
W: if x
if x
x :=
goto
E: y :=
goto
F: stop

a
b
=
<
x
W
y
W

x := a
y := b

y goto F
y goto E
– y

W: if x = y goto F

if x < y goto E

F: stop

– x
x := x – y
goto W

E: y := y – x
goto W

Wprowadzenie (22)

Kluczowymi strukturami danych, na których operujemy w trakcie optymalizacji i
generacji kodu są bloki podstawowe i grafy przepływu. Bloki podstawowe to
liniowe fragmenty kodu, do których sterowanie wchodzi na początku i wychodzi
na końcu. Rozpoczynają się one od tzw. liderów – pierwszych instrukcji, które
zostają wykonane po przejściu sterowania do danego bloku podstawowego. W
powyższym przykładzie liderów bloków podstawowych wyróżniono czerwoną
czcionką.
Z podzielonego na bloki podstawowe kodu trójadresowego można już
skonstruować graf przepływu.
Graf przepływu jest grafem dwudzielnym, w którym wierzchołkami są bloki
bazowe, a krawędziami przepływy sterowania między blokami. Jeden z bloków
podstawowych jest wyróżniony jako blok początkowy – od niego rozpoczyna się
wykonywanie programu.
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Środowisko czasu wykonania

• program wykonywalny musi być zaopatrzony w
tzw. środowisko czasu wykonania, którego
zadaniami są m. in.:
– zapewnienie dostępu do nazw nielokalnych
– przekazywanie parametrów do podprogramów
– dynamiczny przydział pamięci
– obsługa wyjątków
– zapewnienie mechanizmów synchronizacji w
programowaniu współbieżnym
Wprowadzenie (23)

Otrzymany program wykonywalny musi być połączony z tzw. środowiskiem
czasu wykonania, którego zadaniami są m. in.:
•zapewnienie dostępu do nazw nielokalnych
•przekazywanie parametrów do podprogramów
•dynamiczny przydział pamięci
•obsługa wyjątków
•zapewnienie mechanizmów synchronizacji w programowaniu współbieżnym
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Środowisko czasu wykonania – zmienne nielokalne

• problem dostępu do nazw nielokalnych – zakres
statyczny i dynamiczny
program Test;
var r : real;
procedure Show;
begin
write(r:5:3,' ');
end; { Show }
procedure Small;
var r : real;
begin
r := 0.1;
Show;
end; { Small }
begin { Test }
r := 0.2;
Show;
Small;
end. { Test }

• jaki będzie rezultat ?
0.200 0.200
czy
0.200 0.100

Wprowadzenie (24)

Istotnym problemem, jaki musi zostać rozwiązany w środowisku czasu
wykonania jest problem dostępu do nazw nielokalnych, który występuje w
językach dopuszczających zagnieżdżanie podprogramów w podprogramach (np.
Ada i Pascal ale nie C) i deklarowanie zmiennych lokalnych
Reguły widzialności języka wyznaczają sposób interpretacji odniesień do nazw
nielokalnych.
Najczęściej wykorzystywane są reguły widzialności statycznej, które określają
wiązanie nazwy z deklaracją na podstawie analizy tekstu programu (tak jest w
Adzie, C, Pascalu i innych popularnych językach imperatywnych). Niektóre języki
korzystają jednak z tzw. reguły widzialności dynamicznej (np. APN, Snobol i
Lisp). W tym przypadku wiązanie nazwy z deklaracją odbywa się dynamicznie, w
trakcie wykonywania programu.
W przedstawionym przykładzie programu w języku Pascal wyświetlony zostanie
oczywiście ciąg 0.2 0.2 (język Pascal wykorzystuje statyczne reguły
widzialności), gdyby wykorzystywał dynamiczne – wyświetlony zostałby ciąg 0.2
0.1.
Niezależnie od tego, która reguła widzialności jest stosowana w danym języku
środowisko czasu wykonania musi zapewnić odpowiednie wiązanie nazwy z
deklaracją.
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2. Analiza leksykalna

•
•
•
•

czym jest analiza leksykalna
podstawowe pojęcia
języki i wyrażenia regularne
niedeterministyczne i
deterministyczne automaty
skończone
• implementacja
deterministycznych
automatów skończonych w
języku C

program źródłowy
analiza leksykalna
analiza składniowa
analiza semantyczna
generacja kodu pośredniego
optymalizacja kodu
generacja kodu wynikowego
program wynikowy

Wprowadzenie (25)

W ramach wykładów omawiane będą poszczególne fazy kompilatora ze
szczególnym naciskiem na etap analizy. Cykl wykładów rozpocznie się od
wprowadzenia do analizy leksykalnej, w ramach którego omówione będą
następujące zagadnienia:
•czym jest analiza leksykalna
•podstawowe pojęcia
•języki i wyrażenia regularne
•niedeterministyczne i deterministyczne automaty skończone
•implementacja deterministycznych automatów skończonych w języku C
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3. Generator LEX

• ogólna charakterystyka
generatora LEX
• składnia specyfikacji
analizatora leksykalnego
• wzorce, zmienne i funkcje
• wyrażenia i definicje
regularne
• zasady dopasowywania do
wzorców
• lewy i prawy kontekst

program źródłowy
analiza leksykalna
analiza składniowa
analiza semantyczna
generacja kodu pośredniego
optymalizacja kodu
generacja kodu wynikowego
program wynikowy

Wprowadzenie (26)

Kolejny wykład będzie poświęcony generatorowi LEX, który na podstawie
tekstowej specyfikacji generuje analizatory leksykalne. W ramach wykładu
zostaną omówione następujące zagadnienia:
•ogólna charakterystyka generatora LEX i zasady korzystania z wygenerowanych
analizatorów
•składnia specyfikacji analizatora leksykalnego
•wzorce, zmienne i funkcje
•wyrażenia i definicje regularne
•zasady dopasowywania do wzorców
•lewy i prawy kontekst

26

Podstawy kompilatorów

4. Wprowadzenie do analizy składniowej

•
•
•
•
•
•
•
•

czym jest analiza składniowa
podstawowe pojęcia
gramatyki bezkontekstowe
wywodzenie, typy i
prowadzenie wywodów
rekurencja prawostronna i
lewostronna
drzewo wywodu
niejednoznaczność gramatyk
równoważność gramatyk

program źródłowy
analiza leksykalna
analiza składniowa
analiza semantyczna
generacja kodu pośredniego
optymalizacja kodu
generacja kodu wynikowego
program wynikowy

Wprowadzenie (27)

Kolejną fazą kompilacji jest analiza składniowa. Cykl wykładów poświęconych tej
fazie rozpocznie się od wykładu wprowadzającego, w ramach którego zostaną
przedstawione następujące zagadnienia:
•czym jest analiza składniowa
•podstawowe pojęcia związane z analizą składniową
•gramatyki bezkontekstowe – produkcje, terminale, nieterminale, aksjomat
gramatyki
•wywodzenie, wywód lewostronny i prawostronny, zdania i formy zdaniowe
•rekurencja prawostronna i lewostronna
•drzewo wywodu
•niejednoznaczność gramatyk bezkontekstowych
•równoważność gramatyk bezkontekstowych
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5. Analiza metoda zstępującą

• ogólna charakterystyka
metody zstępującej
• problem nawrotów
• klasa gramatyk LL(1)
• metoda zejść rekurencyjnych
bez nawrotów
• zbiory First i Follow
• eliminacja lewostronnej
rekurencji
• lewostronna faktoryzacja

program źródłowy
analiza leksykalna
analiza składniowa
analiza semantyczna
generacja kodu pośredniego
optymalizacja kodu
generacja kodu wynikowego
program wynikowy

Wprowadzenie (28)

Analizę składniową można prowadzić metodą zstępującą (top-down) albo
wstępującą (bottom-up) i w takiej kolejności metody te zostaną przedstawione. W
ramach wykładu wprowadzającego do analizy metodą zstępującą omówione
zostaną następujące zagadnienia:
•ogólna charakterystyka metody zstępującej
•problem nawrotów
•klasa gramatyk LL(1)
•metoda zejść rekurencyjnych bez nawrotów
•zbiory First i Follow
•eliminacja lewostronnej rekurencji
•lewostronna faktoryzacja
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6. Generator LLgen

• ogólna charakterystyka
generatora LLgen
• składnia specyfikacji dla
generatora LLgen
• współpraca z analizatorem
leksykalnym
• rozszerzenia składni
gramatyk bezkontekstowych
• środowisko generatora
• mechanizmy rozstrzygania
konfliktów

program źródłowy
analiza leksykalna
analiza składniowa
analiza semantyczna
generacja kodu pośredniego
optymalizacja kodu
generacja kodu wynikowego
program wynikowy

Wprowadzenie (29)

Analiza metodą zstępującą ma tę ważną zaletę, że nawet dość złożone parsery
można zaimplementować bezpośrednio w uniwersalnym języku programowania.
Wygodniej jest jednak wykorzystać do tego celu odpowiedni generator taki jak
LLgen. W ramach wykładu poświęconego temu generatorowi zostaną
przedstawione następujące zagadnienia:
•ogólna charakterystyka generatora LLgen
•składnia specyfikacji analizatorów składniowych
•współpraca z analizatorem leksykalnym
•rozszerzenia składni gramatyk bezkontekstowych
•środowisko generatora, zmienne wbudowane, funkcje dostarczane przez
użytkownika, obsługa błędów
•mechanizmy rozstrzygania konfliktów pozwalające przetwarzać gramatyki nie
LL(1)
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7. Translacja sterowana składnią w metodzie zstępującej

• czym jest translacja
sterowana składnią
• definicje sterowane składnią i
schematy translacji
• atrybuty syntetyzowane i
dziedziczone
• definicje S- i L-atrybutowe
• translacja sterowana
składnią w języku C i za
pomocą generatora LLgen

program źródłowy
analiza leksykalna
analiza składniowa
analiza semantyczna
generacja kodu pośredniego
optymalizacja kodu
generacja kodu wynikowego
program wynikowy

Wprowadzenie (30)

W ramach wykładu poświęconego translacji sterowanej składnią w metodzie
zstępującej zostaną przedstawione ogólne zasady translacji opartej o gramatyki
bezkontekstowe oraz metody implementacji translacji sterowanej składnią w
metodzie zstępującej bezpośrednio w języku C oraz w generatorze LLgen. W
ramach tego wykładu przedstawione zostaną następujące zagadnienia:
•czym jest translacja sterowana składnią
•definicje sterowane składnią i schematy translacji
•atrybuty syntetyzowane i dziedziczone
•definicje S-atrybutowe i L-atrybutowe
•zasady implementacji translacji sterowanej składnią w języku C i za pomocą
generatora LLgen
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8. Analiza składniowa metodą wstępującą

• ogólna charakterystyka
metody wstępującej
• podstawowe pojęcia
związane z metodą LR
• konstrukcja i działanie
analizatorów LR
• metody generacji tablic
Action i Goto
• funkcje First i Follow
• konflikty podczas analizy
redukującej

program źródłowy
analiza leksykalna
analiza składniowa
analiza semantyczna
generacja kodu pośredniego
optymalizacja kodu
generacja kodu wynikowego
program wynikowy

Wprowadzenie (31)

W ramach cyklu wykładów poświęconych analizie syntaktycznej zostanie
przedstawiona również metoda wstępująca. Pierwszy wykład poświęcony tej
metodzie będzie ogólnym wprowadzeniem, w ramach którego zostaną
przedstawione następujące zagadnienia:
•ogólna charakterystyka metody wstępującej
•podstawowe pojęcia związane z metodą LR
•konstrukcja i działanie analizatorów LR
•metody generacji tablic Action i Goto
•funkcje First i Follow
•konflikty podczas analizy redukującej
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9. Podstawy generatora YACC

• ogólna charakterystyka
generatora YACC
• korzystanie z analizatorów
wygenerowanych za pomocą
YACCa
• składnia specyfikacji parsera
• współpraca z analizatorem
leksykalnym
• wykrywanie i obsługa błędów
składniowych

program źródłowy
analiza leksykalna
analiza składniowa
analiza semantyczna
generacja kodu pośredniego
optymalizacja kodu
generacja kodu wynikowego
program wynikowy

Wprowadzenie (32)

W odróżnieniu od metody zstępującej w metodzie wstępującej praktycznie nie
jest możliwe implementowanie analizatorów bezpośrednio w uniwersalnym
języku programowania. Konieczne jest wykorzystanie odpowiedniego generatora
takiego, jak YACC (Yet Another Compiler Compiler – jeszcze jeden kompilator
kompilatorów).
W ramach wykładu poświęconego podstawom generatora YACC omówione
zostaną następujące zagadnienia:
•ogólna charakterystyka generatora YACC
•korzystanie z analizatorów wygenerowanych za pomocą YACCa
•składnia specyfikacji analizatora składniowego
•współpraca z analizatorem leksykalnym
•wykrywanie i obsługa błędów składniowych

32

Podstawy kompilatorów

10. Translacja sterowana składnią w generatorze YACC

• zasady implementacji
translacji sterowanej
składnią w generatorze
YACC
• typy atrybutów
• korzystanie z atrybutów
syntetyzowanych i
dziedziczonych
• korzystanie z akcji
wielokrotnych
• akcja domyślna

program źródłowy
analiza leksykalna
analiza składniowa
analiza semantyczna
generacja kodu pośredniego
optymalizacja kodu
generacja kodu wynikowego
program wynikowy

Wprowadzenie (33)

Po zapoznaniu się z podstawami generatora YACC można już rozpocząć
implementowanie z jego pomocą translatorów. W ramach wykładu poświęconego
translacji sterowanej składnią w generatorze YACC przedstawione zostaną
następujące zagadnienia:
•zasady implementacji translacji sterowanej składnią w generatorze YACC
•deklarowanie i używanie różnych typów atrybutów
•korzystanie z atrybutów syntetyzowanych i dziedziczonych
•implikacje korzystania z akcji wielokrotnych
•przypadki, w których konieczne jest jawne specyfikowanie akcji domyślnej
Wykład bazuje na pojęciach i definicjach wprowadzonych w pierwszej części
wykładu 7. poświęconego translacji sterowanej składnią w metodzie zstępującej.
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11. Generator YACC: gramatyki niejednoznaczne

• gramatyki jednoznaczne i
niejednoznaczne
• problemy związane z
korzystaniem z gramatyk
niejednoznacznych
• zalety gramatyk
niejednoznacznych
• opisywanie łączności i
priorytetów w YACCu
• przypadki specjalne

program źródłowy
analiza leksykalna
analiza składniowa
analiza semantyczna
generacja kodu pośredniego
optymalizacja kodu
generacja kodu wynikowego
program wynikowy

Wprowadzenie (34)

Ważną zaletą generatora YACC jest możliwość stosunkowo prostego używania
w nim gramatyk niejednoznacznych, które są bardziej zrozumiałe i łatwiejsze w
konstruowaniu i rozszerzaniu niż gramatyki jednoznaczne. W ramach wykładu
poświęconego posługiwaniu się gramatykami niejednoznacznymi w generatorze
YACC omówione zostaną następujące zagadnienia:
•definicja gramatyk jednoznacznych i niejednoznacznych
•problemy związane z wykorzystywaniem gramatyk niejednoznacznych w
generatorze YACC
•zalety gramatyk niejednoznacznych
•opisywanie łączności i priorytetów w generatorze YACC
•problem „wiszącego else”
•używanie przypadków specjalnych w gramatykach niejednoznacznych
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12. Analiza zależności kontekstowych

• czym są zależności
kontekstowe
• statyczne i dynamiczne
sprawdzanie zależności
kontekstowych
• systemy typów
• wyrażenia określające typ
• implementacja prostego
kontrolera typów
• równoważność typów

program źródłowy
analiza leksykalna
analiza składniowa
analiza semantyczna
generacja kodu pośredniego
optymalizacja kodu
generacja kodu wynikowego
program wynikowy

Wprowadzenie (35)

Po zakończeniu fazy analizy składniowej kompilator rozpoczyna fazę analizy
semantycznej. W ramach wykładu poświęconego analizie semantycznej
omówione zostaną różne typy zależności kontekstowych ze szczególnym
naciskiem na kontrolę typów. Wykład obejmuje następujące zagadnienia:
-czym są zależności kontekstowe
-przykłady tych zależności, które mogą być sprawdzane statycznie (w trakcie
kompilacji programu) i tych, które muszą być sprawdzane dynamicznie (w trakcie
wykonywania programu)
-systemy typów
-wyrażenia określające typ
-pojęcie równoważności typów i jej sprawdzanie
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13. Synteza kodu i środowisko czasu wykonania

• fazy syntezy:
– generacja kodu pośredniego
– optymalizacja kodu
– generacja kodu wynikowego

• środowisko czasu wykonania:
– dostęp do nazw nielokalnych
– dynamiczny przydział pamięci
– przekazywanie parametrów

program źródłowy
analiza leksykalna
analiza składniowa
analiza semantyczna
generacja kodu pośredniego
optymalizacja kodu
generacja kodu wynikowego
program wynikowy

Wprowadzenie (36)

Ostatni wykład zostanie poświęcony pozostałym fazom kompilacji składającym
się na etap syntezy kodu, czyli:
-generacji kodu pośredniego
-optymalizacji kodu
-generacji kodu wynikowego
oraz zagadnieniom dotyczącym środowiska czasu wykonania:
-dostępowi do nazw nielokalnych
-dynamicznemu przydziałowi pamięci
-przekazywaniu parametrów do podprogramów
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Bibliografia przedmiotu

• najważniejszym źródłem jest książka:
Aho A. V., Sethi R., Ullman J. D., Compilers:
Principles, Techniques, and Tools, AddisonWesley, 1986
oraz jej najnowsza (druga) edycja:
Aho A. V., Lam M. S., Sethi R., Ullman J. D.,
Compilers: Principles, Techniques, and Tools,
Second Edition, Addison-Wesley, 2006
• i polskie tłumaczenie pierwszej edycji:
Aho A. V., Sethi R., Ullman J. D., Kompilatory
Reguły, metody i narzędzia, WNT 2002
Wprowadzenie (37)

Najważniejszą książką obejmującą całość zagadnień omawianych w ramach
przedmiotu jest książka:
Aho A. V., Sethi R., Ullman J. D., Compilers: Principles, Techniques, and Tools,
Addison-Wesley, 1986
oraz jej najnowsza edycja:
Aho A. V., Lam M. S., Sethi R., Ullman J. D., Compilers: Principles, Techniques,
and Tools, Second Edition, Addison-Wesley, 2006
pierwsza edycja tej książki dostępna jest również w języku polskim jako:
Aho A. V., Sethi R., Ullman J. D., Kompilatory Reguły, metody i narzędzia, WNT
2002
Niestety polskie tłumaczenie zawiera rażącą liczbę błędów merytorycznych i
zdecydowanie lepiej jest korzystać z angielskojęzycznego oryginału.
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Bibliografia przedmiotu

• przydatne mogą być m. in. następujące książki:
– Waite W. M., Goos G., Konstrukcja
kompilatorów, WNT 1989
– Bauer F. L., Eickel J., Compiler Construction:
An Advanced Course, Springer-Verlag, 1976
– Tremblay J. P., Sorenson P. G., The Theory
and Practice of Compiler Writing, McGrawHill, 1985
– Wilhelm R., Maurer D., Compiler Design,
Addison-Wesley, 1995
Wprowadzenie (38)

Użytecznymi źródłami informacji mogą być także inne ksiązki (dostępne jednak
głównie w języku angielskim, za wyjątkiem pierwszej pozycji):
•Waite W. M., Goos G., Konstrukcja kompilatorów, WNT 1989
•Bauer F. L., Eickel J., Compiler Construction: An Advanced Course, SpringerVerlag, 1976
•Tremblay J. P., Sorenson P. G., The Theory and Practice of Compiler Writing,
McGraw-Hill, 1985
•Wilhelm R., Maurer D., Compiler Design, Addison-Wesley, 1995
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Bibliografia przedmiotu

• generator LLgen:
– Grune D., Jacobs C. J. H., A Programmerfriendly LL(1) Parser Generator, Software Practice and Experience, vol. 18, no. 1, pp.
29-38, 1/1988
– Jacobs C. J. H., LLgen, an extended LL(1)
parser generator,
http://tack.sourceforge.net/doc/LLgen.html

Wprowadzenie (39)

Literatura dotycząca generatora LLgen jest dostępna praktycznie wyłącznie w
języku angielskim i sprowadza się właściwie do dwóch pozycji:
•Grune D., Jacobs C. J. H., A Programmer-friendly LL(1) Parser Generator,
Software - Practice and Experience, vol. 18, no. 1, pp. 29-38, 1/1988
•Jacobs C. J. H., LLgen, an extended LL(1) parser generator,
http://tack.sourceforge.net/doc/LLgen.html
które omawiają wszystkie istotne zagadnienia dotyczące tego generatora.
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Bibliografia przedmiotu

• generatory LEX i YACC:
– podręcznik Bisona (klon YACCa):
http://www.gnu.org/software/bison/manual/
– Johnson S. C., YACC: Yet Another CompilerCompiler, Unix Programmer's Manual Vol 2b,
1979
– Levine J., Mason T., Brown D., lex & yacc,
2nd edition, O'Reilly, 1992
– MKS LEX & YACC, Reference Manual, MKS
Software Inc., 2004
Wprowadzenie (40)

Generatory LEX i YACC omawiane są w wielu różnych źródłach począwszy od
książek (dość pobieżnie są przedstawione w książce Aho A. V., Sethi R., Ullman
J. D., Compilers: Principles, Techniques, and Tools), przez podręczniki
użytkownika konkretnych wersji aż do list dyskusyjnych.
Przykładowymi źródłami informacji są:
•podręcznik Bisona (klon YACCa): http://www.gnu.org/software/bison/manual/
•Johnson S. C., YACC: Yet Another Compiler-Compiler, Unix Programmer's
Manual Vol 2b, 1979
•Levine J., Mason T., Brown D., lex & yacc, 2nd edition, O'Reilly, 1992
•MKS LEX & YACC, Reference Manual, MKS Software Inc., 2004
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Środowisko

• do wykonania ćwiczeń praktycznych potrzebne
będą:
– edytor tekstowy
– kompilator C
– generator LLgen
– generator LEX
– generator YACC
– ewentualnie programy make i lint oraz
debugger symboliczny
Wprowadzenie (41)

Do wykonania ćwiczeń praktycznych konieczne będą następujące narzędzia:
-dowolny edytor tekstowy
-kompilator języka C zgodny ze standardem ANSI
-generator LLgen
-generator LEX
-generator YACC
-przydatne mogą być również programy make (do zarządzania większymi
projektami) i lint (do wyszukiwania potencjalnych problemów w programach w
języku C) oraz debugger symboliczny
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Środowisko : Linux i Cygwin

• najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie
dystrybucji systemu operacyjnego Linux, która
zawiera wszystkie potrzebne narzędzia (czasami
w dystrybucjach Linuxa nie ma LLgena – można
go jednak doinstalować pobierając odpowiednie
pliki z: http://tack.sourceforge.net)
• w systemie Windows można użyć darmowego
systemu Cygwin (http://www.cygwin.com), który
zawiera większość potrzebnych narzędzi (poza
generatorem LLgen)
Wprowadzenie (42)

•najprostszym rozwiązaniem jest wykorzystanie dystrybucji systemu
operacyjnego Linux, która zawiera wszystkie potrzebne narzędzia (czasami w
dystrybucjach Linuxa nie ma LLgena – można go jednak doinstalować pobierając
odpowiednie pliki z: http://tack.sourceforge.net)
•w systemie Windows można użyć darmowego systemu Cygwin
(http://www.cygwin.com), który zawiera większość potrzebnych narzędzi (poza
generatorem LLgen)
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Narzędzia : kompilator C

• dostępnych jest wiele darmowych kompilatorów
języka C zgodnych ze standardem ANSI:
– w przypadku systemu operacyjnego Linux i
systemu Cygwin najprościej jest skorzystać z
kompilatora gcc, który jest domyślnym
kompilatorem w obu systemach
– w przypadku systemu Windows można
skorzystać z darmowych wierszowych wersji
komercyjnych kompilatorów firm Borland i
Microsoft albo środowiska Open Watcom
(http://www.openwatcom.org)
Wprowadzenie (43)

Na rynku dostępnych jest wiele darmowych kompilatorów języka C zgodnych ze
standardem ANSI:
•w przypadku systemu operacyjnego Linux i systemu Cygwin najprościej jest
skorzystać z kompilatora gcc, który jest domyślnym kompilatorem w obu
systemach
•w przypadku systemu Windows można skorzystać z darmowych wierszowych
wersji komercyjnych kompilatorów firm Borland i Microsoft albo środowiska Open
Watcom (http://www.openwatcom.org)
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Narzędzia : generator LLGen

• generator LLgen jest dostępny:
– w niektórych dystrybucjach systemu
operacyjnego Linux
– w wersji źródłowej, w ramach pakietu ACK
(Amsterdam Compilet Kit) lub jako oddzielny
produkt, do pobrania pod adresem:
http://tack.sourceforge.net/
– w systemie operacyjnym Minix:
http://www.minix3.org
Wprowadzenie (44)

Generator LLgen jest dostępny:
•w niektórych dystrybucjach systemu operacyjnego Linux
•w wersji źródłowej, w ramach pakietu ACK (Amsterdam Compiler Kit) lub jako
oddzielny produkt, do pobrania pod adresem: http://tack.sourceforge.net/
•w systemie operacyjnym Minix: http://www.minix3.org
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Narzędzia : generatory LEX i YACC

• dostępne są również komercyjne wersje LEXa i
YACCa, np.:
– PCYACC, generuje kod w: C, C#, C++, Javie
J#, Delphi i VBS, http://www.abxsoft.com/
– MKS LEX & YACC, generuje kod w C i C++,
starsze wersje również w Turbo Pascalu,
http://www.mkssoftware.com
– Bumble-Bee Parser Generator, generuje kod
w C, C++ i Javie, bezpłatny do użytku
akademickiego,
http://www.bumblebeesoftware.com
Wprowadzenie (45)

Istnieje kilka powodów, dla których celowe może być skorzystanie z
komercyjnych wersji LEXa i YACCa:
-generują kod nie tylko w C, ale również w C#, C++, Javie, J#, Delphi i Turbo
Pascalu oraz skrypty VBS
-oferują możliwość debuggowania specyfikacji
-integrują się ze znanymi środowiskami programistycznymi takimi, jak np.
Microsoft Visual C++ i .NET
-dają możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego
W chwili obecnej dostępne są m. in. następujące pakiety:
•PCYACC (generuje kod w: C, C#, C++, Javie, J#, Delphi i VBS):
http://www.abxsoft.com/
•MKS LEX & YACC (generuje kod w: C i C++, starsze wersje również w Turbo
Pascalu): http://www.mkssoftware.com
•Bumble-Bee Parser Generator (generuje kod w: C, C++ i Javie), darmowy do
użytku akademickiego: http://www.bumblebeesoftware.com, zauważalnie
odbiega od standardu LEXa i YACCa, ale oferuje interesujące możliwości – np.
wybór metody generacji tablic parsera: SLR, LALR i LR
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Rola i miejsce przedmiotu w toku studiów

• przedmiot „Podstawy kompilatorów” koncentruje
się na omówieniu faz etapu analizy kodu i
przedstawieniu narzędzi wykorzystywanych w
tworzeniu kompilatorów
• dalsze zagadnienia związane z tworzeniem
kompilatorów i środowiskiem czasu wykonania
są tematem przedmiotu „Metody realizacji
języków programowania”

Wprowadzenie (46)

Przedmiot „Podstawy kompilatorów” koncentruje się na omówieniu etapu analizy
kodu i przedstawieniu narzędzi wykorzystywanych w tworzeniu kompilatorów.
Dalsze zagadnienia związane z tworzeniem kompilatorów i środowiskiem czasu
wykonania są tematem przedmiotu „Metody realizacji języków programowania”
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