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Preklad je všeobecný pojem označujúci transformáciu zdrojového kódu
zapísaného v zdrojovom jazyku do cieľového kódu zapísanom v cieľovom ja-
zyku.
Kompilácia je preklad vyššieho programovacieho jazyka do strojového

kódu, určeného pre vykonanie na počítači.
Súčasťou každého kompilátora je lexikálna a syntaktická analýza.
Ďalšie fázy:

1. Preklad do formy syntaktických výrazov a postfixnej formy, prípadne
iba do postfixnej formy, alebo, ak nasleduje strojovo nezávislá optimali-
zácia, potom do formy grafu toku riadenia v kombinácii s trojadresným
kódom.

2. Strojovo nezávislá optimalizácia s transformáciou do formy syntaktic-
kých výrazov a postfixnej formy, prípadne iba do postfixnej formy.

3. Sémantická analýza, ktorá zahŕňa:

(a) analýzu mien (využívanú aj pre analýzu deklarácií, aj pre analýzu
tela),

(b) analýzu deklarácií, ktorej podstatnou úlohou je vytvorenie typo-
vého prostredia a napokon

(c) analýzu tela, ktorej podstatnou zložkou je typová kontrola a trans-
formácia tela (príkazov a výrazov) do formy jazyka virtuálnych
(strojovo nezávislých) inštrukcií.

4. Generovanie a optimalizácia strojového kódu, pozostávajúce z týchto
troch fáz realizovaných v uvedenej postupnosti:

(a) Selekcia kódu. Vstupom je kód v jazyku virtuálnych inštrukcií a
výstupom je kód v strojovom jazyku s návestiami (nie adresami).
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(b) Strojovo závislá optimalizácia kódu.

(c) Generovanie cieľového kódu vo forme strojových inštrukcií s adre-
sami, nazývané tiež asemblovanie. Toto je nevyhnutne dvojprecho-
dové, pretože v prvom prechode je potrebné vypočítať ku každému
návestiu adresu a až v druhom prechode ju uplatniť pri generovaní
príslušnej inštrukcie.

• Deklarácie, ktoré majú hierarchickú výstavbu.

• Telá, ktoré majú tiež hierarchickú (štruktúrovanú) výstavbu.

Premenná na pravej strane priradenia je hodnotou a na ľavej strane pri-
radenia je adresou.

virtinstr〈attr1, . . . , attrn〉

kde n ≥ 0, virtinstr je meno virtuálnej inštrukcie a attr1, . . . , attrn sú
jej atribúty vo forme konštánt.

Expr [[ Expr ]] prekladá Expr
Expr [[ Mul0 {+ Muli} ]] =Mul [[ Mul0 ]] {; Mul [[ Muli ]] ; add}
Expr [[ Mul0 {− Muli} ]] =Mul [[ Mul0 ]] {; Mul [[ Muli ]] ; sub}

Mul [[ Mul ]] prekladá Mul
Mul [[ Op0 {∗ Opi} ]] = Op [[ Op0 ]] {; Op [[ Opi ]] ; mul}
Mul [[ Op0 {/ Opi} ]] = Op [[ Op0 ]] {; Op [[ Opi ]] ; div}

Op [[ Op ]] prekladá Op
Op [[ id〈attr〉 ]] = id〈attr〉
Op [[ sconst〈attr〉 ]] = sconst〈attr〉
Op [[ ”(”Expr”)” ]] = Expr [[ Expr ]]

Príklad 0.1

Expr [[ x/(y + 2− z) ∗ 3 ]] =
id〈attrx〉 id〈attry〉 sconst〈attr2〉 add
id〈attrz〉 sub div sconst〈attr3〉 mul
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Expr [[ Expr ]] prekladá Expr
Expr [[ Mul0 {+ Muli} ]] = st, kde

st :=Mul [[ Mul0 ]] ; { st := add [st, Mul [[ Muli ]] ]; }
Expr [[ Mul0 {− Muli} ]] = st, kde

st :=Mul [[ Mul0 ]] ; { st := sub [st, Mul [[ Muli ]] ]; }

Mul [[ Mul ]] prekladá Mul
Mul [[ Op0 {∗ Opi} ]] = st, kde

st := Op [[ Op0 ]] ; { st :=mul [st, Op [[ Opi ]] ]; }
Mul [[ Op0 {/ Opi} ]] = st, kde

st := Op [[ Op0 ]] ; { st := div [st, Mul [[ Opi ]] ]; }

Op [[ Op ]] prekladá Op
Op [[ id〈attr〉 ]] = id〈attr〉
Op [[ sconst〈attr〉 ]] = sconst〈attr〉
Op [[ ”(”Expr”)” ]] = Expr [[ Expr ]]

Príklad 0.2

mul

div sconst〈attr3〉

id〈attrx〉 sub

add id〈attrz〉

id〈attry〉 sconst〈attr2〉

Obr. 1: Syntaktický strom výrazu x/(y + 2− z) ∗ 3
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Expr [[ Expr ]] prekladá Expr
Expr [[ Mul0 {+ Muli} ]] =
Mul [[ Mul0 ]] {; Mul [[ Muli ]] ; B [[ add ]] }

Expr [[ Mul0 {− Muli} ]] =
Mul [[ Mul0 ]] {; Mul [[ Muli ]] ; B [[ sub ]] }

Mul [[ Mul ]] prekladá Mul
Mul [[ Op0 {∗ Opi} ]] =
Op [[ Op0 ]] {; Op [[ Opi ]] ; B [[ mul ]] }

Mul [[ Op0 {/ Opi} ]] =
Op [[ Op0 ]] {; Op [[ Opi ]] ; B [[ div ]] }

Op [[ Op ]] prekladá Op
Op [[ id〈attr〉 ]] = B [[ id〈attr〉 ]]
Op [[ sconst〈attr〉 ]] = B [[ sconst〈attr〉 ]]
Op [[ ”(”Expr”)” ]] = Expr [[ Expr ]]

kde B je sémantická funkcia pre analýzu tela.
Polohu identifikátora na ľavej strane možno analyzovať napr. schémou

BL, alebo aj parametrizáciou: B [[ id ]] a.
Podobne D je sémantická funkcia pre analýzu deklarácií.

Tvar pravidla Schéma prekladu A

E → T { ⊕ T } E [[ T0 {⊕ Ti} ]] = T [[ T0 ]] {; T [[ Ti ]] ; ⊕} L
E → T [ ⊕ E ] E [[ T [⊕ E] ]] = T [[ T ]] [; E [[ E ]] ; ⊕] P
E → T [ ⊕ T ] E [[ T0 [⊕ T1] ]] = T [[ T0 ]] [; T [[ T1 ]] ; ⊕] N

Predpokladom je preklad do formy grafov toku riadenia v kombinácií s
trojadresným kódom (štvorice).

• odstránenie spoločných podvýrazov

• odstránenie nevykonateľného kódu

• optimalizácia cyklov

• optimalizácia volaní

• algebraické transformácie.

Transformácie môžu zmeniť podstatným spôsobom tvar kódu.
Po strojovo nezávislej optimalizácii je možné kód tiel transformovať do

postfixného tvaru a následne sémanticky spracovať.
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