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Zdeněk Havlice, KPI FEI TU Košice                
·	Predmet:                   	KONŠTRUKCIA PREKLADAČOV
·	Prednášateľ:             	doc. Ing. Zdeněk Havlice Z., CSc.,
·	Cvičiaci:                    	Ing. Ondrej Pločica, Ing. Vladimír Chladný
·	Ročník, semester:      	4.r., ZS
·	Zameranie:                 	Výpočtová technika a informatika
·	Rozsah (P-C):           	3/2s
·	Charakteristika predmetu: 
Problematika   analýzy,  prekladu   a  interpretácie  formálnych jazykov sa týka prakticky  všetkých programových systémov, ktoré komunikujú  so svojim  okolím. Komunikácia  môže byť realizovaná interaktívnym spôsobom (dialóg používateľ - systém) alebo dávkovo. Od   zložitosti   jazykov,   pomocou   ktorých   je  komunikácia definovaná,  závisí  zložitosť  procesu  analýzy, prekladu alebo interpretácie  a  tým  aj  zložitosť  a/alebo  rozsah jazykového procesora,   ktorý  komunikáciu   zabezpečuje.  Poznatky  teórie formálnych jazykov,  automatov a gramatík  poskytujú prostriedky a metódy  pre   počítačom  podporovaný  návrh   a  implementácie jazykových  procesorov pomocou  tzv. kompilátorov  kompilátorov. Ich  použitie   je  širšie,  ako   iba  v  oblasti   prekladačov programovacích    jazykov.   Umožňujú    nielen   prototypovanie prekladačov,   ale  aj   prototypovanie  jazykových   procesorov programových systémov.

·	Ciele predmetu:	
Oboznámenie sa s formálnymi prostriedkami a metódami konštrukcie prekladačov a  komunikačných modulov. Metódy návrhu  gramatík  vhodných pre deterministickú syntaktickú analýzu, algoritmy a údajové štruktúry pre deterministickú syntaktickú analýzu a syntaxou riadený preklad - preklad najbežnejších jazykových konštrukcií programovacích jazykov a prideľovanie pamäti - použitie generátorov lex&yacc pre prototypovanie prekladačov.

·	Obsahová náplň prednášok:

Prednáška
Téma prednášky
1.	
Vymedzenie predmetu a metód.
·	Jazykové vlastnosti systémov. Jazykové procesory (JP). Prostriedky pre analýzu a návrh JP. Význam formálnych reprezentácií. Životný cyklus JP
Model syntaktickej analýzy ZHORA-NADOL a jeho implementácia.
·	Zásobníkové automaty (ZA). Základné definície. Deterministické ZA. Základné vlastnosti ZA. 
·	Algoritmus SA pre LL(1) jazyky.
2.	
Model syntaktickej analýzy ZDOLA-NAHOR a jeho implementácia.
·	Rozšírené zásobníkové automaty (RZA). Základné definície. Deterministické RZA. Základné vlastnosti RZA. 
·	Syntaktická analýza zdola-nahor. Analýza s návratmi. Deterministická analýza.
3.	
LR gramatiky a jazyky.
·	Slabé LR(k) gramatiky. Konštrukcia LR(k) položiek. Syntaktická analýza LR(k) jazykov.
4.	
·	Silné LR(k) gramatiky.
·	Jednoduché LR(k) gramatiky. Syntaktická analýza SLR(k) jazykov.
·	LALR(k) gramatiky. 
·	Použitie LR(1) analyzátora v prekladači.
5.	
Formálny preklad.
·	Syntaxou riadené prekladové schémy.Prekladové gramatiky. Model formálneho prekladu regulárnych jazykov. Modely formálneho prekladu bezkontaxtových jazykov. Nedeterministické preklady.
·	Deterministické preklady. Preklad so vstupnou LL(1) gramatikou. Preklad so vstupnou LR(1) gramatikou. Ľavý a pravý rozkladač.
6.	
Sémantické spracovanie.
·	Atribútový preklad. Atribútové prekladové gramatiky (APG). Vyhodnocovanie atribútov. 
Jednofázový preklad s analýzou zhora-nadol.
·	L-atribútové prekladové gramatiky (L-APG). Algoritmus prekladu jazykov defin. s L-APG.
7.	
Jednofázový preklad s analýzou zdola-nahor.
·	S-atribútové prekladové gramatiky (S-APG). Algoritmus prekladu jazykov defin. s S-APG.
Optimalizácia ukladania atribútov.
8.	
Preklad jazykových konštrukcií
·	deklarácií a definícií, prideľovanie pamäti. Jednoduché statické prideľovanie. Prideľovanie  pamäti v jazykoch s blokovou štruktúrou. 
9.	
·	Dynamické prideľovanie pamäti použitím zásobníka. Dynamické prideľovanie použitím hromady. Prideľovanie pamäti pre pomocné premenné,
10.	
·	Preklad aritmetických výrazov. Preklad logických výrazov Preklad deklar. poľa a indexovaných premenných. Preklad deklar. záznamu a použitia zložkových premenných. 
·	Preklad riadiacich príkazov. Preklad deklarácie a volania podprogramov.
11.	
Spracovanie chýb.
·	Chyby počas LA. Chyby počas SA. Zotavenie po chybe pri LL(1) analýze. Zotavenie po chybe pri LR(1) analýze. Oprava syntaktických chýb. Zotavenie po semantických chybách.
12.	
Optimalizácia cieľového programu.
·	Optimalizácia lineárnych úsekov.Optimalizácia cyklov. Optimalizácia cez štrbinu.
13.	
Generovanie cieľového programu.
·	Generovanie pre počítač s 1 zhromažďovačom. Generovanie z postfix. zápisu. Generovanie z trojíc. Generovanie pre počítač s viacerými registrami


·	Požiadavky na materiálne zabezpečenie prednášok:
    Tabuľa, meotar, folie (150 ks)

·	Obsahová náplň cvičení:


1.	Úvod do cvičení
2.	Generátory LEX & YACC – jednoduché príklady
3.	Generátory LEX & YACC – popis generátorov, príklady samostatného použitia
4.	Generátory LEX & YACC – spoločné použitie, prenos hodnôt atomov, atribúty
5.	Generátory LEX & YACC – chybové zotavenie, atribúty rôznych typov
6.	Popis JVM (Java Virtual Machine) - inštrukcie a štruktúra vstupného súboru
7.	Popis jazyka  JMM (JAVA--)  a implementácia lex. a synt.analyzátora pomocou LEX –YACC
8.	Implementácia JVM
9.	Preklad definícií a deklarácií, triedy, dedičnosť
10.	Sémantické kontroly v definíciách a deklaráciách 
11.	Volanie metód, prístup na datové členy.
12.	Preklad výrazov a príkazov, konzultácie a preberanie zadaní
13.	Zápočet  

·	Technické zabezpečenie cvičení:
PC s WIN 95/NT, lex, yacc, JVM, Borland C
Tabuľa, meotar, fólie.

·	Zadávané referáty: 1
Použitie lex&yacc pre konštrukciu komunikačných modulov, interpretov, prekladačov a ich častí.

·	Organizácia štúdia:
Prednášky, cvičenia, praktické zadania.

Odporúčaná literatúra:
Molnár,Ľ., Češka,M.,  Melichar,B.: Gramatiky  a jazyky,  ALFA, Bratislava 1987
Petrášová: Prekladače, ALFA, Bratislava 1984 (skriptum)
Manuály Lex & Yacc
	Kollár, J., Havlice, Z.: Technológia jazykových systémov. Elfa s.r.o, Košice 2001.

·	Podmienky na zápočet: 
1.	Ani jedna neospravedlnená neúčasť
2.	Maximálne 3 ospravedlnené  neúčasti  -  spôsob  náhrady určí cvičiaci
3.	Odovzdanie zadaní v určenom termíne vo vyhovujúcej kvalite
4.	Úspešné zvládnutie priebežných kontrol
5.	Za zápočet sa udeľuje max. 40 bodov (hodnotí sa splnenie podmienok 1.-5.), minimálny počet bodov pre udelenie zápočtu je 21

·	Forma a obsah skúšky:
Skúška má praktickú (max. 20 bodov) teoretickú ústnu  časť (max. 40 bodov). Praktická časť predstavuje riešenie príkladu podobného úlohám riešeným na cvičeniach pomocou generátorov lex, yacc, 
·	Nadväznosť na predchádzjúce predmety: 
Programovanie v jazyku C, Objektové programovanie, Programovacie techniky,  Základy prekladačov.

·	Nadväznosť na nasledujúce predmety: 
Technológia softvérových projektov

·	Abstract:
An  course  in  compiler   design   with   emphasis   on   formal representation and techniques which can  be  used  in  compilers, syntax-directed editors,  dialogue  systems  and  generators  for automatic construction of parser and dialog  layers  of  dialogue systems.


